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ΕΚΔΟΣΗ Γ’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 

 

- Η Ελληνική είναι η πιο εύκολη και 
η πιο τέλεια γραφή του κόσμου. Γρά-
φει καλύτερα και από το μαγνητό-
φωνο. Με το μαγνητόφωνο γίνονται 
παρανοήσεις με τις ομόηχες λέξεις, 
ενώ με το ελληνικό σύστημα γραφής 
όχι, γιατί γράφει τις λέξεις αφενός ό-
πως έχουν φθογγικά και αφετερου α-
νάλογα με την ετυμολογία τους (μέ-
ρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.)  και 
χρησιμοποιώντας γι αυτό με κανόνες 
τα ομόηχα γράμματα Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι) 
=Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι)…., τα οποία έ-
χουν επινοηθεί γι αυτό, όπως θα 
δούμε στο παρόν βιβλίο.  

- Μαθαίνεται  σε ελάχιστο χρόνο, 
μόλις σε 30’ λεπτά, αν διδαχτεί σω-
στά, με τους κανόνες του, όπως γίνεται στο παρόν βιβλίο. 
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================= 

ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΚΗ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ 
(Επίτιμου Δ/ντη Υπ. Πολιτισμού, συγγραφέα)  

 
 
Τα βιβλία του συγγραφέα Αδαμάντιου (Μάκη) Κρασανάκη για τη γλώσσα 

και τη 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 Σπου-
δών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης),  έχουν εγκριθεί για αγορά προς 
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών όλων των Δημοτικών Σχολείων και όλων των Γυ-
μνασίων και Λυκείων της Ελλάδος. 

 
- Η Ελληνική είναι η πιο εύκολη και η πιο τέλεια γραφή του κόσμου. Γράφει 

καλύτερα και από το μαγνητόφωνο. Με το μαγνητόφωνο γίνονται παρανοήσεις 
με τις ομόηχες λέξεις, ενώ με το ελληνικό σύστημα γραφής όχι, γιατί γράφει τις 
λέξεις αφενός όπως έχουν φθογγικά  και αφετερου ανάλογα με την ετυμολογία 
τους (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.)  και χρησιμοποιώντας γι αυτό με κανό-
νες τα ομόηχα γράμματα Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι) =Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι)…., τα οποία 
έχουν επινοηθεί γι αυτό, όπως θα δούμε στο παρόν βιβλίο.  

- Μαθαίνεται  σε ελάχιστο χρόνο, μόλις σε 30’ λεπτά, αν διδαχτεί σωστά, με 
τους κανόνες του, όπως γίνεται στο παρόν βιβλίο. 

 
.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο    

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 
1.  ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Αλφάβητο (από τις δυο πρώτες πρότυπες λέξεις άλφα και βήτα 

του ελληνικού αλφάβητου) λέγεται το σύνολο των γραμμάτων με τα 

οποία παριστάνονται στη γραφή οι φθόγγοι των λέξεων, καθώς και το 

σύνολο των πρότυπων λέξεων με τις οποίες υποδείχνεται η σωστή 

γραφή και η σωστό προφορά  των γραμμάτων στην Ελληνική Γραφή.  

Τα  24 κεφαλαία και 25 μικρά γράμματα που εμφανίζονται στον παρα-

κάτω πίνακα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 

   A(α)    άλφα 
   Β(β)     βήτα 
   Γ(γ)     γάμα 
   Δ(δ)     δέλτα 
   Ε(έ)      έψιλον 
   Ζ(ζ)      ζήτα 
   Η(η)     ήτα 
   Θ(θ)     θήτα 
   Ι(ι)       ιώτα 
   Κ(κ)     κάπα 
   Λ(λ)     λά(μ)βδα 
   Μ(μ)    μι 

   Ν(ν)    νι 
   Ξ(ξ)     ξι 
   Ο(ο)    όμικρον 
   Π(π)    πι 
   Ρ(ρ)     ρο 
   Σ(σ,ς)  σίγμα 
   Τ(τ)      ταύ 
   Υ(υ)     ύψιλον 
   Φ(φ)    φι 
   Χ(χ)     χι 
   Ψ(ψ)    ψι 
   Ω(ω)    ωμέγα 

 

Τα ως άνω γράμματα του αλφάβητου ονομάζονται και στοιχεία ή 

ψηφία, επειδή μ’ αυτά δημιουργούμε και άλλα γράμματα στη γραφή 

για τεχνικούς λόγους, όπως τα δίψηφα ομόηχα γράμματα: ΑΙ(αι) = 

Ε(ε) ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει)= Ι(ι) = Η(η) ..., καθώς και τα διπλά ΜΜ(μμ), 

ΝΝ(νν) ….. Τα γράμματα αυτά , όπως θα δούμε πιο αναλυτικά στα πα-

ρακάτω, μας χρειάζονται στη γραφή για υπόδειξη με κανόνες (γράφο-

ντας π.χ. τα ρήματα με τα γράμματα -ω,ει, τα θηλυκά με -η, τα ουδέ-

τερά με -ο,ι….)  αφενός της πιστής προφοράς και αφετέρου της ορθής 

ετυμολογίας των γραπτών λέξεων,  ώστε να βοηθούμε έτσι τον 
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αναγνώστη μας και στην κατανόηση των  λέξεων που γράφουμε και  

στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ. καλό & καλώ, καλή & Καλή & 

καλοί, λύρα και λίρα….  

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Ο φθόγγος ου  (λατινικά u) δεν αναφέρεται στο ελληνικό αλ-

φάβητο, επειδή γράφεται δίψηφα, ήτοι ΟΥ(ου): ουρανός.  

Β) Τα γράμματα Ξ(ξ) και Ψ(ψ) είναι δισυμφωνικά για λόγους βρα-

χυγραφίας  και ετυμολογίας, πρβ: Ξ(ξ) = ΚΣ(κς), Ψ(ψ)= ΠΣ(πς): ψαλ-

μός, εκστρατεία, ενώ: εξάδελφος, ξανά… 

Γ) Το γράμμα -ς είναι ληκτικό, όμως μόνο όταν γράφουμε με μι-

κρά γράμματα: αετός, ενώ: ΑΕΤΟΣ 
 
 

2. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΑ 

 

Α. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ KAI  ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 

 

Όταν μιλούμε, μεταχειριζόμαστε προτάσεις και λέξεις, π.χ.: Ο Νί-
κος γράφει την άσκηση.  

Συνεπώς  λέξη (από το λέγω > λόγος, λόγια ) λέγεται το μικρό-

τερο νοητικό κομμάτι της πρότασης, ένα από τα λόγια του λόγου, άρα 

και του λόγου. Είναι ένα οργανωμένο ηχητικό σήμα που εκφράζει με 

τα επιμέρους συστατικά του στοιχεία (πρόθεμα, ρίζα, θέμα,  κατάληξη 

κ.τ.λ.), καθώς και τα συνθετικά του μέρη, αν έχουμε σύνθετη λέξη, μια 

έννοια, του κώδικα επικοινωνίας της γλώσσας, πρβ π.χ.: καλ-ός, κάλ-

ος, γράφ-ω, δια-γράφ-ω… 

Οι λέξεις εκφωνούνται από το στόμα του ομιλητή  με τη  βοήθεια 

του κύριου οργάνου του που λέγεται γλώσσα, συλλέγονται από  τ' αυ-

τιά  του ακροατή που τις διαβιβάζουν στο ηχο-αναλυτικό τμήμα του 

εγκεφάλου για ετυμολογία (ανάλυση – κατανόηση βάσει των συστατι-

κών τους στοιχείων), πρβ π.χ.: 

Ελληνική: τιμ-ώ, τίμ-ιος, τιμ-ίως, τιμ-ιότητα, ά-τιμ-ος....   

Αγγλική: hon-our, hon-est, hon-estly, hon-esty, dis-hon-est 

 

Οι λέξεις άλλες είναι απλές και άλλες σύνθετες. Οι σύνθετες δη-

μιουργούνται από δυο ή περισσότερες απλές, π.χ.: γράφω, γραφέας, 

ακούω, εξ ….. (= απλές λέξεις) και; συν-γραφέας > συγγραφέας, εξυ-

πακούεται … = σύνθετες λέξεις. 

Οι λέξεις, απλές και σύνθετες,  παράγονται - αποτελούνται από 

επιμέρους συγκεκριμένα συστατικά φωνητικά στοιχεία, βάσει των 
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οποίων και κατανοούνται,  που είναι: το πρόθεμα, ο τόνος, η κατάληξη 

και το θέμα (ή το α’ και β συνθετικό στις σύνθετες λέξεις). 

Η απλή λέξη π.χ. «άγραφος» αποτελείται από τις συλλαβές ά-

γρα-φος,  τους φθόγγους α,γ,ρ,α,φ,ο,ς, το πρόθεμα α-, το θέμα α-

γραφ- και την κατάληξη -ος. Η απλή λέξη νόμος (με τόνο στη συλλαβή 

νό- σημαίνει κάτι άλλο απο τη λέξη νομός (με τόνο στη συλλαβή -μός 

Η σύνθετη λέξη π.χ. «περιγράφει» αποτελείται από τις συλλαβές 

πε-ρι-γρά-φει,  τους φθόγγους π,ε,ρ,ι,γ,ρ,α,φ,ει, το θέμα περιγραφ- 

και την κατάληξη -ει. 

 

Συλλαβή αποτελεί κάθε φωνήεν της λέξης με το προ αυτού σύμ-

φωνο, αν έχει, καθώς και με το ληκτικό σύμφωνο, αν έχουμε ληκτική 

συλλαβή που τελειώνει σε φωνήεν, π.χ. α-έ-ρας, δεν, εξ, …. Κάθε λέξη 

και κάθε πρόταση έχει τόσες συλλαβές όσοι είναι και οι φθόγγοι φω-

νήεντά τους, αφού τα σύμφωνα δεν είναι δυνατόν να προφερθούν από 

μόνα τους, αλλά πάντα πάνε μαζί με ένα φθόγγο φωνήεν, απ΄όπου και 

σύμφωνα, π.χ.: α-ό-ρα-τος, εκ. άλτ, συν, πλην ….  

 

Μια λέξη ονομάζεται: 

μονοσύλλαβη, αν αποτελείται από μια συλλαβή:  ο, που, πως…  

δισύλλαβη, αν αποτελείται από δυο συλλαβές: οί-κος, σφαί-

ρα….  

τρισύλλαβη, αν αποτελείται από τρεις συλλαβές: ά-σφαι-

ρος…. 

πολυσύλλαβη, αν αποτελείται από 3 συλλαβές και άνω: σφαι-

ρι-κό-τη-τα 

 

τονιζόμενη, αν προφέρεται πιο δυνατά: μά - (να),  νέ - (ος)  

άτονη αν δεν τονίζεται: (κύ)- μα, (νέ) – ος,  

αρκτική, αν είναι  η 1η  από την αρχή: κα-λημέρα ,  

λήγουσα ή ληκτική, αν είναι  η τελευταία: καλημέ-ρα,  

παραλήγουσα, αν είναι η 2η από το τέλος: καλη-μέ-ρα,  

προπαραλήγουσα, αν είναι η 3η  από το τέλος: κα-λη-μέρα  

συνηρημένη, αν έχει προέλθει απο συναίρεση, π.χ.:  θ(έ)-ι-α 

> θεία, τιμάω > τι-μώ.. 

 

Οι λέξεις προφέρονται συλλαβικά, όμως το νόημά τους συλλαμ-

βάνεται από τα συστατικά τους στοιχεία, ήτοι την κατάληξη, το πρό-

θεμα, το θέμα (ή το ά και β’ συνθετικό στις σύνθετες) και τον τόνο, 

π.χ.: γράφ-ω,εις….., δια-γράφω,εις…. έ-γραψ-α, ες,… ά-γραφος,η,ο… 

 

Στη γραφή κάθε λέξη, μονοσύλλαβη ή πολυσύλλαβή, γράφεται 

χωριστά, π.χ.: Σήμερα ο αέρας ήταν πολύ δυνατός.  
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Γράφονται με μια λέξη οι σύνθετες, όπως:  

Τα αριθμητικά από το 11-29: ένδεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκα-

τέσσερα…. 

Οι αντωνυμίες: καθένας, καθεμιά, καθένα, καθετί, κατιτί, ο-

ποιεσδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε 

Τα άκλιτα: απαρχής, εντάξει, καλημέρα, μολονότι, εξάλλου, 

καταγής,  απεναντίας, ενώ, καληνύχτα…. 

Γράφονται ως δυο λέξεις τα: Καλώς όρισες, καλώς τον/τη/το, 

μετά χαρά, τέλος πάντων. 

 

Στην ωδική οι φθόγγοι και οι συλλαβές δεν προφέρονται πάντα 

ισότιμα  σε  χρόνο και ένταση, όπως συμβαίνει στον προφορικό  πεζό 

λόγο, αλλά με συνδυασμούς μακρών και βραχέων συλλαβών, που  για 

όλα   αυτά (συνδυασμούς, χρόνο, διάρκεια..) κανονίζει το μέτρο ή ο 

ρυθμός   του   ποιήματος.  

 

-        υ   -      υ       -     υ    -    υ 

Σέε....γνωρίί....ζωα'πόό...τηνκόό..ψη 

τούού..σπαθιούου.τηντρόό...μερήή.. / 

σέέ....γνωρίί....ζωα'πόό...τηνόό.. ψη/ 

πούού..μεβιάά....μετράςς...τηνγήή.. { Δ. Σολωμός)     

Μακρές συλλαβές   οι μονές: 1, 3, 5, 7. 

βραχείες συλλαβές οι ζυγές: 2, 4, 6, 8 

 

υ     -        υ        -        υ    -    υ 

Αν πάςς...στην κάαα..λαμάα..τα../ 

και'ρθείς..με τόο....καλόο../ 

κράτααα...μου νάαα.. μαντή....λι./ 

να δέέέ...νω στόοο...λαιμόο..  (Καλαματιανός)  

Μακρές συλλαβές   οι ζυγές: 2, 4, 6,  

βραχείες συλλαβές οι μονές: 1, 3, 5... 

 

Β. ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ - TA ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ TA ΣΥΜΦΩΝΑ 

 

Φθόγγος λέγεται ένας από τους επιμέρους ήχους των συλλα-

βών και των συστατικών στοιχείων (= το θέμα, η κατάληξη κ.τ.λ.)  

των λέξεων, όπως π.χ. οι εξής: γ/ρ/ά- φ/ω, γ/ρ/ά-φ/έ/α/ς.... Το σύ-

νολο των διαφορετικών φθόγγων των λέξεων, ελληνικών και ξένων, 

είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο, είκοσι (20) στον αριθμό, το εξής: α,  

ε,  ο, ου,  ι,  ν, μ, λ, ρ, σ, ζ, κ, γ, χ, τ, δ, θ, π, β, φ.  
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Οι φθόγγοι διακρίνονται σε 5 φθόγγους φωνήεντα: α,  ε,  ο, 

ου,  ι  και σε 15 φθόγγους σύμφωνα: ν, μ, λ, ρ, σ, ζ, κ, γ, χ, τ, δ, θ, 

π, β, φ.  

Τα φωνήεντα λέγονται έτσι, γιατί μπορούν και από μόνα τους 

να σχηματίσουν φωνή, ήτοι λέξη ή συλλαβή, ενώ τα σύμφωνο όχι, 

εκτός και αν προφερθούν μαζί με φωνήεν απ’ όπου και η ονομασία 

σύμφωνο, πχ.:  ο α-έ-ρας. 

 

Οι φθόγγοι σύμφωνα  διακρίνονται σε: 6 ημίφωνους και 9 ά-

φωνους. 

Οι φθόγγοι: ρ, λ, μ, ν, σ, ζ λέγονται ημίφωνοι (ημίφωνα), ε-

πειδή είναι δυνατόν να μπουν μεταξύ άλλου συμφώνου και φωνήε-

ντος, π.χ.: έκζεμα, άρση, κρότος, κλάσμα, άλμα, τάκση – τάξη, λάμση 

> λάμψη, υπάρξω...Οι φθόγγοι μ, ν λέγονται ένρινοι και οι φθόγγοι 

λ ρ γλωσσικοί, επειδή τα κύρια όργανα προφοράς τους είναι αντί-

στοιχα η μύτη και η γλώσσα και οι σ, ζ συριστικοί, επειδή δημιουρ-

γούνται με συριγμό, κάτι ως το σφύριγμα 

Οι φθόγγοι: κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ λέγονται άφωνοι, επειδή 

δεν είναι εύκολη η συμπροφορά τους - ο λόγος  και που δε βρίσκουμε 

συχνά συμπλέγματα από αυτούς τους φθόγγους στις συλλαβές των 

λέξεων. Αν βρεθούν, τότε τείνει να αποβληθεί ή ν’ αλλάξει ο ένας 

φθόγγος, π.χ.: πέ(μ)πτος, πτύω > φτύνω, κτύπος > χτύπος..   

Οι φθόγγοι: π, β, φ λέγονται χειλικοί, οι: τ, δ, θ  οδοντικοί και 

οι: κ, γ, χ ουρανικοί, επειδή κύριο όργανο παραγωγής τους είναι τα 

χείλη, τα δόντια και ο ουρανίσκος. 

Οι φθόγγοι:  κ, π, τ  λέγονται στιγμιαίοι και ψιλοί,   επειδή 

προφέρονται λεπτά και μόνο μια στιγμή, την ώρα που ανοίγουμε το 

στόμα μας  (το αισθανόμαστε βάζοντας το δάκτυλό μας κάτω από το 

λαιμό) και οι υπόλοιποι, δηλαδή τα ημίφωνα: μ, ν, λ, ρ, σ, ζ, τα φω-

νήεντα: α, ε, ι, ο, ου  και τα μέσα και δασέα:  β, γ, δ, θ, φ, χ,  λέγονται 

εξακολουθητικοί, επειδή μπορεί   να παραταθεί η προφορά τους: 

μ....., α....   

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Η αρχαία και η νέα Ελληνική Γλώσσα έχουν τους ίδιους επακριβώς 

φθόγγους. Τους ίδιους έχουν και όλες οι άλλες γλώσσες λόγω των κοινών λέ-
ξεων (γλωσσικών δανείων και αντιδάνειων) που διαδίδουν-καθιερώνουν το ε-
μπόριο, οι επιστήμες,  η θρησκεία κ.α. Απλά τα γράμματα με τα οποία παριστά-
νονται οι φθόγγοι στη γραφή δεν είναι ίδιας ποσότητας , αλλά μεγαλύτερης για 
τους τεχνικούς λόγους που θα δούμε πιο κάτω (διάκριση ομόηχων λέξεων κ.α.). 

Β) Οι φθόγγοι ως σύνολο και ως ποιον δεν αλλάζουν στο χρόνο. Αλλά-
ζουν μόνο  οι φθογγικές συνθέσεις πολλών λέξεων  και οι αλλαγές αυτές γίνονται 
είτε με την αφαίρεση είτε με την πρόσθεση είτε με μετακίνηση είτε με την εναλ-
λαγή φθόγγου και αυτό είτε για λόγους ευστομίας-ευφωνίας  (πχ. οικοκυρά – 
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νοικοκυρά, κόνις > σκόνη, Βενετία > Ενετίας…) είτε σημασιολογικής διαφορο-
ποίησης (π.χ. χωρίο – χωριό, πυρία > σπίρτα κ.α.) είτε απλούστερης μορφής, 
π.χ.: τιμάω – τιμώ, παις > παιδίον > παιδί,  πραξις > πράξη, πατήρ > πατέρας, 
Ιωάννης > Γιάννης…..   

 

Γ. ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥΣ 

 

Γράμμα στην Ελληνική Γραφή λέγεται η γραμμή ή οι γραμμές 

που παριστάνουμε στη γραφή ένα ή και περισσότερους φθόγγους, 

όπως π.χ. το γράμμα Α(α) για το φθόγγο [α],   το γράμμα Ξ(ξ) για 

τους φθόγγους [κς], τα γράμματά Ε(ε) και ΑΙ(αι) για το Φθόγγο [ε].    

Στην Ελληνική Γραφή δεν υπάρχουν τόσα γράμματά όσοι και οι 

φθόγγοι, αλλά περισσότερα για τους τεχνικούς λόγους που θα δούμε 

πιο κάτω.  

Γράμματα σύμφωνα λέγονται αυτά με τα οποία παριστά-

νουμε στη γραφή τους 15 φθόγγους σύμφωνα.  Τα γράμματα σύμ-

φωνα,  όπως και οι φθόγγοι σύμφωνα,  διακρίνονται σε ημίφωνα και 

άφωνα: 

Ημίφωνα: (Μ), Ν(ν), Λ(λ), Ρ(ρ), Σ(σ), Ζ(ζ) 

Άφωνα: Β(β), Γ(γ), Δ(δ), Θ(θ), Κ(κ), Π(π), Τ(τ), Χ(χ), Φ(φ)   

Στην Ελληνική Γραφή με τα διπλά γράμματα ΜΜ(νν), ΣΣ(σσ), 

ΤΤ(ττ),…. , από τα οποίο προφέρεται μόνο το ένα, σημειώνεται το 

φθογγικό πάθος της αφομοίωσης, π.χ. συν-μαθητής > συμμαθητής , 

εν-νομος…. 

Κ(κ)  & ΚΚ(κκ)  = [κ],      Π(π)  & ΠΠ(ππ)       = [π],  

Τ(τ)  & ΤΤ(ττ)    = [τ],      Β(β)  & ΒΒ(ββ)       = [β] 

Τα γράμματα σύμφωνα: Ξ(ξ)   = κς,  Ψ(ψ) = πς είναι δισυμ-

φωναικά, δηλαδή παριστάνουν δυο φθόγγους  για λόγους βραχυγρα-

φίας: ξύνω, ψυχή, έξω… 

 

Γράμματα φωνήεντα λέγονται αυτά με τα οποία παριστάνουμε 

στη γραφή τους 5 φθόγγους φωνήεντα. Το σύνολο των γραμμάτων με 

το οποίο παριστάνουμε στη γραφή τους 5 φθόγγους φωνήεντα είναι τα 

εξής 11, που άλλα γράφονται με ένα ψηφίο και άλλα με δυο: Α(α), 

Ε(ε), Ο(ο), ΟΥ(ου), Ι(ι), Η(η), ΥΙ(υι), ΑΙ(αι), Ω(ω), Υ(υ), 

ΟΙ(οι).  

Απλά 7 είναι τα διαφορετικά στοιχεία (ψηφία, χαρακτήρες) του 

αλφάβητου, τα εξής: Α, Ε, Ι, Ο, Ω, Υ Η , με τα οποία γράφονται τα 11 

γράμματα των 5 φθόγγων φωνηέντων στην ελληνική  γραφή. 

 

ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ 
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Στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, οι 5  φθόγγοι των φω-

νηέντων: α, ε, ο, ι, ου γράφονται όχι μόνο με 5 γράμματα, αλλά με 

11, τα εξής: Ω(ω) = Ο(ο), ΑΙ(αι) = Ε(ε), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΕΙ(ει)= 

ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) , ΟΥ(ου), για να υποδεικνύουμε με αυτά και βάσει 

κανόνων αφενός την πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή ετυμο-

λογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.) των λέξεων που γράφουμε, 

ώστε να βοηθούμε έτσι τον αναγνώστη μας και στην κατανόησή τους 

και  στη διάκριση των ομόηχων ( γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –ω, 

ει, τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ο,ι….), π.χ. : καλ-ώ και  καλό, 

καλ-ή και καλ-ει και  καλοι…..., κρί-νω, κριτής >  κριτικός (με –ι) & 

Κρήτη > Κρητικός (με η). Ομοίως:  λείπει & λύπη & λίπη, καλή & 

καλοί & καλεί… 

 

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡ-

ΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ 

 

Τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου διακρίνονται σε μικρά και 

σε  κεφαλαία γράμματα  για  τεχνικούς λόγους. Με τα κεφαλαία γράμ-

ματα  Α, Β, Γ…..  γράφεται αφενός το πρώτο γράμμα της κάθε πρότασης 

για διάκρισή τους μέσα σε ένα κείμενο  και αφετέρου το πρώτο γράμμα 

των κυρίων ονομάτων για διάκρισή τους από τα κοινά μια και πολλά 

από αυτά είναι ομόφωνα, πρβ π.χ. αγαθή & Αγαθή, καλή & Καλή, νίκη 

& Νίκη…. 

 

Δ. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Οι φθόγγοι των λέξεων είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός και 

ίδιος σε όλες τις γλώσσες, ήτοι τα πέντε φωνήεντα α, ε, ο, ι, ου και τα 

15 σύμφωνα: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ , ν, π, ρ, σ, τ, φ, χ και αυτό γιατί 

αφενός η πρώτη ύλη παραγωγής των λέξεων (οι ρίζες τους) είναι κοινή σε όλες 
τις γλώσσες και αφετερου σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν γλωσσικά δάνεια (κοι-
νές λέξεις),  τα οποία επιβάλουν η  γεωγραφία, το εμπόριο, οι τέχνες, η θρησκεία 
κ.α. Σε όλες τις γλώσσες π.χ. υπάρχουν οι λέξεις: Ολυμπία, Ευρώπη, Ιταλία… 

=  Olympia, Europe, Italy ….   Ωστόσο τα γράμματα δεν είναι ίδια στον 

αριθμό με τους φθόγγους, αλλά ανάλογα με το σύστημα γραφής που 

έχουμε, επειδή στη γραφή απαιτούνται επιπλέον γράμματα για τεχνι-

κούς λόγους, ήτοι για διάκριση ομόηχων λέξεων, για λόγους βραχυ-

γραφίας κ.α.   

Για παράδειγμα στην Ελληνική Γραφή έχουν επινοηθεί καταρ-

χήν τα ομόηχα 24 κεφαλαία: Α, Β, Γ… και τα 24 μικρά γράμματα: α, β, 

γ, ….. προκειμένου να γίνεται διάκριση αφενός των προτάσεων ενός 

κειμένου, γράφοντας με κεφαλαίο γράμμα το αρχικό γράμμα κάθε πρό-

τασης και με μικρά τα υπόλοιπα γράμματα της πρότασης και αφετέρου 
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των κυρίων ονομάτων από τα κοινά, γράφοντας το αρχικό γράμμα των 

κυρίων ονομάτων με κεφαλαίο γράμμα, ενώ των άλλων με μικρό, π.χ.: 

 αγαθή, καλή, κόκκινος, θεός…. = κοινά ονόματα  

Αγαθή, Καλή, Κόκκινος, Θεός = κύρια ονόματα. 

Επίσης στην ελληνική γραφή έχουν επινοηθεί και εξής τα ομό-

ηχα γράμματα των φωνηέντων, που άλλα είναι με ένα ψηφίο του αλ-

φάβητου και άλλα με δυο: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ(αι),  Ι(ι) = Η(η) = 

Υ(ι) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) = ΕΙ(ει), με τα οποία  γίνεται,  βάσει κανόνων, η 

υπόδειξη της ετυμολογίας των λέξεων  (μέρος λόγου, γένος, αριθμός 

κ.λπ.) , ώστε έτσι να βοηθιέται ο αναγνώστης και στην κατανόησή τους 

και στη διάκριση των ομόηχων ,  γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –ω, ει, 

ενώ τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ο,ι…., π.χ. : καλ-ώ,εις και καλ-

ή, ής,   και καλό, ού…., κρί-νω, κριτής >  κριτικός (με –ι) & Κρήτη > 

Κρητικός (με η). Ομοίως:  λείπει & λύπη & λίπη, καλή & καλοί & καλεί… 

 

Ε. ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η 

ΝΟΗΣΗ  

 

Οι συλλαβές και οι φθόγγοι, άρα και τα γράμματά τους,  από μόνα 

τους δε σημαίνουν απολύτως τίποτα, εκτός και αν έχουμε συστατικό 

στοιχείο λέξης (πρόθεμα, θέμα και κατάληξης) που αποτελείται από μια 

μόνο συλλαβή ή από ένα μόνο φωνήεν, που αυτές είναι πολύ λίγες και 

βοηθητικές στη σύνταξη (προέρχονται από τα άρθρα, τους συνδέσμους 

και τις προθέσεις), όπως π.χ. οι εξής: ο (Μηνάς) ή  η (Μαρία),  τον ( 

κακός)…..  

Παρατηρώντας τις λέξεις ετυμολογικά βλέπουμε ότι αυτές δη-

μιουργούνται  και κατανοούνται  όχι από φθόγγους ή από συλλαβές, 

αλλά  από τα εξής συγκεκριμένα  συστατικά στοιχεία που καλούνται 

πρόθεμα + θέμα (  α’ και β’ συνθετικό στις σύνθετες) + κατάληξη + 

τόνος, πρβ π.χ. γράφ-ω, γραφ-ή, ά-γραφ-η, κάλ-ος, καλ-ός, καλ-ή, 

καλ-ό, συν-αδελφ-ός,η,..…  Για παράδειγμα η κατάληξη -ω,εις,ει… φα-

νερώνει ρήμα (ενέργεια) α’ β’ γ πρόσωπο (γραφ-ω,εις,ει,τε. = εγώ 

γράφω, εσύ γράφεις, αυτός γράφει….), ενώ η κατάληξη, -εας,α… φα-

νερώνει όχι ενέργεια, αλλά ουσιαστικό, αρσενικό κ.α.: γραφ-έας,α,  

είς….   

Απλά οι λέξεις εκφωνούνται κατά συλλαβή, συλλαβικά, π.χ. κα-

λη-με-ρα…., επειδή τα σύμφωνα δεν είναι δυνατό να προφερθούν από 

μόνα τους, αλλά πάντα πάνε μαζί με ένα τουλάχιστον φωνήεν πριν ή 

μετά από αυτά. Τόσες συλλαβές έχει η κάθε λέξη όσα και τα φωνήεντά 

της. Συλλαβή αποτελεί κάθε φωνήεν της λέξης με το προηγούμενο από 

αυτό σύμφωνο (ή τα προηγούμενα σύμφωνα, αν έχουμε συνεχόμενα  

σύμφωνα), καθώς και το ληκτικό , αν μετά δεν ακολουθεί άλλο φω-

νήεν, π.χ.: στρα-τός, εν, εκ, δεν, της, μα-λα-κός. 
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ΣΤ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Στο αλφάβητο οι φθόγγοι και τα γράμματα ονομάζονται με λέ-

ξεις: ά-λφα, β-ήτα, γ-άμα….,  αφενός για πλήρη και σωστή διάκριση 

και αφετερου γιατί τα σύμφωνα δεν είναι δυνατόν να προφερθούν από 

μόνα τους, πλην μόνο με ένα τουλάχιστον φωνήεν πριν ή μετά από 

αυτά: μι, νι, ξι, ψι, χι…  

Κάποιες από τις λέξεις αυτές φανερώνουν και πως γίνεται το 

σχήμα του γράμματος ή τον τρόπο προφοράς του γράμματος  π.χ. Λ-

άμδα (λαβίδα), Σ-ίγημα > σ-ίγμα (σαίτα), Γ-άμα (γαμψό), … Κάποιος 

άλλες από τις λέξεις αυτές είναι απλώς και μόνο η λεξοποίηση του 

φθόγγου: μι, νι… 

 

Δεδομένου ότι τα γράμματά υπάρχουν μόνο στη γραφή, άρα τα 

γράμματα είναι απλώς και μόνο σύμβολα (γραμμές ή εικόνες κ.α.) με 

τα οποία παριστάνονται στη γραφή οι φθόγγοι, π.χ. γ-ρ-α-φ-έ-α-ς, ο-

πότε όποιο και να είναι το σχήμα τους δεν έχει καμία σημασία. Ο λόγος 

και για τον οποίο άλλα συστήματα γραφής  παριστάνουν στη γραφή 

τους φθόγγους έτσι και άλλα αλλιώς, βλέπε γραμμική γραφή, σφηνο-

ειδή γραφή, αλφαβητική γραφή κ.α. Στην εβραϊκή γραφή τα φωνήεντα 

γράφονται (σημειώνονται) με σημεία (παύλες και κουκίδες) και τα σύμ-

φωνα με γράμματα, ενώ στην ελληνική όλοι οι φθόγγοι γράφονται με 

γράμματα. 

Στην αιγυπτιακή Ιερατική Γραφή αρχικά το κάθε γράμμα του 

αλφάβητου ήταν το σκίτσο κάποιου ζώου ή πράγματος που το όνομά 

του αρχίζει από το φθόγγο που παριστάνει, π.χ. Α-ετός, Λ-έων κ.α. 

Αντίθετα στη ελληνική (Πελασγική) Γραφή αρχικά τα γράμματα ήταν 

απλώς τυχαίες γραμμές. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Αρχικά στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ένα μόνο αλφάβητο, 

αλλά πάρα  πολλά (Αττικό, Ιωνικό, Κρητικό κ.α.), όσα και οι πόλεις – 

κράτη που αποτελούσαν την αρχαία Ελλάδα, από τα οποία καθένα είχε 

τη δική του τεχνική γραφής, οπότε και τους δικούς του κανόνες ορθο-

γραφίας, είδος γραμμάτων στο  αλφάβητο κ.α.  Μετά δημιουργήθηκε 

το κοινό αλφάβητο – σύστημα γραφής με γράμματα από τα παλαιότερα 

ελληνικά αλφάβητα , που  άλλα από αυτά ήταν από το Ιωνικό αλφά-

βητο, άλλα από το Αττικό κ.α. Ακολούθως στο κοινό δημιουργήθηκαν 

τα κεφαλαία και μικρά γράμματα όπου τα μικρά γράμματα είναι με πιο 

μικρό μέγεθος σε σχέση προς τα κεφαλαία και συνάμα τα μικρά είναι 

είτε ίδια σε σχήμα με τα κεφαλαία: Ε(ε), Ο(ο), Κ(κ)… είτε διαφορετικά: 
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Α(α), Γ(γ), Δ(δ)… Τα μικρά γράμματα είναι όχι για επισερμένη(πρό-

χειρη)  γραμμή, καθώς λέγεται, αλλά για να γράφουμε τις λέξεις με 

αυτά πλην του αρχικού γράμματος των προτάσεων, που γράφεται με 

Κεφαλαίο,  για να γίνεται έτσι διάκριση των προτάσεων μεταξύ τους. 

Επίσης με κεφαλαίο γράμμα γράφεται το αρχικό γράμματα των κυρίων 

ονομάτων για διάκριση από τα κοινά, π.χ. η καλή (μαθήτρια) και η 

Καλή (το όνομα),  ο κόκκινος (πίνακας) και ο Κόκκινος (οικογενειακό 

επίθετο ) 
Β) Παρατηρώντας τα γράμματα των αρχικά αλφαβήτων, αλλά 

και του κοινού ελληνικού αλφάβητο βλέπουμε ότι αυτά ή τα περισσό-

τερα από αυτά από αυτά φαίνεται να έχουν  κατά προσέγγιση το 

σχήμα που πρέπει να σχηματίζουν τα όργανα προφοράς τους, ήτοι τα 

χείλη, η γλώσσα , ο ουρανίσκος κ.λπ. ( κάτι που για λόγους απλοποί-

ησης -  ευκολίας γραφής έχει καταστρατηγηθεί), για να βγει  ο φθόγ-

γος τους, αφού και π.χ.  για να βγει ο φθόγγος Β(β) πρέπει τα χείλη 

να κλείσουν εσωστρεφώς και το στόμα να γεμίσει με αέρα, κάτι όπως 

δείχνει το γράμμα Β. Ομοίως το γράμμα Ο(ο) υποδείχνει ότι για να 

βγει ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει το στόμα και ο φάρυγγας να 

πάει αυτή τη μορφή, δηλαδή να γίνει σαν οπή, σωλήνας. Το γράμμα 

Α(α) υποδείχνει ότι για να βγει ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει τα 

χείλη να ανοίξουν, το στόμα να φουσκώσει , και ο φάρυγγας να κλεί-

σει. Το γράμμα Λ(λ) υποδείχνει ότι για να βγει ο φθόγγος που παρι-

στάνει πρέπει η γλώσσα να ανασηκωθεί και να ακουμπήσει στον ου-

ρανίσκο εσωστρεφώς, να πηγαίνει προς το φάρυγγα. Το γράμμα Τ(τ) 

υποδείχνει ότι για να βγει ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει η γλώσσα 

να ανασηκωθεί κάθετα και να ακουμπήσει στον ουρανίσκο-δόντια. Το 

γράμμα Δ(δ) υποδείχνει ότι για να βγει ο φθόγγος που παριστάνει 

πρέπει το στόμα να φουσκώσει και η γλώσσα να ανασηκωθεί και να 

ακουμπήσει εξωστρεφώς στον ουρανίσκο , να πηγαίνει προς τα δό-

ντια. Το γράμμα Γ(γ) υποδείχνει ότι για να βγει ο φθόγγος που παρι-

στάνει πρέπει ο φάρυγγας - λαιμός να σφίξει και να ανοίξουν το 

στόμα- χείλη. Ομοίως τα λοιπά.    

 

 

3. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο(ο) =Ω(ω) Ι(ι) =Η(η) 

=Υ(υ)…  

 

Α. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΥΤΑ 

 

Επειδή σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές 

λέξεις, καθώς και πάρα πολλές διαφορετικές συλλαβές (οι διαφορετικές 
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λέξεις είναι αμέτρητες και οι διαφορετικές συλλαβές είναι πάνω από 

500- 700 σε κάθε γλώσσα), άρα  είναι αδύνατο να υπάρξει γραφή που 

να έχει τόσα σύμβολα ή άλλως γράμματα όσες είναι και οι λέξεις ή οι 

συλλαβές μιας γλώσσας, γιατί τότε κανένας δε θα θυμόταν -χειρίζονταν 

τόσα πολλά σύμβολα. Ομοίως επειδή σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν 

πάρα πολλές, αμέτρητες, ομόηχες λέξεις ,άρα δεν  είναι δυνατόν να 

υπάρξει γραφή, τουλάχιστον αξιόπιστη,  που να έχει μόνο τόσα γράμ-

ματα όσοι και οι διαφορετικοί φθόγγοι των λέξεων, γιατί με αυτή τη 

γραφή θα γίνονται συνέχεια παρανοήσεις, αφού και π.χ. η ελληνική 

λέξη που φθογγικά προφέρεται «τίχι» σημαίνει:   τείχη (της πόλης),  

τοίχοι (σπιτιού), τύχη (η μοίρα), τύχει (ρήμα)…: Ομοίως  «καλί»  = 

ορθογραφικά:  καλοί (επίθετο πληθυντικό) & καλή (επίθετο ενικός) & 

καλεί ρήμα)… «λίρα» =  λύρα (μουσικό όργανο) και λίρα (νόμισμα)…. 

Προ αυτού οι άνθρωποι επινόησαν διάφορα τεχνάσματα προκει-

μένου να επιτύχουν την αποταμίευση (καταγραφή) του προφορικού 

λόγου.  

Το πρώτο από αυτά τα τεχνάσματα που επιτεύχθηκε ήταν η ιδε-

ογραφική γραφή, είδη της οποίας είναι η  κινέζικη γραφή, η αιγυπτιακή 

ιερογλυφική γραφή κ.α. Με τη γραφή αυτή καταγράφονται όχι οι λέ-

ξεις, αλλά τα νοήματα του προφορικού λόγου και χρησιμοποιώντας για 

το σκοπό αυτό διάφορα ιδεογράμματα για τις έννοιες που εκφράζει ο 

προφορικός λόγος και μεθερμηνεύοντάς τα όπως κάνουμε σε ένα 

κουφό προκειμένου να του δώσουμε να καταλάβει κάτι. 

 Μετά επινοήθηκε η ετυμολογική γραφή με την οποία  καταγρά-

φεται  από τη μια η φθογγική προφορά κάθε λέξης με ξέχωρα φθογγικά 

γράμματα και από την άλλη η ετυμολογία τους (μέρος λόγου, γένος, 

αριθμός κ.α.)  χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό επιπλέον διάφορα  

σύμβολα και κάτι όπως γίνεται π.χ. σήμερα στην Αγγλική Γραφή, όπου  

π.χ. η λέξη που προφέρεται «του» γράφεται tp, όταν σημαίνει προς 

(κατεύθυνση),  two, όταν σημαίνει δυο (διπλά άτομα) και too όταν 

σημαίνει επίσης-επιπλέον 

  

Β. ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Το τέχνασμα, που είναι και το πιο τέλειο και το ποιο εύκολο στον 

κόσμο,  που επινόησαν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να καταφέρουν 

να αποταμιεύουν τον προφορικό λόγο, να καταγράφουν πιστά τις λέ-

ξεις, ήταν  η επινόηση από τη μια τόσων γραμμάτων όσοι και οι φθόγγοι 

των λέξεων, φωνηέντων και συμφώνων, ήτοι των γραμμάτων: Α(α), 

Β(β), Γ(γ), Γ(δ), Ε(ε)…  και από την άλλη κάποιων ομόφωνων γραμ-

μάτων, ήτοι των: Ω(ο) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Η(η) = Υ(υ) =  Ι(ι) …  με 

τα οποία, βάσει κανόνων, αφενός υποδείχνεται από τη μια η πιστή προ-

φορά των λέξεων και από την άλλη η ετυμολογία τους (μέρος λόγου, 
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γένος, αριθμός  κ.τ.λ.), γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει και τα ο-

νόματα με -ο,η,ι, ώστε  έτσι να μη γίνονται παρανοήσεις με τις ομόηχες 

λέξεις,…. πρβ π.χ.: καλώ και καλό, καλεί και καλή….. , λίπη & λείπει & 

λύπη…. Ομοίως  στην ελληνική γραφή έχει κανονιστεί να γράφουμε τα 

κύρια ονόματα με κεφαλαίο γράμμα και τα κοινά με μικρό, για διάκριση 

των ομόηχων λέξεων, πρβ: νίκη & Νίκη, αγαθή & Αγαθή..  

 

Ειδικότερα στην Ελληνική Γραφή οι λέξεις γράφονται  όπως επα-

κριβώς έχουν φθογγικά και συνάμα όπως επακριβώς έχουν ετυμολο-

γικά, δηλαδή σε μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ., προκειμέ-

νου να βοηθιέται έτσι ο αναγνώστης και στην κατανόησή τους και στη 

διάκριση των ομόηχων, κάτι που αφενός δεν ισχύει σε καμία άλλη 

γραφή και αφετέρου επιτυγχάνεται με ευκολία  χρησιμοποιώντας με 

κανόνες τα εξής γράμματα και 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 από 

πολλούς, αλλά ομόηχα, παραλλαγή σχηματική, που επινοήθηκαν για 

ετυμολογικούς λόγους. Με κεφαλαίο γράμμα γράφεται αφενός το αρ-

κτικό γράμμα κάθε περιόδου (κάθε πρότασης) του κειμένου για διά-

κρισή τους, καθώς και το αρκτικό γράμμα κάθε κύριου ονόματος, για 

διάκριση τους από τα κοινά και τις κοινές λέξεις, πρβ, π.χ.: αγαθή, 

αγαθοί (= επίθετο), ενώ Αγαθή (ουσιαστικό, κύριο όνομα). Ομοίως: 

νίκη & Νίκη, κόκκινος & κ. Κόκκινος….. 

Β) Τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων και των συμφώ-

νων: 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 αρχαί-

ους φθόγγους που συνέπεσαν στο χρόνο με την προφορά των Ο, Ι, 

όπως κακώς λένε τα σχολικά βιβλία, αλλά ομόηχα, παραλλαγές και μέ-

ρος απο τα: 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 

οποία  έχουν επινοηθεί προκειμένου με αυτά,  και βάσει κανόνων χρή-

σης τους,  να γίνεται στη  γραφή η υπόδειξη και της πιστής προφοράς 

και της σωστής ετυμολογίας (του μέρους ή του τύπου κ.τ.λ.) των λέ-

ξεων (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 > 
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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, κα-

λεί,…… , ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόηση των 

λέξεων  και στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: φθογγικά: «ι παρα-

γογί 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)…  διακρί-

νουμε 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 φθογ-

γικά 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 μαγνη-

τόφωνο.  Στις μαγνητοφωνήσεις γίνονται παρανοήσεις λόγω των ομό-

ηχων λέξεων, ενώ με το ελληνικό σύστημα γραφής όχι, γιατί οι λέξεις 

καταγράφονται, όπως είδαμε πιο πριν,  όχι μόνο όπως έχουν φθογγικά, 

αλλά και όπως έχουν ετυμολογικά. 

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 γράμ-

ματα με τα διαλυτικά και το τονικό σημάδι: άι = αϊ, ενώ αί = ε…… 
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4. Η ΟΡΘΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

 

Στην Ελληνική Γραφή τα γράμματα έχουν πάντοτε την ίδια προ-

φορά, αυτή που υποδείχνει το αλφάβητο. Για παράδειγμα τα γράμματα 

α, ε, ρ, σ…. στις γραπτές λέξεις: αέρας, καλός, πατέρας….. προφέρεται 

πάντοτε : ‘α-λφα, έ-ψιλο, ρ-ο, ά—λφα, σ-ίγμα….., κάτι που δε συμβαί-

νει σε άλλες γραφές, όπως π.χ. στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες 

(Αγγλική, Γαλλική κ.α.), γιατί οι γραφές αυτές είναι ιστορικές. (Περισ-

σότερα βλέπε Κεφάλαιο 9ο «Αναλήθειες που λέγονται για την Ελληνική 

Γλώσσα και Ελληνική Γραφή»)  

Στην Ελληνική Γραφή ιδιαιτερότητα υπάρχει μόνο στα έξης γράμ-

ματα: 

Στα δυο ΓΓ(γγ), τα οποία προφέρονται πάντα νκ/γκ: εγγραφή, 

συγγενής, συγγραφέας… 

Στο γράμμα Υ(υ), που άλλοτε προφέρεται ως ι, π.χ. πολύ, σύλ-

λογος….  άλλοτε ως φ/β, π.χ. ευτυχία, Εύα, ευχή…  και άλλοτε δε προ-

φέρεται π.χ. νους, καλούς, σοφούς…   

Στα γράμματα: ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΟΙ(οι), ΥΙ(υι), ΟΥ(ου) που άλλοτε 

είναι δυο φθόγγοι (δίφθογγοι, που τότε παίρνουν διαλυτικά), δηλαδή 

προφέρονται όπως δείχνουν τα γράμματά τους: αϊ, εϊ, οϊ, υϊ, οϋ/οϊ , 

π.χ. Μάϊος, θεϊκός,….  και άλλοτε δίψηφα γράμματα και που τότε προ-

φέρονται ε, ι, ι, ι, u, π.χ. σφαίρα, θείος…. (Περισσότερα βλέπε αμέσως 

πιο κάτω.) 

 

Α. ΟΙ ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΨΗΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Δίψηφα γράμματα ονομάζονται στην Ελληνική Γραφή δυο γράμ-

ματα (ψηφία) του αλφάβητου που παριστάνουν ένα φθόγγο για ετυ-

μολογικούς λόγους (διάκριση ομόηχων λέξεων κ.α.),  οι εξής 5 γρα-

φές: ΑΙ(αι) = ε, ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) = ι και το  ΟΥ(ου) = 

λατινικά u: 

καλή (θηλυκό) και καλεί (ρήμα) και καλοί (πληθυντικός),  

υιός (= ο γιος) και  ιός (= μικρόβιο), 

νους και προϋπόθεση..  

Δίφθογγοι ονομάζονται στην Ελληνική Γραφή οι δυο συνεχόμε-

νοι φθόγγοι φωνήεντα και ειδικότερα οι  εξής 5 γραφές: ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), 

ΟΙ(οι), ΥΙ(υι), ΟΥ(ου), όταν δεν παριστάνουν ένα φθόγγο (δεν είναι 

δίψηφο γράμμα), αλλά δυο, αυτούς που υποδείχνουν τα επιμέρους 

γράμματά τους.  Οι δίφθογγοι δημιουργούνται κυρίως, όμως όχι πάντα, 

κατά την κλίση, παραγωγή και σύνθεση των λέξεων και όταν το θέμα 

λήγει σε φωνήεν και η κατάληξη αρχίζει πάλι από φωνήεν, π.χ.: θε(ός) 
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+ ικός = θεϊκός,  λα(ός) + ικός =  λαϊκός, δυ-ϊκός, ευνο-ϊκός,  προ-

υπάρχω,...  

Οι δίφθογγοι διακρίνονται από τα δίψηφα γράμματα με το σημάδι 

των διαλυτικών, το οποίο τοποθετείται πάνω από το δεύτερο γράμμα. 

Για παράδειγμα ο  δίφθογγος οϋ παίρνει διαλυτικά στο υ για διάκρισή 

του από το δίψηφο γράμμα ΟΥ(ου) = u : ουρανός και προϋπόθεση.  Τα 

διαλυτικά παραλείπονται, αν οι δίφθογγοι τονίζονται στο πρώτο 

γράμμα, π.χ.:    

Δίφθογγοι: Μάϊος ή Μάιος, θεϊκός, ευνοϊκός, δυϊκός, προϋ-

πάρχω…. 

Δίψηφα γράμματα: σφαίρα, θείος, υιός, προύχοντας… 

 

Σημειώνεται ότι: 
Α) Οι αρχαίοι γραμματικοί θεωρούσαν ως διφθόγγους τις  εξής 11 γραφές: 

αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου, ᾳ ῃ ῳ. Από αυτές  οι οκτώ: αι, οι, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, 

ου λέγονταν κύριοι δίφθογγοι και οι υπόλοιποι τρεις ᾳ, ῃ, ῳ (τα α, η, ω με υπο-
γεγραμμένη)  λέγονταν καταχρηστικοί, επειδή επί  της ουσίας δεν είναι δίφθογ-
γοι, αλλά ένας φθόγγος. Εκεί το γράμμα-φθόγγος Ι(ι) έχει κουφίσει. 

Β) Στην αρχαία Ελληνική Γραφή το γράμμα - φθόγγος Ι(ι) που 

αποβάλλεται (αποσιωπάται, κουφίζεται) προ άλλου φωνήεντος μπαίνει 

κάτω από τα α η ω  σαν υπογεγραμμένη, εξ ου και υπογεγραμμένη,  

για υπενθύμιση – υπόδειξη αυτού του φθογγικού πάθους (άρα της ορ-

θής προφοράς και ετυμολογίας της λέξης), π.χ.: προικώιος > προικώος, 

θραϊκία > Θράκη , τιμάοιμοι > τιμάμι , εγώ είδα > εγώδα…   ðñïéêώϊïò - ðñïéê?~ώïò, 
èñáúêßïò > èñÜ?î,  Þ èñáúêç > Èñ?Üêç, ôéìÜïéìé > ôéì?~áìé, åãþ (ïß)äá > åã?þäá......  
Σήμερα έχει καταργηθεί η υπογεγραμμένη και έτσι δε συζητούμε πια για κατα-
χρηστικούς διφθόγγους. 

«Το ι, το οποίον υπάρχει εις τας καταχρηστικάς διφθόγγους υπό το α, η, 

ω, λέγεται ὑπογεγραμμένον ιώτα. Τούτο όμως, όταν αἱ δίφθογγοι αύται γράφω-
νται διά κεφαλαίων γραμμάτων, γράφεται κανονικώς ουχί υποκάτω των κεφα-
λαίων φωνηέντων Α, Η, Ω, αλλά προς τα δεξιά αυτών (Αι, Ηι, Ωι) και τότε λέγεται 

προσγεγραμμένον ιώτα : ἍιΔΗΣ (πρόφ. Άδης), ΤΗι ΘΕΩι (πρόφ, τη θεώ).>> 
(«Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών» Α. Τζάρτζανου) 

 

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΥ(αυ), ΕΥ(ευ), ΗΥ(ηυ) 

 

Στην Ελληνική Γραφή με το γράμμα Υ(υ) = β/φ γράφουμε το 

ληκτικό φθόγγο [β/φ] αφενός στις λέξεις: ταυ (προφορά «τάφ») και 

ευ (προφορά «εβ»), απ΄όπυ και τα: Eυ-αγγελία, ευ-φορία, ευ-γένει, 

ευ-χή, ταυτίζω,....  και αφετέρου το πρόσφυμα β/φ στις καταλήξεις: -

υω, -ευω, -εύς απ’ όπου τα: γεύω - γεύομαι, παύω – παύομαι, ερμη-

νεύω, χωνεύω, γυρεύω, κουρεύω, Ζευς, γραφεύς…. , καθώς και το 
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ληκτικό πρόσφυμα β: ωά > αυγά.. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρησι-

μοποιούμε τα γράμματα Β(β) Φ(φ): βάρος, βαθύς, φάρος, φόρος..   

Το γράμμα Υ(υ) στους συνδυασμού ΑΥ(αυ), ΕΥ(ευ), ΗΥ(ηυ),  

προφέρεται άλλοτε  β και άλλοτε φ: αυλή (προφορά «αβλί»), ευχή 

(προφορά «εφχί»), ευλογία (προφορά «εβλογία»)…  

Το ως άνω γράμμα Υ(υ) πριν από τα γράμματα Β(β), Φ(φ) είναι 

άφωνο, παθαίνει αφομοίωσή: ευφορία (προφορά «εφορία»), ευβοϊκός 

(προφορά «εβοϊκός»)…  

Το ως άνω γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [φ], όταν ακολουθείται 

από ψιλό γράμμα: π, τ,  κ, τα συριστικά: σ, ζ,  ξ,  ψ και τα δασέα: φ, 

χ, θ: αυτό (= "αφτό") ευχή (= "ε-φχί"), ευθύς («εφθίς»), ζεύξη (= 

"ζέφκσι"), εύσωμος («έφσομος»), ευσυνείδητος («εφσινίδιτος»), εύ-

ξεινος («έφκσινος»), ευ ζην («έφζιν»),..   αλλά και: εύζωνας («έβζο-

νας»).  

Το ως άνω γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [β], όταν ακολουθείται 

από φωνήεν:  α, ε, ο, ι, ου (στη γραφή και τα: υ η υι οι αι ω ει), από 

τα ημίφωνα: λ, μ, ν, ρ   και  από τα μέσα: γ, β, δ: ευγένεια (= "εβγέ-

νια"), αυλός (= "αβλός"), ευαγγέλιο («εβαγκέλιο»), ευωδιά («εβο-

διά»), ευήλιος, ευλογώ, Ευρώτας, εύνοια....  

 

Β.  ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ: ΜΠ(μπ), NT(ντ), ΓΚ 

(γκ) ……   

 

Τα συμφωνικά συμπλέγματα: ΜΠ, NT, ΓΚ, ΝΔ, ΝΘ,  ΓΧ, ΜΒ, 

ΜΦ στην Ελληνική Γραφή προφέρονται όπως δείχνουν τα δυο γράμ-

ματά τους, πλην από τα δυο ΓΓ(γγ),  τα οποίο προφέρονται γκ/νκ = 

λατινικά g: συμπαθής, έντιμος, ενδίδω, πένθος, έμβασμα, συμφέ-

ρει…Ουγγαρία  (προφορά «ουγκαρία»), συγγραφέας (προφορά «συ-

γκραφέας»), φεγγάρι (προφορά «φεγκάρι»),φθόγγος (προφορά 

«φθόγκος») ….  

Τα ως άνω συμφωνικά συμπλέγματα στις ελληνικές λέξεις προ-

έρχονται είτε από ηχοποίητες λέξεις, π.χ. μπαμ - μπουμ, > μπαλοθιά, 

μπάλα …. γκα -γκα > γκαρίζω, γκάιδαρος > γάιδαρος… είτε από ξένες 

λέξεις: μπογιατζής, Ουγγαρία….. είτε, κυρίως, από φθογγικά πάθη που 

συμβαίνουν στη σύνθεση, παραγωγή και κλίση των λέξεων, που τότε 

γράφονται - προφέρονται ως εξής:    

Ν + Κ, Γ, Χ = ΓΚ, ΓΓ, ΓΧ: συ(ν)-γένος > συγγενής,  συ(ν)-

κάτοικος  > συγκάτοικος, συ(ν) -χαίρω > συγχαίρω…  

Ν  + Π(π), Β(β), Φ(φ) = ΜΠ, ΜΒ, ΜΦ: ε(ν)-πίπτω > εμπίπτω, 

ε(ν)-βάπτω > εμβάπτω, συ(ν)-βαίνει > συμβαίνει, συ(ν)-φέρει > συμ-

φερτός… 

Ν(ν) + Τ, Δ, Θ = ΝΤ, ΝΔ, ΝΘ: εν-ταύθα, έν-δυση, εν-θάδε… 
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Σημειώνεται ότι: 
Α) Οι γραφές ΜΠ(μπ), ΝΤ(ντ), ΓΚ(γκ), ΤΖ(τζ), ΤΣ(τσ) δεν είναι δίψηφα 

γράμματα που παραστούν ένα φθόγγο, καθώς λέγεται απο μερικούς, αλλά συ-
μπλέγματα δυο φθόγγων αυτών που φανερώνουν τα γράμματά   τους: μπα-
μπάς, παντελώς, γκαρίζω, τζιτζίκι, μελιτζάνα, τσακίζω...  Απλά στη Λατινική και 
αυτό  για ετυμολογικούς λόγους (και όχι γιατί αυτά διαφέρουν στην προφορά, 
όπως νομίζουν μερικοί) υπάρχουν επιπλέον τα γράμματα:  B(b), D(d), G(g) με 
τα οποία γράφονται τα συμπλέγματα mp, nt, nc στις ηχοποίητες και απλές λέξεις 
και με τα: MP(mp), NT(nt), NC(nc)  τα ίδια συμπλέγματα στις σύνθετες λέξεις, 
π.χ.: 

απλές λέξεις: boba, dominus, goal, banca, bucca...  
σύνθετες λέξεις: compare,  entire, contract,  concinno…. 
Β)  Εκτός από το σύμπλεγμα ΤΖ(τζ) υπάρχει και το σύμπλεγμα ΝΤΖ(ντζ): 

γάντζος, καλικάντζαρος, μπρούντζος, σκαντζόχοιρος, Μάντζαρης…  
Γ) Ένρινα καλούνται τα συμπλέγματα που περιέχουν το ένρινο σύμφωνο 

ν-, όπως τα ντ, νδ, νγ…, π.χ.: σύνταξη, Ντάλας, σύνδεσμος…. και μη ένρινα τα 
υπόλοιπα, όπως π.χ. τα μβ, μπ,…: συγγραφέας, συμβίωση…..: 

 

Γ. ΤΑ ΔΙΠΛΑ (ΔΙΣΥΜΦΩΝΙΚΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ξ(ξ), Ψ(ψ)  

 

Διπλά (ή δισυμφωνικά) λέγονται τα γράμματα  που παριστάνουν 

στη γραφή δυο φθόγγους σύμφωνα για λόγους βραχυγραφίας (στη 

Λατινική και για λόγους ετυμολογίας), όπως π.χ.  στην Ελληνική Γραφή 

τα: Ξ(ξ) = κσ, Ψ(ψ) = πς και στη Λατινική τα: X(x) = cs,  Β(b) = mp, 

G(g) = nc, D(d) = nt, 

Οι φθόγγοι (πς) γράφονται πάντα Ψ(ψ): ψάχνω, Άραψ, ψυγείο… 

Οι φθόγγοι (κς) γράφονται παντού Ξ(ξ): άξιος, έξω, Αλέξανδρος …. 

πλην από τα σύνθετα του εκ-, εκ-στρατεία. 

Τα συμπλέγματα Ξ, Ψ προέρχονται είτε από ηχοποίητες λέξεις, 

π.χ. ψι..… > ψήνω, ξι… > ξυρίζω  … είτε από φθογγικά πάθη στη σύν-

θεση, παραγωγή και κλίση:    

Π(π), Β(β), Φ(φ) + Σ(σ,ς) = Ψ(ψ): Άραβ(α)ς ή Αράπ(η)ς > 

Άραψ, άστραπ-σα > άστραψα..… 

Κ(κ),  Γ(γ),  Χ(χ)  + Σ(σ,ς) =   Ξ(ξ), έλεγσα (λέγω) > έλεγξα  

πίνακ(α)ς > πίναξ, άνοιγσα (ανοίγω) > άνοιξα,  έτρεχ-σα (τρέχω) > 

έτρεξα. 

 

Δ.  ΤΑ  ΔΙΠΛΑ (ΟΜΟΙΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΒΒ(ββ), ΓΓ(γγ), 

ΚΚ(κκ), ….  

 

Όμοια γράμματα λέγονται τα δυο: ΒΒ(ββ), ΓΓ(γγ), ΚΚ(κκ), 

ΚΚ(κκ), ΛΛ(λλ), ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν), ΡΡ(ρρ), ΣΣ(σς), ΤΤ(ττ) που βρίσκο-

νται στη γραφή μέσα στις λέξεις για λόγους ετυμολογίας (υπόδειξης 

του φθογγικού πάθους της αφομοίωσης).  
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Στο λόγο προφέρεται μόνο το ένα γράμμα από αυτά (πλην των 

δυο ΓΓ(γγ) που προφέρονται, τα οποία προφέρονται ως νκ/γκ = λατι-

νικά g), γιατί το άλλο έχει μπει για υπόδειξη ότι εκεί έχει συμβεί το 

φθογγικό πάθος της αφομοίωσης..   

Άλλωστε κανένα σύμφωνο δεν μπορεί να προφερθεί απο μόνο 

του ή άλλως να αποτελέσει συλλαβή,  πλην μόνο αν προφερθεί με το 

επόμενο ή με το προηγούμενο φωνήεν, π.χ.:  εκ-κλησία ή  ε(κ)-κλησία, 

σύν-νόμος ή σύ(ν)-νομος, ε-τρε-γα ή ετ-ρε-ξα..  

Κατά την παραγωγή, σύνθεση και κλίση των λέξεων γράφουμε-

προφέρουμε: 

Κ + Κ = ΚΚ: εκ-κλήση  >  ε(κ)κλησία, 

Π(π), Β(β), Φ(φ) + Μ(μ) = ΜΜ(μμ): γράφω > γράφμα - 

γράμμα, κόβω > κόβμα - κόμμα, οπή > όπμα – όμμα.. 

Ν + Λ, Μ, Ν, Ρ = ΛΛ, ΜΜ, ΝΝ, ΡΡ: συ(ν)-γράφω > συγγράφω,  

συ(ν)-μαθητής > συμμαθητής σύ(ν)-λέγω > σύλλογος, συ(ν)-νόμος > 

σύννομος, συ(ν)-ράπτω > συρράπτω  

Τ + Ι = ΤΤ/ΣΣ: γλωτ(ί)α > γλώττα/ γλώσσα, σαλατία (άλς) > 

θαλατία  - θάλλαττα/ θάλασσα,, 

Β + Β = ΒΒ: Με δυο ΒΒ(ββ) γράφονται οι εβραϊκές λέξεις:  Σάβ-

βατο > Σάββας. Από το εβραϊκό  Shab-bat που σημαίνει 'σταματώ να 

εργάζομαι , 'αναπαύομαι. 

N + Γ = ΓΓ: συν-γένος> συγγενής, συν-γράφω > συγγράφω... 

 

Ε. ΙΔΙΟΠΡΟΦΕΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΦΕΡΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

Στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, όλα τα γράμματα  αντι-

προσωπεύουν ένα και μόνο φθόγγο και πάντα τον ίδιο. Εξαίρεση απο-

τελούν: 

Α) Τα γράμματα  Ξ(ξ), Ψ(ψ), τα οποία παραστούν δυο φθόγγους 

Ξ(ξ) = κς, Ψ(ψ) = πς: πράξη, ψύξη.. 

Β) Το δίψηφο γράμμα ΓΓ(γγ), το οποίο προφέρεται όχι ως ένα ή 

δυο  [γ], αλλά ως γκ/νκ = λατινικά (g): Ουγγαρία  (προφορά «ουγκα-

ρία»), συγγραφέας (προφορά «σιγκραφέας»).  

Γ) Το γράμμα Υ(υ), το οποίο άλλοτε είναι άφωνο (δεν προφέρε-

ται) και  άλλοτε προφέρεται είτε ως ι  είτε ως β  είτε ως φ.  

Το γράμμα Υ(υ) είναι άφωνο (δεν προφέρεται), όταν βρίσκεται 

μπροστά από το  γράμμα Ο και συνάμα  δεν έχει διαλυτικά, αφού στην 

περίπτωση αυτή έχουμε το δίψηφο γράμμα του φωνήεντος ΟΥ(ου) = 

[u]: ουρανός, κούπα…. 

Το γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [ι], όταν βρίσκεται μόνο του πριν 

ή μετά από σύμφωνο: υπέρ, κύπελο, κύρος..  , καθώς και όταν έχει 

διαλυτικά: άϋπνος, προϋπόθεση, ξεϋφαίνω...,   
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Το γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [φ], όταν ακολουθείται από ψιλό 

γράμμα: π, τ,  κ, τα συριστικά: σ, ζ,  ξ,  ψ και τα δασέα: φ, χ, θ: αυτό 

(= "αφτό") ευχή (= "ε-φχί"), ευθύς («εφθίς»), ζεύξη (= "ζέφκσι"), 

εύσωμος («έφσομος»), ευσυνείδητος («εφσινίδιτος»), εύξεινος («έφ-

κσινος»), ευ ζην («έφζιν»),..   αλλά και: εύζωνας («έβζονας»).  

Το γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [β], όταν ακολουθείται από φω-

νήεν:  α, ε, ο, ι, ου (στη γραφή και τα: υ η υι οι αι ω ει), από τα 

ημίφωνα: λ, μ, ν, ρ   και  από τα μέσα: γ, β, δ: ευγένεια (= "εβγένια"), 

αυλός (= "αβλός"), ευαγγέλιο («εβαγκέλιο»), ευωδιά («εβοδιά»), ευ-

ήλιος, ευλογώ, Ευρώτας, εύνοια....  

Ομοίως στην αρχαία Ελληνική: «Τας δε διφθόγγους αυ, ευ, ηυ 

προφέρομεν προ φωνήεντος μεν και προ των συμφώνων β, γ, δ, ζ, λ, 

μ, ν και ρ ως αβ, εβ, ηβ, εἰς πάσαν δὲ άλλην περίπτωσιν ως αφ, εφ, 

ηφ».  

 

ΣΤ. ΤΑ ΛΗΚΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Σ(ς), Ν(ν), Κ(Κ)….. 

 

Οι ελληνικές λέξεις λήγουν κανονικά σε φωνήεν ή τα σύμφωνα -

ν και -ς: Νίκη, καλός, την, δεν, εν, εις….  Σε άλλα σύμφωνα τελειώνουν 

μερικές προθέσεις και μερικά επιφωνήματα: εκ, υπέρ, αχ! ουφ!, καθώς 

και οι ξένες λέξεις: Αδάμ, Χερουβείμ, Ισαάκ, σοφέρ, Μωάμεθ κ.λπ.. 

 Ο φθόγγος [σ] μέσα στη λέξη γράφεται Σ(σ) και στο τέλος των 

λέξεων Σ(ς): Στάθη-ς, ΣΤΑΘΗΣ, νέο-ς, σοφός. Στην αρχή και μέσα στη 

λέξη γράφεται και προφέρεται κανονικά: σκάλα, σπίτι, στάση, Σταμά-

της, σθένος, άσωτη... και στο τέλος τη λέξης σβηστά, λιγότερο ηχηρά 

απ’ ότι όταν βρίσκεται άλλου, , απ’ όπου και «σίγμα» (σιγώ, σίγημα-

σίγμα): σκάλα, καλός.,  

O φθόγγος Σ(σ), όταν ακολουθούν οι φθόγγοι: β γ δ μ ν ρ λ, 

καμιά φορά προφέρεται και ως ζ: σμήνος («σμίνος»), ασβέστης 

(«αζβέστις») κόσμος («κόζμος»), Σλήμαν («ζλίμαν»), πλάσμα 

(«πλάζμα»), σγουρός («ζγουρός») ..  

Το γράμμα Ν(ν) μέσα στις λέξεις προφέρεται κανονικά. Στο τέλος 

της λέξης προφέρεται πιο αδύναμα στην ένταση φωνής (σβηστά), όπως 

συμβαίνει και με το –ς.  

Ο φθόγγος ν, όταν ακολουθεί χειλικός φθόγγος π β φ ψ, έχει την 

τάση να τρέπεται σε μ και όταν ακολουθεί ουρανικός κ γ χ τρέπεται σε 

γ, πρβ π.χ.: Στη σύνθεση και παραγωγή: συν-γένος > συγγενής, συν-

καιρός > σύγκαιρος, συν-χαίρω > συγχαίρω...συν-πάσχω > συμπά-

σχω, συν-βαίνω > συμβαίνω, συν-φέρω > συμφέρει, συν-ψηφίζω > 

συμψηφισμός...  

Στο λόγο: Την καρέκλα & τηγκαρέκλα, την πάω & τημπάω,..  
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Τα ληκτικά σύμφωνα -ν, -ς, -ρ, -κ, -μ, -β….  διαβάζονται -συλ-

λαβίζονται με το προ αυτού φωνήεν: εκ, εν, συν, πλην, κα-λός, υ-πέρ., 

α-δάμ… Α-δα-μά-ντι-ος. 

Αν έχουμε έκθλιψη ή αποκοπή,  τα ληκτικά σύμφωνα διαβάζονται 

με το φωνήεν της επόμενης λέξης: σ(ε) αγαπώ > σ' αγαπώ = "σα-

γαπώ", φέρ(ε) το > φέρ’ το. 

 

Ζ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΗΚΤΙΚΟΥ –Ν(ν) 

  

Το ληκτικό –ν  στα άρθρα: τον, την,  στο αριθμητικό και αόριστο 

άρθρο «έναν», στην προσωπική αντωνυμία: αυτήν > την και στα ά-

κλιτα «δεν, σαν, μην» άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε αποβάλλεται. 

Αποβάλλεται, όταν ακολουθεί σύμφωνο εξακολουθητικό (τα η-

μίφωνα λ μ ν ρ σ ζ, τα μέσα  β γ δ και τα δασέα  φ θ χ):  δεν έχω, μην 

ακούτε, τον άνθρωπο, τον > δίκαιο > το δίκαιο, τη μάνα > τη μάνα τη 

ντροπή,.......   

Δεν αποβάλλεται, όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φω-

νήεν: α, ε, ο, υ, ω, ι, η, από στιγμιαίο φθόγγο : κ, π, τ,  από τα συ-

μπλέγματα: μπ, γκ, τσ, τζ, ξ, ψ: τον αέρα, μην ακούτε, δεν είδα, έναν 

καιρό, δεν μπορώ, μην περάσεις, την πρόφτασα, τον τόπο, αυτήν ή-

θελα… 

Δεν αποβάλλεται επίσης το ληκτικό -ν του άρθρου «των», της 

αντωνυμίας γ’ προσώπου  «αυτόν, τον» καθώς και στο τροπικό επίρ-

ρημα «σαν»: Αυτόν θέλω. Τον βλέπω. Φώναξέ τον. Σαν θάλασσα, 

των φίλων, σα βαρύ είναι..  

 

Σημειώνεται ότι: 
1) Ορισμένοι συγγραφείς δεν αποβάλλουν το ληκτικό -ν  στα άρθρα και 

τα εγκλητικά μόρια και επιρρήματα δεν, μην, επειδή έτσι σε πολλές περιπτώσεις 
δε διακρίνεται το γένος των λέξεων που προσδιορίζουν, πρβ: Υποστηρίζει διαρ-
κώς το φίλο του &  Υποστηρίζει διαρκώς το(ν) φύλο του. Το ότι πράγματι  είναι 
λάθος, τουλάχιστον για κάποιες φορές, να  παραλείπουμε το ληκτικό -ν, από τα 
άρθρα και τα εγκλιτικά μόρια και επιρρήματα, υπενθυμίζουμε το    διπλωματικό   
επεισόδιο, που συνέβη μεταξύ του  Πρέσβη της Τουρκίας και του Υπουργού 
Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Σαμαρά που έγινε το 1990, επειδή ο  πρώτος σε 
απάντησή του σε προτροπή του δεύτερου έγραψε (επηρεασμένος από την Ελ-
ληνική Γραμματική, που λέει να αφαιρούμε το ν πριν τα δ, γ, μ..):      "Φυσικά δε 
αρνούμαι να συμμορφωθώ....",     αντί να απαντήσει:  "Φυσικά δεν αρνούμαι να 
συμμορφωθώ..". Άλλο το "δεν αρνούμαι" (το δεν = όχι = εγκλιτικό μόριο)   και 
άλλο το "φυσικά δε" (το δε = σύνδεσμος = και επομένως, λοιπόν)  

2) Πολλοί αρχαίοι Έλληνες σημείωναν  ορθογραφικά την αποβολή του 
ληκτικού -ν με τους κανόνες της αφομοίωσης: ν + κ γ χ = γκ γγ γχ, ν + ν μ λ ρ = 
νν μμ λλ ρρ, ν + π β φ = μπ μβ μφ..:  «ΕΝ ΧΕΡΟΝΗΣΩ > ΕΓΧΕΡΟΝΗΣΩ, ΕΝ 
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ΒΥΖΑΝΤΙΟΙ > ΕΜΒΥΖΑΝΤΙΟΙ, TOΝ LΟΛΙΣΤΟΝ (των λογιστών) > ΤΟLLΟΛΙ-
ΣΤΟΝ» (Αττικές επιγραφές 5 π.Χ. αι.) 
 

5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΙΟ 

ΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

Η Ελληνική Γραφή εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως 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. Ω-

στόσο η Ελληνική Γραφή είναι  η  πιο εύκολη και συνάμα η πιο τέλεια 

του κόσμου. 

Η Ελληνική είναι η πιο τέλεια γραφή  του κόσμου, αφού είναι η 

μόνη στον κόσμο που γράφει από τη μια την πιστή προφορά της κάθε 

λέξης με συγκεκριμένα και ξέχωρα γράμματα για κάθε φθόγγο, τα: 

Α(α), Β(β), Γ(γ) ….  και από την άλλη τη ορθή ετυμολογία (μέρος λό-

γου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ.) της κάθε λέξης με την επινόηση των 

ομόφωνων γραμμάτων: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η)…, τα  

οποία χρησιμοποιούνται στη γραφή με συγκεκριμένους κανόνες, πρβ 

π.χ. ότι όλα τα ρήματα γράφονται με -ω,ει: καλώ, καλεί, σήκω…, όλα 

τα θηλυκά με -η: καλή, σοφή, συκή,….  όλα τα ουδέτερα με -ο: καλό, 

σύκο, σοφό….., ώστε έτσι να βοηθιέται ο αναγνώστης μας και στην 

κατανόηση της κάθε λέξης και στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ. ότι 

άλλο η λέξη «καλό» = ορθογραφικά καλώ (= ρήμα, φανερώνεται από 

το γράμμα -ω) και άλλο η λέξη «καλό» = ορθογραφικά καλό (= επί-

θετο, φανερώνεται από το γράμμα -ο). Ομοίως  «καλί» = ορθογραφικά  

καλ-εί/ Καλή / καλ-οί / καλ-ή,  «ιδι» = είδη/  ιδεί / 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 για το λόγο που προαναφέ-

ραμε. 

Η Ελληνική Γραφή είναι επίσης η πιο εύκολη του κόσμου, γιατί 

γράφει με σύστημα, με λίγους και συγκεκριμένους κανόνες και όχι με 

πολλά και άσχετα μεταξύ τους τεχνάσματα ή ιστορικά, όπως συμβαίνει 

στις άλλες γραφές (Αγγλική Γαλλική κ.α.) και όπως θα δούμε πιο κάτω. 

Ο  χρόνος εκμάθησης της Ελληνικής Γραφής είναι ελάχιστος. Όσο α-

παιτείται 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: 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  -ω, ει, τα ουδέτερα 

με ο/ι:  καλ-ό, κακό, φυτό... τυρί, ψωμί….. 
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Δεν είναι τυχαίο που οι Έλληνες πρώτοι αρίστευσαν στις τέχνες 

και στις επιστήμες.  Και αυτό, γιατί αυτοί πρώτοι επινόησαν μια γραφή 

που είναι αφενός πανεύκολη και αφετερου τέλεια προκειμένου να απο-

ταμιεύουν την εμπειρία τους, τις εντυπώσεις τους κ.α. 

 

6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑ-

ΦΟΥΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  

 

Παρατηρώντας την τεχνική με την οποία γράφονται οι λέξεις στις 

γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική, Ολλανδική κ.α.) 

βλέπουμε ότι εκεί αυτές δε γράφονται με τον τρόπο που γράφονται 

στην Ελληνική Γραφή, ήτοι όπως επακριβώς έχουν φθογγικά και συ-

νάμα ανάλογα με την ετυμολογία τους χρησιμοποιώντας γι αυτό τα ο-

μόηχα γράμματα Ω(ω) = Ο)ο), Ι(ι) = Η(η)…. , όπως είδαμε πιο πριν, 

αλλά  ιστορικά. Δηλαδή αφενός  πάντα ίδια, ακόμη και αν η προφορά 

τους αλλάξει στο χρόνο, και αφετέρου ως εξής: 

 α) Οι λέξεις που προέρχονται από την Ελληνική γράφονται όπως 

ακριβώς  γράφονται ορθογραφικά στην Ελληνική, άσχετα αν εκεί μπο-

ρεί και να προφέρονται κάπως αλλιώς, πρβ: 

 ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, τυ-

πώνω, 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 («λα-

τάν»)...  

Με ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις άλ-

λων γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές.... ) που πέρασαν στις γραφές αυτές 

μέσω της Ελληνικής ή της Λατινικής Γραφής, πρβ ελληνικά: άλγεβρα, 

Εμμανουήλ, Δανιήλ.... = Αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel....  

β) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτό-

τυπές 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 πρω-

τότυπη λέξη volcano ( προφορά «βολκέϊνουν», το α = εϊ) και την πα-

ράγωγη volcanic (προφορά «βολκανικ», το α = α). Ομοίως: athlete 

(“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”), busy (“μπάζι») > business (“μπίζ-

νες»), day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), live («λάϊβ») >living ("λί-

βινκ")…  

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 
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(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 λατινι-

κούς χαρακτήρες: 

α) Υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής και προφοράς. Εδώ  άλλα 

προφέρουμε και  άλλα γράφουμε ή άλλα βλέπουμε και  άλλα προφέ-

ρουμε. Παρουσιάζεται το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα να έχουμε πέ-

ντε, έξι κ.τ.λ. προφορές (να παριστάνει ακόμη και συλλαβές) και όχι 

πάντα μια και συγκεκριμένη, αυτή που δείχνει το αλφάβητο, όπως συμ-

βαίνει στην   Ελληνική Γραφή. Για παράδειγμα το γράμμα ο στις  αγ-

γλικές 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 (χέντ),  table 

(τέϊμπλ)....  προφέρεται άλλοτε εϊ άλλοτε α άλλοτε ε, άλλοτε ouo.. Ο-

μοίως το γράμμα ι στις στις λέξεις: titan (ταϊτάν), prize (πράϊζ), girl 

(γκέρλ),  pig (πιγκ), ability  (αμπίλιτι)… προφέρεται άλλο  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 α-

ποτελεί 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 υ-

ποδείξει μια οποιαδήποτε προφορά. Προ αυτού, αλλά  και για να υπο-

δειχθεί η σωστή προφορά των λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες στα 

διάφορα λεξικά,  χρησιμοποιούνται παράλληλα τα καλούμενα φωνη-

τικά 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 Γραφή, αν θέλουμε να 
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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 όπως έχουν ε-

πακριβώς φθογγικά τη στιγμή που γράφονται – λέγονται και συνάμα ανάλογα με 
την ετυμολογία τους,  ανατρέχοντας στα αρχαία ελληνικά γραπτά  κείμενα μπο-
ρούμε 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 είναι άλλες ιδεογραφικές (Κινέζικη, Ιαπωνική κ.α.), άλλες 
συμφωνικές (Αραβική, Περσική κ.α.), δηλαδή στη γραφή παραλείπουν να γρά-
φουν πολλά φωνήεντα  και άλλες ιστορικές (οι γραφές με λατινικούς χαρακτήρες: 
Αγγλική, Γαλλική κ.α.) ( καταγράφουν τις λέξεις πάντα ίδια, ακόμη και αν η προ-
φορά τους αλλάξει,  και όπως είχαν γραφτεί στη Λατινική ή στην αρχαία Ελληνική 
Γραφή.  

2) Στην Ελληνική Γραφή τα γράμματα έχουν μια και μόνη προφορά οπότε 
και λάθος ορθογραφικά να γράψει κάποιος τις λέξεις πάλι γράφει πιστά την προ-
φορά 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»(σωστή ετυμολογικά 
γραφή)  κ.τ.λ.  λες τη σωστή προφορά και το νόημα βγαίνει.  

Η ελληνική ορθογραφία είναι απαραίτητη στα λεξικά, στις επιγραφές και 
στις ελλειπτικές για συντομία προτάσεις κ.α., επειδή εκεί δεν υπάρχουν τα άρ-
θρα: ο, η, το, οι αντωνυμίες εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό…. και τα ρηματικά μόρια: να, 
θα…  που βοηθούν στο να 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.Αντίθετα στις γραφές με λατινικούς χαρα-
κτήρες, λόγω ιστορικής γραφής, αν δε γράψουμε σωστά ορθογραφικά τις λέξεις 
(την καθιερωμένη τους γραφή) δε καταλαβαίνει ο άλλος, επειδή εκεί η κάθε γρα-
πτή 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. 

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  

 

«ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» «ΔΕ ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» - ΤΑΧΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Οι δάσκαλοι στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία, όπως είναι γνωστό, 

διδάσκουν την ορθή  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 ότι όταν λέμε π.χ. «καλό 

φαγητό» γράφουμε τη λέξη «καλό» με -ο,  ήτοι καλό, ενώ όταν λέμε 
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«καλώ στο τηλέφωνο» γράφουμε τη λέξη καλώ με -ω., ήτοι καλώ. 

Ομοίως όταν λέμε , λένε, «καλοί άνθρωποι» γράφουμε τη λέξη καλοί 

με οι, ενώ όταν λέμε «καλή γυναίκα» γράφουμε τη λέξη καλή με -η  

κ.α.  και αυτό προκειμένου να απομνημονεύσει οι μαθητής μια-μια την 

ορθή γραφή των λέξεων 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 αυ-

τού μένει αναλφάβητος, όπως κόντεψα να πάθω και εγώ ο ίδιος γι αυτό 

και λέω εδώ όσα λέω. 

Η αιτία για την οποία οι μαθητές διδάσκονται με τον ως άνω τρόπο 

την Ελληνική Γραφή είναι γιατί τα 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, λένε,  διασώζει από συνήθεια 

τα άχρηστα σήμερα γράμματα Ω, Η, Υ  και συνεπώς, λένε, πρέπει οι 

μαθητές να μάθουν-απομνημονεύουν μια-μια τη γραφή των λέξεων με 

τον ως άνω τρόπο.  

Ωστόσο όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας,  γιατί τα γράμ-

ματα Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) =  ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) …., υπήρχαν και υπάρ-

χουν στην Ελληνική Γραφή για τους τεχνικούς ή άλλως ετυμολογικούς 

λόγους  που είδαμε πιο πριν και συνεπώς ο σωστός και τάχιστος τρόπος 

εκμάθησης της Ελληνικής Γραφής είναι να μάθει ο μαθητής: 

Α)  Το ελληνικό αλφάβητο, ήτοι την αντιστοιχία  των 20 φθόγ-

γων της Ελληνικής 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)…..  

Β) Τα ομόφωνα γράμματα:  ΑΙ(αι) = Ε(ε), Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι) = 

Η(η) = Υ(υ) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ΥΙ)υι),  Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = 

ΝΝ(ΝΝ), ΣΣ(σς)…., καθώς και τους κανόνες με τους οποίους χρησιμο-

ποιούνται αυτά στη γραφή, όπως π.χ. ότι: τα ρήματα γράφονται στη 

λήγουμε με τα γράμματα -ω,ει:  καλ-ώ,είς,εί, σήκ-ω,…ενώ  τα θηλυκά 

με -η:  καλή,ής, νίκη, τιμή... τα ουδέτερα με ο/ι:  καλ-ό, κακό, φυτό... 

τυρί, ψωμί…..Και αυτό 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)…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 
 

1. Ο ΤΟΝΟΣ, ΤΟ ΤΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ (') ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΤΟ-

ΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ 

Τόνος λέγεται η ανύψωση της φωνής σε μια συλλαβή της λέξης, 

όπως π.χ.:  κα-λός, κά-λος,…  

Τονικό σημάδι λέγεται το σημείο (') με το οποίο σημειώνονται 

στη γραφή οι τονιζόμενες συλλαβές των λέξεων.  Ο τόνος (') μπαίνει 

πάνω από το φωνήεν της λέξης που προφέρεται πιο δυνατά: εξο-χή, 

έ-ξοχη.  Αν είναι κεφαλαίο, ο τόνος μπαίνει μπροστά από το φωνήεν: 

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 συλ-

λαβή 

 

Β. ΟΙ ΑΤΟΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

Τόνο δεν έχουν-παίρνουν  οι μονοσύλλαβες λέξεις: με, σε, εκ, 

συν… , αφού αυτές αποτελούνται από μια μόνο συλλαβή, πλην του 

διαζευκτικού ή, που παίρνει τονικό σημάδι για διάκρισή του από το 

άρθρο η/οι. Το διαζευκτικό ή φωνάζετε πιο δυνατά από το άρθρο η/οι.  

Παίρνουν επίσης τονικό σημάδι τα μονοσύλλαβα  ερωτηματικά επιρ-

ρήματα 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.  

 

Γ. 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 
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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 Γλώσσα 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 (ουσια-

στικό), παραγωγός (ουσιαστικό) & παράγωγος (επίθετο),  κίνα (προ-

στακτική) & 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...   

ουσιασ.: τρύπα,ας,  δίψα, αγωνία, λαχτάρα, πείνα, λύπη, 

γέννα, τρύπα, έρευνα…   

3) Τα ρήματα β' συζυγίας έχουν τόνο στη λήγουσα  και τα επί-

θετα στην προπαραλήγουσα: 

ρήματα: αδιαφορώ,είς,εί, αδικώ, αδυνατώ, αξιώ, ατιμώ, παρα-

νομώ, αδιαφορώ,..   

επίθετα: αδιάφορος,η,ο,  άδικο, αδύνατο, άξιο, άτιμο, παρά-

νομο, 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 ουσια-

στικά τους στην προπαραλήγουσα ή παραλήγουσα, αν είναι δισύλ-

λαβα. Αντίθετα τα επίθετα έχουν τόνο στην προπαραλήγουσα και τα 

ουσιαστικά  στη λήγουσα :  
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επίθετα: διαλεκτός, λευκός,  λαμπρός, γερός…. ζεστή, θερμή, 

ξανθή,  κρυπτή,.   

ουσιασ.: διάλεκτος, λεύκος,α, Λάμπρος, γέρος...ζέστη, θέρμη, 

Ξάνθη, κρύπτη, ... 

επίθετα: συμμέτοχη, παράγωγη, υπέροχη, ένοχη, έμμονη,  έ-

ξοχη.. 

& 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  μετακινεί-

ται 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 επιρρή-

ματα (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 πλη-

θυντικού του ουδετέρου:  ο,η,το νόμιμος,η,ο = επίθετο & νομίμως ή 

νόμιμα = επίρρημα. Ομοίως: 

επίθετα: κύριος, νότιος, κόσμιος, πλούσιος, όμοιος, δίκαιος, 

τέλειος, βόρειος.... 

επιρρήμ.: κυρίως, νοτίως, κοσμίως, πλουσίως, ομοίως, δι-

καίως, 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, άπι-

στο, άτιμο,...  

ρήματα: αδιαφορώ, αδυνατώ, αδικώ, αστοχώ, δυστυχώ, απι-

στώ,,...  

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, λεμόνι, 

.. 
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χρώμα: ασημί, κερασί, λουλακί, μελί, χρυσαφί, φιστικί, λεμονί, 

.. 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
1) Στη γραφή με το λατινικό αλφάβητο (Αγγλική, Γαλλική κ.α.) δεν υπάρ-

χει τονικό σημάδι, κάτι όπως γίνεται και στην Ελληνική όταν γράφουμε με κε-
φαλαία γράμματα.   

2) Κάθε λέξη, απλή ή σύνθετη, έχει ένα μόνο τόνο. Τόσες λέξεις έχει η 
πεζή πρόταση όσοι και οι τόνοι της (άσχετα αν δε σημειώνονται όλοι καμιά 
φορά στη γραφή), πρβ π.χ. φθογγικά: άστακίίφίγε = 4 τόνοι = 4 λέξεις  = ορθο-
γραφικά: Άστα 'κεί ή φύγε, φθογγικά: αστακίίλιθρίνια = 3 τόνοι 3 λέξεις = ορθο-
γραφικά: Αστακοί ή λυθρίνια. Τη θέλω, για μένα. (εδώ, ενώ σημειώνονται 2 τό-
νοι, κανονικά όμως υπάρχουν 4) = Τήν θέλω γιά μένα. 

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…  

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 συνη-
θίζεται, πλην σε ιδιωματισμούς, όπως π.χ. οι ιταλικοί ιδιωματισμοί:   sette = "σέ-
τέ", practico- prattico  = "πράτ-τίκο", phonetic = "φόνε-τίκ"....  

3) Ο τόνος δεν μπαίνει ποτέ πριν από την προπαραλήγουσα, επειδή 
κατόπιν δεν είναι εύκολη η όλη προφορά της λέξης, εκτός αν έχουμε το δίφ-
θογγο "αϊ" (γάιδαρος) ή η λέξη αποκτήσει δυο ή τρεις τόνους: αδιαφιλονίκητός 
μου.  Έγγραφό-μου… 

4) Η συνίζηση μεταφέρει τον τόνο στο έξω φωνήεν: δύο > δυό, μία > μιά, 
εννέα > εννιά, ελαία - ελιά... και πολλές φορές δημιουργεί εννοιολογική δια-
φορά: χωρίο & χωριό,  γωνία & γωνιά..   

5) Κατά την κλίση, επειδή κάποιοι τύποι (πτώσεις & πρόσωπα) σχημα-
τίζονται ομόηχα, σε πολλές λέξεις  αλλάζουμε την τονιζόμενη συλλαβή, για να 
διακρίνονται, όπως π.χ.: αιτ. ενικού: άτιμο(ν), άνθρωπο(ν), ένδοξο(ν).. & γεν. 
πληθ.: ατίμων, ανθρώπων, ενδόξων..  

 

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 συνάμα και ως εξ αυτού έχουν αντιθετική έννοια,  πρβ π.χ.:  "γέ-

ρος" = ο αδύναμος, ο ανήμπορος, αυτός που γέρασε (γερνάω-ώ = 

μεγαλώνω, κλίνω γέρνω.. )  & "γερός  = αυτός που δε γέρασε ακόμη, 

ο μη αδύναμος, ο μη ανήμπορος... 

«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 
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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..     

 

Γ. Ο ΡΥΘΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΡΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ 

 

Ο ΡΥΘΜΙΚΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ 

Μουσικός ή ρυθμικός τόνος λέγεται η   ανύψωση φωνής (προ-

φοράς) σε προκαθορισμένες αρμονικά  θέσεις της 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 (συλλαβές) είναι  με πε-

ρισσότερη επιμήκυνση και σε άλλες με μεγαλύτερη ένταση (όπως οι 

τονιζόμενες  συλλαβές των πεζών λέξεων) και αυτό δε γίνεται τυχαία, 

αλλά με μέτρο, με  αρμονία, π.χ. με τόνο 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 (συναρ-

μολόγηση) 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)  
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 χα-

σοτόνισμα ( δηλ. προφέρουμε άτονα τονιζόμενη συλλαβή ) ή  παρα-

τονισμό ( δηλ.   προφέρουμε τονισμένα άτονη συλλαβή),   όπως π.χ. 

τον παρατονισμό στη λέξη "τρό..μερή" στην πιο κάτω στροφή του Σο-

λωμού.   

  
1   2   3     4    5        6   7    8  
Σέ..γνωρί....ζω'από....τηνκό..ψη 
τού..σπαθιού..τηντρό....μερή.., 
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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 συλ-
λαβή λέγεται αυτή που εκφωνείται με παράταση των  εξακολουθητικών φθόγ-
γων της και κυρίως του φωνήεντός της. Βραχεία συλλαβή λέγεται αυτή που 
δεν εκφωνείται με παράταση των εξακολουθητικών φθόγγων της ή  του φωνή-
εντός της. 

πεζά: Κύριε ελέησον (Ψαλμός) 
ωδικά: κύ..-ύ..ύ.. ρι-ίί..ίί..-ε.. έ..έ...-λέ.. έ... 
Οι εν λόγω προφορές σημειώνονται στην ωδική με τις καλούμενες νό-

τες. 
2) Οι μονοσύλλαβες λέξεις στην ωδική,  αφού είναι μια  συλλαβή, λαμ-

βάνονται 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/ τη-

ντρό/ 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../τα-αά../ καιρ-
θείς../ μετό../ καλό../ ....  Σε-έ../γνωρί../ζω'από..τηνκό..ψη-ηή..ου-ού../ σπα-
θιού../ τηντρό../μερή.. 

( Περισσότερα Βλέπε στο βιβλίο "Μαθήματα Λογοτεχνίας & Ρητορικής" 
Α. Κρασανάκη)  

 

Ο ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ 

 Εκφραστικός τόνος λέγεται το δυνάμωμα (ανύψωση) ή το χα-

μήλωμα 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 είμα-

στε νευριασμένοι ή θυμωμένοι, μιλούμε έξαλα, όταν είμαστε λυπημέ-

νοι, μιλούμε χαμηλόφωνα…..  

Φυσικά, όταν  λέμε "ύψωσε ή χαμήλωσε τον τόνο της φωνής 

σου", δεν εννοούμε την ύψωση ή το χαμήλωμα της έντασης της 
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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.   

 

Ο ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Επιτονισμός λέγεται η προφορά με πιο δυνατή φωνή των  συλ-

λαβών των κυριότερων τμημάτων του  λόγου για έμφαση, για να δια-

κριθούν, να τα προσέξει ο ακροατής. Στη γραφή το  επιτονιζόμενο 

κομμάτι του λόγου ( τμήμα λέξης, πρόταση ή προτάσεις  )  σημειώνε-

ται 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...ξυ-

πνος>>  

 
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΝΟΥ, ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΦΩΝΗΣ & ΤΟ ΝΟΗΜΑ 

Στον προφορικό λόγο  ο φωνητικός τόνος ( = η όλη ένταση 

φωνής ) σε συνάρτηση με το ποιόν (χρώμα) φωνής είναι και ένα ση-

μάδι ένδειξης σχέσης ανάμεσα σε ομιλητή και ακροατή. Σε φιλικό πρό-

σωπο   μιλούμε χαμηλόφωνα και ήρεμα, σε εχθρικό δυνατά και   νευ-

ρικά (οξυμένα)...   Μια λέξη ή μια πρόταση, όταν προφέρεται πιο δυ-

νατά 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 δυσά-

ρεστο και άλλο με υψηλή ένταση.     Γενικώς ύψωση φωνής σημαίνει 

και αύξηση νοήματος, σημαντικό γεγονός, και μείωση το αντίθετο, 

δηλ. 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 
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Έτσι ο τόνος έχει κλίμακα, που κανονίζεται από το  ψυχικό πά-

θος 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. Φώ-

ναξε δυνατότερα, δε σε ακούω. 

 

Δ. ΤΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝΙΣΜΟΥ 

  

α) Η θέση του τονικού σημαδιού 

 

Το τονικό σημάδι (') μπαίνει:  

1)  Εμπρός και πάνω αριστερά από το γράμμα, όταν είναι αρ-

κτικό και κεφαλαίο: Έτος, Έβρος, Ήρα, Άπονο... Αν το αρκτικό γράμμα 

είναι δίψηφο, τότε το τονικό σημάδι  μεταφέρεται πάνω από το δεύ-

τερο μικρό ψηφίο: Αίγυπτος, Είπε.. 

2)  Πάνω από το μικρογράμματο μονοψήφιο γράμμα φωνήεν (α 

ε ο η υ ω ι), π.χ.: έτος, άπονος, Μητέρα, Γιάννης, αέρας,...   

3)  Πάνω από το δεύτερο ψηφίο των δίψηφων γραμμάτων: ου, 

αι, ει, οι, υι, για να δείξουμε ότι έχουμε δυο ψηφία που παριστούν ένα  

φθόγγο = όταν αυτά έχουν προφορά ου = [u], αι = [ε], ει = οι = υι 

= [ι]: μοίρα, θείος, σφαίρα, ποίοι, προύχοντας, λελυκυία (αρχαία   συ-

νηρ. μετοχή) 

4)  Πάνω από το πρώτο γράμμα φωνήεν των συμπλεγμάτων:   

αϊ, εϊ, οϊ, υϊ, για να δείξουμε ότι δεν είναι τα  δίψηφα γράμματα: αι = 

[ε], ει = οι = υι = [ι]: ευβόϊος, Μάιος,  νέϊκος, λελυκύϊα (αρχαία ασυ-

ναίρετη μετοχή)   

5)  Πάνω από το γράμμα υ στα συμπλέγματα: αυ ευ ηυ, όταν το 

υ  προφέρεται "β/φ" ( όταν είναι σύμφωνο): εύνοια,  παύση, εύχαρις, 

.. 

6)  Πάνω από τα: α, ε, η στα: αϋ, εϋ, ηϋ, όταν το υ προφέρεται 

[ι] (όταν το υ = φωνήεν):  άυπνος, άυλος, ..   

 

β) Ποιες λέξεις παίρνουν τονικό σημάδι & ποιες όχι 

  

1. Τονικό σημάδι παίρνουν: 
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α) Κάθε λέξη, που έχει δυο ή  περισσότερες συλλαβές, επειδή 

στην περίπτωση αυτή μια συλλαβή λέγεται πιο δυνατά: λεί-πει.   Αυτό 

ισχύει ακόμη και αν  έχει χάσει  το ληκτικό φωνήεν λόγω έκθλιψης ή 

αποκοπής: είν’ ανάγκη, πάντ’ ανοικτά,  λίγ’ απ’ όλα, μήτ’ εσύ… φέρ’ 

το, κόψ’ τους… 

β) Ο διαζευκτικός σύνδεσμος  "ή", για να ξεχωρίζει από το άρ-

θρο "η": Πάει η Μαρία ή η Γιάννα.   

γ) Τα ερωτηματικά "πού, πώς", είτε βρίσκονται σε ευθεία είτε 

σε πλάγια ερώτηση, για να ξεχωρίζουν από τους συνδέσμους "πως" 

(= ότι), "που" (= ώστε, επειδή..) και την    αναφορική αντωνυμία 

"που" (= ο η το οποίος,α,ο), π.χ.:   

Σε ευθεία ερώτηση: Πού θα πάμε; Και τώρα πώς θα πάμε; 

Πώς είσαι; 

Σε πλάγια ερώτηση: Μας είπε πώς το λέμε. Ρώτησε «Πώς θα 

πάω στην Αθήνα». 

 

Οι λέξεις «πού, πώς» παίρνουν τονικό σημάδι και στις εξής 

περιπτώσεις: 

_Πού να σου τα λέω, από πού κις που, πού και πού, αραιά και 

πού 

_Κοιτάζω πώς και πώς να τα βολέψω. 

Οι λέξεις «που, πως» δεν παίρνουν τονικό σημάδι όταν ερμη-

νεύονται με το “όπου, ότι, για τον/την/το οποίον,α,ο, ο οποίος, 

η αποία, το οποίον”: 

_Πηγαίνει εκεί που/όπου θέλει. 

_Μας είπε πως/ότι το λένε Βασίλη. 

_Είπε πως/ότι θα έρθει. Ακούστηκε πως/ότι είναι άρρωστος.  

_Λέει πως/ότι θα φύγει. 

_Εκείνος που (= ο οποίος) ήρθε είναι εξάδελφός μου. 

_Είναι τόσο δυνατός, που/ο οποίος νικά ελέφαντα. 

_Aυτό που/για το οποίον σου είπα.  

 

δ) Τα ρηματικά μόρια: θα, να, ας, καθώς και οι αδύνατοι 

τύποι: μου, σου, του, της...., όταν το ρήμα που ακολουθεί είναι μο-

νοσύλλαβη λέξη ή σαν λέξη έχασε την τονιζόμενη συλλαβή, π.χ.: νά 

βγω, θά ΄ρθω, θα τού ΄ρθει, να τά ΄βρει 

θά μπω (προφέρουμε το «θα» δυνατότερα) 

& θα μπώ (προφέρουμε το «μπώ» δυνατότερα) 

Κανονικά παίρνει τονικό σημάδι κάθε μονοσύλλαβη λέξη που   

ακολουθείται από λέξη που έχασε  την τονιζόμενη αρκτική συλλαβή 

της, γιατί στην πράξη γίνονται μια  λέξη και το τονικό σημάδι δείχνει 

ποια τονίζεται:  Σαν να (ή)ταν χθες.  = Σαν νά 'ταν χθες.     Μού 

(έ)φερε > "μούφερε" = ορθογραφικά:  μού 'φερε" 
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Ομοίως: τό 'πε, μέ 'δε, θα τά 'βρει, θα τού 'ρθει,  τά 'δειξε,  νά 

'λεγε, θά 'χω, σέ 'χω, τά 'κουσες, κι' άν...   

 

Προσοχή στα: Πού ΄ναι  = Πού είναι;  

& Θέλω αυτά  που ΄ναι (τα οποία είναι) στο τραπέζι. 

 

2. Δεν παίρνουν τονικό σημάδι: 

α) Οι μονοσύλλαβες λέξεις, επειδή εννοείται, όπως: οι προ-

θέσεις: με σε ως προς συν πλην…   οι σύνδεσμοι: αν, και, αν και,  

τα άρθρα: ο η το, του τον των… τα μόρια: να θα ας μην οι οριστι-

κές: πας λες θες... οι προστακτικές σε -ες: δες μπες βγες βρες...   

(Αν ακολουθεί εγκλιτική λέξη, παίρνει: δές την(ε),  βρές τον(ε), 

δές με)          

β) Οι λέξεις που λόγω έκθλιψης έχασαν την  τονιζόμενή 

τους συλλαβή στο λόγο: απ(ό) ευθείας > απ' ευθείας,   κατ(ά) αρ-

χήν > κατ' αρχήν, παρ(ά) ότι > παρ' ότι.. 

γ) Οι δισύλλαβες λέξεις που λέγονται και με συνίζηση: 

μια, δυο, ποιος,..   

Αν θέλουμε να τονίσουμε την πρώτη συλλαβή, τότε μπαίνει το-

νικό σημάδι. δηλ. στις δισύλλαβες λέξεις, αν μπει τονικό σημάδι προ-

φέρουμε χωρίς συνίζηση και αν δε μπει με συνίζηση, πρβ: δύο (χωρίς 

συνίζηση) & δυο (με συνίζηση), μία & μια, ποίος & ποιος... 

 Προσοχή στα: ποιον ή ποίον (ερωτηματικό) & ποιόν (φωνής) 

δ) Οι μονοσύλλαβες προστακτικές, ακόμη και όταν ακο-

λουθούνται από δυο εγκλιτικά: πες μου το, δες του τα, βρες του 

την, φα του τα 

ε) Οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (μου, 

σου, του, της, τον, την, το, μας, σας, τους, τα), όταν υπάρχει περί-

πτωση να θεωρηθούν εγκλιτικοί, π.χ.:  

_Ο πατέρας μού είπε να... Η δασκάλα μάς είπε ότι... Η μάνα μάς 

τα έδωσε, για να... 

ενώ: Ο πατέρας μου (μου) είπε ... Η δασκάλα μας (μας) είπε... 

 

Ε. ΠΡΟΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΗ, ΕΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ Ε-

ΓΚΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ 

 

Εγκλιτικές λέξεις λέγονται οι μονοσύλλαβες λέξεις (αδύνατοι 

τύποι της προσωπικής αντωνυμίας εγώ, εσύ, αυτός): με, μου, μας, 

σε, σου, σας, όταν προφέρονται μαζί με την προηγούμενη λέξη και 

ως εξ αυτού προκαλούν τόνο στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης 

και αυτό προκειμένου  να δείξουμε έτσι ότι η λέξη αυτή πάει με  την 

προηγούμενη λέξη και όχι με την επόμενη, π.χ.: Ο Πρόεδρό μας είπε 

να φύγουμε,  ενώ: Ο Πρόεδρος μας είπε να φύγουμε.  



41 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Πρόκλιση έχουμε, όταν μια μονοσύλλαβη λέξη στο λόγο  προ-

φέρεται με την επόμενη λέξη και έγκλιση, όταν προφέρεται με την   

προηγούμενη λέξη. 

_[Η αίτησή μας] αναφέρει ότι..   = έγκλιση 

_Η αίτηση [μας αναφέρει] ότι..  = πρόκλιση 

_[Φώναξέ με/μου/μας/του].  = έγκλιση 

_[Με/μου/του φωνάζεις;]      = πρόκλιση 

 

Οι προκλιτικές και οι εγκλιτικές λέξεις στη σύγχρονη Ελληνική 

Γλώσσα  είναι οι εξής:    

1. Τα άρθρα: ο η το.  

Προφέρονται προκλιτικά με το πτωτικό που προσδιορίζουν, ε-

πειδή αποτελούν προσδιορισμό τους (μ’ αυτά δείχνουμε ή πιστοποι-

ούμε το γένος και την πτώση μιας λέξης σε συνάρτηση με την κατά-

ληξη):  [ο Μηνάς], [η/τη Μαρία], [του/το Γιάννη], [της πέτρας].. 

Προφέρονται εγκλιτικά, αν χάσουν το πτωτικό που προσδιορί-

ζουν, οπότε λέγονται αυτά ως αντωνυμίες: Η λήγουσα [της (λέξης) 

είναι..]. > Η λήγουσά της είναι...  Φώναξε [τον (Μανώλη)].   > Φώ-

ναξέ τον.  Φώναξε [τις (κοπέλες)].  > Φώναξέ τις/τες. Φώναξε τα 

[(παιδιά)].    > Φώναξέ τα.  Ομοίως: [Καλώς τον/την/τα/τους...] [Κά-

λεσέ τους/τον/την..] 

2. Τα ρηματικά μόρια: να, θα, ας, δεν, μην.     

Λέγονται πάντα με ρήμα και προκλητικά, επειδή είναι  απαραί-

τητο συμπλήρωμά  τους. Μ' αυτά σχηματίζονται οι καλούμενοι περι-

φραστικοί τύποι του ρήματος: [να/θα... πάω], [δεν/θα/ας/να μην... 

κτυπήσω],      [να/θα.. με καλέσεις;], [δεν/θα/ας/να μην... πάς], 

να/θα έρθω > νά/θά 'ρθω 

3. Οι προθέσεις: σε, με, εξ, συν, προ…. 

Προφέρονται πάντα προκλιτικά ή σύνθετα με  την επόμενη λέξη 

που προσδιορίζουν: [σε/ με μένα], [προ Χριστού], [με/ σε δύναμη], 

[εξ αιτίας]..  [μετ(α)-άγω], συν-άγω, εν-ταύτα, εξ-Αθηνών, ξε-φω-

νίζω....  

4. Οι αδύνατοι τύποι των αντωνυμιών: με, μου, μας, σε, σου, 

σας.    

Προφέρονται εγκλιτικά, όταν λέγονται ως κτητικές ( όταν λέγο-

νται μετά από πτωτικό και απαντούν στο ερώτημα "πτωτικό + ποιανού, 

ής"): [Το έγγραφό σας] λέει ότι.....  Πες [στον άνθρωπό σου] νά 'λθει 

αύριο.   

Προφέρονται προκλιτικά, όταν λέγονται ως προσωπικές, δηλ.  

όταν λέγονται πριν ή μετά από ρήμα ως αντικείμενό ή αναφορά του 

ρήματος (= όταν απαντούν στο ερώτημα "που, σε ποιον + ρήμα"):  

Το έγγραφο [σας λέει] ότι..... = λέει σε σας. 

Μου (εί)ναι > Μού 'ναι άγνωστος = Είναι άγνωστος σε μένα.  



42 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Φώναξε [σε μένα/ στο Γιάννη].. = [Με/ σε.. φώναξε]….   

[Φώναξέ με/ μας..], όταν φύγεις.   

[Με/ μας/ σας σκέφτεται] = σκέφτεται εμένα, εμάς/ εσάς  

 

Φώνα[ξέ με] όταν έλθεις,   το "με" = αντωνυμία 

 ενώ: Φώναξε [με δυνατή φωνή], το "με" = πρόθεση  

 

Ο ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

1)  Αν η προηγούμενη λέξη τονίζεται στη  λήγουσα ή παραλή-

γουσα, η εγκλιτική λέξη δεν  παίρνει τονικό σημάδι, π.χ.: [ο γιατρός 

μου],  [καλώς τον], [η καλή σου],  [λέγε το], [πές το], [φέρ' τον],  

[το κεφάλι σου]..  

2)  Αν η προηγούμενη λέξη τονίζεται στην προ παραλήγουσα, ο  

τόνος της εγκλιτικής λέξης μεταφέρεται στη λήγουσα της προηγούμε-

νης λέξης ως δεύτερος τόνος:  φωνάζοντάς τον, το έπιπλό σου, κά-

λεσέ τον,      Το έγγραφό σας] αναφέρει...  & Το έγγραφο [σας ανα-

φέρει]... 

3)  Αν μια λέξη που τονίζεται στην προ παραλήγουσα πάθει συ-

ναίρεση, χάνει τον εγκλιτικό τόνο, αφού έχασε συλλαβή και έγινε πα-

ροξύτονη, π.χ.: φιλέουσί σε και μισέουσί σε > φιλούσι σε και μισούσι 

σε. (Παλιά εδώ έμπαινε περισπωμένη λόγω  συναίρεσης.)   

4)  Αν μετά από μια λέξη ακολουθεί αδύνατος τύπος προσωπικής 

αντωνυμίας, τότε σ' αυτήν βάζουμε το τονικό  σημάδι ('), για να δεί-

ξουμε ότι δεν είναι κτητική, π.χ.:  _Ο γιατρός μού είπε  να μην πάρω 

φάρμακα, = [μού είπε = είπε σε μένα] = πρόκλιση. _Ο πατέρας σού 

είπε να του τηλεφωνήσεις, [σού είπε = είπε σε σένα] = πρόκλιση. _Το 

έγγραφο τού λέει άλλα = λέει σ' αυτόν  = πρόκλιση. Ενώ: _Ο γιατρός-

μου είπε  να μην πάρω φάρμακα, μου = ο δικό μου = έγκλιση, _Ο 

πατέρας-σου είπε να του τηλεφωνήσεις, σου = ο δικό σου = έγκλιση. 

_Το έγγραφό-του λέει άλλα  = έγκλιση 

5)  Αν ακολουθούν στο λόγο δυο προκλιτικές ή εγκλιτικές  λέξεις 

(ή μια προκλητική και μια εγκλητική),  τότε δεν τονίζεται καμιά, επειδή 

προφέρονται με την επόμενη ή  την προηγούμενη λέξη, π.χ.:  [Φώ-

ναξέ μου την] αμέσως.    [Φέρ' τη μου] αμέσως.  Πές μου το] [να το 

ξέρω].    [Νά τοι], νά τον(ε), άς την...    [Να μου τηλεφωνήσεις] 

αμέσως. Μή [μου το πειράξεις].   

6)  Αν ακολουθούν στο λόγο δυο μονοσύλλαβες λέξεις και  η 

πρώτη είναι ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας, τότε η 

αυτή τονίζεται, π.χ.: Φέρε [μού τον] εδώ.  Δώσε [μάς την] αμέσως.  

 

2. Η  ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ  (')  
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Απόστροφος λέγεται το σημάδι (‘) με το οποίο σημειώνεται η α-

ποβολή (μη εκφώνηση) αρκτικού ή ληκτικού φθόγγου φωνήεντος 

κατά την εκφορά του λόγου.  Το φθογγικό αυτό πάθος λέγεται και 

προφορά με έκθλιψη, κράση και αποκοπή. 

Προφορά με αποκοπή: φέρ(ε) τα   > φέρ' τα, άσ’ τ… 

(Εδώ έχουμε αποσιώπηση φωνήεντος προ του τ- των άρθρων) 

Προφορά με έκθλιψη: μήδ’ ένας, είν’ ανάγκη, ούτ΄ αυτός,… 

(Εδώ έχουμε αποσιώπηση αρκτικού ή ληκτικού φωνήεντος, όμως 

η προφορά των λέξεων γίνεται όχι σύνθετα, αλλά ξέχωρα.  Έχουμε 

δυο λέξεις και 2 τόνους λέξεων.) 

Προφορά με κράση: σ’ αγαπώ, πού ‘ναι, σου ‘χω,  μου 'φε-

ραν,…(Εδώ έχουμε αποσιώπηση αρκτικού ή ληκτικού φωνήεντος, ό-

μως η προφορά των λέξεων γίνεται σύνθετα. Έχουμε δυο λέξεις που 

προφέρονται με μια μόνο τονισμένη συλλαβή.) 

Βάζουμε απόστροφο στις αποβολές, για να δείξουμε ότι έχουμε 

τα ως άνω φθογγικά πάθη και όχι μια, πρβ π.χ.:  σού ΄πα (2 λέξεις)  

&  σούπα (φαγητού, 1 λέξη). Ομοίως: σ' όλα &  σόλα, Απόλλων & απ' 

όλων...,...    

 

3. Η  ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ (,) 

 

Υποδιαστολή λέγεται το σημάδι (,) που μπαίνει: 

1) Στην αναφορική αντωνυμία «ό,τι» (= κάθε τι, εκείνο που, 

αυτό που),  για διάκρισή της από τον ειδικό σύνδεσμο «ότι = πως»: 

Έλα ό,τι ώρα θες. = Έλα όποια ώρα θες, εκείνη που θες. Έλεγε ό,τι 

αισθανόταν. = Έλεγε κάθε τι που αισθανόταν. Δε σε δικαιολογώ ό,τι 

και να μου πεις.  'Ο,τι και να πεις έχεις δίκιο.  

ενώ: Είπε ότι (= πως) θα γυρίσει. = Είπε αυτό: "Θα γυρίσει". 

2) Στους  δεκαδικούς αριθμούς, για να ξεχωρίσει τις ακέραιες 

μονάδες από τις δεκαδικές: 1,145  13,45   7213, 213  

 

Στα μαθηματικά η υποδιαστολή = κόμμα = αντί του "και":   1,2 

= ένα κόμμα δύο = μια (μονάδα)  κ α ι  δυο (δεκάδες). 

 

     

4. ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΑΔΙ (-) ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΛΕΞΕΩΝ 

 

Ενωτικό λέγεται το σημάδι (-) που μπαίνει ανάμεσα: 

1) στις συλλαβές των λέξεων κατά το χωρισμός τους, π.χ.: ά-

δεια & ά-δει-α.. 

2) σε δυο πόλεις ή χρόνους  (το ενωτικό εδώ = αντί της λέξης 

"έως"): Η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης είναι 510 χιλιόμετρα. 
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Το δρομολόγιο Ύδρα - Πόρος είναι μιας ώρας. Αυτό πρέπει να έγινε το 

201 - 198 π.Χ. Έλα  από τις 09.ΟΟ - 10.ΟΟ π.μ. 

3) σε δυο επώνυμα ή ιδιότητες (το ενωτικό εδώ = αντί της λέξης 

"και"): Μαρία Σπανάκη - Παπαδοπούλου. Εισαγωγές - εξαγωγές «Μ. 

Δανασής & υιός ΑΕ» Μ. Πλεύρης, Γυναικολόγος - Μαιευτήρας 

4) σε δυο ομάδες (το ενωτικό εδώ = αντί της λέξης "εναντίον = 

κατά"): Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ΟΦΗ - ΠΑΟΚ  

 

Βάζουμε ενωτικό και μεταξύ ενός ονόματος και του άτονου προ-

τακτικού του: Άτονα προτακτικά είναι τα εξής: Αϊ-, Αγια- γρια- , θεια-

, κυρα-, γερο-, μπαρμπα-, μαστρο-, παπα 

 _Είναι του Αϊ-Γιώργη, ο μαστρο-Βαγγέλης.  

Τα τονισμένα προτακτικά, τα οποία δεν παίρνουν ενωτικό, είναι 

τα εξής:  καπετάν, πάτερ/πατήρ: Ο καπετάν Αδάμης.  Πάτερ ημών, ο  

πατήρ Χρύσανθος 

Επίσης (χωρίς ενωτικό) το «κυρ»:  Ήλθε ο κυρ Βαγγέλης. 

 

Ο ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 

 

Συλλαβισμός λέγεται ο χωρισμός (τεμάχισμα) των λέξεων σε 

συλλαβές είτε για σωστή προφορά είτε για διαχωρισμό στο τέλος της 

σειράς ενός κειμένου κ.α.  Ο συλλαβισμός σημειώνεται με το ενωτικό, 

δηλ. το σημάδι της παύλας (-), που  μπαίνει μεταξύ των συλλαβών, 

π.χ.: την Ά-νοι-ξη, υ-πέρ. 

Η κάθε λέξη και η κάθε η πρόταση έχει τόσες συλλαβές όσοι και 

οι φθόγγοι φωνήεντά τους, αφού τα σύμφωνα δεν είναι δυνατόν να 

προφερθούν από μόνα τους: Η Ι-ω-α-ν(ν)α θα-πά-ει στο σχο-λεί-ο.  

Συλλαβή αποτελεί κάθε φωνήεν της λέξης, άσχετα με το αν έχει 

ή όχι  σύμφωνο, π.χ.: α-ό-ρα-τος….  ή με το πως γράφεται ορθογρα-

φικά, π.χ. κα-λοί, κα-λεί, σή-με-ρα, σφαι-ρικός… 

Λέξη που έχασε φωνήεν χάνει συλλαβή, π.χ: πού (εί)ναι > πού 

'ναι,  είν(αι) ανάγκη = είν' ανάγκη….  τσε-κούρ(ι), κο-ρ(υ)-φή > κο-

ρφή, σ(ι)-ταρι > στά-ρι, φέ-ρ(ε) το > φέρ' -το, πιά-σ(ε) το > πιάσ' – 

το, με α-γα-πά & μ’α-γα-πά, 

Λέξη που απέκτησε ή έχασε σύμφωνο ούτε αποκτά ούτε και χάνει 

συλλαβή: (Β)ε-ενετία > Ε-νετία, οι-κοκυρά > (ν)οι-κοκυρά.... 

Λέξη που έπαθε συνίζηση εσωτερική και εξωτερική, μειώνει τις   

συλλαβές. 

μί-α, δύ-ο, ποία, ποίον, ποίοι, βία, θεία… = δισύλλαβες λέξεις 

μια,  δυο,  ποια, ποιον, ποιοι, βια, θεια... = μονοσύλλαβες λέξεις 

παχέα, παλαιά, Μαΐου, βι-ά-ζω.... = τρισύλλαβες λέξεις 

πα-χιά, πα-λιά, Μα-γιού, βιά-ζω... = δισύλλαβες λέξεις 

και ε-γώ = 3 συλλαβές  & κιε-γώ – και ‘γώ    = 2 συλλαβές 



45 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
 

Όταν κάνουμε συλλαβισμό δε λαμβάνουμε υπόψη μας την ορθο-

γραφία, αφού αυτή (τα ομόηχα γράμματα: ο = ω, αι = ε, ι = η = υ = 

ει = οι = υι) είναι για να έχουμε βοήθεια και στην κατανόηση των γρα-

πτών λέξεων και στη διάκριση των ομόηχων,  πρβ π.χ.: «λίπι» = λί-πη 

& λύ-πη & λεί-πει, «καλί» = κα-λοί & κα-λεί & κα-λή… 

φθογγικά: "ι-πα-ρα-γο-γί-τις-κρί-τις"  = ορθογραφικά: "Η πα-

ρα-γω-γή της Κρή-της" & Οι Πα-ρα-γω-γοί-της-Κρή-της 

Ειδικότερα τα δίψηφα γράμματα των φωνηέντων αι (= ε), οι = ει  

(= ι), ου (= u) λαμβάνονται ως ένας φθόγγος φωνήεν, άρα ως μια 

συλλαβή: ου-ρα-νοί, θεί-ος…. Ομοίως τα όμοια σύμφωνα: μμ., νν…  

λαμβάνονται ως ένα σύμφωνο: γρά-(μ)α, σύ-(ν)-νομος…   

Οι δίφθογγοι  αϊ, εϊ, οϋ ίι … προφέρονται-συλλαβίζονται ως δυο 

συλλαβές: Μά-ί-ος, θέ-ϊ-κός, προ-υ-πάρ-χω, δι-ί-στα-νται…… 

Κάθε σύμφωνο της λέξης συλλαβίζεται με το επόμενο φωνήεν, 

πλην από τα ληκτικά -ν, -ς, -ρ, -κ, -μ, -β…., τα οποία συλλαβίζεται με 

το προ αυτού φωνήεν, π.χ.: συν, εκ, αλτ!, δεν κα-λος, α-γρά(μ)-ατος, 

υ-πέρ., Α-δάμ… Α-δα-μά-ντι-ος… 

Αν έχουμε έκθλιψη ή αποκοπή φωνήεντος,  το ληκτικό σύμφωνο 

διαβάζεται με το φωνήεν της επόμενης λέξης: σ(ε) αγαπώ > σ' αγαπώ 

= "σα-γαπώ", φέρ(ε) το > φέρ’ το …..  

Τα δυο ή περισσότερα συνεχόμενα σύμφωνα σε μια λέξης συλ-

λαβίζονται με το επόμενό τους φωνήεν:  στρα-τός, α-στα-θής ..  Μπο-

ρούν να διαχωριστούν κατά το συλλαβισμό, αν έχουμε σύνθετη λέξη 

π.χ.: ευ-χαριστώ, ευ-καιρία, προ-υπάρχω, προ-ορίζω εκ-κλησία, εκ-

στρατεία. εισ-φέρω, εκ-λέγω, προσ-παθώ, συμ-πορεύομαι, εν-τείνω, 

εγκαλώ, εκ-δρομή, εκ-στρατεία, έκ-θλιψη, σύν-θεση, σύ(ν)-ζυγος,    

εν-πόρος > εμ-πόριο, εν-βόλιο > εμ-βόλιο, εν-προς > εμ-πρός,  συν-

γένος > συγ-γενής («σιν-κενίς»), εν-κρίνω > εγ-κρίνω («εν-κρίνο»), 

εν-γόνος > έγ-γονας («έν-κονας»), εν-νομος, συν-γνώμη ή συγ-

γνώμη, εκ/εξ-χωρίζω > ξεχωρίζω, κ.τ.λ. 

 Ομοίως και όταν έχουμε παραγωγική κατάληξη που αρχίζει απο 

σύμφωνο:  ψάλ-ω > ψάλ-σιμο, ψαλ-μός, ψάλ-μα...  

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ 

 

Στη γραφή, στο τέλος σειράς,  συνηθίζονται οι εξής κανόνες συλ-

λαβισμού (χωρισμού των λέξεων), που σημειώνεται με το ενωτικό: 

1. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζετε με το 

δεύτερο φωνήεν: έ-χω, κα-λός  

2. Δυο σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα στο τέλος της σειράς 

κειμένου συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά 

ελληνική λέξη: λά-σπη (σπίθα), έ-θνος (θνητός), ύπο-πτος (πτώμα), 
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ά-φθονος (φθόγγος), έ-βγαλα (βγαίνω), έ-τσι (τσαρούχι), Αι-σχύλος 

(σχολείο), κο-φτερός (φτωχός), τζί-τζικας (τζάμι), α-τμός (τμήμα)..... 

Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο 

φωνήεν, το δεύτερο με το ακόλουθο: θάρ-ρος, άλ-λος, θάλασ-σα, περ-

πατώ, έρ-χομαι, δάφ-νη, βαθ-μός, τάγ-μα..  

Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλα-

βίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχι-

στον από τα δυο πρώτα από αυτά: ά-στρο (στρώνω), ε-χθρός (χθεσι-

νός), σφυρί-χτρα (χτένι), αι-σχρός (σχέδιο).... Αλλιώς, χωρίζονται και 

το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, τα άλλα με το 

ακόλουθο: άν-θρωπος, νεραν-τζιά, εκ-στρατεία, παν-στρατιά 

3. Τα συμπλέγματα ντ μπ γκ γγ γχ χωρίζονται μόνο αν προέρχο-

νται  από σύνθεση (το βρίσκουμε, αν από το δεύτερο σύμφωνο αρχίζει 

ελληνική λέξη) ή από παραγωγή (το βρίσκουμε, αν από το δεύτερο 

σύμφωνο αρχίζει κατάληξη): στη σύνθεση: σύν-τεκνος  (συν, τέκνο), 

συμ-πέθερος (συν, πεθερός), εμ-παθής ( εν-πάθος),  εκ-δύ-ω > γδύ-

νω, εν-βολιάζω > εμ-βολιάζω - μπο-λιά-ζω, εν-τροπή > ντροπή, συν-

κάτοικος > συγ-κάτοικος,  συν-χαίρω... ενώ: Χαράλα-μπος, Μπά-μπης, 

πα-ντόφλα, ντα-ντά, τσι-μπούκι, α-μπέλι, πέ-μπτη........  ξέ-μπαρκος 

(ξε-μπαρκάρω), ξε-ντύνω… στην παραγωγή: ψάλ-της, ράφ-της.... εν-

τός, εκ-τός, ραφ-τός, σκαστός, σκισ-τός... (κατάληξη -τος) 

4. Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν κατά το συλλαβισμό τους ί-

διους κανόνες με τις απλές: προ-σέ-χω, υ-πεύθυνος, εί-σοδος, πα-ρα-

κούω   

5. Τα δίψηφα φωνήεντα αι ει οι υι, οι συνδυασμοί αυ και ευ, κα-

θώς και οι δίφθογγοι αϊ, εϊ, οί, υϊ που έπαθαν συνίζηση κατά το συλλα-

βισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν:   αί-μα, νε-ράι-δα, ά-πια-στος, 

ναύ-της, ομό-ϊ-ων > ομοί-ων..  

6. Τα διπλά όμοια γράμματα: νν μμ λλ ρρ σσ ττ κκ ππ ββ χωρί-

ζονται: εν-νομος, συμ-μαθητής …  

 
 

5. ΤΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ (¨) 

 

Διαλυτικά λέγονται τα σημάδια (¨), τα οποία μπαίνουν πάνω από 

τα γράμματα Υ(υ), Ι(ι), όταν αυτά βρίσκονται μετά από τα γράμματα 

Α(α), Ε(ε), Ο(ο), Υ(υ), για να υποδείξουμε με τον τρόπο αυτό ότι τώρα 

δεν έχουμε δίψηφο γράμμα: ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΟΙ(οι), ΥΙ(υι), αλλά δίφ-

θογγο, δηλαδή σύμπλεγμα δυο φθόγγων φωνηέντων όπου ο δεύτερος 

είναι ο φθόγγος [ι]. 
δίφθογγοι: Μάϊος,  θεϊκός , δυϊκός, ευνοϊκός, προϋπάρχω, άϋλος, ξεϋ-

φαίνω ....  
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δίψηφα γράμματα: θείος,  υιός,  εύνοια, προύχοντας, καλοί, καλεί, σφαίρα, 

θείος, ομοίως, υιοθεσία, ρους … Εδώ: αι = [ε], ου = [u], υι = οι = ει = [ι] 

 

Τα διαλυτικά παραλείπονται,  όταν τα: α  ε  ο  η  των: αϊ εϊ οϊ οϋ 

υϊ, εϋ αϋ, ηϋ τονίζονται, π.χ.: Μάιος  =  Μάϊος, άυπνος =  άϋπνος, 

άυλος =  άϋλος….,.. Ειδικότερα τα: ΑΙ, ΕΙ, ΟΙ, ΥΙ, ΟΥ, ΑY, ΕY: 

1) Με διαλυτικά στα υ, ι (ή με τονικό σημάδι στο πρώτο γράμμα) 

= προφορά ασυναίρετη, δυο φθόγγοι φωνήεντα: Μά-ΐ-ος ή Μά-ιος, 

θεϊκός, ευνοϊκός, δυϊκός, προϋπόθεση, άϋλος ή άυλος, ξεϋφαίνω.. 

2) Με τονικό σημάδι ή χωρίς διαλυτικά στο δεύτερο ψηφίο = 

προφορά συνηρημένη, ένας φθόγγος φωνήεν, τα δίψηφα γράμματα αι 

= [ε], ου = [u], υι = οι = ει = [ι]: σφαίρα, καλοί, καλεί, νους, υιός…. 
Μά-ι-ος, θε-ϊ-κός..   = τρεις συλλαβές, τρία φωνήεντα 
σφαί-ρα, θεί-ος....   = δυο συλλαβές, δυο φωνήεντα 

 
6. Η ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ  (/) 

 

Με το σημάδι αυτό σημειώνεται η συντομογραφία, π.χ.: Θεσ/νίκη 

= Θεσσαλονίκη, γυμν/ρχης = γυμνασιάρχης 
 

7. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ: ΤΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ, ΘΑΥΜΑ-

ΣΤΙΚΟ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ 

 

Στίξη λέγεται η σημείωση στη γραφή με μικρά σημάδια,  στίγματα 

( απ' όπου στίξη και σημεία στίξης ) των τμημάτων ενός λόγου, των 

χρωμάτων φωνής και των λοιπών εκφραστικών  στοιχείων του λόγου,  

ώστε να εξασφαλίζεται το ποιόν, η σαφήνεια και το νόημα της  έκφρα-

σής.  Τα σημεία στίξης είναι, τα εξής:  

 

1) Η  ΤΕΛΕΙΑ  ( . ) 

Με το σημάδι αυτό σημειώνουμε: 

α) το τέλος μιας  πρότασης, όταν δεν είναι ερωτηματική ή   

θαυμαστική, π.χ.: Ο Γιάννης είναι εδώ. Ο Κώστας απουσιάζει και θα 

έρθει αύριο. Θα πάω αύριο. Μην το πεις σε κανένα. 

β) τις χιλιάδες και τα εκατομμύρια στους αριθμούς: 1.050 

δρχ.  = χίλιες πενήντα δραχμές.  

β) τη συντομογραφία:  κ. = κύριος, π. = περίμετρος,  μ.Χ. = 

μετά Χριστό 

 
Σημειώνεται ότι: 
α) Στην τελεία γίνεται σταμάτημα προφοράς, για να ξεχωρίσουν  οι προ-

τάσεις και για να αναπνεύσουμε. Το σταμάτημα είναι τόσου χρόνου όσο απαιτεί 
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ο ρυθμός ή όσο καταλαβαίνουμε ότι  απαιτεί η νοημοσύνη του ακροατή, για να 
κατανοήσει (συλλάβει) αυτά που του λέμε..   

β) Μετά  από την τελεία αρχίζουμε με κεφαλαίο γράμμα, ώστε  να ξεχω-
ρίζουν οι προτάσεις μεταξύ τους: «Σήμερα πήγα εκδρομή. Αύριο Θα πάω θέα-
τρο»... 

 

2) ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ (;) 

Με το σημάδι αυτό σημειώνουμε το τέλος μιας ερωτηματικής 

πρότασης, π.χ.:  

_Ο Γιάννης είναι εδώ;                   _Πότε (θέλεις);    

_Γιάννη, πού είναι ο Κώστας;       _Ώστε (συμφιλιωνόμαστε);       

_Λοιπόν, τι θα κάνουμε αύριο;      _Αύριο (είπες); 

_Ξέρεις πώς πέρασα χθες; 

_Συνειδητοποίησες ποια είναι η κατάστασή σου τώρα; 

 

 
Σημειώνεται ότι:  
α) Το ερωτηματικό δηλώνει συνάμα και τέλος πρότασης, άρα εκεί γίνεται 

ότι και στην τελεία, δηλ. σταμάτημα προφοράς, αναπνοή και αρχίζουμε την ε-
πόμενη πρόταση με  κεφαλαίο γράμμα: Πήγες σχολείο; Αν πήγες, πες μου... 

β) Δεν παίρνει ερωτηματικό η  ερωτηματική πρόταση που επαναλαμβά-
νουμε (η καλούμενη «πλάγια ερωτηματική πρόταση»), π.χ.: Απαντήστε μόνο 
στο ερώτημα πού πήγατε χθες και τίποτα άλλο. Ο Γιάννης ρώτησε πότε πήγε ο 
Νίκος.. 

ενώ (με ερωτηματικό = κύρια ή ευθεία ερώτηση):  Κώστα, που πάμε 
τώρα; «Παιδιά, να σας πω ένα αίνιγμα;» είπε η Νίκη. «Αν είναι από σίδερο;» 
ρώτησε η Νίκη. «Και που θα αφήσω το παιδί;» λέει ο πατέρας.. 

γ) Το ερωτηματικό μέσα σε παρένθεση σημαίνει έκφραση αμφιβολίας για 

το περιεχόμενο της πρότασης:  Λένε ότι είναι ο καλύτερος(;) γιατρός. Τρέχει 

με εκατό (;) χιλιόμετρα. 

 

 

3) ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ (!) 

Με το σημάδι αυτό σημειώνουμε το τέλος μιας πρότασης που εκ-

φράζει:  

α) έκπληξη ή απορία από απρόσμενο γεγονός, π.χ.:  

Τι ωραίο αμάξι! Είναι φοβερός!  

Τι σύμπτωση! Την ίδια ώρα έφτανα κι εγώ στο νησί.  

Τι κρίμα! Μόνο εμείς δεν πήγαμε. 

 Θαύμα θαυμάτων! Γυμνάζεται και ο Πέτρος.  

Δόξα να 'χει ο Θεός! Έχω τα πάντα.  

Τι λαμπρός άνθρωπος!  Τι ωραίο θέαμα!  Θεέ μου τι τύχη!   

β) έντονη έκφραση (εξωτερίκευση εσωτερικού κόσμου), δη-

λαδή: 
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Ευχή ή κατάρα: Αμήν! Παναγία μου. Μακάρι να γίνει καλά! Τα 

συγχαρητήριά μας!  Να ζήσετε! Βίος ανθόσπαρτος!  Χρόνια πολλά! Τα 

συλλυπητήριά μου! Να μη δεις άσπρη μέρα!.  

Προσβολή:  Ντροπή σου! Είσαι ανάγωγος!  

Προσταγή ή διαταγή:   Πρόσεχε! Θα κτυπήσεις. 'Αλτ!  Στάσου!  

Χάσου από 'μπρος μου!   Να φύγεις!  Έλα εδώ!  Άνοιξε αυτό το κουτί! 

Χαιρετισμό: Γεια σου! Τι κάνεις εδώ; 

Επιφώνημα θαυμασμού (= τις άκλιτες λέξεις που βγάζουμε ύ-

στερα από έντονη χαρά ή ενθουσιασμό, λύπη ή αποτροπιασμό):  

ζήτω!, μακάρι! πω-πω!, μπράβο!  Αλίμονο! 

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Το θαυμαστικό δηλώνει συνάμα και τέλος πρότασης, άρα εκεί  γίνε-

ται  ότι και στην τελεία, δηλ. αναπνοή, σταμάτημα  προφοράς και αρχίζουμε 
την επόμενη πρόταση με  κεφαλαίο γράμμα: Τι ωραίος άνθρωπος! Ποτέ του 
δεν πείραξε κανένα. 

Β) Τα επιφωνήματα που δεν εκφράζουν θαυμασμό δεν παίρνουν θαυ-
μαστικό, όπως τα: χα-χα!, ε!, ουστ! … 

Γ) Το θαυμαστικό μέσα σε παρένθεση σημαίνει έκφραση  ειρωνείας για 
το περιεχόμενο της πρότασης:  _Ο Γιάννης είπε ότι θα με κερδίσει(!)  _Καμά-
ρωνε ότι ήταν ο καλύτερος(!) ποδοσφαιριστής. 

 

4) Η ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ (΄) 

Η άνω τελεία μπαίνει όπου έχουμε αποβολή συνδέσμου πλην των 

διαζευκτικών (ή, είτε), των συμπλεκτικών (και, μήτε, ούτε, μηδέ, 

ουδέ) και του επεξηγηματικού «δηλαδή»  (σ’ αυτούς βάζουμε κόμμα), 

πρβ π.χ.:  

1) Στην αποβολή αντιθετικού συνδέσμου: αλλά, όμως, μα, ω-

στόσο, ενώ 

_Ποτέ δε ζήλεψα την τέχνη του σφουγγαρά΄ (μα) ποτέ  στη  ζωή  

μου.  (Καρκαβίτσας)  

_Αυτός δεν ήταν άνθρωπος΄ (αλλά) ήτανε θεριό, δράκος του  

βουνού, στοιχειό. (Βλαχογιάννης)  

_Δεν είναι ένα’ (αλλά)  είναι δυο. 

_Η Μαρία δε χρησιμοποιείται μόνο ως εργάτης’  (αλλά) χρησιμο-

ποιείται και ως δακτυλογράφος.   

_Οι γενναίοι δε χάνουν εύκολα το θάρρος τους’  (αλλά/ μα) μέ-

νουν   ακλόνητοι στις θέσεις τους και αγωνίζονται.   

_ Ήταν λίγοι’ (αλλά) όμως (ήταν) γενναίοι.  

2) Στην αποβολή αιτιολογικού συνδέσμου: γιατί, επειδή, διότι, 

αλλιώς/ ειδεμή/ διαφορετικά θα =  γιατί θα: 

_Στο σταθμό ψόφησαν πολλά άλογα’  (επειδή) δεν υπήρχε χορ-

τάρι" (και επειδή) δεν υπήρχε νερό για τη διατροφή τους.   
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Ομοίως: Δεν μπορώ να σε συνοδεύσω στον περίπατό σου" είμαι 

κουρασμένος και θέλω να ξαπλώσω νωρίς.  Πάρ' το΄ (αλλιώς /γιατί) 

θα το μετανιώσεις.   

3) Στην αποβολή συμπερασματικού συνδέσμου: άρα, λοιπόν, 

συνεπώς, επομένως 

_Το νερό είναι λίγο’ (άρα) ας το προσέξουμε. 

_Δίκιο έχεις" ας γειτονέψουμε, λοιπόν.= Δίκιο έχεις" (άρα) λοι-

πόν ας γειτονέψουμε. 

4) Στον (προ)υποθετικό σύνδεσμο (εδώ η άνω τελεία εισάγει την 

προϋπόθεση που απαιτείται για να γίνει ή ισχύει… η συζητούμενη ε-

νέργεια ή πάθηση): και αν 

_Αν το άλφα ίσον με το βήτα" (και αν) το βήτα ίσον με το γάμα,  

τότε το άλφα ίσον με το γάμα.   

 
Σημειώνεται ότι: 
1.  Στην άνω τελεία κάνουμε ό,τι και στους συνδέσμους, δηλ.  αναπνοή 

και μικρό σταμάτημα προφοράς (μικρότερου χρόνου απ' ό,τι στην  τελεία), για 
να δοθεί χρόνος κατανόησης στο ακροατή.  

2.  Το συντακτικό σύνολο που ακολουθεί μετά από άνω  τελεία ονομάζε-
ται ημιπερίοδος. 

3.  Μετά την άνω τελεία δεν αρχίζουμε με κεφαλαίο γράμμα. 
4. Άνω τελεία μπαίνει και όταν ακολουθεί  αντίθεση (= συντακτικό σύνολο 

που αρχίζει με  αντιθετικό σύνδεσμο: αλλά, όμως, μα, ωστόσο... ) μετά από  
επιβεβαιωτικό επίρρημα: ναι, όχι, καλά, ωραία, μάλιστα...., για διάκριση της 
αντίθεσης από την επεξήγηση.  Αν ακολουθεί παράθεση ή επεξήγηση μπαίνει 
κόμμα, πρβ π.χ.:  

_Ναι’  αλλά (= μα) να μην είναι ακριβό.  
ενώ: Ναι, (δηλαδή) να πας εκεί που είπαμε.   
_Καλά’  μα θα πάμε και στο σπίτι μου.   
ενώ: Καλά, (δηλαδή) θα πάμε και στο σπίτι μου.  
Ομοίως: Ναι΄ αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή  και ακατά-

παυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή (Σολωμός).  Ναι’  παρά το ότι δεν είναι 
σωστό. Είπε όχι’  αν και δεν το πίστευε. 

 

5) ΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ‘Η ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ (:) 

Τα σημάδια αυτά είναι μια άνω και μια κάτω τελεία, που χρησι-

μοποιούνται πριν από μια: 

1) Επεξήγηση ή απαρίθμηση (προσώπων ή πραγμάτων, γεγο-

νότων, παραδειγμάτων κ.τλ.) - τότε αρχίζουμε με μικρό γράμμα και   

χωρίς εισαγωγικά, π.χ.:  

_Το κάρβουνο που καίμε είναι δυο λογιών: το ξυλοκάρβουνο,  

που γίνεται, όταν σιγοκαίγεται το ξύλο στα καμίνια, και το πετροκάρ-

βουνο που βγαίνει από τη γη. 

_Ο τρόπος που φυτεύουμε τα φυτά είναι ο εξής:  
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α) παίρνουμε μια τσάπα και σκάβουμε ένα λάκκο, 

β) βάζουμε μέσα στο λάκκο το φυτό με τις ρίζες προς τα κάτω, 

γ) σκεπάζουμε με χώμα τις ρίζες του φυτού. 

_Τα ρήματα γράφονται με -ω: σήκω, φοιτώ, γελώ...  και τα ου-

δέτερα  με -ο: σύκο, φυτό, γέλιο... για διάκριση των ομόφωνων.   

_Στο κουτί μέσα βρήκα: ένα μολύβι, δυο… 

_Συνελήφθησαν οι εξής: ο Α. Καράς, οικοδόμος,  ο…. 

2) Τα λόγια (την πρόταση ή προτάσεις) που επαναλαμβά-

νουμε ή μεταφέρουμε.. αυτολεξεί  - τότε αρχίζουμε με κεφαλαίο 

γράμμα και εισαγωγικά, π.χ.:  

_Ο Γιάννης είπε (αυτολεξεί) χθες: "Ο φίλος σου να πάει στη  Α-

θήνα, να δει το Γιάννη" 

_Θα τους πω αύριο: "Κύριοι, ο Γιάννης είναι αθώος. Η Αθηνά 

έκανε το παράπτωμα". 

 

 

6) ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ( «») 

Με τα σημάδια αυτά περικλείουμε: 

1) Τα ονόματα των πραγμάτων, ζώων, πλοίων, συλλόγων,  σω-

ματείων, βιβλίων, εφημερίδων,  περιοδικών... (= τα μη ανθρώπινα 

ονόματα) για διάκρισή τους από τα ανθρώπινα, π.χ.: 

_ «Ο Πατούχας» του  Ι. Κονδυλάκη.  

_Ο «Αζόρ» (σκύλος), «Βουκεφάλας» (= άλογο Μ. Αλέξανδρου) 

_Το πλοίο «Σάμαινα». η βάρκα «'Αννα».  

_Η εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ»,  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 

_Ο Σύλλογος Λασιθιωτών «Ο Δικταίος». 

2) Τις λέξεις ή φράσεις που λέγονται όχι με τη συνηθισμένη ή 

την πραγματική τους έννοια, αλλά: 

α) μεταφορικά, π.χ.:  

_"Βόμβα" στον τηλεοπτικό χώρο.     

_Θεωρείται από τους αστυνομικούς "λαβράκι".  

_Οι ληστές "κτύπησαν" δυο αυτοκίνητα.  

(Δεν μπαίνουν εισαγωγικά, αν μπει το «σαν»: Έσκασε σα βόμβα 

στον τηλεοπτικό χώρο. 

β) ειρωνικά, π.χ.:  

_Για «παραθερισμό» στα ξερονήσια έστελνε η δικτατορία τους 

δημοκρατικούς. αντί: Για ...παραθερισμό  στα ξερονήσια... = Για εξο-

ρία στα ξερονήσια..... 

_Είναι μεγάλος «φιλέλληνας»  αντί:  Είναι ...μεγάλος φιλέλλη-

νας..  = ανθέλληνας  

γ) με κατευφημισμό  (= με αντίθετη ακριβώς έννοια), π.χ.:  

Είναι «καλός» = κακός.      Είναι  «γλύκα» = ξύδι. 
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δ) ακατάλληλα (όταν νομιμοποιούμε μια λέξη), π.χ.: Η "εισα-

γωγικομανία" του είναι... 

ε)  με έννοια που δεν αποδεχόμαστε (όταν δε νομιμοποιούμε 

κάτι), π.χ.:  

_To  έξι μέλη από τα επτά του «Διοικητικού συμβουλίου» (δηλ. 

του συμβουλίου που συστάθηκε παράνομα) ζητούν την επανάληψη 

των εκλογών, για τους εξής λόγους.....  

_Οι «νέοι Υπουργοί» θα  ορκιστούν αύριο. 

3) Τις λέξεις ή φράσεις που δεν ανήκουν στην καθημερινή  και 

τη συνηθισμένη γλώσσα: Κι έβλεπα τότε ξέχωρα από το δικό μου κό-

σμο ένα πελώριο  και άδειο κτίριο, σωστό "νησί των νεκρών", απο-

κλεισμένο με ψηλά, πυκνά και μαύρα κυπαρίσσια απ' την ζωή. (Α. 

Δελμούζος)  

4) Τις ξένες λέξεις, όταν λέγονται με την ξενική τους προ-

φορά:  

_Οι κηφήνες του "τζετ σετ" θεωρούν την εργασία βλαβερή για 

την υγεία. 

_ Πήγε στην Κρήτη με το "φέρι μποτ" "Αριάδνη".  

_Είδα τον "Τζακ Κουν" από τον Καναδά.  

 

Επεξήγηση προφοράς ξένων λέξεων: Europe («γιούροπ»), titan 

(«ταϊτάν»),  

 

ενώ: Είδα τον Κάρολο και τη Φρίντα.  (εδώ έχουμε ελληνοποιη-

μένες ξένες λέξεις) 

 

5) Τα ρητά, τις παροιμίες και τις αρχαιοπρεπείς εκφράσεις:  

_"Αγαπάτε Αλλήλους" να ένα ηθικό δίδαγμα. 

 _Άμα ξέρεις γράμματα "είσαι ο πωλών τοις μετρητοίς". 

6) Τη λέξη ή πρόταση, δική μας ή άλλου, που επαναλαμ-

βάνουμε ή μεταφέρουμε αυτούσια (αυτολεξεί), π.χ.:  

_Ο Νίκος είπε χθες (αυτολεξεί): "Θα πας σχολείο, Γιάννη".  

ενώ: Θα πας σχολείο Γιάννη, είπε ο Νίκος χθες. (μόνο με κόμμα).  

 _Στην πρόταση << Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλά-

στρα.>> ο συντακτικός όρος ρήμα είναι η λέξη "ποτίζεται" και υποκεί-

μενο    η λέξη "γλάστρα".    

_Τι σημαίνει η φράση: <<Τελεία και παύλα.>>; 

 

7) Η ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ( ) 

Με τα σημάδια αυτά περικλείεται: 

1) Η παραπομπή ( = το όνομα εκείνου που μας είπε την πλη-

ροφορία ή το στίχο ή το ρητό κ.τ.λ. που αναφέρουμε),  όμως μόνο 
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όταν  λέγεται στο τέλος της πρότασης ή του λόγου ως πρόσθετη πλη-

ροφορία, π.χ.:  

_Κι εσύ αθάνατη, εσύ η Θεία, που ό,τι θέλεις ημπορείς,  

εις τον κάμπο, Ελευθερία, ματωμένη περιπατείς.  (Σολωμός) 

_Αγαπάτε αλλήλους" (Ιησούς) 

2) Η διευκρίνιση, δηλαδή: 

α) οι συλλαβές ή οι φθόγγοι που συμπληρώνουν μια λέξη, 

π.χ.: στάρι = σ(ι)τάρι, σ' αγαπώ = σ(ε) αγαπώ Λάκης = (Μανω)λάκης     

β) η ερμηνεία ή επεξήγηση (εννοιολογική, ετυμολογική, 

γραμματική):  

_Τα είπε αυτολεξεί (= με τα ίδια λόγια) στο Γιάννη.  

_Οι λέξεις φοιτώ (ρήμα) και φυτό (ουσιαστικό) είναι ομόηχες. 

_Είπε (αυτολεξεί): <<Ποιος κυβερνά επιτέλους την Ελλάδα;>>.  

γ) οι λέξεις που συμπληρώνουν επεξηγηματικά την πρό-

ταση, π.χ.:   

_Ο Γιώργος Βασιλείου, (που είναι) μόνιμος υπάλληλος, θα ..   

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Το θαυμαστικό και το ερωτηματικό μέσα σε παρένθεση σημαίνει έκ-

φραση  ειρωνείας ή αμφιβολίας για το περιεχόμενο της πρότασης, όπως είδαμε 
πιο πριν στα σημεία αυτά. 

_Ο Γιάννης Τσακοπιάκος ήταν ο πιο καλός(!) ποδοσφαιριστής του αγώνα. 
_Ο Στράτος Κοκόσης είναι ο πιο καλός(;) μαθητής. 
2) Αντί για παρένθεση, αν έχουμε  επιπρόσθετη πληροφορία, μπορούν 

να  μπουν κόμματα, π.χ.:  
_Ο Γιάννης, ένα εξάχρονο αγόρι, αγαπά...  
αντί: Ο Γιάννης (ένα εξάχρονο αγόρι) αγαπά... 

_Στους βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) λευτερώθηκε η Μακεδονία.   

 

8) Η ΔΙΠΛΗ ΠΑΥΛΑ (- -) 

Η διπλή παύλα μπαίνει αντί για την παρένθεση ή τα κόμματα, 

όταν: 

α) διακόπτουμε μια πρόταση και παραθέτουμε μια  πληρο-

φορία εξόχως σημαντική, έτσι τονίζουμε αυτή την πληροφορία, 

π.χ.:  

_Ο πατέρας μου - καλή του ώρα όπου βρίσκεται τώρα - μου 

είπε...  

αντί: Ο πατέρας μου, καλή του ώρα όπου βρίσκεται τώρα, μου..  

_Η βάρκα - ακόμη τρέμω που το θυμούμαι - χτύπησε στα βρά-

χια... 

αντί: Η βάρκα, ακόμη τρέμω που το θυμούμαι, χτύπησε.. 

_Και - το σημαντικότερο για μένα - δεν κυβερνούν σωστά. 

_Ήταν ο τρίτος ανασχηματισμός - από το Γενάρη - της κυβέρνη-

σης.   
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_Ήταν πρόσφυγας Mικρασιάτης - όχι απ' τους  παλιούς, από  τους 

καινούργιους της Κωνσταντινούπολης - χρόνια πολλά μαραγκός εκεί, 

φημισμένος, μέχρι και τα σεράγια. (Δ. Χατζής)  

_Από τη Θεσσαλονίκη που κατέβηκε με το τρένο - τίποτα δε στά-

θηκε να δει - γραμμή  λεωφορείο και στην Κοζάνη,  γραμμή κι από 'κεί 

για την Κόνιτσα. (Δ. Χατζής)  

β) έχουμε πολλά κόμματα: 

_Στίξη λέγεται η σημείωση στη γραφή με μικρά σημάδια,  στίγ-

ματα - απ' όπου και στίξη και σημεία στίξης -    των χρωμάτων φωνής,   

των τμημάτων...  του λόγου.  

 

9) Η ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΑ (-)  

Η παύλα μπαίνει αντί για το κόμμα, όταν: 

1) θέλουμε να τονίσουμε το ακολουθούμενο συντακτικό σύνολο 

της πρότασης, έτσι είναι σαν να το υπογραμμίζουμε, π.χ.:  

_Θέλουν - μα δε βολεί να λησμονήσουν (Λ. Μαβίλης) 

αντί: Θέλουν, μα δε βολεί να λησμονήσουν. 

_Και δεν άφηναν δέντρο για δέντρο, μονάχα τη γη σακατεμένη 

- και τη νύχτα να τη δέρνει αλύπητα η βροχή.   

_Αλλά εσύ προτιμούσες μποτίτσες  φοδραρισμένες με μάλλινο,  

πουκάμισα κλειστά στο λαιμό - γιατί φυσάει πολύ στο Καλέτσι.  (Ι. 

Παναγιωτόπουλος)  

2) το ακολουθούμενο συντακτικό σύνολο είναι μια σημαντική 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση στα λεγόμενα, π.χ.:  

_Τα φωνήεντα φθόγγοι είναι 5, οι: α ε ο ου ι    και τα γράμματα 

που παρίστανται στη γραφή 12, τα: α, ου, ε = αι, υ = η = υι = οι = ει 

= ι, ω = ο, που αποτελούνται από 7 στοιχεία (ψηφία), τα: α  ο ε ι υ η 

ω -  ο λόγος που λέγεται ότι τα φωνήεντα είναι 7.   
 
Σημειώνεται ότι: 
1)  Με κάτω παύλα σημειώνονται οι εναλλαγές των ομιλητών στους διά-

λογους:   
_Κύριε,  είστε τόση ώρα μέσα στο θάλαμο  και περιμένουν και άλλοι να 

τηλεφωνήσουν. 
_Κατάλαβα, αλλά πρόκειται για θέμα πολύ σοβαρό και επείγον.   
2) Τελεία και παύλα (.-) σημαίνει τέλος κειμένου. 

 

 

10) ΤΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ  (...) 

Τα σημάδια αυτά χρησιμοποιούνται, όταν διακόπτεται η συνέχεια 

μιας λέξης ή του λόγου, λόγω:  

α) κακής έννοιας:  

_ΟΓιάννης με είπε β... (βλάκα) και γι’ αυτό τον κτύπησα.   
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β) χρόνου ή γραφική ύλης:  

_Σήμερα πήγα...  

γ) εννοούμενων: 

_Δε σε αναγνώρισα! Πόσα χρόνια... Θα πάω σχολείο και μετά 

θα… 

δ) ντροπής:  

_Θέλω να σου ζητήσω να..., μα καλύτερα άλλη φορά. 

μιλούμε με ειρωνεία: 

_Για να αδυνατίσετε τρώτε... ένα καρβέλι μόνο ψωμί την ημέρα.  

_Ο... ευγενέστατος αυτός κύριος ήταν ξένος.  

αντί: Ο "ευγενέστατος" αυτός κύριος ήταν ξένος. 

 

 

11)  ΤΟ ΚΟΜΜΑ  (,)  

Με κόμμα ή κόμματα χωρίζεται - περικλείεται: 

1) Η κλητική προσφώνηση 

Κλητική προσφώνηση λέγεται το συντακτικό σύνολο της πρότα-

σης που   φανερώνει το πρόσωπο λόγου στο οποίο απευθύνεται η 

πρόταση. Απαντά στο  ερώτημα "που, σε ποιον μιλάς ή απευθύνεσαι",  

π.χ.:  

_[Κύριε Γ. Αλβανέ, Γενικέ Γραμματέα της Ομοσπονδίας Υπαλλή-

λων του Υπουργείου Πολιτισμού], παρακαλώ ...   

_ Λαέ  της  Αθήνας, θα σας μιλήσει..   

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Η κλητική προσφώνηση λέγεται είτε στην αρχή είτε στο τέλος είτε  με-

ταξύ δυο άλλων όρων (τότε περικλείεται με δυο κόμματα) της πρότασης, π.χ.: 
_Π έ τ ρ ο, δώσε μου το βιβλίο σου.  
 = Δώσε μου το βιβλίο σου, Π έ τ ρ ο. 
 = Δώσε μου, Π έ τ ρ ο, το βιβλίο σου. 
_Έλα, Γιάννη, να φάμε,  
=  Γιάννη, έλα να φάμε 
= Έλα να φάμε, Γιάννη. 
_Μέριασε, β ρ ά χ ε, να διαβώ..      
_Ναι, κ.  Διευθυντά, ήμουν εκεί.  
_Άνοιξε, μ ά ν α  μ ο υ  γ λ υ κ ι ά, την άφθαρτη αγκαλιά σου.   
_Σου είπα, α γ ά π η, να μου τηλεφωνήσεις.   
2) Κανονικά κλητική προσφώνηση έχουν όλες οι προτάσεις, όμως πολλές 

φορές εννοείται και παραλείπεται, πρβ π.χ.:   
_Είδες το Νίκο; =  (Γιάννη,) είδες το Νίκο;  
3) Αν επαναλαμβάνουμε προτάσεις και έχουν κλητική προσφώνηση, τότε 

χωρίζεται με κόμμα και εκεί η κλητική προσφώνηση, π.χ.:  
_Του λέω: "Βρε παιδί μου, τι κουβέντες είναι αυτές;"   
_Ο Γιάννης είπε: "Πέτρο, πότε θα πάμε σπίτι σου;". 
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2) Η ποιητική επανάληψη λέξης ή φράσης 

Στη γραφή με κόμμα διαχωρίζεται κάθε επανάληψη λέξης ή συ-

ντακτικού συνόλου για ρυθμικούς ή σημασιολογικούς λόγους, π.χ.: 

_Φεύγει, φεύγει ο προδότης.  

_Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα φώναζε συνέχεια ο Λοχίας.  

_Απρίλη, Απρίλη δροσερέ και Μάη μυρωδάτε.  

_Ένας  αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης. 

_Κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε, κλαίνε τα βουνά.   

_Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. 

_Τρανή λαλιά, τρόμου λαλιά.  

 

3) Οι ασύνδετοι όροι στο σχήμα ασύνδετο  

Στη γραφή με κόμμα σημειώνεται η αποβολή κάθε συμπλεκτικού 

ή διαζευκτικού συνδέσμου(= οι σύνδεσμοι: και, μήτε, ουδέ, μηδέ, είτε, 

ή) για λόγους βραχυλογίας ή ποιητικούς, πρβ π.χ.: 

_Θέλεις τσάι (ή) γάλα ή καφέ;      = Θέλεις τσάι, γάλα ή καφέ; 

_Μαρία αγόρασε μήλα (και) πορτοκάλια (και) αχλάδια.    

= Η Μαρία αγόρασε μήλα, πορτοκάλια, αχλάδια.   

_Ακούω κούφια τα τουφέκια (και) ακούω σμίξιμο σπαθιών (και) 

ακούω ξύλα (και) ακούω πελέκια (και) ακούω τρίξιμο δοντιών.  

= Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω 

ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών  (Σολωμός)  

 

Ομοίως: Μέρα και νύχτα περιπατεί, (και) νύχτα και μέρα λέει. 

Όταν σε βλέπω χαίρομαι, (και) λυπούμαι όταν σε χάσω. Μαύρος ήταν, 

(και) μαύρα φορεί, (και) μαύρο τ' άλογό του. Χτενίστηκε, (και) λού-

στηκε και στο σεργιάνι βγήκε. Ξεντύθη ο νιος, (και) ξεζώστηκε και στο 

πηγάδι μπήκε.  

  
Σημειώνεται ότι: 
1)  Τα συντακτικά σύνολα που συνδέονται με κόμμα λέγονται ασύνδετοι 

όμοιοι όροι, επειδή είναι  δυο ή περισσότερα υποκείμενα, αντικείμενα, χρόνοι, 
τόποι.... που  δε συνδέονται (συμπλεκτικά ή διαζευκτικά) πλέον μεταξύ τους με 
τους συνδέσμους "και, ή".   

2)  Οι ασύνδετοι όμοιοι όροι μπορεί να είναι ή με λέξεις διαφορετικού 
μέρους λόγου, π.χ. αντωνυμία + ουσιαστικό, ουσιαστικό + επίθετο ή μετοχή, 
κ.τ.λ., π.χ.:  Εγώ, (και) η Κατερίνα και ο καθηγητής θα πάμε.  Σου μιλώ για άντρα, 
(και) ωραίο και παντρεμένο. ή με λέξεις όμοιου μέρους λόγου, π.χ.: ρήμα + 
ρήμα,  επίθετο + επίθετο .... αλλά και εμπρόθετος + εμπρόθετος προσδιορι-
σμός, π.χ.:  Είναι καλός, (και) σωστός, (και) τίμιος άνθρωπος. Η Άννα έλεγε, 
(και) φώναζε, (και) έβριζε. Φώναξε τον Αντώνη, (και) τη Μαρία, (και) το Χρήστο 
και..  Εκατό μείον τρία, (και) μείον τέσσερα, (και) μείον πέντε .. Πήγα μία, (και) 
δύο, (και) τρις, (και) ..  φορές. Με κτύπησε με ξύλο, (και) με μαχαίρι και με πέτρες. 
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Ο Γιώργος τώρα τρέχει, (ή) παίζει ή γελά. Χθες (ή) προχθές έφυγε. = Χθες, 
προχθές έφυγε.  

( Περισσότερα βλέπε:  
Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας, Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ. )  
3)  Στα κόμματα του ασύνδετου σχήματος  γίνεται αναπνοή, αν η πρό-

ταση είναι μεγάλη, και διακριτική απλή παύση προφοράς, αν έχουμε απλό πεζό 
λόγο, ή  

 μετρική (τόση όση απαιτεί ο στίχος), αν έχουμε έμμετρο λόγο. 
4)  Με κόμμα χωρίζονται και οι λέξεις μιας επεξηγηματικής σειράς, π.χ. 
_Τα ρήματα γράφονται με –ω, π.χ.: γράφω, λέγω, θέλω… 

_Συντάσσεται με ρήματα που σημαίνουν: θέλω, μπορώ, προτρέπω κ.τ.λ. 

 

4) Η αναφορά 

Αναφορά λέγεται το συντακτικό σύνολο της πρότασης που μας 

αναφέρει την εποχή ή το μύθο ή τον τόπο ή τον τίτλο  του βιβλίου 

κ.τ.λ. που τελείται ή αναφέρεται κ.τ.λ. το γεγονός που γίνεται λόγος. 

Χωρίζεται με κόμμα, όταν ειπωθεί στην αρχή της πρότασης και με κόμ-

ματα, αν ειπωθεί με παρεμβολή (στο μέσον της πρότασης) για έμφαση, 

π.χ.: 

_Την πανάρχαια εποχή, οι άνθρωποι ζούσαν σε καλύβες,    

= Οι άνθρωποι, την πανάρχαια εποχή,  ζούσαν σε καλύβες,    

αντί: Οι άνθρωποι ζούσαν σε καλύβες την πανάρχαια εποχή. 

 

Ομοίως:   Στην Ιλιάδα, η Αθηνά με τη σοφία της νίκησε σε μάχη 

τον Άρη.  Χθες, (ο Γιάννης) πήγε εκδρομή. Σε μερικά άγονα νησιά, η 

συγκοινωνία είναι ελάχιστη. Σύμφωνα με ένα αρχαίο μύθο, ο αγώνας 

δρόμου στην    αρχαία  Ολυμπία καθιερώθηκε από τον Ηρακλή.  Σε 

πρόσφατη δήλωσή του, ο νέος πρόεδρος κατήγγειλε.. Στους Ολυμπια-

κούς αγώνες, το πλήθος στεφάνωνε το νικητή με  κλαδί αγριελιάς.  

Στην αρχαιότητα, ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά ιερά ήταν   το Μα-

ντείο των Δελφών. Για την εξόντωση της Λερναίας  Ύδρας, ο Ηρακλής 

βοηθήθηκε  από τον Ιόλαο. ...... 

5) Τα πιο κάτω αρκτικά επιρρήματα και αριθμητικά  

Στη γραφή με κόμμα χωρίζονται: 

1) Τα επιβεβαιωτικά επιρρήματα: ναι, όχι, μάλιστα, βεβαίως, 

πιθανόν,  μάλλον, καλά, ωραία, σίγουρα, αλήθεια,   αληθινά, 

πράγματι κ.α. 

 Ναι, ο Γιώργος είναι αυτός που με κτύπησε. Όχι, εγώ θα πάω 

και όχι εσύ.   Αληθινά, η ευσέβεια είναι μεγάλη αρετή.  Ωραία, θα σε 

ειδοποιήσω. Βεβαίως, ο Γιώργος είναι αυτός που με κτύπησε.   

_Καλά, πάμε. = Ναι, (συμφωνώ να) πάμε. 

 ενώ: Καλά πάμε. = Πάμε με καλό τρόπο. 

2) Τα επεξηγηματικά επιρρήματα: συγκεκριμένα, ειδικότερα 

κ.α.  
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Συγκεκριμένα, ο Γιάννης θα φυλάξει σκοπός σήμερα και..   

Ειδικότερα, ο νέος Υπουργός είπε τα εξής.. 

3) Τα αντιθετικά επιρρήματα: ωστόσο, άλλωστε, εξάλλου, 

πάντως. 

 Άλλωστε, οι Υπουργοί αλλάζουν, αλλά οι Κυβερνήσεις μένουν. 

 Εξάλλου, ο Νίκος ήταν εκείνος που μου το πρότεινε.  

Πάντως, η κ. Ρασιά δεν πήγε στη συνάντηση. 

4) Τα συμπερασματικά επιρρήματα: λοιπόν, συνεπώς, επομέ-

νως, τότε, έτσι. 

 Συνεπώς, αύριο πάμε εκδρομή και μεθαύριο διαβάζουμε. Λοι-

πόν, σήμερα θα κάνω τα εξής... Τότε (λοιπόν), συμφωνούμε.  Τελικά 

(λοιπόν), τι αποφάσισες; Έτσι, κανένας δε θα συμφωνήσει. 

_Έτσι θα πας εκεί.         = με τον τρόπο αυτό θα πας εκεί. 

ενώ: Έτσι, θα πας εκεί. = κατόπιν αυτών/ άρα, θα πας.  

5) Τα τροπικά & χρονικά επιρρήματα: παράλληλα, συνάμα, α-

ντιστοίχως, στο μεταξύ, ξαφνικά.., π.χ.:   

Παράλληλα, η γραμματέας της οργάνωσης δήλωσε ότι ...   

Αντιστοίχως, ο εκπρόσωπός μας να πάει..   

Ξαφνικά, ο Γιάννης είδε το Μανώλη να αγριεύει και να  φωνάζει. 

6) Τα αριθμητικά: πρώτον, δεύτερον...., π.χ.:   

     Σήμερα θα κάνω τα εξής: 

Πρώτον, θα πάω να αγοράσω βιβλία. 

Δεύτερον, θα πάω στην Αθήνα να δω το δικηγόρο μου.,............ 

 
Σημειώνεται ότι: 
1.  Αν μετά από κάποιο από τα ως άνω επιρρήματα ακολουθεί αντίθεση, 

μπαίνει άνω τελεία, ενώ αν ακολουθεί επεξήγηση, μπαίνει κόμμα για διάκριση, 
π.χ.:  Καλά΄  μα να μην το πείτε.   ("μα να μην το πείτε" = αντίθεση στο "καλά = 
ναι")  ενώ: Καλά, να πάμε. = Ναι, (δηλ. συμφωνώ) να πάμε. ("να πάμε" = επε-
ξήγηση = στο "καλά") &    Καλά πάμε = πάμε καλώς (με καλό τρόπο). 

2.  Τα ως άνω επιρρήματα πολλές φορές αντιμετατίθενται  (παρεμβάλλο-
νται αλλού) οπότε εκεί μπαίνουν μέσα σε κόμματα, π.χ.:  Λοιπόν, ας υπογρά-
ψουμε το συμβόλαιο. = Ας υπογράψουμε, λοιπόν, το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, 
σταματήστε αυτήν την ανιαρή συζήτηση. = Σταματήστε, τέλος πάντων, αυτήν την 
ανιαρή συζήτηση. Περάσαμε, πράγματι, πολύ καλά.    = Πράγματι, περάσαμε 
πολύ καλά. _Όλα καλά, λοιπόν, με την υπόθεση. 

 

6) Η παράθεση ή επεξήγηση 

Παράθεση λέγεται η σύνταξη που γίνεται παραθέτοντας - απ'  ό-

που και παράθεση – μετά από το όνομα κάποιου την  ιδιότητά ή το 

γνώρισμα του (ασχολία, επάγγελμα, φήμη κ.τ.λ.), είτε για έμφαση είτε 

για να διευκρινιστεί έτσι για ποιον ακριβώς μιλούμε. Η σύνταξη που 

γίνεται, όταν λέμε πρώτα το όνομα και μετά την ιδιότητα ή ποιότητα 
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κ.τ.λ. κάποιου για έμφαση ή για να διευκρινιστεί έτσι για ποιόν ακρι-

βώς μιλούμε, π.χ.:   

π.χ.:  

_Ο Ν. Γεωργιάδης, ο καθηγητής, σε θέλει. 

αντί: Ο καθηγητής Ν. Γεωργιάδης σε θέλει. 

 

_Φώναξε τον κ. Νίκο Νικολάου, το νέο μηχανικό,  

αντί: Φώναξε το νέο μηχανικό Νίκο Νικολάου.  

 

Ομοίως: Ο Ν. Γεωργίου, ο φίλος/ χωριανός/ καθηγητής.. μου, 

ήρθε.  Είδε την Άννα, τη μεγαλύτερη αδελφή μου. Ο Γ. Πάριος, ο ξα-

κουστός λαϊκός τραγουδιστής, τραγουδάει εδώ.  Η κυρία Κ. Μπαλάνη, 

η καθηγήτρια του Ε' Γυμνασίου, λέει ότι.. 

 

Επεξήγηση λέγεται το συντακτικό σύνολο που ακολουθεί μετά 

από ένα άλλο και το διευκρινίζει. Η σύνταξη που γίνεται, όταν λέμε 

πρώτα την ιδιότητα ή ποιότητα κ.τ.λ. κάποιου και μετά το όνομα (δηλ. 

το αντίθετο της παράθεσης), για έμφαση ή για να διευκρινιστεί έτσι 

για ποιόν ακριβώς μιλούμε, π.χ.:   

_Ο καθηγητής, ο Ν. Γεωργιάδης, σε θέλει.  

αντί: Ο καθηγητής Ν. Γεωργιάδης σε θέλει. 

 Ο Ν. Γεωργιάδης, ο καθηγητής, σε θέλει. 

 

Ομοίως: Η καθηγήτρια του Ε' Γυμνασίου, η κυρία Κ. Μπαλάνη, 

λέει... Ο γιατρός σου, ο Σ. Φωτίου, μας μίλησε για σένα. Ο φίλος/ 

χωριανός/ μαθητής.. μου, ο Ν. Γεωργίου, σ' αγαπά.  Είδε τη μεγαλύ-

τερη/ μικρότερη.. αδελφή μου, την Άννα. Φώναξε το νέο μηχανικό, 

τον κ. Νίκο Νικολάου. 

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Η επεξήγηση ερμηνεύεται με το «δηλαδή», π.χ.:  Ο καθηγητής, (δη-

λαδή) ο Ν. Γεωργιάδης, σε θέλει. 
2) Η παράθεση είναι κανονικά αναφορική πρόταση και ερμηνεύεται με το 

"που είμαι, είσαι, είναι = ο οποίος, η οποία, το οποίο είμαι, είσαι, είναι…", 
π.χ.:    

_Ο Ν. Γεωργιάδης, ο καθηγητής, σε θέλει. 
= Ο Ν. Γεωργιάδης, (που είναι) καθηγητής, σε θέλει. 
_Η οδός Δάφνης, (που είναι) μονόδρομος τώρα, βρίσκεται.. 
αντί: Η οδός Δάφνης είναι μονόδρομος τώρα (και) βρίσκεται 
_Νέα τροπή, (που είναι) ευτυχής αυτή τη φορά, πήρε η εξέλιξη της υπό-

θεσης. 
αντί:  Η εξέλιξη της υπόθεσης πήρε νέα τροπή και είναι ευτυχής αυτή τη 

φορά.  
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_Ο Γιάννης, (που είναι) ένα εξάχρονο αγόρι, περνά τις διακοπές του 

στην..  
αντί: Ο Γιάννης (είναι) ένα εξάχρονο αγόρι (και) περνά... 
3) Παράθεση ή επεξήγηση παίρνει κάθε λέξη (όνομα, αντωνυμία, επίρ-

ρημα, επίθετο κ.τ.λ.) που δε διευκρινίζει από μόνη της επακριβώς το σημαινό-
μενό της, π.χ.: 

_Ο Νίκος, ένα εξάχρονο αγόρι, ήτα…           = παράθεση 
_Δώσε κάτι και σε μένα, (δηλ.) στον οδηγό σου.           = επεξήγηση 
_Εγώ, (δηλ. = που είμαι) ο Μ. Καράς, δηλώνω ότι..    = παράθεση 
_Εγώ, ο φίλος σου, σου λέω να πας..                             = παράθεση 
_Εκείνη, (που είναι) μια γυναίκα, τα 'βαλε με τους δυνατούς. = παράθεση 
_Πήγαινε επάνω, στον πρώτο όροφο = επεξήγηση 
 Ήλθε προχθές, τη Δευτέρα. 
4) Η παράθεση και επεξήγηση μπορεί να είναι γνωστή ή άγνωστη πλη-

ροφορία και πολλές φορές γίνεται με σκοπό να δώσει έμφαση, να τονίσει  αυτό 
που λέμε,  πρβ π.χ.: 

_ Ο Γ. Πάριος, ο φημισμένος τραγουδιστής, μου είπε ότι... = Ο φημισμέ-
νος τραγουδιστής Γ. Πάριος μου είπε ότι... = γνωστή πληροφορία 

ενώ:  Ο Γ. Πάριος, ένας Έλληνας τραγουδιστής, μου είπε ότι..= Ο Γ. Πά-
ριος είναι ένας Έλληνας τραγουδιστής και μου.. = πρόσθετη πληροφορία 

 
_Η Πάρνηθα, το όρος, κάηκε.  = Το όρος, η Πάρνηθα, κάηκε. 
αντί: Το όρος Πάρνηθα κάηκε. 
_Ο Όλυμπος, το όρος, κάηκε. = Το όρος, ο Όλυμπος, κάηκε. 
αντί: Το όρος Πάρνηθα κάηκε. Το όρος Όλυμπος κάηκε. 
5) Δεν είναι παράθεση η ανάπτυξη απλώς και μόνο του άρθρου (κάτι που 

γίνεται και αυτό για έμφαση) μεταξύ ονόματος και επιθέτου, π.χ.:  
_Μίλησα εκεί για το Ρήγα (τον) Βελεστινλή. 
_Φώναξε τον Αδάμη (τον) Κρασανάκη. 

 

Η τελική ή μετεξαγγελτική παράθεση  

Τελική παράθεση λέγεται το σύνολο των λέξεων  που μπαίνει στο 

τέλος της πρότασης και αξιολογεί το γεγονός ή όσα είπαμε πριν,  π.χ.:   

_Διαβάζει αρχαίους συγγραφείς στο πρωτότυπο, (κάτι/ γεγο-

νός..) που το βρίσκω πάρα πολύ θετικό για μικρό παιδί.   

_Πήρε τις λιγότερες ψήφους, (περίπτωση/ γεγονός/ πράγμα...) 

που κανείς δεν το περίμενε  

 

Η προεξαγγελτική παράθεση  

Προεξαγγελτική παράθεση λέγεται το σύνολο των λέξεων  που 

μπαίνει αρχικά της πρότασης και αξιολογεί τα όσα λέμε μετά,  π.χ.:   

_Και το δυστύχημα είναι, που δεν το καταγράψαμε.   

_Και το σπουδαιότερο, κανένας δεν αντιλήφθηκε την αλλαγή. 

 

7) Η παρένθεση  και η παρεμβολή 
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Διαχωρίζεται με κόμματα κάθε λέξη ή φράση που επεξηγεί ή διευ-

κρινίζει τα λεγόμενα, π.χ: 

_Μπορείς, είπε η δασκάλα, αν προσπαθήσεις. 

  

Παρεμβολή λέγεται το σύνολο λέξεων που φεύγει από άλλο μέ-

ρος της πρότασης και μπαίνει (στη γραφή περικλείεται με δυο κόμματα 

ή με την παρένθεση) για λόγους έμφασης μεταξύ: 

α) Του υποκειμένου και του ρήματός του, π.χ.:  

_Οι εργαζόμενοι, εφόσον συμπληρώσουν 35 έτη υπηρεσία, μπο-

ρούν να πάρουν σύνταξη. 

αντί: Οι εργαζόμενοι  μπορούν να πάρουν σύνταξη εφόσον συ-

μπληρώσουν 35 έτη υπηρεσία 

Ομοίως: Ο καφές, σύμφωνα με τον καθηγητή μας, βλάπτει την 

υγεία. Τα χρήματα, όποιου κι αν είναι, θα του επιστραφούν. Ο Σωκρά-

της, στον πλατωνικό διάλογο "Κρατύλος", λέει.... Αυτά, όπως είδαμε 

και πιο πριν, δεν ισχύουν. Η συμπεριφορά σου, πρέπει να το παραδε-

χτείς, ήταν... Ο Νίκος, ενώ είναι έξυπνος, δεν κατάφερε να αποδράσει, 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας (= υποκείμενο),   ύστερα από τα τελευταία 

γεγονότα (= παρεμβολή), απεφάσισε (= ρήμα) να προβεί στις εξής 

κινητοποιήσεις...  

β) Του ρήματος και του αντικειμένου ή ποιητικού αιτίου 

του, π.χ.: 

_Ο Γ. Ψαράς  κτυπήθηκε,  πιθανόν εχθές,  από το Νίκο..   

αντί: Ο Γ. Ψαράς κτυπήθηκε από το Νίκο πιθανόν εχθές. 

 

_Ο στρατιώτης κτύπησε, με ξύλο, το Νίκο.  

αντί: Ο στρατιώτης κτύπησε   το Νίκο με ξύλο.  

 

Ομοίως:  Εφαρμόζεται, ως προς τη βαθμολογική εξέταση των 

αρχαιολόγων, από την   Υπηρεσία ό,τι και για τους διοικητικούς. Ειπώ-

θηκε, ίσως άκαιρα, από το Γιάννη ότι...  Οι μαθητές να λύσουν, τώρα, 

την άσκηση. Σκέφτομαι, έπ' ευκαιρία, να δω το Γιάννη..................... 

γ) Του συνδέσμου και του συντακτικού συνόλου που συν-

δέει ή εισάγει ο σύνδεσμος αυτός:  

_ Μην το αγοράσεις, γιατί, όπως είπε και ο Νίκος, δεν είναι καλό. 

αντί: Μην το αγοράσεις, γιατί δεν είναι καλό, όπως είπε και ο 

Νίκος. 

_Πήγα σχολείο και, επειδή δεν είχαμε μάθημα, γύρισα αμέσως. 

Αντί: Πήγα σχολείο και, γύρισα αμέσως, επειδή δεν είχαμε μά-

θημα 

Ομοίως: Αν, όμως, λάβουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, θα χάσει 

το κόμμα. Δε συμφωνώ, αν, όμως, επιμένεις, πήγαινε.   = Δε συμ-

φωνώ, όμως, αν επιμένεις, πήγαινε. (Πήγαινε εκεί) και, αν τον βρεις, 
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τηλεφώνησέ μου.  = (Πήγαινε εκεί) και τηλεφώνησέ μου, αν τον βρεις. 

Αν, παρ' όλα αυτά, τους χάσεις, μη τρομάξεις.   = Παρ' όλα αυτά, αν 

τους χάσεις, μη τρομάξεις... 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Η παρεμβολή μπορεί να είναι μια πρόσθετη πληροφορία για 

αυτό που γίνεται λόγος (βλέπε «Παράθεση ή επεξήγηση.) ή κάθε άλ-

λος συντακτικός όρος  της πρότασης: κλητική προσφώνηση, τόπος, 

χρόνος, αντίθεση, αιτία.. που μετατέθηκε και  ειπώθηκε με παρεμβολή 

για  λόγους έμφασης, πρβ π.χ.:  

_Πήγαινε, Γιάννη, να φέρεις το αυτοκίνητό μου. 

αντί: Γιάννη, πήγαινε να φέρεις το αυτοκίνητό μου. 

_Ο Ν. Πετράκης, ο καθηγητής, σε θέλει.    

αντί: Ο καθηγητής Ν. Πετράκης σε θέλει. 

_Ο Νίκος είναι αξιέπαινος, γιατί, παρά τις προκλήσεις της ζωής, 

κοπιάζει για να σπουδάσει.  

αντί: Ο Νίκος είναι αξιέπαινος, γιατί κοπιάζει για να σπουδάσει   

παρά τις προκλήσεις της ζωής.   

_Η Αθήνα, τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, γέμισε από αφίσες.  

αντί: Η Αθήνα γέμισε από αφίσες τρεις μήνες πριν από τις εκλο-

γές. 

Β) Παρεμβολή μπορεί να είναι και αναφορική πρόταση:  

_Ο κλέφτης, όποιος κι αν είναι, θα τιμωρηθεί.   

αντί: Όποιος κι αν είναι ο κλέφτης θα τιμωρηθεί.  

 

8) Η προσθετική αναφορική πρόταση 

Προσθετική αναφορική πρόταση λέγεται το συντακτικό σύνολο  

που ακολουθεί μετά από ένα ουσιαστικό ή ισοδύναμη φράση, εισάγεται 

με την αντωνυμία "ο η το οποίος,α,ο > που"  (στη γραφή περικλείεται 

με κόμματα ή παρένθεση) και μας δίδει κάποια πληροφορία  για κάτι 

που έχει ή έκανε  κ.τ.λ.  γι αυτό για το οποίο μιλούμε, π.χ.:   
_Οι Έλληνες, που έχουν μεγάλη παράδοση στον πολιτισμό,   είναι οι πρώ-

τοι που ανακάλυψαν τη Δημοκρατία.  
 = Οι Έλληνες έχουν μεγάλη παράδοση στον πολιτισμό και   είναι οι πρώ-

τοι που ανακάλυψαν τη Δημοκρατία. 
_Ο Μηνάς, κάτοχος δυο διπλωμάτων, δεν πέτυχε στο διαγωνισμό. 
Αντί: Ο Μηνάς (αν και ) που είναι κάτοχος δυο διπλωμάτων (και όμως) 

δεν πέτυχε στο διαγωνισμό. 
 
_Ο Γιάννης, έξυπνος και δραστήριος, κατάφερε να αποδράσει. 

Αντί: Ο Γιάννης κατάφερε να αποδράσει, επειδή είναι έξυπνος και 

δραστήριος  
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Σημειώνεται ότι: 
α) Στη γραφή δεν παίρνει κόμμα ο προσθετικός αναφορικός προσδιορι-

σμός.  
β) Προσθετικός αναφορικός προσδιορισμός λέγεται το συντακτικό σύ-

νολο  που ακολουθεί μετά από ένα ουσιαστικό, εισάγεται με την αντωνυμία "ο 
η το οποίος,α,ο > που"    και προσδιορίζει (δίδει πρόσθετα στοιχεία, για να κα-
θοριστεί) μ’ αυτό εκείνο  για το οποίο μιλούμε. Μεταφράζεται με επίθετο ή με-
τοχή ή ερμηνεύεται με το «εκείνος,η,ο/ αυτός,ή,ό ο οποίος….), π.χ.:  

_Ο στρατιώτης που είναι έμπειρος να πάει. 
αντί: Ο έμπειρος στρατιώτης να πάει. 
(= Να πάει όχι ο οποιοσδήποτε στρατιώτης, αλλά  (αυτός/ εκείνος που 

είναι) ο έμπειρος) 
_Η πολυκατοικία η οποία/ που έπεσε ήταν δική μου.  
αντί: Η πεσμένη πολυκατοικία ήταν δική μου. 
Ομοίως: Ο μαθητής που γυμνάζεται έξω είναι κρητικός. Ο στρατιώτης που 

είδαμε έξω είναι από την Κρήτη. 

 

ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΟΜΜΑ Η ΛΕΞΗ 

«ΠΟΥ» 

1. Η λέξη "που" παίρνει κόμμα, όταν: 

α) εισάγει πρόσθετη πληροφορία (όταν ερμηνεύεται με το 

«ο,η,το οποίος,α,ο») , π.χ.:   

_Ο πατέρας, που τηλεφώνησε από το χωριό, είπε να μην πας. 

= Ο πατέρας τηλεφώνησε από το χωριό και είπε να μην πας. 

β) εισάγει επιρρηματική αναφορική πρόταση που σημαίνει: αι-

τιολογία, σκοπό, αποτέλεσμα, αντίθεση στα λεγόμενα, δηλ. όταν 

το «που» χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος:  

α) αιτιολογικός (ερμηνεύεται με το: επειδή, γιατί, = για το 

ότι):  

_Ευτυχώς, που δε με κάλεσε. 

= Ευτυχώς, για το ότι/ επειδή δε με κάλεσε. 

_Απελπίστηκε, που δεν πέρασε στις εξετάσεις. 

= Απελπίστηκε, για το ότι/ επειδή δεν πέρασε στις εξετάσεις. 

_Μίλησε για την πατρίδα του, που/ για το ότι μας ήταν άγνωστη. 

β) σκοπού (ερμηνεύεται με το: για να): 

_Θέλω μια δακτυλογράφο, που να γράψει αυτό το κείμενο 

γ) αποτελέσματος (ερμηνεύεται με το: ώστε): 

_Υπάρχει πατέρας, που να μη θέλει το καλό του παιδιού του;  

= Υπάρχει (τέτοιος) πατέρας, ώστε να μη θέλει το καλό..   

_Κάνει κάτι σουβλάκια, που να/ ώστε να τρως και να.. 

γ) αντιθετικός (ερμηνεύεται με το: και να/ ας/ αν) 

_Δεν τη θέλω, που να (= και αν/ ας) μου τη χαρίσουν. 

_Θα πάω, που να (= και αν/ ας) χαλάσει ο Κόσμος. 

Τελικό (σκοπό:  
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2. Η λέξη "που" δεν παίρνει κόμμα, όταν εισάγει: 

α) πλάγια ερωτηματική πρόταση (= ερωτηματική πρόταση 

που επαναλαμβάνουμε ή μεταφέρουμε σε άλλον).  

_Κώστας: Πού θα πάμε αύριο;  

_Γιάννης (μετά): Ο Κώστας ρώτησε που θα πάμε αύριο. 

β) αναφορικό προσδιορισμό ( όταν ερμηνεύεται  με το "εκεί-

νος/ αυτός,ή,ό > που...." ), δηλαδή όταν εισάγει απαραίτητο   συ-

μπλήρωμα, για να προσδιοριστεί εκείνο για το οποίο μιλούμε, π.χ.:   

_Οι Έλληνες που είδαμε πριν είναι από την Αθήνα. 

=  Οι Έλληνες (εκείνοι) που είδαμε πριν είναι από την Αθήνα. = 

Όποιους Έλληνες είδαμε πριν είναι από την Αθήνα. 

 

Προσοχή στα: 

_Η νόσος που είναι ανίατος έχει άλλα χαρακτηριστικά. 

= Η νόσος (εκείνη) που είναι ανίατος έχει άλλα χαρακτηριστικά. 

= Η ανίατος νόσος  έχει άλλα χαρακτηριστικά.  

_Οι φωτογραφίες που είναι έγχρωμες είναι του Γιάννη 

= Οι φωτογραφίες (εκείνες) που είναι έγχρωμες είναι του.. 

= Οι έγχρωμες φωτογραφίες είναι του.. 

( εδώ έχουμε αναφορικό προσδιορισμό) 

ενώ:   

_Η νόσος, που είναι ανίατος, εξαπλώθηκε παντού.   

= Η νόσος είναι ανίατος και (η νόσος αυτή) εξαπλώθηκε παντού.   

_Οι φωτογραφίες, που είναι έγχρωμες, είναι του Γιάννη. 

= Οι φωτογραφίες είναι (όλες) έγχρωμες (και) είναι του Γιάννη. 

( εδώ έχουμε αναφορική προσθετική πρόταση) 

 

9) Τα λόγια του συγγραφέα από αυτά του ομιλητή (των 

άλλων προσώπων του κειμένου) 

 

Χωρίζονται με κόμμα τα λόγια του συγγραφέα, άρα τα ξένα ως 

προς την πρόταση, από τα λόγια του ομιλητή, π.χ.:    

_Ο καφές, σύμφωνα με τον καθηγητή μας, βλάπτει την υγεία.  

_ Σύμφωνα με τον καθηγητή μας, ο καφές βλάπτει την υγεία. 

_Μπορείς, είπε η δασκάλα, αν προσπαθήσεις. 

 

Κόμμα, εισαγωγικά και επεξηγηματικά 

Αν ο λόγος (= η πρόταση ή οι προτάσεις), δικός μας ή άλλου, 

που επαναλαμβάνουμε  ή μεταφέρουμε σε άλλον  ειπωθεί:  

α) αυτούσια και μετά από ένα λεκτικό ρήμα, τότε βάζουμε άνω 

κάτω τελεία (επεξηγηματικά), εισαγωγικά και αρχίζουμε με κεφαλαίο 

γράμμα, π.χ.: Είπε ο Γιάννης  στο Νίκο: «Ο φίλος σου να πάει στην  

Αθήνα να δει το δικηγόρο του». 
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β) αυτούσια πριν από ένα  λεκτικό ρήμα, τότε βάζουμε εισαγω-

γικά και  χωρίζουμε με κόμμα, π.χ.: «Ο φίλος σου να πάει στην Αθήνα 

να δει το δικηγόρο του», είπε  ο Γιάννης στο Νίκο.   

γ) αυτούσια και με παρεμβολή του λεκτικού ρήματος  ανάμεσα 

στα λόγια της επαναλαμβανόμενης πρότασης,  τότε βάζουμε  εισαγω-

γικά   και τα ξένα λόγια με το λεκτικό ρήμα  χωρίζεται με κόμματα, 

π.χ.: "Ο φίλος σου", είπε ο Γιάννης χθες στο Νίκο, "να πάει  στην  

Αθήνα, να δει το δικηγόρο του".   

 

Σχήμα πρόταξης (λέμε πρώτα τα μεταφερόμενα λόγια): 

_"Εγώ δεν ήρθα εδώ να μετρήσω πόσος είναι ο στρατός του Ι-

μπραήμ, τους είπε ο Παπαφλέσσας.   

_"Το τραίνο θα καθυστερήσει μισή ώρα", θα πει ο σταθμάρχης.   

_"Η ψυχή πρέπει να είναι έτοιμη ν' αποχωριστεί το σώμα", λέει ο  

Μ.  Αυρήλιος.   

= "Η ψυχή πρέπει να είναι έτοιμη ν' αποχωριστεί το σώμα".  (Μ. 

Αυρήλιος)  

Σχήμα υπόταξης (λέμε κατόπιν τα μεταφερόμενα λόγια): 

_ Ο Παπαφλέσσας τους είπε: "Εγώ δεν ήρθα εδώ να μετρήσω  

πόσος είναι ο στρατός του Ιμπραήμ".   

_Είπε/ θα πει ο σταθμάρχης:   "Το τοπικό τραίνο θα καθυστερήσει 

μισή ώρα".   

_Ο Μ. Αυρήλιος λέει: "Η ψυχή πρέπει να είναι έτοιμη ν' αποχω-

ριστεί το σώμα".   

_Το κείμενο/ το γράμμα λέει/ γράφει: "Ο Γιάννης είναι.... 

_Το κουδούνι γράφει/ λέει: "Μ. Προβιδάκη, Δημ. Υπάλληλος". 

_Λέει (η πινακίδα): <<Απαγορεύεται η είσοδος>>. 

_Ο Χριστός είπε: "Aγαπάτε αλλήλους".  

_Σύμφωνα με τον καθηγητή μας κ. Ι. Πετράκη: "Ο καφές βλάπτει 

σοβαρά την υγεία".   

Σχήμα παρεμβολής (λέμε διακεκομμένα): 

_"Εγώ", τους είπε ο Παπαφλέσσας, "δεν ήρθα εδώ να μετρήσω 

πόσος είναι ο στρατός του Ιμπραήμ".   

_"Το τοπικό τραίνο", είπε/ θα πει ο σταθμάρχης, "θα καθυστερή-

σει μισή ώρα".   

_"Η ψυχή", λέει ο Μ. Αυρήλιος, "πρέπει να είναι έτοιμη ν' απο-

χωριστεί το σώμα".   

Σχήμα  λόγου με απαρίθμηση (δεν μπαίνουν εισαγωγικά): 

Σύμφωνα με τον καθηγητή οικονομίας κ. Νικολάου: 

α) Θα έχουμε αύξηση εξαγωγών. 

β) Θα έχουμε μείωση πληθωρισμού, 

γ) Θα έχουμε μείωση δημοσίων επενδύσεων, 

αν ..... 
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Σημειώνεται  ότι: 
1)  Εντός εισαγωγικών μπαίνουν και τα σημεία στίξης: τελεία, ερωτημα-

τικό, θαυμαστικό.. της πρότασης που επαναλαμβάνουμε ή μεταφέρουμε αυτού-
σια, π.χ.: Πέτου/ ρώτησε/ είπα/ θα του πεις: "Πού είναι τα κλειδιά;"  Κάθε φορά 
που τον βλέπω μου λέει: "Πόσο λαχταρώ τη Μαρία!" <<Είδες ποτέ σου τόσο 
ωραίο τοπίο;>>, με ρωτούσε συνέχεια. 

2)  Εκτός εισαγωγικών μπαίνει το κ.τ.λ.: Ο φίλος μου είπε: <<Λόγω 
εκτάκτου ανάγκης δεν πάω>> κ.τ.λ. <<Να κλείσεις καλά τις πόρτες>> κ.λπ, είπε 
η μητέρα. 

3)  Δεν μπαίνουν εισαγωγικά και άνω κάτω τελεία, αν ο  λόγος που επα-
ναλαμβάνουμε δεν είναι αυτούσιος - τότε  τα μεταφερόμενα ή επαναλαμβανό-
μενα λόγια εισάγονται:  

α) με το σύνδεσμο  "ότι = πως", π.χ.:  Ο Γιάννης είπε (ότι) ο Κώστας να 
πάει έξω. Ο Κώστας είπε του Μανώλη ότι όταν πάει στην Αθήνα να.. 

β) με το "αν" , π.χ.: Ρώτησέ τον αν πήγε σχολείο σήμερα..  
ενώ: Ρώτησέ τον: "Πήγε σχολείο σήμερα;" 
Τι κάνεις, ρώτησε ο Κώστας.  
& «Τι κάνεις» ρώτησε (επακριβώς) ο Κώστας. 

   

10) Οι καλούμενες δευτερεύουσες προτάσεις 

Χωρίζεται με κόμμα κάθε συντακτικό σύνολο της πρότασης που 

εισάγεται με όλους τους συνδέσμους, πλην των συμπλεκτικών, δια-

ζευκτικών, ειδικών, συγκριτικών και διστακτικών.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΟΜΜΑ: 

επεξηγηματικός:   δηλαδή 

συμπερασματικοί: άρα λοιπόν  = συνεπώς, επομένως 

αποτελεσματικός: ... (τόσο/ τέτοιος).., ώστε/ που … 

υποθετικοί:         αν, σαν, άμα  

αντιθετικοί:       μα, αλλά, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, μο-

λονότι,  παρά το ότι > παρότι,  παρά, μόνο (που), μόλο που  

αιτιολογικοί:       γιατί, επειδή, διότι, αφού  

σκοπού:             για να, (για) να, (επειδή θέλω) να 

απειλής ή προειδοποίησης: αλλιώς/ γιατί θα  

χρονικοί, στιγμής:         όταν, μόλις, σαν, όποτε, αφού, προ-

τού/ πριν να, ενώ/ καθώς θα 

χρονικής, διάρκειας:        αφότου, έως που > ώσπου να, έως 

ότου > ωσότου να 

 

Τα συντακτικά σύνολα που εισάγουν οι ως άνω σύνδεσμοι λέγο-

νται δευτερεύουσες ή επιρρηματικές προτάσεις και είναι οι εξής: 

Α) Η υπόθεση και η απόδοση: Αν πάτε εκδρομή (= υπόθεση), 

θα περάσετε ωραία (απόδοση). Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα 
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πήγαινα. Τηλεφώνησέ μου, άμα τον δεις. (Σ)αν θέλει η νύφη κι ο γα-

μπρός, τύφλα νά 'χει ο πεθερός.   ('Οτ)αν έχεις τέτοιους φίλους, τι 

τους θέλεις τους εχθρούς.  

Β) Η επεξήγηση: Τώρα παίρνω το φαγητό μου, δηλαδή τρώγω. 

Γ) Το συμπέρασμα: Αφού δεν έκανε αυτός το φόνο, άρα (λοι-

πόν) είναι αθώος. 

Δ) Το αποτέλεσμα: Είναι (τόσο) πολύ δυνατός, που/ ώστε νικά 

ελέφαντα. Μιλά (τόσο πολύ) σιγά, ώστε μόλις ακούγεται. Είναι τέτοιος 

(τόσο καλός) άνθρωπος, που/ ώστε τον αγαπούν όλοι. Πλησιάσαμε 

τόσο κοντά στην ξηρά, που βλέπαμε τα χωριά. Πιο κάτω είναι ένα ζα-

χαροπλαστείο που φτιάχνει κάτι γλυκά,   που να τρως και να μη δίνεις 

στο παιδί σου. 

Ε) Ο χρόνος: Θα σου το αγοράσω, όταν επιστρέψω από την 

Αμερική.  Θα πάω στην Αμερική, μόλις τελειώσω κάτι δουλειές.  Πάρ’ 

το από εκεί, καθώς θα γυρνάς.  Πήγαινε εκεί, όποτε θες. Πήγα, τότε 

που μου είπες. Φρόντιζε ο θείος, αφότου χάθηκε πατέρας. Μέτρα, ώ-

σπου/ έως ότου να φθάσεις στο χίλια.       

ΣΤ) Η αιτία ή ο σκοπός: Τον χτύπησα, για να μην το ξανακάνει. 

θα πάω σήμερα, γιατί αύριο θα είναι αργά. 

Ζ) Η εναντίωση ή αντίθεση:  Το σπίτι είναι φτωχό, μα νοικο-

κυρεμένο. Μας δέχτηκε, αν και ήταν απασχολημένος.   Δε με μαρτύ-

ρησε, ενώ είμαστε εχθροί. Αν και πήγαμε, εντούτοις δε μας δέχθηκε. 

Η) Η απειλή: Πήγαινε, αλλιώς θα/γιατί θα/για να μη σε τιμω-

ρήσω. Μην πας έξω, γιατί/ ειδεμή/ αλλιώς θα σε τιμωρήσω.  

 

Σημειώνεται  ότι: 
1) Ο  αντιθετικός σύνδεσμος που μετατίθεται, μπαίνει ανάμεσα σε δυο 

κόμματα:  Το μέρος που γεννήθηκα δεν είχε ζούγκλες και θεόρατα δέντρα,  είχε, 
όμως, ωραίες θάλασσες και πανέμορφα σπίτια.   = Το μέρος που γεννήθηκα δεν 
είχε ζούγκλες και θεόρατα δέντρα,  όμως είχε ωραίες θάλασσες και πανέμορφα 
σπίτια. 

2) Αν ο αντιθετικός σύνδεσμος αποβληθεί, στη θέση του μπαίνει άνω τε-
λεία: Δεν παρακολουθεί’  (αλλά) χαζεύει.  

3) Αν δεν ειπωθεί ο σύνδεσμος «δηλαδή», στη θέση του μπαίνει το 
κόμμα, π.χ.: Πήγα σπίτι του όταν γύρισα, (δηλαδή) χθες. Ομοίως: Δε θα κατα-
φέρει τίποτα έτσι, με εκβιασμούς και απειλές. Πήγα χθες, τη Δευτέρα 2/5/1990. 
Πήγα εκεί που είπαμε, στην Κρήτη. 'Ένα μόνο ξέρει να κάνει, να λέει ψέματα. 
Αυτό του το ελάττωμα, να πηγαίνει στο Ιππόδρομο, το έκοψε.  Στο τέλος έκανε 
ό,τι ήθελε, να διατάσσει αυτός. Η άσκηση λύνεται με την απλή μέθοδο των τριών, 
(δηλαδή) ως  εξής...  

4) Αν αντιμετατεθεί το συντακτικό σύνολο που εισάγει ένας από όλους 
τους ως άνω συνδέσμους, μπαίνει ανάμεσα σε κόμματα ή χωρίζεται με κόμμα, 
αν ειπωθεί αρχικά της πρότασης π.χ.:  
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_Θα το πουλήσω, αν μου δώσουν εκατό δραχμές ο κιλό.= Αν μου δώσουν 

100 το κιλό, θα το δώσω.  
_Το πρωί πήγα στο σχολείο και, επειδή δεν είχα μάθημα, γύρισα σπίτι και 

έπαιξα. = Το πρωί πήγα στο σχολείο και (αμέσως) γύρισα σπίτι και έπαιξα, ε-
πειδή δεν είχα μάθημα.   

_Ο Μηνάς, παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να σπουδάσει.  = Ο 
Μηνάς κατάφερε να σπουδάσει, παρά τις αντίξοες συνθήκες.  

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΟΜΜΑ: 

 

συμπλεκτικοί: και (κι), ούτε, μήτε, μηδέ, ουδέ. 

διαζευκτικοί:  ή, είτε 

ειδικοί:          ότι, πως, που, αν 

συγκριτικός:   παρά = απ' ό,τι 

διστακτικοί:   μην, μήπως:  

 

Παραδείγματα: Ο Γιάννης και ο Βασίλης έφυγαν; Φώναξε το 

Γιάννη ή το Βασίλη.. Να μην πάει ούτε ο Γιάννης ούτε η Μαρία.     Κα-

λύτερα πλούσιος παρά φτωχός. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά  και φυλακή.  Νομίζω ότι έχει δίκιο. 

'Έχω τη γνώμη ότι έφυγε. Είπε ότι/ πως θα έρθει.   Φοβούμαι μήπως 

δεν έλθει. Είναι μήπως ο Γιάννης;       Έμαθα ότι /που ήσουν άρρωστος.  

 
Σημειώνεται  ότι: 
1. Δεν παίρνει κόμμα ο σύνδεσμος "αν" του πλάγιου λόγου: Κώστας: 

Γιώργο, θα φύγουμε; Μανώλης (μετά): (Γιώργο, ο Κώστας) ρώτησε αν θα φύ-
γουμε. = Ρώτησε/ Είπε αν θα φύγουμε. 

2.  Παίρνουν κόμμα: 
α. Ο ειδικός σύνδεσμος «ότι = πως», αν πριν από αυτόν έχουμε απο-

βολή του «και»: Είπε ότι είσαι άσχετος, (και) ότι θα σε μαρτυρήσει και ότι..   
β. Ο διαζευκτικός σύνδεσμος «ή», αν έχουμε λήξη παράθεσης ή επεξή-

γησης πριν από αυτόν: Να πας εσύ, η Βάσω Σιμάκου, ή ο Αντώνης Γιουρούσης.   
γ.  Οι σύνδεσμοι "ούτε = μήτε, μήπως" , αν εισάγουν επεξήγηση, π.χ.:  

Δεν είχα πια καμιά φροντίδα, (δηλ.) ούτε να διαβάσω ούτε να ασχοληθώ με το 
μικρό μου αδελφό. Το βασάνιζε πάντα ο ίδιος φόβος, μήπως το μάθει ο πατέρας 
του. ‘Εχω την ίδια αγωνία, μήπως Δε περάσω στις εξετάσεις. 

δ. Ο σύνδεσμος "και", αν: 
α) εισάγει παρεμβολή: Είπε, και μάλιστα με έμφαση, να πάμε έξω.  
β) έχουμε πριν από αυτόν άλλο σύνδεσμο ή επίρρημα  για έμφαση: Πή-

γαμε στο Ζωολογικό Κήπο, καθώς και στο Μουσείο.   Πήγαν όλοι, άρα/ συνε-
πώς/ επομένως και εγώ.  Πήγα χθες, αλλά και σήμερα. 

γ) έχουμε λήξη παράθεσης ή επεξήγησης πριν από αυτόν: Να έλθει ο 
Αντωνίου, ο μαθητής της γ' τάξης, και ο...  
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Οι μετοχές & το κόμμα 

Οι μετοχές δεν παίρνουν κόμμα ( π.χ.: Είναι χαρούμενος από το 

αποτέλεσμα. Πήγαμε στο νησάκι κολυμπώντας. Δέκα χρόνια ασφαλι-

σμένος και δεν πήρε σύνταξη.), εκτός εάν εισάγουν συντακτικό σύ-

νολο που: 

α) είναι παράθεση ή επεξήγηση, π.χ.: Δεν είναι δυνατόν να 

περάσω έτσι τη ζωή μου, (δηλ.)  κλεισμένος  μέσα στους τέσσερις 

τοίχους ενός γραφείου.   

β) παρεμβάλλεται μεταξύ υποκειμένου & ρήματος, π.χ.: Η 

Νίκη, κρατώντας ανθισμένα κλαδιά μυγδαλιάς και πλήθος  πολύχρωμα 

λουλούδια του βουνού στην αγκαλιά της, μπήκε γελαστή.  Οι Στωικοί, 

αντιδρώντες στον αισθησιακό υλισμό, διδάξαν τη διανοητική ευδαιμο-

νία ή ηδονή.    Η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις προκλήσεις τις σε βάρος 

της  Ελλάδας, προκάλεσε νέο επεισόδιο στο Αιγαίο.   

γ) δηλώνει χρόνο, αιτιολογία, προϋπόθεση, αντίθεση, π.χ.:  

Πηγαίνοντας στην Κρήτη, θα περάσετε ωραία. = Αν θα πάτε στην 

Κρήτη, θα περάσετε ωραία. Δίνοντας μου 100 δρχ., θα στο δώσω. = 

Αν μου δώσεις 100 δρχ., θα στο δώσω.  Πήγα σπίτι του, θέλοντας να 

του συμπαρασταθώ. = Πήγα σπίτι του, επειδή ήθελα να του συμπαρα-

σταθώ. Φτάσαμε στην Κρήτη ξημερώνοντας τ' Αϊ Γιαννιού. = Φτάσαμε 

στην Κρήτη, όταν ξημέρωνε τ' Αϊ Γιαννιού.   

( Περισ. "Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας",  

Α. Κρασανάκη. )  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΦΘΟΓΓΙΚΑ ΠΑΘΗ 

 
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΘΟΓΓΙΚΑ ΠΑΘΗ 

 

Φθογγικά πάθη λέγονται οι φθογγικές μεταβολές που παθαίνουν 

οι λέξεις είτε για λόγους σημασιολογικής διαφοροποίησης, π.χ.: σάκος 

>  σακί ,  ασκός,  ασκί, χωρίο > χωριό,  (χ)ώρα > ώρα κ.α. είτε για 

λόγους ευστομίας - ευφωνίας κατά την παραγωγή,  σύνθεση,  κλήση 

και σύνταξή τους στο λόγο, π.χ. συν-λόγος > σύλλογος, γραφ-μα > 

γραμμα…  είτε για λόγους προσαρμογής  κατά τη μεταφορά τους από 

γλώσσα σε γλώσσα ή από διάλεκτο σε διάλεκτο κ.α., π.χ.: Ευρώπη 

(ελληνικά) > Γιούροπ > Europe (Αγγλικά), οικοκυρά > (ν)οικοκυρά, ήρθα 

> ήλθα, δένδρον > δέντρο, σ(ι)τάρι > στάρι, τιμάω -τιμώ, Ιωάννης > Γιάννης,  

πυρ > πυρία > (σ)πύρτα,   κόνι(ς) > σκόνη,  ακούω > ακού(γ)ω, λύω 

> λύ(ν)ω,    ανήρ > άντρας, δύω   > δύ(ν)ω, μεσημερία > μεσημ(β)ρία, 

γαμερός > γαμ(β)ρός,.... 

 

Τα φθογγικά πάθη δημιουργούνται με πρόσθεση ή  αφαίρεση ή 

αντιμετάθεση ή  εναλλαγή φθόγγου, πρβ π.χ.:   

α) με πρόσθεση φθόγγου:  πυρία > σπύρτα, λύω > λύνω,  λέω 

>  λέγω, λέεις > λέγεις,  οικοκυρά > νοικοκυρά,  μεσημερία > μεσημ-

βρία,   ανήρ > άντρας,  

β) με αφαίρεση φθόγγου: σύ(ν)ζυγος, γρά(φ)μα > γράμμα, 

(Β)ενετοί > Ενετοί,  κορ(υ)φή > κορφή,  λίγο από όλα & λίγ’ απ’ όλα,, 

αγαπάω & αγαπώ,... 

γ) με αντιμετάθεση φθόγγου:    Δανούβιος - Δούναβης,  υλα-

κτώ - αλυκτώ,  όνειρο - είνορο, σάκος ή σακί > ασκός ή ασκί...  

δ) με αλλαγή συλλαβής του τόνου για σημασιολογική διαφο-

ροποίηση: ζεστή - ζέστη, θερμή - θέρμη, λευκή - λεύκη..  συμμέτοχη 

- συμμετοχή, παράγωγη - παραγωγή.. 

Για ευστομία: μία > μιά, δύο > δυό, έγγονος & εγγονός....   

ε) με συγγενική εναλλαγή φθόγγου (π.χ. το φωνήεν -ε- να 

γίνει -α- ή -ο-....:   έξαφνα – άξαφνα).  Οι εναλλαγές των φθόγγων 

γίνονται με τις εξής συνήθως ομάδες:  

ουρανική: κ, γ, χ,  γκ,  

οδοντική: τ, δ, θ,  ντ,  

χειλική: π, β, φ, μπ,   



71 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
ημιφωνική: μ, ν - ρ, λ - σ - ζ,   

φωνηεντική: α, ε, ο, ου, ι,  

Ωστόσο και: δ > λ,ζ, -  β,φ > ου - ι > γ  κ.α. : δάκρυ > lakryma, 

δάφνη > laura, Οδυσσεύς > Olysseys,  Varon > Uaron, Δευς > Ζεύς, 

ιατρός > γιατρός, δύο > ζυ(γ)ό..... 

 
Φθογγικά πάθη για λόγους ευστομίας: οπή - ό(π)μα > (ο)μμάτι(ον) > 

μάτι = οπταλμός >  οφθαλμός, δένδρον > δέντρο, ήρθα (έρχομαι) > ήλθα,   κάτο-
πτρον >  καθρέπτης, αυλός («αβλός») > φλογέρα,, καρδερίνα > γαρδέλι, κοχλίας  
> χοχλιός (κρητικά), απομοίωση > αφομοίωση…  

Φθογγικά πάθη στη σύνταξη: λίγ(α) απ(ο) όλα = λίγ’ απ’ όλα, που (εί)ναι 
> πού ‘ναι, σ(ε) αγαπώ > σ’ αγαπώ.. 

Φθογγικά πάθη στη παραγωγή και σύνθεση: συν-μαθητής > συμμαθη-
τής, εκ-δύνω > γδύνω, εν –βολιάζω > μπολιάζω,..  πένης > πείνα, γράφμα > 
γράμμα, τρέχω > τροχός,.. 

Φθογγικά πάθη κατά τη μεταφορά λέξης σε άλλη γλώσσα: Ελληνικά:  
ιδέα, γεωργία, τιτάν, Γιάννης, τύπος... > Αγγλικά: idea (αϊντία), georgia (τζόρτζια), 

titan (ταϊταν), Jhon (τζόν), type (τάϊπ),... δάκτυλο > daktylo, Οδυσσεύς > 

Οlyseys, δάκρυ > lacryma, γράμμα > grammatica, δράμα > drama... 

 

Πρόσφυση λέγεται η πρόσθεση φθόγγου σε μια λέξη, συνήθως 

συμφώνου ανάμεσα σε δυο φωνήεντα, π.χ.: λύω > λύ(ν)ω, λέω > 

λέ(γ)ω,  λέ(γ)εις,  μεσημερί(α) >  μεσημ(β)ρία, ανήρ  > άν(τ)ρας..  

Πρόταξη λέγεται η πρόσθεση φθόγγου συμφώνου στην αρχή 

μιας λέξης που αρχίζει από φωνήεν ή άφωνο φθόγγο, π.χ.: οικοκυρά 

> (ν)οικοκυρά,  πυρία > (σ)πύρ(τ)α., κόνις > (σ)κόνη,...    

Συγκοπή λέγεται η αφαίρεση φθόγγου φωνήεντος μεταξύ δυο 

συμφώνων για σύντμηση, π.χ.: κορ(υ)φή >  κορφή, σ(ι)τάρι > στάρι, 

π(α)τάω > πτάνω..  

Αντιμετάθεση λέγεται η εναλλαγή θέσης δυο φθόγγων, φωνηέ-

ντων ή συμφώνων, μεταξύ τους π.χ.: Δανούβιος - Δούναβης,  υλακτώ 

- αλυκτώ,  όνειρο - είνορο… (Το Μυτιλήνη  >    Μιτυλήνη είναι ανορ-

θογραφία) 
Έκπτωση λέγεται η αφαίρεση του αρκτικού φωνήεντος μιας λέξης, π.χ.: 

αμυγδαλιά > μυγδαλιά, ελευθερία > λευτεριά, υπερήφανος > περήφανος, ημέρα 
> μέρα... ευλογώ   > βλογώ, αυλός > φλογέρα, εκδύω > γδύνω, εμβολιάζω > 
μπολιάζω.. 

Αφομοίωση λέγεται η τροπή ενός συμφώνου σε όμοιο με το επόμενο 
(στην πραγματικότητα έχουμε αφαίρεσή του, πρβ: συ(ν)μαθητής > συμμαθητής, 
συ(ν)ράπτω > συρράπτω κ.α.  

Χαϊδευτικά- συγκομμένα: (Μανω)λάκης > Λάκης, Mακε-

δον(ίος,α,ο) > Μακεδών, metro(politan) > metro, Papa(dopoulos) > 

Pap,..   

 



72 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Σε ορισμένες λέξεις το αρκτικό σύμφωνο δεν  είναι πρόσφυση, αλλά 

υπόλοιπο λέξης, πρβ π.χ.: εκ + δύ(ν)ω > γδύνω, (ε)ν-βολιάζω > μπολιάζω, εκ-
δέρω > γδέρ(ν)ω... εκ + ρέω > κρέω > Κρόνος > χρόνος (= αυτός που γεννά μα    
και τρώει τα παιδιά του)... 

2) Αν τύχει να σμίξουν μεταξύ ρίζας ή θέματος και κατάληξης   ή α' και β' 
συνθετικού φθόγγοι που δε συνταιριάζουν ευφωνικά (= ευστομιακά, άνετα στη 
συμπροφορά), τότε συμβαίνουν εκεί διάφορα φθογγικά πάθη, όπως:   

Α) Αν ο χαρακτήρας του θέματος είναι φωνήεν και η κατάληξη  αρχίζει  
πάλι από φωνήεν, τότε προσφύεται (προστίθεται) συνήθως σύμφωνο: ακού-ω 
> ακού(γ)ω,  λέ-ω > λέγω,.... ή  αποβάλλεται το ένα φωνήεν ή και τα δυο και 
μπαίνει    τρίτο που ορθογραφείται στην Ελληνική Γραφή με ειδικούς κανόνες 
(Βλέπε  συναίρεση):   

Ελληνική: ευνόϊος > ευνοίος, εύνοια (ευνίος, έβνια), τιμαόμενος > τιμώμε-
νος ή τιμούμενος, Αθηνάιος > Αθηναίος (Αθηνέος)..       

 Αγγλική: live (λάϊβ) > living (λίβινκ) 
Β) Αν ο χαρακτήρας του θέματος είναι σύμφωνο και η κατάληξη αρχίζει  

πάλι από σύμφωνο που δε συνταιριάζει ευστομιακά με το άλλο,   τότε αποβάλ-
λεται το ένα ή  αλλάζει συγγενικά ο χαρακτήρας, π.χ.: οπή - όπμα > (ό)μμα-μάτι 
= ο οπταλμός >  οφθαλμός,  κόβω -> κόβμα  > κόμμα,  γράφ(ω  + -μα) >   
γρά(φ)μα > γράμμα, γραφμένος > γραμμένος..   

Γ) Αν το α' συνθετικό τελειώνει σε σύμφωνο και  το β' συνθετικό αρχίζει 
πάλι από σύμφωνο, τότε:  

α)  αποβάλλεται το ένα σύμφωνο και στην Ελληνική Γραφή ορθογρα-
φούμε: ν + ν, μ, λ, ρ, σ, ζ = νν, μμ, λλ, ρρ, σσ, ζ(ζ):  σύν-νομος > σύννομος, 
εν-ράπτω > ερράπτω, συνμαθητής >  συμμαθητής,  συν-ζυγος > σύζυγος, συν-
σίτιο > συσσίτιο.....κ + κ = κκ, ρ + ρ = ρρ...:   εκ-κλησία, υπερ-ροδιακός. 

.β) αλλάζει σε συγγενή, π.χ.:ν + π, β, φ = μπ, μβ, μφ:  ενπόριο > εμπό-
ριο, ενβολιάζω - εμβολιάζω > μπολιάζω,  συνβαδίζω > συμβαδίζω, σύνφωνο >    
σύμφωνο, ..ν + κ, γ, χ = γκ, γγ, γχ: ένγονος >    έγγονoς, συνχαίρω > συγ-
χαίρω...  (Περισσότερα βλέπε στο «Ορθογραφικό Μέρος»).  

3) Φθογγικά πάθη συμβαίνουν σε όλες τις γλώσσες, όμως εκεί δε  σημειώ-
νονται ορθογραφικά, επειδή οι γραφές τους δεν είναι φθογγικές, αλλά άλλες ιδε-
ογραφικές, άλλες συλλαβικές και άλλες ιστορικές,  πρβ π.χ. στην Αγγλική:  

αϊ > ι: five (“φάϊβ”) >f ifty ( “φίφτι”), live  (προφορά "λάϊβ")  > living  (προ-
φορά "λίβινκ", λέγεται με   αφαίρεση του α),  wise > wisdom, type > typical, divine 
> divinity, divide – division... 

ι   > ε:  athlete («άθλιτ») > athletic («αθλέτικ»), extreme > extremity, sheep 
> shepherd, intervene > intervention, hero > leroine, serene, serenity,.... 

εϊ > α:  volcano (“βολκέϊνουν”) > volcanism (“βολκανϊσμ»), profane > pro-
fanity, grateful > gratitude, explain > explanatory, chaste > chastity,... 

αου > ου: pronounce (“προνάουνς”) > pronunciation (“προνουνσιεϊχιον”), 
profound > profundity, abound > abundant, south > southern, found > funda-
mental,... 
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εου, αου > o: mediocre > mediocrity, joke > jocular, diagnose > diagnos-

tic, microscope > microscopic, neurosis > neurotic, episode > episodic, nose > 
nostril,... 

 

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΦΘΟΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ 

 

Ορισμένα φθογγικά πάθη στο ελληνικό σύστημα γραφής σημειώ-

νονται-υποδείχνονται ορθογραφικά με τα γράμματα: ω η υ ει   υι  αι οι 

μμ νν... αντί των ο ι ε μ ... (παλαιότερα σε συνάρτηση με τα διαφορε-

τικά τονικά σημάδια, δηλαδή την οξεία και την περισπωμένη) και τους 

κανόνες που θα δούμε πιο κάτω, ώστε με τον τρόπο αυτό να υποδεί-

χνεται αφενός η νέα  προφορά της λέξης και αφετέρου η ετυμολογία 

της, δηλαδή η πρώτη της μορφή, άρα το ακριβές της νόημα και η διά-

κρισή της από άλλη τυχών ομόηχη, πρβ π.χ.:   καλέω > καλ-ώ, καλέεϊ 

> καλ-εί....  (με -ω, ει =  συνηρημένο ρήμα) & καλ-ό, καλ-ή, καλ-οί.... 

(με -ο,η,οι  = επίθετο), ακούω > ήκουσα, ελπίζω >  ήλπιζα,  ήρθα...( 

με η- =  αόριστος)   & ποιέεται > ποιείται, ποίεε – ποίει,... (με -ει- = 

συναίρεση) 

Τα φθογγικά πάθη που υποδείχνονται-σημειώνονται ορθογρα-

φικά είναι τα εξής: 

α. Η  αποκοπή  

Αποκοπή λέγεται η αποβολή του ληκτικού φωνήεντος μιας λέξης 

προ του συμφώνου της επόμενης λέξης και κυρίως του τ-  του άρθρου.  

Σημειώνεται με την απόστροφο, π.χ.: φέρ(ε) τα > φέρ' τα, πάρ(ε)  το 

> πάρ' το, απ(ό) τα ίδια  > απ' τα ίδια, κάψε το > κάψ' το..   

 μέσ(α) στη θάλασσα = μες στη θάλασσα 

β. Η  συστολή και η συνίζηση  

Συνίζηση λέγεται η προφορά δυο συνεχόμενων φωνηέντων ως 

μία συλλαβή.  Το φθογγικό αυτό πάθος συμβαίνει, όταν σε μια λέξη 

έχουμε δυο συνεχόμενους φθόγγους φωνήεντα κα απο τα οποία το 

πρώτο είναι ο φθόγγος [ι] = ορθογραφικά υ ή η, οι, ει...   

Χασμωδία: δύο, μία, θεία, θείοι, ποίος, ποία, ποίοι, δυϊκός, γαϊδά-

ρους, γάϊδαρος, παϊδάκια,... άδει-α  

Συνίζηση: δυό, μιά, θειά, ποιός, ποιά, ποιοί, ποιόν.. ά-δει..α 

 

Η συνίζηση γίνεται είτε για σύντμηση της λέξης: μία και μια,  είτε 

για σημασιολογική διαφοροποίηση, πρβ π.χ.: χωρίο (βιβλίου) και χωριό 

(οικισμός), ά-δεια (δυο συλλαβές = κενή) & ά-δει-α (τρεις συλλαβές = 

κενό υπηρεσίας). 

βι-α-σμός (με χωρίς συνίζηση = 3 συλλαβές), βία (= δυο συλλα-

βές) και βιά (μία συλλαβή >  & βιά-ζομαι (με συνίζηση) κ.α. πα-χεί-α 

= 3 συλλαβές  & πα-χειά (= 2 συλλαβές).  
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Οι δισύλλαβές λέξεις που προφέρονται με συνίζηση είτε παίρνουν 

τονικό σημάδι στη δεύτερη συλλαβή είτε δεν παίρνουν καθόλου τονικό 

σημάδι: μια, δυο, ποιος,  ποιον, για…  

Οι δισύλλαβές λέξεις που δεν προφέρονται με συνίζηση παίρνουν 

τονικό σημάδι στην πρώτη συλλαβή: βία, θεία, θείος  

. 

Συστολή λέγεται η προφορά πιο λεπτά (ως στη συνίζηση) του 

φθόγγου  [ι], άσχετα πώς γράφεται ορθογραφικά, όταν βρεθεί  μετά 

από ουρανικό σύμφωνο (κ γ χ),  π.χ.: κιμάς =  «κιμάς» & «κjμάς», 

άχυρο =  «άχιρο» και «άχjρo». 

 

γ. Η σύνθλιψη 

Σύνθλιψη λέγεται η αποβολή του φωνήεντος <ι> μετά από  σύμ-

φωνο και κυρίως μετά το τ.  Γίνεται για ευστομία ή σημασιολογική  δια-

φοροποίηση και σημειώνεται με διπλό το σύμφωνο:  περιτίος > πε-

ριττ/σσός, μελιτία > μέλιττ/σσα, λέ(γ)ω - (γ)λέω > γλωτία > 

γλώττ/σσα ... 

 

δ. Η ετεροποίηση και ιωτακισμός. 

Ετεροποίηση ή φωνηεντική εναλλαγή λέγεται η τροπή ενός φω-

νήεντος του θέματος μιας λέξης σε άλλο, π.χ. του ε σε ο ή του α σε ι 

κ.ο.κ.ε.  Η τροπή του ε σε ο γράφεται με ο και η τροπή του ου σε ο 

γράφεται με ω: τρέπω > τροπή, τρόπος, …  νέμω > νομή, νόμος, νο-

μός, … μένω > μονή, μόνος,.. μέρος > μόριο... κουδούνι(ον) > κώδων, 

μουάμεθ > Μωάμεθ, Εμμανουήλ > (Ε)μμανωήλ > Μανώλης... 

Ιωτακισμός λέγεται η τροπή των φωνηέντων σε ι (= ορθογρα-

φικά ι, η, υ, ει, οι, υι).   

Η τροπή του φωνήεντος ο ενός θέματος σε ι γράφεται με οι: στό-

χος > στοίχος, μόριο > μοίρα, πόνος > ποινή....  

Η τροπή του ε ενός θέματος σε ι γράφεται με ει: πένης > πείνα, 

τένω > τείνω…, όμως και με η: πλέον > πλήθος, χρέος, χρέματα > 

χρήματα.. Η τροπή του ου ενός θέματος σε ι γράφεται με υ: mustax > 

μύσταξ, cupa/κούπα > κύπη ή κύπελλο,  subo > υπό..,  

Η τροπή του α ενός θέματος σε ι γράφεται με η: νάσος > νήσος, 

σάμα > σήμα,…. Στα ρήματα γράφουμε με ει, όταν έχουμε αόριστο β’: 

είδα, είπα.. και με η όταν έχουμε απλό παρατατικό ή αόριστο: ακούω 

> ήκουγα & ήκουσα αντί άκουγα & άκουσα, έρχομαι > ήλθον,.. 

 

ε. Η συναίρεση 

Συναίρεση λέγεται η αφαίρεση του ενός φωνήεντος απο τα δυο 

συνεχόμενα που έχει μια λέξη ή και των δυο και τοποθέτηση εκεί ενός 

άλλου φωνήεντος, π.χ.: τιμ(ά)-ω > τιμώ,  τιμ(α)-όμενος > τιμώμενος 

ή τιμούμενος, Θε(ό)-δωρος > Θόδωρος...  
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Η συναίρεση γίνεται για σύντμηση ή ευστομία,    πρβ π.χ. τα αρ-

χαία ρήματα σε -αω, -εω, -οω..  που τρέπονται σε:  -ω, -ας, -α.. ή -

ω, -εις, ει:   

αρχαία: τιμ-άω τιμ-άεις τιμ-άει τιμ-άομεν τιμ-άετε τιμ-άου(σι)ν  

νέα:       τιμ-ώ τιμ-άς τιμ-ά τιμ-ούμεν τιμ-άτε τιμ-ούν 

Παρέβαλε ομοίως ότι τα αρχαία ουσιαστικά σε -εας ή -εες συναι-

ρούνται σε -ις  ( = -ης ορθογραφικά), δηλ. αλλάζουν κατάληξη: Ερ-

μέας-ής, Ηρακλέας-ής..., για να γίνουν όπως και τα: μανάβης, Μανώ-

λης., Κωστής.......... 

Η λέξη που παθαίνει συναίρεση γράφεται ανάλογα με το τι μέρος 

λόγου και τύπο έχουμε, π.χ. : χρυσέα > χρυσή, γαλέα > γαλή... (γρά-

φουμε με –η, όπως και τ’ άλλα θηλυκά: νίκη, τιμή..), τιμάω > τιμώ, 

καλέω > καλώ... (γράφουμε με –ω, όπως και τα άλλα ρήματα) κ.τ.λ 

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Εξωτερική συναίρεση συμβαίνει κατ’ ουσία και μεταξύ δυο λέξεων 

κατά τη σύνταξη (στο λόγο), όταν συμβεί η πρώτη να λήγει σε φωνήεν και η 
επόμενη να αρχίζει πάλι από φωνήεν, π.χ.: λίγ(α) απ(ό) όλα > λίγ’ απ’ όλα... 
(Περισσότερα βλέπε «Κράση & έκθλιψη») 

2) Η λέξη «συναίρεση» σημαίνει κυριολεκτικά «συναφαίρεση», («συν-αι-
ρέω-ώ = λαμβάνω ομού, μαζεύω, συναφαιρώ, συστέλλω, άρα συντέμνω κ.τ.λ. 

3) Πολλές φορές μια λέξη λέγεται και με  συναίρεση και με  πρόσφυση   
συμφώνου, π.χ.: λέω &  λέ(γ)ω,  λέεις > λες & λέ(γ)εις.. καίω & καί(γ)ω, καίγεις 
& καις..  

3) Παλιά στη συναίρεση που τονιζόταν  έμπαινε άλλοτε οξεία και άλλοτε 
περισπωμένη. Περισπωμένη έμπαινε,  αν το φωνήεν που αποβάλλονταν τονι-
ζόταν. Αν δεν τονιζόταν έμπαινε οξεία, π.χ. τιμάω > τιμώ (με περισπωμένη), ενώ 
κληίς > κλίς (με οξεία) 

 

στ. Η  κράση, η έκθλιψη και η κορωνίδα 

Κράση λέγεται η συμπροφορά δυο λέξεων στο λόγο. Σημειώνεται 

με την απόστροφο που μπαίνει στη θέση του φθόγγου φωνήεντος που 

αποσιωπήθηκε, π.χ.: μου (εί)παν > μού ’παν….  

Ενίοτε στην κράση γίνεται αφαίρεση και του ληκτικού φωνήεντος 

της πρώτης λέξης και  του αρκτικού φωνήεντος της δεύτερης λέξης και 

στη θέση τους μπαίνει άλλο φωνήεν, π.χ.: το εναντίον > τουναντίον.. 

Παλιά, όταν είχαμε κράση,  οι δυο λέξεις γραφόταν σύνθετα και  

στη θέση του συμφώνου που αποβλήθηκε έμπαινε η απόστροφος (που 

εδώ λεγόταν κορωνίδα) για υπόδειξη αυτού του φθογγικού πάθους, 

π.χ.: σου (εί)πα > σου’πα (προφορά "σούπα"),  σ(ε) αγαπώ > σ’ αγαπώ 

(προφορά «σαγαπό», τ(α) άλλα > τ’ άλλα,  πότε (εί)ναι > ποτέ’ ναι,..  

Σήμερα μπαίνει και εδώ η απόστροφος, π.χ.:  σου ‘πα, σ’ αγαπώ, πού 

‘ναι, τ’ άλλα… 
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Έκθλιψη λέγεται η αποβολή ληκτικού φωνήεντος λέξης στο 

λόγο, επειδή η επόμενη λέξη αρχίζει πάλι από φωνήεν ή η αποβολή 

αρκτικού φωνήεντος λέξης, επειδή η προηγούμενη λέξη τελείωνε πάλι 

σε φωνήεν. 

Σημειώνεται με την απόστροφο που μπαίνει στη θέση του 

φθόγγου φωνήεντος που αποσιωπήθηκε, π.χ.: ούτ(ε) αυτός > ούτ’ αυ-

τός, ούτ(ε) είναι > ούτ’ είναι, είν(αι) ανάγκη > είν’ ανάγκη… 

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Στην έκθλιψη έχουμε δυο λέξεις που προφέρονται ξέχωρα,  με δυο τό-

νους: ούτ(ε) εκείνος = ούτ’ εκείνος, αύτη (ε)κείνη > αύτη ΄κείνη, …, ενώ στην 
κράση έχουμε δυο λέξεις που προφέρονται ως μια λέξη, σύνθετα (κράση = σύν-
θεση),  με ένα τόνο, π.χ. μου είπαν > μού ‘παν.    

Β) Οι μονοσύλλαβες λέξεις που χάνουν το φωνήεν τους κατά τη σύνταξη, 
άρα και τον τόνο τους, προφέρονται με κράση, δηλαδή σύνθετα με την επόμενη 
λέξη:  σ΄ είδα, μ’ αγαπά,… Οι δισύλλαβες λέξεις που χάνουν κατά τη σύνταξη το 
τονιζόμενό τους φωνήεν, άρα τον τόνο τους, προφέρονται με κράση με την 
προηγούμενη ή την επόμενη λέξη, π.χ.: που (εί)ναι > πού’ ναι, εγώ (εί)δα > εγώ 
‘δα, σού (εί)πα > σού 'πα, μου (έ)λεγε > μου ‘λεγε …  ούτ(ε) εκείνος > ουτ’ εκείνος, 
ούτ(ε) αυτός > ουτ’ αυτός, πότε (εί)ναι > ποτέ ‘ναι.. 

  

ζ. Η αφομοίωση  

Αφομοίωση λέγεται η τροπή ενός συμφώνου σε όμοιο με το επα-

κόλουθό του (στην πραγματικότητα αποβάλλεται) , επειδή δε συνται-

ριάζουν ευστομιακά (δεν είναι εύκολη   η συνεκφώνησή τους. Η αφο-

μοίωση συμβαίνει κατά την κλίση, σύνθεση και παραγωγή, όταν μεταξύ 

θέματος και κατάληξης ή μεταξύ α’ και β’ συνθετικού τύχουν σύμφωνα 

που δεν ταιριάζουν ευστομιακά (εύκολα στη συμπροφορά). Στη γραφή 

στη θέση του  συμφώνου που αποβάλλεται μπαίνει γράμμα όμοιο με 

αυτό μ’ αυτό που ακολουθεί  για ετυμολογικούς λόγους, ήτοι για υπό-

δειξη ότι στη θέση του έχουμε φθογγικό πάθος.  

Π, Β Φ + Μ = ΜΜ:   γρά(φ)μα > γράμμα,  βλέπω > βλέ(π)-μα - 

βλέμμα, γράφ-μα > γράμμα  

Ν + Μ, Ν, Λ, Ρ, Σ = ΜΜ,  ΝΝ, ΛΛ, ΡΡ, ΣΣ:  ενμένω > εμμένω. 

πα(ν)λαϊκός > παλλαϊκός, συ(ν)ράπτω > συρράπτω, στέλ-νω > 

στέλλω..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

Ορθογραφία λέγεται η σωστή γραφή των λέξεων, δηλαδή η 

χρήση των γραμμάτων και των σημείων σύμφωνα  με το αλφάβητο και 

τους κανόνες της Γραμματικής, ώστε να βοηθούμε τον αναγνώστη μας 

να διαβάζει σωστά τις λέξεις και συνάμα να τις καταλαβαίνει και μην  

κάνει παρανοήσεις με τα λάθη.  

Ορθογραφικοί κανόνες λέγονται οι σωστοί τρόποι με τους οποίους 

χρησιμοποιούμε στη γραφή τα ορθογραφικά σημάδια ( τόνου, στίξης, 

διαλυτικών κ.τ.λ.), καθώς και τα ομόφωνα γράμματα, ήτοι τα κεφαλαία 

γράμματα: Α Β Γ... και  τα μικρά γράμματα : α β γ.., και επίσης τα 

ομόφωνα σύμφωνα και φωνήεντα: (Ο(ο) = Ω(ω), ΑΙ(ε) = Ε(ε), Ι(ι) = 

Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) …  Το να γράφουμε π.χ. τα ρήματα με -

ω,ει (αντί -ο,ι) στη  κατάληξη και τα πτωτικά (ουσιαστικά, επίθετα,  

μετοχές) με -ο,η,ι,  ώστε να βοηθούμε τον αναγνώστη στην πιστή προ-

φορά και ορθή ετυμολογία-κατανόηση των γραπτών λέξεων και διά-

κριση των ομόηχων  είναι ένας κανόνας, πρβ ρήματα : σήκ-ω, καλ-ώ, 

φοιτ-ώ,   παρανομ-ώ,  αδικ-ώ.. και πτωτικά: σύκ-ο, καλ-ό,  φυτ-ό, 

παράνομ-ο,  άδικ-ο .. Το να μπαίνει απόστροφος στην αποβολή ληκτι-

κού ή αρκτικού φωνήεντος  λέξης, για να υπενθυμίζει - υποδεικνύει ότι 

έχουμε δυο λέξεις  και ποιες, είναι ένας άλλος κανόνας, πρβ:  σου 

(εί)πα > σού 'πα    & σούπα (φαγητό)- σ(ε) όλα   > σ' όλα     & σόλα 

(παπουτσιού)… 
 

2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι) = Η(η) 

= Υ(υ)…. 

 

Ο σκοπός της ορθογραφίας ή άλλως η αιτία που υπάρχουν στην 

Ελληνική Γραφή τα ομόφωνα γράμματα: (Ο(ο) = Ω(ω), ΑΙ(ε) = Ε(ε), 

Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) … είναι προκειμένου να υποδεί-

χνουμε με αυτά και βάσει κανόνων  στον αναγνώστη μας αφενός την 

πιστή προφορά και αφετέρου την ετυμολογία (ήτοι το μέρος λόγου, το 

γένος, τον αριθμό κ.λπ.  του σημαινομένου) των λέξεων που γρά-

φουμε, ώστε να έχει βοήθεια και στην κατανόησή τους και στη διάκριση 

των ομόηχων, πρβ π.χ.: .καλό και καλώ, καλή και καλοί και καλεί….. 

Βλέποντας ο αναγνώστης μια λέξη να είναι γραμμένη στην κατάληξη 
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με το γράμμα –η αντί ι αυτό σημαίνει ότι το σημαινόμενο είναι θηλυκό, 

αν είναι με –ι αυτό σημαίνει ότι το σημαινόμενο είναι ουδέτερο, αν είναι 

γραμμένοι με –οι αυτό σημαίνει ότι στο σημαινόμενο είναι πληθυντικού 

αριθμού κ.τ.λ.: φίλη, φυλή, φιλί, καλή, καλεί, διάλειμμα & διάλυμα..... 

Ειδικότερα αντί να γράφουμε στα λεξικά π.χ.: "λιπόν" (αντί λοι-

πόν) = επίρρημα συμπερασματικό, λιπών = μετοχή, ."λιπόν" (αντί λι-

πών)  = γεν. πληθ. του ουσιαστ. το λίπος,  "λιπόν" (αντί λοιπών) = 

γενική πληθυντικού ουδετέρου, λοιπά,...  γράφουμε απλώς: λοιπόν, 

λιπών, λοιπών…. και έτσι ο άλλος  καταλαβαίνει τάχιστα το τι απ' όλα 

εννοούμε. 

 Ομοίως: δείγμα  & δήγμα, θήρα  & θύρα, πάλη(η) & πάλι , κλίμα   

& κλήμα,  όμως  & ώμος(ο),   λιμός   & λοιμός,  τείχος (το), τείχη (τα) 

& τοίχος (ο), τοίχοι (οι) & τύχη (η) &    τύχει (να),...  

 

3. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Όταν καταγράφουμε ένα προφορικό λόγο με ολοκληρωμένες και 

όχι ελλιπείς  προτάσεις δεν απαιτείται η ορθογραφία, επειδή η έννοια 

της κάθε λέξης, ακόμη και αυτών που είναι ομόηχες,  ξεκαθαρίζονται 

από τις άλλες λέξεις  που υπάρχουν πριν και μετά από αυτές, πρβ π.χ.:  

«Εγο καλό στο τιλέφονο» = Εγώ καλώ στο τηλέφωνο (η λέξη «καλό» 

= ρήμα, άρα γράφεται με -ω), ενώ «Ινε καλο πεδι ο Γιανις»  = «Είναι 

καλό παιδί ο Γιάννης (η λέξη «καλό» = επίθετο, άρα γράφεται με -ο).  

Η ορθογραφία, η σωστή γραφή με τα ομόφωνα γράμματα: Ο(ο) 

= Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ (αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει), Μ(μ) = 

ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν)…, είναι απαραίτητη μόνο όταν καταγράφουμε 

ελλιπείς προτάσεις, όπως π.χ. στους: τίτλους, υπότιτλους, επικεφαλί-

δες, επιγραφές, πινακίδες και λεξικά, επειδή εκεί  λείπουν  τ’ άρθρα, οι 

αντωνυμίες και τα μόρια  κ.λπ., , τα οποία συνάμα με τις καταλήξεις 

υποβοηθούν στην ετυμολογία (στο να κατανοήσουμε το μέρος λόγου, 

το γένος, τον αριθμό, την πτώση και τη ρίζα) των λέξεων. 

Τα πτωτικά μέρη λόγου (=  ουσιαστικά, επίθετα και μετοχές) συ-

ντάσσονται με άρθρο: το φυτό, το σύκο, το καλό,   η καλή, ο καλός,.., 

ενώ τα  ρήματα συντάσσονται με αντωνυμία,  σύνδεσμο ή μόριο: εγώ 

φοιτώ, εσύ σήκω, να καλεί, αυτός καλεί,  όταν/ αν/ όμως/ γιατί... 

καλώ, θα/ ας/ δεν/ μα μην/ ας μην... φοιτώ.    Τα θηλυκά συντάσσονται 

με το άρθρο η, τα αρσενικά με το άρθρο  ο και τα ουδέτερα με το άρθρο 

το: η μάνα, ο πατέρας,  το παιδί. 

"ιταν ι παραγογί τις κρίτις."   =  Ήταν  οι παραγωγοί της Κρήτης. 

&  Ήταν η παραγωγή της  Κρήτης.  

θέλο έναν άντρα να με φιλάι." = Θέλω έναν άντρα να με φιλάει 

(στο γάμο μου) & Θέλω έναν άντρα να με φυλάει (από τους εχθρούς)  
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4. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

1. Στην Ελληνική Γραφή οι λέξεις γράφονται σε οριζόντιες γραμ-

μές από δεξιά προς αριστερά, με κενό μεταξύ των λέξεων και η κάθε 

πρόταση αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα, π.χ.: Σήμερα είναι Κυριακή…. 

Αύριο θα πάω Κρήτη. 

2. Σε κάθε λέξη γράφονται με γράμματα και τα φωνήεντα και τα 

σύμφωνα, π.χ.: καλό παιδί…  

3. Το φωνήεν της συλλαβής που τονίζεται παίρνει τονικό σημάδι, 

π.χ. καλό, κακός, άνεμος…  

Με το τονικό σημάδι υποδείχνεται και η προφορά με συνίζηση, 

μπαίνει στο δεύτερο φωνήεν, π.χ. μία & μια, δύο & δυο…, όμως ενίοτε, 

κακώς παραλείπεται, π.χ. δύο (χωρίς συνίζηση) και δυο (με συνίζηση) 

4. Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα ίδια με τις πρωτότυ-

πες ή οι ριζικές τους, π.χ.: Κρήτη > κρητικός (με -η- και κεφαλαίο Κ ) 

ενώ κρίση, κριτής > κριτικός (με –ι- και μικρό κ). 

5. Οι σύνθετες λέξεις γράφονται όμοια με τις απλές που αποτε-

λούνται, π.χ.: καλή + μέρα > καλημέρα, εξ-υπ-ακούγεται, εκ-κλησία,  

πάν-σοφος, συν-νομος, καλη-μέρα.... 

6. Τα κύρια ονόματα γράφονται με κεφαλαίο γράμμα και τα κοινά 

και οι κοινές λέξεις με μικρό: Αγαθή (όνομα κυρίας) & αγαθή/ αγαθοί 

(= επίθετο), κόκκινος & Κόκκινος, νίκη & Νίκη …  

7. Οι κλιτές λέξεις  γράφονται στην κατάληξή με ένα από τα ομό-

φωνα γράμματα: ο & ω, ε & αι, ι & η & υ…,  ανάλογα με την ετυμολογία 

τους, δηλαδή ανάλογα με το τι μέρος λόγου, γένος, αριθμό και πτώση 

είναι το σημαινόμενο, πρβ π.χ. ότι τα ρήματα γράφονται με –ω,ει: 

καλώ,εις,εί… και τα πτωτικά με –ο,η/ι/οι: καλή, καλοί, Καλή…Η ονομα-

στική ενικού των ουδετέρων που λήγει σε φθόγγο ι γράφεται με το  

γράμμα –ι: φιλί, τυρί, γένι, ....  η ονομαστική των θηλυκών με το 

γράμμα με –η: φίλη, φυλή, καλή, σοφή, κακή, νίκη, Νίκη.. και η ονο-

μαστική πληθυντικού των αρσενικών με το γράμμα –οι: καλοί, σοφοί, 

κακοί....  

Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης αφενός βρίσκει τάχιστα την 

ετυμολογία κάθε γραπτής λέξης (μέρος λόγου, αριθμό, γένος, αριθμό, 

πτώση κ.α.), άρα το ακριβές της νόημα ή άλλως αν μιλούμε για ουσια-

στικό ή επίθετο κ.λπ. ή  αν μιλούμε για αρσενικό ή θηλυκό κλπ. και 

αφετέρου κάνουμε  διάκριση των ομόηχων λέξεων, άρα πλήρη και σω-

στή κατανόηση,  πρβ π.χ. καλώ (με –ω = ρήμα) & καλό (με –ο = επί-

θετο), αυτί (με –ι = ενικός ουδ. ουσιαστικού) &  αυτοί (με -οι = πλη-

θυντικός αρσεν. επιθέτου) & αυτή (με –η = ενικός θηλυκού επιθέ-

του)…. 
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8. Με τα διαλυτικά υποδείχνεται η ασυναίρετη προφορά (= οι 

δίφθογγοι αϊ, εϊ, οϊ, οϋ σε σχέση με τα δίψηφα γράμματα αι, ει, οι, ου,  

π.χ.: θεϊκός & θείος, σφαίρα και Μάϊος, όλοι & ολοϊδιος…  

(Περισσότερα βλέπε στα παρακάτω.) 

  

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Με κεφαλαίο γράμμα γράφουμε:  

1.  Το αρχικό γράμμα κάθε περιόδου (πρότασης) για διά-

κρισή της, π.χ.:  Σήμερα πήγα σχολείο και εκεί είδα το Νίκο. Ο Νίκος 

είπε ότι αύριο θα πάμε εκδρομή. 

2) Το αρκτικό γράμμα των   κυρίων ονομάτων για διάκρισή 

τους από τα ομόηχα κοινά και τις κοινές λέξεις, π.χ.: 

κοινά ονόματα: σπανάκι, αγαθή, τριανταφυλλιά, κόκκινος, η.ο...  

κύρια ονόματα: Αγαθή Σπανάκη. Τριανταφυλλιά, κ. Κόκκινος.. 

Δηλαδή γράφοντας με κεφαλαίο το αρκτικό γράμμα των κυρίων 

ονομάτων και με μικρό των κοινών τελικά τα κεφαλαία και μικρά γράμ-

ματα γίνονται οπτικά σημάδια διάκρισης πάμπολλων  ομόηχων λέξεων, 

όπως π.χ.:  

γραφείο  (= το έπιπλο)        &  Γραφείο    (= η Υπηρεσία) 

υπηρεσία (= η υπηρέτρια)    &  Υπηρεσία   (= η Δ/νση, η δημ. 

αρχή) 

διεύθυνση(= της κατοικίας)  &  Διεύθυνση  (= η Αρχή ) 

νέος κόσμος (= επίθετο)      &  Ν. Κόσμος  (= προάστιο Αθήνας) 

τρίτη    (= επίθετο)             &  Τρίτη      (= ημέρα εβδομάδας) 

 

Κύρια ονόματα είναι: 

1)  Τα ονόματα των ανθρώπων: Γιάννης, Εμμανουήλ, Άννα, 

Μαρία,.... Γιάννης Γεωργίου (= πατρώνυμο) Σπανάκης (= επώνυμο, 

γένος)  

2)  Τα ονόματα των ζώων, πραγμάτων, συλλόγων, έργων.. 

κ.τ.λ. (γράφονται με εισαγωγικά για  διάκρισή τους από τα ανθρώ-

πινα):  

ζώα:  "Αζόρ" (σκύλος), "Βουκεφάλας" (άλογο)... 

βιβλία:  "Ο Πατούχας" του Κονδυλάκη.  "Ο Κολοκοτρώνης" του  

Δ. Σταμέλου. 

γλυπτά:  "O Ερμής" του Πραξιτέλη.   

πλοία:   "Σάμαινα", "Αβέρωφ", "'Έλλη".. 

εφημερίδες & περιοδικά: "Τα Νέα". "Η Αυριανή". "Η Ελευθεροτυ-

πία".  

σύλλογοι: Σύλλογος Λασιθιωτών "Ο Δικταίος"  

3)  Τα ονόματα τόπων - γεωγραφικών περιοχών: ήπειροι, νο-

μοί, κράτη, επαρχίες, χωριά, οικισμοί,   πόλεις, βουνά, πεδιάδες, 
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ποταμοί, δάση, λίμνες, τοποθεσίες, προάστια,  νησιά, χερσόνησοι, δρό-

μοι, πλατείες, ωκεανοί, θάλασσες, πελάγη..:  

Κύπρος, Ελλάδα, Συρία, Ιταλία ....           = χώρα  

Άλπεις, Πίνδος, Όλυμπος..                        = βουνό  

Τίβερης, Αξιός, Πάδος......                        = ποτάμι  

Αγ.  Γεώργιος, Λουλουδοχώρι, Αχλάδι....   = χωριό  

Συγγρού, Σταδίου, Καβάλας...                    = λεωφόρος  

Κρητικό, Ιόνιο, Λυβικό ....                          = πέλαγος  

Ασία, Ευρώπη, Αφρική....                            = ήπειρος  

4)  Τα ονόματα χρόνου: μήνες, μέρες, εορτές & εορτών, ε-

πών κ.τ.λ.: Μάης, Απρίλης ...  Τρίτη, Τετάρτη, ...  Πάσχα, Αγίου Γε-

ωργίου, Σαρακοστή ... το Εικοσιένα, το Σαράντα,... 

5)   Τα ονόματα των μ υ θ ι κ ώ ν  προσώπων & τα των προ-

σωποποιήσεων: Το Κράτος, η Εκκλησία, το Δίκαιο, η Τέχνη,...ο θεός 

Ποσειδώνας, η θεά Άρτεμης..   

6)  Τα ονόματα των νομικών προσώπων: υπουργείων, εται-

ρειών, οργανισμών κ.τ.λ.: Υπουργείο Πολιτισμού/ Διεύθυνση Γραμμά-

των,  

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας/ Τομέας Νότιας Ελλάδας,  

Ασφαλιστική Εταιρεία "Πρόοδος",  

Εισαγωγές - Εξαγωγές "Γ. Γεωργίου & Υιοί Α.Ε."    

Πανεπιστήμιο Πειραιά / Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή  

 

Με κεφαλαίο γράμμα γράφονται επίσης: 

1)  Τα θεία, με ό,τι λέξη και αν λέγονται: Θεός, Υιός του Θεού, 

Άγιο Δισκοπότηρο, Παναγία.  Η Θεία Δίκη. Η Ανάσταση του Χριστού.  

"Ναι, Συ υμών ο Θεός".  Κύριος (= ο Θεός) & κύριος (= ο άνθρωπος).  

η εκκλησία Αγ.  Γεώργιος. Αγία Σοφία, Αγ, Αθανάσιος...   

2)  Τα εθνικά & τοπικά ουσιαστικά: Ελλάδα > Έλλην(ας), Ελ-

ληνίδα, Γαλλία > Γάλλος, Γαλλίδα, Κρήτη > Κρητικός, …. Ενώ: Γαλλία 

> γαλλικός, Ελλάς > ελληνικός.. 

3)  Οι τίτλοι και οι βαθμοί ιεραρχίας:  

εκκλησίας: Πατριάρχης, Δεσπότης, Ηγούμενος.... 

υπηρεσιών: Τμηματάρχης, Διευθυντής,... 

στρατού: Ανθυπολοχαγός, Λοχαγός, Ταξίαρχος.... 

Εξοχότατος, Ύψιστος, Εντιμότατος....   

 

Με μικρό γράμμα γράφονται: 

1)  Οι λέξεις που φανερώνουν ιδιότητα, όπως: 

επάγγελμα ή ασχολία: υπάλληλος,  ηθοποιός, γεωργός, αστυ-

νομικός, μηχανικός, ...   

οπαδό θρησκεύματος: Χριστός > χριστιανός, Βούδας > βουδι-

στής  
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2)  Οι λέξεις που φανερώνουν απλώς ζώο, φυτό, πράγμα, 

τμήμα:  

γάτα, κουνέλι, άλογο..         = ζώα,  

δοχείο, κουτί, γραφείο...     = πράγματα,  

χέρι, πόδι, κεφάλι...            = τμήματα σώματος, ,............. 

3)  Τα επίθετα που παράγονται από κύρια ονόματα ή εθνικά: 

(Όμηρος) > ομηρικοί χρόνοι, ομηρική μάχη. (Πανεπιστήμιο) > πανεπι-

στημιακός χώρος  (Ελλάς - Έλληνας) > ελληνικός, ελλαδικός,.. 

4)  Οι καταστάσεις, οι ιδιότητες - ποιότητες και οι   ενέργειες  

(αφηρημένα ουσιαστικά):  η γραφή, η λύση, η άσκηση, η δίκη, η πείνα, 

η δίψα,..  η πρακτικότητα, οντότητα, νεότητα, ωραιότητα, καλοσύνη.. 

5)  Οι λέξεις: ρήματα, επίθετα, μετοχές, προθέσεις,  σύνδε-

σμοι, άρθρα, επιρρήματα και αντωνυμίες: γράφω, γραφικός,ή,ό,  

γραμμένος, η,ο, από, με,.. όταν, αν..., εδώ, εκεί.. εκείνος, εγώ..   

 

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΟΗΧΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Ο(ο) = Ω(ω)  …. 

 

Ι.  ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

Τα ομόφωνα γράμματα Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι)…. . στην κα-

τάληξη των λέξεων μας βοηθούν στο να υποδείχνουμε-διακρίνουμε το 

μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινομένου που φανερώνουν   οι λέξεις 

που γράφουμε, πρβ π.χ. φθογγικά: "καλός,ίς,ί"   = ορθογραφικά: 

καλ-ώ, είς, εί..           (με –ω,ει = ρήμα)  

καλό, καλής, καλή     (με –ο,η = επίθετο ενικού)  

καλ-οί                       (με –οι = πληθυντικός).. 

Ομοίως: μισ-ό & μισ-ώ, αυτ-ή & αυτ-οί,  σύκ-ο, φυτ-ό... 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ   

1.  Με τα γράμματα -ω,εις  γράφονται τα πρόσωπα όλων των χρό-

νων που  λήγουν σε -ο,ις,ι..: καλ-ώ, είς, εί, ούμε, είτε, ούν -  να/θα.. 

καλέσ-ω, εις, ει, ουμε, ε(ι)τε, ουν  

2.  Με το γράμμα  –αι  (ήτοι -μαι, -σαι, -ται) γράφονται τα πρό-

σωπα οριστικής ενικού αριθμού παθητικής φωνής και με –(τ)ε τα του 

πληθυντικού (πλην του γ’ προσώπου), πρβ ενικός: καλούμ-αι καλείσ-

αι καλείτ-αι  και πληθυντικός: καλούμαστ-ε,  καλείστ-ε, καλούντ-αι 

3.  Με γράμμα αι, ήτοι -ται γράφεται το γ' πρόσωπο ενεστώτα ε-

νικού παθητικής φωνής και με ε, ήτοι -τε το β' πρόσωπο πληθυντικού 

ενεργ. φωνής.:   

λύνετ-αι, γράφετ-αι, λέγετ-αι ..  (= ένας που παθαίνει κάτι)    

λύνετ-ε, γράφετ-ε, λέγετ-ε.....    (= όλοι ή πολλοί που ενεργούν 

κάτι)  

4.  Με η γράφονται οι καταλήξεις αορίστου -ηκα, -ηθώ, -ήσω, -

ηθηκα, -ησα.., καθώς και οι μετοχές  σε -ημένος,η,ο....:  
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αναστ-αίνω >  ανάστ-ησα, αναστ-ήθηκα.....  

βρίσκω > ήβρα > βρήκα, βρέθηκα, κοιμήθηκα... 

αγαπώ > αγάπ-ησα, -ήσω, -ήθηκα, -ηθώ,  αγαπ-ημένος,η,ο ..  

βγαίνω > βγ-ήκα, μπαίνω > μπ-ήκα.....,    

πατώ > πάτ-ησα, πατ-ήθηκα, πατ-ημένος,η,ο...,  

κτυπώ > κτύπ-ησα, κτυπ-ήσω, κτυπ-ήθηκα, κτυπ-ημένος,η,ο,...  

κινώ > κίν-ησα, κιν-ήσω, κιν-ήθηκα, κιν-ηθώ,....   

5.  Με ι γράφεται ο αόριστος των σε -ιζω: καθίζ-ω - καθίσω, κά-

θισα, λυγίζω - λύγισα, νεανίζω - νεάνισα..     

6.  Με υ γράφεται ο αόριστος των σε -υω: μηνύω - μήνυσα., ι-

δρύω - ίδρυσα..   

 (Περισ. βλέπε στις παραγωγικές καταλήξεις.) 

 
Παρατήρηση: 
1) Στην αρχαία Ελληνική Γραφή με -ω,εις,ει γραφόταν οι καταλήξεις ορι-

στικής και προστακτικής και  με -οιμι,οις,οι της ευκτικής και με -ω,ης,η της υ-
ποτακτικής:   

οριστική: λύ-ω,εις,ει.. λύ-ομαι,ει,εται.., λύσ-ομαι,ει,εται.. 
ευκτική:  λύ-οιμι,οις,οι,. λύσ-οιμι,οις.., λυοίμην,οιο..., λυσοίμην... 
υποτακτική: να/ας  λύ-ω,ης,η,..., λύ-ωμαι,η,ηται..  λήσ-ωμαι,η,ηται...  
Σήμερα γράφονται όλοι oι τύποι και  όλες εγκλίσεις του ρήματος με -ω,ει: 

λύν-ω, λύν-εις, να γράφ-εις, θα λύν-εις.. λυθείτε, να λυθείτε..  
2) Η προσταχτική γράφεται με 
 –ητε, όταν είναι από ρήματα σε –ω: τραγουδώ > τραγουδήστε, κελαηδώ 

> κελαηδήστε, … 
-ειτε, όταν είναι από ρήματα σε –ιζω: καθίζω > καθίστε, ζυγίζω > ζυγίστε… 
-ειτε, στις άλλες περιπτώσεις: μπαίνω > μπείτε, χαίρομαι > χαρείτε, στα-

θείτε, συναντιέμαι > συναντηθείτε… 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΩΤΙΚΩΝ   

 

Α. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

α. Αρσενικών 

1. Τα αρσενικά (και θηλυκά) που λήγουν σε [-ος] γράφονται 

στον ενικό με –ο- και στον πληθυντικό με -οι:  ο τόνος – οι τόνοι, ο 

καιρός – οι καιροί,... ο/η υπουργός-  οι υπουργοί, η διάμετρος - οι 

διάμετροι, .... 

2. Τα αρσενικά ανισοσύλλαβα που λήγουν σε -[ις] γράφονται 

στον ενικό με -ης και στον  πληθυντικό με  -ηδες: ο Γιάννης, Γιώργης, 

μανάβης...&  οι Γιάννηδες, Γιώργηδες,...... 

3. Τα αρσενικά που λήγουν σε [-ις,ιος] γράφονται με –υ,υος: ο 

ιχθύς (ιχθύος), ο βότρυς...  

4. Η αιτιατική ενικού που λήγει σε [-ο(ν)] γράφεται  με –ο(ν) 

και  η γενική πληθυντικού με -ων: τον τόνον (αρχαία) & τον τόνο 
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(δημοτική), πόνο, φόρο,.. τη διάμετρο....     &  των τόνων,   πόνων, 

φόρων,... των διαμέτρων... 

5. Η ονομαστική πληθυντικού των ουσιαστικών σε –εας γράφεται 

με –εις: γονέας- γονείς, δεκανέας - δεκανείς... 

 

β. Θηλυκών 

Τα θηλυκά που λήγουν σε [ι] γράφονται στην ονομαστική ενικού 

με -η και στον πληθυντικό με -ες: η νίκ-η, τιμή, Νίκη...  &  οι νίκ-ες, 

τιμές, Νίκες... 

Τα θηλυκά που λήγουν σε –ι και προέρχονται από αρχαία σε [-

ι(ς)]  γράφονται με -η, πληθυντικός με -εις: πράξις, τάξις, άσκησις >  

πράξ-η,   τάξ-η,   άσκησ-η,... (όπως και: καλή, νίκη..) &  πράξ-εις, τάξ-

εις, ασκήσ-εις,... 

Τα θηλυκά χαϊδευτικά που λήγουν σε [-ο] γράφονται με -ω:  η 

Ερατ-ώ, Μαρι-ώ, Κατινι-ώ, Φρόσω...  & το κέρατ-ο, Νικολιό, Μανω-

λιό... = ουδέτερα ουσιαστικά, με -ο       

 

γ. Ουδέτερων 

Τα ουδέτερα που λήγουν σε -[ο] γράφονται στον ενικό με -ο  και 

στον πληθυντικό με  -α: το κέρατο, πράσο.. & πληθυντικός κέρατα, 

πράσα.. 

 Τα ουδέτερα  που λήγουν σε [–ι]  γράφονται στον ενικό με –ι 

και στον πληθυντικό με -ια: φιλί, φιλιού, ψωμί.... φιλιά, φιλιών.. 

Γράφονται με –υ, τα εξής παροξύτονα: το θήλυ > θηλυκό, του 

θήλεος > θηλυκού, το δάκρυ, το στάχυ,   το βράδυ..., πληθυντικό: 

βράδια, στάχυα.. 

Ομοίως τα ουδέτερα ξενόγλωσσα και άκλιτα που λήγουν σε -[ι]: 

μπράντυ, τζέρυ 

Τα  ουδέτερα ισοσύλλαβα που λήγουν σε -[ος] γράφονται στον 

ενικό με -ος και στον  πληθυντικό με  -η: το μέρ-ος, κάλ-ος, βάρ-ος, 

... &    τα μέρ-η,  κάλ-η,  βάρ-η,  ... 

 Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα που λήγουν σε [-ος] γράφονται στον 

ενικό και πληθυντικό με -ω: το φάος > φως, του φωτός, τα φώτα, των 

φώτων, φώτα, καθεστώς, καθεστώτα.. 

 

Β. ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Τα επίθετα και οι μετοχές γράφονται στην κατάληξη όμοια με τα 

ουσιαστικά που έχουν τις ίδιες φθογγικές καταλήξεις, δηλ.:  

Με -ος,η,ο  τα λήγοντα σε [-ος,ι,ο]: 

επίθετα: καλ-ός,ή,ό, σοφ-ός,ή,ό... 

μετοχές: τιμημέν-ος,η,ο, τιμούμεν-ος,η,ο, εργαζόμενος,η,ο, τι-

μούμενος,η,ο.. 
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Με -υς τα επίθετα που λέγονται σε [-ις]  και σε -ός:  

ενικός: ελαφρός,ά,ό & ελαφρύς,ιά,ύ,  γλυκός ή γλυκιός & γλυ-

κύς,  φαρδύς, παχύς,  μακρύς....,. 

πληθυντικός: ελαφροί, γλυκ(ι)οί, φαρδιοί, παχιοί... μακρ(ι)οί...  

βαρ-ύς    > βαραίνω      - βάρυνα,  να,ας.. βαρύνω 

μακρ-ύς  > μακραίνω,   - μάκρυνα, να,ας.. μακρύνω  

λεπτ-ός   > λεπταίνω,    - λέπτυνα, να,ας.. λεπτύνω 

κοντ-ός   > κονταίνω    - κόντυνα,.,........... 

Με -ης,ης,ες = τα δικατάληκτα: 

ενικός:   ο,η αμαθής,  ατυχής,  συνεπής,  απρεπής... 

πληθ.:    οι  αμαθείς,  ατυχείς, συνεπείς, απρεπείς... 

ενικός:  το  αμαθές,  ατυχές,  συνεπές,  απρεπές... 

πληθ.:    τα  αμαθή,   ατυχή,   συνεπή,   απρεπή... 

 

Παραθετικά  Επιθέτων 

ενικός        πληθυντικός 

Θετικός  

-ος,η,ο            -οι,ες,-α:       καλός,ή,ό              καλοί,ές,ά,   

-ος,α,ο            -οι,ες,-α:        ωραίος,α,ο            ωραίοι,ες,α 

-ύς,ιά,ύ           -ιοί,ιές,ιά:     βαθύς,ιά,ύ             βαθιοί,ιές,ιά 

-ής,ιά,ί           -ιοί,ιές,ιά:      σταχτής,ιά,ί           σταχτιοί,ιές,ιά 

-ης,ης,ες        -εις,εις,η:      ευγενής,ής,ές        ευγενείς,είς,ή 

Συγκριτικός 

-οτερος,η,ο    -οτεροι,ες,α:  ωραιότερος,η,ο      ωραιότεροι,ες,α   

-υτερος,η,ο    -υτεροι,ες,α:  καλύτερος,η,ο        καλύτεροι,ες,α  

-εστερος,η,ο  - εστεροι,ες,α: ευγενέστερος,η,ο   ευγενέστε-

ροι,ες,α 

Υπερθετικός 

-οτατος,η,ο    -οτατοι,ες,α:   ωραι-ότατος,η,ο     ωραι-ότα-

τοι,ες,α 

-υτατος,η,ο    -υτατοι,ες,α:   ελαφρ-ύτατος,η,ο   ελαφρύτα-

τοι,ες,α  

-εστατος,η,ο  -εστατοι,ες,α:  ευγενέστατος,η,ο   ευγενέστα-

τοι,ες,α  

 

Οι μετοχές γράφονται στο θέμα με μ & μμ, ο & ω, ι & η..., 

ως εξής: 

Α' συζυγία: 

α) -υμένος, -ημένος, -εμένος,η,ο = οι μετοχές από ρήματα σε 

-(ν)ω, -ομαι και με  ριζικό φωνήεν  υ, η, ε: λύ(ν)-ομαι (το ν = πρό-

σφυμα)  >  λυ-μένος,η, στήν-ομαι  > στη(ν)-μένος > στημένος,η,ο - 

σβήν-ομαι  > σβη(ν)-μένος > σβημένος,η,ο -δέν-ομαι  >  δε(ν)-μένος 

> δεμένος,η,ο ..  
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β) -ισμένος, ή -υσμένος, -οισμένος η,ο = οι μετοχές από ρή-

ματα που λήγουν σε -ίζομαι,    -οίζομαι, -ύζομαι:  ζαλίζ-ομαι  >  

ζαλιζ-μένος    = ζαλισμένος,η,ο - συγχύζ-ομαι  > συγχυζ-μένος  = 

συγχυσμένος,η,ο - χτίζ-ομαι  >   χτιζ-μένος = χτισμένος,η,ο - αθροίζ-

ομαι  > αθροιζ-μένος  = αθροισμένος,η,ο..  

γ) -μμένος,η,ο (με δυο μμ) = οι μετοχές από ρήματα με  χαρα-

κτήρα χειλικό π,β,φ  που αποβλήθηκε, άρα οι μετοχές από ρήματα σε 

-βω,- π(τ)ω, -φω: γράφ-ω, γράφ-ομαι > γρα(φ)-μένος = γραμμέ-

νος,η,ο -  κλέβω, κλέπτω, κλεβ-ομαι > κλε(β)-μένος = κλεμμένος,η,ο 

- ράπτω, ράβ-ομαι >  ρα(β)-μένος = ραμμένος,η,ο, κρύπ(τ)ω > κρυμ-

μένος, κόπτω, κόπ(τ)-ομαι > κομμένος..... 

δ) -ωμένος,η,ο = οι  μετοχές από ρήματα σε -ώνω, -ώνομαι: 

απλώ(ν)-ομαι    >   απλωμένος,η,ο -  στρώ(ν)-ομαι >   στρωμένος -  

σημειώ(ν)-ομαι  > σημειωμένος,η,ο ... 

ε) -εμένος,η,ο = οι μετοχές από ρήματα σε -ε(ύ)ω -εύομαι: 

μαγεύ-ομαι >   μαγεμένος,η,ο,  βασιλεύ-ομαι > βασιλεμένος,η,ο 

στ) -α(γ)μένος,η,ο = οι  μετοχές από ρήματα σε -άγομαι: φυ-

λάγομαι > φυλαγμένος, πετάγομαι > πεταγμένος,η,ο... 

 

B' συζυγία 

α) -ημένος, -η(γ)μένος,η,ο, για τις μετοχές από ρήματα που  

λήγουν σε -(ά)ω, παθητ. Φωνή -ούμαι ή -ιέμαι: αγαπ-ιέμαι > αγα-

πημένος,η,ο - τιμ-ούμαι >  τιμημένος,η,ο -  πατ-ιέμαι >  πατημένος,η,ο   

- τραβ-ιέμαι > τραβη(γ)μένος,η,ο 

β) -εσμένος, -υσμένος,η,ο, για τις μετοχές από ρήματα που 

λήγουν σε -(έ)ω, -(υ)ω:  καλ-ούμαι > καλεσμένος,η,ο, μεθ(ύ)ω/με-

θάω - μεθ-ούμαι > μεθυσμέ νος,η,ο ..  

 
 Παρατήρηση: 
1.  Η κατάληξη [-οντας]  γράφεται με -ο- όταν είναι από ρήμα α' συζυγίας 

(όταν τονίζεται) και με -ω- όταν είναι από ρήμα β' συζυγίας (όταν δεν τονίζεται): 
τιμώ > τιμώντας, λέγω >  λέγοντας..  

2.  Η κατάληξη [-όμενος,η,ο] γράφεται με -ο- όταν είναι από ρήματα α’ 
συζυγίας: λογίζ-ω, λογίζ-ομαι  > λογιζ-όμενος,η,ο... και με -ω-, όταν είναι από 
ρήματα β’ συζυγίας, επειδή εδώ έχουμε συναίρεση (αποβολή του θεματικού χα-
ρακτήρα -α-   προ του -ο- της κατάληξης -όμενος,η,ο): περισπ-άω, περισπ-άομαι 
> περισπ(α)όμενος > περισπώμενος, προσδοκ(α)όμενος >  προσδοκώμενος,.. 

3.  Οι μετοχές από ανώμαλα ρήματα γράφονται:   βλέπ-ομαι - ειδωμέ-
νος,η,ο,  λέγ-ομαι - ειπωμένος,η,ο, γίν-ομαι - γινωμένος,η,ο,   τρώγ-ομαι - φαγω-
μένος,η,ο,   πίνω/πίν-ομαι - πιωμένος,η,ο,....   

 

 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ   
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1.  Με -η,υ,ει γράφονται τα: μη, ειδεμή, ακόμη, αντίκρυ, μεταξύ, 

εκεί, παμψηφεί, αυτολεξεί, βάσει, φύσει, θέσει... 

2.  Με -ι γράφονται τα: έτσι, μονορούφι, πάλι, όχι,  μαζί, πέρυσι, 

απέναντι  

&  τα: μόλις, αποβραδίς, κοντολογίς, ολονυχτίς.. 

3.  Με -ω γράφονται αυτά που λήγουν σε [-ο]:   κάτω, άνω, ε-

πάνω, γύρω, εδώ,....  

4.  Με -ος γράφονται τα: εμπρός, εντός, εκτός, εφέτος > φέτος 

5.  Με -ον γράφονται τα σε [-ον]: αύριο(ν), μεθαύριο(ν), σήμε-

ρον, πιθανόν,.. 

6.  Με -ως γράφονται  τα παράγωγα από την ονομαστική αρσενι-

κού: 

α)  των επιθέτων   & μετοχών σε -ος 

επίθετα: ωραί-ος, ωραι-ότερα, δίκαιος, ορθός, καλός, κακός, ό-

μοιος... 

επιρρήματα: ωραί-ως ή ωραία, ωραιώτερα, δικαίως ή δίκαια, κα-

κώς... 

μετοχές: προηγούμενος, ομολογούμενος, ηθελημένος.. 

& επιρρήματα: προηγουμένως, ομολογουμένως, ηθελημένως.. 

β) των επιθέτων σε -ης,   

επίθετα: ευγενής, δυστυχής, συνεχής,.. 

& επιρρήματα: ευγενώς, δυστυχώς, συνεχώς,... 

 

Ωστόσο και με ο: 

νοτίως, νοτιότερα & νοτιώτερα, νοτιότατα & νοτιώτατα 

νοτιώτερα ή νοτιότερα, νοτιότατα & νοτιώτατα,  

Παραθετικά (με -ω-): 

άνω      (ανωτέρω)     ανώτερα   ανώτατα  

κάτω     (κατωτέρω)    κατώτερα  κατώτατα  

& πέρα, περαιτέρω  

 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Τα ομόφωνα γράμματα ω & ο, αι & ε,… , καθώς και τα σ & σσ,  μ 

& μμ,... στα θέματα των λέξεων μας υποδείχνουν την υπόσταση των 

λέξεων (= τα φθογγικά πάθη, τη ρίζα ή την πρωτόπυπο λέξη μιας πα-

ράγωγης, τα συνθετικά μέρη μιας σύνθετης κ.τ.λ.), πρβ π.χ.:  

Κρήτη > κρητικός (με  -η-) & κριτής > κριτικής (με  -ι-),   

συν-μαθητης = συμμαθητής, εν-νομος, συν-ράπτω > συρρά-

πτω…,  

βλέπ-μα > βλέμμα,.. (τα μμ,νν, ρρ,λλ… δείχνουν αφομοίωση),.. 

 

λ(ί)π-η,  με  –ι-   = το ουδέτερο ουσιαστικό «το λίπος»,  
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λ(ύ)π-η,  με   -υ-  = το θηλυκό  ουσιαστικό «η λύπη»,  

λ(ε)ίπ-ει, με   -ει- =  το ρήμα.   

 

Γενικοί κανόνες: 

1) Οι  παράγωγες λέξεις γράφονται στο  θέμα όμοια με τις πρω-

τότυπες, π.χ.: κρίνω, κρι(ν)-τής > κριτικός, κριτική...(με -ι-), & η 

Κρήτη > Κρητικός, Κρητικοί..  (με -η-)  

2) Οι σύνθετες και οι παράγωγες λέξεις με φθογγικό πάθος γρά-

φονται ανάλογα με το τι φθογγικό πάθος έχουμε, για υπενθύμισή του. 

 

Κανόνες φθογγικών παθών  

α) Στα  πάθη συμφώνων (στην αφομοίωση): 

Π, Β, Φ + Μ = ΜΜ: γράφ(ω) + μα = γρα(φ)μα > γράμμα,  

κόβ(ω)+ μα = κό(β)μα > κόμμα, βλέπ(ω) + μα = βλέ(π)μα-βλέμμα, 

γραφμένος,η,ο = γραμμένος...  

Ν + Ν, Μ, Ρ, Λ, ΣΣ = ΝΝ, ΜΜ, ΡΡ, ΛΛ, ΣΣ: έν-νομος, σύν-

νομος, συ(ν)-ράπτω = συρράπτω, ε(ν)-μένω = εμμένω,… 

 ε(ν) + ράπτω = ερράπτω (το ε- = πρόθεση, σύνθετη λέξη) 

ενώ: έ-ραβ-σα > έραψα (το ε- = συλλαβική αύξηση, απλή λέξη.) 

ε(ν) + λόγος = έλλογ-ος,ος,ον = σύνθετο επίθετο, ενώ: "έ-λεγα" 

= παρατατικός του λέγω (το ε- = συλλαβική  αύξηση)  

Κ + Κ = ΚΚ: εκ-κλησία,  ... 

Σ + Ν = ΣΣ: Πέλοπο(ς) + νήσος = Πελοπόννησος..   

Τ + Ι = ΤΤ/ΣΣ γλωτίας > γλώττα/Γλώσσα, θαλατία > θάλαττα/θά-

λασσα.. 

Ν + Κ Γ Χ = ΓΚ ΓΓ ΓΧ: εν-χειρίζω > εγχειρίζω,    συν-γενής >  

συγγενής, συνγνώμη > συγγνώμη, σύνκαιρός >  σύγκαιρος, 

συνγράφω > συγγράφω.. 

Ν + Π Β Φ = ΜΠ(b) ΜΒ ΜΦ: εν-πόριον > εμπόριο, συν-φορά 

> συμφορά, συν-βαίνω > συμβαίνω..  

β) Στα πάθη φωνηέντων:  

1.  Με οι, αν έχουμε τροπή του [ο] σε [ι]: αθρόος > αθροίζω,     

στόχος > στοίχος, μόριο > μοίρα,  πόνος > ποινή,.. και η συναίρεση 

των [ο + ι] σε [ι]: ευβόϊος > ευβοίος, ευνόϊος > ευνοίος, εννοϊα > 

έννοια.. 

2.  Με αι, αν έχουμε τροπή του [α] σε [ε], καθώς  και  συναίρεση 

των [α + ι] σε [ε]: γάϊα > γαία, ύφανση /υφάνω & υφαίνω, χαρά > 

χαίρομαι..   

3.  Με ω, αν έχουμε τροπή του [ου] σε [ο]: Μoυ(χ)άμεθ > Μω-

άμεθ, Eμμανουέλ > Εμμανωήλ > Μανώλης, Κουδούνι - Κώδων... κα-

θώς και συναίρεση των  α + ο/ω/ου.. σε [ο],  των   ε + ο/ω.. σε 

[ο], των   ο + ο/ω   σε [ο]: τιμαόμενος > τιμώμενος, τιμάοντας > 
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τιμώντας, θεωρώ (θέα-ορώ) > θωριά, θωρώ,.   τιμάω > τιμώ, δηλόω-

ώ > δηλώνω, δηλόοντες > δηλώντες ή δηλούντες,... 

4.  Με υ, αν έχουμε τροπή του:  

α) [ου] σε [ι] στα πτωτικά : κούπα (λατινικά cupa) > κύπη ή 

κύπελλο, κουκούλα (λατινικά cuculus)  > κύκλος, κούρος/κουρώ > 

κύριος,   τούμπανο > τύμπανο...   

β) [-ε-] σε [ι] στα ρήματα σε -νω στον παρατατικό  και  αόριστο: 

πλένω   > έπλενα, έπλενσα > έπλυνα, να/ ας.. πλύνω, σέρνω   > 

έσερνα, έσερσα  > έσυρα,  να/ ας.. σύρω      

όμως: γέρ(ν)ω > έγερνα, έγερσα  > έγειρα,  να/ ας γείρω, γύ-

ρος...  

5.  Με η, αν έχουμε  τροπή σε [ι]:  

α) των αρκτικών α-, ε-... των ρημάτων στον παρατατικό και αό-

ριστο: άρξω > υπ-ήρξα, έρχομαι >  ήρθα, ακούω > ήκουσα,   άγω - 

ήγαγα,  ηγούμενος, αμαρτάνω - ημάρτησα, ήμαρτον.. αγγέλλω > ήγ-

γειλα,.... είμαι (ενεστώτας) > ήμουν (παρατατικός) 

β) της συλλαβικής αύξησης ε- (όταν η συλλαβή αύξηση είναι η-

, αντί ε):  ξέρω > έξερα > ήξερα, θέλω > ήθελα, ήβρα, ήπια.. .... 

6.  Με ει , αν έχουμε τροπή σε [-ι-]  του  -ε-:  

α) στον πληθυντικό των πτωτικών των αρχαϊκών σε –ες : ΜΕΓΑ-

ΡΕΣ, ΕΡΕΤΡΙΕΣ, ΧΑΛΚΙΔΕΣ … ΠΡΑΞΕΣ, ΤΑΞΕΣ,… > ΜΕΓΑΡΕΙΣ, ΕΡΕ-

ΤΡΙΕΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΕΙΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΑΞΕΙΣ… 

β) στην οριστική και υποτακτική αορίστου στα ρήματα με  ημί-

φωνο χαρακτήρα:  μένω      > έμενσα   > έμεινα,  να/ ας.. μείνω,…     

στέλ(ν)ω > έστελσα  > έστειλα, να/ ας.. στείλω….    νέμω      > ένεμσα   

> ένειμα,  να/ ας.. νείμω,….  τένω       > έτενσα   > έτεινα,  να/ ας.. 

τείνω.. 

 

Ομοίως με τα ει, η  γράφονται τα φθογγικά πάθη (μεταβολές) σε 

[ι] των  [ε], [α] στα αρχαία πτωτικά:   

ε > ει: πένης > ποίνα, ξένος > ξείνος, Εύξεινος, ες > εις, είσοδος,   

εισάγω,... 

ε > η: χρέματα > χρήματα (χρέος), δέμος > δήμος (δεμάτι, δε-

σμός), έθος > ήθος, ηθική, Μίχαελ (εβραϊκά) > Μιχαήλ, Νερέας  (το 

νερό)  > Νηρέας, ποιέω > ποιε(έ)της - ποιητής, ποίηση,....   ορχεστών 

>  ορχηστών, Αθέναι (Αttenae) > Aθήνα(ι) > Kρέτα (Kreta) > Κρήτη, 

γέρος, γέρων > γήρας, τέρας > θηρίο,  πλέον > πλήθος,..   

α > η: σάμα (σαμιά) > σήμα, σημαία,  νάσoς (ναύς, ναίω) > 

νήσος, νησί, Ελλάνων (Ελλάς) > Ελλήνων, ελλανοταμίαι >   ελληνο-

ταμίαι (= λαός-λεώς-ληός, λεωφορείο,   Bασίλειος ), αχός > ήχος, ηχώ, 

άγω > ήγουν, ηγούμενος, αγήτορας > ηγήτορας, ράχη > ρηχός, κλάμα 

> κλήμα (αμπέλου), λάβε > λήψη,.. 
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Οι σύνθετες λέξεις γράφονται επίσης:  

1. Με -ο- , όταν το β’ συνθετικό  τους αρχίζει από σύμφωνο: 

κρεοπωλείο, συχνορωτώ.. 

2. Με -ω- , -ρρ-, όταν το β' συνθετικό αρχίζει από τους φθόγ-

γους "ο, ρ":  

επ-ώνυμο, τοπ-ωνύμιο..(όνομα), αν-ώδυνος, επ-ώδυνος.. (ο-

δύνη), διώρυγα, τυμβ-ωρύχος,  χρυσ-ωρυχείο.. (ορύγω/ορύσσω),  

παν-ωλεθρία (όλεθρος, όλλυμι), ορκ-ωμοσία, συν-ωμοσία, εξ-ωμό-

της.. (ομνύω)   

επί-ρρημα, από-ρρητος..(ρήμα), ά-ρρωστος, εύ-ρρω-

στος..(ρώμη), αιμο-ρραγία, απο-ρρίπτω, ετοιμό-ρροπος, ισο-ρροπία,..  

 

Σήμερα δεν ακολουθούν το γενικό κανόνα: 

α) Οι ρηματικοί τύποι που είναι σύνθετοι με  το  επίρρημα  ξανά  

και το αχώριστο μόριο ξε-: ξαναρίχνω, ξεριζώνω, ξεράβω κ.α. 

β) Τα νεότερα σύνθετα: ασπρόρουχα, γλυκόριζα, καλοραμμέ-

νος, καλορίζικος,...μισοραγισμένος, συχνορωτώ, μονόφθαλμος, 

ολό(ι)διος, επ-ονομάζω, συνονόματος,..  

γ) τα  του "-όψη": κάτ-οψη, άπ-οψη, πρόσ-οψη, σύνοψη, συν-

οπτικός.. 

δ) τα του "συν-": συν-oμιλώ, συνονόματος, συνομοσπονδία, 

συνορίζομαι, σύνορο,   συνορεύω, σύνολο, συνωμοτώ..   

 

7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

1.  Οι εξελληνισμένες ξένες λέξεις  γράφονται όπως και οι ελληνι-

κές, ανεξάρτητα με το πως γράφονται στις άλλες γραφές, δηλ.: 

α) Τα κύρια ονόματα με κεφαλαίο: Αγγλία, Λονδίνο, Γαλλία, 

Παρίσι, Εβραίος....  Κάρολος, Φρίντα, Μαρία, Ιωάννης, Δανιήλ, Μι-

χαήλ..   

β) Τα αρσενικά και θηλυκά  σε [-ις/ι] με η, δηλ. όπως: Γιώρ-

γος ή Γιώργης, Νίκη... έτσι και: ο Τζών(ης), Τζίμ(ης), Τζώρτζ(ης),..... 

η σαντιγή, Γλασκόβη,.. Ουγκό, Κουστό… 

γ) Τα ουδέτερα σε [ο/ι] με -ο -ι, δηλ. όπως: καλό, παιδί, στά-

διο..., έτσι και: το Βατερλό, μαγιό, Λονδίνο,  το Παρίσι, τρόλεϊ, βόλεϊ, 

Ντισκάβερι, Ιλλινόϊς,..  

δ) Τα αντιδάνεια,  όπως και οι πρωτότυπες ελληνικές λέξεις: 

Τζώρτζια με ω (Georgia < Γεωργία), Τζών με ω (John < Ιωάννης), 

Comedy > κωμωδία (κώμης + ωδή).....        

ε) Τα εβραϊκά ονόματα: Μανώλης, Μιχάλης, Mωϋσής .... με ω, 

η, υ λόγω συναίρεσης και σύμφωνα με τη μετάφραση των Ο': 

Εmmanuel > Eμμανουήλ > Μανώλης (el > ηλ = ο θεός), Μueses > 

Mωυσής, Mihael >  Mιχαήλ, Muhameth > Μωάμεθ...   

στ)........... 
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2.  Οι ξένες λέξεις  που δε γνωρίζουμε την ετυμολογία τους, άρα 

και το πως γράφονται, γράφονται  όπως ακριβώς  ακούγονται φθογ-

γικά και με εισαγωγικά, π.χ.:  "φερι μπότ", "μπάσκετ", (ferry Boat, 

basket,....)  Πήγα στην Αγγλία με "φέρι μπότ".   

 

 

ΠΙΝΑΚΙΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 
1. ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑ Ή ΔΥΟ ΟΜΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ  

ββ: Σάββας, Σάββατο  (εβραϊκές λέξεις) 

β: κρεβάτι, σέβας, βεβαρημένος... 

κκ: ακκισμός, κόκκινος, κόκκος, λάκκος, Μέκκα  

& τα  με την πρόθεση εκ: έκκληση, αν-έκκλητος, εκ-καθάριση, 

εκ-κλησία, εκ-κρεμώ, έκ-κριση  

κ: κόκαλο, κόκορας, κουκί, κουκούτσι, σάκος... 

γγ: βεγγαλικά, γάγγλια,  γάγγραινα,  γογγύζω, γογγύλι, ίλιγγος,  

κλαγγή, λαρύγγι, μαγγανεία, μαγγάνιο (μάγκανο,   μαγκανοπήγαδο), 

μηλίγγι, μηνιγγίτης, παλιγγενεσία, παραγγελία, παρασάγγης, σάλ-

πιγγα, σπαράγγι, στραγγίζω, στραγγαλίζω,  στρογγυλός, συρίγγιο, 

σφαλάγγι, σφίγγα, σφίγγω,     σφουγγαρίζω,  σφουγγίζω,  υπέγγυος, 

υπερφαλαγγίζω, φάλαγγα, φαλάγγι,  φαράγγι, φεγγάρι, φέγγω, φε-

ρέγγυος, φθόγγος, φόρμιγγα.   

Τα παράγωγα & σύνθετα του «αγγέλλω»: αγγελία, Ευάγγε-

λος,  Αγγέλα, Άγγελος, ευαγγέλιο, Ευαγγελία, φραγγέλιο..   

Τα με το εν-γ:  έγ-γαμος, εγγόνι, εγγράμματος, έγγραφο, εγ-

γυητής, εχέγγυο... 

Τα σύνθετα με το συν + γ-> συγ: συγγενής, συγγνώμη, συγ-

γραφέας... 

Τα ποτάμια, τοπωνύμια...: Αγγλία, Μεσολόγγι, Παγγαίο, Μογ-

γολία, Γάγγης,  Βεγγάλη, Βεγγάζη, Ουγγαρία κ.α.   

λλ:  

Τα της λέξης άλλος,η,ο: αλλαγή, αλλάζω, απαλλάσσω, αλλε-

πάλληλος,  άλλως,  αλλού(θε), αλλοπρόσαλλος,  κατάλληλος,  απαλ-

λοτριώνω, παράλληλος, υπάλληλος...     

Τα: Ελλάδα, Έλλη, Eλλήσποντος, ειδύλλιο, κωμειδύλλιο...   

Προσοχή στο Ελένη. 

Τα σύνθετα με τη λέξη καλός:  καλλιγραφία, καλλιέργεια, καλ-

λιεργώ, κάλλιο, καλλιτέχνης, καλλονή, καλλυντικό, καλλωπίζω, Kαλ-

λιόπη, Καλλίπολη, Καλλιρρόη κ.α.  

Προσοχή στα: καλός,η,ο, κάλος & κάλλιστος, καλλονή, καλο-

κάγαθος.   

Τα του κολλώ: κόλλα, κολλιτσίδα, κόλλυβα,  κολλύριο, πρωτό-

κολλο...  
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Τα της λέξης πολλά-: πολλαπλασιάζω, πολλοί, πολλά κ.α.   

Τα σύνθετα με το συν+λ: συλλαβή, συλλαλητήριο, συλλει-

τουργώ, σύλληψη,  συλλογή, συλλογίζομαι, σύλλογος, συλλυπούμαι 

... 

Τα σύνθετα με το εν + λ:  έλλειμμα, έλλειψη ( αλλά έλειπα,  

έλειψα = αόριστος), ελλειπτική,   ελλόγιμος κ.α.   

Τα της λέξης φύλλο: τριφύλλι, Τριφυλία, φύλλο, Τριανταφυλ-

λίδης, .. ενώ  φυλή ή φύλο = το γένος. 

Tα: αγαλλίαση, αγγέλλω (αλλά άγγελος, Αγγελία), Αχιλλέας, α-

παράμιλλος, αναγαλλιάζω, αναστέλλω, βάλλω, βδέλλα, δικέλλι, 

θάλλω, θύελλα, κοράλλι, κορυδαλλός, κρύσταλλο, κύπελλο, μαλλί, 

μάλλον, μέταλλο, μεταλλείο, μέλλον, μέλλω, πάλλω,  ποικίλλω ( αλλά 

ποικίλος ) στέλλω, σφάλλω, φελλός, χρυσαλλίδα, ψάλλω, ψελλίζω, 

ψύλλος... 

Τα ελληνικά τοπωνύμια και εθνικά: Πέλλα, Παλλήνη, Ρη-

γίλλη, Καλλιθέα, Καλλίπολη, Κεφαλληνία, Κεφαλονιά, Κυλλήνη, Ελλάς 

- Ελλάδα, Έλληνας, Ολλανδία, Σεβίλλη, Βερσαλλίες,   

Τα ξενικά: Βρυξέλλες, Γαλλία (& Πορτογαλία), Ιλλυρία, Αντίλ-

λες, ... 

μμ: άμμος, αμμωνία, άναμμα, αόμματος, βάμμα, βλέμμα, θρυμ-

ματίζω,  κάλυμμα,  κομμωτής,  εκατομμύριο,  δίλημμα, έλλειμμα,  

κρεμμύδι,     πλημμέλημα, πλημμύρα, ράμμα, στέμμα, στρέμμα, 

τρίμμα, Εμμανουήλ.... 

Τα παράγωγα και σύνθετα της λέξης γράμμα:  γραμματέας,   

γραμματική, γραμμάριο, γραμμή.. 

Τα σύνθετα με την πρόθεση εν + μ: έμμεσος (άμεσος), έμμε-

τρος, έμμισθος, έμμονος...,  

Οι λέξεις (common = κοινός) > κομμουνισμός», κόβω > 

κόμμα: κομμάτι, κομματιάζω,.... 

Τα σύνθετα με την πρόθεση συν+ μ-: συμμαζεύω, συμμαθη-

τής, σύμμαχος, συμμερίζομαι, συμμετοχή, συμμετρία, συμμορία, συμ-

μορφώνω.... 

Μετοχές:  αλειμμένος,  αναμμένος, βαμμένος, γραμμένος, δια-

στρεμμένος,  εγκαταλειμμένος, θρεμμένος,  καλυμμένος,  κατειλημμέ-

νος, κλεμμένος,   κομμένος, κρυμμένος,       ραμμένος, σκαμμένος, 

σκυμμένος, στριμμένος, η,ο... (από ρήματα με χαρακτήρα π,β,φ: 

γράφω > γραφμένος - γραμμένος,η,ο)  

μ:  

μετοχές: (ε)ιδωμένος, ειπωμένος, προσγειωμένος... 

ουσιαστικά: γόμα, καμιά, μαμά, απόγε(υ)μα, γεύμα, ρέμα, 

ψέμα, φύτεμα, κάμα, κλάσμα, αγρίεμα, βασίλεμα, ρεματιά....   

νν: βλέννα, γέννα,  γενναίος, γέννημα, γεννώ, εννιά ( εννέα, 

ένατος, ενενήντα, ενενηντάρης), έννοια, εννοώ, έννομος, κάνναβης & 
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κανναβίς,  μάννα (το), παλιννόστηση, παννυχίδα, σύννεφο,   συννυ-

φάδα, τήβεννος, τύραννος κ.α.  

Άννα, Απέννινα, Βιέννη, Κάν(ν)ες.... 

Πελοπόννησος,  Αλόννησος,  Γιάννενα,  Γιάννης, Γιαννούλα, Ιω-

άννης, Κόριννα, Γεννάδιος.   

ν: Εφτάνησα, Χερσόνησος, ένατος, ένα...... 

ππ: Τα της λέξης ίππος:  Φίλιππος, Ξάνθιππος, Φιλιππίνες, Ιπ-

πίας, Λύσιππος, , ιππικό, ιππότης, ιπποδρόμιο κ.α.      Tα: παπ(π)ούς, 

Καππαδοκία.   

π: παπάς, Πάπας, κάπα, καπέλο κ.α. 

ρρ: Τα: πυρρός, πυρρίχιος, Σέρρες, θάρρος.    

Τα σύνθετα με β' συνθετικό που αρχίζει από ρ: Αιμορραγία, 

αμφίρροπος, αναντίρρητος, αναρριπίζω,  ανάρρωση, αντίρρηση,  α-

ντίρροπος, απόρροια,  απορρίπτω,  απορροφώ, άρρωστος, διαρροή, 

διαρρυθμίζω, επίρρημα, επιρροή, έρρινος, ετοιμόρροπος,  ιδιόρρυθμος,  

ισορροπία, καταρράκτης, μεταρρυθμίζω, απορ(ρ)υθμίζω, μηχανορρα-

φία, ομόρρυθμος,  παλίρροια, παρρησία, πρόρρηση, σύρριζα, συρροή, 

ψυχορραγώ....   

ρ: Τα με α' συνθετικό τα ξανά-, ξε-, ευ-: ευρυθμία, εύρωστος,  

ξαναρίχνω, ξεράβω..   

Τα αρχαία: Φερές, Φεραίος κ.α. 

Τα σύνθετα  & παράγωγα της δημοτικής:  αγριοροδιά, ανα-

ρωτιέμαι, ασπρόρουχα, βαθύρ(ρ)ιζος, κατάραχα, γλυκόριζα, ελληνο-

ρουμανικός, ελληνορωμαϊκός, καλορίζικος,  ξενοράβω, συχνορωτώ 

κ.α.   

Τα ξένα: κάρο, καρούλι, περούκα, ταράτσα κ.α.   

σσ: βύσσινο, βυσσοδομώ, γλώσσα, Γλωσσολογία, θάλασσα, κασ-

σίτερος, κίσσα, Κασσιόπη, κισσός, κολοσσός, κυπαρίσσι, λύσσα,  μέ-

λισσα, μολοσσός, νάρκισσος, νεοσσός, πάσσαλος,  περισσεύω,  περισ-

σότερο,  πεσσός,  πίσσα,  συσσίτιο,  σύσσωμος, συσσωρεύω, τάσσω, 

τέσσερα κ.α. 

Τα  τοπωνύμια, εθνικά...:  Αλικαρνασσός, Άμφισσα,  Ανάβυσ-

σος,  Βριλήσσια, Έδεσσα, Ελασσόνα, Θεσσαλία, Ιερισσός, Κυπαρισσία, 

Μελίσσια, Μασσαλία, Μεσσηνία, Οδησσός, Όσα, Παρνασσός,  Περισσός,  

Αβησσυνία, Ασσυρία, Βησσαρίωνας, Κασσάνδρα,..   

Τα παράγωγα σε -ισσα: Βασίλισσα, αρχόντισσα, Σαμιώτισσα.  

σ: Λάρισα, Βελισάριος, σάρισα, Ερεσός, Ιλισός, Κίσαβος, Κηφι-

σιά, Λεμεσός, Κνωσός, Ρωσία, Αμισός, Πατήσια, Κοντέσα, Πριγκηπέσα. 

ττ: Αττική, Αττικισμός, διττός, ελάττωμα, ελαττώνω, κύτταρο, 

περιττός ( πυρετός ),  διττός, ψιττακίζω, Λυκαβηττός, Υμηττός, Φρεατ-

τύδα, Πιττακός, Ψυτάλλεια, Αρδηττός.   

τ: πίτα, Βρετανία,  

-ετα: ρακέτα, ρουκέτα, κουκέτα, ομελέτα, τουαλέτα. 
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-ετο: καβαλέτο, κασκέτο, κλαρινέτο, μπουκέτο, πακέτο, σονέτο, 

στιλέτο. 

-οτο: βαρελότο, καρότο, μπισκότο, τσιρότο. 

 

 

2. ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 

 

1) Με τα: μπ, ντ, γκ (σε ξένες λέξεις) 

άλμπουρο, αμπρί, αργκό, αραμπάς,  αρμπαρόριζα, βεντέτα, γαρ-

μπής,   γιορντάνι, Γιουγκοσλαβία, ζορμπάς καβουρντίζω, καλντερίμι, 

καμπίνα,   καραμπίνα,   κόμπρα,    κουμπούραμπιμπερό, μπορντούρα, 

μπουλντόζα, μπουντρούμι, Νταντά,     ντόμπρος,  ρεπούμπλικα, ρου-

μπίνι, λιμπρέτο,   μαντέμι,  μαραμπού,   μπαγκέτα,  μπαϊλντίζω,  μπα-

μπάς, μπάρμπας, μπαρμπέρης, μπαρμπούνι,  μπέμπης,  μπιγκόνια, νι, 

σερμπέτι, σόμπα,   σουρντίνα,   ταμπούρι,     τουρμπίνα,  τσιμπούκι,   

φραμπαλάς, φίλντισι  

 

2) Με τα: κτ & χτ, χθ, γκτ 

 κτ: ακτή, ακτοπλοΐα, ανάκτορα, αποκτώ, κατακτώ, έκτακτος, έ-

κταση, εκτείνω, εκτελώ, εκτιμώ, εκτημόριο, έκτος, εκτός, κτηνοτρο-

φία, κτητικός, νέκταρ, Οκτώβριος ή Οχτώβρης, πλήκτρο, προστακτική, 

σταλακτίτης, τακτικός, συντακτικό, υποτακτική.  Ναύπακτος.   

χτ: αδράχτι, αχτένιστος, βουτηχτής, δάχτυλο, δαχτυλίδι, δεί-

χτης, καληνυχτίζω,  καρδιοχτύπι,  κράχτης, λαχτάρα, νυχτερίδα, ξενυ-

χτίζω, οχτώ, στάχτη, σταχτοπούτα, σφαχτό, φούχτα, φράχτης,  φυλα-

χτάρι, φυλαχτό, χταπόδι, χτένι, χτεσινός, χτίζω, χτικιάζω, χτίστης, 

χτυπώ,  οχτιά ( αλλά όχθη ), άφραχτος, απρόσεχτος, πεταχτός, πνι-

χτός, ρουφηχτός, τσουχτερός κ.α. 

 Οι χρόνοι: αρπάχθηκε,  δέχτηκε,  καταβρέχτηκε,  κηρύχτηκε, 

ρουφήχτηκε, σφίχτηκε, τραβήχτηκε... 

 Tα: μαζώχτρα, πήχτρα, σφυρίχτρα, φταίχτρα. Ουτρέχτη, Σα-

χτούρης.. 

χθ: όχθος, ιχθυολογία, καταχθόνιος, μοχθηρός, σεισάχθεια,  υ-

ποχθόνιος, Άραχθος.   

γκτ: ελεγκτής, ελεγκτικό, Κόδριγκτον, Ουάσιγκτον 

 

3) Με τα: πτ & φτ, υτ, υθ, μπτ  

πτ: αλεξίπτωτο, αμερόληπτος, ανακαλύπτω, ανύποπτος,  αποκα-

λυπτήρια, αυτόπτης, γλύπτης, σκωπτικός, ελλειπτική,   επισκέπτης, λε-

πτό, λεπτός, λεπτομέρεια, μεροληπτώ, νιπτήρας,    οπτασία,  οπτικός, 

συνοπτικός, παραλήπτης, περίπτερο, περίπτωση, πταίσμα, πτέρυγα, 

σεπτός, σκεπτικισμός, σκέπτομαι.  Αίγυπτος, Νεοπτόλεμος, γραπτός, 
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αντισηπτικός, επαναληπτικός,  καταστρεπτικός, πεπτικός, περιληπτι-

κός, προληπτικός 

φτ: βαφτίζω,  γύφτος,  εφτά, καθρέφτης, κλέφτης, ξεφτέρι, ξε-

φτώ, πέφτω, ράφτης,  τρίφτης, φτάνω, φταίω, φτελιά, φτέρη, φτερό,  

φτέρνα, φτερνίζομαι, φτηνός, φτιάχνω, φτυάρι, φτύνω, φτωχός,  χού-

φτα. Διακοφτό, κοφτός, σκυφτός, αστραφτερός, κοφτερός. 

 Οι χρόνοι: κρύφτηκε, νίφτηκε, σκέφτηκε κ.α. 

μπτ: άμεμπτος, σύμπτωμα, Πέμπτη. 

υτ: γεύτηκε, παύτηκε, κλαύτηκε & κλάφτηκε, ερμηνεύτηκε, χω-

νεύτηκε..   

φθ: απόφθεγμα, άφθονος, δίφθογγος, οφθαλμία,  φθινόπωρο, 

φθίση,  φθόγγος, φθόνος, φθορά, Φθία.   

υθ: αυθεντία, αυθόρμητος, αυθαίρετος, διευθύνω, ελευθερία ή 

λευτεριά, ευθεία, ευθύνη  

 

4) Με τα: σκ & σχ 

σκ: άσκημος,  σκίζα,  σκίνος, σκισμάδα, σκοινί κ.α. 

σχ: ασχολία, απασχόληση, λέσχη, ματαιόσχολος, μοσχάτο,  μό-

σχος, μοσχοκάρυδο,  μοσχοκάρφι ( αλλά μοσκοβολώ & μοσχοβολώ, 

μοσκομυρίζω & μοσχομυρίζω, μοσκοπουλώ), Πάσχα,  πασχαλιά,  πρό-

σχαρος,   σχέδιο,  σχεδόν, σχέση,  σχετίζω,  σχήμα, σχηματίζω, σχο-

λείο, σχολιάζω, σχολικός, υπόσχομαι, υποσχετικός.   

 

5) Με τα σθ & στ 

σθ: αισθάνομαι, αίσθηση, συναίσθημα, ισθμός,  μισθός, μισθω-

τής,  προσθαλάσσωση,  προσθήκη,  προσθέτω,  πρόσθετος, Ευρυ-

σθέας, Κλεισθένης.   

στ: Αγωνίστηκα, ακονίστηκα, δοξάστηκα,  κρεμάστηκα,  μεταχει-

ρίστηκα, πείστηκα, πρήστηκα, σείστηκα, κουλουριαστώ, συμβιβαστώ 

στάση, ένσταση, στατικός κ.α. 

  

6) Με τα ντζ & τζ 

ντζ: βελέντζα,  γάντζος,  καλικάντζαρος, μαντζούνι, μαντζου-

ράνα,  νεράντζι, παντζάρι, παντζούρι, σκαντζόχοιρος.  Μαντζουρία, Βι-

ντσέντζος,  Λορέντζος, Λορεντζάτος, Μάντζαρος,  Φραντζής 

τζ: μελιτζάνα, φλιτζάνι. 

 

7) Με τα μπ & μβ 

μβλ: αμβλεία, έμβλημα. 

μπ: ακουμπώ, γαμπρός, θαμπώνω, κολυμπώ, μπόμπα. 

μβ: κολυμβήθρα, άμβωνας, βομβαρδίζω, διθύραμβος, εκατόμβη, 

θρίαμβος,  ρεμβάζω ..... 
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τα: Καμβούνια, Μονεμβασία, Αμβέρσα, Αμβούργο,  Βυρτεμ-

βέργη,     Εδιμβούργο.... 

τα εν-β: έμβασμα, εμβατήριο, εμβολή, έμβολο, 

τα συν-β: συμβαίνω, συμβιβάζω, συμβίωση, συμβόλαιο, συμ-

βολή, συμβουλή,  

βρ: αμβροσία, Δεκέμβριος ( Οκτώβριος ), εμβρίθεια, μεσημβρι-

νός,  Νοέμβριος, Αμβρακικός, Μεσημβρία, Αμβρόσιος. 

 

8) Με τα ντ, νδ, νδρ 

ντ: έντεκα, εντέκατος ή  ενδέκατος,  καντήλι, κοντύλι, μάνταλο,  

μαντάτο, μανταρίνι, σφεντόνα, χαντάκι. 

νδ: ένδεκα, ανένδοτος, άσπονδος, ένδειξη, ενδεχόμενο,  ενδια-

φέρον, ενδόμυχος, ένδοξος, ινδικός, σπονδή, σπόνδυλος, συνδαιτυμό-

νας, σύνδεσμος, συνδιαλλακτικός, συνδιοικώ, συνδυάζω.   

 Ινδία, Πίνδος, Ιρλανδία, Λονδίνο, Ολλανδία,  Πανδώρα, Πίν-

δαρος. 

νδρ: παλινδρομικός, Ανδρομέδα, Λύσανδρος. 

 

9) Με τα υσ, υχ, γχ.... 

υσ: απαιδευσιά,  ευσυνειδησία,  εύσημα, παυσίπονο,  παυσίλυ-

πος,  καύση, καύσιμος ( αλλά και κάψιμο), εμπορεύσιμος, στρατεύσι-

μος, επιστράτευση,  απόλαυση,  διάψευση.   

υχ: ευχή, ευχαριστώ, εύχομαι, προσεύχομαι, καυχιέμαι. 

γχ: αγχίνοια, αγχόνη, εγχείρηση, ελέγχω, λόγχη, μελαγχολία, 

συγχαίρω, συγχορδία, συγχύζω, συγχωρώ σύγχρονος, συγχρωτίζομαι,  

συγχαρίκια, Αγχίαλος, Κοπεγχάγη, Μάγχη.   

χ:  κόχη, κοχύλι, ροχαλίζω. 

 

3. ΟΜΩΝΥΜΩΝ  

{= Λέξεις ομόηχες, όμως διαφορετικής ετυμολογίας-έννοιας) 

αρειανός  (= οπαδός του Αρείου)     αριανός (= της άριας φυλής)  

αυτί (= ουσ. το ους)                           αυτοί, αυτή (αντωνυμία) 

γεια, η   (= η υγεία )                           για ( =  πρόθεση) 

γλείφω, εις..(= με τη γλώσσα)         γλύφω, εις (= με όργανο) 

Γάλλος, ο (= από τη Γαλλία)           γάλος, ο (= η γαλοπούλα) 

δανικό, το (= από τη Δανία)            δανεικό, το (= το δανεισμένο) 

διάλειμμα, το (= η διακοπή)          διάλυμα, το ( = υγρό)                 

δίστιχο, το (= δυο στίχοι)              δύστυχο, το ( = το κακότυχο) 

έγγειος, εγγειοβελτιωτικά έργα      έγκυος γυναίκα 

έκκληση, η (= η παράκληση)          έκλυση, η (ηθική χαλάρωση) 

εξάρτηση, η (= η σχέση)               εξάρτυση, η (τα ατομικά είδη) 

Επιφάνια-Θεοφάνια, τα                 επιφάνεια, η (= το επίπεδο) 

ετοιμολογία (έτοιμος+ λογία), η       ετυμολογία (έτυμον + λογία) 
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Ηλίας (= το όνομα )                        Ηλείας (= ο νομός) 

ήτα, το (= το γράμμα)                     ήττα, η (αντίθετο της νίκης) 

θήρα, η (= το κυνήγι)  θύρα ,η (= η πόρτα,  Θήρα, η (= το νησί) 

ίλη, η (= μονάδα αρμάτων), ύλη, η (η ουσία),  είλη (δέσμη), ήλοι 

(καρφιά) 

ιός, ο (= το μικρόβιο)                         υιός, ο (= ο γιος) 

καινός,ή,ό (=ο  νέος)                          κενός,ή,ό (= άδειος,α,ο) 

κάλος, ο (= το κότσι)                          κάλλος, το (= η ομορφιά) 

κήλη, η (= το εξόγκωμα της κοιλιάς)       κοίλη, η (επιφάνεια)    

κήτος,το (= μεγάλο ψάρι)                  κύτος, το (= το αμπάρι) 

κλείνω, κλείνεις (= κλειδώνω)          κλίνω, εις(= γέρνω) 

κλίνη,ης (κρεβάτι)                           κλίν-ω,εις (λέξεις μορφοποιώ)  

κλήμα, το (= του αμπελιού)               κλίμα, το (μετεωρολογικό) 

κλητική, η (= η πτώση)                      κλιτική, η (= η κατάληξη) 

κλήση,ης (= η πρόσκληση)                κλίση,ης (στη γραμματική) 

κλείσεις,ει (κλείσε την πόρτα, ρήμα) 

κόμμα, το (= σημείο στίξης)              κώμα, το (= η βαθιά νάρκη) 

κοπείς, εί (= ρήμα)                            κοπή, ής ( = η κοπή, ουσ.) 

Κρητικός, ο (εθνικό)                           κριτικός, ο (= ο σχολιαστής) 

μάνα, η                                                 μάννα, το 

λίμα, η (= εργαλείο)                       λύμα, το (= ακάθαρτα νερά) 

λιμός,ο (= η πείνα)                              λοιμός, ο (= αρρώστια) 

λίπη, τα (= το πάχος), λύπη, η (= στενοχώρια), λείπ-ω,ει (= α-

πουσιάζω)                                                             

λίρα, η (= το νόμισμα)                     λύρα, η ( = το μουσ. όργανο) 

λιτός,ή,ό (= λιγόφαγος,η,ο)                 λυτός,ή,ό (λυμένος,η,ο)     

λιτή η (πτωχή)                                 λυτή (λύνω) 

μήτρα, η (= όργανο σώματος)        μίτρα, η (= ιερατικό καπέλο) 

νίκη, η                                                   νοίκι, το ( = το ενοίκιο) 

νότα, η ( φθόγγος μουσικός)                νώτα, τα (= τα οπίσθια) 

νοσηλεία, η (= θεραπεία)             νοσήλια, τα (= έξοδα ιατρικά) 

οδύνη, η                                                ωδίνει (ρήμα)   

όμως (= σύνδεσμος)                             ώμος, ο (= η ωμοπλάτη) 

πάλη, η (= αγώνισμα)                           πάλι (= επίρρημα) 

παράλειψη, η (=αμέλεια)                παράληψη, η (= η παραλαβή) 

παραλείφτηκε (παραλείπω)              παραλήφτηκε (παραλαμβάνω) 

πείρα, η (= η γνώση)                  πύρα και πυρά (ζέστη, φωτιά) 

ποιο (= ερωτ. αντων.)                          πιο ( = ποσοτ. επίρρημα) 

σατιρικός (= αστείος)                    σατυρικός (= ο των σάτυρων) 

σήκω (= ρήμα)                                     σύκο, το (= το φρούτο) 

σκηνή, η (= θεάτρου)                           σκοινί, το  

σωρός, ο (= σύνολο)                            σορός, η (= το λείψανο) 

τοίχος, ο (= σπιτιού)                            τείχος, το (= πόλης) 
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τύχη, η (= η εύνοια)              τείχη, τα (πόλης), τύχει (= ρήμα) 

φιλί, το (= το ασπάζειν)                       φυλή, η (= η γενιά) 

φύλλο, το (= δέντρου)                          φύλο, το (ανθρώπου)  

φυτό, το                                                 φοιτώ( = ρήμα) 

φρόνημα, το (= οι ιδέες)                   φρόνιμα (επίθ., φρόνιμος,η,ο) 

χείρα, η (= το χέρι)                               χήρα, η ( γυναίκα) 

χήρος (άντρας)                                      χοίρος (= το γουρούνι) 

Χριστός, ο (= ο Θεός)                         χρηστός, ο ( = ο ενάρετος) 

χωρικός, ο (= ο χωριάτης)                    χορικός (= ο του χορού)          

ψηλός, ή,ό (με ανάστημα)                    ψιλός, ή,ό (λεπτός) 

ψηλά (= υψηλά)                                    ψιλά (λεπτά) 

 

4. ΠΑΡΩΝΥΜΩΝ 

{ = Λέξεις παραλίγο ομόηχες, λέξεις με διαφορετική σημασία, 

που όμως μοιάζουν κάπως ηχητικά) 

άμεσα                                        έμμεσα (εν-μέσω) 

αμείβω, αμείβει  (ρήμα)              αμοιβή, η (ουσιαστικό) 

αλείφω, αλείφει  (ρήμα)             αλοιφή, η (ουσιαστικό) 

αλήτης                                       αλιτήριος (αμαρτάνω) 

άλλοτε                                       άλλωστε 

βίωμα, το                                   βιοτικός 

βρίσκω > βρήκα               εύρημα, εύρηκα > βρήκα, εφεύρεση 

γέλιο, το                                    γελοίο, το 

γενναία, η                                  γενεά, η 

γέννηση, η                                 γενέθλια, τα 

γινόμενο                                     γίνωμα    

γυαλί, το                                    γιαλός, ο (αιγιαλός) 

εγκληματώ                                 εγκλιματίζω 

εγχείρηση, η                              εγχειρίδιο, το 

εν-λείπω > έλλειψη, η     ελλιπής, ο (λείπω, έλιπον = β’ αόριστος) 

    συν-ληψη > σύλληψη, συν-λαμβάνω 

επήρεια, η & επηρεάζω              επιρροή, η  

καλώς (= επίρρημα)                  κάλος, ο, κάλλος, το  

λιποθυμώ                                  λύπη  

μαγεία (μαγεύω), η                   μάγια, τα  

μαγεύτηκα (ρήμα, αόριστος)      μαγευτικά (επίθετο) 

μακρινά (επίθετο)                      ξεμάκρυνα 

μείγμα, μεικτός, μείξη                μιγάδα, συμμιγής 

μεταλλείο, το μέταλλο                μετάλλιο, το 

μέτωπο, το                                 μετόπη, η  

νιφάδα, η                                   νύφη, συννυφάδα, η  

όαση, η                                      επώαση, η (επί + όαση)  

ομαλός                                       ανώμαλος 
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οξύ, το                                       οξείδιο, το (οξύ + είδος)  

οξυγόνο, το (οξύ + γόνος)         οξυγώνιο, το (οξύ + γωνία)  

όρη, τα,                                     ορεινά, τα 

οφείλω, όφελος, οφέλη, οφειλή ωφελώ, ωφέλεια 

παίρνω (επαίρω)                        περνώ (από το πέρας)  

πρίσμα, το                                  πρήξιμο, το  

στήλη, η ( = η πλάκα)                στύλος, ο ( = η κολώνα)  

στηλιτεύω                                  στυλοβάτης, στυλογράφος 

σφαγείο, το (τόπος)                    σφάγιο, το (= το ζώο)  

σχολείο, το                                 σχόλιο, το (κριτική)  

τεχνητός, ο                                 τεχνικός ο  

Τριφυλία, η (επαρχία)                 τριφύλλι, το  

υπολείπομαι                               υπόλοιπο, το 

φίλη, η                                       φυλή, η (ράτσα), 

φιλώ                                          φύλο (η ράτσα), φυλάκιο, το 

χορός, ο (χορεύω)                     χώρος, ο (ο τόπος)  

χρεία (ανάγκη), η                      χροιά, η (απόχρωση)  

 

5. ΑΝΑΓΩΓΩΝ 

{ = Λέξεις διαφορετικές, όμως κάπου μπερδεύονται}  

άμιλλα                               άμυνα 

αστείο                                γελοίο 

απορία (η) (ερώτημα)         απόρροια (από + ρέω) 

Γαλλία, η                            Πορτογαλία, η   

γεννήτρια                           γενέτειρα 

Γυμνάσιο                            σχολείο, Λύκειο 

δειλινό                               δηλητήριο 

δειλία, δείλι                        δουλεία, δηλώνω 

έκλειψη, η                          έκθλιψη, η 

έμπειρος, ο                         ανάπηρος, ο 

εξάλειψη                            ανάληψη 

επέτειος                              επαιτεία 

ευκαιρία                             ευχέρεια 

εστιατόριο                           μαγειρείο 

θάρρος                               θέρος 

καιρός                                ακέραιος 

καμένος                              κομμένος 

καντήλι                               μαντίλι 

κατάληψη                           εγκατάλειψη 

κεραμίδι                              κρεμμύδι 

κήρυκας                              κυνηγός 

κιμάς, ο                               κύμα, το 

κοινοτικός                           κοινωνικός 
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ξηλώνω (εξ - ήλος)             ξύλο, το  

ονειροπολώ , αναπολώ        περιπολώ, παντοπώλης 

οξυγόνο                              οξείδιο 

όριο                                     περιθώριο 

πένης > πεινώ > πείνα,   

περήφανος                             περίφημος 

περιττός, ο                              πυρετός, ο    

πίνω,εις,ει                               πονώ > ποινή, ής 

πρόσωπο                                μέτωπο 

πρότυπο, το  (πρό-τυπο)         πρωτότυπο, το (πρωτό-τυπο) 

σάτιρα, σατιρικό                       σάτυρος, ο 

σελήνη, η                                σέλινο, το 

σήραγγα                                  σύριγγα 

σιντριβάνι, το                           συντριβή, η 

σταφίδα, η                               σταφύλια, τα 

στιφάδο                                   στυφό 

σύμπνοια                                 συμπόνια 

σύννεφα                                   σύνορα 

σφύζω (από ζωή)                     σφίγγω  

Τίρανα, τα (η πόλη)                  τύραννος, τυραννά  

τριαντάφυλλο                           γαρίφαλο 

φωτεινός                                  φετινός 

χέρι > χείρα                              μαχαίρι & χήρα  

χερσόνησος, Μεγαλόνησος     Πελοπόννησος, Αλόννησος 

νοιώθω, μετάνοια, μετανοιώνω, νοιάζομαι διάνοια..   

(όλα με -οι-, από το "νο-ος > νους, (γ)νόω  > γνωρίζω"....) 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & Η ΟΡΘΟΓΡΑ-

ΦΙΑ ΤΟΥΣ 

 
1. ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  

α) Αρσενικών 

-ωμός,  (από ρήματα σε -ωνω): λυτρωμός, τελειωμός.. 

-ορας (παροξύτονα): αυτοκράτορας, ρήτορας, Έκτορας.. 

-άτορας, από ρήματα:  συμβουλάτορας, εισπράκτορας,...  

-ισμός, από ουσιαστικά: χριστιανός > χριστιανισμός, άνθρωπος 

> ανθρωπισμός, εγώ > εγωισμός..   

-ίτης, από θηλυκά: πόλη >  πολίτης, ανατολίτης, τεχνίτης, μεσί-

της, τραπεζίτης..  

-ητής (από ρήματα σε –ώ): ποιητής, επιθεωρητής.. 
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-υτής (από ρήματα σε –υω): μηνύω > μηνυτής, ιδρύω > ιδρυ-

τής..  

  β) Θηλυκών   

-αία: τα: αυλαία, κεραία ( τα υπόλοιπα με –εα: νέα, Νεμέα..) 

-ια:   

από ουδέτερα ουσιαστικά:  τα καλάμια > η καλαμιά, ψαριά ..   

από επίθετα: σοφός > σοφία, Σοφία, κακία, φιλία, ,..  

από ρήματα σε -ώ: ομιλώ > ομιλία, βαθμολογία....               

-εια:  

από ρήματα σε -ευω, -άω: βοηθάω > βοήθεια, βασιλεύω > βα-

σιλεία, γιατρεύω > γιατρειά, λατρεία, θρησκεία, πορεία, εφορεία, , θε-

ραπεία, ωφέλεια, προσπάθεια..   

από επίθετα σε -ής: αληθής > αλήθεια, ευγένεια...   

-ωνια: Κυδωνία, Λακωνία, Τσακωνιά, Ιαπωνία..  χειμωνιά, θη-

μωνιά,..  

-ος:    διαγώνιος, Κόρινθος, Ρόδος, περίμετρος,.. 

-άδα:   σκληράδα, νοστιμάδα,  αγριάδα, μονάδα,..   

-ίλα:    πικρίλα, ασπρίλα, ξινίλα, κρασίλα...   

-ίδα:    Γαλλίδα, Ιταλίδα,.... γραφίδα, σκελίδα, λαβίδα..   

-αλα:   κρεμάλα, φουσκάλα, τραμπάλα, μπουκάλα..   

-ουριά: κλεφτουριά, λασπουριά, κουμπουριά..   

-ούρα:  κλεισούρα, σκοτούρα, θολούρα...   

-αινα:   Γιώργαινα, δράκαινα, λέαινα, λύκαινα,...   

-οσύνη: δικαιοσύνη, καλοσύνη, αγιοσύνη...   

-ότητα:  αθώος > αθωότητα, γενναιότητα, μητρότητα, πατρό-

τητα,..   

-ύτητα (από επίθετα σε –υς):  βαρύτητα (βαρύς), ταχύτητα, 

γλυκύτητα..  

Ρηματικά: 

-ση,ξη,ψη: κλίση, παύση, λάμψη, βράση, φύλαξη, τάξη, 

σκέψη...   

-ωση:   βεβαιώνω > βεβαίωση, δικαίωση, δήλωση, σπίλωση....  

(από ρήματα σε -ωνω)  

-ηση:  κυβερνάω > κυβέρνηση, ανθώ > άνθηση, άσκηση, κί-

νηση, γέννηση...  

(από ρήματα  σε -εω &  -άω) 

-ιση:  διαφημίζω >  διαφήμιση, φώτιση..(από ρήματα σε -ιζω)   

-υση:   μηνύω > μήνυση, ιδρύω > ίδρυση...  (από ρήματα σε 

-υω) 

-όση: δίδω > δόση, παράδοση, έκδοση, πίνω   >  πόση...  

Χαϊδευτικά: 

-ίτσα:  Ελενίτσα,,  πορτίτσα...   

-ούδα, -ούλα: πλεξούδα, βρυσούλα, κορούλα,..   
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-(ι)ω:  Κατιν-ιώ, Ερατ-ώ, Μαριώ,...    (Τα ουδέτερα με -ο: Μα-

νωλιό...)  

   ,........................... 

    γ) Ουδετέρων 

-ος:    μέρος, θέρος, βέλος, τέλος, κράνος...   

-ως:   φά-ος > φως, καθεστώς... = συνηρημένα 

-ί, τα οξύτονα: ψωμί, τυρί, σκαμνί, κουτί, αρνί, σακί...   

-υ, τα παροξύτονα & προπαροξύτονα  διπλόθεμα:  στάχυ > στά-

χεος (στάχυα), θήλυ, βράδυ, δίχτυ, δάκρυ, δόρυ,    γόνυ (γόνατο)   

-ιο,  τα τμήματα ή στοιχεία: αέριο, ασβέστιο, νάτριο, χωρίο, χω-

ριό, ...   

-ειο, τα δημόσια  ιδρύματα: Ζάππας > Ζάππειο, Μπενάκειο .... 

         τα επαγγελματικά ιδρύματα : κουρέας > κουρείο  ια-

τρείο, γραφείο,... 

& τα: κώνειο, λαχείο, βραβείο, αγγείο, εργαλείο, δοχείο. 

-λόϊ:     αρχοντολόι, συγγενολόι..   

-ονι:     τιμόνι, λεμόνι, πεπόνι,...   

-ασι:     κεράσι, φαράσι, καφάσι...   

-άκι:     αρν-άκι, ψαράκι, μηλαράκι, φυλλαράκι..  

-ουλι/ουδι:  αγγελούδι, αγγελούλι, μικρούλι..   

-ίδι:      σκουπίζω - σκουπίδι, .στολίδι... 

-τήρι:    κλαδευτήρι, ξυπνητήρι, ψαλτήρι, σκαλιστήρι..   

-ιδιο:     κρατίδιο, δρομίδιο,  σφαιρίδιο, καρύδι(ο), ογκίδιο.. 

-αδικο: ψαράδικο, κανατάδικο, ραφτάδικο, 

-τρο:  θέατρο, κάνιστρο, άροτρο..   

-αριό,ά:  καμπαναριό, πλυσταριό, ψησταριά....   

-ον,εν: ον, φωνήεν, καθήκον,..   

-ας:  τέρας, πέρας, κρέας,.... 

,................ 

Ρηματικά: 

-ητό:   βογκ-ητό, παραμιλητό, ξεφωνητό, ,.. (από ρήματα σε -

ώ) 

-σιμο (-ψιμο -ξιμο): στρώσιμο, χάσιμο, δάρσιμο, ψήσιμο, τρέ-

ξιμο, σκάψιμο...   

-εμα:   κλάδεμα, κούρεμα, γιάτρεμα..   

-ωμα:   φόρτωμα, ίσιωμα, σημείωμα, όργωμα.. (από ρήματα σε 

-ώνω) 

-ημα:   ξεφώνημα, παραμίλημα πάτημα,... (από ρήματα σε -ώ & 

-ωνώ) 

-υμα:   μηνύω > μήνυμα, λύω > λύμα, κατάλυμα... (από ρήματα 

σε -υω) 

-τήριο: εκπαιδευτήριο, γυμναστήριο, δικαστήριο...   

Διγενή μονοκατάληκτα 
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-εας,εας:     ο η συγγραφέας, κουρέας, γονέας, ιππέας, δεκα-

νέας... 

-ος,ος:         ο,η κάτοικος, ένοικος, έμπορος, κάτοχος, έφορος, 

γιατρός,, ... 

-ποιός,ος:   ο,η ειρηνοποιός, επιπλοποιός, ταραχοποιός,    ηθο-

ποιός..   

-ωδός,ος:    ο,η κιθαρωδός, ραψωδός, μελωδός..   

-άριος,ος:    ο,η αποθηκάριος, βιβλιοθηκάριος..   

Διγενή δικατάληκτα 

-ης,ισα:            ο μπακάλης, η μπακάλισσα, μανάβης, τελάλης..  

-τζής,τζού:       ο ταξιτζής, η ταξιτζού, κουλουρτζής, παλιατζής..   

-άρης,άρισ(σ)α: ο λυράρης, η λυράρισσα, βαρκάρης, σκουπι-

διάρης..   

-ιστής,ίστρια:   ο βουδιστής, ελληνιστής, ανθρωπιστής, εγωι-

στής..   

-ώτης,ώτισ(σ)α:  ο θιασώτης/ώτισσα, πατριώτης/ιώτισσα, Ηπει-

ρώτισσα.. 

-αϊτης/ιάτης:   Μοραΐτης, Μανιάτης, Μανιάτισσα..   

Ρηματικά δικατάληκτα: 

-της,τρ(ι)α: ψάλτης (ψάλω), ψάλτρια, ράφτης (ράβω), ρά-

φτρ(ι)α, κόφτης,... διευθυντής, διευθύντρια ανα-κριτής (κρίνω), ιδρυ-

τής (ιδρύω), μηνυτής (μηνύω)...   

-ητής,ήτρια: αθλητής/ρια, μαθητής, ποιητής, τηλεφωνητής, α-

παιτητής, καταπατητής, κυβερνήτης..   (από ρήματα σε -ώ, -αίνω) 

-ωτής,ώτρια: διορθωτής, διορθώτρια, θεμελιωτής, λυτρωτής.. ( 

από ρήματα σε   -ώνω)  

 

Οικογενειακά διακτάληκτα: 

-ακης,η:  ο  Σπανάκης, η Σπανάκη, Παπαδάκης, Τσιχλάκης,...  

-όπουλος,ου:   ο Βοσκόπουλος, ο Πουλόπουλος, η Πουλοπού-

λου..    

-ίδης,ου:  ο Κοτρίδης, η Κοτρίδου, ο Σπανίδης,... 

-ογγονας,α: Δημαρ-όγγονας,α, Παπαδόγγονας,α...   

-ίδης,η:  ο Μελισσίδης, η Μελισσίδη,Κωνσταντινίδης, Βαπορί-

δης....   

& τα Ευριπίδης, Αρχιμήδης, Διομήδης) 

,............. 

Τοπικά - εθνικά: 

-ανός,άνα/ή: Αφρικανός,ή, Αμερικανός, Παριανός, Αφρικάνα, 

Αμερικάνα..  

-αίος,α: Αμαλιαδαίος,α, Ιουδαίος, Αθηναίος, Θηβαίος.. (από θη-

λυκά σε -α) 

-ιος,α:    ο Ρόδιος, η Αιγύπτια,  Πόντιος,.. 
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-έζος,α:   ο Βιεννέζος, η Βιενέζα,  Κινέζος, Γιαπωνέζος, Ταϊλαν-

δέζος..   

,............ 

Ουσιαστικά σε -όνα(ς) & -ώνα(ς) 

    1. Με την τονισμένη κατάληξη -ώνα(ς) γράφονται τα:  

περιεκτικά: ο ελαιώνας, ξενώνας, αχυρώνας, η λεγεώνα,... 

κοινά: ο αρραβώνας, ο Χειμώνας, αγκώνας,... 

τοπωνύμια & εθνικά:  

η Αυλώνα, ο Πλαταμώνας, ..... 

Κυδωνία > Κύδωνες, Λαπωνίας, Ιάπωνας, Τσάκωνες..   

ονόματα: Ζήνωνας, Τρύφωνας, Πλάτωνας... 

2. Με την άτονη κατάληξη -ονα(ς) γράφονται τα: 

προπαροξύτονα: επιστήμονας, βραχίονας, γνώμονας,..  

παροξύτονα:  ηγεμόνας, κανόνας, αλαζόνας..  

 

2.  ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ  

 

-ης,ια,ί:   θαλασσής,ιά,ί, βυσινής,ιά,ί, σταχτής,ιά,ί.  (σημαίνουν 

χρώμα)  

-υς,ιά,ύ:  ελαφρύς,ιά,ύ, βαρύς, φαρδύς, πλατύς... (σημαίνουν 

μέγεθος) 

-αιος,α,ο (από ουσιαστικά θηλυκά):  ακμή >   ακμαίος, ώρα > 

ωραίος, μοίρα   > μοιραίος...  & τα: Πτολεμαίος, Μυτιληναίος, Ειρη-

ναίος, ...   

-ιος,α,ο:   

Τα προπαροξύτονα παράγωγα από κοινά ουσιαστικά: τιμή 

> τίμιος,   λόγιος, πλάγιος,   άθλιος, αιώνιος, μαραθώνιος,  πλούσιος...   

-ειος,α,ο,  

Τα προπαροξύτονα από κύρια ονόματα: Αίσωπος > Αισώ-

πειος, Μπενάκης > Μπενάκειος....,  

Τα σημαίνοντα ποιότητα, προπαροξύτονα: βους > βόειος, 

πρόβειος, χοίρειος, τέλειος..,  

Τα παροξύτονα: άνδρας > ανδρείος, αστείος, γυναικείος, οι-

κείος...   

Τα σύνθετα με -γη & -λαός: επίγειος, μεσόγειος, αχίλλειος...     

-ήσιος,α,ο: τα: έτος > ετήσιος, ημέρα > ημερήσιος 

-ωλός,ή,ό:  αμαρτωλός, φειδωλός,..  

-ωπός,ή,ό: χαρωπός (χαρά), σκυθρωπός, αγριωπός, κοκκινω-

πός, πρασινωπός..   

-ηλός,ή,ό:  σφριγηλός, (υ)ψηλός, σιωπηλός, απατηλός....   

-λέος,α,ο:  θαρραλέος, νυσταλέος, πειναλέος,...  

-ένιος,α,ο: ασημένιος, σταρένιος, σιδερένιος..   
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-(ε)τέος,α,ο: αφαιρετέος, διαιρετέος, μειωτέος, προσθετέος..  

(από ρήματα) 

-ικος,η,ο:  γέρικος, κλέφτικος... λογικός, γραφικός..  χωρικός, 

κρατικός, κρητικός, γαλλικός..   

-(ιά)τικος,η,ο: μαγιάτικος, κυριακάτικος, χειμωνιάτικος... 

-(α)κός,ή,ό: οικογενειακός, ηλιακός,  σεληνιακός,..  

-η/ετικός,ή,ό: ενοχλητικός, παραπονετικός,..   

-ατος,η,ο:  αφράτος, ξιδάτος, γλυκάτος..   

-σιμος,η,ο: κατοικήσιμος, τρώγω (έφαγα) - φαγώσιμος..   

-ουλός,ή,ό: βαθουλός, παχουλός, μακρουλός..   

-ινος,η,ο:  μάλλινος, ξύλινος, πέτρινος, κίτρινος, πράσινος.. 

,............. 

Ρηματικά 

-τός,ή,ό:   σφιχτός, σβηστός, ακουστός, πεταχτός,..  

-ητός,ή,ό:  ξυπνητός, αγαπητός, ποθητός..  (από ρήματα σε -ώ)  

-ωτός,ή,ό:  καμαρωτός, αυλακωτός, απλωτός, αγκαθωτός,.. 

(από ρήματα σε -ώνω)  

Από ουδέτερα σε -ι: 

-ίσιος,α,ο: αρνί > αρνίσιος, φιδίσιος, βαρελίσιος, βουνίσιος,..  

Από επιρρήματα 

-ινός,ή,ό:  κοντινός (καντά), μακρινός, σημερινός, φετινός, τω-

ρινός..  

-ιανός,ή,ό: παρακατιανός, μεσημεριανός, αυριανός..   

Aπό άλλα επίθετα:  

-ιδερός,ή,ό: μαύρος > μαυριδερός, ασπριδερός..   

Χαϊδευτικά: 

-ούλης,α,ικο:   κοντούλης (κοντός), μικρούλης, μικρούλικο, μι-

κρούλι..   

-(ι)άρης,α,ικο: πεισματάρης, κοκαλιάρης, ψωριάρης,..               

-ούτσικος,η,ο: ζεστούτσικος, μικρούτσικος, καλούτσικος  

Τριγενή και δικατάληκτα 

-ής,ής,ές:      ο η αμαθής, το αμαθές, δυστυχής, περιχαρής..   

-ώδης,ης,ες: ο η ευώδης, το ευώδες, μυώδης, θορυβώδης, αι-

ματώδης, δυσώδης...  

 

3. ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 

 

-αβω, -εβω: ανάβω (ανάπτω), ράβω (ράπτω)... κλέβω, σέβομαι 

(σεπτός).. 

-αυω, -ευω: παύω, απολαύω, κλαδεύω…. 

-αίνω: ζεσταίνω (ζεστά), ακριβαίνω, φαρδαίνω..  

-ι(ά)ζω: αηδ-ιάζω, αδε-ιάζω, αγκαλιάζω… 

-λλω : αναγγέλλω, αναβάλλω, ανατέλλω… 
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-ώνω: κλειδώνω, μανταλώνω, τελειώνω… 

-σσω/-ττω: πλήττ-ω, εισπράττ-ω..   

-ίνω, -ήνω: -ύνω, -εινω, -ηνω: δίν-ω, κρίν-ω, λύν-ω, κλείν-

ω, τείν-ω αφήν-ω, σβήν-ω, ψήν-ω… 

  

 

4. ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 Ενικός  αριθμός 

 Α΄ πρόσωπο Β΄ πρόσωπο 

Ονομ. εγώ εσύ 

Γεν. εμένα ή μου εσένα ή σου 

Αιτ. εμένα ή με  εσένα ή σε 

Κλητ. -  εσύ 

 Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. εμείς εσείς 

Γεν. εμάς ή μας εσάς ή σας 

Αιτ. εμάς ή μας εσάς η σας 

Κλητ. - εσείς  

  

  Ενικός αριθμός  

  Γ΄ πρόσωπο  

Ονομ. αυτός ή τος αυτή ή τη αυτό ή το 

Γεν. αυτού ή του αυτής ή της αυτού ή του 

Αιτ. αυτόν ή τον αυτή(ν) ή τη(ν) αυτό ή το 

Κλητ. - - - 

  Πληθυντικός αριθ-

μός 

 

Ονομ. αυτοί ή τοι αυτές ή τες αυτά ή τα 

Γεν. αυτών ή 

τους 

αυτών ή τους αυτών ή τους 

Αιτ. αυτούς ή 

τους 

αυτές ή τις αυτά ή τα 

Κλητ. - - -  

 

Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους  αδύνατους τύπους των προ-

σωπικών αντωνυμιών του τρίτου προσώπου: τη, της, τη(ν), τις, τους, 

του,  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. 
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ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α’ ΣΥΖΥ-

ΓΙΑΣ 

Κατά-

ληξη 

Παραδείγματα Εξαιρέσεις 

-άβω ανάβω, ράβω, σκάβω κ.α. παύω, αναπαύω 

-εύω παιδεύω, λατρεύω, ονει-

ρεύομαι 

κλέβω, σέβομαι 

-αίνω ζεσταίνω, μαθαίνω, φαί-

νομαι 

δένω, μένω, πλένω, περιμένω 

-έρνω γέρνω, φέρνω, κ.α. παίρνω 

-ιάζω αγκαλιάζω, βουλιάζω, βιά-

ζομαι 

αδειάζω, μοιάζω, μονοιάζω, 

χρειάζομαι 

-ίζω αντικρίζω, χαιρετίζω, δια-

φημίζω, σκουπίζω, κοι-

μίζω κ.α. 

αθροίζω, δανείζω, πήζω, ανα-

βλύζω, δακρύζω, συγχύζω, 

σφύζω. 

-λλω αναβάλλω, αναγγέλλω, 

μέλλω, ψάλλω κ.α. 

θέλω, οφείλω, μέλει. 

-ώνω απλώνω, κλειδώνω κ.α.  

-σσω αναπτύσσω, απαλλάσσω, 

εξελίσσω 

αρέσω 

-ττω εισπράττω, πλήττω θέτω, κείτομαι 

-ίνω δίνω, κλίνω, κρίνω, πίνω, 

αποκρίνομαι, γίνομαι 

 

-ήνω αφήνω, σβήνω, στήνω, 

ψήνω 

 

-ύνω γδύνω, λύνω, ντύνω, 

φτύνω, διευθύνω, μο-

λύνω, οξύνω, ταχύνω  

 

-είνω κλείνω, τείνω  

 
Καταλήξεις ενεστώτα των ρημάτων της β’ συζυγίας 

Τα ρήματα της β’ συζυγίας χωρίζονται σε δυο τάξεις. Ο χωρισμός γίνεται 
από τις καταλήξεις που παίρνουν στα τρία ενικά πρόσωπα του ενεστώτα. 

Ρήματα ενεργητικής φωνής: Η πρώτη τάξη τελειώνει σε -ώ, -άς, -ά: α-
γαπώ, αγαπάς, αγαπά. Η δεύτερη τάξη τελειώνει σε -ώ, -είς, -εί: λαλώ, λαλείς, 
λαλεί. 

Ρήματα παθητικής φωνής: Η πρώτη τάξη τελειώνει σε -ιέμαι, -ιέσαι, -ιέ-
ται: αγαπιέμαι, αγαπιέσαι, αγαπιέται. Η δεύτερη τάξη τελειώνει σε -ούμαι, -ά-
σαι, -άται και -ούμαι, -είσαι, -είται. 

 

 

Οι καταλήξεις και των δυο τάξεων 
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Α’  Ενεργητική φωνή 

 

Πρό-
σωπα 

Ενεστώτας Παρατατι-
κός 

Αόρι-
στος 

Εξακολ. Μέλλων Στιγμ. 
Μέλλων 

 Πρώτη Δεύ-
τερη 

  Πρώτη Δεύ-
τερη 

 

α' -ώ -ώ -ούσα -ησα -ώ -ώ -ήσω 

β' -άς -είς -ούσες -ησεις -άς -είς -ήσεις 

γ' -ά -εί -ούσε -ησε -ά -εί -ήσει 

δ' -ούμε -ούμε -ούσαμε -ήσαμε -ούμε -ούμε -ήσουμε 

ε' -άτε -είτε -ούσατε -ήσατε -άτε -είτε -ήσετε 

ζ' -ούν -ούν -ούσαν -ησαν -ούν -ούν -ήσουν 

 
 

Β’  Παθητική φωνή 

 

Πρό-

σωπα 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

 Πρώτη Δεύτερη Πρώτη              Δεύ-

τερη 

 

α' -ιέμαι -ούμαι -ούμαι -ιόμουν -όμουν -ού-
μουν 

-ήθηκα 

β' -ιέσαι -άσαι -είσαι -ιόσουν -όσουν -ού-
σουν 

-ήθηκες 

γ' -ιέται -άται -είται -ιόταν -όταν -ούνταν -ήθηκε 

δ' -ιόμαστε -ούμα-

στε 

-ούμα-

στε 

-ιόμαστε -όμαστε -ούμα-

στε 

-ηθήκαμε 

ε' -ιέστε -άστε -είστε -ιόσαστε -όσαστε -ούσα-
στε 

-ηθήκατε 

ζ' -ιούνται -ούνται -ούνται -ιόνταν -όνταν -ούνταν -ηθηκαν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 
(ΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ 

ΛΕΞΕΩΝ) 

 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 

 

Ετυμολογία λέγεται  ο χωρισμός μιας λέξης στα συστατικά της  

μέρη, π.χ. νόμ-ος, σύν-νομ-ος …,  και στη συνέχεια η γλωσσολογική 

και γραφική ανάλυσή τους προκειμένου να δούμε αφενός τη ρίζα ή την 

πρότυπη λέξη μιας παράγωγης λέξης  (π.χ. νέμω > νόμος…) και αφε-

τέρου το τι μέρος λόγου και τύπος (γένος, αριθμό και πτώση) έχει το 

σημαινόμενο, άρα τι επακριβώς σημαίνει,  ποια είναι η  σωστή ορθο-

γραφία  της κ.α. Αυτό, αφού: 

1) Η έννοια των λέξεων σε όλες σχεδόν τις γλώσσες εξαρτάται 

από τη συσχέτιση των συστατικών τους στοιχείων (= η κατάληξη, η 

ρίζα ή το θέμα και το πρόθεμα, αν είναι απλή, και το α’ + β’ συνθετικό, 

αν είναι σύνθετη), πρβ π.χ.:   

Ελληνική, ρήματα: αγαπ-ώ, άς,ά,...  τρέχ-ω,εις,ει..., ουσια-

στικά: γραφ-ή (ενικός θηλ.), γραφ-ές (πληθ. θηλ.).. γραφ-έας (εν. 

αρσ.).., σύνθετες λέξεις:  υπερ-αγωγώ, δια-γράφω, παρα-γράφω,  ά-

γραφ-η, συγ-γραφ-ή,.... 

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

us, popul-us, numer-us... 

2) Η γραφή μιας λέξης στο ελληνικό σύστημα γραφής δε γίνεται 

τυχαία, αλλά  φθογγικά και συνάμα ανάλογα με την ετυμολογία της 

(ανάλογα με το μέρος λόγου, τύπο και  ρίζα ή την πρωτότυπο λέξη) 

και με τη χρήση των ομόφωνων (ομόηχων) γραμμάτων: αι & ε,   ι & η  

& υ & οι & ει & υι,  o & ω, μ & μμ, ν & νν …. που μπαίνουν στις γραπτές 

λέξεις με τους εξής κανόνες:  

Α) Η γραφή της κατάληξης μιας λέξης γίνεται ανάλογα με το 

τι μέρος λόγου και τύπος είναι το σημαινόμενό της, πρβ ότι: 

Τα ρήματα γράφονται με -ω,ει: καλ-ώ,είς,εί, γράφ-ω,εις..,  

Τα θηλυκά γράφονται με -η: καλ-ή, νίκη, τιμή,...,  

Τα ουδέτερα γράφονται με -ο,ι: καλ-ό, γραφεί-ο, τυρ-ί, ψωμ-ί... 

Β) Η γραφή του θέματος μιας λέξης γίνεται ανάλογα με τη 

ρίζα ή την πρωτότυπη λέξη, πρβ π.χ. ότι: 
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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-).... 

Οι σύνθετες γράφονται όμοια με τις απλές που αποτελούνται, 

π.χ.: συν-θεση, δια-κρίνω,.......... 

Οι κλιτές και οι σύνθετες λέξεις γράφονται και  ανάλογα με το τι 

φθογγικό πάθος έχουν πάθει, αν, έχουν πάθει, π.χ. η αφομοίωση των 

Ν + Ν,Μ,Ρ,Λ γράφεται με ΝΝ, ΜΜ, ΡΡ, ΛΛ:   ε(ν)-νόμος > έννομος, 

συ(ν)-ράπτω > συρράπτω, ε(ν)-μένω > εμμένω, συ(ν)-λόγος > σύλ-

λογος....., η αφομοίωση των Π,Β,Φ + Μ με  ΜΜ: γράφ(ω) + μα   > 

γρα(φ)μα > γράμμα, κόβ(ω)+ μα  > κό(β)μα > κόμμα, βλέπ(ω) + μα   

> βλέ(π)μα-βλέμμα, γραφ-μένος,η,ο > γραμμένος...    

 

Το από ποια γλώσσα προέρχεται μια λέξη φανερώνεται από τη 

μορφή, και τα  συστατικά της μέρη. Άλλες καταλήξεις και άλλα θέματα 

έχει π.χ. η Ελληνική Γλώσσα και άλλα η λατινική,   άλλα η Αγγλική. 

κ.α.,  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..  

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.  

Η λέξη π.χ. "εμπόριο (ελληνικά) – emporium (λατινικά)" είναι ελ-

ληνική, γιατί αποτελείται από τις απλές λέξεις  «εν + πόρος, πορεύο-

μαι»..., που υπάρχουν αυτόνομες στην Ελληνική Γλώσσα.  

 

2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ  

 

Α) ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΑ-

ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ 

 

Οι λέξεις κάθε γλώσσας είναι άλλες ντόπιας δημιουργίας και άλ-

λες ξένης, πρβ π.χ. στην Ελληνική: 

Ελληνικές λέξεις: Θεός, καλός, σοφός, υπέρ, ναι.... 

Ξένες λέξεις:  

από Εβραϊκή: Μιχαήλ,, Ιωάννης, Εμμανουήλ…   

από Αγγλική: στοπ, φάουλ, αράουτ, ρεκόρ, τουρισμός, στοκ...  

από Γαλλική: καρμπυρατέρ, ρεκλάμα, μπλούζα... 
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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 πολ-

λές 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  πή-

γαν σε μια άλλη και μετά από καιρό ξανάρθαν, αυτούσιες ή παραποιη-

μένες στην προφορά ή στην έννοια, όπως π.χ. οι πιο κάτω στην ελλη-

νική:  

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 υ-

πάρχουν σε κάθε γλώσσα. Οι λέξεις π.χ. της Αγγλικής Γλώσσας, σύμ-

φωνα με τους μελετητές (π.χ. 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 α-

γαθών 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 διε-

θνείς. Η Ελληνική π.χ. μέσω των Ευαγγελίων έκανε παγκοσμίως γνω-

στά πολλά εβραϊκά ονόματα, όπως τα: Ιωάννης, Άννα, Ιάκωβος, 
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Εμμανουήλ....  Ομοίως η Λατινική  μέσω των επιστημών και των  τε-

χνών 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 τέ-

χνη 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 (υ-

πόγειος δρόμος αγγλικά) < metropolitan (σταθμός γαλλικά)  (από το  

μητρόπολις).....   

4) Οι ξένες λέξεις σπάνια εισάγονται αυτούσια. Συνήθως παρα-

ποιούνται - 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 ονό-

ματα και  λέξεις, πρβ π.χ. στην Ελληνική 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: τηλεό-

ραση, βιβλιοκριτικός, τμηματάρχης, σκηνοθέτης,    κινηματογράφος,  

μπάσκετ (καλαθόσφαιρα)....   

 

 

Β) ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ,   ΝΕΕΣ, ΛΟΓΙΕΣ, ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΤΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

 

Οι λέξεις κάθε γλώσσας δεν 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) 
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Λέξεις νέες λέγονται οι σημερινές, αυτές που φτιάχτηκαν τα τελευταία 

χρόνια, όπως οι εξής στην Ελληνική: μήνιν > μανία,... 
Λέξεις λαϊκές λέγονται αυτές που λέγονται αδιάκοπα από την αρχαία ε-

ποχή 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 > pro-

totype > πρωτοτυπία, φως + γράφω > photo > φωτογραφία, αέρας + πλάνο > 
αεροπλάνο, αέρας + δρόμος > αεροδρόμιο, άστρο + σκοπεύω > αστεροσκοπείο,  
αναδόμηση, δημοσιογράφος, ταχυδρομείο, παθολόγος… 

 

Γ) ΟΙ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ  

 

Οι λέξεις κάθε γλώσσας και από άποψης νοήματος - σύστασης 

είναι άλλες απλές και άλλες σύνθετες.  

 

Απλή λέξη λέγεται  αυτή που παράγεται από ένα μόνο θέμα  ή 

από μια μόνο ρίζα και ως απ’ αυτό φανερώνει ένα μόνο νόημα, όπως 

π.χ. οι εξής λέξεις:  

Ελληνική: γράφ-ω, γραφ-μα > γράμμα, γραμμ-ατικός... 

Λατινική: panis, Deus, statuo..  

Σύνθετη λέξη λέγεται  αυτή που αποτελείται από δυο ή  περισ-

σότερες απλές λέξεις, αυτούσιες ή μερικώς παραποιημένες φθογγικά,  

άρα από δυο ή περισσότερα θέματα ή ρίζες, 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).. 

 

Δ) ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

Οι απλές λέξεις από άποψης συστατικής προέλευσης είναι άλλες 

ριζικές ή πρωτότυπες και άλλες παράγωγες. Δηλαδή άλλες γεννιόνται 

από ρίζες και άλλες από θέματα άλλων λέξεων. 

Πρωτότυπη λέξη λέγεται αυτή που από το θέμα (αρχικό μέ-

ρος) της συν μια κατάληξη παράγεται (γεννιέται) μια άλλη. 
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Παράγωγη λέξη λέγεται αυτή που 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-ι-

κός,ή,ό,  κρί(ν)-ση..  

 

Μια λέξη μπορεί να είναι πρωτότυπη, αλλά και παράγωγη. Σω-

στότερα μια παράγωγη λέξη στη συνέχεια γίνεται και η ίδια πρωτότυπη 

(δηλαδή δημιουργεί από το θέμα της άλλη λέξη), πρβ π.χ.: πόλη ( ρίζα 

- θέμα "πόλ-) > πολίτης (παραγωγικό θέμα "πολίτ-") > πολιτικός ( πα-

ραγωγικό θέμα "πολιτικ-") > πολιτικάντης,..   

 

Παρασύνθετη λέξη λέγεται αυτή που παράγεται από μια σύν-

θετη συν μια κατάληξη, κλητική ή παραγωγική, π.χ.: φιλόσοφος ( πρω-

τότυπη σύνθετη λέξη) >  φιλοσοφία ( παρασύνθετη = η παράγωγη 

μιας σύνθετης) 

Ριζική λέξη λέγεται αυτή που παράγεται (γεννιέται) από μια ρίζα 

συν μια κατάληξη, κλητική ή παραγωγική, και κατόπιν αυτή γεννά μια 

άλλη κ.ο.κ.ε.  

Ρίζα λέγεται το αρχικό θέμα που απ' αυτό βγαίνει μια σειρά από 

άλλα θέματα ή παράγωγες λέξεις, όπως π.χ. οι φθόγγοι  "τακ-" στα 

εξής θέματα και παράγωγες λέξεις: τακ-σις > τάξις, τακ-τικός,, ά-τακ-

τος, τακ-τικότερος… Ομοίως θέμα γραφ- και: γράφ-ω,εις... γραφέ-

ας,α.., γραφεί-ον,ου.. γραφικ-ός,ή,ό. γραπτ-ός,ή,ό... γράφμα > 

γράμμ-α,γραμμ-ή, γραμματικ-ός,ή...   

 

 

3. ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

 

Οι λέξεις στην Ελληνική Γλώσσα δημιουργούνται (παράγονται) 

και κατανοούνται από τα εξής συστατικά στοιχεία, τα οποία κανονίζουν 

τη συγκεκριμένη και την  έννοια της κάθε λέξης:  Την κατάληξη, το 

πρόθεμα, το θέμα (ή το α’ + β’ συνθετικό, αν έχουμε σύνθετη λέξη) 

και τον τόνο: γράφ-ω, δια-γράφ-ω, γραφ-είο, γραφ-ικός, έ-γραψ-α, 

α-γραφ-ος…. 

 

1) Η κατάληξη, παραγωγική ή κλητική 

Κατάληξη λέγεται το μεταβλητό μέρος που τελειώνει μια λέξη. 

Είναι το συστατικό στοιχείο της λέξης που μας λέει τι μέρος λόγου (ου-

σιαστικό, επίθετο, ρήμα.. ) ή τύπος (γένος, αριθμός, πτώση ή 
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πρόσωπο) είναι το σημαινόμενο της λέξης: καλ-ώ,είς,ει…. = ρήμα, καλ-

ός,ή,ό.. = επίθετο κ.α.  

 

Παραγωγικές καταλήξεις λέγονται αυτές με τις οποίες παρά-

γουμε 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 ο-

ποίες 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, πρβ π.χ.: 

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 - τυ-

πολογικές 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 και η ρίζα 

α) 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 λέ-

ξεων, όπως π.χ. οι φθόγγοι  "τακ-" στις λέξεις: τακ-σις > τάξις, τακ-
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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.. 

β) Θέμα λέγεται το αρχικό και αμετάβλητο μέρος μιας κλιτής λέ-

ξης και το οποίο καθορίζει-δηλώνει την κύρια σημασία ή έννοια του 

σημαινομένου.  Οι αρχικοί φθόγγοι της λέξης, που μένουν αμετάβλητοι 

στην κλίση (κλιτικό 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-παιδο & καλλι-γραφία (καλ-ή γραφή)  

oνομαστική: πόλ-ις(-η) > πολ-ίτης,    γάλ-α    > γαλ-ουχώ....   

& γενική: πόλε-ως  > πολε-οδομία  γάλατ-ος > γαλατ-άς,  

Χαρακτήρας λέγεται ο ληκτικός φθόγγος του θέματος ή της ρί-

ζας:  γραφ-ή, (χαρακτήρας -φ-), γραφικ-ός,ού..(χαρακτήρας -κ-), 

γραφ-μα > γράμμ-α (χαρακτήρας μ). 

 

3) Το πρόθεμα 

Πρόθεμα λέγεται το σύνολο φθόγγων που μπαίνει πριν από το 

θέμα μιας λέξης, όπως η συλλαβική  αύξηση "ε-" στην κλίση των ρη-

μάτων, π.χ.: τρίβω > έ-τριβα, έ-τριψα, λέγω >  έ-λεγα... 

 

4) Ο τόνος 

Τόνος λέγεται η προφορά πιο δυνατά μιας συλλαβής της λέξης 

αφενός για εκτόνωση της προφοράς (μια και δεν είναι εύκολο  κάποιος 

να προφέρει σε ίδια ένταση φωνής όλες τις συλλαβές μιας λέξης ) και 

αφετέρου για να υποδείχνει σε συνάρτηση με την κατάληξη το μέρος  

λόγου ή τον τύπο μιας λέξης, πρβ π.χ.:  

έξοχη, συμμέτοχη, παράγωγη,.. άξια, άγια, ουράνια...      = επί-

θετα 

& εξοχή, συμμετοχή, παραγωγή,.. αξία, Αγία, Ουρανία... = ου-

σιαστικά 

κίνα, περπάτα, αγάπα, ξεκίνα .....     = προστακτική  

& κινά, περπατά, αγαπά, ξεκινά ....  = οριστική 

(Περισσότερα βλέπε στο ειδικό Κεφάλαιο για τον τόνο.) 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Τόνο έχουν μόνο οι δισύλλαβες και άνω λέξεις, αφού οι μονο-

σύλλαβες αποτελούνται μόνο απο μια συλλαβή. Υπάρχουν ομόηχες μο-

νοσύλλαβες λέξεις που με διαφορετική ένταση της φωνής σημαίνουν 

κάτι το διαφορετικό, όπως π.χ. το άρθρο η/οι και το διαζευχτικό ή  

2) Οι καλούμενες ηχοποιητικές λέξεις αποτελούνται και αυτές από 

συστατικά στοιχεία ( θέμα + κατάληξη κ.τ.λ.), πρβ π.χ.:  γαβ..  > γαβγ-
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ίζ-ω, κακαρ-ίζω, χαχα(ν)-ίζω, τιτι(β)-ίζω.. Απλώς το θέμα των ηχοποι-

ημένων λέξεων είναι αυτούσια μίμηση ήχου του περιβάλλοντος, ενώ 

των άλλων δεν είναι. Το θέμα των άλλων λέξεων είναι είτε τμήμα από 

άλλη λέξη, π.χ.  κράτ-ος > κρατ-ικός, είτε ρίζα  ( = το αρχικό θέμα 

από όπου παράγονται μια σειρά λέξεων), π.χ. ρίζα γράφ- και παράγω-

γες λέξεις:  γραφ-ή, γραφ-εας…  

3) Οι φθόγγοι και οι συλλαβές των λέξεων  δεν είναι νοηματικά 

ή συστατικά στοιχεία εκτός και έχουμε λέξη που αποτελείται μόνο από 

ένα φθόγγο ή από μια μόνο συλλαβή, π.χ.: το, εκ, η, καλ-ό, ά-τυχ-ο, 

καλ-ή… 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

Οι σύνθετες λέξεις αποτελούνται – κατανοούνται από το α’ και β’ 

συνθετικό, καθώς και το συνθετικό φωνήεν, αν έχουμε γνήσια σύν-

θεση, π.χ.: δια-γράφω, δια-θήκη, κρε-ο-πωλείο 

Πρώτο (α')  συνθετικό  λέγεται η λέξη που  μπαίνει πρώτη στη 

σύνθεση και δεύτερο (β') συνθετικό η λέξη που μπαίνει δεύτερη στη 

σύνθεση:   συμμαθητής = συν (α' συνθετικό) +  μαθητής (β' συν-

θετικό)  

Συνδετικό  φωνήεν  λέγεται το φωνήεν που ενώνει τα δυο  συν-

θετικά: αστραπή + βροντή = αστραπόβροντο, το -ο- = συνδετικό φω-

νήεν.   

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 >  πι-

κροδάφνη.. 

Νόθα  ή  καταχρηστική σύνθεση  λέγεται αυτή που γίνεται με  

αυτούσιες λέξεις ή με συνδετικό φωνήεν το ληκτικό  φωνήεν του α' 

συνθετικού, π.χ.: νέα πόλη > Νεάπολη, Χριστού γέννα > Χριστού-

γεννα.   

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, γεω-

μετρία, 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, δίφραγκο, δικέ-

φαλο, δίκοπο, δισεκατομμύριο, συνδυασμός...   
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Το τρία > τρι, τρισ-: τρισύλλαβο, τριγύρω,  τρίγλωσσος, τρισά-

γιο, 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..   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
 

 
1. Η ΕΝΝΟΙΑ 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 ε-

ξής: 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  αντω-

νυμία, η μετοχή   και το ρήμα λέγονται κλιτά, επειδή κλίνονται. Δη-

λαδή το καθένα   από αυτά παρουσιάζεται στο λόγο με διάφορες μορ-

φές, 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... 

άρθρα:             ο η το 

ουσιαστικά:      Γιάννα, Κώστας, γιατρός, κουτί, κούτα, γραφείο.. 

αντωνυμίες:     εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό  .... 

επίθετα:            καλός,ή,ό,  λογικός,ή,ό .... 

μετοχές:            κτυπημένος,η,ο, λογιζόμενος,η,ο......... 

ρήματα:             κτυπώ - κτυπιέμαι,... 

προθέσεις:        με, σε, για, προς, μετά, παρά, αντί, από........  

επιφωνήματα:  αχ! βαχ! αμάν! ουφ! ποπό! αλτ! ε!...... 

σύνδεσμοι:        και, ή, είτε, γιατί, επειδή......  

επιρρήματα:    χθες, σήμερα, αύριο, τώρα, καλώς, κακώς... 

 

2. Η ΚΛΙΣΗ, ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΚΛΙΤΩΝ 

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 αφε-

τέρου με τη μετακίνηση τόνου σε ορισμένες πτώσεις ή πρόσωπα, καθώς 

και  με την πρόσθεση του ε- σε ορισμένους χρόνους των 
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συμφωνοαρκτικών  ρημάτων, πρβ π.χ.: λύσ-ω,εις,ει.. έ-λυσ-α,ες,ε...,  

ταμεί-ο,  ταμεί-ου, ταμεί-α, ταμεί-ων...  & ταμί-ας,...  των ταμιών ... 

Τύποι  (λέξεων) λέγονται οι μορφές που παίρνουν οι κλιτές λέ-

ξεις κατά τη σύνταξή τους (στο λόγο), οι πτώσεις (και τα γένη τους) 

στα πτωτικά και τα πρόσωπα στα ρήματα, συνεπώς οι διάφορες μορ-

φές που παίρνουν οι κλιτές λέξεις για επιμέρους νοηματικές χρήσεις 

(νοηματική διαφοροποίηση). 

Άννα, Άννας, καλός, ού,οί ...    = τύποι - πτώσεις  

λέγω, λέγεις, λέγονται....          = τύποι - πρόσωπα  

Παρεπόμενα ή συνακόλουθα πτωτικών λέγονται με μια λέξη: 

το γένος, η πτώση και ο αριθμός στην κλίση ενός πτωτικού. Σχη-

ματίζονται με την ανάλογη κατάληξη και το ανάλογο άρθρο: ο γι-ός, 

του γι-ού, οι γι-οί.. 

Παρεπόμενα  ή συνακόλουθα ρήματος  λέγονται με μια λέξη: 

η φωνή, ο χρόνος, η έγκλιση, το πρόσωπο και ο αριθμός στην 

κλίση ενός ρήματος. Σχηματίζονται με την ανάλογη κατάληξη του προ-

σώπου του ρήματος, το ανάλογο ρηματικό μόριο (να, θα, ας, μην, δεν), 

και το πρόθεμα ε-: λύν-ω,εις,ει... έ-λυσ-α,ες,ε.. να λύσ-ω,εις ... 

 

3. ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΩΤΙΚΩΝ 

 

Πτώσεις λέγονται οι μεταβολές (τύποι, μορφές) που παρουσιά-

ζουν ή παίρνουν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι μετοχές   και  οι αντω-

νυμίες 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 πληθυ-

ντικού 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 μεταχειριζόμα-

στε, για να απαντήσουμε στην ερώτηση "τι, ποιος,α,ο+ ρήμα πρότα-

σης", 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 θέ-

λουμε να δείξουμε 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 πί-

νακας) 
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3. Η αιτιατική φανερώνει το αντικείμενο, καθώς και όλους τους 

άλλους  συντακτικούς όρους (τόπο, χρόνο, ποσό κ.τ.λ.), αν δηλώνο-

νται 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 - προσδιορι-

σμούς), πρβ π.χ.: 

 _Γιώργο, ο Μηνάς (υποκ.) κτύπησε τον Αντώνη (αντικ.). τη Δευ-

τέρα (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 τό-

πος).  

 _Πάω/ πήγαινε δέκα κιλά (πάω/ πήγαινε πόσο; = δέκα κιλά = η 

ποσότητα.)  

 Η κλητική φανερώνει αυτόν που καλούμε ή προσφωνούμε, κα-

θώς και αυτόν στον οποίο απευθύνεται η  πρόταση (η απάντηση στο 

ερώτημα "σε ποιόν,ά μιλάς"). Η πτώση που μεταχειριζόμαστε, όταν κα-

λούμε κάποιον ή κάτι,  π.χ.: 

 _Πέτρο, Ε.. Γιώργο,... αν μ’ ακούς, γύρισε αμέσως.  

_Εγώ, αγαπητέ, λεω να το αφήσουμε για αύριο. 

 

4.  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 εν-

νοείται το "όλος,η,ο" ή σημαίνει  ότι μιλούμε για πολλά (όταν δε βά-

λουμε άρθρο), πρβ π.χ.:  

 _Φέρε βιβλία (= πολλά). Φέρε τα βιβλία (= όλα τα συγκεκρι-

μένα).  

 _Οι κουρείς των Αθηνών  ( = όλοι των Αθηνών).  

 _Οι δέκα κουρείς  που έφυγαν ( = δέκα) 
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5. ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ  ΠΤΩΤΙΚΩΝ 

 

α. Τα είδη του γένους 

Τα γένη στην Ελληνική Γλώσσα είναι τρία:  το αρσενικό, το θη-

λυκό και το ουδέτερο γένος και όχι δυο που είναι τα φυσικά (αρσε-

νικό, θηλυκό).  

Τα ουσιαστικά και οι λέξεις που τα χαρακτηρίζουν (άρα όλα τα 

πτωτικά) λέγονται: 

σε αρσενικό γένος και με το άρθρο ο, αν  αυτό που φανερώνουν 

είναι αρσενικό, π.χ.: ο γιατρός, ο κτυπημένος 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 φανερώ-

νουν είναι ακόμη σπέρμα (άρα ακαθόριστου, αδιευκρίνιστου φύλου) ή 

ακόμη ανήλικο, μικρό αρσενικό ή θηλυκό, άρα μικρό σε δύναμη, εξυ-

πνάδα, 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 έ-

σπασε.», όταν θέλουμε να δείξουμε ότι το έκανε ενήλικος ή μεγάλος. 

 

Τα πτωτικά (= τα άρθρα, τα επίθετα  και οι μετοχές) που προσ-

διορίζουν τα ουσιαστικά παίρνουν γένος, αριθμό και πτώση ίδια μ’ 

αυτά του ουσιαστικού που προσδιορίσουν: ο καλ-ός άνθρωπ-ος, η με-

γάλ-η γυναίκ-α, το κακ-ό παιδ-ί, το μαγεμέν-ο σπίτ-ι 

Το γένος των πτωτικών υποδείχνεται από το άρθρο και τις κατα-

λήξεις. 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 
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λέξεις αυτές μπορεί να φανερώνουν ουδέτερο (παιδί, δημιούργημα ή 

πλάσμα κ.τ.λ.), όμως έχουν μεγάλου πράγματος ή ζώου κ.τ.λ. ιδιότη-

τες ή με ιδιότητες επικίνδυνες και όχι ακίνδυνες ως στα συνήθη ουδέ-

τερα: π.χ.: το ξίφ-ος (αντί: ξιφίον ή ξιφίδιον), σκάφος (αντί: σκαφίον 

ή σκαφίδιον), κέρας (αντί: κέρατο ή κεράτιον), κράνος, (κρανίον),πέ-

ρας, .... 

 
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/ κού-

ρος/  Μανώλης/ Γιώργος = ο ενήλικος, ο άντρας 
Αντίθετα, στην Αττική και άλλα μέρη της Ελλάδας τα  ονόματα των παι-

διών λέγονται σε αρσενικό ή θηλυκό γένος και συνάμα με τις χαϊδευτικές κατα-
λήξεις -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 παίρ-
νουν άρθρο. Γένος έχουν όλες οι υπόλοιπες αντωνυμίες και παίρνουν άρθρο, το 
οποίο  χάνουν όταν γίνονται  αόριστες ή δεικτικές: Άλλος έφυγε  & ο άλλος  έ-
φυγε. Κάποιος θα πάει & Ο κάποιος ήρθε.  

 
β. Μονογενή, διγενή και τριγενή ονόματα 

Πολλά ουσιαστικά (ονόματα) είναι με δυο τύπους, ένα για το αρ-

σενικό 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 αδελ-

φός & 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 μονο-

γενή, 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 



124 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
λέγονται διγενή μονοκατάληκτα σε αντίθεση προς τα διγενή και δικα-

τάληκτα (= αυτά που έχουν ξεχωριστό τύπο και για τα δυο γένη), όπως 

π.χ τα εξής: 

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  αρ-

σενικός 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 όρνιθa 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 διαπλά-
θονται στα δυο γένη, όπως π.χ. τα: ο γιατρός > ο γιατρός & η γιατρίνα, ο υπουρ-
γός > 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, χρό-

νου... λέγονται σε ουδέτερο  γένος, όταν φανερώνουν στοιχείο ή  

τμήμα, κάτι που είναι μικρό σε μήκος, βάρος, όγκο, ισχύ, ποσότητα.., 
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κάτι όπως και τα μικρά 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,, γρα-
φείο, 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 (μά-
χης), τέρας,  δάσος, πέλαγος ...       = μη φυσιολογικά ή τεράστια  

2. Τα ονόματα των πραγμάτων, καθώς και αυτά του τόπου, χρόνου... λέ-
γονται 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  μικρό-
τερο απ' ό,τι δηλώνει το αρσενικό γένος και μεγαλύτερο απ' ό,τι δηλώνει το 

ουδέτερο:  κορίτσι - κορίτσαρος & κοριτσάρα, κλαδί - κλάδος & κλάδα.... 
ο  στύλος (κολώνα), χώρος, χρόνος, αιώνας         = κάτι πολύ μεγάλο. 
& η στήλη (η πλάκα), χώρα,  μέρα, ώρα........        = κάτι πιο μικρό  
η κανάτα, κουτάλα, μάχαιρα, σφαίρα, χώρα..       = κάτι μεγάλο 

το κανάτι, κουτάλι, μαχαίρι, σφαιρίδιο, χωριό..    = κάτι πιο μικρό 
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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, εκατο-

ντάδα, 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, κυ-
κλάμινο,..  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.  

 
 

6. ΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ 

 

 

1) ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

 
1. ΕΝΝΟΙΑ 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, επί-

θετα και μετοχές), για να δηλώσουν το γένος,  τον αριθμό και την 

πτώση του σημαινομένου, ο λόγος που αν δεν πούμε μια λέξη χωρίς 
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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 α-

κροατή 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 με-

τοχές που χαρακτηρίζουν τα ουσιαστικά: o (καλός και έξυπνος) μαθητής, ο (κτυ-
πημένος) 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 ομό-
ηχων 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, ... 

4) Το άρθρο στον ενικό αριθμό στις αποφατικές προτάσεις γενικολογεί, 
δηλ. δηλώνει ολόκληρο το γένος, την κατηγορία, ή την τάξη αυτού που προσ-
διορίζει.  Στην περίπτωση αυτή το όνομα καλείται προσηγορικό, π.χ.: Ο άν-
θρωπος είναι θνητός (αντί: Οι άνθρωποι είναι θνητοί). Η συκιά είναι δέντρο φυλ-
λοβόλο (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.  Α-
ντί: Φώναξε τον (Γιάννη).  Ομοίως: Τον φώναξα        = Εγώ φώναξα τον (Μα-
νώλη).  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.    = 
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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                 πληθυντικός αριθμός 

            αρσενικό θηλ. ουδέτερο    αρσενικό θηλυκό ουδέ-

τερο 

ονομαστική    ο       η          το           οι              οι             τα 

γενική           του    της        του         των           των          των 

αιτιατική       τον    την       το           τους          τις            τα 

κλητική          ε,ω     ε,ω       ε,ω        ε,ω            ε,ω          ε,ω 

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Κανονικά το άρθρο δεν έχει κλητική.  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) Στη δημοτική γλώσσα αποβάλλεται  το ληκτικό –ν και 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…  

 

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 ο-

ριστικού, όταν θέλουμε να δηλώσουμε κάτι το αόριστο: 

Θέλω το βιβλίο = κάτι το οριστικό, το συγκεκριμένο,  

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 

 
2) ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

 
Ουσιαστικά λέγονται οι κλιτές λέξεις που φανερώνουν κάτι που γίνεται ή 

μπορεί να γίνει λόγος, φυσικό ή μεταφυσικό, όπως π.χ.: Θεό, άνθρωπο, ζώο, 
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φυτό,  πράγμα, χρόνο, τόπο, ποσό,  ποιότητα ή   ιδιότητα, πράξη, κατάσταση 
κ.τ.λ., όπως π.χ. οι εξής λέξεις: 

ο Ποσειδώνας, ο, Κρόνος, η, Γη, η Ρέα.. .      = θεοί 
o Μανώλης, η Μαρία, ο Γιάννης,...                 =  άνθρωποι 
το κουνέλι, η αλεπού, ο κόκορας..                 =  ζώα 
η λεμονιά, η μηλιά, η αχλαδιά,...                   =  φυτά 
το κουτί, η σφαίρα, η μπάλα...                      =  πράγματα 
το δάκτυλο, το χέρι, το πόδι...                      = τμήματα  
το οξυγόνο, το υδρογόνο, ο υδράργυρος...     = στοιχεία 
το γάλα, το αλεύρι, το αυγό.....                     = προϊόντα 
η καλοσύνη, η ιεροσύνη, η αγριάδα..              = ποιότητα  
η μητρότητα, η πατρότητα, η ιερότητα...        = ιδιότητα 
η Κρήτη, το χωριό, η Αθήνα, η Μακεδονία.      = τόπος 
ο Μάιος, ο Αύγουστος, η Δευτέρα, η Τρίτη...    = χρόνος 
ο τόνος, το κιλό, η δεκάδα, ......                     = ποσό 
η άσκηση, η λύση, η οδήγηση...                      = φυσικές ενέργειες  

,............. 
Από τα ουσιαστικά: 

α) Τα περισσότερα έχουν ένα μόνο τύπο και  φανερώνουν  ένα μόνο γέ-
νος:   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 μονοκατά-

ληκτα 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.   

 

ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Μερικά ουσιαστικά κλίνονται και στους δυο αριθμούς και σε όλες τις πτώ-

σεις με ίσο αριθμό συλλαβών, που λέγονται  ισοσύλλαβα και   άλλα με μια συλ-
λαβή παραπάνω στον πληθυντικό (τα ανισοσύλλαβα ουδέτερα έχουν μια συλ-

λαβή 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, φω-
νήεν-τος..   

http://216.130.188.200/cgi-bin/ezlclk.fcgi?id=9813
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Τα ισοσύλλαβα σχηματίζουν την ονομαστική,   αιτιατική   και κλητική του 

πληθυντικού σε -ες: ο ναύτης - οι ναύτες, τους ναύτες - ω ναύτες και τα ανισο-

σύλλαβα 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 αιτια-
τική 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 ουρα-
νών, νοικοκύρηδων.. 

 

1) Αρσενικά σε -ας (ισοσύλλαβα) 
ενικός αριθμός                         πληθυντικός αριθμός 

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, Μα-
ραθώνας, 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 τελειώ-
νουν 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       πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική    ο   σφουγγαράς       οι   σφουγγαράδες 
γενική           του  σφουγγαρά       των  σφουγγαράδων 

αιτιατική      το(ν)  σφουγγαρά       τους σφουγγαράδες 

κλητική                σφουγγαρά               σφουγγαράδες 
    

Όμοια κλίνονται τα: βοριάς, παπάς, σκαφτιάς, αμαξάς,  καστανάς, μαρμα-
ράς, 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. 
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3) Αρσενικά σε -ης (ισοσύλλαβα) 

                           ενικός αριθμός          πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική     ο   ναύτης   νικητής       οι     ναύτες  νικητές 
γενική          του   ναύτη     νικητή         των  ναυτών νικητών 

αιτιατική      το(ν) ναύτη     νικητή        τους  ναύτες  νικητές 
κλητική                ναύτη     νικητή                  ναύτες  νικητές 

 

Κατά το ναύτης κλίνονται τα: επιβάτης, ράφτης, κυβερνήτης,  βιβλιοπώ-
λης, ειρηνοδίκης,  ανατολίτης, Πειραιώτης, πολίτης,.. Κατά το νικητής κλίνονται 

τα: αγοραστής, δανειστής, εθελοντής, ζυγιστής, μαθητής, πολεμιστής, προσκυ-
νητής...   

Τα παροξύτονα σε -ης στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν   τον τόνο στη 

λήγουσα: επιβάτης - επιβατών.   
Κλητική ευγενείας - μεγεθυντική: Κύριε Τμηματάρχα, Κυβερνήτα, Νο-

μάρχα.... αντί: Κύριε Τμηματάρχη, Νομάρχη, Κυβερνήτη...   
 
 
4) Αρσενικά σε -ης/ -ής (ανισοσύλλαβα) 

   ενικός αριθμός           πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική      ο      νοικοκύρης        οι     νοικοκύρηδες 
γενική           του      νοικοκύρη         των   νοικοκύρηδων 

αιτιατική       το(ν)    νοικοκύρη         τους  νοικοκύρηδες 
κλητική                     νοικοκύρη                  νοικοκύρηδες 

 

Όμοια κλίνονται τα:   γκιόνης, μανάβης, χαλίφης, βαρκάρης,  Αρμένης,  
Αλκιβιάδης,  Υψηλάντης,   Μανώλης,  Φλεβάρης, παπουτσής, Κοραής, καφε-
τζής...   

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          πληθυντικός αριθμός 
ονομαστική    ο   πραματευτής      οι   πραματευτές  ή πραματευτάδες 

γενική           του  πραματευτή     των  πραματευτών ή πραματευτάδων 
αιτιατική       τον  πραματευτή     τους πραματευτές  ή πραματευτάδες 

κλητική                 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         πληθυντικός αριθμός 
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ονομαστική      ο   καφές  παππούς     οι    καφέδες παππούδες 
γενική            του   καφέ   παππού     των   καφέδων παππούδων 

αιτιατική         τον  καφέ   παππού     τους  καφέδες  παππούδες 

κλητική                  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 

γενική            των    ουρανών   δρόμων   αγγέλων    αντίλαλων 
αιτιατική      τους   ουρανούς  δρόμους  αγγέλους   αντίλαλους 

κλητική                    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 Όλυ-
μπος,.. 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 ουσια-

στικά σε -ος στη γενική ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν μια συλλαβή τον 
τόνο: ο άνθρωπος - του ανθρώπου,     των ανθρώπων, άγγελος, αγγέλου,  αγ-

γέλων.. Δεν το κατεβάζουν τα πολυσύλλαβα, τα σύνθετα και τα λαϊκά κοινά ου-
σιαστικά:  του αντίκτυπου - τον  αντίκτυπο - των αντίκτυπων, του ανήφορου - 
τον ανήφορο -  των  ανήφορων, του Axλαδόκαμπου  - τον Αχλαδόκαμπο, του 
Θόδωρου -  το(ν) Θόδωρο.   
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β) Τα παροξύτονα και οξύτονα αρσενικά  σε -ος φυλάγουν τον τόνο σε 

όλες τις πτώσεις: όρος-όρων,  χώρος-χώρων.., αλλά & χρόνος - χρόνων & χρο-
νών 

 
 

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 ονο-

μαστική, 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.  

4. Η γενική πληθυντική όλων των θηλυκών τελειώνει σε -ων (όταν σχη-

ματίζεται): 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 θά-

λασσα 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 
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Κατά το ελπίδα κλίνονται τα: γοργόνα, νεράιδα, σειρήνα, θυγατέρα,  α-

σπίδα, 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 κλί-

νονται τα ανάγκη, δίκη,  φήμη, αγάπη,  πλώρη, Ιθάκη,..  Κατά το ζάχαρη κλί-
νονται 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 και κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα: ανάγκη - αναγκών,  τέ-
χνη - τεχνών,...  Tα προ παροξύτονα δεν τη σχηματίζουν.  

Τα νύφη, αδελφή, εξαδέλφη σχηματίζουν τη γενική πληθυντική και νυφά-
δων, 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 πλη-

θυντικό αριθμό κατά μια συλλαβή: δύναμη, δυνάμεις, των δυνάμεων 
 

4) Θηλυκά σε -ω 
ενικός αριθμός  

ονομαστική    η      Φρόσω   Αργυρώ 
γενική            της    Φρόσως  Αργυρώς 
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αιτιατική       τη(ν)  Φρόσω   Αργυρώ 
κλητική          ε,ω    Φρόσω    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                   πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική   η   διάμετρος      Λεμεσός   οι     διάμετρ-οι (-ες) 
γενική          της  διαμέτρου    Λεμεσού   των  διαμέτρων 

αιτιατική     την  διάμετρο      Λεμεσό     τις    διαμέτρ-ους (-ες) 
κλητική              διάμετρo      Λεμεσό              διάμετροι 

 

Όμοια κλίνονται τα: άβυσσος, διαγώνιος, περίμετρος, έξοδος,   Αίγυπτος, 
Κάρπαθος, Κύπρος Κόρινθος, Δήλος, Ρόδος,.....  Λεμεσός, κιβωτός, Αιδηψός,  

Τα προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος στη γενική του ενικού  και  του πλη-
θυντικού, 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   γιαγιάδες 
γενική           της   αλεπούς γιαγιάς  των   αλεπούδων  γιαγιάδων 

αιτιατική       την  αλεπού  γιαγιά     τις    αλεπούδες   γιαγιάδες 

κλητική                 αλεπού  γιαγιά             αλεπούδες   γιαγιάδες 
 

Κατά το γιαγιά κλίνονται, τα: μαϊμού, παραμυθού, υπναρού, Κολοκυν-
θού...  Κατά το γιαγιά κλίνονται, τα: μαμά, φυρά.   

 
 

Γ. ΚΛΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ 

Όλα τα ουδέτερα έχουν στον κάθε αριθμό τρεις πτώσεις όμοιες, την ονο-
μαστική, την αιτιατική και την κλητική: το μέρος, τα μέρη, το κύμα, τα κύματα... 

Η γενική πληθυντική των ουδετέρων τελειώνει σε -ων: καλών, δεσιμά-
των..  

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      πρόσωπο   
γενική          του   βουνού  πεύκου   σίδερου    προσώπου 
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αιτιατική       το    βουνό    πεύκο     σίδερο      πρόσωπο 
κλητική                 βουνό    πεύκο     σίδερο      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 κλίνο-

νται τα: δέντρο, βιβλίο, θηρίο, υπουργείο,....Κατά το σίδερο κλίνονται τα: αμύ-
γδαλο, δάχτυλο, σέλινο, Λιτόχωρο,...Κατά το πρόσωπο, που κατεβάζει στη γε-

νική ενικού και πληθυντικού τον τόνο της ονομαστικής, κλίνονται τα:  άλογο, 
άτομο...  

Μερικά προπαροξύτονα τονίζονται και κατά το πρόσωπο και κατά το σί-

δερο, όπως τα:  το βούτυρο, του βουτύρου ή βούτυρου…, ομοίως: το γόνατο, 
πρόβατο, ατμόπλοιο...  

Οι τρισύλλαβες τοπωνυμίες σχηματίζονται συνήθως κατά το πρόσωπο: 
του Μετσόβου 

 

2) Ουδέτερα σε -ι, -υ  
 

ενικός αριθμός           πληθυντικός αριθμός 
ονομαστική  το   παιδί      τραγούδι      τα   παιδιά   τραγούδια 

γενική           του παιδιού  τραγουδιού  των παιδιών τραγουδιών 

αιτιατική      το   παιδί      τραγούδι      τα    παιδιά   τραγούδια 
κλητική               παιδί      τραγούδι             παιδιά   τραγούδια 

 
Κατά το παιδί κλίνονται, τα: αρνί, σκοινί, σφυρί, ψωμί... Κατά το τρα-

γούδι κλίνονται, τα: αηδόνι, θυμάρι, ασπράδι, βαρίδι,..., καθώς και τα παράγωγα 
σε -αδι, -ίδι, -άρι:  ασπράδι, βαρίδι, βλαστάρι...,  

Τα υποκοριστικά σε -άκι, -ούλι: αρνάκι, μικρούλι... δε σχηματίζουν συ-

νήθως 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 πληθυ-
ντικού 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  
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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, Ά-
στρος... 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  παρα-

λήγουσα στη γενική του ενικού και στην  ονομαστική,  αιτιατική και κλητική του 

πληθυντικού:  το μέγεθος - του μεγέθους - τα μεγέθη   
 

4) Ουδέτερα σε -μα (ανισοσύλλαβα) 
 

ενικός αριθμός                πληθυντικός αριθμός 
ονομαστική   το   κύμα        όνομα         τα    κύματα     ονόματα 

γενική          του   κύματος  ονόματος    των  κυμάτων  ονομάτων 

αιτιατική        το   κύμα        όνομα         τα    κύματα    ονόματα 
κλητική                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, τρεχάματα.. 
 

5) Ουδέτερα σε -σιμο/ξιμο/ψιμο (ανισοσύλλαβα)  

 
ενικός αριθμός         πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική     το     δέσιμο                τα     δεσίματα 
γενική              του   δεσίματος           των   δεσιμάτων 

αιτιατική          το    δέσιμο                τα     δεσίματα 

κλητική                    δέσιμο                         δεσίματα 
 

Όμοια κλίνονται τα: βάψιμο, γνέψιμο, κλέψιμο, ντύσιμο,  πλέξιμο, φταί-
ξιμο, τάξιμο... Τα ουδέτερα αυτά τονίζονται στη γενική πληθυντικού, στις σπά-

νιες περιπτώσεις που τη σχηματίζουν, στην παραλήγουσα: των δεσιμάτων  
 



138 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
6) Ουδέτερα σε -ας, -ως /-ος (ανισοσύλλαβα) 
 

ενικός αριθμός               πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική      το   κρέας     φως             τα    κρέατα     φώτα 
γενική              του  κρέατος φωτός         των   κρεάτων   φώτων 

αιτιατική           το    κρέας    φως             τα    κρέατα     φώτα 
κλητική                    κρέας     φως                    κρέατα     φώτα 

 

Κατά το κρέας κλίνονται, τα: πέρας, τέρας Όμοια με το φως σχηματίζο-
νται, 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. 

I. Συνηθίζονται μόνο στο ενικό αριθμό ονόματα που σημαίνουν έν-
νοιες 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, 
οξυγόνο, 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,  α-
μπελο- χώραφα κ.α. 

δ) όσα σημαίνουν αμοιβή για εργασία: τα διόδια, κόμιστρα, ψηστικά,  ερ-
γατικά... 

ε) όσα σημαίνουν σύνολο ή πλήθος: τα άρματα, άμφια, γένια, περίχωρα, 
πολεμοφόδια, σωθικά, τρεχάματα, χαιρετίσματα, εννιάμερα,  κ.α. και τα: γερά-
ματα, εγκαίνια, κάλαντα, μάγια, μεσάνυκτα κ.α. 
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Από τα κύρια ονόματα: 
α) ορισμένα ονόματα εορτών: τα Χριστούγεννα, Φώτα, Παναθήναια κ.α. 
β) ορισμένα τοπωνύμια: τα Σφακιά, Χανιά, Καλάβρυτα, Ουράλια, Πυρη-

ναία.... 
Τα ονόματα που λέγονται στον πληθυντικό αριθμό είναι συνήθως ουδετέ-

ρου 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-, μπαρ-

μπα- , καπετάν, κυρ, πάτερ: Ο καπετάν Κρασαναδάμης, ο πάτερ Χριστόφο-
ρος, της Αγια-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   
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Δε σχηματίζουν γενική πληθυντικού: 
α) τα θηλυκά ουσιαστικά σε -(ι)ση (παράγονται από αόριστο των ρη-

μάτων) ή αυτά που κλίνονται κατά το ζάχαρη: άνοιξη, αντάμωση, βάφτιση, θύ-
μηση.. 

β) τα υποκοριστικά σε -ακι (αυτά δε σχηματίζουν ούτε τη γενική ενι-

κού), 
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, κου-
ρέας.. 

 

β) Τα ουδέτερα λήγοντα σε:  -ον, -αν, -εν, -υ: 
 

ενικός αριθμός 

ονομ.  το   ον     καθήκον      παν      σύμπαν      οξύ    δόρυ     φωνήεν  
γεν.     του όντος καθήκοντος παντός σύμπαντος οξέος δόρατος φωνήε-

ντος 
αιτ.     το   ον     καθήκον      παν     σύμπαν      οξύ    δόρυ      φωνήεν  

κλητ.         ον     καθήκον      αν       σύμπαν     οξύ     δόρυ      φωνήεν 
 

πληθυντικός αριθμός 

ονομ.  τα όντα    καθήκοντα   πάντα   σύμπαντα    οξέα    δόρατα  
φωνήεντα 

γεν.    των όντων καθηκόντων πάντων συμπάντων οξέων δοράτων φω-
νηέντων 

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 
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Το μηδέν κλίνεται: το μηδέν, του μηδενός, το μηδέν, μηδέν  και δεν έχει 

πληθυντικό. Όταν γίνεται λόγος για το αριθμητικό ψηφίο ή για βαθμό, σχηματί-

ζουμε 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 -  

ελέφαντας, Οιδίπους - Οιδίποδας 
Ο πληθυντικός σχηματίζεται από τους πολυσυλλαβικότερους τύπους: οι 

γίγαντες, 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)    & τα καπνά  (τα φυτά)  
ο λόγος     - οι λόγοι   (ομιλίες)      & τα λόγια  (οι λέξεις) 
ο σταθμός - οι σταθμοί (δρόμου)  & τα σταθμά (οι μονάδες) 
ο χρόνος   - οι χρόνοι  (τα έτη)     & τα χρόνια (η ηλικία)  
το γυαλί    - τα γυαλιά  (τζάμια)    & τα γυαλιά (ματογυάλια) 
ο ναύλος   - oι ναύλοι (εισιτήριο)  & τα ναύλα  (τα διόδια) 
ο λαιμός    - οι λαιμοί                   & τα λαιμά  (στην ιατρική) 
ο σανός,                      τα σανά  
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 
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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 κονιάκ.... 

β) Τα εξελληνισμένα (όσα έχουν πάρει ελληνική κατάληξη, άρα ελληνική 
λεξική μορφή). όπως τα ελληνικά που έχουν τις ίδιες καταλήξεις, π.χ.:  ο Αλφρέ-
δος (alfed), του Αλφρέδου..., ο Μανώλης  (Manuel), του Μανώλη ..  η  Ρώμ-η, 
της Ρώμης, ... 

 

 

3) ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ 

 
Επίθετα λέγονται οι τριγενείς κλιτές λέξεις που προσδιορίζουν την ποιό-

τητα 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 ουσιαστι-

κών 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 (μετα-

φορά).   
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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 προσδιορι-

στική, 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 κατέ-
χουν 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 

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, διάδο-

χος,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 πε-
διάδα, 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  και: Η κ. Αγαθή, λαμπρός,ή,ό και  ο 

κ. Λάμπρος, η Λαμπρή,    θερμή > θέρμη, παράγωγος > παραγωγός,....... 

 
Τα επίθετα διακρίνονται σε πάρα πολλά είδη, κυριότερα των οποίων είναι:  

1) αίσθησης  
όσφρηση: μυρωδάτος, δύσοσμος, άοσμος,..   
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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, κο-

ντός, ψηλός.. μικρός, μεγάλος, τεράστιος, άπειρος, μέτριος.. 
αντοχής: σκληρός, αδύνατος, δυνατός, αδύναμος... 
χαρακτήρα-συμπεριφοράς: καλός, κακός, σοβαρός, επιπόλαιος  ανά-

γωγος, άτιμος, άδικος, δίκαιος, σωστός, άγριος, αγενής, ής,ές, ευγενής, ευχάρι-
στος, δυσάρεστος..   

ευφυΐας: έξυπνος, πανούργος, ανόητος..  
α' ύλης: πέτρινος, ξύλινος, μάλλινος, πήλινος, γήινος,..  
 καθεστώτος: δημόσιος, κρατικός, ιδιωτικός……….. 

 

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 θα-
λασσής - θαλασσιά - θαλασσί) ακολουθούν δική τους κλίση. Τα επίθετα όλα φυ-
λάγουν τον τόνο στη συλλαβή που τονίζεται η ονομαστική τους: πλούσιος, πλού-
σιου, πλούσιοι, πλούσιων,.... πλούσια.. Μερικά προπαροξύτονα επίθετα σε -ος 
χρησιμοποιούνται και ως ουσιαστικά. Ως ουσιαστικά τονίζονται στην παραλή-

γουσα 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 
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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   ωραίες  τα   καλά    ωραία 
γενική      των   καλών   ωραίων    των καλών  ωραίων των καλών  

ωραίων 

αιτιατική  τους  καλούς  ωραίους   τις  καλές   ωραίες   τα  καλά    ωραία 
κλητική             καλοί     ωραίοι          καλές   ωραίες         καλά    ωραία 

 
Κατά το καλ-ός,ή,ό κλίνονται, τα: δίκαιος, κερδοφόρος    κακός,  πλού-

σιος 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    η      γλυκιά       το    γλυκό 

γενική           του   γλυκού    της   γλυκιά       του  γλυκού 

αιτιατική       το(ν) γλυκός    τη(ν) γλυκιά        το    γλυκό 
κλητική                  γλυκέ              γλυκιά                γλυκό 

 
πληθυντικός αριθμός 

ονομαστική    οι    γλυκοί      οι     γλυκ(ι)ές    τα    γλυκά 

γενική            των  γλυκών    των  γλυκ(ι)ών   των  γλυκών 
αιτιατική        τους γλυκούς   τις   γλυκ(ι)ές      τα   γλυκά 

κλητική                  γλυκοί             γλυκ(ι)ές             γλυκά 
 

Όμοια κλίνονται τα: γνωστικός, θηλυκός, κακός, κρητικός, μαλακός, φτω-
χός, φρέσκος, ξανθός... 

 

3) Επίθετα σε -ύς,ιά,ί & -ής,ιά,ί 
ενικός αριθμός 

ονομαστική    ο      βαθύς     η      βαθιά      το    βαθύ 
γενική            του    (βαθύ)  της    βαθιάς    του  (βαθιού) 

αιτιατική      το(ν)   βαθύ     τη(ν)   βαθιά      το    βαθύ 

κλητική                   βαθύ               βαθιά             βαθύ 
 

πληθυντικός αριθμός 
ονομαστική    οι     βαθιοί       οι    βαθιές   τα     βαθιά 

γενική           των    βαθιών   των   βαθιών  των   βαθιών 
αιτιατική      τους  βαθιούς    τις    βαθιές   τα     βαθιά 
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κλητική                   βαθιοί              βαθιές            βαθιά 
 

ενικός αριθμός 

ονομαστική    ο      σταχτής     η     σταχτιά      το    σταχτί 
γενική           του    σταχτή      της   σταχτιάς    του  σταχτιού 

αιτιατική       το(ν)  σταχτή      τη(ν) σταχτιά      το    σταχτί 
κλητική                  σταχτή              σταχτιά              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: αδρής 
(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.. 

 

4) Επίθετα σε -ης,α,ικο 
ενικός αριθμός 

ονομαστική      ο     ζηλιάρης         η     ζηλιάρα    το   ζηλιάρικο 

γενική             του   ζηλιάρη          της   ζηλιάρας  του ζηλιάρικου 
αιτιατική         το(ν) ζηλιάρη          τη(ν) ζηλιάρα    το   ζηλιάρικο 

κλητική                    ζηλιάρη                 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, αρρω-
στιάρης, 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 
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την κατάληξη -ούσα ή -ού: ξανθομάλλης - ξανθομαλλούσα & ξανθομαλλού, 
μαυρομάτης - μαυροματούσα & μαυρομάτα & μαυροματού.. Μερικά ανισοσύλ-

λαβα επίθετα σχηματίζονται σε -ας,ού,-άδικο: υπναράς - υπναρού - υπναρά-
δικο  

 

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 χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά (στο αρσενικό γένος), σχη-

ματίζουν 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,        οι  πολλές    τα   πολλά 

γενική          των  πολλών     των πολλών    των πολλών 

αιτιατική      τους πολλούς    τις   πολλές,   τα   πολλά 
κλητική                (πολλοί)         (πολλές)         (πολλά) 

 

 
4) Η ΜΕΤΟΧΗ 
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Μετοχές λέγονται οι τριγενείς κλιτές λέξεις που παράγονται από ρήματα 

και φανερώνουν κάτι ή κάποιον που ενεργεί ή  παθαίνει ή βρίσκεται σε μια κα-

τάσταση, 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.: γράφ-
ων,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 εκνευ-
ρισμένος = με εκνευρισμό, Ήρθε κλαίγοντας/ γελώντας.. = με κλάματα/ γέλια.. 

 

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. 
 
Ενεργητικές μετοχές  λέγονται αυτές που παράγονται από  την ενεργη-

τική φωνή των ρημάτων. Σχηματίζονται από το θέμα του ενεστώτα και  τις κα-
ταλήξεις:  

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 αναφο-

ρική 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  καθα-

ρεύουσα, 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-ό-
μενος,όμενη,όμενο  =  αυτός,ή,ό που γράφεται, ο λογιζόμενος (χρόνος), η λο-

γιζόμενη φθορά, το λογιζόμενο ποσό,...   

β' συζυγία: -ούμενος ή -ώμενος,η,ο (συνηρημένες): δηλώνομαι  > δηλ-
ούμενος, ποιούμαι > ποιούμενος, ποθούμενος, αρνούμενος,.....  τιμούμαι  
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(τιμάομαι) > τιμαόμενος  > τιμούμενος ή τιμώμενος = αυτός που τιμάται.   Ο-
μοίως: περισπώμενος ή περισπούμενος,  

_Ο κρατούμενος (στρατιώτης), το κρατούμενο (ποσό), η κρατούμενη (γυ-

ναίκα),...   
 

ΙΙ. Μετοχές χρόνου παρακειμένου  
α' συζυγίας -μένος,η,ο: λογισμένος, γρα(φ)-μένος > γραμμένος,η,ο.  α-

νοιγμένος,  ζαλισμένος,  βλαμμένος,... Ο γραμμένος (μαθητής) = αυτός που έχει 

γραφεί. 
β' συζυγία -ημένος,η,ο:  τιμημένος, αγαπημένος, η,ο….. Ο τιμημένος άν-

θρωπος.  = 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, κρα-

τημέν-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 «υπερθωρα-

κισμένο» όχημα.   

Ομοίως: σεσημασμένος κλέφτης, διακεκομμένη υπηρεσία,   βε-

βαρημένο παρελθόν, συντετμημένος λόγος, συγκεκριμένος,η,ο,  πε-

πειραμένος οδηγός, τεταμένα νεύρα..       

 Όμως και: τα δεδομένα, εκτεθειμένος,η,ο, εκτεταμένος,η,ο, 

ταγμένος &  συντεταγμένος,η,ο ... 

 
Επιθετικές, κατηγορηματικές & επιρρηματικές μετοχές 
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Οι μετοχές άλλοτε λέγονται μόνες τους στο λόγο ως κατηγορούμενο, άλ-

λοτε  πριν από τα ουσιαστικά, όπως τα επίθετα, για να τα χαρακτηρίσουν σε 

ενέργεια, πάθηση ή κατάσταση και άλλοτε μετά από τα ρήματα, ως τα επιρρή-

ματα, για να τα  χαρακτηρίσουν σε τρόπο, χρόνο, αιτία ή σκοπό. Ειδικότερα: 
1) Οι παθητικές μετοχές λέγονται ως κατηγορούμενο ή  επιθετικά: Ο ου-
ρανός είναι συννεφιασμένος. Ο συννεφιασμένος ουρανός δε μου α-
ρέσει. 
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 θέλο-

ντας να το δω (γιατί ήθελα να..) = αιτία. Πήγα ξημερώνοντας Χριστούγεννα 
(όταν ξημέρωνε..) = χρόνο. Μπήκε γελώντας και κλαίγοντας (με γέλια και κλά-
ματα) = τρόπος 

 
Συνημμένη μετοχή λέγεται αυτή που έχει υποκείμενο  ίδιο με το υπο-

κείμενο 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). 

 

 
5) Η ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 
 

Αντωνυμίες λέγονται οι κλιτές λέξεις που τις χρησιμοποιούμε στο  λόγο 

αντί των ονομάτων (απ’ όπου και αντωνυμίες  = αντί + ονόματα) των  προσώ-
πων 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 (υποκεί-
μενο, 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:  
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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... & ε-
κείνην, 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/ μα-
χαίρι.... = 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:  κά-
ποιος > ο κάποιος, εγώ > το εγώ, άλλος & ο άλλος 

 

ΕΙΔΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ 

  

1) Οι π ρ ο σ ω π ι κ έ ς 
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  αριθμός 

 Α΄ πρόσωπο Β΄ πρόσωπο 

Ονομ. εγώ εσύ 

Γεν. εμένα ή μου εσένα ή σου 

Αιτ. εμένα ή με  εσένα ή σε 

Κλητ. -  εσύ 

 Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. εμείς εσείς 

Γεν. εμάς ή μας εσάς ή σας 

Αιτ. εμάς ή μας εσάς η σας 

Κλητ. - εσείς  

  

 

 

 



152 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
 

  Ενικός αριθμός  

  Γ΄ πρόσωπο  

Ο-

νομ. 

αυτός ή τος αυτή ή τη αυτό ή το 

Γεν. αυτού ή του αυτής ή της αυτού ή 

του 

Αιτ. αυτόν ή τον αυτή(ν) ή τη(ν) αυτό ή το 

Κλητ. - - - 

  Πληθυντικός α-

ριθμός 

 

Ο-

νομ. 

αυτοί ή τοι αυτές ή τες αυτά ή τα 

Γεν. αυτών ή τους αυτών ή τους αυτών ή 

τους 

Αιτ. αυτούς ή τους αυτές ή τις αυτά ή τα 

Κλητ. - - -  

 

Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους αδύνατους τύπους των προ-

σωπικών 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 α-

ντωνυμίες συνοδεύουν ρήματα  Της μίλησα. Πες του κάτι. Τους μί-

λησε 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 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, προ-

τάσσουμε  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) 
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 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.       = Είδα την αδελφή της (Μαρίας) 

 
3) Οι α υ τ ο π α θ ε ί ς   

Αυτοπαθείς αντωνυμίες  λέγονται αυτές που φανερώνουν ότι το αυτό πρό-
σωπο 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      του  εαυτού σας &  των  εαυτών σας 
αιτιατική      τον εαυτόν σου      τον  εαυτόν  σας  &  τους εαυτούς σας 
 

γ' προσώπου 
γενική   του  εαυτού του/της     του  εαυτού τους/των  & των  εαυτών 

τους 
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.  
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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 δεί-
χνουμε, 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 πή-

ρες; Ποιον μήνα; Ποιο  ποσό; Τι θα κάνουμε; Τι παιδιά ήσαν;  
Στη γενική (όταν ρωτούμε 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. 

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

 

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 διακρίνο-

νται 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 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 κά-

νουμε αναφορά, δηλ. όταν μια ολόκληρη πρόταση αναφέρεται σε κάποια λέξη 
(Δε συνάντησα το φίλο, το οποίον μου είπες  χθες), οι εξής λέξεις: 
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Ι. Κλιτές 
α) για πρόσωπο: όποιος,α,ο, οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οποιοδή-

ποτε  

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 αντω-

νυμίες  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 μι-

λούμε 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 χω-

ριστά. 

άλλος,η,ο (άναρθρη): Άλλος ήταν.  Άλλος σπάει και άλλος πληρώνει.  
μερικοί,ές,ά (μόνο στον πληθυντικό): Μερικοί τον είδαν. Μερικές γυναί-

κες. 
ΙΙ. Άκλιτες  (ο,η,το ) τάδε (την 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.   

 
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. 
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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 τρό-

που: κάπως, αλλιώς:  Πήγαμε κάπως καλά. Πήγα αλλιώς. 
 
 

6) ΤΟ ΡΗΜΑ 

 
Α. ΕΝΝΟΙΑ 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 – αγα-
πιέμαι, 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 βρίσκε-

ται 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)  
( Περισ. βλέπε "Συντακτικό Ελληνικής Γλώσσας",  Α. Κρασανάκη) 

 

Β. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΡΗΜΑΤΟΣ 

1) Το θέμα 
Θέμα ρήματος λέγονται οι αρχικοί του φθόγγοι, αυτοί που μένουν αμε-

τάβλητοι  στην κλίση και φανερώνουν τη ρηματική του έννοια: λύν-ω,εις.. 
(θέμα «λυν-» )  Τα θέματα του ρήματος είναι δυο, το ενεστωτικό και το αορι-

στικό (το του ενεργητικού & του παθητικού αορίστου): πληρών-ω (θέμα πλη-
ρών-) -πλήρωσ-α (θέμα πλήρωσ-) - πληρώθ-ηκα (θέμα πληρώθ-). Τα διαφορε-
τικά αυτά θέματα προκύπτουν λόγω των φθογγικών παθών: πληρών-ω -  πλή-
ρων-σα > πλήρωσα,... ενώ: δύ-ω,  λύω & λύ(ν)-ω,  έδυ-σα, έλυσα.. 



157 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Χαρακτήρας λέγεται ο τελευταίος φθόγγος του θέματος: λύν-ω (-ν- = 

χαρακτήρας)  

Από το ενεστωτικό θέμα σχηματίζονται οι εξακολουθητικοί χρόνοι, o ενε-

στώτας, 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 μέλλο-
ντας, 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 τρί-

του στο παρελθόν   
 

3) Η συλλαβική αύξηση 

(Εξωτερική) συλλαβική αύξηση λέγεται το φωνήεν ε- (σε μερικές πε-
ριπτώσεις  και το η-) που μπαίνει  μπροστά από το θέμα του ρήματος στον 

παρατατικό και τον    αόριστο ενεργητικής φωνής των συμφωνοαρκτικών ρημά-
των, 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 σύν-

θετα 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 εσω-

τερική, π.χ.: πολυβλέπω > πολυέβλεπα, παραήξερα,  παραήθελα, διαφέρω - 
διέφερα, εμπνέω - ενέπνεα εγκρίνω   > ενέκρινα,     συμβαίνει > συνέβηκε.  

 
Παρατήρηση:  
1) Η συλλαβική αύξηση ε- παραλείπεται, όταν δεν  τονίζεται: (ε)δροσί-

στηκα > δροσίστηκα, (ε)δρόσιζε > δρόσιζε, καλώ > κάλεσα, νομίζω > νό-
μισα...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 συλ-

λαβική αύξηση ε-, η-: έλεγα, ήξερα 
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3)  Όσα ρήματα αρχίζουν από φωνήεν δεν παίρνουν αύξηση: ανάβω - ά-

ναβα, άναψα, ευχαριστώ - ευχαρίστησα... 

Όμως μερικά τέτοια ρήματα τρέπουν το αρκτικό τους φωνήεν σε [ι] = 

ορθογραφικά η-, κατάλοιπο από την αρχαία Ελληνική: 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 εναντιωμα-

τικό.   

_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, απαγό-

ρευση 
_(Μακάρι) να μη ζήσει/ νικήσει = αρνητική ευχή/ κατάρα 
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ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΕΧΩ & ΕΙΜΑΙ» 

 

Βοηθητικά ρήματα λέγονται τα ρήματα "έχω & είμαι"  επειδή   μας βοη-
θούν στο σχηματισμό ορισμένων χρόνων των άλλων ρημάτων. 

 
ενεστώτας                          παρατατικός 

έχω          είμαι                    είχα     ήμουν    
έχεις        είσαι                    είχες    ήσουν 
έχει          είναι                    είχε      ήταν 
έχο(υ)με  είμαστε                είχαμε  ήμαστε 
έχετε        είστε                   είχατε   ήσαστε 
έχουν      είναι                    είχαν    ήταν 
 
μετοχή:                έχοντας,                 όντας 
προστακτική      έχε - έχετε                - 
υποτακτική:       να (ας) έχω,εις...     να (ας) είμαι, είσαι.... 
 
μέλλοντας:          θα έχ-ω,εις..         θα είμαι, είσαι.. 
 

 

Γ. Η ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΟΣ 
 

Α. Η ΦΩΝΗ  &  Η ΔΙΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΡΗΜΑΤΟΣ  

 
Φωνές ρήματος λέγονται τα δυο σύνολα από τύπους   που μπορεί να σχη-

ματίσει 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 τύ-

πων (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 τύ-
πων 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 δη-

λούμενη 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, δημιουρ-

γήσει ... κάτι, πρβ π.χ.: Κτυπώ (εγώ = υποκ.) το Γιώργη (αντικ.).  Φεύγει/ τρέ-
χει... (αυτός/ ο Νίκος = υποκ.) για να προφθάσει (= ο λόγος/αιτία).  
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Τα ρήματα ακολουθούν την παθητική φωνή, όταν δηλώνουν ότι η δηλού-

μενη  έννοια είναι πάθηση, δηλ. κάτι που  δε γίνεται από το ίδιο το υποκείμενο, 

αλλά από κάποιο άλλο πρόσωπο, το καλούμενο ποιητικό αίτιο, και 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 φω-

νές, αν τις έχει το ρήμα (βλέπε και «Μονόφωνα & δίφωνα  ρήματα»).  
Χρησιμοποιούμε ενεργητική ή παθητική φωνή, ανάλογα με το ποιο πρό-

σωπο της πράξης θα βάλουμε ως συζητούμενο πρόσωπο λόγου (= υποκείμενο  
πρότασης). Αν  βάλουμε αυτό που  ενεργεί (= κάνει την πράξη), τότε χρησιμο-

ποιούμε 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  ε-

νεργητική ή την παθητική, όπως π.χ. τα:  

ενεργ. φωνή: τρέχω, φεύγω, διψώ, πεινώ, έχω, ζω, γερνώ, υπάρχω, α-
ντηχώ, ξυπνώ, θέλω, ξέρω, ατυχώ, πεθαίνω...   

παθ. φωνή: αισθάνομαι, φαίνομαι, γίνομαι, έρχομαι, παραπονιέμαι, ... εύ-
χομαι, 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 ποι-

ητικό 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, χαίρο-

μαι....  
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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. 

 
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 ρή-

ματα.  
Μεταβατικά ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν   ενέργεια του   υ-

ποκειμένου που πηγαίνει σε άλλο πρόσωπο λόγου, στο καλούμενο  αντικεί-

μενο. 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 υπο-

κειμένου που δε μεταβαίνει σε άλλο πρόσωπο, αλλά απλώς η ενέργεια αυτή γί-

νεται 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  υποκει-
μένου 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 φανερώ-
νουν  ενέργεια που μεταβαίνει από ένα πρόσωπο σε άλλο, όπως τα: Φιλιούνται 
και μισούνται (ενν. μεταξύ τους, ο ένας τον άλλο). Ο Γιάννης και ο Κώστας μοι-
ράζουν το χωράφι τους. Φιλιόμαστε. Συμφιλιωθήκαμε. 
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Δ. Ουδέτερης διάθεσης  ρήματα λέγονται αυτά που φανερώνουν  κα-

τάσταση, 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 στη 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 παθητι-
κής φωνής του ρήματος που φανερώνουν με την     κατάληξή τους ότι το  υπο-

κείμενό 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 δηλώ-
νεται με ποσοτικό προσδιορισμό. Αν δε βάλουμε τέτοιο προσδιορισμό, τότε εν-

νοείται το "όλος,η,ο" ή σημαίνει  ότι μιλούμε για πολλά, πρβ π.χ.:  Φέρε βιβλία 
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(= 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 εξετά-

σεις 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) 
β' συζυγία ενεργ. φωνή: -αγα/ουσα   και παθητική φωνή: -ιο-

μουν(α)     
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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 > μί-
λαγα,.. 

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 > μί-

λησα.  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) 
 

4. Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 
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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 απα-
ρέμφατο 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 φανε-
ρώνει 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 = αόρι-
στος) & 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 
είχ-α,ες..  αγαπ-ήσει       είχ-α,ες.. αγαπ-ηθεί 
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_Είχα λύσει την άσκηση, όταν μπήκε ο Γιάννης. 
_Ο βοριάς είχε κοπάσει, όταν φτάσαμε. 
 

Στον παρατατικό η πράξη δε θεωρείται τελειωμένη ενώ στον υπερσυντέ-
λικο τελειωμένη: Έγραφα το γράμμα (στη διάρκεια/  τη 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 υποτα-

κτική 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  ουσια-
στικό (στη νέα Ελληνική) 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 φα-

νερώσει πώς παρουσιάζεται η δηλούμενη ρηματική έννοια από άποψης ψυχι-

κής διάθεσης του ομιλούντος. Οι εγκλίσεις είναι οι εξής: 
α) Η  ο ρ ι σ τ ι κ ή   
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Παρουσιάζει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν κάτι βέβαιο και πραγματικό, 

π.χ.:  Χτες έβρεξε. Γράφω το γράμμα.. Γράφομαι τώρα στον κατάλογο. Θα γρα-
φτώ, 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 ανω-
μάλων 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 προσδο-

κία ..). 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,  πι-

θανόν  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. Θα 
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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 πα-
ρατατικό 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’ συζυ-

γίας 

 

Καταληξη Παραδείγματα Εξαιρέσεις 

-άβω ανάβω, ράβω, 

σκάβω κ.α. 

παύω, αναπαύω 

-εύω παιδεύω, λα-

τρεύω, ονειρεύο-

μαι 

κλέβω, σέβομαι 

-αίνω ζεσταίνω, μα-

θαίνω, φαίνομαι 

δένω, μένω, 

πλένω, περιμένω 

-έρνω γέρνω, φέρνω, 

κ.α. 

παίρνω 

-ιάζω αγκαλιάζω, βου-

λιάζω, βιάζομαι 

αδειάζω, μοιάζω, 

μονοιάζω, χρειά-

ζομαι 

-ίζω αντικρίζω, χαιρε-

τίζω, διαφημίζω, 

σκουπίζω, κοιμίζω 

κ.α. 

αθροίζω, δανείζω, 

πήζω, αναβλύζω, 

δακρύζω, συγ-

χύζω, σφύζω. 

-λλω αναβάλλω, αναγ-

γέλλω, μέλλω, 

ψάλλω κ.α. 

θέλω, οφείλω, μέ-

λει. 

-ώνω απλώνω, κλει-

δώνω κ.α. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

-σσω αναπτύσσω, απαλ-

λάσσω, εξελίσσω 

αρέσω 
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-ττω εισπράττω, 

πλήττω 

θέτω, κείτομαι 

-ίνω δίνω, κλίνω, 

κρίνω, πίνω, απο-

κρίνομαι, γίνομαι 

 

-ήνω αφήνω, σβήνω, 

στήνω, ψήνω 

 

-ύνω γδύνω, λύνω, 

ντύνω, φτύνω, 

διευθύνω, μο-

λύνω, οξύνω, τα-

χύνω  

 

-είνω κλείνω, τείνω  

 
 

Οι καταλήξεις και των δυο τάξεων Β’ συζυγίας 

 

Α’  Ενεργητική φωνή 

Πρό-

σωπα 

Ενεστώτας Παρα-

τατικός 

Αόρι-

στος 

Εξακολ. Μέλ-

λων 

Στιγμ. 

Μέλ-

λων 

 Πρώτη Δεύ-

τερη 

  Πρώτη Δεύ-

τερη 

 

α' -ώ -ώ -ούσα -ησα -ώ -ώ -ήσω 

β' -άς -είς -ούσες -ησεις -άς -είς -ήσεις 

γ' -ά -εί -ούσε -ησε -ά -εί -ήσει 

δ' -ούμε -ούμε -ού-

σαμε 

-ήσαμε -ούμε -ούμε -ή-

σουμε 

ε' -άτε -είτε -ού-

σατε 

-ήσατε -άτε -είτε -ήσετε 

ζ' -ούν -ούν -ούσαν -ησαν -ούν -ούν -ήσουν 

 

 

 

Β’  Παθητική φωνή 

Πρό-

σωπα 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

 Πρώτη Δεύτερη Πρώτη              Δεύ-

τερη 

 

α' -ιέμαι -ούμαι -ούμαι -ιόμουν -όμουν -ού-

μουν 

-ήθηκα 
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β' -ιέσαι -άσαι -είσαι -ιόσουν -όσουν -ού-

σουν 

-ήθηκες 

γ' -ιέται -άται -είται -ιόταν -όταν -ού-

νταν 

-ήθηκε 

δ' -ιόμα-

στε 

-ούμα-

στε 

-ούμα-

στε 

-ιόμα-

στε 

-όμα-

στε 

-ούμα-

στε 

-ηθήκαμε 

ε' -ιέστε -άστε -είστε -ιόσα-

στε 

-όσα-

στε 

-ούσα-

στε 

-ηθήκατε 

ζ' -ιούνται -ούνται -ούνται -ιόνταν -όνταν -ού-

νταν 

-ηθηκαν 

Α. Ρήματα α’ συζυγίας 

 
Ρήματα α’ συζυγίας λέγονται αυτά που   τονίζονται στον ενεστώτα ενερ-

γητικής 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    υποτακτική        μετοχή  

δέν-ω                               να/ας.. δέν-ω       δένοντας 
δέν-εις                              να/ας.. δέν-εις 
δέν-ει        δέν-ε               να/ας.. δέν-ει 
δέν-ο(υ)με                        να/ας.. δέν-ουμε 
δέν-ετε      δέν-ετε            να/ας.. δέν-ετε  
δέν-ουν                            να/ας.. δέν-ουν 
 

παρελθόν 
παρατατικός   αόριστος      παρακείμενος    υπερσυντέλικος 

έδεν-α             έδεσ-α             έχ-ω   δέσει         είχ-α   δέσει 
έδεν-ες            έδεσ-ες           έχ-εις δέσει          είχ-ες  δέσει 
έδεν-ε              έδεσ-ε             έχ-ει  δέσει          είχ-ε   δέσει 
δέν-αμε           δέσ-αμε           έχ-ομε δέσει        είχ-αμε δέσει 
δέν-ατε            δέσ-ατε            έχ-ετε δέσει         είχ-ατε δέσει 
έδεν-αν            έδεσ-αν           έχ-ουν 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      προστακτική     
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θα δέν-ω      θα δέσ-ω       θα έχ-ω    δέσει 
θα δέν-εις     θα δέσ-εις     θα έχ-εις   δέσει 
θα δέν-ει       θα δέσ-ει      θα έχ-ει     δέσει     δέ(ν)-σε 
θα δέν-ουμε  θα δέσ-ομε   θα έχ-ομε  δέσει 
θα δέν-ετε     θα δέσ-ετε    θα έχ-ετε   δέσει     δέ(ν)-σετε 
θα δέν-ουν    θα δέσ-ουν   θα έχ-ουν  δέσει 
 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
 

ενεστώτας (παρόν)         
οριστική         υποτακτική            προστακτική    

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

παρελθόν 

παρατατικός    αόριστος     παρακείμενος  υπερσυντέλικος 
δεν-όμουν        δέ(ν)θηκ-α   έχω     δεθεί        είχα    δεθεί 
δεν-όσουν        δέθηκ-ες      έχεις    δεθεί        είχες   δεθεί 
δεν-όταν           δέθηκ-ε        έχει     δεθεί        είχε     δεθεί 
δεν-όμαστε       δεθήκ-αμε    έχομε  δεθεί        είχαμε δεθεί 
δεν-όσαστε       δεθήκ-ατε    έχετε   δεθεί        είχατε  δεθεί 
δέν-ονταν          δέθηκ-αν     έχουν  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    προστακτική     

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      δέσου 
θα δεν-όμαστε θα δεθ-ούμε   θα έχομε δεθεί 
θα δέν-εστε     θα δεθ-είτε     θα έχετε   δεθεί     δεθείτε 
θα δέν-ονται    θα δεθ-ούν    θα έχουν  δεθεί 
 



173 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Κατά το δένω κλίνονται, τα: χάνω, ψήνω, λύνω, ντύνω, απλώνω, διορ-

θώνω, 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 α-
γωνίζεστε, 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 ενερ-

γητικής 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, ιέ-
σαι, ιέται (αγαπ-ιέμαι, ιέσαι, ιέται)  Κλίνονται ως εξής: 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

 

ενεστώτας (παρόν)        
οριστική    υποτακτική            προστακτική   μετοχή  

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

παρελθόν 
παρατατικός  αόριστος      παρακείμενος     υπερσυντέλικος 

αγαπ-ούσα     αγάπ-ησα      έχω   αγαπήσει    είχα   αγαπήσει 
αγαπ-ούσες    αγάπ-ησες    έχεις   αγαπήσει   είχες  αγαπήσει 
αγαπ-ούσε      αγάπ-ησε      έχει     αγαπήσει   είχε    αγαπήσει 
αγαπ-ούσαμ    αγαπ-ήσαμε  έχομε αγαπήσει   είχαμε αγαπήσει 
αγαπ-ούσατε   αγαπ-ήσατε   έχετε αγαπήσει    είχατε αγαπήσει 
αγαπ-ούσαν    αγάπ-ησαν    έχουν αγαπήσει   είχαν  αγαπήσει 
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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        συντελεσμένος        προστακτική 
θα αγαπ-ώ    θα αγαπ-ήσω      θα έχω     αγαπήσει 
θα αγαπ-άς   θα αγαπ-ήσεις     θα έχεις    αγαπήσει     αγάπησε 
θα αγαπ-ά     θα αγαπ-ήσει       θα έχει     αγαπήσει 
θα αγαπ-άμε θα αγαπ-ήσουμε   θα έχομε αγαπήσει 
θα αγαπ-άτε  θα αγαπ-ήσετε     θα έχετε   αγαπήσει     αγαπήστε 
θα αγαπ-ούν θα αγαπ-ήσουν    θα έχουν  αγαπήσει 
 

 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

 
ενεστώτας (παρόν)             

οριστική       υποτακτική                 προστακτική    
αγαπ-ιέμαι        να/ας.. αγαπιέμαι                 - 
αγαπ-ιέσαι        να/ας.. αγαπιέσαι                
αγαπ-ιέται        να/ας..  αγαπιέται                
αγαπ-ιόμαστε   να/ας..  αγαπιόμαστε               
αγαπ-ιέστε       να/ας..  αγαπιέστε 
αγαπ-ιούνται    να/ας.. αγαπιούνται            
 

παρελθόν 
παρατατικός    αόριστος         παρακείμενος       υπερσυντέλικος 

αγαπ-ιόμουν    αγαπ-ήθηκα     έχ-ω     αγαπηθεί     είχ-α   αγαπηθεί 
αγαπ-ιόσουν     αγαπ-ήθηκες    έχ-εις    αγαπηθεί      είχ-ες   αγαπηθεί 
αγαπ-ιόταν       αγαπ-ήθηκε      έχ-ει     αγαπηθεί      είχ-ε     αγαπηθεί 
αγαπ-ιόμαστε    αγαπ-ηθήκαμε  έχ-ομε  αγαπηθεί      είχ-αμε  αγαπηθεί 
αγαπ-ιόσαστε    αγαπ-ηθήκατε  έχ-ετε    αγαπηθεί      είχ-ατε  αγαπηθεί 
αγαπ-ιό(υ)νταν   αγαπ-ήθηκαν   έχ-ουν   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     
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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      παρατατικός              προστακτική 
λαλ-ώ              λαλ-ούσα        
λαλ-είς             λαλ-ούσες                       λάλ-ει 
λαλ-εί               λαλ-ούσε 
λαλ-ούμε          λαλ-ούσαμε  
λαλ-είτε            λαλ-ούσατε                     λαλ-είτε 
λαλ-ούν(ε)        λαλ-ούσαν 
 
Οι άλλοι χρόνοι και οι εγκλίσεις σχηματίζονται όπως και στην α’ τάξη: λά-

λησα, 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, εξα-
ντκλώ, επιχειρώ, ζω, θεωρώ, θρηνώ, κατοικώ, κινώ, ποθώ, προσπαθώ, προ-
χωρώ, 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 
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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. 
 

Κατά το στερούμαι κλίνονται τα:    επικαλούμαι, εξηγούμαι, μιμούμαι, 
προηγούμαι...Κατά το εγγυώμαι κλίνονται τα: εξαρτώμαι, διερωτώμαι, διασπώ-
μαι κ.τ.λ.. 

 

 

Β. ΡΗΜΑΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ Α' ΣΥΖΥΓΙΑΣ 
  

α) ακούω, καίω 
 

ενεστώτας προστακτική      ενεστώτας    προστακτική 

ακούω                                      καίω 
ακούς         άκου                      καις              καί(γ)ε 
ακούει                                      καίει 
ακούμε                                     καίμε 
ακούτε        ακούτε                   καίτε             καιτε 
ακούν(ε)                                   καίν(ε) 
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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    ενεστώτας προστακτική 

λέ(γ)ω                                   πάω 
λες               λέγε                   πας             πήγαινε 
λέ(γ)ει                                    πάει 
λέμε                                       πάμε 
λέτε              λέγετε /λέτε        πάτε             πηγαίνετε 
λέν(ε)                                     παν(ε) 
 

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). 

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 - χρειά-
στηκε... 

Ανώμαλα ρήματα λέγονται αυτά που δεν ακολουθούν στην κλίση τους 

τους κανόνες των άλλων ρημάτων. Τα ρήματα αυτά ή αλλάζουν θέμα σε ορισμέ-
νους    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 ε-

νικό 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 
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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. ) 

 
 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ & ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 
 

Ενεστώτας    αόριστος        παθ. αόριστος   μετοχή 

αγανακτώ       αγανάκτησα            -                   αγανακτισμένος 
-αγγέλλω        άγγειλα            αγγέλθηκα          αγγελμένος 
αγρυπνώ        αγρύπνησα            -                   αγρυπνισμένος 
-αιρώ              -αίρεσα           -αιρέθηκα            -αιρεμένος 
ακουμπώ        ακούμπησα           -                     ακουμπισμένος 
αλέθω             άλεσα              αλέσθηκα            αλεσμένος 
αλλάζω           άλλαξα            αλλάχτηκα          αλλαγμένος 
αμαρτάνω       αμάρτησα             -                           - 
ανακλώ           ανάκλασα       ανακλάστηκα       ανακλασμένος 
ανατέλλω        ανάτειλα                -                          - 
ανεβαίνω         ανέβηκα               -                    ανεβασμένος 
αποθαρρύνω  αποθάρρυνα    αποθαρρύνθηκα αποθαρρημένος 
απονέμω         απόνειμα         απονεμήθηκα            - 
αποσταίνω      απόστασα             -                    αποσταμένος 
αρέσω             άρεσα                  -                            - 
αρκώ               άρκεσα            αρκέστηκα                 - 
αρταίνω           άρτυσα            αρτύθηκα          αρτυμένος 
αυξάνω           αύξησα            αυξήθηκα          αυξημένος 
αφήνω             άφησα            αφέθηκα            αφημένος 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
 

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 κατά-
ληξη -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 χαρα-

κτήρα του θέματος:  κρίνω > έκριν(σ)α, κάνω - έκαν(σ)α 
 

Α) Ο σιγματικός ενεργητικός αόριστος 

 
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   - έκρυβ-σα > 
έκρυψα, γράφ-ω  - έγραφ-α  - έγραφ-σα > έγραψα,   παύω    - έπαψα, κουρεύω 
- κούρεψα, καλύπτω - εκάλυπτα - εκάλυψα..     
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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, βου-
λιάζω (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 = -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, ανα-

τέλλω - 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:     
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• 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    ακρίβ-υνα        - 
κονταίνω (κοντός)     κόνταινα      κόντ-υνα           - 
μακραίνω (μακρύς)   μάκραινα      μάκρ-υνα   μακρύνθηκα 
ελαφραίνω (ελαφρύς) ελάφραινα  ελάφρ-υνα  λαφρνύθηκα 
• με αόριστο σε -ηκα 

ανεβαίνω      ανέβαινα      ανέβηκα        - 
• με αόριστο σε -ησα  
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 
 

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 ).   
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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 πρό-

σωπο 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 - αγόρασα - αγοράστηκα,  αγορασμένος,η,ο     
αλέθω     - άλεσα      - αλέστηκα,       αλεσμένος,η,ο 
δένω       - έδεσα       - δέθηκα,          δεμένος,η,ο 
τιμώ        - 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 αό-

ριστο σε  -υτηκα και τη μετοχή σε -(υ)μένος:  
παύω       - έπαψα           - παύτηκα      - παυμένος, η,ο 
μαγεύω    - μάγεψα         - μαγεύτηκα   - μαγεμένος, η,ο 
στρατεύω - στράτευσα     - στρατεύτηκα - στρατευμένος, η,ο 
2. Σχηματισμός από τον άσιγμο αόριστο 
α) Τα υγρόληκτα και ρινικόληκτα ρήματα σε -νω σχηματίζουν τον παθη-

τικό αόριστο σε -θηκα και τη μετοχή σε -μένος  

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

νομαι σχηματίζουν τον παθητικό αόριστο σε -νθηκα: 
επιβαρύνω     επιβάρυνα    επιβαρύνθηκα    επιβαρημένος, η,ο 
ευκολύνω       ευκόλυνα    ευκολύνθηκα 
αισθάνομαι                        αισθάνθηκα 
Οι μετοχές τους ή δεν υπάρχουν ή σχηματίζονται ανώμαλα: μολύνω - μο-

λυσμένος 
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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  - απο-
λυμάνθηκα - απολυμασμένος, η,ο 

β) άλλα χάνουν το χαρακτήρα ν του ενεργητικού αόριστου και σχηματί-

ζουν τον παθητικό αόριστο σε -θηκα και την παθητική μετοχή σε -μένος: ζε-
σταίνω ζέστανα - ζεστάθηκα ζεσταμένος 

 

Ο ΠΡΩΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
Ο παθητικός αόριστος, όπως είδαμε πιο πριν, κανονικά   σχηματίζεται με 

την κατάληξη -θ/τηκα για τα ρήματα α' συζυγίας:    λύ(ν)ομαι > λύ-θηκα, 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') πα-
θητικός αόριστος: γράφ-ομαι > γράφ-ηκα,ες,ε (ενικός) & γραφ-ήκαμε,ή-
κατε,ηκαν (πληθυντικός) 

 

Κλίση β’ παθητικού αόριστου 
οριστική           υποτακτική     προστακτική    απαρέμφατο 

γράφηκα       να/όταν.. γραφώ 
γράφηκα                      γραφείς 
γράφηκε                      γραφεί        γράψου 
γραφήκαμε                  γραφούμε                           γραφεί 
γραφήκατε                   γραφείτε     γραφείτε  
γράφηκαν                    γραφούν  
 
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, γράφο-
μαι, έγραψα  -  γράφηκα,..   

β) Με διαφορετικό θεματικό φωνήεν:  βρέχ-ομαι, έβρεξα  - βράχ-
ηκα,   ντρέπ-ομαι - ντράπ-ηκα,  φαίν-ομαι   - φάν-ηκα,     χαίρ-ομαι  -  χάρ-ηκα, 
τρέπ-ομαι, έτρεψα  - τρά-πηκα.. 

Το θεματικό φωνήεν αλλάζει, κάποτε, και στην παθητική μετοχή, όταν 

αυτή υπάρχει:  στρέφ-ομαι, έστρεψα  - στράφηκα, στραμμένος & καταστρεμμέ-
νος 

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 αόρι-
στο και τον κανονικό σε -θηκα ή -τηκα:  γράφομαι - γράφηκα & γράφτηκα 

 
 Διπλοί αόριστοι & διπλές παθητικές μετοχές 
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Mερικά ρήματα λέγονται   με διπλό ενεργητικό αόριστο, καθώς και με  δι-

πλή παθητική μετοχή:  πηδώ - πήδησα και πήδηξα, πετώ - πεταμένος και πεταγ-
μένος, η ,ο.  

 
 
7) 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. 

 

Σημειώνεται ότι: 
1) Οι προθέσεις: με, σε, για, ως, χωρίς, δίχως, ίσαμε δε συντίθονται. 

2) 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 Δημο-

κρατίας. 
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/ γνώ-

σει.. 
νέα: σε/ για όλη τη 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 στη 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 στη 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 > συσσί-
τιο...   

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 > συμφέ-
ρει, συν-βιώνω > 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... Στη 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' τη 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, ε-
κλογή, εκδίδω.. ξεμένω,  ξεχωρίζω, ξεφωνίζω, ξεδίδω,  ξετρελαίνω,  ξεπουλώ, 
ξεκουφαίνω,  

 ξεβάφω  (= εκ-βάφω = αφαιρώ/ βγάζω τη βαφή),  
εισάγω  ( = βάζω μέσα) & εξάγω (= βγάζω έξω) 
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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, ανεφάρ-
μοστος,  αναίτιος, ανάξιος, αναδουλειά.  

από    = μακρύνω, απομακρύνω - αποκαθιστώ, επιστρέφω ή ως περίπου 
και η εξ:   απ-αγωγή, απ-οχή (απ-έχω), απ-οικώ, απ-έρχομαι, απ-αιτώ, απο-
στολή,  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, ανα-
πλάθω,  ανακοινώνω, αναπηδώ,  ανακύκλωση..   

κατά  = κάτω (αντίθετη της "ανά") - εναντίον κ.α.: κατ-άγομαι, κατα-γράφω, 
κατα-πέφτω,  κατα-φεύγω, κατα-μαρτυρώ, κατ-οχή,  κατ- έχω.. 

προς  = εμπρός: προσ-άγω, προσμένω, προσ-έχω, προσ-οχή,  προ-
σταγή, προσδιορίζω, προσκομίζω.. 

προ   = βάζω μπροστά, ενώπιον παρουσία κ.α.(αντίθετη της "μετά"):  
προ-άγω, προ-έχω, προ-τρέπω, προ-γράφω,  προ-λέγω,  προορίζω,  πρό-ο-
δος, προ-βολή,..   

μετά  = φέρνω πίσω, αλλαγή (αντίθετη της προ): μετ-άγω, μετ-αγωγή, 
μετά-πλαση, μεταβολή, μετουσίωση..  

παρά  = παραπλεύρως, πλησίον, κοντά - πέραν κάποιου: παρ-άγω, 
παρα-μένω, παρ(α)-ερμηνεύω, παρανομώ, παρατηρώ..   

υπό   = κάτω (αντίθετη της "επί = επάνω"): υπ-άγομαι, υπ-έχω, υπο-κύ-
πτω, 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, διαγώ-
νιος,  διαμέρισμα.... διέξοδος, διαπερνώ, διάμεσο, διαπρεπώς..  

συν   = μαζί, προσθετική έννοια (αντίθετη της "πλην"): συν-άγω, συν-έχω, 
συν-οχή, σύν-δικος, σύν-ολο, συνδυασμός, σύ(ν)ζυγος, συγγενής, σύνοικος.. 

πλην/μείον = αφαιρετική έννοια: πλημμέλημα, μειονέκτημα, μειοδοσία.. 

             

ΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Εμπρόθετοι όροι λέγονται τα συντακτικά σύνολα της πρότασης που ει-

σάγονται με μια πρόθεση, π.χ.:  
_Πήγα (από την Τρίτη μέχρι την Τετάρτη = εμπρόθετος όρος χρόνου).   
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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 αντικειμέ-

νου) 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 Α-

θήνα».) ή 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 σύ-
νολο), 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» εκ-

φράζει 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 σύν-

θετη) 

_Ο Πέτρος έφυγε, γιατί  ήταν άρρωστος. 
(Εδώ έχουμε  2 συντακτικά σύνολα που ενώνονται μεταξύ τους αιτιολο-

γικά σε μια απλή πρόταση) 

 
Πίνακας Συνδέσμων 

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  
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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 

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, μεσάνυ-

κτα, 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.:  
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_(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 

 

Στη σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν επιρρήματα σε: 

α)  -ως, π.χ.: επομένως, ολογράφως, συνήθως, κυρίως, συγχρό-

νως, αεροπορικώς, επισταμένως, ιδιοχείρως,  απείρως κ.α. 

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,  αυτό-

ματα & 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 περι-

πτώσεις 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), ά-

μεσα (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 
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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, τρι-

γύρω...... 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.. 
 
Ποσοτικά (απαντούν στο πόσο;): περίπου, καθόλου, διόλου, εξίσου, ο-

λωσδιόλου, 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, σεβα-
σμίως - σεβάσμια,  κυρίως - κύρια, ομοίως - όμοια, αλλιώς,.....   

( Περισσότερα βλέπε “Συντακτικό  Ελληνικής Γλώσσας», Α. Κρασανάκη. 
) 

 
Βεβαιωτικά επιρρήματα (μπαίνουν αντί για πρόταση):    
α) καταφατικά: ναι, μάλιστα, πράγματι,  όντως, βεβαίως, βέβαια, βεβαιό-

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

 

 

4. ΤΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 
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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, θαυ-

μαστό 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: 
         ουσιαστικά: 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 7ο  

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  

 
 

1. ΤA ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: ΤΑ ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΑ, Η ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΝΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ 

 

Παλιότερα στην Ελληνική Γραφή υπήρχαν για τεχνικούς ή άλλως 

ετυμολογικούς – νοηματικούς λόγους και διάφορα σημεία, ήτοι τα τρία 

διαφορετικά τονικά σημάδια: η οξεία (‘), η βαρεία (΄) και η περισπω-

μένη (~) ,  η υπογεγραμμένη (ι) και τα δυο πνεύματα: η ψιλή (>) και 

η δασεία (<). Για παράδειγμα η λέξη φθογγικά  «τον» με οξεία και το 

γράμμα ο σημαίνει ενικός αριθμός άρθρου, ενώ η ίδια λέξη με ω και 

περισπωμένη σημαίνει γενική πληθυντικού. Το αυτό και με τα: σοφόν 

και σοφών, καλόν και καλών…. Η λέξη «ις» με ι και οξεία = ουσιαστικό (= η 

ίνα), ενώ  με ψιλή και ει = πρόθεση και  με δασεία και ει = ο αριθμός ένα….. 

 

Σημειώνεται ότι:  

Α) Τα εν λόγω σημάδια δεν υπήρχαν αρχικά στην Ελληνική 

Γραφή. Επινοήθηκαν μετά από τους  καλούμενους Αλεξανδρινούς  

γραμματικούς (3ος – 2ος  αι. π.Χ.) και καθιερώθηκαν με τη μορφή που 

τα γνωρίσαμε από τους Βυζαντινούς. 

Β) Τα ως άνω σημεία καταργήθηκαν με το Π.Δ. 297 του 1982, 

επειδή αφενός ήταν δύσκολη η χρήση τους και αφετέρου  δεν ήταν 

τότε εύκολη  η σημείωση τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Σαφώς τα σημάδια αυτά, όπως θα δούμε πιο κάτω,  πρόσφεραν 

κάτι   στην ετυμολογία και μόνο των λέξεων, όμως είχαν κάνει την 

Ελληνική Γραφή  πάρα πολύ δύσκολη και ορθώς καταργήθηκαν, γιατί 

ήταν δύσκολο  να θυμάσαι κάποιος π.χ. ότι με οξεία γράφονται οι τάδε 

λέξεις : βάσις, θλάσις, κλάσις,  κρίσις, κλίσις, πίστις, μίξις ή μείξις... και 

με περισπωμένη οι τάδε λέξεις: êñ~áóéò, äñ~áóéò, ðñ~áîéò, ñ~éøéò, î~õóéò, ðí~éîéò..  
 
 

Α. H ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

 

Υπογεγραμμένη λέγεται το σημάδι (ι) που έμπαινε στην αρχαία 

Ελληνική Γραφή κάτω από τα γράμματα α ω η, όταν έχουμε αποβολή 
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(κούφιση) του ακολουθούμενου φθόγγου ι, άσχετα με την ορθογραφία 

του, για υπόδειξη - υπενθύμιση αυτού του φθογγικού πάθους (άρα και 

του ακριβούς νοήματος), π.χ.: τιμά(ει) – τιμᾶ, τιμά(ει)ς – τιμᾶς, 
νικά(ει) – νικᾶ, τιμά(οι)μι – τιμῶμι, προικώ(ι)ος – προικῶος, ζήεις – 
ζῆς, Θραϊκιος > Θράικιος ή Θραξ, εγώ (εί)δα > εγιώδα...... 

 
Σημειώνεται ότι: 
α) Τα υπογεγραμμένα α, η, ω λέγονται   καταχρηστικοί δίφθογγοι, ε-

πειδή είναι τα: αι, ηι, ωι που, ενώ είναι δυο φθόγγοι έχουν, μια μόνο προφορά, 
αφού το γράμμα ι δεν προφέρεται. 

Β) Στις λέξεις: θέϊος – θεῖος, γάϊα – γαῖα, ομόϊος - όμοιος, ευβόιας - Ευ-

βοίας..  δεν έμπαινε υπογεγραμμένη, διότι εδώ δεν έχουμε αποβολή του φθόγγοι 
ι, αλλά συναίρεση ( αποβολή των  ε, ο: θ(έ)ιος, όμ(ο)ιος..  και τροπή του αι σε ε: 
γάϊα - γαία «γέα»..).  

γ) Το ότι η υπογεγραμμένη, δηλαδή το γράμμα-φθόγγος ι, δεν προφέρεται 
("κουφίζεται") αναφέρεται  στη "Γραμματική Τέχνη"   του Δ. Θράκα. 

 

Β. ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (Η ΨΙΛΗ & Η ΔΑΣΕΙΑ) 

 

Στην αρχαία Ελληνική Γραφή  κάθε λέξη που άρχιζε από φωνήεν 

έπαιρνε πάνω σ' αυτό ένα ιδιαίτερο σημάδι, που λέγεται πνεύμα. Τα 

πνεύματα ήσαν δυο μικρά σύμβολα, η καλούμενη ψιλή   (>) και η   

καλούμενη δασεία (<): ἀήρ, εἰκών -ἁγνός, εὑρίσκω·  

Ο λόγος που  έμπαιναν τα πνεύματα ήταν για ενοιολογικούς ή άλλως ετυ-

μολογικούς λόγους. Η δασεία έμπαινε σε μια συγκεκριμένη ομάδα λέξεων που 
άρχιζαν από φωνήεν και η ψιλή στις υπόλοιπες για διάκριση τυχόν ομόηχων λέ-

ξεων, πρβ π.χ. «’εν, ε’ις» (με ψιλή = πρόθεση)  και «ε’ν,  είς» με δασεία (= 
αριθμητικό). Συνήθως δασεία έπαιρναν  όσες λέξεις είχαν χάσει το αρκτικό τους 

σύμφωνο, π.χ. (Β)ενετία > «Ενετία, (σ)άλς > άλας, (χ)ωρίζω > ορίζων, 
ώρα…..….   και οι υπόλοιπες ψιλή.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΨΙΛΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΑΣΕΙΑ 

 

Από τις λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν (άσχετα με την ορθογραφία του)  
οι περισσότερες παίρνουν ψιλή. Δασύνονται κανονικά:· 

1) Οι λέξεις που αρχίζουν από υ ή από ρ: ὑβρίζω, ῥόδον. 
2) Τα άρθρα ὁ, ἡ, αἱ και οι δεικτικές αντωνυμίες ὅδε, ἥδε, οἵδε, αἵδε και 

οὗτος, αὕτη. 
3) Οι αναφορικές αντωνυμίες και τα αναφορικά επιρρήματα (εκτός από τα 

ἔνθα, ἔνθεν): ὅς, ἥ, ὅ κτλ. , ὅπου, ὅθεν κτλ.  

4) Οι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας ἡμεῖς, ἡμῶν κτλ.,οὗ, οἷ, ἑ, οι α-
ντωνυμίες ἕτερος, ἑκάτερος, ἕκαστος και οι λέξεις που σχηματίζονται από αυτές 

(ἡμέτερος, ἑαυτοῦ, ἑτέρωθεν, ἑκάστοτε κτλ.). 
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5) Οι σύνδεσμοι ἕως, ἡνίκα, ἵνα, ὅμως, ὁπότε, ὅπως, ὅτε, ὅτι, ὡς, ὥστε. 
6) Τα αριθμητικά εἱς, ἕν, ἕξ, ἑπτά, ἑκατόν επίσης τα παράγωγα από αυτά- 

ἕνδεκα, ἑξακόσιοι, ἑβδομήκοντα, ἑκατοντάκις κτλ. 

7) Οι ακόλουθες λέξεις (και όσες είναι παράγωγες από αυτές ή σύνθετες 
με α' συνθετικό τις λέξεις αυτές): 

Α.- ἁβρός, ἅγιος, ἁγνός, Ἅδης, ἁδρός, ἁθρόος (στην αττική διάλεκτο), 
αἷμα, Αἷμος, αἱρέω-ῶ, αἱ ἁλαί (= η αλυκή), ἅλας, Ἁλιάκμων, γεν. -όνος, Ἁλίαρτος, 

ἁλιεύω (μτγν.). Ἁλικαρνασσός, ἅλις (= αρκετά), ἁλίσκομαι-ἅλωσις, ἅλλομαι 

(=πηδώ), Ἁλόννησος, ἁλουργίς, γεν. -ίδος (μτγν.). ό ἁλς, γεν. του ἁλός (= αλάτι· 
συχνά σε πληθ. οί ἅλες = αλάτι, αλυκή), ή ἅλς, γεν. της ἁλός (= θάλασσα), 

ἁλτήρ, πληθ. ἁλτῆρες, ἅλυσις, ἡ ἅλως (= αλώνι), ἅμα, ἅμαξα, ἁμαρτάνω, ἅμιλλα, 
ἅμμα (= δέσιμο, κόμπος- από το ατττω), ἁνυτω (αλλά και ἀνύ(τ)ω), ἁπαλός, 

ἅπαξ, ἁπλούς, ἅπτω-ἅπτομαι, ἅρμα, ἁρμόζω, ἁρμονία, ἁρμός, ἅρπαξ - ἁρπάζω, 

ἁφή, ἁψίκορος, ἁψίς. γεν. -ῖδος. 
Ε.- (Ἑβραῖος), το ἕδος (= θρόνος, ναός, άγαλμα), ἕδρα, ἑδώλιον, ἕζομαι 

(= κάθομαι), εἱλόμην (αόρ. β' του αἱροῦμαι), εἵμαρται – εἱμαρμένη, εἵργνυμι και 
εἱργνύω (= εμποδίζω την έξοδο, κλείνω μέσα· ενώ εἴργω = εμποδίζω την είσοδο, 

αποκλείω), εἱρκτή, Ἑκάβη, ἑκάς (= μακριά), Ἑκάτη, ἑκών, Ἑλένη, Ἑλικών (γεν. -
ῶνος), ή ἕλιξ, ἑλίττω (= τυλίγω, στρέφω), ἕλκος, ἕλκω (μεταγ. ελκύω), Ἑλλάς, 

Ἑλλην, ή ἕλμινς (γεν. -ινθος = σκουλήκι των εντέρων), το ἕλος, ἕνεκα ή ἕνεκεν, 

ἑξῆς, ἕξω (μέλλ. του ρ. έ ~χω), ἑορτή, ἕρκος (= φραγμός), ἕρμα, ἑρμηνεύω, 

Ἑρμῆς, ἕρπω, ἑσπέρα, ἕσπερος, ἑσπόμην (αόρ. β' του ἕπομαι), ἑστιάω-ῶ, 

ἑταῖρος, ἕτοιμος και ἑτοῖμος, εὑρίσκω, ἑφθός (= βραστός· για τα μέταλλα = 

καθαρισμένος με φωτιά, καθαρός), ἕψω (= βράζω), ἕωλος (= παλιός, όχι πρό-
σφατος), ἡ ἕως (= πρωί). 

Η.- Ἥβη, ἡγέομαι –οῦμαι, ἥδομαι, ἥκιστα, ἥκω, ἧλιξ (= συνομήλικος. σύ-
ντροφος), Ἡλιαία, ἥλιος, ἧλος (= καρφί), ἡμερα, ἥμερος, ἡμι-(αχώριστο μόριο), 

ἥμισυς, ἡ ἡνία και τα ἡνία (= χαλινός), ἧπαρ, Ἥρα, Ἡρακλής, Ἡρόδοτος, ἥρως, 

Ἡσίοδος, ἥσυχος, ἧττα, ἡττάομαι -ῶμαι, ἥττων, Ἥφαιστος. 
Ι.- ἱδρύω, ἱδρώς, ἱέραξ, ἱερός, ἵημι, ἱκανός, ἱκέτης, ἱκνέομαι –οῦμαι, ἱλά-

σκομαι, ἱλαρός, ἵλεως, ἱμάς, ἱμάτιον, ἵμερος (= πόθος), ἵππος, (μεταγεν. ἵπταμαι), 
ἵστημι, ἱστός - ἱστίον, ἱστορία, ἱστορέω -ῶ, ἵστωρ (γεν. -ορος =έμπειρος, γνώ-

στης). 
Ο.- ὁδός, ὁλκάς (= πλοίο που ρυμουλκείται, φορτηγό), ὁλκή (= έλξη, ει-

σπνοή, βάρος), ὁ ὁλκός (= μηχάνημα με το οποίο έσερναν τα πλοία, λουρί, χα-

λινός, τροχιά, αυλάκι), ὅλμος, ὅλος, ὁρμαθός, ὁρμή, ό ὅρμος, ό ὅρος, το ὅριον, 
ὁρίζω, ὁράω -ῶ, ὅσιος.  

Ω.- ὥρα, ὡραίος, ὥριμος. 
 

Σημειώνεται ότι: 

1) Για να δούμε αν μια λέξη παίρνει ή όχι δασεία τη συντάσσουμε 

ή τη συνθέτουμε με μια από τις προθέσεις: ]õðü, [áðü, [åðß, êáôÜ, ]åê   ή 

με το αρνητικό μόριο ï[õê και αν τα ληκτικά    τους ψιλά σύμφωνα π τ 
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κ τρέπονται σε δασέα φ θ χ τότε η λέξη μάλλον δασύνεται: [áðü  åíüò 
> ]áö´ ]åíüò, ìåôÜ çì~ùí > ìåè[  ]çì~ùí, õðü çëéïò > ]õö'  ]\çëéïò >  ]õöÞëéïò,..  

 Αυτό, επειδή συμπίπτει το πρώτο σύμφωνο των  δασυνόμενων 

λέξεων να είναι ημίφωνο και το   ληκτικό των προθέσεων άφωνο ψιλό,  

οπότε   το ψιλό των προθέσεων τρέπεται σε δασύ, για να συνταιριάσουν 

ευφωνικά (ευστομιακώς, πιο άνετα στην προφορά), πρβ: áð(ü - ï)ìïßùóá 
> áöïìïßùóá,    áð(ü - å)ëëçíßæù -áöåëëçíßæù, ðñþô(ïò - õ)ðïõñãüò - 
ðñùèõðïõñãüò.... 

2) Αρχικά στην Ελληνική Γραφή δεν υπήρχαν καθόλου τα πνεύ-

ματα. Μετά  η ψιλή  έμπαινε στις αποβολές των ψιλών αρκτικών συμ-

φώνων: κ π τ  – απ’ όπου ονομάστηκε το σύμβολο αυτό έτσι, δηλαδή 

«ψιλή» - και η δασεία στις αποβολές των  δασέων αρκτικών συμφώ-

νων: χ φ θ σ ζ - απ' όπου και ονομάστηκε το σύμβολο αυτό  "δασεία",  

Κάτι που τελικά δεν καθιερώθηκε, αλλά κατέληξε κατά την περίοδο των 

βυζαντινών γραμματικών  τα πνεύματα να μπαίνουν με τους  εξής κα-

νόνες: 

1) Με τη δασεία σημειώνεται η αποβολή του αρκτικού συμφώνου 

μιας λέξης, για υπενθύμιση αυτού του φθογγικού πάθους, π.χ.: (ó)Üëò 
> ] áëáò - ]áëÜôé, ÷Üñìá - (÷)áñìïíßá > ]áñìïíßá, (Â)åíåôßá > ] Åíåôßá.. 

2) Με τη ψιλή σημειωνόταν μια συγκεκριμένη ομάδα λέξεων και 

με δασεία μια άλλη για  διάκριση των ομοιόγραφων και ομόηχών τύπων 

τους, πρβ π.χ. φθογγικά: «ις, εν, ξε» =  ορθογραφικά: με ψιλή     =  

προθέσεις: å[éò [åí  [åî .. , με δασεία = αριθμητικά: å]#éò |åí \åî...  
Ειδικότερα με την ψιλή σημειώνονται οι προθέσεις που αρχίζουν 

από φωνήεν και  οι λέξεις που σχηματίζονται από αυτές  και  με   δασεία 

τα αριθμητικά που αρχίζουν από φωνήεν (πλην των: οκτώ, εννέα, εί-

κοσι) και οι λέξεις που σχηματίζονται από αυτά, για διάκριση των ομοι-

όγραφων και ομόφωνων (ομόηχών) τύπων τους: 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ:  å[éò, [åí, [åî, [áìöß, [åê,.... åêôüò , [åíôüò, ]åíôåýèåí, [åíïðëïò, 
]åí-ëåßðù-]åëëåßðù, [åíëïãïò - }åëëïãïò,  }åî-ïäïò, å}éó-ïäïò.. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: å#éò, \åí, \Ýíá, ]áðëïýò, |áðáî, ]åðôÜ....  ]åí-äåêá, ] áðáî-
Üðáíôåò,   ]åí-þíù, ]åí-éêüò, ..   

3) Mε ψιλή η χρονική αύξηση ε- (έτσι υποδείχνουμε αόριστο 

χρόνο ρήματος): }åèåóá,  }åëåãïí, [åäñïóßóôçêå,   [åëÝãïìåí, îÝñù > 
\{çîåñá, èÝëù > {çèåëá...  και με δασεία το πρόθεμα ε- = η λέξη  «\åí» 
> åíþíù, Ýíùóç ή  η λέξη  «|åïò,α,ο» = δικός,ή,ό μας): ][ åôáéñßá, 
]åáõôüò,  ]åíéáõôüò, ]åíéáßïò,...   

4) Σήμερα αντί για τα πνεύματα έχουμε την απόστροφο. Παρά-

βαλε π.χ. ότι με απόστροφο-ψιλή σημειώνεται η αποβολή ληκτικού 

φωνήεντος μιας λέξης, π.χ.:  λίγ’ απ’ όλα = λίγα από όλα, σ(ε) αγαπώ 

> σ’ αγαπώ,…  και με απόστροφο- δασεία σημειώνεται η αποβολή του 
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αρκτικού φωνήεντος μιας λέξης, π.χ. που (εί)ναι > πού ‘ναι, τα (έ)φερε 

> τά ‘φερε,… 
 

Γ. ΤΑ ΤΟΝΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ: ΟΞΕΙΑ, ΒΑΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΠΩ-

ΜΕΝΗ 

 

Παλιότερα στην Ελληνική Γραφή δεν είχαμε ένα τονικό σημάδι, 

όπως έχουμε σήμερα, αλλά τρία διαφορετικά, τα εξής: η οξεία (΄), η 

βαρεία (') και η περισπωμένη (~):φε-ρο-μέ-νη, φεῦ-γε… Με τα σημά-

δια αυτά υποδείχνονταν συνάμα και το αν η τονιζόμενη συλλαβή προ-

ερχόταν ή όχι από συναίρεση (ή άλλως από περίσπαση), καθώς και από 

έγκλιση ή όχι.  

Η βαρεία έμπαινε στον τονισμό που προερχόταν  από έγκλιση, π.χ. άν-
θρωπός τις,  

Η οξεία έμπαινε στις ασυναίρετες συλλαβές, π.χ.: τιμάω, τιμάεις, λύω, 

λέω, λέεις…  και η πεισμωμένη στις συνηρημένες ή άλλως περισπωμένες.   
Ειδικότερα  η συνηρημένη λήγουσα παίρνει περισπωμένη, αν τονίζονταν 

πριν το πρώτο φωνήεν από τα συνεχόμενα, π.χ.:    ôéìÜåé -ôéì~á, öÜïò - ö~ùò… 

Αν τονιζόταν το δεύτερο μπαίνει οξεία, π.χ.:   êëçßò - êëÞò, åóôáþò - åóôþò.. Η 

συνηρημένη προπαραλήγουσα των μετοχών παίρνει επίσης οξεία: τι-

μαόμενος - τιμώμενος...  

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Ο τονισμός των λέξεων στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα γίνεται κατά τους 

εξής γενικούς κανόνες: 

1) Καμιά λέξη δεν τονίζεται πιο πάνω από την προπαραλήγουσα (όπως και 
στην κοινή νέα Ελληνική): λέγομεν, ἐλέγομεν, ἐλεγόμεθα, ἐπικίνδυνος, ἐπικινδυ-

νότατος. 
2) Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται: 

(ή βασίλισσα, αλλά) της βασιλίσσης, (άμεσος, αλλά) αμέσως. 
3) Η προπαραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία: τιμώ-μεθα, 

παρήγορος, πείθομαι. 

4) Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία: νέ-
φος, τόπος, ἀγαθός. 

5) Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει οξεία εμπρός από 
μακρόχρονη λήγουσα: θήκη, κώμη, παιδεύω, κλαίω. 

6) Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει περισπωμένη ε-

μπρός από βραχύχρονη λήγουσα: κῆπος, χῶρος, φεῦγε, κῶμαι. 
7) Η θέσει μακρόχρονη συλλαβή ως προς τον τονισμό λογαριάζεται βρα-

χύχρονη: αὖλαξ, κλῖμαξ, μεῖραξ, τάξις, λύτρον. 
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8) Η βαρεία σημειώνεται στη θέση της οξείας μόνο στη λήγουσα, όταν 

δεν ακολουθεί στίξη ή λέξη εγκλιτική: ὁ βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπι-

βουλήν οὐκ ᾐσθάνετο … 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ-
ΣΑΣ 

 

Α) Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική και κλητική των πτωτικών, όταν 

τονίζεται στη λήγουσα, κανονικά παίρνει οξεία: ὁ ποιητής, τὸν ποιητήν, ὦ ποι-

ητά· οἱ ποιηταί, τοὺς ποιητάς, ὦ ποιηταί· ἡ φωνή, τὴν φωνήν, ὦ φωνή· αἱ 
φωναί, ταὰς φωνάς, ὦ φωναί· πατήρ, λιμήν, άνδριάς· καλήν, καλάς, καλά· 
αὐτή, αὐτήν, αὐτός· λαβών, ἰδών, λελυκώς, λυθείς. 

Εξαιρέσεις: Παίρνουν περισπωμένη αντίθετα με τον κανόνα, αν και δεν 

προκύπτουν από συναίρεση:  
οι μονοσύλλαβοι τύποι της ονομ., αιτιατ. και κλητ. που έχουν χαρακτήρα 

ι, υ, (ου, αυ): ὁ κῖς, τὸν κῖν, ὧ κῖ, τοὺς κῖς - ἡ δρῦς, τὴν δρῦν, ὦ δρῦ, τὰς δρῦς 
- ὁ βοῦς, τον βοῦν, ὧ βοῦ, τους βοῦς - ή γραῦς, τὴν γραῦν… 

η αιτιατική πληθ. των ονομ. σε -ὺς (γεν. -ύος), αν τονίζεται στη λήγουσα: 

τους ἰχθῦς  
η ονομ., αιτ. και κλητ. του ενικού των ουδετέρων πῦρ και οὖς 

η ονομ. και κλητ. του ενικού του θηλ. ή γλαῦξ (= κουκουβάγια» ]  
η κλητ. του ενικού των ονομ. σε -εύς: ὧ βασιλεῦ  

 

Β) Η μακροκατάληκτη γενική και δοτική των πτωτικών, όταν τονίζεται στη 
λήγουσα, παίρνει περισπωμένη: 

τοῦ ποιητοῦ, τῷ ποιητῇ· τῶν ποιητῶν, τοῖς ποιηταῖς-τῆς φωνῆς, τῇ φωνῇ· 
τῶν φωνῶν, ταῖς φωναῖς· 

τοῦ ἀγαθοῦ, τῆς αγαθῆς, τῷ άγαθῷ, τῇ αγαθῇ· τῶν αγαθῶν, τοῖς άγαθοῖς, 
ταῖς άγαθαῖς κτλ.· 

αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτῷ, αὐτῆ· αὐτῶν, αὐτοῖς, αὐταῖς κτλ.  

Εξαιρέσεις: Τα αττικόκλιτα ουσιαστικά φυλάγουν σε όλες τις πτώσεις τον 
ίδιο τόνο που έχει η ονομαστική του ενικού και στην ίδια συλλαβή: ὁ λεὼς, τοῦ 

λεὼ κτλ., ὁ ταῶς, τοῦ ταῶ κτλ., ὁ πρόνεως, τοῦ πρόνεω κτλ. 
 

Γ) Στα πτωτικά, όπου τονίζεται η ονομαστική του ενικού εκεί τονίζονται 

και οι άλλες πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού, εκτός αν εμποδίζει η λή-
γουσα: 

λέων, λέοντος, λέοντες κτλ. - αλλά: λεόντων ·  
άρρην, άρρενος, άρρενες κτλ. - αλλά: αρρένων·  

ἕκαστος, ἕκαστον, ἕκαστοι κτλ. - αλλά: ἑκάστου, ἑκάστων, ἑκάστους 
Στα πρωτόκλιτα ουσιαστικά η γενική του πληθ. τονίζεται στηλήγουσα και 

παίρνει περισπωμένη:τῶν νεανιῶν, τῶν θαλασσῶν. 
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Τα μονοσύλλαβα ονόματα της γ΄κλίσης στη γενική και δοτική όλων των 

αριθμών τονίζονται στη λήγουσα: ἡ φλόξ, τῆς φλογὸς, τῇ φλογὶ, τῶν φλογῶν, 

ταῖς φλοξὶ. Εξαιρούνται τα μονοσύλλαβα ἡ δᾲς, ὁ θὼς (=τσακάλι), το οὖς, ὁ 

παῖς, ὁ Τρὼς και το φῶς που τονίζονται στη γεν.πληθ. στην παραλήγουσα:τῶν 
δᾴδων, τῶν θώων, τῶν ὤτων, τῶν παίδων, τῶν Τρώων, τῶν φώτων. 

 
Δ) Η λήγουσα που προέρχεται από συναίρεση, όταν τονίζεται, κανονικά 

παίρνει περισπωμένη: 

(τιμάω) τιμῶ, (τιμάων) τιμῶν, (έπιμελέες) επιμελεῖς- 
παίρνει όμως οξεία, αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από 

τις συλλαβές που συναιρούνται: 
(ἑσταώς) ἑστώς, (κληίς, κλῄς) κλείς. 

 

Ε) Στις σύνθετες λέξεις ο τόνος κανονικά ανεβαίνει ως την τελευταία συλ-
λαβή του πρώτου συνθετικού, αν επιτρέπει η λήγουσα: (σοφός) πάν-σοφος, 

(πόλις) ακρόπολις, μεγαλόπολις, (πήχυς) εἰκοσάπηχυς· (έλθέ) ἄπελθε, (δός) ἀπό-
δος· (φρήν) ό μεγαλόφρων, το μεγαλόφρον  

 
ΆΤΟΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

Άτονες λέξεις λέγονται όσες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι 

στη γραφή, όπως π.χ. στη νέα ελληνική οι μονοσύλλαβες: με, σε,  το...  

Στην αρχαία Ελληνική Γραφή όλες οι λέξεις παίρνουν τονικό σημάδι 

πλην μόνο οι εξής  δέκα μονοσύλλαβες λέξεις (και γι' αυτό λέγονται 

άτονες λέξεις): 

τα άρθρα ὁ, ἡ, οἱ, αἱ·  
οι μονοσύλλαβες προθέσεις εἰς, ἐν, ἐκ (ἢ ἐξ)·  

τα μόρια εἰ, ὡς, οὐ (ἢ οὐκ ἢ οὐχ) 
  

ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ - ΈΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ 

 

Μερικές μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες λέξεις συμπροφέρονται 

τόσο στενά με την προηγούμενη, ώστε ακούγονται σαν ν' αποτελούν 

μαζί της μία λέξη· γι' αυτό ο τόνος τους κανονικά ή χάνεται ή ανεβαίνει 

στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης ως οξεία. Οι λέξεις αυτές λέγο-

νται εγκλιτικές λέξεις ή απλώς εγκλιτικά. 

α) Συχνότερα εγκλιτικά της αρχαίας Ελληνικής είναι: 
οι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών μοῦ, μοί, μέ – σοῦ, σοί, σέ -οὗ, οἷ, 

ἓ  

όλες οι πτώσεις ενικού και πληθυντικού της αόριστης αντωνυμίας τὶς – τὶ 
εκτός από τον τύπο του ουδέτ. πληθ. ἄττα (= τινά = μερικά)  

όλοι οι δισύλλαβοι τύποι της οριστικής του ενεστώτα των ρημάτων εἰμί 
(= είμαι) και φημὶ (= λέγω)  
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τα επιρρήματα πού, ποί, πόθεν -πώς, πή (ἢ πῄ). ποτὲ  
τα μόρια γέ, τέ, τοι, πέρ, πώ, νὺν και το πρόσφυμα δὲ (διαφορετικό από 

το σύνδεσμο δὲ)  

β) Ο τόνος των εγκλιτικών χάνεται:  
σε όλα τα εγκλιτικά (μονοσύλλαβα ή δισύλλαβα), όταν η προηγούμενη 

λέξη είναι οξύτονη ή περισπωμένη: ναός τις, καλόν εστί (με οξεία και όχι βαρεία 
στην προηγούμενη λέξη· βλ. § 38, 8) - τιμώ σε, τιμώ τινας· 

μόνο στα μονοσύλλαβα εγκλιτικά, όταν η προηγούμενη λέξη είναι παρο-

ξύτονη: γέρων τις, παιδεύω σε. 
γ) Ο τόνος των εγκλιτικών ανεβαίνει στη λήγουσα της προηγούμενης λέ-

ξης (ως οξεία), όταν η προηγούμενη λέξη είναι προπαροξύτονη ή προπερισπώ-
μενη ή άτονη ή εγκλιτική: 

ἔλαφός τις, ἔλαφοί τινες – κῆπός τις, κῆποί τινες- Ἀριαῖός τε - ἔν τινι τόπῳ 

- εἴ τις βούλεται – εἴ τίς ἐστί μοι φίλος. 
δ) Ό τόνος των εγκλιτικών μένει στη θέση του (δηλ. δε γίνεται έγκλιση 

τόνου): 
όταν η προηγούμενη λέξη είναι παροξύτονη και το εγκλιτικό δισύλλαβο: 

λόγοι τινές, ανθρώπων τινῶν, φίλοι εἰσίν· 
όταν η προηγούμενη λέξη έχει πάθει έκθλιψη ή όταν πριν από το εγκλιτικό 

υπάρχει στίξη: καλόν δ' ἐστίν - Ὅμηρος, φασί, τυφλὸς ἦν· 

όταν υπάρχει έμφαση ή αντιδιαστολή: παρὰ σοῦ, πρὸς σέ· ταῦτα σοὶ 
λέγω, οὐκ ἐκείνῳ. 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Για απλούστερη  χρήση  των πνευμάτων και των τονικών σημα-

διών είχαν βγει οι εξής πρακτικοί κανόνες, όπως αναφέρονται στη 

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών  Α. Τζάρτζανου:  

 

Κανὸνες τοῦ τονισμοῦ 

 

§ 16. Ὁ τονισμὸς τῶν λέξεων τῆς ἀρχαίας γλώσσης γίνεται κατὰ 

τοὺς ὲξῆς κανόνας : 

1) Οὐδέποτε μία πολυσύλλαβος λέξις τονίζεται ὑπεράνω τῆς προ-

παραληγούσης: (ἄνθρωπος) φιλάνθρωπος, φιλανθρωπότατος. 

2) ̔́ Οταν ἡ λήγουσα εἶναι μακρά, ἡ προπαραλήγουσα δὲν τονίζεται: 

(῞Ομηρος) ῾Ομήρου , (διδάσκαλον) διδασκάλων . 

3) ῾Η προπαραλήγουσα καὶ πᾶσα βραχεῖα συλλαβὴ τονιζομένη 

ὀξύνεται : πείθομαι, λόγος, ἐλθέ. 

4) Μακρὰ παραλήγουσα πρὸ μακρᾶς ληγούσης τονιζομένη ὀξύνε-

ται : μήτηρ, παύω . 
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5) Μακρὰ παραλήγουσα πρὸ βραχείας ληγούσης τονιζομένη περι-

σπᾶται : μῆτερ, παῦε . 

6) ῾Η ἀσυναίρετος ὀνομαστική, αἰτιατικὴ καὶ κλητικὴ τῶν 

ὀνομάτων, τονιζομένη ἐπὶ τῆς ληγούσης, ὀξύνεται : ἡ τιμή, τὴν τιμήν, ὦ 

τιμὴ - οἱ θεοί, τοὺς θεούς, ὦ θεοὶ - ἡ έσθής, ὁ ποιμήν, ὁ ἱμάς. 

7) ῾Η μακροκατάληκτος γενικὴ καὶ δοτικὴ τῶν όνομάτων ἐν γένει, 

τονιζομένη ἐπὶ τῆς ληγούσης, περισπᾶται : κριτοῦ, κριτῇ, κριτῶν, κριταῖς 

- θεοῦ, θεῷ, θεῶν, θεοῖς. 

8) Τῶν όνομάτων, ὅπου τονίζεται ἡ ἑνικὴ ὀνομαστική, ἑκεῖ τονίζο-

νται καὶ αἱ ἄλλαι πτώσεις, ἐκτὸς ἄν ἐμποδίζῃ ἡ λήγουσα: γέρων, γέρο-

ντος, γέροντες· ἀλλά :γερόντων . 

9) ῾Η ἐκ συναιρέσεως προερχομένη λήγουσα μιᾶς λέξεως, ὅταν 

τονίζεται, περισπᾶται : (τιμάω) τιμῶ , (ἠχόος) ἠχοῦς , ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τῆς 

συναιρέσεως ἡ δευτέρα ἐκ τῶν συναιρουμένων συλλαβῶν ὠξύνετο : 

(ἑσταὼς) ἑστώς , (κληὶς - κλῂς) κλείς . 

10) ῾Η θέσει μακρὰ συλλαβὴ κατὰ τὸν τονισμὸν λαμβάνεται ὡς 

βραχεῖα : χειρῶναξ, αὖλαξ  

11) Κατὰ τὴν σύνθεσιν ὁ τόνος συνήθως ἀναβιβάζεται ὅσον τὸ δυ-

νατὸν ἀνωτέρω τῆς ληγούσης, ἀλλ’ ὄχι καὶ ἀνωτέρω τῆς τελευταίας συλ-

λαβῆς τοῦ πρώτου συνθετικοῦ : (καιρὸς) εὔκαιρος , (δὸς) ἀπόδος , 

(φρὴν) μεγαλό-φρων, μεγαλόφρον. 

12) Βαρεῖα τίθεται μόνον ἐπὶ τῆς ληγούσης μιᾶς λέξεως ἀντὶ τῆς 

ὀξείας, ὅταν κατόπιν τῆς λέξεως ταύτης δὲν ὑπάρχῃ σημεῖον στίξεως : ὁ 

ἀγαθὸς ἀνὴρ τιμᾷ τοὺς σοφοὺς ἂνδρας. 

 

§ 17. Κατὰ τὸν τόνον αὐτῆς μία λέξις λέγεται : 

1) ὀξύτονος , ἐὰν ἔχῃ ὀξεῖαν ἐπὶ τῆς ληγούσης : ἀνήρ· 

2) παροξύτονος , ἐὰν ἔχῃ ὀξεῖαν ἐπὶ τῆς παραληγούσης : κώμη· 

3) προπαροξύτονος , ἐὰν ἔχῃ ὀξεῖαν ἐπὶ τῆς προπαραληγούσης 

: ἂνθρωπος· 

4) περισπωμένη , ἐὰν ἔχῃ περισπωμένην ἐπὶ τῆς ληγούσης 

: τοῦ κριτοῦ, τιμῶ˙ 

5) προπερισπωμένη , ἐὰν ἔχῃ περισπωμένην ἐπὶ τῆς παραλη-

γούσης : κῆπος· 
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6) βαρύτονος , ἐὰν ἔχῃ βαρεῖαν ἀντὶ όξείας ἐπὶ τῆς ληγούσης καὶ 

ἐν γένει ἐὰν τονίζεται οὐχὶ ἐπὶ τῆς ληγούσης : χειμὼν βαρὺς ἐπῆλθε-

πείθω, παιδεύω. 

 

Σημείωσις . Θέσις τοῦ τόνου καὶ τοῦ πνεύματος . Ὁ τόνος ἢ τὸ 

πνεῦμα : 

α) ̓ Επὶ τῶν ἀπλῶν φωνηέντων καὶ τῶν καταχρηστικῶν διφθόγγων 

σημειοῦται ὑπεράνω μέν αὐτῶν, ὅταν ταῦτα γράφωνται μὲ μικρὰ γράμ-

ματα, ἔμπροσθεν δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἄνω, ὅταν ταῦτα γράφωνται μὲ 

κεφαλαῖα : ἠώς, ὁδὸς, ᾽Ηώς, ῾Οράτιος˙ τῇ θεᾶ, ᾠδὴ - ᾽Ωιδεῖον ἢ 

(ᾨδεῖον) (βλ., § 6, Σημ. 2). 

β) ᾽Επὶ τῶν κυρίων διφθόγγων σημειοῦται πάντοτε ὑπεράνω τοῦ 

δευτέρου ἐκ τῶν φωνηέντων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα αὖται ἀποτελοῦνται: Αἰγεύς, 

αἱρετός, αὐλός, οὐρανός, σφαῖραι, τὰς σφαίρας, Οἰδίπους . 

γ) ῞Οταν τὸ πνεῦμα καὶ ὸ τόνος συμπίπτουν ἐπὶ τῆς αὐτῆς συλλα-

βῆς, τότε ἡ μὲν ὀξεῖα (ἢ ἡ βαρεῖα) σημειοῦται μετὰ τὸ πνεῦμα ἡ δὲ περι-

σπωμένη ὑπεράνω αὐτοῦ :῎Αρτεμις, ῞Ηρα, ῞Ομηρος, αὔρα, Αἵας, εὕρος, 

αἵμα. 

ς΄) Ἄτονοι καὶ ἐγκλιτικαὶ λὲξεις  

1. Πρόκλισις 

§ 18. Δέκα μονοσύλλαβοι λέξεις, ἤτοι οἱ τέσσαρες τύποι τοῦ ἄρ-

θρου ὁ, ἡ, οἱ, αἱ, αἱ τρεῖς προθέσεις εἰς, ἐν, ἐξ ἢ ἐκ καὶ τὰ τρία 

μόρια ὡς, εἰ, οὐ, ἐπειδὴ πάντοτε προφέρονται λίαν στενῶς μὲ τὴν 

ἑκάστοτε ἑπομένην λέξιν, δὲν τονίζονται, καὶ δι’ αὐτὸ λέγονται ἄτο-

νοι λέξεις ἢ προκλιτικαί . 

Σημείωσις . Τὸ μόριον οὐ τονίζεται (μὲ ὀξεῖαν), ὅταν εὐθὺς μετ’ 

αὐτὸ ὑπἀρχῃ στίξις : ἐτόξευον μέν, ἐξικνοῦντο δ’ οὔ. φῂς ἢ οὔ; πῶς γὰρ 

οὔ 
 

Σημειώνεται, επίσης, ότι: 

1) Αν παρατηρήσουμε εκεί που παλιά υπήρχε το σημάδι της πε-

ρισπωμένης, θα  δούμε ότι  εκεί πριν υπήρχαν  δυο φωνήεντα όπου το 

ένα, το πρώτο,  τονιζόμενο και το άλλο άτονο (πρβ π.χ.: φάος - φως, 

τιμάω - τιμώ, τιμάει - τιμά..). Συνεπώς εδώ είχαμε ένα συνδυασμό μιας 

τονισμένης  συλλαβής (που παλιά λεγόταν οξεία και έπαιρνε το τονικό 

σημάδι της οξείας για υπόδειξη ότι τονίζεται )  και μιας άτονης ( που 

παλιά λεγόταν  βαρεία και έπαιρνε το σημάδι της βαρείας για υπόδειξη 

http://www.webtopos.gr/archives/languages/greek/greAnc.grammar_tzartzanos/greAnc.grammar_tzartzanos_1967_htm/text_parts1-2.htm#06
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ότι δεν τονίζεται). Κατόπιν με  τη  συναίρεση οι δυο ως άνω συλλαβές 

γίνονται μια, με ένα μόνο φωνήεν ( τιμάω > τιμῶ, τιμάεις ταιᾶσς......)  και 

με ένα τόνο (που  σημειώνεται  τώρα με την περισπωμένη, για να δεί-

ξουμε ότι άλλαξε η προφορά στη λέξη). Αυτά είναι η αιτία που λέγεται 

ότι  η  περισπωμένη προέκυψε από την ένωση  της   οξείας και βαρείας 

ή ότι η περισπωμένη είναι συνδυασμός οξείας και βαρείας. 

2) Επειδή η συλλαβή που παθαίνει συναίρεση γράφεται τις περισ-

σότερες φορές όπως γραφόταν πριν, ενώ προφέρεται διαφορετικά, 

πρβ: ãÜúá - ãá~éá (τώρα  τα γράμματα αι προφέρονται ε και όχι αϊ), ÁèçíÜá 
- Áèçí~á (τώρα προφέρεται μόνο το ένα α) ..... , γι αυτό και επινοήθηκε 

να μπαίνει εκεί η περισπωμένη για υπόδειξη του φθογγικού φαινομέ-

νου. 

 

2. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ 

 

Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα  διαφέρει της νέας μόνο στα εξής: 1) 

Έχει διαφορετική  μορφή-κλίση σε ορισμένες ομάδες λέξεων, πρβ π.χ.  

αρχαία: πυρί-α, λύ-ω,εις… ταμί-ας,ου.. και νέα: σπύρτ-α, λύν-ω,εις… 

ταμίας,α 2) Έχει επιπλέον ένα αριθμό, το δυικό, και μια πτώση, τη δο-

τική: τω ανθρώπω, τοις τιμενένοις νεκροίς… 

Τα μέρη της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας είναι δέκα, όπως και στη 

νέα Ελληνική. Οι αριθμοί στην αρχαία Ελληνική είναι τρεις (αντί δυο 

που είναι στη νέα Ελληνική): ο ενικός, ο δυϊκός και ο πληθυντικός.  

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 χρη-

σιμοποιούνται κατά δύο ζεύγη: τὼ ἀδελφὼ (=οι δύο αδελφοί), τὼ Διο-

σκούρω (=οι δύο Διόσκουροι), τὼ βόε (=τα δύο βόδια) κ.λπ. 

Οι πτώσεις στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα είναι πέντε και οι κυ-

ριότερες αντιστοιχίες πτώσεων/ λειτουργιών είναι οι εξής, όπως και στη 

νέα Ελληνική: 

Ονομαστική = η πτώση του υποκείμενου και του κατηγορούμε-

νου = 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 ε-

ρώτημα «που, σε/για ποιον τα λες», π.χ.  

_Ο Κώστας, φίλε Νίκο, είναι εκείνος που έσπασε το παράθυρο. 
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Αιτιατική = η πτώση του αντικείμενου και των προσδιορισμών (= 

ο χρόνος,  ο τόπος, ο τρόπος και  ο σκοπός ή αιτία) απαντά στα ερώ-

τημα: «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 

 

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. Δυϊκός 

 Αρσενικό Θηλυκό Αρσ-

Θηλ. 

Αρσ-

Θηλ. 

ον. -ᾱς -ης -ᾱ -ᾰ -η -αι -ᾱ 

γεν. -ου -ου -ᾱς -ᾱς 

ή -ης 

-ης -ων -αιν 

δοτ. -ᾳ -ῃ -ᾳ -ᾳ ή 

ῃ 

- ῃ -αις -αιν 

αιτ. -ᾱν -ην -ᾱν -ᾰν -ην -ᾱς -ᾱ 

κλ. -ᾱ -η (ἢ -

ᾰ) 

-ᾱ -ᾰ -η -αι -ᾱ 

 

Παραδείγματα: 
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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 συ-

κέας-συκᾶς κ.λπ. 
 

Παραδείγματα αρσενικών σε –ας και σε –ης  

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  νε-
ανί  

ας  οἱ  νε-
ανί  

αι  ὁ  Ἀτρείδ  ης  οἱ  Ἀτρεῖδ  αι  

τοῦ  νε-
ανί  

ου  τῶν  νε-
ανι  

ῶν  τοῦ  Ἀτρείδ  ου  τῶν  Ἀτρειδ  ῶν    

τῷ  νε-
ανί  

ᾳ  τοῖς  νε-
ανί  

αις  τῷ  Ἀτρείδ  ῃ  τοῖς  Ἀτρείδ  αις  

τὸν  νε-
ανί  

αν  τοὺς  νε-
ανί  

ας  τὸν  Ἀτρείδ  ην  τοὺς  Ἀτρείδ  ας  

ὦ  νε-
ανί  

α  ὦ  νε-
ανί  

αι  ὦ  Ἀτρείδ  η  ὦ  Ἀτρεῖδ  αι  

 

   

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  ποιητ  ὴς  οἱ  ποιητ  αὶ  ὁ  στρα-
τιώτ  

ης  οἱ  στρα-

τιῶτ  

αι  

τοῦ  ποιητ  οῦ  τῶν  ποιητ ῶν  τοῦ  στρα-
τιώτ 

ου  τῶν  στρα-
τιωτ  

ῶν  

τῷ  ποιητ  ῇ  τοῖς  ποιητ  αῖς  τῷ  στρα-
τιώτ 

ῃ  τοῖς  στρα-
τιώτ 

αις  

τὸν  ποιητ  ὴν  τοὺς  ποιητ ὰς  τὸν  στρα-
τιώτ  

ην  τοὺς  στρα-
τιώτ  

ας  

ὦ  ποιητ  ὰ  ὦ  ποιητ  αὶ  ὦ  στρα-

τιῶτ  
ᾰ  ὦ  στρα-

τιῶτ  

αι  

    

Παραδείγματα θηλυκών σε -ᾰ  και σε -ᾱ (γεν. -ᾱς)  

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  στρατι  ὰ  αἱ  στρατι αὶ  ἡ  πο-
λιτεί  

α  αἱ  πο-

λιτεῖ  

αι  
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τῆς  στρατι  ᾶς  τῶν  στρατι  ῶν  τῆς  πο-

λιτεί  
ας  τῶν  πο-

λιτει  
ῶν  

τῇ  στρατι  ᾷ  ταῖς  στρατι  αῖς  τῇ  πο-
λιτεί  

ᾳ  ταῖς  πο-
λιτεί  

αις  

τὴν  στρατι  ὰν  τὰς  στρατι  ὰς  τὴν  πο-
λιτεί  

αν  τὰς  πο-
λιτεί  

ας  

ὦ  στρατι  ὰ  ὦ  στρατι  αὶ  ὦ  πο-
λιτεί  

α  ὦ  πο-

λιτεῖ 

αι  

   

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  σφαῖρ  ᾰ  αἱ  σφαῖρ  αι  ἡ  ἀλή-
θει  

α  αἱ  ἀλή-
θει  

αι  

τῆς  σφαίρ  ας  τῶν  σφαιρ  ῶν  τῆς  ἀλη-
θεί  

ας  τῶν  ἀλη-
θει  

ῶν  

τῇ  σφαίρ  ᾳ  ταῖς  σφαίρ  αις  τῇ  ἀλη-
θεί  

ᾳ  ταῖς  ἀλη-
θεί  

αις  

τὴν  σφαίρ  αν  τὰς  σφαίρ  ας  τὴν  ἀλή-
θει  

αν  τὰς  ἀλη-
θεί  

ας  

ὦ  σφαῖρ  α  ὦ  σφαῖρ  αι  ὦ  ἀλή-
θει  

α  ὦ  ἀλή-
θει  

αι  

   

 

Παραδείγματα θηλυκών σε -ᾰ  (γεν. -ης) η τράπεζα, η γλώσσα κ.λπ.. 

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  τράπεζ  ᾰ  αἱ  τράπεζ αι  ἡ  γλῶσσ  ᾰ  αἱ  γλῶσσ  αι  

τῆς  τραπέζ  ης  τῶν  τραπεζ ῶν  τῆς  γλώσσ  ης  τῶν  γλωσσ  ῶν  

τῇ  τραπέζ  ῃ  ταῖς  τραπέζ αις  τῇ  γλώσσ  ῃ  ταῖς  γλώσσ  αις  

τὴν  τράπεζ  ᾰν  τὰς  τραπέζ  ας  τὴ
ν  

γλῶσσ  ᾰν  τὰς  γλώσσ  ας  

ὦ  τράπεζ  ᾰ  ὦ  τράπεζ  αι  ὦ  γλῶσσ  ᾰ  ὦ  γλῶσσ  αι  
 

Παραδείγματα θηλυκών σε -η: η κώμη, η τιμή κ.λπ. 

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  κώμ  η  αἱ  κῶμ  αι  ἡ  τιμ  ὴ  αἱ  τιμ  αὶ  

τῆς  κώμ  ης  τῶν  κωμ  ῶν  τῆς  τιμ  ῆς  τῶν  τιμ  ῶν  

τῇ  κώμ  ῃ  ταῖς  κώμ  αις  τῇ  τιμ  ῇ  ταῖς  τιμ  αῖς  

τὴν  κώμ  ην  τὰς  κώμ  ας  τὴν  τιμ  ὴν  τὰς  τιμ  ὰς  

ὦ  κώμ  η  ὦ  κῶμ  αι  ὦ  τιμ  ὴ  ὦ  τιμ  αὶ  
 

 
2. Ουσιαστικά της β΄ κλίσης (αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα) : 
2.1. Δευτερόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά 

 Αρσενικό και θηλυκό Ουδέτερο 

 Ενικός Πληθ. Δυϊκός Ενικός  Πληθ. Δυϊκός 

ον. -ος -οι -ω -ον -ᾰ -ω 
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γεν. -ου -ων -οιν -ου -ων -οιν 

δοτ. -ῳ -οιν -οιν -ῳ -οις -οιν 

αιτ. -ον -ους -ω -ον -ᾰ -ω 

κλητ. -ε (-ος) -οι -ω -ον -ᾰ -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 
 

 Ενικός Πληθυντικός Δυϊκός 

 αρσ. θηλ. ουδ. αρσ-θηλ. ουδ. αρσ-θηλ-ουδ. 

ον. -ως -ως -ων -ῳ -ω -ω 

γεν. -ω -ω -ω -ων -ω -ῳν 

δοτ. -ῳ -ῳ -ῳ -ῳς -ῳς -ῳν 

αιτ. -ων -ω (ν) -ων -ως -ω -ω 

κλ. -ως -ως -ων -ῳ -ω -ω 

 
3. Ουσιαστικά της γ΄ κλίσης (αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα περιττο-

σύλλαβα) : 
(Περιττοσύλλαβα ονομάζονται όσα ουσιαστικά έχουν στη γενική και δο-

τική ενικού και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού μια συλλαβή περισσότερη 
από την ονομαστική και κλητική του ενικού) 
 

 Αρσενικά και θηλυκά Ουδέτερα 

 Ενικός Πληθυντ. Δυϊκός Ενικός Πληθυντ. Δυϊκός 

ον. -ς ή - -ες -ε - -ᾰ -ε 

γεν. -ος (ή –
ως) 

-ων -οιν -ος (ή –ως) -ων -οιν 

δοτ. -ῐ -σῐ (ν) -οιν -ῐ -σῐ (ν) -οιν 

αιτ. -ᾰ ή ν -ᾰς ή –ς (-νς) -ε - -ᾰ -ε 

κλ. -ς ή - -ες -ε - -ᾰ -ε 

 
Παραδείγματα: 
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α) Φωνηεντόληκτα: ὁ ἥρως (θ.ἡρω-), ὁ Τρὼς, ὁ ἰχθὺς, ἡ δρῦς, ἡ δύνα-

μις, τὸ ἄστυ, ὁ βασιλεὺς, ἡ γραῦς, ἡ ἠχὼ 

β) Συμφωνόληκτα: ὁ κόραξ (θ. κόρακ-), ἡ πτέρυξ, ὁ γὺψ, ὁ τάπης, ἡ πα-

τρὶς, 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-) Ημιφωνόληκτα    

ἱππεὺς (ἱππευ-)  Ουρανικόληκτα  Ενρινόληκτα  

πόλις (πολι-, πολε-) φύλαξ(φυλακ-) χιτὼν (χιτων-) 
κίων(κιων-, κιον-) 

  Χειλικόληκτα  Υγρόληκτα 

  κώνωψ (κωνωπ-) κρατὴρ (κρατηρ-) 

ῥήτωρ (ῥητορ-) 

  Οδοντικόληκτα  Σιγμόληκτα  

  πατρὶς (πατριδ-) 
γέρων (γερωντ-, 
γεροντ-)  

βέλος (βελεσ-) 

Η τρίτη κλίση περιέ-
χει ονόματα καταλη-
κτικά, που σχηματί-
ζουν δηλαδή την ε-
νική ονομαστική με 
την κατάληξη –ς, και 
ακατάληκτα, που τη 
σχηματίζουν χωρίς 
καμιά κατάληξη: 

ἥρως, ἰχθὺς, 

ἱππεὺς, πόλις, ενώ  

χιτὼν, γέρων, ῥή-

τωρ, κρατὴρ.  

 Από τα τριτόκλιτα ουσια-
στικά άλλα είναι μονόθεμα 

(χειμὼν - χειμῶν-ος) και 
άλλα διπλόθεμα (πόλις - 
πόλε-ως)  
 

 
 

ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ 
 

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  ἥρω  ς  οἱ  ἥρω  ες  ὁ  ἰχθὺ  ς  οἱ  ἰχθύ  ες  

τοῦ  ἥρω  ος  τῶν  ἡρώ  ων  τοῦ  ἰχθύ  ος  τῶν  ἰχθύ  ων  

τῷ  ἥρω  ι  τοῖς  ἥρω  σι  τῷ  ἰχθύ  ι  τοῖς  ἰχθύ  σι  

τὸν  ἥρω  α  τοὺς  ἥρω  ας  τὸν  ἰχθύ  ν  τοὺς  ἰχθῦ  ς  

ὦ  ἥρω  ς  ὦ  ἥρω  ες  ὦ  ἰχθὺ     ὦ  ἰχθύ  ες  



210 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
 
 
 
 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  βασιλεὺ  ς  οἱ  βασιλε  ῖς  

τοῦ  βασιλέ  ως  τῶν  βασιλέ  ων  

τῷ  βασιλε  ῖ  τοῖς  βασιλεῦ  σι  

τὸν  βασιλέ  α  τοὺς  βασιλέ  ας  

ὦ  βασιλεῦ     ὦ  βασιλε  ῖς  

 

Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  γραῦ  ς  αἱ  γρᾶ  ες  

τῆς  γρα  ὸς  τῶν  γρα  ῶν  

τῇ  γρα  ΐ  ταῖς  γραυ  σὶ  

τὴν  γραῦ  ν  τὰς  γραῦ  ς  

ὦ  γραῦ     ὦ  γρᾶ  ες  

 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  πέ-
λεκυ  

ς  οἱ  πε-
λέκε  

ις  

τοῦ  πελέκε  ως  τῶν  πε-
λέκε  

ων  

τῷ  πελέκε  ι  τοῖς  πε-
λέκε  

σι  

τὸν  πέ-
λεκυ  

ν  τοὺς  πε-
λέκε  

ις  

ὦ  πέ-
λεκυ  

   ὦ  πε-
λέκε  

ις  

 
 

Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  δύναμι  ς  αἱ  δυνάμε  ις  

τῆς  δυνάμε  ως  τῶν  δυνάμε  ων  

τῇ  δυνάμε  ι  ταῖς  δυνάμε  σι(ν)  

τὴν  δύναμι  ν  τὰς  δυνάμε  ις  

ὦ  δύναμι     ὦ  δυνάμε  ις  

 
Συμφωνόληκτα αφωνόληκτα 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  Ἄρα  ψ(β-ς)  οἱ  Ἄραβ  ες  

τοῦ  Ἄραβ  ος  τῶν  Ἀράβ  ων  

τῷ  Ἄραβ  ι  τοῖς  Ἄρα  ψι(β-σι)  

τὸν  Ἄραβ  α  τοὺς  Ἄραβ  ας  

http://users.thesp.sch.gr/logos/declinatio%20tertia.htm#_msocom_1#_msocom_1
http://users.thesp.sch.gr/logos/declinatio%20tertia.htm#_msocom_2#_msocom_2
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ὦ  Ἄρα  ψ  ὦ  Ἄραβ  ες  

 
 

  Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  κόρα  ξ  οἱ  κόρακ  ες  

τοῦ  κόρακ  ος  τῶν  κοράκ  ων  

τῷ  κόρακ  ι  τοῖς  κόρα  ξι  

τὸν  κόρακ  α  τοὺς  κόρακ  ας  

ὦ  κόρα  ξ  ὦ  κόρακ  ες  

 
 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  γίγα  ς  οἱ  γίγαντ  ες  

τοῦ  γίγαντ  ος  τῶν  γιγάντ  ων  

τῷ  γίγαντ  ι  τοῖς  γίγα  σι  

τὸν  γίγαντ  α  τοὺς  γίγαντ  ας  

ὦ  γίγα  ς  ὦ  γίγαντ  ες  

(προσοχή: τυραννί, παῖ) 
 
 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  γέρω  ν  οἱ  γέροντ  ες  

τοῦ  γέροντ  ος  τῶν  γέροντ  ων  

τῷ  γέροντ  ι  τοῖς  γέρου  σι  

τὸν  γέροντ  α  τοὺς  γέροντ  ας  

ὦ  γέρον     ὦ  γέροντ  ες  

 

Ενικός  Πληθυντικός  

τὸ  κτῆμ  α  τὰ  κτήματ  α  

τοῦ  κτήματ  ος  τῶν  κτημάτ  ων  

τῷ  κτήματ  ι  τοῖς  κτήμα  σι  

τὸ  κτῆμ  α  τὰ  κτήματ  α  

ὦ  κτῆμ  α  ὦ  κτήματ  α  

 
 

Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  πατρὶ  ς  αἱ  πατρίδ  ες  

τῆς  πατρίδ  ος  τῶν  πατρίδ  ων  

τῇ  πατρίδ  ι  ταῖς  πατρί  σι  

τὴν  πατρίδ  α  τὰς  πατρίδ  ας  

ὦ  πατρὶ  ς  ὦ  πατρίδ  ες  
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Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  ἀκτὶ  ς  αἱ  ἀκτῖν  ες  ὁ  χειμὼν     οἱ  χειμῶν  ες  

τῆς  ἀκτῖν  ος  τῶν  ἀκτίν  ων  τοῦ  χειμῶν  ος  τῶν  χειμών  ων  

τῇ  ἀκτῖν  ι  ταῖς  ἀκτῖ  σι  τῷ  χειμῶν  ι  τοῖς  χειμῶ  σι(ν)  

τὴν  ἀκτῖν  α  τὰς  ἀκτῖν  ας  τὸν  χειμῶν  α  τοὺς  χειμῶν  ας  

ὦ  ἀκτὶ  ς  ὦ  ἀκτῖν  ες  ὦ  χειμὼν     ὦ  χειμῶν  ες  

 
 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  ποιμὴν     οἱ  ποιμέν  ες  

τοῦ  ποιμέν  ος  τῶν  ποιμέν  ων  

τῷ  ποιμέν  ι  τοῖς  ποιμέ  σι  

τὸν  ποιμέν  α  τοὺς  ποιμέν  ας  

ὦ  ποιμὴν     ὦ  ποιμέν  ες  

 
 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  Ἕλλην     οἱ  Ἕλλην  ες  

τοῦ  Ἕλλην  ος  τῶν  Ἑλλήν  ων  

τῷ  Ἕλλην  ι  τοῖς  Ἕλλη  σι  

τὸν  Ἕλλην  α  τοὺς  Ἕλλην  ας  

ὦ  Ἕλλην     ὦ  Ἕλλην  ες  

 
Υγρόληκτα (λ,ρ) 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  κλητὴρ     οἱ  κλητῆρ  ες  

τοῦ  κλητῆρ  ος  τῶν  κλητήρ  ων  

τῷ  κλητῆρ  ι  τοῖς  κλητῆρ  σι  

τὸν  κλητῆρ  α  τοὺς  κλητῆρ  ας  

ὦ  κλητὴρ     ὦ  κλητῆρ  ες  

 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  ῥήτωρ     οἱ  ῥήτορ  ες  

τοῦ  ῥήτορ  ος  τῶν  ῥήτορ  ων  

τῷ  ῥήτορ  ι  τοῖς  ῥήτορ  σι  

τὸν  ῥήτορ  α  τοὺς  ῥήτορ  ας  

ὦ  ῥήτορ     ὦ  ῥήτορ  ες  
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Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  πα-

τὴρ  

   οἱ  πα-
τέρ  

ες  ὁ  ἀνὴρ     οἱ  ἄνδρ  ες  

τοῦ  πατρ  ὸς  τῶν  πα-
τέρ  

ων  τοῦ  ἀνδρ  ὸς  τῶν  ἀνδρ  ῶν  

τῷ  πατρ  ὶ  τοῖς  πα-
τρά  

σι  τῷ  ἀνδρ  ὶ  τοῖς  ἀν-
δρά  

σι  

τὸν  πα-
τέρ  

α  τοὺς  πα-
τέρ  

ας  τὸν  ἄνδρ  α  τοὺς  ἄνδρ  ας  

ὦ  πά-
τερ  

   ὦ  πα-
τέρ  

ες  ὦ  ἄνερ     ὦ  ἄνδρ  ες  

 

 

Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός  Πληθυντικός  

ἡ  αἰδὼ  ς   δεν  έχει  τὸ  βέλο  ς  τὰ  βέλ  η  

τῆς  αἰδο  ῦς  τοῦ  βέλο  υς  τῶν  βελ  ῶν  

τῇ  αἰδο  ῖ  τῷ  βέλε  ι  τοῖς  βέλε  σι  

τὴν  αἰδ  ῶ  τὸ  βέλο  ς  τὰ  βέλ  η  

ὦ  αἰδὼ  ς  ὦ  βέλο  ς  ὦ  βέλ  η  

 

 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  Σωκράτ  ης  οἱ  Σωκράτ  αι  

τοῦ  Σωκράτ  ους  τῶν  Σωκρατ  ῶν  

τῷ  Σωκράτε  ι  τοῖς  Σωκράτ  ταις  

τὸν  Σωκράτ  η  τοὺς  Σωκράτ  ας  

ὦ  Σώκρατες     ὦ  Σωκράτ   αι  

 

Ενικός  Πληθυντικός  

ὁ  Περικλ  ῆς  οἱ  Περικλε  ῖς  

τοῦ  Περικλέ  ους  τῶν  Περικλέ  ων  

τῷ  Περικλε  ῖ  τοῖς        

τὸν  Περικλέ  α  τοὺς        

ὦ  Περίκλεις     ὦ  Περικλε  ῖς  

 

 

3. ΤΑ 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΄ 
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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 πληθυντι-

κού) 
φροῦδος, φρούδη, φροῦδον (ελλειπτικό, έχει μόνο ονομ. ενικού και πλη-

θυντικού) 

 

4. ΟΙ 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. ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

1. Προσωπικές: ἐγώ, σύ,- (αυτὸς) 2. Οριστικές/ επαναληπτικές: αὐτός, 
αὐτή, αὐτὸ 

3. Δεικτικές: οὗτος, αὕτη, τοῦτο  
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο  
ὅδε, ἥδε, τόδε  
τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε ή τοιοῦτος, 
τοιαύτη, τοιοῦτο  
τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε ή τη-
λικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο 
 

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  

6. Ερωτηματικές:τίς, τί,  
πότερος, ποτέρα, πότερον (=ποιός 
από τους δύο)  
πόσος, πόση, πόσον  
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ἑαυτῶν (ή σφῶν αὐτῶν), ἑαυτῶν (ή 
σφῶν αὐτῶν) 

ποῖος, ποῖα, ποῖον (=τι λογής)  
πηλίκος, πηλίκη, πηλίκον (=πόσο 
μεγάλος / ποιάς ηλικίας)   
ποδαπός, ποδαπή, ποδαπόν (=από 
ποιόν τόπο)  
πόστος, πόστη, πόστον (=τι θέση έ-
χει 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) 

8. Αλληλοπαθείς: ἀλλήλων, ἀλλήλοις 
(-αις), ἀλλήλους (-ας, -α) 
 

9. Επιμεριστικές: πᾶς, πᾶσα, πᾶν  
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον  
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο  
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν-μηδείς, μηδε-
μία, 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  
 

10.Αναφορικές: ὅς, ἥ, ὅ  
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (=αυτός ακριβώς 
που)  
ὅστις, ἥτις, ὅ,τι  
ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον ( =ό-
ποιος 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 ερώ-
τηση) 
 

 

6. ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Μερικά αρχαία ρήματα σήμερα απλοποιήθηκαν παθαίνοντας διά-

φορά φθογγικά πάθη, πρβ π.χ.:  

Αρχαία: λέω, λέεις ή λες, λέει…  λύω, λύεις, λύει… 

Νέα:     λέγω, λέγεις, λέγει….    λύνω, λύνεις, λύνε 

 

7. ΤΑ 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.  
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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. ΟΙ 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) 

 

9. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Συμπλεκτικοί: οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ  

Διαζευκτικοί: ἦ, ἦτοι, εἶτε, ἐάντε, ἄντε, ἤντε  
Αντιθετικοί ή εναντιωματικοί:μέν, δέ, μέντοι, ὅμως, ἀλλά, ἀτάρ(=όμως), 

μήν, καίτοι  
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. ΤΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 

Θαυμαστικά: ἆ! ὤ! βαβαί! παπαῖ!  
Γελαστικά: ἅ-ἅ-ἅ!  

Θειαστικά (δηλώνουν ενθουσιασμό): εὐοῖ! εὐάν!  

Σχετλιαστικά (λύπης, αγανάκτησης): ἰώ! ἰού! οὐαί! οἴμοι! φεῦ! παπαῖ!  
Κλητικό : ὦ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ  

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ 
 

 

1.  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ 

 

Επειδή σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές 

λέξεις, καθώς και πάρα πολλές διαφορετικές συλλαβές (οι διαφορετικές 

λέξεις είναι αμέτρητες και οι διαφορετικές συλλαβές είναι πάνω από 

500- 700 σε κάθε γλώσσα), άρα  είναι αδύνατο να υπάρξει γραφή που 

να έχει τόσα σύμβολα ή άλλως γράμματα όσες είναι και οι λέξεις ή οι 

συλλαβές μιας γλώσσας, γιατί τότε κανένας δε θα θυμόταν -χειρίζονταν 

τόσα πολλά σύμβολα. Ομοίως επειδή σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν 

πάρα πολλές, αμέτρητες, ομόηχες λέξεις ,άρα δεν  είναι δυνατόν να 

υπάρξει γραφή, τουλάχιστον αξιόπιστη,  που να έχει μόνο τόσα γράμ-

ματα όσοι και οι διαφορετικοί φθόγγοι των λέξεων, γιατί με αυτή τη 

γραφή θα γίνονται συνέχεια παρανοήσεις, αφού και π.χ. η ελληνική 

λέξη που φθογγικά προφέρεται «τίχι» σημαίνει:   τείχη (της πόλης),  

τοίχοι (σπιτιού), τύχη (η μοίρα), τύχει (ρήμα)…: Ομοίως  «καλί»  = 

ορθογραφικά:  καλοί (επίθετο πληθυντικό) & καλή (επίθετο ενικός) & 

καλεί ρήμα)… «λίρα» =  λύρα (μουσικό όργανο) και λίρα (νόμισμα)…. 

Προ αυτού οι άνθρωποι επινόησαν διάφορα τεχνάσματα προκει-

μένου να επιτύχουν την αποταμίευση (καταγραφή) του προφορικού 

λόγου.  

Το πρώτο από αυτά τα τεχνάσματα που επιτεύχθηκε ήταν η ιδε-

ογραφική γραφή, είδη της οποίας είναι η  κινέζικη γραφή, η αιγυπτιακή 

ιερογλυφική γραφή κ.α. Με τη γραφή αυτή καταγράφονται όχι οι λέ-

ξεις, αλλά τα νοήματα του προφορικού λόγου και χρησιμοποιώντας για 

το σκοπό αυτό διάφορα ιδεογράμματα για τις έννοιες που εκφράζει ο 

προφορικός λόγος και μεθερμηνεύοντάς τα όπως κάνουμε σε ένα 

κουφό προκειμένου να του δώσουμε να καταλάβει κάτι. 

 Μετά επινοήθηκε η ετυμολογική γραφή με την οποία  καταγρά-

φεται  από τη μια η φθογγική προφορά κάθε λέξης με ξέχωρα φθογγικά 

γράμματα και από την άλλη η ετυμολογία τους (μέρος λόγου, γένος, 

αριθμός κ.α.)  χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό επιπλέον διάφορα  

σύμβολα και κάτι όπως γίνεται π.χ. σήμερα στην Αγγλική Γραφή, όπου  
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π.χ. η λέξη που προφέρεται «του» γράφεται tp, όταν σημαίνει προς 

(κατεύθυνση),  two, όταν σημαίνει δυο (διπλά άτομα) και too όταν 

σημαίνει επίσης-επιπλέον 

  

 

 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑ-

ΦΗΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ 

Το τέχνασμα, που είναι και το πιο τέλειο και το ποιο εύκολο στον 

κόσμο,  που επινόησαν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να καταφέρουν 

να αποταμιεύουν τον προφορικό λόγο, να καταγράφουν πιστά τις λέ-

ξεις, ήταν  η επινόηση όχι μόνο τόσων γραμμάτων όσοι και οι φθόγγοι 

των λέξεων, φωνηέντων και συμφώνων, ήτοι των γραμμάτων: Α(α), 

Β(β), Γ(γ), Γ(δ), Ε(ε)…  αλλά και κάποιων ομόφωνων γραμμάτων, ήτοι 

των: Ω(ο) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Η(η) = Υ(υ) =  Ι(ι) …  με τα οποία, 

βάσει κανόνων, αφενός υποδείχνεται από τη μια η πιστή προφορά των 

λέξεων και από την άλλη η ετυμολογία τους (μέρος λόγου, γένος, α-

ριθμός  κ.τ.λ.), γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει και τα ονόματα με 

-ο,η,ι, ώστε  έτσι να μη γίνονται παρανοήσεις με τις ομόηχες λέξεις,…. 

πρβ π.χ.: καλώ και καλό, καλεί και καλή….. , λίπη & λείπει & λύπη…. 

Ομοίως  στην Ελληνική Γραφή έχει κανονιστεί να γράφουμε τα κύρια 

ονόματα με κεφαλαίο γράμμα και τα κοινά με μικρό, για διάκριση των 

ομόηχων λέξεων, πρβ: νίκη & Νίκη, αγαθή & Αγαθή…..(Περισσότερα 

βλέπε στα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ».) 

 

2. Η ΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η  ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗ-

ΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΧΑΡΙΣΕ Η ΦΥΣΗ, Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς βλέπουμε ότι ο Αισχύ-

λος, ο Πλάτωνας κ.α. αναφέρουν ότι τα γράμματα, δηλαδή  η γραφή 

γενικώς, είναι δώρο  από το θεό στους ανθρώπους, μόνο που  ο Αισχύ-

λος λέει ότι αυτό το έκανε ο Θεός των Ελλήνων με το όνομα Προμη-

θέας, ενώ   ο Πλάτωνας ( Πλάτων Φαίδρος 274 – 275 και Φίληβος 18 

c ) αναφέρει ότι, σύμφωνα με ένα μύθο που άκουσε να λένε στην πόλη 

Ναύκρατις της Άνω Αιγύπτου, αυτός  που εφεύρε τα γράμματα είναι 

κάποιος άνθρωπος ή θεός από την Αίγυπτο με το όνομα Θευθ. Επίσης 

ο Διόδωρος (1.16) λέει ότι εκείνος που  ανακάλυψε, σύμφωνα με τους 

Αιγυπτίους, τους αριθμούς, τη γεωμετρία,  την αστρονομία και επί 

πλέον τα γράμματα είναι ο θεός  Ερμής, ο ιερογραμματέας του θεού 

Όσιρι, πρβ: 
« Προμηθεύς  εξηυρον αυτοις γραμμάτων τε συνθέσεις» (Αισχύλος, Προμηθεύς 460),  
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«Το όνομά μάλιστα του Θεού αυτού είναι Θευθ. Λένε λοιπόν ότι αυτός πρώτος ανακάλυψε 

τους αριθμούς και τους λογαριασμούς ( αρίθμηση) και την γεωμετρία και την αστρονομία και 
ακόμη το παιγνίδι με τους πεσσούς και το παιγνίδι με τους κύβους και επί πλέον τα γράμματα…» 
(Πλάτων, «Φαίδρος 274 - 275») 

« Γιατί πρώτος ο Ερμής (ο ιερογραμματέας του θεού Όσιρι) διαμόρφωσε κοινή λαλιά για 
τους ανθρώπους κι έτσι πολλά αβάφτιστα, μέχρι τότε, πράγματα πήραν το όνομα τους, εκείνος 
επινόησε τα (ιερά, ιερογλυφικά) γράμματα κι εκείνος καθιέρωσε τις θρησκευτικές τελετές και τις 
θυσίες προς τιμή των θεών. (Διόδωρος 1,16) 

Δεδομένου ότι οι γραφές, όπως και οι γλώσσες,  δεν είναι κάτι το 

έμφυτο, αλλά κάτι το επίκτητο, δηλαδή είναι  κώδικες επικοινωνίας εκ 

των οποίων η γραφή είναι με γραφικά σήματα (γράμματα) και η 

γλώσσα με φωνητικά σήματα (λέξεις), που δημιούργησε το ανθρώπινο 

μυαλό και οι οποίες διδάσκονται από γενιά σε γενιά, άρα πράγματι 

γραφή  και γλώσσα είναι δώρα του θεού στον άνθρωπο. Πιο σωστά η 

κάθε γραφή και η κάθε γλώσσα είναι δημιούργημα που δημιουργήθηκε 

χάρη στη γλωσσο-γραμματική ικανότητα που διαθέτει ο άνθρωπος και 

τα οποία (ήτοι: νου, στόμα, χέρια και γλωσσο-γραμματική ικανότητα) 

χάρισε  η Φύση, ο Θεός στον άνθρωπο. 

Ο θεός Προμηθέας (προ + μήτις, μάθηση) ήταν ένας από τους 

πρώτους θεούς, τους καλούμενους Τιτάνες, σύμφωνα με τον Ησίοδο, 

η προσωποποίησή της θείας Πρόνοια του Ολυμπιακού πανθέου, το α-

ντίθετο του αδελφού του Επιμηθέα, τον οποίο τιμώρησε ο υπέρτατος  

Θεός Δίας, επειδή πήρε τη φωτιά από  τον ουρανό και έπλασε τον άν-

θρωπο χωρίς την άδειά του. Τα πρώτα  γράμματα των αρχαίων Αιγυ-

πτίων ήταν ιερογλυφικά και ιδεογράμματα και προ αυτού οι Αιγύπτιοι 

θεωρούσαν το θεό Ερμή ως δημιουργό και ερμηνευτή των γραμμάτων 

τος, απ’ όπου βγήκε και η ονομασία του θεού Ερμής ή αντίθετα από 

αυτόν προήλθε η λέξη ερμηνεύω. 

 

3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
 

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο της 

Αιγυπτιακής ιερατικής γραφής (των Ιερογλυφικών)  και το προσάρμο-

σαν στη γλώσσα τους,  επικαλούμενοι τον Πλάτωνα και το Διόδωρο, οι 

οποίοι λένε επακριβώς τα εξής «Άκουσα λοιπόν να λένε ότι γύρω από την Ναύκρατι 
της Αιγύπτου γεννήθηκε κάποιος από τους εκεί θεούς, στον οποίο ανήκει και το ιερό πτηνό που 
ονομάζουν Ίβη. Το όνομά μάλιστα του Θεού αυτού είναι Θευθ. Λένε λοιπόν ότι αυτός πρώτος 
ανακάλυψε τους αριθμούς και τους λογαριασμούς ( αρίθμηση) και την γεωμετρία και την αστρο-
νομία και ακόμη το παιγνίδι με τους πεσσούς και το παιγνίδι με τους κύβους και επί πλέον τα 
γράμματα. Και καθώς τότε ήταν βασιλεύς όλης της Αιγύπτου ο Θαμούς, κοντά στη μεγάλη πόλη 
της επάνω χώρας (της Άνω Αιγύπτου), που οι Έλληνες την ονομάζουν Αιγυπτιακές Θήβες και τον 
θεό της Άμμωνα, αφού ήλθε σ’ αυτόν ο Θευθ του επέδειξε τις εφευρέσεις του και υπεστήριξε ότι 
πρέπει να διαδοθούν στους άλλους Αιγυπτίους. ………….Όταν έφθασε στην περίπτωση του 



220 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
γραπτού λόγου, είπε ο Θευθ, «αυτή λοιπόν η μάθηση, βασιλιά μου, θα καταστήσει τους Αιγυπτί-
ους περισσότερο σοφούς και με πιο καλό μνημονικό, γιατί ευρέθη το φάρμακο για την μνήμη και 
την σοφία». Και κείνος απήντησε: «Εφευρετικότατε Θευθ, άλλος έχει την δύναμη να εφευρίσκει 
τα σχετικά με τις τέχνες, άλλος όμως να κρίνει, πόσο θα βλάψουν και πόσο θα ωφελήσουν εκεί-
νους, που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουν. Και εσύ τώρα, επειδή είσαι ο πατέρας των γραμ-
μάτων, εξ αιτίας προσωπικού σου ενδιαφέροντος ανέφερες το αντίθετο απ΄όσα μπορεί αυτή η 
τέχνη των γραμμάτων. …». (Πλάτων, «Φαίδρος 274 - 275») 

«Επειδή φωνήν απειρον κατενόησεν είτε τις Θεός είτε και Θειος άνθρωπος, ως λόγος εν 
Αιγύπτω Θευ τινά τουτον γενέσθαι λέγων, ος πρώτός τα φωνήεντα εν τω απείρω κατενόησεν ουχ 
εν οντα αλλά πλείω, και πάλιν έτερα φωνής μεν ου, φθόγγου δε μετέχοντα τινός, αριθμόν τινά 
τούτων ειναι, τρίτον δε είδος γραμμάτων διεστήσατο τα νυν λεγόμενα άφωνα ημιν, το μετά τούτο 
διήρει τα τε άφθογγα και άφωνα μέχρι ενός εκάστου, και τα φωνήεντα και τα μέσα..... ως ουσαν 
γραμματικήν τέχνη επεφθέγξατο προσειπών. (Πλάτωνα, Φίληβος 18 c) 

« Γιατί πρώτος ο Ερμής (ο ιερογραμματέας του θεού Όσιρι) διαμόρφωσε κοινή λαλιά για 
τους ανθρώπους κι έτσι πολλά αβάφτιστα, μέχρι τότε, πράγματα πήραν το όνομα τους, εκείνος 
επινόησε τα (ιερά, ιερογλυφικά) γράμματα κι εκείνος καθιέρωσε τις θρησκευτικές τελετές και τις 
θυσίες προς τιμή των θεών. (Διόδωρος 1,16) 

 

Παρατηρώντας προσεχτικά τα ως άνω βλέπουμε ότι ο Πλάτωνας 

και ο Διόδωρος δεν αναφέρουν το ποιος είναι εκείνος που εφεύρε το 

ελληνικό αλφάβητο ή τη γραφή γενικά, αλλά ποιος εκείνος που ανα-

κάλυψε τους αιγυπτιακούς αριθμούς και τα αιγυπτιακά γράμματα κ.α., 

σύμφωνα με τους Αιγυπτιακούς μύθους και οι μύθοι  αυτοί λένε ότι 

είναι ένας άνθρωπος ή θεός με το όνομα Θεύθ ή Ερμής. 

Πιο απλά οι  μύθοι που αναφέρουν ο Πλάτωνας και ο Διόδωρος 

εδώ είναι Αιγυπτιακοί και συνεπώς μιλούν  για το ποιος θεός ή άνθρω-

πος είναι εκείνος που θεωρούν οι Αιγύπτιοι ως εφευρέτη  των γραμμά-

των τους, του αιγυπτιακού αλφάβητου και όχι των ελληνικού.  

Πέραν αυτού θα είχαν πάρει οι Έλληνες το αλφάβητο από τους 

Αιγυπτίους, αν η Ελληνική Γραφή  είχε τον ίδιο μηχανισμό (τεχνική) 

γραφής με την αιγυπτιακή (ιερογλυφικά), καθώς και τα ίδια σε σχήμα 

γράμματα, κάτι που δεν ισχύει. Τα ελληνικά γράμματα είναι γραμμές, 

εξ ου και γράμματα, ενώ τα αιγυπτιακά είναι ιδεογράμματα ζωων ή 

πραγμάτων: Α = αετός - άλφα, Β = πόδι = βήτα, D = χείρα, F = φίδι, 

m = κουκουβάγια, Λ = λιοντάρι…  

Η Ελληνική Γραφή γράφει και την πιστή προφορά και την ορθή 

ετυμολογία των λέξεων με την επινόηση των ομόηχων γραμμάτων Ω= 

Ο, Ι = Η = Υ…. (γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –ω,ει, τα θηλυκά με –

η, τα ουδέτερα με –ο,ι, τον πληθυντικό με –οι……), π.χ. καλώ και καλό, 

καλή και καλεί και καλοί…, κάτι που δεν κάνει η Αιγυπτιακή Γραφή. 

Ειδικότερα ο τρόπος γραφής της Ελληνικής Γραφής είναι εντελώς 

διαφορετικός από εκείνον της Ιερογλυφικής Γραφής. Η Ιερογλυφική 

Γραφή γράφει τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο που γράφει και η Φοινικική 

Γραφή. Στην Ιερατική και στην Φοινικική Γραφή οι λέξεις γράφονται 
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από δεξιά προς αριστερά, ήτοι αντίθετα απ΄ ό,τι  στην Ελληνική. Τα 

φωνήεντα εκεί γράφονται με  σημεία, τα οποία μπαίνουν πάνω και 

κάτω από τα σύμφωνα. Συνάμα υπάρχουν και τα απρόφερτα γράμματα 

άλεφ και αγίν, που είναι όχι όπως τα ελληνικά άλφα και γιώτα, αλλά  

όπως αυτά της Φοινικική Γραφής, όπου βλέπε περισσότερα. Απλά τα 

γράμματα και σημεία της φοινικικής γραφής διαφέρουν σε σχήμα από 

αυτά της Ιερατικής Αιγυπτιακής Γραφής, όμως ο μηχανισμός τους είναι 

ο ίδιος.  

Στο ελληνικό  σύστημα γραφής  υπάρχουν γράμματα και για τα 

σύμφωνα και για τα φωνήεντα και επιπλέον τα κεφαλαία και τα μικρά 

γράμματα: Α(α), Β(β), Γ(γ)…, καθώς και  τα ομόηχα γράμματα  Ο(ο) = 

Ω(ω), Η(η) = Ι(ι) = Υ(υ) = ΟΙ(οι)….  με τα οποία, βάσει κανόνων, 

υποδείχνουμε στη γραφή και την πιστή προφορά και την ορθή την ε-

τυμολογία των λέξεων, δηλαδή αν αυτό για το οποίο μιλούμε είναι αρ-

σενικό ή θηλυκό, ουσιαστικό ή επίθετο κ.τ.λ., ώστε να έχουμε από τη 

μια την πιστή προσφορά των λέξεων και από την άλλη βοήθεια και στην 

κατανόηση των λέξεων (εύρεση της ετυμολογίας, άρα έννοιας των λέ-

ξεων) και διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: καλώ & καλώ, καλό & 

καλό, καλός & καλώς . 

Συνεπώς άλλο η Ελληνική Γραφή και ο εφευρέτης της και άλλο 

η αιγυπτιακή και ο εφευρέτης της. Το μόνο κοινό που έχουν είναι 

γραφή η μία γραφή και γραφή και η άλλη, καθώς και μερικά όμοια 

γράμματα και τίποτε άλλο, κάτι όπως συμβαίνει και με το ποδήλατο με 

το αυτοκίνητο. 

 

4. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΙΚΕΣ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ 

ΑΛΦΑΒΗΤΟ  ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

 

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες πήραν το φοινικικό αλφά-

βητο και το προσάρμοσαν στη γλώσσα τους,  επικαλούμενοι τον Ηρό-

δοτο, ο οποίος λέει επακριβώς τα εξής:« Οι Γεφυραίοι, στους οποίους ανήκαν οι 
φονιάδες του Ιππάρχου, κατάγονταν αρχικά, κατά τα λεγόμενά τους, από την Ερέτρια, όμως, 

όπως εγώ εξακρίβωσα ύστερ᾽ από έρευνα, ήταν Φοίνικες…….. Οι Φοίνικες που ήρθαν μαζί με 
τον Κάδμο στην Ελλάδα και μέρος τους ήταν οι Γεφυραίοι, κατοίκησαν πολλά και διάφορα μέρη 
σ' αυτήν τη χώρα, εισήγαγαν και τη διδασκαλία στους Έλληνες και μάλιστα τα γράμματα, που 

δεν ήταν πριν γνωστά τους, νομίζω ( «ως εμοι δοκέειν») αφού οι Φοίνικες λέγεται ότι είναι 
αυτοί που ανακάλυψαν τα γράμματα και οι Έλληνες στον χρόνο συγχρόνως με την αλλαγή της 
γλώσσας (της φωνής) μετέβαλαν και την διάταξη των γραμμάτων . Διαβιούντες τότε οι Ίωνες με 
τους Γεφυραίους παρέλαβαν από αυτούς τα γράμματα και λίγα απ' αυτά τα μεταρρύθμισαν και 
ως απ' αυτό, και δικαίως, τα μεταρρυθμισμένα, τα ονόμασαν ιωνικά, μια και ήταν δικής τους 
εφεύρεσης και τα υπόλοιπα φοινικικά ως εισαγωγής από τους Φοίνικες: « (Ηρόδοτος (Ε 57 – 59) 

Καταρχήν παρατηρώντας τα ως άνω λεγόμενα του Ηρόδοτου (Ε 

57-59)  βλέπουμε ότι όσα λέει τα λέει όχι ως πραγματικό γεγονός που 
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διαπίστωσε και κατέγραψε ή που είδε να αναφέρει κάποιος άλλος ιστο-

ρικός, αλλά ως γνώμη, ως προσωπικός υπολογισμός («ως εμοι δοκέ-

ειν..», «ως δε εγώ αναπυνθανόμενος ευρίσκω…»), άρα ως τέτοιος υ-

πολογισμός μπορεί να είναι και λάθος. 

Και είναι σαφέστατα λάθος, γιατί: 

1) Οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς: Διόδωρος Σικελιώτης (3,67,  5 

- 57 και 5, 74),  Πλούταρχος («Περί κακοηθειών του Ηροδότου»)  α-

πάντησαν στον Ηρόδοτο και του είπαν ότι ψεύδεται και μάλιστα με κα-

κοήθεια (στην πραγματικότητα λόγω λανθασμένων πηγών). 

Ειδικότερα ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Ηρόδοτος είναι «κακο-

ήθης» , γιατί λέει πως οι Γεφυραίοι  (οι αδελφοί Αρμόδιος και Αριστο-

γείτων, οι Φονιάδες του Ίππαρχου,  του γιου του Τύραννου Πεισίστρα-

του στην Αθήνα) ήταν από τη Φοινίκη και επίσης ότι αυτοί είχαν φέρει 

τα γράμματα απο τη Φοινίκη μαζί με τον Κάδμο  και τα δίδαξαν στους 

Έλληνες, ενώ δεν είναι έτσι, γιατί αυτοί ήταν Αθηναίοι με καταγωγή 

από την Ερέτρια της Εύβοιας, πρβ:  
"Αριστογείτονα μέντοι ουκέτι κύκλω και κακώς, αλλ΄ αντικρυς δια πυλων 

εις Φοινίκην εξελαύνει, Γεφυραιον γεγονέναι λέγων ανέκαθεν΄ τους δε Γεφυραί-
ους ουκ απ΄ Ευβοίας ουδ΄  Ερετριεις, ώσπερ οιοντα`ι τινες, αλλά Φοίνικας ειναι 
φησιν, αυτός ουτω πεπυσμένος".......(Πλούταρχος "Περί της Ηροδότου Κακοή-
θειας" 860, 23, F). 

 Και ‘έχει δίκιο σ’ αυτό ο Πλούταρχος, αφού  το Ψήφισμα Δημο-

φώντος (Ανδοκίδης, "Περί των μυστηρίων" 96 - 98), ο Αριστοτέλης 

(Αθηναίων Πολιτεία, κεφ.18), ο Θουκυδίδης (Α, 20-21 , Στ 53 - 60),  

ο Πλάτων (Ίππαρχος 229 b – e) κ.α. αναφέρουν ότι οι φονιάδες του 

Ίππαρχου (= ο γιος του Τύραννου Πεισίστρατου)  δεν ήταν  Φοίνικες 

Γεφυραίοι, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, αλλά οι Αθηναίοι αδελφοί Αρ-

μόδιος και  Αριστογείτονας κατά το κίνημα των δημοκρατικών εναντίον 

της τότε τυραννικής διακυβέρνησης των Αθηνών και γι αυτό οι δημο-

κρατικοί Αθηναίοι τελούσαν στη μνήμη τους αθλητικούς αγώνες.  

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3,67,  5 - 57 και 5, 74)  αναφέρει ότι 

κάνουν λάθος όσοι λένε ότι οι Φοίνικες βρήκαν τη γραφή, γιατί στην 

Ελλάδα πριν έρθει εκεί ο Κάδμος από τη Φοινίκη υπήρχε η καλούμενη 

Πελασγική Γραφή, ήτοι αυτή που  ο Άγγλος αρχαιολόγος A. Evans με-

τονόμασε σε «Γραμμική Γραφή».  

Πελασγοί λεγόταν το μεγαλύτερο από τα πρώτα φύλα που κατοι-

κούσαν στην Ελλάδα και ως εξ αυτού η Ελλάδα αρχικά λεγόταν Πελασ-

γία, τα οποία μετά τα Τρωικά αποτέλεσαν το Ελληνικό έθνος (βλέπε: 

Θουκυδίδης (Α, 1-9 κ.α.), Ηρόδοτος  Β. 56: «...της νυν Ελλάδος, πρότε-

ρον δε Πελασγίης καλουμένης»., Διονύσιος Αλλικαρνασσεύς, «Ρωμαϊκή 

Αρχαιολογία», I 17:«ην δε και το των Πελασγών γένος ελληνικόν». 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης ότι όταν ήρθε στην Ελ-

λάδα ο Κάδμος (ο οικιστής της Θήβας)  από τη Φοινίκη και έφερε τη 
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φοινικική γραφή, την  χρησιμοποίησε ο ποιητής Λίνος, γεγονός που  

ήταν η αιτία να λέγεται πως οι Φοίνικες βρήκαν τα γράμματα και συ-

νάμα να γίνεται λόγος για φοινικικά γράμματά, ενώ η αλήθεια είναι ότι 

τα γράμματα δεν είναι  έργο των Φοινίκων, όπως λέγεται, αλλά των 

Πελασγών, τα οποία ιδιοποιήθηκαν οι Φοίνικες, ενώ αυτοί απλώς μετέ-

βαλλαν το σχήμα των Πελασγικών γραμμάτων. Όταν, λέει επίσης ο 

Διόδωρος,  αφανίστηκαν λόγω κατακλυσμού  τα ελληνικά γραπτά μνη-

μεία, βρήκαν την ευκαιρία οι Αιγύπτιοι και ιδιοποιήθηκαν τις εφευρέσεις 

των Ελλήνων στην αστρονομία και οι Φοίνικες στη γραφή, πρβ: 
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και το τραγούδι ο Λίνος 

και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα γράμματα, πρώτος αυτός μετέφερε στην 
Ελληνική Γλώσσα, όρισε την ονομασία του καθενός και χάραξε το σχήμα τους. Γενικώς όλα μαζί 
τα γράμματα ονομάστηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες από τους Φοίνικες, 
ειδικά όμως, επειδή πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους χαρακτήρες προσα-
γορεύτηκαν Πελασγικά……. Ο Λίνος, λοιπόν, λένε πως συνέταξε με Πελασγικά γράμματα αφή-
γημα με τις πράξεις του πρώτου Διόνυσου και τους λοιπούς μύθους και το άφησε στα απομνη-
μονεύματά του. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησαν τα Πελασγικά γράμματα ο Ορφέας και ο 
Προναπίδης, που ήταν δάσκαλος του Ομήρου και εμπνευσμένος τραγουδοποιός. Το ίδιο και ο 
Θυμοίτης…. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 67)  

« Οι Ηλιάδες (= οι Ρόδιοι) , τώρα, που αναδείχτηκαν ανώτεροι απ ' όλους, ξεχώρισαν στη 
μόρφωση και κυρίως στην αστρονομία. Εισηγήθηκαν πολλά σχετικά με τη ναυτιλία και όρισαν 
τον χωρισμό της ημέρας σε ώρες. Ο πιο προικισμένος α π ' όλους ήταν ο Τενάγης που τον σκό-
τωσαν οι αδελφοί του από τον φθόνο τους. Όταν αποκαλύφθηκε η συνωμοσία, όλοι όσοι συμ-
μετείχαν στον φόνο έφυγαν. Από αυτούς ο Μάκαρ έφτασε στη Λέσβο, ο Κάνδαλος στην Κω, ενώ 
ο Ακτίς βάζοντας πλώρη για την Αίγυπτο ίδρυσε τη λεγόμενη Ηλιούπολη, δίνοντας της το όνομα 
του πατέρα του απ' αυτόν έμαθαν και οι Αιγύπτιοι τα θεωρήματα της αστρονομίας. Όταν , όμως, 
αργότερα έγινε ο κατακλυσμός στους Έλληνες και από τις βροχοπτώσεις χάθηκαν οι περισσό-
τεροι άνθρωποι, μαζί μ' εκείνους συνέβη να καταστραφούν και τα γραπτά μνημεία, και γι' αυτή 
την αιτία οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία, ιδιοποιήθηκαν όλα τα περί αστρονομίας και ε-
πειδή λόγω της άγνοιας τους οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον να επικαλεστούν τις γραπτές 
μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τα άστρα Με τον ίδιο τρόπο, 
μολονότι και οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο, που ονομαζόταν Σάις, το γεγονός αυτό 
ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι' αυτές, λοιπόν, τις αιτίες, πολλές γενιές αργότερα, ο 
Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος έφερε τα γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελ-
λάδα και από τον καιρό του Κάδμου και στο εξής, πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν 
πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις στην επιστήμη των γραμμάτων, καθώς ένα είδος 
καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57) 

«Στις Μούσες, δόθηκε από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση 
των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σε εκείνους που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμ-
μάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και πως αυτοί 
οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι αυτό οι Έλληνες 
ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και 
πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία 
των ανθρώπων τα χρησιμοποίησε αυτό το είδος των γραμμάτων, γι αυτό τους δόθηκε η παρα-
πάνω ονομασία»…… (Διόδωρος Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)  
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«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των γραμμάτων μεταθεί-

ναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 57 - 74 ). 

Στον Πλατωνικό διάλογο «Τιμαίος ή Περί φύσεως» αναφέρεται 

ότι όταν ο νομοθέτης και ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας 

Σόλωνας ο Αθηναίος (έζησε το 639 - 559 π.Χ.) επισκέφτηκε την Αίγυ-

πτο, οι ιερείς της Σάιδας (= η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα της 

Αιγύπτου) του είπαν ότι στα ιερά τους βιβλία είναι καταγεγραμμένα 

μεταξύ άλλων και τα εξής: 

 α) Στη γη έγιναν πάρα πολλοί κατακλυσμοί και όχι ένας, αυτός 

του Δευκαλίωνα, όπως αναφέρουν οι Έλληνες και εξ αιτίας αυτών των 

κατακλυσμών χάθηκαν ορισμένοι παλαιότεροι πολιτισμοί, όπως π.χ. ο 

πολιτισμός των Ελλήνων πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. 

Οι Έλληνες δε γνωρίζουν αυτό, γιατί μετά τον κατακλυσμό αυτοί που 

έμειναν δεν ήξεραν να γράφουν.  

β) Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι πιο παλιός από τον Αιγυπτιακό 

και ο Ελληνικός, λαμβανομένου υπόψη και εκείνου που υπήρχε πριν 

από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, μετρά 9.000 έτη και ο Αιγυπτια-

κός λιγότερα κατά 1000 χρόνια, δηλαδή 8000 έτη: 

 «Εσείς ξέρετε έναν μόνο μεγάλο κατακλυσμό, του Δευκαλίωνα. 

'Έγιναν όμως προηγούμενα πολλοί άλλοι μεγάλοι κατακλυσμοί, τους 

οποίους οι δικοί μας αρχαίοι τους κατέγραψαν..» (Πλάτων "Τίμαιος" 23 

Β).  

 «Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, 

Σόλων, αλλά Θα σου τα πω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς 

σας, προ πάντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας 

και την ιδικήν μας χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, 

την ιδικήν σας χίλια χρόνια πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας 

από την γην και τον Ήφαιστον και αργότερα την ιδικήν μας. Εις τα ιερά 

μας βιβλία είναι γραμμένον, ότι η διοργάνωσις πόλεως εδώ έγινε προ 

οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια διά τους 

νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον που έκαμαν οι προ εν-

νέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έχωμεν ευκαιρίαν, 

Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά αφού θα έχωμεν εμπρός μας 

τα ίδια τα κείμενα». "(Πλάτων "Τίμαιος" 23 δ-ε) 

2) Ο  Κάδμος, σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, ήρθε στην Ελλάδα 

με Φοίνικες και έκτισε την πόλη Θήβα ή Καδμεία της Βοιωτίας  το έτος 

1519 π.χ. (= το έτος 1255 πριν από το Διόγνητο) και  σύμφωνα με την 

Αρχαιολογία (τον  Άγγλο αρχαιολόγο  Αρθούρο Έβανς κ.α.) στην Ελ-

λάδα πριν έρθει ο Κάδμος στην Ελλάδα υπήρχε γραφή, η καλούμενη 

Γραμμική Γραφή, άρα έχει δίκιο ο Διόδωρος για όσα είδαμε να λέει πιο 

πριν, σχετικά με την πελασγική γραφή. 

Η Γραμμική Α, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους,  είναι ιδεογρα-

φική και χρονολογείται από το 1800/1700-1500 π.Χ. και η Γραμμική 
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Β’ είναι φωνητική και χρονολογείται από το 1500 -1200 π.Χ.  και η 

αποκρυπτογράφησή της απέδειξε ότι παριστάνει  ελληνικές λέξεις.  

3) Ο υπολογισμός που έκανε ο Ηρόδοτος , για να πει ότι οι Έλ-

ληνες πήραν τη γραφή απο τους Φοίνικες είναι λάθος. Ο  Ηρόδοτος 

λέει ότι  αφού κάποια γράμματα του ελληνικού αλφάβητου λέγονται 

Ιωνικά και αφού αυτός ο ίδιος είδε στη Θήβα επιγραφές με Φοινικικά 

γράμματα,  άρα, υποθέτει ότι όταν ήρθε ο Κάδμος με Φοίνικες  και 

έκτισαν τη Θήβα στη Βοιωτία  έφεραν και το φοινικικό αλφάβητο, το 

οποίο πήραν οι Ίωνες των Ελλήνων και το μεταρρύθμισαν,  όταν άλ-

λαξε στο χρόνο η φωνή τους, προκειμένου να προσαρμοστεί στη 

γλώσσα τους. Ωστόσο αυτό είναι μια λάθος υπόθεση, γιατί; 

Α) Πράγματι στη Θήβα της Βοιωτίας υπήρχαν επιγραφές με φοι-

νικικά γράμματα, το λένε και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς,  γιατί τη Θήβα 

την είχαν ιδρύσει οι Φοίνικες με τον Κάδμο, όμως αυτό δε σημαίνει και 

ότι αφενός η Ελληνική Γραφή έχει προέλθει  σίγουρα από τη φοινικική 

και αφετέρου ότι πιο πριν στην Ελλάδα δεν υπήρχε ντόπια γραφή. Ο 

Διόδωρος και η αρχαιολογία,  όπως είδαμε πιο πριν, λένε ότι υπήρχε η 

Γραμμική Γραφή και από εκεί προήλθε και η Φοινικική και η Ελληνική 

και η Πελασγική 

Β) Πράγματι ορισμένα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου λέ-

γονται Ιωνικά, όπως τα Ω, Η,  όμως αυτό όχι για τους λόγους που 

νομίζει ο Ηρόδοτος, αλλά επειδή τα γράμματα αυτά  υπήρχαν αρχικά 

μόνο στο Ιωνικό αλφάβητο και όχι και στα άλλα ελληνικά (Αττικό, Κρη-

τικό κ.α.)   Όπου οι Ίωνες για ορθογραφικούς λόγους έβαζαν το Η. Ω 

οι Αττικοί έβαζαν τα ΕΙ, Ο, π.χ. Ιωνικά: Ιππής, πάντων… = Αττικά: 

Ιππείς, πάντον…… Κατόπιν στο κοινό αλφάβητο – κοινή γραφή μπήκαν 

όλα  τα τοπικά ορθογραφικά γράμματα, ήτοι τα: Ο = Ω, Ε = ΑΙ, Η = Ι 

= Υ = ΥΙ = ΕΙ = ΟΙ, τα οποία είχαν επινοηθεί προκειμένου με αυτά και 

βάσει κανόνων να διακρίνουν ομόηχες λέξεις, γράφοντας π.χ. τον ε-

νικό με -ο- και τον πληθυντικό -ω-: καλόν και καλών, τα ρήματα με -

ω,ει, τα ουδέτερα με -ο,ι και τα θηλυκά με η, τον πληθυντικό με -οι….: 

καλό και καλώ, καλεί και καλή και καλοί, κουτί και κουτή και κουτοί… 

Γ) Άλλης τεχνικής και άλλου είδους και σύνολο γραμμάτων έχει 

η φοινικική γραφή  και άλλης είναι  η Ελληνική, άρα άλλο πράγμα η 

Φοινικική Γραφή και ο εφευρέτης της και άλλο η Ελληνική και 

ο εφευρέτης της.  

Με άλλα λόγια οι Ίωνες  δε μεταρρύθμισαν τα γράμματα του φοι-

νικικού προκειμένου να γράφονται και  οι φθόγγοι της γλώσσας τους 

που δεν υπήρχαν στο φοινικικό αλφάβητο - φοινικική γλώσσα (" άμα 

τη φωνή μετέβαλον και τον ρυθμόν των γραμμάτων"), όπως  νομίζει ο 

Ηρόδοτος, αλλά οι Έλληνες δημιούργησαν το δικό τους αλφάβητο – 

σύστημα γραφής  με περισσότερα γράμματα από τους φθόγγους για 

τεχνικούς λόγους, διάκριση με κανόνες των ομόηχων λέξεων κ.α. 
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Πιο απλά, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ ελληνικού αλφάβητου 

- Ελληνικής Γραφής και των φοινικικών δεν έγκειται στο ότι η Ελληνική 

Γλώσσα έχει διαφορετικούς φθόγγους από ό,τι έχει η Φοινικική, όπως 

νομίζει ο Ηρόδοτος, όλες οι γλώσσες έχουν τους αυτούς φθόγγους 

(είτε λόγω των ηχοποίητων λέξεων είτε λόγω των γλωσσικών δανείων 

που διαδίδουν- μεταφέρουν το εμπόριο, οι επιστήμες, η θρησκεία οι 

επιστήμες), αλλά στο ότι άλλο σύστημα γραφής, άλλης τεχνικής είναι 

η φοινικική γραφή  και άλλο η Ελληνική, άρα οι Έλληνες βρήκαν τη 

δική τους γραφή και οι Φοίνικες τη δική τους. Απλά στην Ελληνική 

Γραφή υπάρχουν και κάποια κοινά γράμματα με τη Φοινικική, όπως 

συμβαίνει και με τα γλωσσικά δάνεια – αντιδάνεια (κοινές λέξεις) που 

υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες, όμως άλλης τεχνικής και άλλο είδος 

σύμβολων έχει η Ελληνική Γραφή και άλλα η φοινικική γραφή.  

 

5. Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ 

 

Ο γνωστός Άγγλος αρχαιολόγος Α. Εβανς ισχυρίζεται ότι η Κρη-

τική (Γραμμική Β γραφή) είναι η μήτηρ  της Φοινικικής γραφής, πρβ:   
“Η γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής” ( Α. Evans, 

vol 1 Oxford 1909).  
“ Μετά ετών μελέτας ο ́ Έβανς υπεστήριξεν κατόπιν εις το βιβλίον 

του “Scripta Minoa” μετά πολυμαθείας και πειστικότητος την θέσιν ότι 

η γραφή της Κρήτης πρέπει να θεωρηθή η μήτηρ της φοινικικής” (Ε-

γκυκλοπαίδεια “ ΠΥΡΣΟΣ” εκδ 1928, τ. 4, σ. 108, λ. “καταγωγή του 

φοινικικού αλφαβήτου”).  

“ Το φοινικικόν αλφάβητον προήλθεν εκ του Κρητικού......παρέ-

λαβον εκ των Κρητών τα σχήματα των γραμμάτων και οι Φοίνικες οι 

οποίοι περιόρισαν τον αριθμόν των εις 22 και μετέτρεψαν τας ονομα-

σίας των εκ της Κρητικής γλώσσης εις την οποίαν εδήλουν τα ονόματα 

των εικόνων εκ των οποίων προήλθον εις την ιδικήν των γλώσσαν>> 

(Εγκυκλοπαίδεια “ΗΛΙΟΣ” τ. 7, 921).  

 

 

6. Η ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ 

 

Η Φοινικική γραφή γράφει τις λέξεις, όπως περίπου τις γράφει 

σήμερα η Εβραϊκή και η Αραβική γραφή.  

Στη φοινικική γραφή υπάρχουν γράμματα για τα σύμφωνα και 

σημεία (κουκίδες και παύλες) για τα φωνήεντα, τα οποία μπαίνουν 

πάνω ή κάτω ή μπροστά από τα σύμφωνα.  

Συνάμα στη γραφή αυτή υπάρχουν και γράμματα, το άλεφ (>) 

και το αγιν (<), που αφενός είναι απρόφερτα και είναι εντελώς άσχετα 

με τα ελληνικά άλφα για γιώτα και αφετέρου χρησιμοποιούνται στη 
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γραφή για τεχνικούς λόγους, ήτοι για διάκριση ομόηχών λέξεων κ.α. 

Ειδικότερα το άλεφ (<) μπαίνει σε μια ομάδα λέξεων που αρχίζουν από 

φωνήεν  και το αγιν (>) στις υπόλοιπες λέξεις που αρχίζουν από φω-

νήεν προκειμένου να διακρίνονται τυχόν ομόηχες λέξεις.   

Αν η λέξη που πάμε να γράψουμε δεν αρχίζει από φωνήεν, γρά-

φουμε μόνο τα σύμφωνα της λέξης  και ακολούθως γράφουμε πάνω ή 

κάτω από αυτά τα σημεία των ανάλογων φωνηέντων. Για παράδειγμα 

η λέξη ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ εκεί γράφεται κάπως όπως θα γράφαμε στην ελ-

ληνική ΚΡΣΝΚΣ. Αν η λέξη που πάμε να γράψουμε αρχίζει από φωνήεν, 

π.χ. η λέξη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  επειδή δεν έχει το φωνήεν σύμφωνο προ-

κειμένου να βάλουμε πάνω ή κάτω από αυτό το ανάλογο σημείο του 

φωνήεντος, αρχίζουμε τη γραφή της λέξης  με το γράμμα άλεφ ή το 

αγιν  και πάνω ή κάτω από αυτό βάζουμε το σημείο του συγκεκριμένου 

φωνήεντος που υπάρχει εκεί. Ακολούθως γράφουμε τα υπόλοιπα σύμ-

φωνα και πάνω ή κάτω από αυτά μπαίνουν και τα ανάλογα σημεία των 

φωνηέντων. Για παράδειγμα η λέξη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ γράφεται εκεί κάπως 

όπως θα γράφαμε στα ελληνικά >ΛΚΝΔΡΣ.  

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: 

 «Η ΓΡΑΦΗ»  Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 

 

7. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

 

Μερικοί  ισχυρίζονται  ότι πρότυπο του ελληνικού αλφαβήτου υ-

πήρξε το φοινικικό ή άλλως το βόρειο σημιτικό αλφάβητο, γιατί αυτό 

αποδεικνύεται, λένε,  από τα ακόλουθα στοιχεία:  

Α) Το σχήμα των γραμμάτων όλων σχεδόν των πρώιμων ελληνι-

κών γραμμάτων είναι βασικά το ίδιο με το σχήμα των γραμμάτων του 

βόρειου σημιτικού,  

Β)  Η σειρά των ελληνικών γραμμάτων, όπως τη γνωρίζουμε από 

τα πρώιμα αλφαβητάρια και από την αριθμητική τους αξία, είναι αντί-

στοιχη με τη σειρά του σημιτικού (με λίγες ευκολονόητες εξαιρέσεις) 

και   

Γ) Τα ονόματα των γραμμάτων, ενώ στα ελληνικά δεν έχουν κα-

νένα νόημα: (άλφα, βήτα κ.λπ., στις σημιτικές γλώσσες,  είναι λέξεις 

με ορισμένη έννοια π.χ. aleph = βόδι, beth = σπίτι κ.λπ. 

 

 Ωστόσο όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί: 

1) Η αλήθεια είναι ότι επειδή στη Ελληνική και στη Φοινικική 

Γραφή  υπάρχουν μερικά κοινά γράμματα, μερικοί νομίζουν ότι οι Έλ-

ληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες ή το αντίθετο, ενώ δεν 

είναι έτσι. Άλλο το ένα σύστημα γραφής και άλλο το άλλο και συνεπώς 
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άλλο το αλφάβητο και άλλος ο εφευρέτης της μιας γραφής και άλλο το 

αλφάβητο και άλλος ο εφευρέτης της άλλης γραφής.  

2) Συγκρίνοντας τη Φοινικική με την Ελληνική Γραφή βλέπουμε 

ότι έχουν αφενός διαφορετική τεχνική γραφής και αφετερου διαφορε-

τικό αλφάβητο, καθώς και σύνολο και είδη γραμμάτων, άρα άλλος ο 

εφευρέτης του φοινικικού αλφάβητου – συστήματος γραφής και άλλος 

ο εφευρέτης του ελληνικού αλφάβητου – συστήματος γραφής.  

Απλά τα δυο συστήματα γραφής, όπως θα δούμε πιο κάτω,  

έχουν κάποια κοινά σύμβολα (γράμματα), κάτι όπως συμβαίνει 

και στις κοινές λέξεις στις διάφορες γλώσσες. 

Η Ελληνική Γραφή έχει 25 μικρά (συν το -ς) και 24 κεφαλαία, τα 

Α(α), Β(β)…, συν τα 6 κεφαλαία και 6 μικρά δίψηφα γράμματα ΟΥ(ου) 

= u, ΑΙ(αι) = ε,  ΕΙ(ει) = ΥΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ι, ΑΙ(αι) = ε, καθώς και τα 

διπλά ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν)….   Από αυτά τα 49 γράμματα του Ελληνικού 

αλφάβητου στο φοινικικό αλφάβητο υπάρχουν μόνο τα εξής 12 κεφα-

λαία γράμματα:  Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Π, Ρ ,Σ, Τ, Φ, Χ, αφού στη φοινικική 

γραφή δεν υπάρχουν:  

Α) κεφαλαία και μικρά γράμματα 

Β) τα ελληνικά γράμματα των φωνηέντων: Α(α), Ε(ε), Ι(ι), Ο(ο), 

Υ(υ), Ω(ω), Η(η), καθώς και τα δίψηφα ΑΙ(αι) = ε, ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = 

ΥΙ(υι) = ι,  επειδή εκεί τα φωνήεντα σημειώνονται με σημεία (κουκίδες 

και παύλες) που μπαίνουν πάνω και κάτω από τα σύμφωνα που έχουν 

φωνήεν.  

Γ) τα ελληνικά γράμματα των συμφώνων Β(β), Γ(γ) Δ(δ), γιατί 

εκεί αυτά γράφονται με τα B D, G με κουκίδα στη μέση,    

3) Στην Ελληνική Γραφή, όπως είδαμε στα πιο πριν,  υπάρχουν 

αφενός γράμματα και για τα φωνήεντα και τα σύμφωνα και αφετέρου  

τα  κεφαλαία και μικρά γράμματα: Α(α), Β(β), Γ(γ… , καθώς  τα ομόηχα 

γράμματα των φωνηέντων και συμφώνων: Ο(ο) = Ω(ω),  Ι(αι) = Ε(ε), 

Η(η) = Ι(ι) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει)… Μ(μ) και ΜΜ(μμ), Κ(κ) και 

ΚΚ(κκ)… με τα οποία  γράφουμε, και αυτό  με κανόνες, αφενός την 

πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή ετυμολογία των λέξεων, ώστε 

ο αναγνώστης μας  να βοηθιέται και στην κατανόηση των γραπτών 

λέξεων  και στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ. ότι: τα ρήματα γρά-

φονται με -ω,ει, τα ουδέτερα με -ο,ι, τα θηλυκά με -η, ο πληθυντικός 

με -οι,η ….:  καλό και καλώ, καλή και καλοί και καλεί, αγαθή και αγα-

θοί...   τα κύρια ονόματα γράφονται με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό 

για διάκριση, π.χ. καλή και Καλή, αγαθή και Αγαθή…  

4) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (Βίβλος 5,56-57), όπως είδαμε πιο 

πριν,  αναφέρει ξεκάθαρα  ότι όσοι λένε πως οι Φοίνικες βρήκαν τη 

γραφή κ.λπ. κάνουν λάθος και η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες είχαν 

γραφή πολλές γενιές πριν έλθει ο Κάδμος με τους Φοίνικες στην Ελ-

λάδα, την καλούμενη Πελασγική γραφή. Όμως, επειδή στο μεταξύ, 
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πριν έρθει ο Κάδμος στην Ελλάδα,  έγινε κατακλυσμός και καταστρά-

φηκαν τα ελληνικά γραπτά μνημεία,  βρήκαν την ευκαιρία οι Αιγύπτιοι 

και ιδιοποιήθηκαν τις εφευρέσεις των Ελλήνων στην αστρονομία και οι 

Φοίνικες στη γραφή. 

 

Ο ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ-

ΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ, ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ. 

 

Μερικοί λένε ότι τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου έχουν 

προέλθει από το φοινικικό και το αιγυπτιακό ιερογλυφικό και όπως δεί-

χνει ο παρακείμενος πίνακας, όμως ο πίνακας αυτός έχει δημιουργηθεί 

με μεγάλη παραχάραξη, γιατί: 

1) Παρατηρώντας 

τα αιγυπτιακά ιερογλυ-

φικά του εν λόγω πίνακα 

βλέπουμε και με το μάτι 

ότι τα ιερογλυφικά γράμ-

ματα είναι άσχετα στο 

σχήμα και τα αιγυπτιακά 

και με τα ελληνικά γράμ-

ματα. 

2)  Στο φοινικικό 

αλφάβητο - φοινικική 

γραφή δεν υπάρχουν 

γράμματα για τα φωνήε-

ντα, αλλά σημεία (κουκί-

δες και παύλες) που μπαί-

νουν κάτω ή πάνω από τα 

σύμφωνα, άρα κακώς εδώ 

σχετίζονται τα ελληνικά 

γράμματα των φωνηέ-

ντων με τα φοινικικά και 

αιγυπτιακά σημεία. Τα 

φοινικικά γράμματα άλεφ 

και αγιν στη Φοινικική και 

στην Ιερατική Αιγυπτιακή γραφή είναι απρόφερτα  και άσχετα παντε-

λώς με τα ελληνικά άλφα και γιώτα. Στην Ελληνική τα γράμματα άλφα 

και το γιώτα παριστάνουν τους φθόγγους Α και Ι, ενώ στη Φοινικική 

και στην Αιγυπτιακή Γραφή είναι απρόφερτα και απλά χρησιμοποιού-

νται για τεχνικούς λόγους (για διάκριση ομόηχων λέξεων, κάτι όπως 

γινόταν κάποτε και με τα σημεία της ψιλής και της δασείας στην ελλη-

νική). 

 
Παραχαρμένος συγκριτικός πίνακας. 
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3) Οι πρότυπες λέξεις του φοινικικού αλφάβητου: μπέθ, γκίμελ, 

ντάλεθ.... και τα γράμματά τους παραστούν δυο φθόγγους συμφώνων, 

τους: b = μπ, d  ντ, g = γκ, z = τζ, j = τσ, κάτι όπως και τα ελληνικά 

κς(ξ), πς(ψ), και συνεπώς είναι άσχετα  με τα ελληνικά Β(β), 

Δ(δ),Γ(γ)…. , αφού αυτά παραστούν από ένα φθόγγο  και κακώς σχε-

τίζονται στον εν λόγω πίνακα (στη φοινικική γραφή τα φοινικικά b, d, 

G με κουκίδα στη μέση προφερονται όπως τα ελληνικά Β, Γ, Δ) . Τα 

δισυμφωνικά b = μπ, d  ντ, g = γκ, z = τζ, j = τσ υπάρχουν μόνο στο 

λατινικό αλφάβητο-σύστημα γραφής.  

4) Οι πρότυπες λέξεις του φοινικικού αλφάβητου: μπέθ, γκίμελ, 

ντάλεθ.... σημαίνουν άλλο πράγματα από αυτά που σημαίνουν οι πρό-

τυπες λέξεις του αλφάβητου της Αιγυπτιακής (Ιερογλυφικών) Γραφής. 

Τα γράμματα στο ιερατικό αιγυπτιακό αλφάβητο έχουν σχήμα και ό-

νομα (πρότυπη λέξη ως εξής: Α = αετός - άλφα, Β = πόδι = βήτα, D 

= χείρα, F = φίδι, όφις, m = κουκουβάγια, Λ = λιοντάρι… , ενω στο  

φοινικικό: alef = κεφαλή βοδιού,  beth = οικία, gimel = καμήλα, daleth 

= θύρα he = άγνωστο, βαβ = καρφί,….. , άρα κακώς ο εν λόγω πίνακας  

συσχετίζει τα αιγυπτιακά με τα φοινικικά και στη συνέχεια με τα ελλη-

νικά.  

5) Η Φοινικική και η Αιγυπτιακή Γραφή δεν έχει κεφαλαία και 

μικρά γράμματα, ενώ η Ελληνική έχει.  Η Ελληνική Γραφή έχει 58 

γράμματα (24 μικρά + 24 κεφαλαία, συν τα του  ΟΥ(ου) = u, συν  τα 

των δίψηφων γραμμάτων: ΕΙ(ει) = ΥΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ι, ΑΙ(αι) = ε  και 

από αυτά κοινά με το φοινικικό αλφάβητο-σύστημα γραφής είναι  μόνο 

τα κεφαλαία:  Ζ Θ Κ Λ Μ Ν Π Ρ Σ Τ Φ Χ  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μόνο μερικά  γράμματα  από τα κεφαλαία γράμ-

ματα του Φοινικικού αλφάβητου είναι κοινά με αυτά του ελληνικού και 

τίποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι όπως οι κοινές λέξεις (γλωσσικά δάνεια 

– αντιδάνεια) που υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες και δεν οφείλεται 

στο ότι το ένα αλφάβητο αντέγραψε το άλλο. 

 

8. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ) ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ Ε-

ΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  - Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ  

 

Η  σημερινή Ελληνική Γραφή δεν είναι  ένα στιγμιαίο εφεύρημα 

κάποιου, αλλά ένα επινοητικό διαχρονικό δημιούργημα των ανθρώπων 

των γραμμάτων της Ελλάδας,  όπως θα δούμε στα παρακάτω, το οποίο 

μέχρι να ολοκληρωθεί έφθασε και μέχρι των ημερών μας.  
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Πριν από τη σημερινή Ελληνική Γραφή στην Ελλάδα, λέει ο Διό-

δωρος Σικελιώτης (3,67,  5 - 57 και 5, 74), αλλά και όπως φανερώνουν 

τα αρχαία γραπτά μνημεία που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, Μυκήνες, 

Θήβα κ.α. υπήρχε μια άλλη γραφή, η Πελασγική.  

Η εν λόγω γραφή, η Πελασγική, μετονομάστηκε σε Γραμμική από 

τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς, επειδή το σχήμα των γραμμά-

των της είναι  σαν απλές γραμμές και όχι π.χ. ως σφήνες, όπως είναι η 

Σφηνοειδή Γραφή.  

Η Γραμμική  Γραφή, σύμφωνα επίσης με τον Έβανς, αφενός είναι 

Κρητικής επινόησης και από τους Κρήτες την πήραν οι Φοίνικες :   

«Η γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής” ( vol 1 

Oxford 1909) και αφετέρου παρουσιάζεται σε δυο βασικούς διαφορετι-

κούς τύπους, τη Γραμμική Γραφή Α’ και τη Γραμμική Γραφή Β’,  που 

είναι αποτυπωμένες κυρίως σε πήλινες πινακίδες.  

Η Γραμμική Γραφή Α’ είναι ιδεογραφική γραφή, χρονολογείται 

από το 1800/1700-1500 π.Χ., άρα είναι η γραφή της Κρήτης επι Ετεο-

κρητών,  και δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Η Γραμμική Γραφή  

Β   είναι φωνητική και χρονολογείται από το 1500 -1200 π.Χ., άρα είναι 

η γραφή επι Μίνωα. Η αποκρυπτογράφησή της από  το Μ. Ventris απέ-

δειξε ότι η Γραμμική Γραφή Β’ παριστάνει  ελληνικές λέξεις.  

(Περισσότερα για την Πελασγική ή άλλως Γραμμική Γραφή βλέπε 

στο βιβλίο «Η ΓΡΑΦΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ Κ.Α.» Α.Γ. ΚΡΑΣΑ-

ΝΑΚΗ) 

 

 
Πινακίδα Πύλου με Γραμμική γραφή Β’. 

(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) 

 
Πινακίδες Κνωσού 1700 – 1450 π.Χ. με Πελασ-
γική (Γραμμικής) γραφή (Μουσείο Ηρακλείου) 
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 Η Πελασγική (Γραμμική) Γραφή  Β’,  καταργήθηκε κάπου μεταξύ 

Τρωικού Πολέμου (1210- 1200 π.Χ.) και καθόδου Δωριέων(1100 π.Χ. 

) και αντικαταστάθηκε από τη σημερινή Ελληνική Γραφή, αφού από 

τότε και εξής δε βλέπουμε επιγραφές ή άλλα γραπτά μνημεία με τη 

Γραμμική Γραφή, σύμφωνα με τον Έβανς, αλλά με τη σημερινή Ελλη-

νική Γραφή. Απλά αρχικά κάθε ελληνική πόλη – κράτος είχε και το δικό 

του αλφάβητο – κανόνες γραφής, όμως σχετικά μεταξύ τους, όπως θα 

δούμε πιο κάτω. 

Ειδικότερα τότε αρχικά ο Παλαμήδης, όπως θα δούμε πιο κάτω να 

λένε οι αρχαίοι συγγραφείς,  βρήκε τα γράμματα των συμφώνων και 

των φωνηέντων: Α, Β, Γ….  , της σημερινής Ελληνικής Γραφής.  

Ο Παλαμήδης αυτός ήταν γιος του Ναύπλιου και της Κλυμένης,  

κόρη του βασιλιά της Κρήτης Κατρέα, πρβ: «Αερόπην δε και Κλυμένην Κατρεύς 
Ναυπλίω δίδωσιν εις αλλοδαπάς ηπείρους απεμπολήσαι. τούτων Αερόπην μεν έγημε Πλεισθέ-
νης και παίδας Αγαμέμνονα και Μενέλαον ετέκνωσε, Κλυμένην δε γαμεί Ναύπλιος, και τέκνων 
πατήρ γίνεται Οίακος και Παλαμήδους»… (Απολλόδωρος Γ, 2.2) 

Ο αρχαίος Γραμματικός Διονύσιος Θράκας αναφέρει επίσης ότι  ο 

Δοσιάδης (επιγραμματοποιός του 3ο π.Χ. αι.) ισχυρίζεται ότι τα γράμ-

ματα είναι εφεύρεση των Κρητών: "εν Κρήτη φησίν ευρεθήναι ταύτα 

(τα γράμματα").… («Γραμματική τέχνη Διονυσίου του Θρακός»,  

Anecdota Graeca του Imm. Bekkeri ΙΙ 782-7833, 7-14). Το αυτό λέει 

και η αρχαιολογία.  

Ο αρχαίος Γραμματικός Διονύσιος Θράκας αναφέρει επίσης ότι 

σύμφωνα με το Στησίχορο τα γράμματα είναι επινόηση του Παλαμήδη: 

«Στησίχορος δε εν δευτέρω ορεστείας τον Παλαμήδην φησίν ευρηκέναι 

(τα γράμματα)». («Γραμματική τέχνη Διονυσίου του Θρακός»,  

Anecdota Graeca του Imm. Bekkeri ΙΙ 782-7833, 7-14). Το αυτό λέει 

και η αρχαιολογία.  

Ο Ευριπίδης στη χαμένη του τραγωδία «Παλαμήδης» αναφέρει  ε-

πίσης ότι ο Παλαμήδης είναι εκείνος που βρήκε τα γράμματα  για τα 

φωνήεντα και τα σύμφωνα, χωρίζοντας τις συλλαβές στις λέξεις σε ά-

φωνες και φωνούντας : <<τα της γε λήθης φάρμακ᾿ ορθώσας μόνος, άφωνα και φωνή-

εντα (και φωνούντα), συλλαβάς τεθεις, εξηύρον  ανθρώποισι γράμματ᾿ ειέναι ,ώστ᾿ ου παρόντα 

ποντίας υπέρ πλακὸς τἀκεί  κατ᾿ οίκους πάντ᾿ ἐπίστασθαι καλώς, παισίν τε τον θνῄσκοντα χρη-

μάτων μέτρον γράψαντα λείπειν, τον λαβόντα δ᾿ εἰδέναιἃ δ᾿εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις κακά, 
δέλτος διαιρεί, κουκ εα ψευδή λέγει.>> (TRAGICORUM GRAECORUM FRAGMENTA, 

EURIPIDES, NAUCK, 578) Μετάφραση: Τα φάρμακα για τη λησμονιά μόνος 

συνταίριαξα άφωνα και φωνήεντα, φτιάχνοντας συλλαβές ανακάλυψα 

για τους ανθρώπους τα γράμματα να μαθαίνουν…… 
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Τα σύμφωνα 

ως φθόγγοι δεν εί-

ναι δυνατόν να 

προφερθούν από 

μόνα τους, αλλά 

πάντα μαζί με ένα 

φωνήεν πριν ή μετά 

από αυτά, πρβ:  «ο 

α-ε-ρο-πο-ρος» ο-

πότε ο Παλαμήδης 

είναι  εκείνος που 

πρώτος  διαχώρισε 

συμβατικά  τα σύμ-

φωνα από τα φωνή-

εντα. 

Ο Απολλώνιος 

ο Τυανεύς, όπως 

μας πληροφορεί ο 

Φλάβιος Φιλόστρα-

τος στο βιβλίο του 

για το βίο του Απολλώνιου,  αναφέρει και εκείνος ότι εφευρέτης των 

γραμμάτων είναι ο Παλαμήδης, λέγοντας (βιβλίου III - XXXII): "Παλα-

μήδης εφεύρε τα γράμματα ουχ υπέρ του γράφειν μόνον, αλλά και 

υπέρ του γιγνώσκειν ά δεί μη γράφειν".  

Ο Γοργίας (5ος-4ος αιών. π.Χ.) στην «Υπέρ Παλαμήδους απο-

λογία»  γράφει: 
<< φήσαιμι δ᾽ αν, και φήσας οὐκ αν ψευσαίμην ουδ᾽ αν ελεγχθείην, ου μόνον αναμάρ-

τητος αλλά και μέγας ευεργέτης υμών και των Ελλήνων καὶ τῶν ἁπάντων ανθρώπων, ου μόνον 
των νυν όντων αλλά ‹και των μελλόντων, είναι. τίς γάρ αν εποίησε τον ανθρώπινον βίον πόριμον 

ἐξ απόρου και κεκοσμημένον εξ ακόσμου, τάξεις τε πολεμικὰς εὑρὼν μέγιστον εις πλεονεκτή-

ματα, νόμους τε γραπτοὺς φύλακας [τε] του δικαίου, γράμματά τε μνήμης όργανον, μέτρα τε και 
σταθμά συναλλαγών ευπόρους διαλλαγάς, αριθμόν τε χρημάτων φύλακα, πυρσούς τε κρατί-

στους και ταχίστους αγγέλους, πεσσούς τε σχολής άλυπον διατριβήν;>> (Γοργίας, Υπὲρ Παλα-
μήδους απολογία (30) 

Μετάφραση:  Θα μπορούσα επίσης να πω, και αν το έλεγα δε 

θα ψευδόμουν, ούτε θα μπορούσε κανείς να με αντικρούσει, ότι όχι 

μόνο δεν έχω κάνει σφάλμα, αλλά είμαι και μεγάλος ευεργέτης, δικός 

σας και όλων των Ελλήνων και όλων  των ανθρώπων, όχι μόνο όσων 

τώρα ζουν, αλλά και των μελλοντικών. Γιατί ποιος έκανε τον ανθρώ-

πινο βίο από στερημένο εύπορο και από ατακτοποίητο τακτοποιημένο, 

έχοντας εφεύρει τις πολεμικές τακτικές, που δίνουν το πιο μεγάλο πλε-

ονέκτημα, και τους γραπτούς νόμους, φύλακες του δικαίου, ΤΑ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, τα μέτρα και τα σταθμά, επινοήσεις 

 
 

ΚΥΛΙΞ 5/4ΟΥ Π.Χ. ΑΙ. ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 
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για τη συνεννόηση στις συναλλαγές, τους αριθμούς, που είναι φύλακες 

της περιουσίας, τους πυρσούς που είναι οι ικανότεροι και πιο ταχείς 

αγγελιαφόροι, τους πεσσούς, που είναι ευχάριστη διασκέδαση στη 

σχόλη; 

Ο Λουκιανός στο «Δίκη συμφώνων» αναφέρει  ότι τα γράμματα 

τα διαρρύθμισε είτε ο Κάδμος είτε ο Παλαμήδης είτε ο Σιμωνίδης: «Ο 
πρώτος που διαμόρφωσε αυτούς τους νόμους για εμάς - είτε ήταν ο Κάδμος ο 
νησιώτης είτε ο Παλαμήδης, γιος του Ναυπλίου, κάποιοι αποδίδουν αυτή την 
πρόνοια και στο Σιμωνίδη - όχι μόνο οριοθέτησε τη σειρά στην οποία βασίζονται 
οι προτεραιότητές μας - δηλαδή ποιο (γράμμα) θα είναι πριν ή μετά - αλλά έλαβε 
επίσης υπόψη τις ιδιότητες και τις δυνάμεις που έχει το καθένα. (Λουκιανός 
«Δίκη συμφώνων, 5»)  

 

Β. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑ-

ΦΗΣ  

 

Η Ελληνική Γραφή αρχικά ήταν με ελάχιστη ορθογραφία και κάθε 

ελληνική πόλη-κράτος είχε και το δικό της αλφάβητο-σύστημα γραφής, 

σχετικά όμως.  Για παράδειγμα στην αρχαία Κρητική γραφή (επιγραφή 

Γόρτυνας, 5ος αι. π.Χ.)  το γράμμα Ι αντιπροσωπεύει το φθόγγο ζ  και 

όχι το φθόγγο ι. Επίσης εκεί το γράμμα S = ιώτα και όχι σίγμα, το 

γράμμα Λ = γάμα και όχι λάμδα,  το γράμμα Γ = λάμδα και όχι γ-

άμα….: COΓIATAN (πολιάταν), ΑCΑΛΟΡΕΥΟΝΤS  (απαγορεύοντι), ΚΑS 

(και), ΕΝΑΜ (ένας), ΔΣΚΑΜ (δίκας),  ΚΡΕΜΑΤΑ (κρέματα - χρήματα)…  

Επίσης εκεί που οι Ίωνες έβαζαν το γράμμα Η αντί του Ι στον πληθυ-

ντικό των αρσενικών, οι άλλοι έβαζαν το ΕΙ: ΙΠΠΗΣ (Ιωνικά) = ΙΠΠΕΙΣ 

(δωρικά).  Όλα τα αρχαία ελληνικά αλφάβητα έγραφαν και τα σύμ-

φωνα και τα φωνήεντα των λέξεων με ξέχωρα γράμματα, όμως χωρίς 

την άκρα σημερινή ορθογραφία. Αρχικά επίσης δεν υπήρχαν κεφαλαία 

και μικρά γράμματα, αλλά μόνο ένα είδος γραμμάτων που ήταν όπως 

περίπου τα σημερινά κεφαλαία γράμματα.  

Κατά τον 6/5ο αι. π.Χ. οι ελληνικές πόλεις-κράτη καθιερώνουν 

ως κοινό το Ιωνικό αλφάβητο – σύστημα γραφής. 

Στο κοινό αλφάβητο καθιερώθηκαν τα εξής ομόφωνα γράμματα 

Ω και Ο, ΑΙ  = Ε, Ι = Η = Υ = ΟΙ = ΕΙ = ΥΙ με τα οποία γράφουμε με 

κανόνες τα φωνήεντα των λέξεων για να υποδείχνουμε την πιστή προ-

φορά των λέξεων και την ετυμολογία των λέξεων (μέρος λόγου, α-

ριθμό, πτώση κ.λπ.) , ώστε έτσι να διακρίνονται οι ομόηχες λέξεις: 

Καλώ και καλό, καλοί και καλεί και καλή….  

 Επίσης από την εποχή αυτή και εξής οι λέξεις γράφονταν  με 

κενό μεταξύ τους και πάντα από δεξιά προς αριστερά (= αντίθετα με 

τη φοινικική) και όχι βουστροφηδόν, όπως γίνονταν πριν. 
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Ακολούθως επινοούνται από τους αλεξανδρινούς γραμματικούς 

τα ορθογραφικά σημεία (= τα πνεύματα, τα τονικά σημάδια, τα διαλυ-

τικά κ.λπ.), τα οποία αναμορφώθηκαν πριν από λίγα χρόνια από τους 

δημοτικιστές συγγραφείς, κατά τα έτη 1974 – 1982 μ.Χ., οι οποίοι από 

τη μια κατάργησαν τα πνεύματα, την υπογεγραμμένη και τα τονικά ση-

μεία και από την άλλη επινόησαν το μονοσημαδιακό σύστημα τονισμού 

. 

Ακολούθως επινοούνται από τους βυζαντινούς γραμματικούς α 

κεφαλαία: Α, Β, Γ… και τα  μικρά γράμματα: α, β. γ….., με τα οποία 

γίνεται διάκριση αφενός των προτάσεων μεταξύ τους  και αφετέρου 

των κυρίων ονομάτων από τα κοινά και τις κοινές λέξεις, πρβ π.χ. α-

γαθή & Αγαθή, κόκκινος & Κόκκινος...    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ  
  ψηφία: Α  Β  Λ  Δ  Ε  C Ι  Θ  S K  L M  N O Π R  Σ  Τ  V Φ Χ 

προφορά: α   β  γ  δ  ε   ?  ζ  θ   ι  κ  λ  μ  ν  ο  π  ρ  σ  τ  ι  φ  χ 

  

Η Παναθηναίων Στήλη 

  Με κενό μεταξύ των λέξεων και με τα γράμματα Γ Λ Ζ αντί των 

Λ L Ι του αρχαίου αττικού αλφάβητου, η επιγραφή της στήλης των 

Παναθηναίων γίνεται:  
 (ΕΔ)OXΣEN TEI BOΛEI KAI TOI ΔEMOI KEKPOΠIΣ EΠΡΥΤΑΝΕΥΕ ΜΝΕΣΙΘΕΟΣ 

Ε-(Γ)ΡΑΜΜΑΤΕΥΕ ΕΥΠΕΙΘΕΣ ΕΠΕΣΤΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΛIAΣ ΕΙΠΕ ΑΠΟΔΟΝΑΙ ΤΟΙΣ ΘΕ-
ΟΙΣ ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ  ΤΑ ΟΦΕΛΟΜΕΝΑ  ΕΠΕΙΔΕ ΤΕΙ  ΑΘΕΝΑΙΑΙ  ΤΑ  ΤΡΙΣΧΙΛIA   
TAΛANT(Α)  ANENENEΓΚΤΑΙ  ΕΣ ΠΟΛIN HA EΦΣΕΦΙΣΑΝΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ  ΗΕΜΕ-
ΔΑΠΟ  ΑΠΟΔΙ(Δ)ΟΝΑΙ ΔΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΕΜΑΤΟΝ  Α  ΕΣ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΕΣΤΙΝ ΤΟΙΣ ΘΕ-
ΟΙΣ  ΕΦΣΕΦΙΣΜ(Ε)ΝΑ ΤΑ ΤΕ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ EΛΛENOTAMIAIΣ ΟΝΤΑ ΝΥΝ ΚΑΙ Τ ΑΛΛA 
A EΣTIN TOYΤON ΤΟΝ XΡEMATON  ΚΑΙ ΤΑ  ΕΚ ΤΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣ ΕΠΕΙΔΑΝ ΠΡΑΘΕΙ 
ΛOΓΙΣΑΣΘΟΝ ΔΕ  Η(ΟΙ)  ΛΟΓΙΣΤΑΙ  ΗΟΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ  ΗΟΙΠΕΡ  ΝΥΝ  ΤΑ ΟΦΕΛΟ-
ΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ  Α(Κ)Ρ(ΙΒΟ)Σ ΣΥΝΑΓΟΓΕΣ ΔΕ ΤΟΛΛOΓΙΣΤΟΝ  Ε ΒΟΛΕ  ΑΥΤΟ-
ΚΡΑΤΟΡ ΕΣΤΟ ΑΠΟΔΟΝΤΟΝ (ΔΕ) ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ ΗΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΕΣ  ΒΟΛEΣ  
ΚΑΙ  ΕΚΣΑΛΕΙΦΟΝΤΟΝ  ΕΠΕΙ(ΔΑΝ) ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΖΕΤΕΣΑΝΤΕΣ ΤΑ ΤΕ ΠΙΝΑΚΙΑ  ΚΑΙ  
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΑΜΠΟΥ Α)ΛΟΘΙ ΕΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΙΝΟΝΤΟΝ ΔΕ ΤΑ  
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ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΗΟΙ ΤΕ ΗΙΕΡ(ΕΣ Κ)ΑΙ ΗΟΙ ΗΙΕΡΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΟΣ ΟΙΔΕΝ ΤΑ-
ΜΙΑΣ ΔΕ ΑΠΟΚΥΑΜΕΥΕΝ ΤΟΥ)ΤΟΝ ΤΟΝ ΧΡΕΜΑΤΟΝ ΗΟΤΑΜΠΕΡ ΤΑΣ ΑΛΛAΣ ΑΡ-
ΧΑΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΟΣ ΤΟΝ ΗΙ(ΕΡΟΝ) ΤΟΝ ΤΕΣ ΑΘΕΝΑΙΑΙΣ ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΤΑΜΙΕΥΟΝΤΟΝ  
ΕΜΠΟΛEI EN TOI OΠΙΣΘΟΔΟΜΟΙ  ΤΑ  ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΧΡΕΜΑΤΑ  ΗΟΣΑ  ΔΥΝΑΤΟΝ  ΚΑΙ  
ΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΟΙΓΟΝ(ΤΟ)Ν  ΚΑΙ  ΣΥΓΚΛΕΙΟΝΤΟΝ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-
ΔΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΣΕΜΑΙΝΟΣ  ΘΟΝΟΙΣ ΤΟΝ ΤΕΣ ΑΘΕΝΑΙΑΣ ΤΑΜΙΑΙΣ ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΝ  
ΝΥΝ ΤΑΜΙΟΝ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΑΤΟΝ  ΚΑΙ  ΤΟΝ ΗΙΕΡΟΠΟΙΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΙΕΡΟΙΣ 
ΗΟΙ ΝΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟ(ΣΙ)Ν ΑΠΑΡΙΘΜΕΣΑΣΘΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΣΑΣΘΟΝ  ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ  
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΕΣ ΒΟΛ(Ε)Σ  ΕΜΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΧΣΑΣΘΟΝ ΗΟΙ ΤΑΜΙΑΙ ΗΟΙ ΛΑΧΟ-
ΝΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ   ΝΥ(Ν)  ΑΡΧΟΝΤΟΝ  ΚΑΙ  ΕΝ ΣΤΕΛEI  ΑΝΑΓΡΑΦΣΑΝΤΟΝ  .ΙΑΙ  
ΑΠΑΝΤΑ   ΚΑΘΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕ  ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ  ΗΟΠΟΣΑ ΕΣΤΙΝ  ΕΚΑΣΤΟΙ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΝ  ΚΕΦΑΛAION ΧΟΡΙΣ ΤΟ ΤΕ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ ΚΑΙ  ΤΟΝ 
ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΓΡΑΦΣΑΝΤΟΝ ΗΟΙ  ΑΕΙ  ΤΑΜΙΑΙ ΕΣ ΣΤΕΛEN  ΚΑΙ  ΛOΓΟΝ  ΔΙΔΟΝΤΟΝ  
ΤΕ  ΟΝΤΟΝ  ΧΡΕΜΑΤΟΝ  ΚΑΙ ΤΟΝ  ΠΡΟΣΙΟΝΤΟΝ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ  ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΙ ΑΠΑ-
ΝΑΛIΣΚΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΕΝΙΑΥΤΟΝ  ΠΡΟΣ  ΤΟΣ ΛOΓΙΣΤΑΣ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΑΣ  ΔΙΔΟ-
ΝΤΟΝ ΚΑΙ  ΕΚ ΠΑΝΑΘΕΝΑΙΟΝΕΣ ΕΣ ΠΑΝΑΘΕΝΑΙΑ ΤΟΛΛOΓΟΝ ΔΙΔΟΝΤΟΝ ΚΑΘΑ-
ΠΕΡ ΗΟΙ ΤΑ ΤΕΣ ΑΘΕΝΑΙΑΣ Τ(Α)ΜΙΕΥΟΝΤΕΣ  ΤΑ ΔΕ ΣΤΕΛΑΣ ΕΝ ΑΙΣ ΑΝΑΝΑ-
ΓΡΑΦΣΟΣΙ ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ ΤΑ ΗΙΕ-Ρ(Α ΘΕ)ΝΤΟΝ ΕΜΠΟΛΕΙ ΗΟΙ ΤΑΜΙΑΙ  ΕΠΕΙΔΑΝ ΔΕ 
ΑΠΟΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ (ΤΑ ΧΡ)ΕΜΑΤΑ ΕΣ ΤΟ ΝΕΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙΧΕ ΤΟΙΣ 
ΠΕΡΙΟΣΙ ΧΡΕΣΘΑΙ ΧΡΕΜΑΣ  

 

  

 
Σημειώνεται ότι: 

1) Στην Αττική Γραφή, όπως και στη Λατινική, καθώς και σε όλες 

τις άλλες αρχαίες ελληνικές γραφές – αλφάβητα, δεν υπήρχαν τα το-

νικά σημάδια, τα πνεύματα και τα ορθογραφικά σημάδια. Το που τονί-

ζεται μια λέξη γίνεται γνωστό από πείρας, όπως γίνεται και σήμερα στις 
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γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική κ.α.), αλλά και 

στην Ελληνική, όταν γράφουμε με κεφαλαία γράμματα όπου παραλεί-

πουμε την τοποθέτηση του τονικού σημαδιού. 

2) Στην Αττική Γραφή, που είναι παρόμοια με τη Λατινική, τα 

γράμματα: Λ = [γ], L = [λ], Ι = [ζ], S = [ι].   Ο φθόγγος  [u] γράφεται 

δίψηφα ΟΥ, δηλ. ως και σήμερα.   Δεν υπάρχουν τα διπλά ή άλλως 

δισυμφωνικά γράμματα  Ξ  = [κσ], Ψ = [πσ]. Τα συμπλέγματα [κσ], 

[πσ] εδώ γράφονται με ΚΣ ΓΣ ΧΣ ΠΣ ΦΣ ΒΣ, ανάλογα με την παραγωγή 

τους: ΠΑΡΑΔΕΧΣΑΣΘΟΝ (παραδέχομαι), ΑΝΑΓΡΑΦΣΑΝΤΟΝ (= ανα-

γραφσάντων),… 

 Επίσης εδώ δεν υπάρχουν τα γράμματα Ω, Η,  υπάρχουν όμως 

τα: Υ = EI = OI = ι, ΑΙ = ε, ΜΜ, ΝΝ,ΣΣ ,ΤΤ..  και γι αυτό και εδώ η 

ορθογραφία είναι λιγότερη, κάτι όπως και στη Λατινική  με τα: y = I = 

oe…, ae = e……. Ο λόγος που  εδώ  δε σημειώνονταν  ορθογραφικά τα 

θηλυκά με -Η, τα ρήματα, τα επιρρήματα και η γενική πληθυντικού με 

το -Ω... Έτσι εδώ δε διακρίνονται ορισμένοι τύποι λέξεων, πρβ  στην 

στήλη των Παναθηναίων: ΠΑΝΤΟΝ, ΧΟΡΙΣ, ΤΟLLΟΛΙΣΤΟΝ... που σή-

μερα γράφουμε: ΠΑΝΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ, ΤΩLLΟΓΙΣΤΩΝ  (= των λογιστών)...  

3) Στην Αττική Γραφή με το γράμμα Η σημειωνόταν ό,τι  κατόπιν 

με το σημάδι της  δασείας,  όπως π.χ. οι τύποι της αντωνυμίας 

(H)ΟΣ,Η,Ο... , ήτοι η αποβολή αρκτικού συμφώνου.(Χ)ώρα, χωρίζω > 

ώρα .. 

4) Στην Αττική Γραφή το γράμμα Υ  είχε προφορά πότε «ι» και 

πότε φ/β: ΕΥΘΥΝΑΣ,  ΧΡΥΣΙΟΝ, ΣΥΝ, ΠΡΥΤΑΝΕΥΕ...  

Τα ΑΙ ΥΙ ΕΙ ΟΙ ΟΥ ΑΥ ΕΥ ΗΥ προφέρονταν όπως και σήμερα, δηλ. 

άλλοτε ήταν τα δίψηφα γράμματα:  αι = [ε], ει = υι = οι = [ι],  ου = 

[u] και άλλοτε τα συμπλέγματα:  αϊ, εϊ, υϊ, οϊ, οϋ.    Ωστόσο εδώ το 

πώς ακριβώς προφέρονταν σε μερικές λέξεις δε διακρίνεται, επειδή δεν 

υπάρχουν τα διαλυτικά και το τονικό σημάδι. Τότε το πως προφέρονταν 

διακρινόταν από πείρας ή  όπως γίνεται σήμερα, όταν γράφουμε μόνο 

με τα κεφαλαία γράμματα. 

Τα LL (= λλ), ΝΝ, ΜΜ, ΤΤ, ΛΛ (= γγ),... προφέρονταν ως σήμερα  

και έμπαιναν στις λέξεις  με  τους ίδιους ως σήμερα κανόνες. Δηλαδή:  

η αφομοίωση Ν + Ρ,Μ,Ν,Λ  = ΡΡ ΜΜ,ΝΝ,ΛΛ,    Π,Β,Φ + Μ = ΜΜ,  η 

σύνθλιψη Ν + Κ,Γ,Χ = ΓΚ,ΓΓ,ΓΧ, Ν + Π,Β,Φ = ΜΠΩ, ΜΒ, ΜΦ, Ν + Σ = 

ΣΣ..:  ΕΝ-ΠΟΛΕΙ > ΕΜΠΟΛΕΙ, ΣΥΝ-ΣΕΜΑΙΝΟΣ > ΣΥΣΣΕΜΑΙΝΟΣ (συν 

+ σημαίνω), ΣΥΝΚΛΕΙΟΝΤΟΝ > ΣΥΓΚΛΕΙΟΝΤΟΝ (συγκλειώντων), 

ΣΥΝΠΑΝΤΟΣ > ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΓΕΓΡΑΦΜΕΝΑ > ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ…. 

Με τα γράμματα NN MM… σημειώνονταν και η εξωτερική αφομοί-

ωση: ΤΟΝ LΟLΙΣΤΟΝ > ΤΟLLΟΛΙΣΤΟΝ = των λογιστών, ΤΟΝ LΟΛΟΝ 

(τον λόγον > ΤΟLLΟΛΟΝ, ΕΑΝ ΠΟΥ > ΕΑΜΠΟΥ, ΕΝ ΠΟΛΕΙ > ΕΜΠΟ-

ΛΕΙ..., κάτι που δε σημειώνεται σήμερα: την μάνα > τη μάνα, το(ν) 

λόγο…  
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Αττική επιγραφή 6ου π.Χ. αι. 

 

Με κενό μεταξύ των λέ-

ξεων και με τα γράμματα Λ, Σ 

αντί των L, S του αρχαίου ατ-

τικού αλφάβητου η εν λόγω 

επιγραφή γίνεται: «SEMA 

ΦΡΑSΙΚΛEIAS KOΡΕ ΚΕ-

ΚΛESOMAI AIEI ANTI ΓΑ-

ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΘΕΟΝ  ΤΟΥΤΟ 

ΛAXOS ONOMA». 

 
Η λέξη SEMA προφέρεται «σέμα», η οποία με τροπή νεώτερα του φθόγγου Ε σε Ι = 

ορθογραφικά Η  έγινε ΣΗΜΑ = προφορά «σίμα». Η λέξη ΚΟΡΕ προφέρεται «κόρε» και με 
τροπή νεώτερα του φθόγγου Ε σε Ι = ορθογραφικά Η γίνεται  ΚΟΡΗ... 

 

 

 

 

Νομικός Κώδι-

κας της Γόρτυ-

νας χρονολογεί-

ται από το 

πρώτο μισό του 

5ου αι. π.Χ. 

αι.  (480 – 460 

π.Χ.) 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΡΗ-

ΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 7ΟΥ Α. 

Π.Χ. 
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ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 

 Κρη-
τικά 

 

  , 

 

       , 

 

 

Κοινά 

 

α β γ δ ε ϝ ζ η τ ι κ 

 

Κρητικά 

 
         ,  

Κοινά 
 

λ μ ν ξ ο π ρ σ τ ου/y 

Εδώ δεν υπάρχουν: τα μικρά και κεφαλαία γράμματα, τα τονικά 

σημάδια  και τα ομόφωνα γράμματα Ω, Η.  Υπάρχουν τα ομόφωνα 

γράμματα Ε & ΑS = ε, S & Y = ι. Ο φθόγγος u γράφεται μονοψήφια, 

δηλαδή V (στη Λατινική U) και όχι ΟΥ, όπως ως σήμερα. Το γράμμα Ι 

αντιπροσωπεύει το φθόγγο ζ και όχι το φθόγγο ι, το S = ι και όχι σ, το 

Λ = γ και όχι λ, το Γ = λ και όχι γ, το Μ/ = [μ]…..  ΑS = [ε], ΕS = [ι]  

ΟS = [ι], ΥS = [ι].....: COΓIATAN (πολιάταν), ΑCΑΛΟΡΕΥΟΝΤS  (απα-

γορεύοντι), ΚΑS (και), ΕΝΑΜ (ένας), ΔΣΚΑΜ (δίκας),  ΚΡΕΜΑΤΑ(κρέ-

ματα - χρήματα),  AΡEΜON (αρέσον),  CASNEΘAS (παίνεθαι),  AΡΛΥ-

ΡΙΟΝ (αργύριον), ΤΟΥΤΟΝ (= τούτον & τούτων), ΑΝΤΡΟCΙΝΟΜ (= αν-

θρώπινος)…. 
COΓIATAN (πολιάταν), ΑCΑΛΟΡΕΥΟΝΤS  (απαγορεύοντι), ΚΑS 

(και), ΕΝΑΜ (ένας), ΔΣΚΑΜ (δίκας),  ΚΡΕΜΑΤΑ(κρέματα - χρήματα),  

AΡEΜON (αρέσον),  CASNEΘAS (παίνεθαι),  AΡΛΥΡΙΟΝ (αργύριον)…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  

ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  

 
1. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  

 
Τα σχολικά βιβλία, επειδή στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα δι-

πλά γράμματα ΜΜ, ΝΝ, ΣΣ…., καθώς και αυτά που προφέρονται ΑΙ = 

ε, ΟΙ = ΕΙ = ι, ΟΥ = u ,  αναφέρουν ότι στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν 

άχρηστα γράμματα, κάτι που  οφείλεται στο ότι οι Έλληνες πήραν το 

αλφάβητο και τη γραφή  από τους Φοίνικες και χρειάστηκε να τα δια-

μορφώσουν:  
<< ….. 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)  

<<…. Oι 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 φω-
νήεντα. Για το σκοπό αυτό έκαναν χρήση περισσευούμενων συμβόλων του αρχαίου σημιτικού 
συστήματος που δεν χρειαζόταν το ελληνικό σύστημα...>> (  Έκθεση Έκφραση για το Λύκειο, 
τεύχος Α', Βιβλίο του Καθηγητή: Χρ. Τσολάκη -  Δ. Τομπαϊδη κ.α. ) 

<< Τα διπλά σύμφωνα προφέροντο και τα δυο......>>  (Δ. Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας 

της ελληνικής. γλώσσας ) 

 

Ωστόσο όλα αυτά είναι  όχι μόνο εκτός πραγματικότητας, 

αλλά και ακατανόητα, γιατί: 

Α) Δεν είναι αληθές ότι η φοινικική γραφή δε γράφει τα φωνήε-

ντα. Η αλήθεια είναι ότι  τα φωνήεντα στη φοινικική γραφή σημειώνο-

νται όχι με γράμματα, αλλά με σημεία (παύλες, πνεύματα και κουκίδες) 

που μπαίνουν πάνω ή κάτω ή μπροστά από τα σύμφωνα που έχουν 

φωνήεν,  όπως συμβαίνει και σήμερα ακόμη στην εβραϊκή  και αραβική 

γραφή. Και επειδή αυτά σε πολλές αρχαίες πινακίδες έχουν παραληφθεί 

ως ευνοούμενων (κάτι όπως γίνεται και στην Ελληνική κεφαλογραμ-

ματη γραφή με τα πνεύματα και τα τονικά σημάδια), μερικοί νόμισαν 

ότι η Φοινικική Γραφή δε σημειώνει τα φωνήεντα, ενώ αυτό είναι λά-

θος. 
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Β) Δεν είναι αληθές ότι η Ελληνική Γραφή προέρχεται από τη 

φοινικική, όπως λένε τα σχολικά βιβλία, αλλά είναι μια άλλη γραφή και 

μάλιστα η ποιο τέλεια και η πιο εύκολη απ΄ όλες της γης. Ειδικότερα 

δεν είναι αληθές ότι οι αρχαίοι Έλληνες πήραν το φοινικικό αλφάβητο 

και πρόσθεσαν σ’ αυτό τα γράμματα για τα φωνήεντα, αφού το ελλη-

νικό αλφάβητο – σύστημα γραφής εκτός του ότι έχει  διαφορετικά 

γράμματα (έχει κεφαλαία και μικρά γράμματα, έχει γράμματα για τα 

φωνήεντα και όχι σημεία, έχει ομόφωνα γράμματά για φωνήεντα κ.α.) 

έχει  και διαφορετικό τρόπο (τεχνική) γραφής απ’ ό,τι το φοινικικό.  Η 

αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες και οι Φοίνικες κάποια στιγμή, επειδή οι 

πρώτες γραφές (Γραμμική, Σφηνοειδής, Ιερογλυφικά κ.α.) ήταν πρω-

τόγονες  και δύσκολες, δημιούργησαν τα δικά τους συστήματα γραφής 

- αλφάβητα, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους ως προς 

την τεχνική  γραφής και απλά το φοινικικό αλφάβητο – σύστημα γρα-

φής  με το ελληνικό έχουν κάποια κοινά γράμματα, όπως συμβαίνει και 

με κάποιες κοινές λέξεις στις διάφορες γλώσσες. (Περισσότερα, σχετικά 

με τη φοινικική γραφή κλπ, βλέπε στο προηγούμενο Κεφάλαιο.) 

Γ) Δεν είναι αληθές ότι στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, 

υπάρχουν ή υπήρχαν «γράμματα άχρηστα». Απλά εκεί υπήρχαν και 

υπάρχουν ακόμη  και κάποια δίψηφα γράμματα, τα: ΑΙ = [ε], ΟΙ = ΕΙ 

= YI = [ι], ΟΥ = [u]  για τεχνικούς ή άλλως νοηματικούς (ετυμολογι-

κούς) λόγους, όπως είδαμε στα πιο πριν, αλλά θα δούμε και πιο κάτω. 
Τα δίψηφα γράμματα ΑΙ(αι), ΟΙ(οι)  υπάρχουν και στη Λατινική, γράφονται 
ΑΕ(ae), ΟΕ(oe), ενώ το ου γράφεται εκεί με ένα ψηφίο U(u). 

 Τα δίψηφα γράμματα είναι διαφορετικά από τους διφθόγγους : 

αϊ, οϊ, εϊ,  υϊ,  οϋ… Τα δίψηφα γράμματα παριστάνουν ένα φθόγγο, ενώ 

οι διφθογγοι  δυο φθόγγους και διακρίνονται από τα διαλυτικά (ή το 

τονικό σημάδι, αν τονίζονται).  

Ειδικότερα στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, υπήρχαν και 

υπάρχουν, τα εξής ομόηχα γράμματα των φωνήεντων (που άλλα από 

αυτά είναι δίψηφα και άλλα μονοψήφια ): Ο(ο) = Ω(ω), ΑΙ(αι) = Ε(ε), 

Ι(ι) = Η(η), Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι), = ΕΙ(ει), τα οποία έχουν επινοηθεί 

προκειμένου με αυτά να υποδεικνύουμε, και αυτό με κανόνες, στον 

αναγνώστη από τη μια την πιστή προφορά (ακόμη και το αν σε μια λέξη 

έχουμε φθογγικό πάθος, π.χ. θέϊος > θείος. νόος > νους, λελυκύια > 

λελυκυία…) και από την άλλη την ορθή ετυμολογία των γραπτών λέ-

ξεων και έτσι να του παρέχουμε βοήθεια και στην κατανόησή τους και 

στη διάκριση των ομόηχων, γράφοντας π.χ. τα ρήματα με τα γράμματα 

-ω,ει, τα θηλυκά  με -η, τον πληθυντικό αριθμό  των αρσενικών  με -

οι, ενώ των ουδετέρων με -η,….., πρβ π.χ. καλώ και καλό, καλεί και 

καλή, λείπει και λίπη… Ομοίως: 

 ρήματα:  σήκω, λέγω, αγαπώ, τιμώ…  

ουδέτερα: το σύκο, σοφό, κακό…..το  ψωμί, φιλί… 



242 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
 θηλυκά: η κακή, η  αγαθή…. η Ερατώ, Κλειώ… 

πληθυντικός: οι  αγαθοί, κακοί …. τα  πάθη, κάλλη … 
Επίσης με το γράμμα ΟΙ(οι) γραφεται ο  ιωτακισμός (τροπή) του φθόγγου 

ο σε ι, καθώς και η συναίρεση του διφθόγγου οϊ σε ι, π.χ.: ευβόϊα > ευβοϊκός & 
Εύβοια (συναίρεση), πόνος > ποινή, στόχος > στοίχο, ενώ με το γράμμα ΕΙ(ει) 
γράφεται ο ιωτακισμός που προέρχεται από συναίρεση του διφθόγγου εϊ σε ι ή 
από τροπή του ε σε ι , π.χ.: θείκός & θείος (συναίρεση), πένης, πείνα……Επίσης 
με το γράμμα Η(η) γράφεται ο ιωτακισμός που προέρχεται από τροπή των α, ε, 
π.χ.: σάμα > σήμα, νάσος > νήσος, χρέματα > χρήματα, πλέον > πλήθος, έθος > 
ηθική, Μνεσίθεος > Μνησίθεος.. Με το γράμματα Υ(υ) γράφεται ο ιωτακισμός 
που προέρχεται από τροπή του ου  σε ι, π.χ.: cupa – κούπα > κύπη – κύπελλο…  

Δ) Δεν είναι αληθές ότι στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, 

τα διπλά σύμφωνα προφέρονταν και τα δυο. Ειδικότερα το ότι στην 

Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα,  υπάρχουν τα διπλά όμοια σύμφωνα 

ΚΚ(κκ), ΣΣ(σς), ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν), … δε σημαίνει  και ότι αυτά στην 

αρχαία εποχή  προφέρονταν και τα δυο, αφού κανένα σύμφωνο δεν 

μπορεί να προφερθεί από μόνο του, δηλαδή χωρίς φωνήεν. Ο λόγος 

και για τον οποίο  η ονομασία σύν-φωνήεν > σύμφωνο. Η αλήθεια είναι 

ότι τα διπλά  όμοια σύμφωνα χρησιμοποιούνται στη γραφή για νοημα-

τικούς-ετυμολογικούς λόγους, για να υποδείξουμε ότι στη θέση τους 

έχει συμβεί το φθογγικό πάθος της αφομοίωσης, η οποία ορθογράφεται 

με τους εξής κανόνες: τ + ι > σς : θαλαττία > θάλλαττα/ θάλασσα, 

γλωτία > γλώσσα κ.α.   Π, Β, Φ + Μ >  ΜΜ: γράφμα > γράμμα, όπμα 

> όμμα….  Ν + Μ, Ν, Λ, Ρ,  Σ > ΜΜ, ΝΝ, ΛΛ, ΡΡ, ΣΣ: συ(ν)ραπτω > 

συρράπτω, σύ(ν)-νομος, έ(ν)-νομος, ε(κ)-κλησία, συ(ν)-μαθητής > 

συ-(μ)μαθητής, γρά(φ)-μα > γρά-(μ)μα….. Τα διπλά όμοια σύμφωνα 

μπορεί να προφερθούν και τα δυο, μόνο αν προφέρουμε το ένα με το 

προηγούμενο φωνήεν και το άλλο με το επόμενο, ήτοι προφέροντας 

τη λέξη ως δυο,  π.χ.: γρά(μ)-μα, σύ(ν)-νομος,  ε(κ)-κλησία…, όμως 

αυτό αφενός δεν είναι ορθό γλωσσικά και αφετερου άλλο γραφή και 

άλλο προφορικός λόγος.  

 

2. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

Τα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με το George Jean ("Η 

Γραφή, η μνήμη των Ανθρώπων"), επινοήθηκαν για την πέτρα, επειδή 

εκεί είναι δύσκολη το σκάλισμα των μικρών, και τα πεζά για τα άλλα 

υλικά (πάπυρους, κερωμένες πλάκες κ.α.». Σύμφωνα με το ίδιο το μι-

κρογράμματο αλφάβητο  προέκυψε από την «επισεσυρμένη μορφή του 

αλφάβητου του 3 μ.Χ. αι.». Τα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με το 

Charles Higounet ("Η γραφή"), βρίσκονται στην Ελληνική Γραφή, 

γιατί μας το επέβαλε η θεοκρατική βυζαντινή διαμάχη. 
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 Ωστόσο όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί η α-

λήθεια είναι η εξής: 

1) Τα κεφαλαία και μικρά γράμματα  στην Ελληνική Γραφή επι-

νοήθηκαν για τους εξής νοηματικούς ( ετυμολογικούς) λόγους: 

Α) Με κεφαλαίο γράμμα γράφουμε το πρώτο γράμμα κάθε πρό-

τασης ενόςκειμένου για τάχιστη διάκρισή τους, πρβ: «Σήμερα θα πάω 

εκδρομή. Αύριο θα καθίσω σπίτι. Μεθαύριο…»  

Β) Με κεφαλαίο γράμμα γράφουμε το πρώτο γράμμα κάθε κύριου 

ονόματος, ενώ με μικρό το πρώτο γράμμα του κάθε κοινού ονόματος 

και κάθε κοινής λέξης προκειμένου να έχουμε τάχιστη βοήθεια την κα-

τανόησή τους και διάκριση των ομόηχων, πρβ:. καλή & Καλή, νίκη & 

Νίκη……  κοινά ονόματα: σπανάκι, αγαθή, τριανταφυλλιά, κόκκινος…. 

κύρια ονόματα: Σπανάκη, Αγαθή, Τριανταφυλλιά, κ. Κόκκινος.. 

2) Επισεσυρμένη γραφή, ήτοι απλή γραφή, θεωρούνται τα νεό-

τερα γράμματα στη δημοτική αιγυπτιακή γραφή, επειδή αυτά αρχικά 

ήταν ιδεογράμματα, εικόνες όντων, που μετά απλοποιήθηκαν σε πιο 

απλά σχήματα. 

3) Τα μικρά ελληνικά γράμματα είναι πιο δύσκολα στη δημιουργία 

τους από τα κεφαλαία, γιατί έχουν πιο ιδιόμορφα σχήματα 

4) Το σχήμα των γραμμάτων των πρώτων αλφαβήτων  ήταν κατά 

προσέγγιση το σχήμα που πρέπει να λάβουν τα στοματικά όργανα 

(γλώσσα, στόμα, φάρυγγας κ.α.) προκειμένου με την εκπνοή αέρα να 

βγει ο ανάλογος φθόγγος  

 
3. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΡΑΦΗ  

 
Α. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓ-

ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ορισμένοι, ως γνωστόν, ζητούν  να καταργηθεί το ελληνικό αλ-

φάβητο και η Ελληνική Γραφή και να αντικατασταθούν από το λατινικό 

αλφάβητο και τη Λατινική Γραφή ή με μια γραφή που να έχει τόσα 

γράμματα όσοι και οι φθόγγοι των λέξεων, γιατί η Ελληνική Γραφή 

είναι , λένε, πάρα πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της, λόγω του ότι εκεί 

υπάρχουν τα ομόηχα γράμματα Ω(ω) = Ο(ο), Ι(ι) = Η(η) = Υ(Υ) = 

ΟΙ(οι)…. και προ αυτού δεν είναι εύκολο να θυμάται κάποιος πότε πρέ-

πει να γράφουμε  μια λέξη π.χ. 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)……... και προ αυτού  πολλοί μαθητές παθαίνουν δυσλεξία,  

Από την άλλη τα σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία για την Ελ-

ληνική Γλώσσα και την Ελληνική Γραφή αναφέρουν ότι τα ομόηχα 
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γράμματα Ο = Ω, Ι = Η =  Υ….  που υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή 

είναι γιατί αφενός η αρχαία  Ελληνική Γλώσσα είχε περισσότερους 

φθόγγους απ΄ό,τι έχει η νέα (η αρχαία είχε, λένε,  και τους φθόγγους 

που παριστάνονταν στη γραφή με τα γράμματα Ω, Η, Υ και από τα 

οποία το Ω προφερόταν σαν οο, το Η  σαν εε και το Υ σαν ι σαν ιι  ) και 

αφετερου η σημερινή ελληνική γραφή είναι ιστορική. Ήτοι διασώζει, 

λένε,  τα άχρηστα πλέον γράμματα Ω, Η, Υ  από συνήθεια, αν και στο 

χρόνο από αυτά το Η(η) και το Υ(υ) συνέπεσαν στην προφορά με αυτή 

του γράμματος  Ι(ι) και το γράμμα Ω(ω) με την αυτή του γράμματος 

Ο(ο), πρβ: 
 <<Η γραφή της ελληνικής γλώσσας στην αρχή ήταν φωνητική,  δηλ. κάθε φθόγγος πα-

ριστανόταν 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 έ-
χουν παραμείνει τα ίδια από  την αρχαιότητα, είναι δηλαδή η γραφή μας  ιστορική ως ένα ση-
μείο......>>  (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 Νεοελληνι-
κής",  Χρ.  Τσολάκη, Δ.  Τομπαϊδη  κ.α.)   

«…. Ιστορική ορθογραφία της Ελληνικής. Στην πράξι η ορθογραφία των γλωσσών είναι 
κυρίως στην αρχή της φωνολογική – σπανιότερα φωνητική – και με την πάροδο του χρόνου 
γίνεται ιστορική. Αυτό είναι αναγκαία συνέπεια του γεγονότος ότι η γραφή , συντηρητική από τη 
φύσι της , καθώς αποτελεί γενικό, συμβατό σύστημα, δεν ακολουθεί κατά κανόνα ή αργεί πολύ 
να δηλώση την εξέλιξι της προφοράς της γλώσσας. Η προφορά των φθόγγων μεταβάλλεται με 
την πάροδο του χρόνου, ενώ η γραφή εξακολουθεί για λόγους οικονομίας να χρησιμοποιή τα ίδια 
σύμβολα (γράμματα) για να δηλώση την μεταβολή των φθόγγων ή μεταβάλλεται η ίδια μ`ε αργό 
ρυθμό…..». (Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας , Γ. Μπαμπινιώτη) 

«.. Από τα επτά φωνήεντα α,ε, η, ι, ο, υ, ω: α) το ε και το ο λέγονται βραχέα (ήτοι σύντομα 
εις την προφορά), β) το η και το ω λέγονται μακρά (ήτοι παρατεταμένα εις την προφορά), διότι 
αρχήθεν το μεν η επροφέρετο υπο των παλιών ως παρατεταμένον ε (ήτοι περίπου ως εε), το δε 
ω ως παρατεταμένον ο (ήτοι περίπου ως οο), γ) το α, ι, υ λέγονται δίχρονα, διότι ταύτα αρχήθεν 
εις άλλα μεν συλλαβάς επροφερετο βραχέα εις άλλας δε μακρά…..».  (Γραμματική της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσης, Αχιλλέως τζάρτζανου) 

«Αρχήθεν το η επροέφετο ως παρατεταμένον ε (ήτοι περίπου ως εε), το δε ω επροφέρετο 
ως παρατεταμένον ο (ήτοι ως οο), τα δε φωνήεντα α, ι, υ, άλλοτε με ως απλά α,ι,υ , άλλοτε πα-
ρατεταμένα α, ι, υ (ήτοι περίπου ως αα,ιι, υυ)… (Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αχι-
λέως Α. Τζάρτζανου) 

<< ".... Μετά τη σύμπτωση των διαφόρων ι, η, ει, οι και υ στην  προφορά του ι (του οι και 
υ από τον 10ο αι. π.Χ., των άλλων επί αλεξανδρινής εποχής) του ω και ο στην προφορά ο, του ε 
και αι στην  προφορά του e, το φωνηεντικό σύστημα (της ελληνικής) παίρνει τη  σημερινή μορφή 
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ι, ε, , ο, u.... Έτσι έπαψε η γραφή μας  να είναι φωνητική και έγινε ιστορική ......>>  (Δ. Τομπαϊδη: 
Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής. γλώσσας)  

 

Ωστόσο όλα αυτά είναι ανοησίες, εκτός πραγματικότητας, 

η αιτία που πολλοί μαθητές  παθαίνουν δυσλεξία ή αναλφαβη-

τισμό, επειδή αδυνατούν να τα κατανοήσουν και αυτό γιατί: 

1)  Γραφή που να έχει μόνο τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι 

των λέξεων δε μπορεί να υπάρξει ποτέ και σε καμιά γλώσσα, γιατί έτσι 

θα γίνονται συνεχώς παρανοήσεις λόγω του ότι σε όλες τις γλώσσες 

υπάρχουν πάρα πολλές ομόηχες λέξεις, πρβ π.χ.: Φθογγικά «ι παρα-

γωγί τις Κρίτις» = ετυμολογικά: «Η παραγωγή / οι παραγωγή της Κρή-

της, «φέρε τι λίρα» = φέρε τη λύρα/ φέρε τη λύρα, «κλίσι» = κλήση 

& κλίση, «αφτί» = αυτοί & αυτή & αυτί.. 

Ομοίως στην Αγγλική: «του» = to, two, too, write, right…. 

Προ αυτού όλοι λαοί έχουν επινοήσει διάφορα τεχνάσματα γρα-

φής, διάφορα συστήματα γραφής, προκειμένου να καταγράφουν κα-

τανοητά τον προφορικό τους λόγο, όπως θα δούμε πιο κάτω. 

2) Η αλήθεια είναι ότι στη  Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα,  υ-

πάρχουν 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 από την άλλη την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, 

γένος, αριθμό, πτώση κλπ) των λέξεων που γράφουμε, ώστε να τον 

βοηθούμε έτσι και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόη-

χων, πρβ π.χ. ότι και στην αρχαία και στη νέα Ελληνική Γραφή όλα τα 

ρήματα γράφονται στη λήγουσα με τα γράμματα -ω,εις,ει, ενώ τα ου-

δέτερα με τα γράμματα  -ο,ι, τα θηλυκά με -η, - ω), ο πληθυντικός 

αριθμός των ονομάτων με τα γράμματα -οι (αρσενικά) και με -η (ου-

δέτερα) κ.α.: σήκω και σύκο, καλό και καλώ, καλοί και καλοί και καλεί, 

λίπη και λείπει ί… 

   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 διά-

κριση 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. 
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3) Δεν υπάρχουν αρχαίες πηγές που να αναφέρουν ή από τις 

οποίες να προκύπτει ότι η αρχαία Ελληνική Γλώσσα είχε παραπάνω 

φθόγγους από ότι  όλες οι άλλες γλώσσες ή ότι τα γράμματα Ω, Η, Υ 

αντιπροσώπευαν αρχαίους φθόγγους που συνέπεσαν στην προφορά με 

τα Ο, Ι. Πέραν αυτού ο Πλάτωνας στον «Κρατύλο» αναφέρει ότι το γράμμα Η 
είναι μεταστροφή του Ι για λόγους καλύτερης έκφρασης. Το γράμμα Ι μπαίνει, 
λέει,  αντί του Η όταν το σημαινόμενο από τη λέξη είναι κάτι ελαφρό και ικανό να 
διαπερνά: ιός, ίεσθαι, ιέναι…., ενώ το γράμμα Η μπαίνει όταν αυτό είναι με μή-
κος.  Το γράμμα Ο μπαίνει, όταν αυτό είναι γογγύλο (στρογγυλό) …. Λέει επίσης 
ότι το γράμμα Ε (στο δίψηφο γράμμα ΕΙ) της λέξης ΠΟΣΕΙΔΩΝ δεν προφέρεται 
και εκεί μπήκε για λόγους ευπρέπειας -έκφρασης κ.α., πρβ: 

<< ..Τω δε αυ ιώτα προς τα λεπτά πάντα, α δη μάλιστα δια πάντων οι αν. Δια ταύτα το 
<[ιέναι>> και το <<ιεσθαι>> δια του ιώτα   απομιμείται, ώσπερ γε δα του φει και του  ψει και του 
σιγμα και του ζητα, ότι πνευματώδη τα γράμματα, πάντα τα τοιούτα μεμηται αυτοίς ονομάζων, 
οιον το <<ψυχρόν>> και το <<ζέον>> και το <<σείεσθαι>> και ολως    σεισμόν. Και όταν που το 
φυσωδες μιμηται, πανταχού ενταύθα ως το πολύ  τα τοιαύτη γράμματα επιφέρειν φαίνεται ο τα 
ονόματα τιθέμενος........... Το δε αυ άλφα τω <<μεγάλω>> απέδωκε και τω <<μήκει>> το ήτα, οτι 
μεγάλα τα γράμματα.   Εις δε το <<γογγύλον >> του  ου    δεόμενος σημείου τούτο πλειστον αυτω 
εις το  όνομα ανεκέρασεν…..>>. (Κρατύλος 426 - 427) 

«Τον ουν άρχοντα της δυνάμεως ταύτης θεόν  ωνόμασεν  <<Ποσειδώνα>>,  ως ποσίδε-
σμον  όντα, το δε  Ε  έγκειται ίσως ευπρεπείας   ένεκα, ....., ώσπερ δεσμός των ποδών,... Τάχα 
`ε ουκ αν τούτο λέγει, αλλ΄ αντί το  σίγμα δυο λάμδα  το πρώτον ελέγετο, ως πολλά ειδότος του 
θεου.  Ισως δε από του σείων     ωνόμασται» .... (Κρατύλος  403 a)   

«ου γαρ νόησις το αρχαιον εκαλειτο, αλλ΄ αντί του  ήτα, ει έδει λέγει δυο, νοεεσιν»...... 
(Κρατύλος 411 e)  

«νυν δε αντί μεν του ιώτα εί ή ητα μεταστρέφουσι, αντί δε του δέλτα ζητα, ως δη μεγαλο-
πρεπέστερα οντα»...." (Κρατύλος 418,c) 

«Πρώτον μεν τοίνιυν το ρω έμοιγε φαίνεται ώσπερ όργανον είναι πάσης της κινήσεως, 
ην ουδ΄ ειπομεν δι΄   οτι εχει τουτο τουνομα΄ αλλά γαρ δήλον ότι  ιεσις βούλεται είναι’  ου γαρ ήτα 
εχρώμεθα αλλ΄ ει  τω παλαιω .... (Κρατύλος 426 c )  

Ωστόσο και τα ως άνω λεγόμενα του Πλάτωνα  δεν ευσταθούν, γιατί τα 
ομόηχα γράμματα των φωνηέντων Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(Ι) = Η(η) = Υ(υ) 
…. δεν  επινοήθηκαν,  για να μπαίνει π.χ. το γράμμα Η όπου το σημαινόμενο 
από τη λέξη που γράφουμε είναι κάτι μικρό, το Η όπου το σημαινόμενο είναι κάτι 
μακρό, το Ο όπου το σημαινόμενο είναι κάτι το στρογγυλό……, αλλά για τους 
τεχνικούς  λόγους που είδαμε πιο πριν. Ήτοι για να  υποδεικνύουμε με αυτά και 
βάσει κανόνων αφενός την πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή ετυμολογία 
(μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.) των λέξεων που γράφουμε, ώστε να βοη-
θούμε έτσι τον αναγνώστη μας και στην κατανόησή των λέξεων και  στη διάκριση 
των ομόηχων, γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει, τα επίθετα με -ο,η, τα θηλυκά 
με -η ….., πρβ: καλό και καλώ, καλεί και καλή και καλοί, λίρα και λύρα …. 

4) Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ αρχαίας και νέας Ελληνικής 

Γλώσσας είναι όχι στους φθόγγους,  αλλά στο λεξιλόγιο και επίσης στη 

διάπλαση κάποιων λέξεων, ήτοι στη μορφή – κλίση (καταλήξεις) ορι-

σμένων λέξεων, πρβ π.χ. παις > παιδί, πράξις, πράξεως  > πράξη, 
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πράξης , κόνις > σκόνη,  άλας > αλάτι…. κ.α. Και η αρχαία και η νέα 

Ελληνική Γλώσσα έχουν τους αυτούς φθόγγους,  ο λόγος και για τον 

οποίο έχουν και ίδιο αλφάβητο γραφής. Τους αυτούς φθόγγους έχουν 

και όλες οι ξένες γλώσσες (η φωνή και οι επιμέρους ήχοι της είναι σε 

όλους τους ανθρώπους  ίδια). Απλά,  επειδή δεν έχουν όλοι οι άνθρω-

ποι το ίδιο σύστημα γραφής, αλλά διαφορετικά, γι  αυτό και οι φθόγγοι 

σε άλλες γραφές φαίνονται περισσότεροι και σε άλλες  λιγότεροι. Για 

παράδειγμα στην Αγγλική γραφή με το ΤΗ(th) παριστάνεται και ο 

φθόγγος θ και ο φθόγγος δ:  that, thing…., ενώ οι φθόγγοι αυτοί στο 

αλφάβητο δεν αναφέρονται. 

Έπειτα άλλο οι δίφθογγοι: οϊ, εϊ, αϊ, οϋ … (= δυο φθόγγοι και  γι 

αυτό παίρνουν το σημάδι των διαλυτικών): ΜάΊος, θεϊκός, προϋ-

πάρχω….  και  άλλο τα δίψηφα γράμματα: οι, ει, αι, ου….  (= ένας 

φθόγγος): κακοί, νους, σφαίρα…. Ομοίως άλλο η αρχική προφορά μιας 

λέξης και άλλο αυτή με φθογγικό πάθος για σ)ύντμησης ή ευστομία 

κ.α., πρβ: θέιος αντί θεϊκός και θείος , τιμ(ά)ω > τιμώ (με αφαίρεση 

του -α-), νόος > νους (με ανταλλαγή των δυο οο με το φθόγγου u) .   

5) Μακρά, βραχέα και δίχρονα φωνήεντα δεν υπήρχαν και δεν 

υπάρχουν στην Ελληνική Γλώσσα – γραφή, ούτε και σε καμιά άλλη. 

Απλά στην Εβραϊκή, Φοινικική και άλλες γραφές υπάρχουν  γράμματα 

ή σημεία και για την περίπτωση που έχουμε δυο αα, ιι, εε,  όπως π.χ. 

στις λέξεις: Αβραάμ,  Ιεζεκιιλ  (Ιεζεκιήλ)…… και γι αυτό στις γραφές 

αυτές γίνεται λόγος για μακρά, βραχέα και δίχρονα  φωνήεντα.  
Άλλωστε, αν τα γράμματα ω η στην αρχαία Ελληνική προφερόταν σαν 

οο και σαν εε, τότε οι λέξεις της αρχαίας Ελληνικής: κυρίαρχοι, ανθρώπιναι, πα-
ράγωγη, άνομων, … δε θα έπρεπε να είχαν τονικό σημάδι εκεί που έχουν, αλλά 
μια συλλαβή πιο κάτω, αφού δεν είναι δυνατόν να τονιστεί μια λέξη πιο πάνω 
από την προ παραλήγουσα και με την εν λόγω προφορά δημιουργείται επιπλέον 
συλλαβή. .  

6) Η Ελληνική Γραφή δε είναι ιστορική, αλλά άλλες,  αυτές που 

γράφουν με το λατινικό αλφάβητο: Αγγλική, Γαλλική, Ολλανδική κ.α. 

Και επειδή οι γραφές αυτές είναι ιστορικές,  το ίδιο νόμισαν μερικοί ότι  

το ισχύει και στη νέα Ελληνική Γραφή, ενώ δεν είναι έτσι.  

Στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, οι λέξεις γράφονται όπως 

επακριβώς προφέρονται φθογγικά τη στιγμή που γράφονται και συ-

νάμα ανάλογα με την ετυμολογία του (μέρος, λόγου, γένος, αριθμό, 

πτώση ή πρόσωπο  κλπ), χρησιμοποιώντας με κανόνες τα ομόηχα 

γράμματα Ε(ε) = ΑΙ(αι),  Ω(ω) = Ο(ο), Η(η) = Ι(ι) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = 

ΕΙ(ει)….  που υπάρχουν στο ελληνικό αλφάβητο για διάκριση των ομό-

ηχων λέξεων και γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει, τα αρσενικά ο-

νόματα με -ο, τα ουδέτερα με -ι, τα θηλυκά με -η…. …., πρβ φθογγικά 

«καλό, καλί» και ορθογραφικά καλ-ώ,ει… = ρήμα, ενώ καλό, καλή, 

καλοί…. = επίθετα…. 
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Αντίθετα οι λέξεις στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγ-

γλική, Γαλλική,...) δε γράφονται όπως στην Ελληνική, αλλά αφενός 

πάντα ίδια, ακόμη και αν η προφορά τους αλλάξει, και αφετέρου  ως 

εξής:  

α) Οι λέξεις που προέρχονται από την Ελληνική και τη Λατινική 

γράφονται όπως ακριβώς γράφονται στην Ελληνική και Λατινική Γραφή 

(φωτογραφικά), άσχετα αν εκεί μπορεί και να προφέρονται κάπως αλ-

λιώς, πρβ: ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, τυ-

πώνω,  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 («λα-

τάν»)... 

Με ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις άλ-

λων γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές.... ) που πέρασαν στις γραφές αυτές 

μέσω της Ελληνικής ή της Λατινικής, πρβ: ελληνικά: άλγεβρα, Εμμα-

νουήλ, Δανιήλ.... = Αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel.... 

β) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτό-

τυπές 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 πρω-

τότυπη λέξη  volcano ( προφορά «βολκέϊνουν», το α = εϊ) και την 

παράγωγη volcanic (προφορά «βολκανικ», το α = α). Ομοίως: athlete 

(“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”), busy (“μπάζι») > business (“μπίζ-

νες»), day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), live («λάϊβ») >living  ("λί-

βινκ")…  

 γ) Οι λέξεις που δεν υπάρχουν στην Ελληνική και στη Λατινική 

γράφονται φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο και συνάμα οι 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 γρά-

φεται: 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. 

7) Το ότι η Ελληνική Γραφή δεν είναι ιστορική προκύπτει και από 

το ότι στην Ελληνική Γραφή τα γράμματα έχουν πάντα (σε όλες τις 

λέξεις) μια και μόνο προφορά και όχι έτσι σε μια λέξη και αλλιώς σε 

άλλη, όπως συμβαίνει στις γραφές που πράγματι είναι ιστορικές, όπως 

π.χ. στην Αγγλική. Εκεί και π.χ. στις λέξεις: come, go, on, too …. το 

γράμμα ο προφέρεται πότε α πότε οου, πότε ο,  πότε ου…. 

8) Το ότι τα γράμματα Ω(ω),  Η(η), Υ(υ) δεν παρίσταναν κά-

ποιους φθόγγους που είχε παραπάνω η αρχαία Ελληνική Γλώσσα-
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γραφή ή το ότι στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα-γραφή δεν προφέρονταν 

το γράμμα Ω σαν οο, το γράμμα  Η(η) σαν εε και το γράμμα Υ πότε σαν 

ι και ποτε  σαν ιι  προκύπτει  και από τα εξής: 

Α) Αν σε μια λέξη υπάρχει ένα ε, α, ο, ι, ου,  στη γραφή γρά-

φουμε έτσι, π.χ.: καλός, νους, νίκη…, ενώ όταν έχουμε  δυο ή περισ-

σότερα γράφουμε έτσι (με επανάληψη): προς και προορίζω, προορι-

σμός,  νόος - νους, νέος, νέες, πλέω, έπλεε, πλέετε, πνέω, πνέετε, 

πνέεις, πνέετε, ποιέεις – ποιείς, ποιέεται-ποιείτε, κούπα – κύπελο, ευ-

υπόληπτος,  Αβραάμ, Αβραμόπουλος, Ααρών, Δίας και Διί, ίσταμαι και 

διίσταμαι, περιίσταμαι, διισχυρίσθη, διισχυρίσατο… 

Β) Αν τα γράμματα Ω(ω), Η(η), Υ(υ) αντιπροσώπευαν φθόγγους 

της αρχαίας Ελληνικής, τότε θα έπρεπε τα γράμματα αυτά: 

α) να υπήρχαν σε όλα τα αλφάβητα των αρχαίων ελληνικών πό-

λεων-κρατών (Κρητικό, Αττικό κ.α.), ενώ κάτι τέτοιο δε συμβαίνει,. 

Επίσης τα γράμματα Ω, Η δεν υπάρχουν και στη Λατινική Γραφή.  Αρ-

χικά τα γράμματα αυτά υπήρχαν μόνο στο Ιωνικό αλφάβητο-γραφή, 

απ΄οπου και καλούνταν Ιωνικά, γιατί οι Ίωνες πρώτοι τα επινόησαν-

χρησιμοποίησαν για διάκρισή ομόηχων λέξεων και μετά  αυτά πέρασαν 

και στο κοινό ελληνικό αλφάβητο.   Ιωνικά ΙΠΠΗΣ, ΑΧΑΡΝΗΣ,…. = 

ΔΩΡΙΚΑ ΙΠΠΕΙΣ, ΑΧΑΡΝΕΙΣ…. 

β) να βρίσκονται τυχαία στις γραπτές λέξεις και όχι σε συγκεκρι-

μένες και ανάλογες θέσεις με το τι μέρος λόγου έχουμε, πρβ π.χ. ότι 

όλα τα ρήματα γράφονται στη λήγουσα με -ω,ει, όλα τα θηλυκά γρά-

φονται στη λήγουσα με -η, όλοι οι πληθυντικοί γράφονται στη λήγουσα 

με -οι ….: καλώ και καλό, καλεί και καλή και καλοί…… 

9) Αλλαγές στο χρόνο σε κάθε γλώσσα συμβαίνουν, όμως αυτές 

δε γίνονται στους φθόγγους, αλλά στις φθογγικές συνθέσεις των λέ-

ξεων, στη σύνταξη κ.α.. Ειδικότερα πολλές λέξεις σε όλες τις γλώσσες 

αλλάζουν στο χρόνο, όμως αυτές οι αλλαγές δε γίνονται με τη γένεση 

νέων φθόγγων ή με την κατάργηση υπαρχόντων φθόγγων ή με την 

ηχητική αλλοίωση των υπαρχόντων φθόγγων κ.α., αλλά απλούστατα 

με την πρόσθεση ή αφαίρεση ή αντιμετάθεση ή εναλλαγή φθόγγου στη 

φθογγική τους σύνθεση, τα καλούμενα φθογγικά πάθη, και αυτό για 

λόγους ευστομίας - απλούστευσης, καθώς και για λόγους  σημασιολο-

γικής διαφοροποίησης, πρβ π.χ.: χώρα (γης) και (χ)ώρα > ώρα (χρό-

νου), τιμ(ά)ω > τιμώ, λέω > λέ(γ)ω, λέγω > λόγος, οικοκυρά > 

σπιτο(ν)οικοκυρά, παιδί(ον) > παιδί, σ(ι)τάρι > στάρι, πράξι(ς) > 

πράξη, κόνι(ς) > σκόνη  (Β)ενετοί > Ενετοί, ερυθρίνοι > λυθρίνια, 

Ιωάννης > Γιάννης - Jhon, ….… Ο λόγος που το αλφάβητο είναι ίδιο 

και στην αρχαία και στη νέα Ελληνική Γλώσσα. Μάλιστα στην Ελληνική 

Γραφή κάποια από τα εν λόγω πάθη  σημειώνονται και ορθογραφικά 

με τα ομόηχα γράμματα Ω(ω), Η(η), ΕΙ(ει), ΟΙ(οι)… για ετυμολογικούς 

λόγους, ήτοι για λόγους εύρεσης  του ακριβούς νοήματος μια λέξης 
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που έχει προέλθει από τέτοιο πάθος. Για παράδειγμα  η κατάληξη των 

θηλυκών σε -ις: τάξις, πράξις..  έχασε το -ς και το ληκτικό - ι τώρα 

γράφεται με -η, όπως και τα άλλα θηλυκά: καλή, νίκη,….. Ομοίως, όταν 

τα δυο εε σε μια λέξη τρέπονται σε ι το ι  αυτό τώρα γράφεται με ει, 

ενώ τα μονά ε, α που τρέπονται σε ι τώρα γράφονται με η:  ποιέετε = 

ποιείτε, ενώ  χρέματα > χρήματα, χρέος > χρήμα, μάτερ > μήτηρ, 

δέμας/δάμος > δήμος κ.α.  

10) Αν πούμε σε κάποιον, ακόμη και καθηγητή Γλωσσολογίας, 

να γράψει μια λέξη, π.χ. τις λέξεις: λιπι, καλο, λιρα, αγαθι, ….., μας 

ρωτά για το τι μέρος λόγου (γένος, αριθμό, πτώση κλ.π)  έχουμε και 

στη συνέχεια γράφει ανάλογα, ήτοι: «καλό» = καλό (ουδέτερο) και 

καλώ (ρήμα),  καλή (επίθετο) και καλοί (πληθυντικός) και καλεί 

(ρήμα), «λίπι» =  λείπει (ρήμα) και λύπη ((ουσιαστικό, στεναχώρια) 

και λίπη (πληθυντικός ουσιαστικού το λίπος)…….. 

 
Β. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ D. ERASMUS ΚΑΙ FERDINAD DE 

SAUSSURE - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΑΛΛΑ 

ΑΛΛΕΣ 

 
Ο Ολλανδός αναγεννησιακός ανθρωπιστής, καθολικός ιερέας, 

δάσκαλος και θεολόγος Desiderius Erasmus (1457 - 1536 μ.Χ.) στο 

βιβλίο του "Dialogus de recta latini graeciguae serminis pronuncia-

tione" ισχυρίζεται, τις απόψεις του οποίου έχουν κακώς υιοθετήσει τα 

ελληνικά σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία γλώσσας και γραφής χω-

ρίς να ελέγξουν την ορθότητά τους, ότι η νέα Ελληνική Γραφή, καθώς 

και οι σημερινές γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική, 

Ολλανδική κ.τ.λ.)  είναι ιστορικές. ‘Ήτοι  γράφουν τις λέξεις όπως προ-

φέρονταν κάποτε, κυρίως στην αρχαία Ελληνική, ενώ η προφορά τους 

έχει αλλάξει, κάτι που ισχύει μόνο για τις άλλες γραφές και όχι στην 

Ελληνική, όπως θα δούμε πιο κάτω.  

Ξεκινώντας ο Έρασμος από τη σκέψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες, απ’ 

όπου πήραν τη γραφή οι άλλοι Ευρωπαίοι,  δεν ήταν δυνατόν  να ξε-

κινήσουν τη γραφή με πολλά  σημεία  (γράμματα) για τον ίδιο φθόγγο, 

π.χ.: Υ & Η & Ι = [ι], Ο & Ω = [ο], Ε & ΑΙ =[ε] ... κατέληξε στο εξής 

λάθος (όμως μόνο ως προς την Ελληνική Γραφή, όπως θα δούμε πιο 

κάτω), όμως αληθοφανές, συμπέρασμα:  

1) Η νέα Ελληνική Γραφή και οι γραφές με λατινικούς χαρακτή-

ρες είναι ιστορικές, επειδή γράφουν τις λέξεις όπως έχουν φωτογρα-

φικά στην αρχαία Ελληνική ή στη Λατινική Γλώσσα-γραφή.  

2) Η νέα Ελληνική Γραφή διατηρεί από συνήθεια και τα γράμματα 

ω, η, υ, όπως π.χ. στις λέξεις, Ευρώπη, φύλο, καλώ… .), που, ενώ 

έπαψαν να παριστάνουν φθόγγους της Ελληνικής Γλώσσας (συνέπεσαν 
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λέει με την προφορά των ο,ι), διατηρούνται στη γραφή των λέξεων 

στη νέα Ελληνική Γραφή. 

3) Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα ήταν διαφορετική από τη νέα, 

γιατί:  

Α) Η αρχαία Ελληνική περιείχε και τους φθόγγους που γράφο-

νταν με τα γράμματα ω, η, υ, όπου το γράμμα Η προφερόταν ως μακρό 

[ε], δηλ. ως δυο παρατεταμένα [εε], το Ω προφερόταν ως μακρό [ο], 

δηλ. ως δυο παρατεταμένα [οο] και το Υ ως το [ου/u].  Τα ΑΙ, ΕΙ, ΥΙ 

ΟΥ ΑΥ... προφέρονταν ως δείχνουν τα ψηφία τους, δηλαδή:  αι = [αϊ], 

ει = [εϊ], υι = ουϊ, ου = [οου], αυ = [αου], ηυ = εεου..   

Β) Τα διπλά όμοια γράμματα μμ, νν, σσ,... προφέρονταν και τα 

δυο και όχι μόνο το ένα που προφέρουμε σήμερα, γ) Τα γράμματα δ, 

β, γ προφέρονταν ως "ντ, μπ, γκ" και όχι ως σήμερα!   

  

Προφορά αρχαίων ελληνικών λέξεων, σύμφωνα με τον Έ-

ρασμο: γεωργία = "γκεοοργκια" και όχι "γεοργία", Ευρώπη = εουρο-

οπεε" και όχι  "εβρόπι",    αυστηρός = "αουστεερος"  και όχι  "αφστι-

ρός", είναι =  "εϊναϊ" και όχι  "ίνε",   ηύρα  =  "εεουρα"  και όχι "ίβρα",  

θείοι   =   "θεϊοϊ  και όχι "θίι",....  

 

Η ως άνω άποψη του Έρασμου είχε προκαλέσει τότε αντίδραση 

σε πάρα πολλούς λόγιους, Έλληνες και ξένους, όπως στον Κλ. Ρα-

γκαβή, στο Βαυαρό φιλόλογο Ι. Ρόυχλιν (J. Reuhlin, 1445 -1522 

μ.Χ.), απ' όπου ονομάστηκαν οι αντίπαλοι του Έρασμου "Ροϋχλικοί" ή 

ιωτακιστές, επειδή πρόφεραν τα γράμματα η υ οι ει υι όπως και το 

γράμμα ι και όχι   έτσι, όπως πρότεινε ο Έρασμος, λέγοντας ότι κάτι 

τέτοιο ούτε στη βυζαντινή παράδοση ούτε στους αρχαίους συγγραφείς 

αναφέρεται. Παρά ταύτα όμως  η αναληθής ως άνω  άποψη για το 

ελληνικό σύστημα γραφής εισχώρησε τότε (τον 16ο αιώνα) στα ξένα 

Πανεπιστήμια και στη συνέχεια από εκεί στα ελληνικά. 

 

Ο Γάλλος γλωσσολόγος Ferdinad de Saussure (1857-1913) και 

οι μαθητές του Ch. Baley, A. Sechehaye..., σχετικά με τη σημερινή 

Ελληνική Γραφή, λένε τα εξής, που είναι κάπου τα ίδια με αυτά που 

λέει ο Έρασμος και λάθος για τον ίδιο λόγο, όπως θα δούμε επίσης πιο 

κάτω: 

 «Από λογικής άποψης το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο είναι ιδιαί-

τερα εξαίρετο, διότι για κάθε φθόγγο είχε ένα γράμμα, π.χ. β-ά-ρ-β-α-

ρ-ο-ς. Η αρμονία όμως  ανάμεσα στη γραφή και την προφορά δεν διαρ-

κεί, επειδή η γλώσσα εξελίσσεται αδιάκοπα, ενώ η γραφή παραμένει  

ακίνητη.  Γράφουμε eveiller, mouiller, lei, rei,..., ενώ προφέρουμε 

eveyer ("έβεγιε"), mouiyer ("μούιγιε"), lwa ("λουά"), rwa ("ρουά"),..., 

επειδή έτσι προφέρονταν αρχικά και έπειτα άλλαξε η προφορά τους. Η 
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γραφή επομένως καταλήγει να μην ανταποκρίνεται πια σ' αυτό που 

αντιπροσωπεύει....  να υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής  και προ-

φοράς. Για το ίδιο γράμμα έχουμε πάρα πολλές προφορές και τον ίδιο 

φθόγγο το γράφουμε με τρία και πέντε γράμματα. O φθόγγος π.χ. "σ" 

γράφεται: s, t, ss, sc: nation, chasset, acguescer... ο φθόγγος "κ" = 

gu, c, k, cc, ch....   Η γραφική εικόνα αυτή της λέξης αποκτά για μας 

ιδεογραφία......  Κατόπιν αυτού, καταλήγει ο F. Saussure: «θα πρέπει 

να καταργηθούν οι σημερινές γραφές με ελληνικούς και λατινικούς χα-

ρακτήρες και να γίνει ένα νέο φωνητικό αλφάβητο με τόσα γράμματα 

όσοι και οι φθόγγοι (με ένα γράμμα για κάθε φθόγγο.  ("Μαθήματα 

Γλωσσολογίας" F.  Saussure).   

 

O ΕΡΑΣΜΟΣ ΚΑΙ O SAUSSURE «ΚΡΙΝΟΥΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ 

ΑΛΛΟΤΡΙΑ» - ΜΟΝΟ Η ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

ΕΙΝΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

 Παρατηρώντας τις σημερινές γραφές με λατινικούς χαρακτήρες 

(Αγγλική, Γαλλική,...) βλέπουμε ότι εκεί: 

1) Οι λέξεις που προέρχονται από την Ελληνική και Λατινική 

Γραφή γράφονται όπως ακριβώς έχουν εκεί (φωτογραφικά, ιστορικά), 

άσχετα αν εκεί μπορεί και να προφέρονται κάπως αλλιώς, πρβ π.χ.: 

Ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, 

τυπώ(νω),  Ολυμπία,  φιλοσοφία, τηλέφωνο......  & Αγγλική: problem 

(“πρόμπλεμ»), titan(«ταϊταν»),  Europe («γιούροπ»), idea («αϊντία»), 

type  («τάϊπ»), Olympia, philosophy, telephone,...   

Ελληνική: ακτίς, Γεωργιανός, Συριανός, Λατίνος... & Γαλλική: ac-

tion («αξόν»), Georgien («ζεορζάν»), Syrien («σιριάν»), Latin («λα-

τάν»)... 

Λατινική: cluba (κλούμπα -κλούβα), cupa (κούπα), America, pluς 

(πλους), imperial («ιμπέριαλ»), lina («λίνα»), douo > double («ντου-

πλέ»)….& Αγγλική: club («κλάμπ»), cup («κάπ»), America, plus 

(«πλας»), imperial («ιμπίριαλ»), line («λάϊν»), double ("ντάμπλ")…. 

Με την ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις 

άλλων γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές....) που πέρασαν στις γραφές αυ-

τές μέσω της Ελληνικής ή της Λατινικής, πρβ π.χ.  ελληνικά: άλγεβρα, 

Εμμανουήλ, Δανιήλ....  =  αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel...  

2) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτό-

τυπές τους, δηλαδή διατηρούν την ιστορική τους ορθογραφία, άσχετα 

αν καμιά φορά η προφορά  της παράγωγης λέξης αλλάζει λόγω φθογ-

γικού 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”) 
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> athletic (“αθλέτικ”), busy (“μπάζι») > business (“μπίζνες»), day 

(“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), live («λάϊβ») >living  ("λίβινκ")…  

3) Οι λέξεις που προέρχονται από τη δικιά τους γλώσσα (αυτές 

που δεν υπάρχουν στην Ελληνική ή Λατινική) γράφονται  ως έχουν 

φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο, πρβ π.χ. στην Αγγλική:Athens, 

not, lot…  και αν έχουμε περίπτωση ομοηχίας με κάποια άλλη βάζουμε 

σε κάποια από αυτές  επιπρόσθετα ένα γράμμα (τυχαίο ή σύμφωνα με 

τη σκέψη εκείνου που την καθιέρωσε γραφικά) και που, αν και γράφε-

ται, δεν προφέρεται, πρβ π.χ. την αγγλική λέξη τις λέξεις ), rit(e) & 

(w)rit(e) & ri(g)t(h), to & too & two. 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 ..... 

Στη γαλλική: grave (στον ενικό) & graves (στον  πληθ.). Εδώ το 

-es δεν προφέρεται, αλλά μπαίνει για διάκριση του πληθυντικού  από 

τον ομόηχο ενικό.  

 

Σημειώνεται ότι: 1) Η γραφή μιας λέξης με τον ως άνω τρόπο παραμέ-
νει στο χρόνο ακόμη και  αν η προφορά της αλλάξει ή αν η λέξη λέγεται με δυο 
ή περισσότερες προφορές. Πρβ π.χ. στην Αγγλική που ενώ άλλοι λένε π.χ.: "δε 
λαντον, μπάτι, σον κόνερ, ουάτ..." και άλλοι "δι  λόντον  μπόντι, σιν κόνερι, χουάτ 
ή γουάτ..", ωστόσο και οι μεν και οι δε γράφουν   ίδια, δηλ.: the London, body, 
Sean Coneri, what..  2) Η γραφή μιας λέξης με τον ως άνω τρόπο προφέρεται 
αλλιώς σε μια γλώσσα και αλλιώς  σε μια άλλη, αν και έχουν το αυτό αλφάβητο 
(έχουν το λατινικό), πρβ π.χ. τις λέξεις: BEAUTE = αγγλική προφορά  «μπιούτι» 
και γαλλική «μποτέ». 3) Για να υποδειχθεί η σωστή προφορά των λέξεων στις 
γραφές με λατινικούς χαρακτήρες στα λεξικά,  χρησιμοποιούνται παράλληλα τα 
καλούμενα φωνητικά σύμβολα (Phonetic symbols).  Δηλαδή εδώ έχουμε μια 
γραφή ως βοηθητική μιας άλλης γραφής!! 

 

Επομένως, όπως προκύπτει από όλα τα ανωτέρω,  σωστά 

μιλούν Έρασμος και Sausure για  τις γραφές  με λατινικούς χα-

ρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική κ.τ.λ.), όμως όχι για την Ελληνική, 

αφού μόνο οι γραφές με τους λατινικούς χαρακτήρες είναι 

πράγματι ιστορικές και γι αυτό εκεί: 

(α)  Υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής και προφοράς. Εδώ λέμε 

- προφέρουμε άλλα και  άλλα γράφουμε ή άλλα βλέπουμε και  άλλα 

προφέρουμε. Παρουσιάζεται το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα να έ-

χουμε πέντε, έξι κ.τ.λ. προφορές (να παριστάνει ακόμη και συλλαβές) 

και όχι μια, όπως  στην   Ελληνική και Λατινική. Παρέβαλε π.χ. στην  

Αγγλική τις αγγλικές λέξεις go, one, on, come, to…, όπου το γράμμα Ο 

προφέρεται άλλοτε Ο, άλλοτε ΟΟΥ, άλλοτε ΟΥΑ, άλλοτε Α, άλλοτε ΟΥ… 

Ομοίως στις λέξεις:  was  (γουόζ), Αmerica (αμέρικα), hand (χέντ),  

table (τέϊμπλ)....  το γράμμα  a = εϊ = α = ε= ouo.. Ομοίως στις λέξεις: 
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titan (ταϊτάν), prize (πράϊζ), girl (γκέρλ),    pig (πιγκ), ability  (αμπί-

λιτι)… το γράμμα i = αϊ = ι = ε… Ομοίως τα υπόλοιπα. 

Στην Αγγλική Γραφή σε πολλές λέξεις τα γράμματα έχουν την 

ίδια προφορά  που έχουν και τα αντίστοιχα λατινικά, π.χ.: Athens (ά-

θενς), Italy (ίταλι)..... και στις άλλες, στις περισσότερες, τα ίδια γράμ-

ματα είναι αδύνατο  να πεις ποια ακριβώς προφορά έχουν ή βγαίνει 

μόνο εάν ξέρεις η όλη λέξη πώς προφέρεται.  

(β) "Ορθογραφία" είναι η δημιουργία για κάθε λέξη ενός  ορισμέ-

νου "οπτικού ινδάλματος", το οποίο γι' αυτούς που ξέρουν από γραφή 

αποτελεί την "ιδεατή  εικόνα" γραφής κάθε λέξης. Η ιδεατή  αυτή ει-

κόνα συνάπτεται στο νου του ομιλούντος προς  την   ακουστική "ει-

κόνα, δηλ. προς τον τρόπο προφοράς μιας δεδομένης λέξεως, καθώς 

και προς τη σημασία της.   

(γ) Ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση της γραφής είναι 

τόσος, όσος χρειάζεται, για να  απομνημονεύσει ο μαθητής μια-μια τη 

γραφή όλων των  λέξεων, επομένως κάτι πάρα πολύ δύσκολο και 

χρονοβόρο.  

 

Αυτός είναι και η αιτία που πολλοί ζητούν την κατάργησή της 

γραφής με λατινικούς χαρακτήρες. Και έχουν δίκιο. Δεν έχουν όμως 

δίκιο που μιλάνε για την καθιέρωση μιας άλλης γραφής που να έχει 

τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι, γιατί με τη γραφή αυτή δεν είναι 

δυνατόν να διακρίνουμε τις ομόηχες λέξεις. Η μόνη και η καλύτερη 

λύση είναι η καθιέρωση της Ελληνικής Γραφής ως διεθνούς.  Δεν υ-

πάρχει άλλη λύση.  

Φυσικά το να γράφεις τις λέξεις ως έχουν σε μια άλλη γραφή, 

κάτι ως γίνεται π.χ. στην Αγγλική (που γράφει τις πιο πολλές λέξεις ως 

έχουν φωτογραφικά στη Λατινική και Ελληνική) είναι κάτι πολύ πιο 

δύσκολο από το να γράφεις τις λέξεις  με τα ομόφωνα γράμματα: Ω & 

Ο, Η & Υ & Ι …  και βάσει κανόνων, γιατί έτσι έχεις να θυμάσαι απλώς 

και μόνο λίγους κανόνες και όχι μια-μια την ορθή γραφή των λέξεων, 

αφού έτσι πρέπει να απομνημονεύσεις μια-μια την ορθή ιστορική 

γραφή των λέξεων.  

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΦΘΟΓ-

ΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ 

 

Παρατηρώντας την Ελληνική Γραφή βλέπουμε ότι εκεί οι λέξεις, 

σήμερα και πάντα, δεν καταγράφονται ούτε τυχαία, ούτε ιστορικά ως 

τις σημερινές γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική 

κ.α.), αλλά όπως ακριβώς προφέρονται φθογγικά τη στιγμή που γρά-

φουμε και συνάμα ανάλογα με την ετυμολογία τους. Δηλαδή ανάλογα 

αφενός με το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινομένου από τη λέξη 
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και αφετέρου ανάλογα με τη ρίζα ή την πρωτότυπη λέξη, αν έχουμε 

λέξη παράγωγη και χρησιμοποιώντας με κανόνες - αναλογικά τα ομό-

φωνα γράμματα: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… .... που έχουν επι-

νοηθεί για το σκοπό αυτό εδώ, ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και 

στην εύρεση του σωστού νοήματος των λέξεων και στη διάκριση των 

ομόηχων. Παρέβαλε δε ότι τα ομόφωνα γράμματα ω & ο, η & οι.. στην 

κατάληξη μας υποδείχνουν το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινομέ-

νου, γράφοντας π.χ. με –ο,η τον ενικό των πτωτικών: καλόν, άν-

θρωπο(ν), καλό, καλή, νίκη, τιμή…, με –ω,ει τον ενικό των ρημάτων: 

καλώ, γελώ, τρέχω…, με –ω τη γενικού πληθυντικού των πτωτικών: 

καλών, ανθρώπων, τιμών….και στο θέμα μας υποδείχνουν τη ρίζα ή 

την πρωτότυπη λέξη μιας παράγωγης, πρβ π.χ. :  κρίνω  > κριτής,  

κριτικός (με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η)…    

Επομένως δε μιλούν σωστά Έρασμος και Sausure για  την Ελλη-

νική Γραφή, αρχαία και νέα. Απλώς κρίνουν «εξ ιδίων τα αλλότρια». 

Δηλαδή, επειδή η δική τους γραφή, που είναι με λατινικούς χαρακτήρες 

( Αγγλική, Ιταλική, Ολλανδική ...) είναι ιστορική, έτσι νομίζουν ότι το 

ίδιο συμβαίνει και στη νέα Ελληνική Γραφή σε σχέση προς την αρχαία 

Ελληνική.  Κάτι όμως λάθος, για τους λόγους που είδαμε πιο πριν. 

 

Γ. ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΦΗ Η ΕΡΑΣΜΙΑΚΗ ΑΠΟΨΗ 

 

Αποτέλεσμα της ως άνω λάθος άποψης που είχε ο κατά τα άλλα 

Φιλέλληνας και ανθρωπιστής  Έρασμος για την Ελληνική Γλώσσα και 

γραφή ήταν: 

1) Να γραφτούν δυσνόητα ελληνικά σχολικά βιβλία γραφής 

(γραμματικής) και γλώσσας, που επιφέρουν καθημερινώς δυσλεξία ή 

δυσκολία και απέχθεια για τη γραφή στους Έλληνες μαθητές. 

2) Το ελληνικό σύστημα γραφής να θεωρηθεί ως το πιο δύσκολο 

και παράδοξο σύστημα γραφής της γης και έτσι να αποκτήσει πάρα 

πολλούς πολέμιους, ακόμη και Έλληνες, που συνεχώς ζητάνε την κα-

τάργησή του και την αντικατάστασή του με το λατινικό ή με ένα άλλο 

που να έχει τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι. Κάτι λάθος βέβαια, 

γιατί:  

α) το να γράψουμε μόνο  φθογγικά τις λέξεις σε πολλές περιπτώ-

σεις δε βγαίνει νόημα λόγω των ομόηχων λέξεων, άρα η μόνη διέξοδος 

στη γραφή είναι το ελληνικό ετυμολογικό σύστημα  γραφής,  

β) αυτοί που πρέπει να καταργήσουν τη γραφή τους είναι όσοι 

λαοί γράφουν με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί όπως λέει και ο Έρα-

σμος, δεν έχουν δικό τους σύστημα γραφής, αλλά γράφουν τις λέξεις, 

όπως ακριβώς (φωτογραφικά) τις προφέρουν-γράφουν οι αρχαίοι Λα-

τίνοι και Έλληνες, άσχετα αν εκεί προφέρονται διαφορετικά.  
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3) Να βγουν κατόπιν λάθος γλωσσολογικές απόψεις (το ψεύδος 

της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας, της λαρυγγικής πρωτογλώσσας κ.τ.λ.), 

4) Να νομίζουν πολλοί ότι «η ορθογραφία είναι το αποτέλεσμα 

της φωνητικής εξέλιξης» και έτσι να μη δέχονται την κατάργηση των 

απηρχαιωμένων συστημάτων γραφής με τους λατινικούς χαρακτήρες 

κ.α. 

5) Να μη γίνει διάδοση παγκοσμίως του Ελληνικού συστήματος 

γραφής και έτσι να υπάρχουν ακόμη τα  πρωτόγονα και ακαταλαβίστικα  

συλλαβικά συστήματα γραφής  (Αραβία, Ινδία...), καθώς και τα ιδεο-

γραφικά (Κίνα, Ιαπωνία.....), άρα  δισεκατομμύρια κόσμος  να είναι 

ακόμη αναλφάβητος ή να είναι με γραφή που δεν  αποδίδει ή δεν κα-

ταγράφει πιστά τον προφορικό λόγο.   

 

4. ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΘΟΓ-

ΓΟΥΣ  

 

1. Τα σχολικά βιβλία αναφέρουν ότι «Στη γλώσσα μας   έχουμε 

25 φθόγγους, τους: α, ε, ου, ι, ο, κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, 

ζ, μπ, γκ, ντ, τσ. τζ». ("Γραμματική Νεοελληνικής",  Χρ.  Τσολάκης, Δ.  

Τομπαϊδης  κ.α.), κάτι που είναι αναληθές. 

Η αλήθεια είναι ότι στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν 20 φθόγ-

γοι, οι εξής 5 φωνήεντα:  α, ε, ο, ου, ι και τα εξής 15 σύμφωνα: τ, δ, 

θ, π, β, φ, κ, γ, χ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει σε 

όλες τις γλώσσες, αρχαίες και νέες, γιατί  πέραν των άλλων σε όλες  

τις γλώσσες υπάρχουν κοινές λέξεις τις οποίες μεταφέρουν το εμπόριο, 

οι θρησκείες, οι επιστήμες κ.α.  

Απλά στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα εξής επιπλέον ομόηχα 

γράμματα, που άλλα είναι με ένα ψηφίο του αλφάβητου και άλλα με 

δυο: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ(αι),  Ι(ι) = Η(η) = Υ(ι) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) 

= ΕΙ(ει),  με τα οποία γίνεται υπόδειξη της ετυμολογίας των λέξεων  

(μέρος λόγου, γένος, αριθμός κ.λπ.) , ώστε έτσι να βοηθιέται ο ανα-

γνώστης και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόηχων ,  

γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –ω, ει, τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με 

–ο,ι…., π.χ. : καλ-ώ,εις και καλ-ή, ής,   και καλό, ού…., κρί-νω, κριτής 

>  κριτικός (με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η). Ομοίως:  λείπει & λύπη 

& λίπη, καλή & καλοί & καλεί… 

Τα ΜΠ(μπ), ΝΤ(ντ), ΓΓ(γγ) της Ελληνικής Γραφής – γλώσσας, 

που στη Λατινική γράφονται B(b), D(d), G(g είναι συμπλέγματα δισυμ-

φωνικά, ήτοι δεν παριστάνουν ένα μόνο φθόγγο, αλλά δύο, τους: μπ, 

ντ, γκ , που στη Λατινική για λόγους για λόγους βραχυγραφίας, αλλά 

και ετυμολογίας γράφονται με ένα γράμμα, κάτι όπως συμβαίνει και 

στην Ελληνική με τα Ξ(ξ) = κς, Ψ)ψ) + πς. Απλά ο δεύτερος φθόγγος 

στα  συμπλέγματα:  γκ, μπ, ντ   είναι ένα από τα στιγμιαία γράμματα 
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κ, π, τ, και γι αυτό φαίνονται ως φθόγγοι, ενώ δεν είναι.  Ειδικά στη 

Λατινική Γραφή και για λόγους ετυμολογίας (διάκρισης ομόηχων λέ-

ξεων κ.α.) τα συμπλέγματα mp = b, nc = g, nt = d γράφονται και 

μονοψήφια και δίψηφα. Στη σύνθεση χρησιμοποιούνται τα mp, nt, nc:  

in-perium > imperium, in-commodus, ιn-tendo ... . και στις άλλες πε-

ριπτώσεις (στις απλές λέξεις) τα b d g: bοba,  grammar,  dum .. Δη-

λαδή εδώ γίνεται κάτι όπως και στην Ελληνική με τα γγ, γχ, γχ: συν-

κάτοικος > συγκάτοικος, συνγενής > συγγενής, συνχαίρω > συγ-

χαίρω…  

 

2. Τα σχολικά βιβλία αναφέρουν ότι αρχικά υπήρχε ένα μόνο φω-

νήεν και από αυτό μετά προέκυψαν τα υπόλοιπα κ.α.,: 
«Η αρχική μορφή του φωνηεντικού συστήματος της Πρώιμης Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας 

αποτελείτο από ένα και μόνο φωνήεν, το e, καλούμενο για το λόγο αυτό και βασικό φωνήεν.  Το 
φωνήεν αυτό αποτελούσε το μοναδικό φωνηεντικό   στοιχείο των ριζών των λέξεων στην κανονική 
(απαθή) τους βαθμίδα. Η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα διέθετε και φθόγγους λαρυγγικούς, που λει-
τουργούσαν ως ημίφωνα. Οι φθόγγοι αυτοί σε  συνδυασμό με το βασικό φωνήεν e έδωσαν λαβή 
στη δημιουργία των μακρών και βραχέων φωνηέντων a, e, o, u, i. Τα a, e, o αποτελούν τα κυρίως 
φωνήεντα, ενώ τα i, u έχουν ημιφωνικό χαρακτήρα.    Αυτό το πιστοποιούν οι λέξεις: πάτερ που 
έγινε πατήρ = σανσκριτικά  pita = λατινικά pater, στατός ( ελληνικά) = λατινικά status = σανκρι-
τικά sthitar..»  (Γ. Μπαμπινιώτη: Ιστορική Γραμματική της Ελληνικής γλώσσας.) 

 

 Ωστόσο όλα τα ως άνω είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί το ότι 

οι λέξεις αλλάζουν στο χρόνο (σαφώς αρχικά υπήρχε η λέξη πάτερ που 

μετά  έγινε πατήρ και που στα σανσκριτικά λέγεται pita = λατινικά 

pater,  κ.α.), όμως αυτό  δε σημαίνει και  ότι αρχικά υπήρχε ένα μόνο 

φωνήεν, το e,  που στη συνέχεια δημιούργησε τα άλλα, γιατί: 

Α) Η γλώσσα είναι κώδικας επικοινωνίας και με ένα μόνο φωνήεν 

δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος κώδικας, αφού τα σύμφωνα δεν μπο-

ρούν να προφερθούν από μόνα τους, αλλά πάντα μαζί με ένα φωνήεν 

οπότε στην περίπτωση του ενός φωνήεντος μόνο ελάχιστες λέξεις  

μπορούν να σχηματιστούν.  Απλά τα άφωνα μπορεί να προφερθούν 

μαζί και με ένα ημίφωνα συν ένα φωνήεν. 

Β)  Οι φθόγγοι είναι τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της φωνής, 

κάτι όπως τα επιμέρους στοιχεία της ύλης και όπως τα στοιχεία της 

ύλης δεν αλλάζουν έτσι συμβαίνει και με αυτά της φωνής. 

Γ)  Πολλές λέξεις σε όλες τις γλώσσες αλλάζουν στο χρόνο, όμως 

αυτές οι αλλαγές, όπως είδαμε στα πιο πριν (βλέπε «Οι αναλήθειες που 

λέγονται για τη διαφορετική αρχαία Ελληνική Γλώσσα και την ιστορική 

Ελληνική Γραφή») για ,  δε γίνονται με τη γένεση νέων φθόγγων ή με 

την κατάργηση υπαρχόντων φθόγγων ή με την ηχητική αλλοίωση των 

υπαρχόντων φθόγγων κ.α., αλλά απλούστατα με την πρόσθεση ή α-

φαίρεση ή αντιμετάθεση ή εναλλαγή φθόγγου στη φθογγική τους σύν-

θεση, τα καλούμενα φθογγικά πάθη, και αυτό για λόγους ευστομίας ή 
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απλούστευσης, καθώς και για λόγους  σημασιολογικής διαφοροποίη-

σης, πρβ π.χ.: λέω > λέ(γ)ω, οικοκυρά > (ν)οικοκυρά, παιδί(ον) > 

παιδί, σ(ι)τάρι > στάρι, πράξι(ς) > πράξη, κόνι(ς) > σκόνη  (Β)ενετοί 

> Ενετοί, ερυθρίνοι > λυθρίνια, Μουχάμεθ > Μοχάμεθ ή Μωάμεθ, ….…  

3. Τα σχολικά βιβλία αναφέρουν ότι στην Ελληνική Γλώσσα υ-

πάρχουν 7 φθόγγοι φωνήεντα, οι οποία γράφονται με τα εξής 7 γράμ-

ματα: Α, Ε, Ο, Ι, Η, Υ. Ω και από τα οποία τα Ω, Η ήταν μακρόφωνα, 

τα Ο Ε βραχύχρονα και τα Α, Ι, Υ δίχρονα (το γράμμα Η προφερόταν, 

λέει, σαν εε, το Ω σαν οο, το α άλλοτε σαν αα και άλλε ως α, ….):  
«Αρχήθεν το η επροέφετο ως παρατεταμένον ε (ήτοι περίπου ως εε), το δε ω επροφέρετο 

ως παρατεταμένον ο (ήτοι ως οο), τα δε φωνήεντα α, ι, υ, άλλοτε με ως απλά α,ι,υ , άλλοτε πα-
ρατεταμένα α, ι, υ (ήτοι απερίπου ως αα,ιι, υυ)… (Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 
Αχιλέως Α. Τζάρτζανου) 

«Στην αρχαία εποχή το η προφερόταν σαν εε, το ω σαν οο,  και τα φωνή-
εντα α, ι, υ  άλλοτε σαν απλά α, ι, υ   και άλλοτε σαν  αα, ιι, υυ. Γι' αυτό και το η 
και το ω ονομάζονται μακρόφωνα, το ε  και το ο βραχύχρονα και τα α, ι, υ δί-
χρονα....»   ( "Γραμματική Νεοελληνικής",  Χρ.  Τσολάκη, Δ.  Τομπαϊδη  κ.α.)   

 Ωστόσο όλα τα ως άνω είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί η α-

λήθεια είναι ότι: 

Α) Οι φθόγγοι φωνήεντα σε όλες τις γλώσσες, αρχαίες και νέες, 

είναι 5, οι εξής: Α, Ε, Ο, Ι, ΟΥ/U, που στην Ελληνική Γραφή , αρχαία 

και νέα, γράφονται όχι μόνο με 5 γράμματα, αλλά  με 11, τα εξής: Ω 

= Ο, ΑΙ = Ε, Ι = Η = Υ = ΕΙ = ΟΙ = ΥΙ , ΟΥ = u, για τους τεχνικούς ή 

άλλως ετυμολογικούς λόγους. Ήτοι για να υποδεικνύουμε με αυτά και 

βάσει κανόνων αφενός την πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή ε-

τυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.) των λέξεων που γρά-

φουμε, ώστε να βοηθούμε έτσι τον αναγνώστη μας και στην κατανόησή 

τους και  στη διάκριση των ομόηχων ( γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –

ω, ει, τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ο,ι….), π.χ. : καλ-ώ και  καλό, 

καλ-ή και καλ-ει και  καλοι…..., κρί-νω, κριτής >  κριτικός (με –ι) & 

Κρήτη > Κρητικός (με η). Ομοίως:  λείπει & λύπη & λίπη, καλή & καλοί 

& καλεί… 

Απλά 7 είναι τα ψηφία (στοιχεία,  χαρακτήρες) του αλφάβητου 

με τα οποία γράφονται τα 11 γράμματα των 5 φθόγγων φωνηέντων 

στη  γραφή. 

Β) Μακρά, βραχέα και δίχρονα φωνήεντα υπάρχουν όχι στην Ελ-

ληνική, αλλά σε άλλες γραφές, όπως στις σημιτικές γραφές:  Φοινικική, 

Εβραϊκή κ.α. και ως εξ αυτού μερικοί νόμισα ότι αυτό ίσχυε και αρχικά 

στην Ελληνική, ενώ αυτό είναι λάθος. Άλλο σύστημα γραφής είναι η 

φοινικική και άλλο η Ελληνική. 

Και αυτό συμβαίνει στις σημιτικές γραφές, επειδή  εκεί υπάρχουν 

γράμματα ή σημεία που παριστάνουν στη γραφή και τα δυο συνεχό-

μενα φωνήεντα: αα, εε, ιι, οο…., όπως π.χ. στις λέξεις: Αβραάμ, 
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Ιεζεκιίλ (Ιεζεκιήλ), καθώς και ιδιωματισμούς. . Στην Ελληνική Γραφή η 

επανάληψη φθόγγου γράφεται δυο φορές π.χ.: Ισαάκ, μνάα και μνα, 

πνέω και πνέετε… 

Γ) Αυτοί που λένε ότι στην αρχαία Ελληνική Γραφή τα γράμματα 

Ω, Η ήταν μακρόφωνα, τα Ε, Ο βραχύχρονα και τα Α,Ι, Υ δίχρονα επι-

καλούνται τα λεγόμενα του αρχαίου γραμματικού Διονύσιου Θράκα 

(2ος  π.Χ. αι.),  ο οποίος αναφέρει τα εξής συγκεκριμένα:  
«Γράμματά εισιν είκοσι τέσσερα από του α μέχρι του  ω. γράμματα δε λέγεται διά το 

γραμμάc...…. Τούτων φωνήεντα μεν εισιν επτά, α, ε,ήνετ η, ι , ο , υ και ω. φωνήεντα δε λέγεται, 
διότι φωνήεν αφ' εαυτών αποτελεί , οίον ά, ή. Των δε φωνηέντων μακρά μεν εισι δύο, ή και ω, 
βραχέα δε δύο, ε και ο, δίχρονα δε τρία, α , ι και υ . δίχρονα δε λέγεται , επειδή εκτείνεται και 
συστέλλεται. Προτακτικά φωνήεντα πέντε  α , ε, η , ο, ω. προτακτικά δε λέγεται , ότι προτασσό-
μενα του ι και του και συλλαβών αποτελεί , αι, αυ , υποτακτικά δε δύο, ι και υ. του δε ενίοτε 
προτακτικόν έστι του ι , ως εν τω μυία και άρπυια , υιός , και τους ομοίοις. Δίφθογγοι δε εισιν έξ: 
αι, αυ , ει , ευ, οι , ου.  ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΑΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ: Μακρά συλλαβή γίνεται κατά τρόπους οκτώ, 

φύσει μὲν τρεις, θέσει δε πέντε. και φύσει μεν ήτοι ότ᾽ αν δια των μακρών στοιχείων εκφέρεται, 

οίον ήρως· ή ότ᾽ αν έχῃ εν τι των διχρόνων κατ᾽ έκτασιν παραλαμβανόμενον, οίον Άρης· ή ότ᾽ 

αν έχῃ μίαν των διφθόγγων, οίον Αίας. θέσει δε ήτοι ότ᾽ αν εις δύ σύμφωνα λήγῃ, οίον άλς· ή 

ότ᾽ αν βραχεί ή  βραχυνομένω φωνήεντι επιφέρηται δύο σύμφωνα, οίον αγρός· ἢ ότ᾽ αν εις 

απλούν σύμφωνον λήγῃ και τὴν εξής έχῃ από συμφώνου αρχομένην, οίον έργον· ή ότ᾽ αν δι-

πλούν σύμφωνον επιφέρηται, οίον έξω· ἢ ότ᾽ αν διπλούν σύμφωνον λήγῃ, οίον άπαξ.ΠΕΡΙ ΒΡΑ-

ΧΕΙΑΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ: Βραχεία συλλαβή γίνεται κατά τρόπους δύο, ήτοι ότ᾽ αν έχῃ εν τι των φύσει 

βραχέων, οιον βρέφος· ή ότ᾽ αν έχῃ εν τι των διχρόνων κατά συστολήν  παραλαμβανόμενον, 
οίον Άρης….. ……. (Διονυσίου Θρακός «Γραμματική Τέχνη»)  

Παρατηρώντας τα ως άνω του Δ. Θράκα βλέπουμε καταρχήν ότι 

δεν αναφέρει πως οι φθόγγοι φωνήεντα της Ελληνικής Γλώσσας είναι 

7, όπως αναφέρουν κάποια σχολικά βιβλία, αλλά ότι τα γράμματα (τα 

στοιχεία) με τα οποία γράφονται οι φθόγγοι φωνήεντα είναι 7, κάτι που 

είναι σωστό. Βλέπουμε επίσης ότι δεν αναφέρει πως το γράμμα Ω προ-

φέρεται ή προφερόταν κάποτε σαν οο, το Η σαν εε κ.λπ., όπως ανα-

φέρουν κάποια σχολικά βιβλία, αλλά ότι στο γραπτό λόγο σχηματίζο-

νται συλλαβές όπου π.χ. τα γράμματα Α, Ι, Υ προφέρονται άλλοτε μα-

κρά και άλλοτε βραχέα, εννοώντας την προφορά με συναίρεση και συ-

στολή,   όπου τα γράμματα Υ, Ι υποτάσσονται στα ‘άλλα γράμματα των 

φωνηέντων που έχουν μπροστά τους, εννοώντας τα δίψηφα γράμματα  

ΕΙ(ει) = ΟΙ(οi) = ΥΙ(υι) = ι….. Ειδικότερα επειδή από τη μια ο Δ. Θράκας 

δεν γνωρίζει – δε συνειδητοποιεί τον πραγματικό λόγο για τον οποίο 

υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή τα ομόηχα γράμματα Ω = Ο, Ε = ΑΙ, 

Ι = Η = Υ = ΕΙ = ΟΙ.. …. και από την άλλη βλέποντας ότι τα γράμματα 

Α(α), Ι(ι), Υ(υ)  στον ελληνικό γραπτό λόγο προφέρονται άλλοτε με 

έκταση (μακρά) και άλλοτε με συστολή (βραχέα), λόγω των φθογγικών 

παθών της συναίρεσης  και της συνίζησης, πρβ π.χ.:  δύ-ο, μί-α, βί-α, 

γάϊ-δαρος, Δί-ας, μνά-α...   =  2 συλλαβές- δυο χρόνοι , ενώ: δυό, μιά, 

βιά, διά, (δια-φορά), μνα .....…    = 1 συλλαβή - 1 χρόνος...   κάτι που 
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δε συμβαίνει όπου βρίσκονται  τα: ε, ο, η, ω,   αποκαλεί τα γράμματα 

Α(α), Ι(ι), Υ(υ) δίχρονα.  Ομοίως επειδή τα γράμματα Ω(ω), Η(η) μπαί-

νουν στο φθογγικό πάθος της συναίρεση (= συν-αφαίρεση του ενός ο, 

ε από τα δυο συνεχόμενα φωνήεντα οο, εε, εα..), ενώ εκεί δεν μπαί-

νουν τα Ε(ε), Ο(ο),  με σκοπό την υπόδειξη αυτού του φθογγικού πά-

θους, π.χ.: νόος >  νως ή νους, βόος > βους ή βως > βώδι, Ετεοκλέες 

ή Ετεοκλέας  > Ετεοκλής, γαλέα – γαλή, …, ο Θράκας  αποκαλεί μακρά 

τα γράμματα Ω(ω), Η(η) και βραχέα τα Ο(ο), Ε(ε). Ομοίως επειδή με-

ρικοί φθόγγοι των φωνηέντων  στη γραφή γράφονται δίψηφα για τους 

τεχνικούς λόγους που είδαμε ποιο πριν και με την προσθήκη των γραμ-

μάτων Υ, Ι ( τα γράμματα: ΟΥ(ου) = u,  ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ΥΙ (υι) = ι , 

ΑΙ(αι) = ε ) ο Θράκας  αποκαλεί τα γράμματα Υ, Ι υποτακτικά και τα 

άλλα προτακτικά. 

Φυσικά τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων: Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) 

= ΑΙ(αι), Ι(Ι) = Η(η) = Υ(υ) …. δεν  επινοήθηκαν,  για να μπαίνουν τα 

Ω, Η όπου έχουμε μακρά προφορά,  τα Ε, Ο  όπου έχουμε βραχεία 

προφορά και τα Α, Ι, Υ όπου έχουμε προφορά δίχρονη, αλλά για τους 

τεχνικούς  λόγους που είδαμε πιο πριν, κάτι που δεν έχει συνειδητο-

ποιήσει ο Δ. Θράκας. Ήτοι για να  υποδεικνύουμε με αυτά και βάσει 

κανόνων αφενός την πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή ετυμολο-

γία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.) των λέξεων που γράφουμε, 

ώστε να βοηθούμε έτσι τον αναγνώστη μας και στην κατανόησή τους 

και  στη διάκριση των ομόηχων (γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει, 

τα επίθετα με – 

 

5. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΤΟΝΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ  

 

1. Τα σχολικά βιβλία αναφέρουν ότι στην αρχαία Ελληνική Γραφή  

υπήρχαν  δυο μικρά σύμβολα, η καλούμενη ψιλή   (>) και η   καλού-

μενη δασεία (<) και από αυτά η ψιλή υπέδειχνε λεπτή (ισχνή, ως ο 

αή), προφορά και η δασεία χοντρή (παχιά, πιο παχιά από την ψιλή)  

προφορά, κάτι που είναι εκτός πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι τα 

πνεύματα υπήρχαν για συμπληρωματικούς νοηματικούς ή άλλως νοηματικού, ε-

τυμολογικούς λόγους. 
 Η δασεία έμπαινε σε μια συγκεκριμένη ομάδα λέξεων που άρχιζαν από 

φωνήεν και η ψιλή στις υπόλοιπες για διάκριση τυχόν ομόηχων λέξεων, πρβ π.χ. 
«’εν, ε’ις» (με ψιλή = πρόθεση)  και «ε’ν,  είς» με δασεία (= αριθμητικό).  

Συνήθως δασεία έπαιρναν όσες λέξεις είχαν χάσει το αρκτικό τους σύμ-

φωνο, π.χ. (Β)ενετία > «Ενετία, (σ)άλς > άλας, (χ)ωρίζω > ορίζων, ώρα…..….   
και οι υπόλοιπες ψιλή. Ο λόγος που μερικοί λένε ότι η δασεία υπέδειχνε παχιά 

προφορά και η ψιλή λεππτή, όμως αυτό είναι λάθος. 
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2. Τα σχολικά βιβλία, σχετικά με την αιτία για την οποία παλιά 

υπήρχαν τρία διαφορετικά τονικά σημάδια, αναφέρουν τα εξής: 
 <<Ο τονισμός των λέξεων από τους αρχαίους Έλληνες ήταν πιο  πολύ μουσικός, δηλ. η 

τονιζόμενη συλλαβή προφερόταν όχι δυνατότερα ( όπως συμβαίνει σήμερα, με τον δυναμικό το-
νισμό), αλλά σε  υψηλότερη μουσική κλίμακα. Έτσι η οξεία (') έδειχνε πως η τονιζόμενη συλλαβή 
προφερόταν από τους αρχαίους σε ψηλότερο μουσικό ήχο (οξύτερα), η βαρεία ('), που στην αρχή 
σημειωνόταν σε όλες τις άτονες  συλλαβές της λέξης, και αργότερα μόνο στη λήγουσα αντί για 
την   οξεία (με κάποιες εξαιρέσεις), δήλωνε απουσία υψηλού τόνου. Η περισπωμένη (συνδυα-
σμός οξείας και βαρείας) που σημειωνόταν μονάχα πάνω  σε μακρόχρονη συλλαβή, έδειχνε  πως 
η φωνή ανέβαινε στο πρώτο  μέρος του φωνήεντος και γινόταν χαμηλότερη στο δεύτερο μέρος: 
χώμα = χό`oμα"»..... (Δ. Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας) 

<< Ο τονισμός της αρχαίας Ελληνικής ήταν μουσικός. Οι τονιζόμενες συλλαβές διέφεραν 
από τις άτονες στο ύψος φωνής και όχι στην έντασι της φωνής, όπως συμβαίνει στον  δυναμικό   
τονισμό (stress) που χαρακτηρίζει την νέα ελληνική. Πλήθος αρχαίων  μαρτυριών αλλά και η ίδια 
η ονομασία ‘τόνος ή προσωδία’ δείχνουν ότι  ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής συνδεόταν με 
μουσικές έννοιες. Ο όρος προσωδία λ.χ. χρησιμοποιήθηκε για τον τόνο, γιατί «προσάδεται ταις 
συλλαβαίς» (Διομήδης 4οs αι. μ.Χ.), εξ ου και η λατινική ονομασία  ac-centus" = προσωδία (ad-

cino, < ad-cano). O Πλάτων μιλάει για οξείαν και βαρείαν χορδήν ή τάσιν, όρους παρμένους από 
την μουσική. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται  επίσης στην οξεία και   βαρείαν προσωδίαν... >>   ( Γ. 
Μπαμπινιώτη: Συνοπτική Ιστορία Ελ. γλώσσας) 

«Η μεγάλη διαφοροποίηση που επήλθε στον τονισμό κατά τη μετάβαση από την Αρχαία 
στη Νέα Ελληνική αφορά στο είδος τού τονισμού και συγκεκριμένα στην κατάργηση τής προσω-
δίας (διάκρισης μακρών και βραχέων φωνηέντων, καθώς και διφθόγγων), πράγμα που οδήγησε 
από τον μουσικό στον δυναμικό τονισμό και από τους τρεις τόνους (οξεία, βαρεία, περισπωμένη) 
στον έναν τόνο (οξεία).Συγκεκριμένα, έναντι 12 φωνηέντων που είχε η Αρχαία Ελληνική (5 βρα-
χέων και 7 μακρών), η Νέα Ελληνική έχει 5 φωνήεντα· και έναντι 13 διφθόγγων (7 βραχύφωνων 
και 6 μακρόφωνων) τής Αρχαίας Ελληνικής, η Νέα Ελληνική έχει 8 διφθόγγους (3 κανονικές και 
5 καταχρηστικές). Έναντι δηλ. τής μεγάλης ποικιλίας και εναλλαγής βραχειών και μακρών συλ-
λαβών, οι οποίες διευκόλυναν τη μορφή τονισμού πού τότε βασιζόταν στο ύψος τού τόνου (μου-
σικός τονισμός), στη Νέα Ελληνική επικρατεί ο δυναμικός τονισμός. Αυτό σημαίνει, στην πράξη, 
ότι τα 5 ισόχρονα φωνήεντα και οι 8 (επίσης ισόχρονες) δίφθογγοι τής Νέας Ελληνικής δεν δια-
φοροποιούνται τονικά στην προφορά τους, όπως ήταν η αρχαία οξεία (ανέβασμα τής φωνής στην 
οξυνόμενη συλλαβή), η αρχαία βαρεία (κατέβασμα τής φωνής) και η αρχαία περισπωμένη ή ο-
ξυβάρεια (ανέβασμα και κατέβασμα τής φωνής στην ίδια συλλαβή, η οποία θα έπρεπε απαραι-
τήτως να έχει διάρκεια, δηλ. να είναι μακρά)…….(  Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ «Σύγχρονη σχολική γραμ-
ματική για όλους» (Κεντρο Λεξικολογίας, β΄ έκδοση 2019, σελίδες 487)  

 << Μουσικός ήταν ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανι-
κούς αιώνες. Από την διδασκαλία των αρχαίων γραμματικών και τα αρχαία κείμενα συνάγεται 
ότι ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής "συνίστατο" στην εκφώνησι ορισμένου φωνήεντος   σε 
υψηλότερο τόνο, σε υψηλότερη μουσική κλίμακα κατ' αντιδιαστολή προς τα υπόλοιπα φωνήεντα 
της λέξης. Ο τόνος του φωνήεντος μπορούσε να είναι υψηλός ("οξύς") ή χαμηλός ("βαρύς"), χωρίς 
να έχη άμεση σχέσι με την έντασι της φωνής, όπως στην περίπτωση του   δυναμικού τονισμού 
(δυνατός, ισχυρός, αδύνατος, σιγανός) .... >>  (Γ. Μπαμπινιώτη: Ιστορική η Ορθογραφία της 
Ελληνικής γλώσσας)  



262 

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
  << Αρχικά η ελληνική γλώσσα γραφόταν χωρίς τόνους. Αργότερα,  κατά την ελληνιστική 

περίοδο, όταν η γλώσσα μας διαδόθηκε σε όλο    τον τότε γνωστό κόσμο και η διεθνοποίησή της 
αυτή επέφερε   σημαντικές αλλαγές στο φωνητικό της σύστημα,  επινοήθηκαν κάποια τονικά 
σημάδια, για να διευκολύνουν Έλληνες   και ξένους στη σωστή προφορά της: η οξεία ('),    η 
βαρεία (") και  η περισπωμένη (-). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τον ίδιο σκοπό και τα πνεύματα, 
η ψιλή (')  και η δασεία (c).....   1. Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε 
οξεία: νέος, δόξα.    2. Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται παίρνει  περισπωμένη μπρο-
στά από βραχύχρονη λήγουσα: ì~çëïí, ä~ùñïí, Öï~éâïò, Ôå~é÷ïò      3. Η μακρόχρονη παρα-

λήγουσα, όταν τονίζεται παίρνει οξεία μπροστά από μακρόχρονη λήγουσα: ê~çðùí, ÷~ùñùí.. 
>>  (H ελληνική γλώσσα μέσα από κείμενα... Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΟΕΔΒ) 

«Η μεγάλη διαφοροποίηση που επήλθε στον τονισμό κατά τη μετάβαση από την Αρχαία 
στη Νέα Ελληνική αφορά στο είδος τού τονισμού και συγκεκριμένα στην κατάργηση τής προσω-
δίας (διάκρισης μακρών και βραχέων φωνηέντων, καθώς και διφθόγγων), πράγμα που οδήγησε 
από τον μουσικό στον δυναμικό τονισμό και από τους τρεις τόνους (οξεία, βαρεία, περισπωμένη) 
στον έναν τόνο (οξεία).Συγκεκριμένα, έναντι 12 φωνηέντων που είχε η Αρχαία Ελληνική (5 βρα-
χέων και 7 μακρών), η Νέα Ελληνική έχει 5 φωνήεντα· και έναντι 13 διφθόγγων (7 βραχύφωνων 
και 6 μακρόφωνων) τής Αρχαίας Ελληνικής, η Νέα Ελληνική έχει 8 διφθόγγους (3 κανονικές και 
5 καταχρηστικές). Έναντι δηλ. τής μεγάλης ποικιλίας και εναλλαγής βραχειών και μακρών συλ-
λαβών, οι οποίες διευκόλυναν τη μορφή τονισμού πού τότε βασιζόταν στο ύψος τού τόνου (μου-
σικός τονισμός), στη Νέα Ελληνική επικρατεί ο δυναμικός τονισμός. Αυτό σημαίνει, στην πράξη, 
ότι τα 5 ισόχρονα φωνήεντα και οι 8 (επίσης ισόχρονες) δίφθογγοι τής Νέας Ελληνικής δεν δια-
φοροποιούνται τονικά στην προφορά τους, όπως ήταν η αρχαία οξεία (ανέβασμα τής φωνής στην 
οξυνόμενη συλλαβή), η αρχαία βαρεία (κατέβασμα τής φωνής) και η αρχαία περισπωμένη ή ο-
ξυβάρεια (ανέβασμα και κατέβασμα τής φωνής στην ίδια συλλαβή, η οποία θα έπρεπε απαραι-
τήτως να έχει διάρκεια, δηλ. να είναι μακρά)…….(  Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ «Σύγχρονη σχολική γραμ-
ματική για όλους» (Κεντρο Λεξικολογίας, β΄ έκδοση 2019, σελίδες 487)  

 

Ωστόσο όλα τα ως άνω είναι αυθαίρετα  εκτός πραγματικότητας, 

γιατί: 

1) Ο τόνος στις λέξεις δεν είναι για τη μουσικότητα της γλώσσας, 

αλλά για την ευστομία (συγκεκριμενοποίηση – εκτόνωση της προφο-

ράς) και συνάμα για διάκριση ομόηχων λέξεων (για την υπόδειξη του 

μέρους λόγου μιας λέξης), πρβ: χωρίο και χωριό, πότε και ποτέ, καλός 

και κάλος…. Άλλο ο έμμετρος λόγος (η ποίηση)  και η μουσική, που 

εκεί ο τόνος είναι για τη μουσικότητα-ευφωνία και άλλο ο πεζός (ο 

προφορικός) λόγος, που εκεί ο τόνος δεν είναι για τη μουσικότητα, 

αλλά για την ευστομια, καθώς και για εννοιολογικούς ή άλλως ετυμο-

λογικούς λόγους. 

Καταρχήν σε όλες τις γλώσσες, αρχαίες και νέες, τονίζεται (προ-

φέρεται πιο δυνατά) μια συλλαβή από αυτές που έχει η κάθε λέξης και 

αυτό όχι για τη μουσικότητα της λέξης ή της γλώσσας, αλλά για  εκτό-

νωση - συγκεκριμενοποίηση της προφοράς τους, επειδή δεν είναι εύ-

κολο  να προφερθούν  ισότιμα σε ένταση φωνής όλες οι συλλαβές  των 
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λέξεων. Σε άλλες γλώσσες ο τονισμός αυτός  γίνεται στη λήγουσα και 

σε άλλες στην παραλήγουσα ή προπαραλήγουσα.  

Κατά δεύτερο στην Ελληνική Γλώσσα, αρχαία και νέα,  έχει κανο-

νιστεί συνάμα  να τονίζεται μια συλλαβή από το τέλος τους ανάλογα με 

το μέρος  λόγου ή τον τύπο του σημαινομένου, για να υποδείχνεται 

αυτό και συνάμα προκειμένου να διακρίνονται οι ομόηχες φθογγικά 

λέξεις. Για παράδειγμα η οριστική ενεστώτα των ρημάτων έχει κανονι-

στεί να  τονίζεται στη λήγουσα ή στην παραλήγουσα: λύω, τιμάω-τιμώ, 

λέω…  ενώ  η του παρατατικού και αόριστου στην προ παραλήγουσα: 

έλυον,  έλυσα, ετίμησα >  τίμησα, έλεγον > έλεγα… 

Τα ουσιαστικά τονίζονται στη λήγουσα ή στην παραλήγουσα: αγία, 

τιμή… και τα επίθετα στην προ παραλήγουσα: άγιος, τίμιος, … Τα σύν-

θετα επίθετα τονίζονται στην προπαραλήγουσα, τα επιρρήματα στην 

παραλήγουσα και τα ουσιαστικά στη λήγουσα, πρβ π.χ.:  έξοχη (επί-

θετο) & εξοχή (ουσιαστικό) & εξόχως (επίρρημα),   παραγωγός (ουσια-

στικό) & παράγωγος (επίθετο) & παραγώγως (επίρρημα),… Ομοίως τα 

ρήματα έχουν τόνο στην παραλήγουσα: γράφει, τρίβει, αλείφει, αμείβει 

ακούει,...  και τα ουσιαστικά τους στη λήγουσα: γραφή,  τριβή,  α-

λοιφή,  αμοιβή, ακοή…. 

Και το ότι αυτό ισχύει προκύπτει και από το ότι  βγάζοντας τον 

τονικό σημάδια από τις ελληνικές λέξεις, δεν μπορούμε να κατανοή-

σουμε τη σημασία τους σε μέρος λόγου ή τύπο, πρβ: άλλο το ούρα και 

άλλο το ουρά. Ομοίως άπορο & απορώ,  Χρήστος & χρηστός, θέα & 

θεά, μαλακία και μαλακιά… 

2) Παλιά υπήρχαν τρία διαφορετικά σημάδια όχι για λόγους μου-

σικότητας, αλλά για τεχνικούς ή άλλους νοηματικούς (ετυμολογικούς) 

λόγους. Με αυτά υποδείχνανε συνάμα για το αν η τονιζόμενη συλλαβή 

προέρχεται  ή όχι από συναίρεση ή άλλως από περίσπαση, καθώς και 

από έγκλιση ή όχι. Η βαρεία έμπαινε στον τονισμό που προερχόταν  

από έγκλιση, π.χ. άνθρωπός τις, Η οξεία έμπαινε στις ασυναίρετες συλ-

λαβές, π.χ.: τιμάω, τιμάεις, λύω, λέω, λέεις…  και η πεισμωμένη στις 

συνηρημένες ή άλλως περισπαμένες.  Ειδικότερα  η συνηρημένη λή-

γουσα παίρνει περισπωμένη, αν τονίζονταν πριν το πρώτο φωνήεν από 

τα συνεχόμενα, π.χ.:    ôéìÜåé -ôéì~á, öÜïò - ö~ùò… Αν τονιζόταν το δεύτερο 

μπαίνει οξεία, π.χ.:   êëçßò - êëÞò, åóôáþò - åóôþò.. Η συνηρημένη προπαρα-

λήγουσα των μετοχών παίρνει επίσης οξεία: τιμαόμενος - τιμώμενος... 

Και επειδή  η συναίρεση συνέβαινε μόνο σε ορισμένα  υπομέρη 

λόγου, γι αυτό και στα αρχαία ελληνικά γράφαμε π.χ.: 

α) Με οξεία τα ρήματα της α' συζυγίας (τα ασυναίρετα, τα τονιζό-

μενα στο θέμα και όχι στην κατάληξη): άδω, ακούω, δένω, και με πε-

ρισπωμένη μόνο οι συνηρημένοι τύποι: ðëÝåé - ðëå~é, ðëÝåôå - ðëå~éôå, áêïýïõí 
> áêï~õí.. 
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β) Με περισπωμένη τα ρήματα της β' συζυγίας (τα  συνηρημένα, 

τα τονιζόμενα στην κατάληξη -έω, -άω, -όω):  τιμάω- ôéì~ù,  ôéìÜïìáé - 
ôéì~ùìáé, äçëüù- äçë~ù, äçëüïìáé - äçëï~õìáé, êáëÝù - êáë~ù, ðïéÝïìáé - ðïéï~õìáé....  

Ουσιαστικά  Θηλυκά: Λατώ, [ Ερατώ, [ Ηχώ, [ Ηρώ, Κλειώ.., ενώ: 

[ Ç÷~ù, [áíè~ù, äçë~ù.... (= συνηρημένα ρήματα) 

Ουσιαστικά: μιγάς, φυγάς, νομάς, πεδιάς, δας… , αριθμητικά: μο-

νάς, δυάς, τριάς, πεντάς, δεκάς.., ενώ: ôéì~áò, áãáð~áò, ðáô~áò... ( = ρή-

ματα)………………………. 

γ) Με οξεία τα ασυναίρετα ουσιαστικά σε -ής και με περισπωμένη 

τα  συνηρημένα σε -~çò, πρβ ασυναίρετα ουσ..: μαθητής, καθηγητής, 

πωλητής, ...  και ασυναίρετα επίθ.: δυστυχής, ψευδής, αληθής, αμε-

λής...., συνηρ. ουσ.: Ερμέες ή Ερμέας - Ερμ~ης, ] Ηρακλέας - Ηρακλ ~ης, 
Σοφοκλ ~ης...... 

δ) Με περισπωμένη τα συνηρημένα ουσιαστικά και επίθετα  σε -

ο~υς και με οξεία οι ασυναίρετες μετοχές σε –ούς, πρβ ουσιασ.: íüïò - 
íï~õò, âï~õò, ñï~õò, ]Éçóï~õò, Óåëéíï~õò…., επίθετα: ]áðëÝïò - ]áðëï~õò, ÷ñõóÝïò - 
÷ñõóï~õò, ÷áëêï~õò, óéäçñï~õò…, μετοχές: διδούς, γνούς, βιούς, δούς, ]α-

λούς.. 

ε) Με περισπωμένη οι συνηρημένες (οι  από β' συζυγίας ρήματα) 

μετοχές σε -~ων και με οξεία τα ουσιαστικά σε –ών, πρβ  

μετοχές:  ]ïñ~ùí, ôéì~ùí, êáë~ùí, [áôõ÷`~ùí, å[õôõ÷~ùí, äçë~ùí,.... ,  
ουσιαστικά: ]çãåìþí, κηδεμών, χθών, τιφών, χιών,...  

στ) Με οξεία οι ασυναίρετες  (οι από ρήματα α' & β΄ συζυγίας) 

μετοχές σε -είς και με περισπωμένη τα επίθετα σε -å~éò, καθώς και τα 

συνηρημένα ρήματα σε -å~éò:, πρβ μετοχές: λυθείς, τεθείς, τιθείς, ριθείς, 

ρυείς, παιδευθείς, παρακρατηθείς.., επίθετα: [åðéìåëå~éò, å[õôõ÷å~éò, äõóôõ÷å~éò, 
[áìáèå~éò..., ρήματα: êáëå~éò, ðïèå~ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Το παρόν βιβλίο της Ελληνικής Γραφής  είναι μια πρότυπη μελέτη, που 

με απλό και τρόπο παρουσιάζει τη σωστή τεχνική ή άλλως τρόπο με τον οποίο 
γίνεται η γραφή της ελληνικής γλώσσας, το ελληνικό σύστημα γραφής. 

Η μορφή, η κλίση και οι κανόνες ορθογραφίας των λέξεων είναι σύμφωνα 
με τη Γραμματική Μ. Τριανταφυλλίδη και τις υποδείξεις του Υπουργείου Παι-
δείας. 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: 
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει  πάρα 

πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές 
εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία,  όπως τα εξής: 

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ) 
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ Κ.ΛΠ. 
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΚΑΙ 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ) 
9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ   
10. Η ΓΡΑΦΗ ( ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.) 
11. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
12. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 
13. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.) 
14. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)    
15. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ  Κ.ΛΠ.)    
16. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ) 
17. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)  
18. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ) 
19. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
20. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 
21. ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ-ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
22. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 
23. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)  
24. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
25. ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
26. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ &  ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  
27. MΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.), 
28. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΗΣ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ Κ.ΛΠ., 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΝΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ 
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http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_costumes.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_dance&dance_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/minoan_costumes&history_ofclothing.pdf
http://www.krassanakis.gr/nomoslasithiou.pdf
http://www.krassanakis.gr/Lassithi_Plateau.pdf
http://www.krassanakis.gr/Agios-Georgios.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan-coins&monetary_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/music-istrumnents.pdf
http://www.krassanakis.gr/georgia-ktinotrofia.pdf
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30. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 
31. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
32. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ Κ.Α.). 
33. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ 
34. Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ  
35.  ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ Κ.ΛΠ. ΙΣΤΙΩΝ, ΜΥΛΟΥ, ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α. 
36.  ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΑΜ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krassanakis.gr/astronomy-astrology.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_language(falsies).pdf
http://www.krassanakis.gr/Learning_problems.pdf
http://www.krassanakis.gr/thriskia.pdf
http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
http://www.krassanakis.gr/windmills.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
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