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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ 

 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ, ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑ 

 

Γλώσσα λέγεται το σύνολο των λέξεων, που με συγκεκριμένους 

κανόνες  συνδυασμών (σύνταξη) και μεταβολών (κλίση)  μεταχειρίζε-

ται ένας λαός, προκειμένου να συνεννοούνται μεταξύ τους τα μέλη του 

ή προκειμένου να εκφράσουν εκείνο που σκέφτονται, βλέπουν, θέ-

λουν, ακούν κ.α. Η κάθε γλώσσα, όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι και 

από ένας ηχητικός (με ηχητικά σήματα)  κώδικάς επικοινωνίας και συ-

νεπώς η γλώσσα είναι το μέσο ή όργανο έκφρασης με το οποίο τα μέλη 

της κάθε ομάδας ανθρώπων, του κάθε λαού, χρησιμοποιούν  προκει-

μένου να συνεννοούνται μεταξύ τους και να φανερώνουν τα αισθήματα 

και τη σκέψη τους. 

Η γλώσσα ονομάζεται έτσι, επειδή αποτελείται από λέξεις, οι ο-

ποίες εκφωνούνται από το στόμα του ομιλητή  με τη  βοήθεια του κύ-

ριου οργάνου του που λέγεται γλώσσας. 

 

Διάλεκτος λέγεται η τοπική μορφή που παίρνει μια γλώσσα, ό-

πως  π.χ. οι των:  Κρητικών, Κυπρίων, Ποντίων, Μακεδόνων, Θρα-

κών... στην ελληνική.  (= οριζόντια κατάταξη).  

 

 Ποικιλίες  λέγονται οι κοινωνικές μορφές που παίρνει μια 

γλώσσα, όπως π.χ. οι των: γεωργών, βοσκών,  ιατρών...  (= κάθετη 

κατάταξη). 

γεωργικά Κρήτης: Ξέσυρε την αϊλά, το μουλάρι και το βούϊ. 

αντί: Μετακίνησε την αγελάδα, τον ημίονο και το βόδι. 

 

Η γλώσσα κάθε λαού δε μιλιέται παντού κατά τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο, δηλαδή με τις ίδιες λέξεις και τους ίδιους κωδικούς κανόνες. 

Παρουσιάζει από τόπο σε τόπο και από κοινωνική σε κοινωνική τάξη ή 

ασχολία διαφορές τόσο στις  λέξεις ( σημασία, ποσότητα λεξιλογίου 

κ.τ.λ.), όσο και στους τύπους (κλίση).   

Αθήνα: Άγιε μου Γιώργη βοήθα με" κούνα και συ το χέρι σου. 

Κύπρος: Αϊ Γιώργη βούθα με" και συ τον πόδα σάλευκε. 

Γεωργικά: ελιά, αμυγδαλιά,  (το δέντρο) 

Ιατρικά: ελιά, αμυγδαλή.. (το ανθρώπινο όργανο) 
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Αυτό οφείλεται στο ότι: 

α) οι άνθρωποι στις διάφορες περιοχές και κοινωνικές τάξεις ή 

ασχολίες αυτές συναλλάσσονται και επικοινωνούν μεταξύ τους στενό-

τερα και συνάμα πράξεις (ενέργειες) και πράγματα που γνωρίζουν ή 

χρησιμοποιούν οι μεν δε γνωρίζουν ή δε χρησιμοποιούν οι δε.  Άλλα 

τα αντικείμενα και οι πράξεις του βοσκού και άλλα  του γιατρού, άλλα 

των ανθρώπων στη Χίο  (κυρίως ναυτικά) και άλλα στην Ήπειρο (κυ-

ρίως κτηνοτροφικά),  άρα το λεξιλόγιό τους μοιραία διαφέρει.   

β) η γλώσσα των ανθρώπων μιας περιοχής επηρεάζεται και από  

τις γειτονικές, π.χ. οι Ηπειρώτες έχουν επιρροή από την αλβανική, οι 

Θράκες από τη βουλγαρική..., πράγμα που δεν έχουν οι Κρητικοί.  

 

Ιδιωματισμοί ή απλά ιδιώματα λέγονται οι λέξεις ή οι ιδιαίτεροι 

διαλεκτικοί τύποι και οι ιδιαίτεροι φραστικοί τρόποι ενός τόπου, μιας 

γλώσσας ή διαλέκτου.  Οι παραλλαγές και τα γλωσσικά στοιχεία που δε 

συνηθίζονται  στην κοινή γλώσσα, μόνο σε κάποιο τόπο ή σε κάποια 

διάλεκτο, π.χ.: σκαρβελώνω αντί σκαρφαλώνω, σαλιγκάρι αντί χοχλιός 

ή κοκλίας, Χστός αντί Χρηστός... 

Κρήτη: «θέτω, χοχλιός,     ντόντι,  γιάντα, κοράσι, ντακέρνω....» 
Αθήνα: «πλαγιάζω, σαλιγκάρι, δόντι,  γιατί,  κορίτσι, αρχίζω,  ..» 
 
κρητικά: Ίντα τσή 'πες;  Γιάντα πήγες σύντεκνε η λαλά σου; 
= κοινά: Τι της είπες;    Γιατί πήγες  νονέ η γιαγιά σου; 
 
κρητικά: η μάνα, τση μάνας, οι μάνες,    τσι μάνες.. 
= κοινά: η μάνα,  της μάνας, οι μανάδες, τις μανάδες.. 
 

Ιδιωματικές εκφράσεις λέγονται οι  φράσεις ή  προτάσεις που 

χρησιμοποιούν συντακτικούς όρους ή λέξεις με μεταφορική έννοια,. Η 

πρόταση ή η φράση που η έννοια της βγαίνει με μεταφορά και όχι με 

κυριολεξία, π.χ.:  

_Ο Κώστας πάτησε στα πέντε, αντί: Ο Κώστας έγινε πέντε ετών. 

_Σπάσαμε πλάκα. = Αστειευτήκαμε/ γελάσαμε (όπως όταν τα παι-

διά σπάνε  πλάκες).  

_Τού 'χει στρίψει. = Έχει τρελαθεί. 

Ομοίως: Μ' έβγαλε ασπροπρόσωπο. Μου κάνει τα γλυκά μάτια. 

Τα  λέει έξω από τα δόντια. Ανάψανε τα αίματα. Πλήρωσε τη νύφη.    

Μάλλιασε η γλώσσα μου...... 

 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΔΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΛΠ. 
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Γλωσσολογία λέγεται η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο μελέ-

της της τη σπουδή της κάθε γλώσσας, του ανθρώπινου λόγου. Ο κλά-

δος της φιλοσοφίας που ερευνά τις διάφορες γλώσσες της γης και τους 

νόμους ή άλλως τις τεχνικές που τις διέπουν, καθώς και την ιστορική 

τους εξέλιξη, τις σχέσεις και συγγένειες ανάμεσα στις διάφορες γλώσ-

σες κ.α.  Η επιστήμη που απαντά στα ερωτήματα που αφορούν την 

κάθε γλώσσα, όπως π.χ. το πώς, πότε και πως γεννήθηκε  η ελληνική 

ή άλλη γλώσσα, τι είναι γλώσσα, τι είναι λέξη και πως δημιουργείται, 

ποια η εξέλιξη της τάδε γλώσσας κ.α.   

 

Η Γλωσσολογία διακρίνεται σε πολλά είδη: γενική, ιστορική, συ-

γκριτική κ.α.  

Η Γενική Γλωσσολογία μελετά τη δημιουργία και τη σύσταση της 

γλώσσας, γενικά, τις γλωσσικές έννοιες: λέξη, πρόταση, συντακτικό 

σύνολο, κ.τ.λ.  

Η Ιστορική Γλωσσολογία μελετά την ιστορία (τη γέννηση και την 

εξελικτική πορεία) μιας γλώσσας. Η Συγκριτική Γλωσσολογία μελετά 

και συγκρίνει μεταξύ τους τις γλώσσες της γης,  σχετικά με τις ομοιό-

τητες και διαφορές  που παρουσιάζουν. 

 

Λέγεται ότι η γλωσσολογία ως επιστήμη χρονολογείται από το 18ο 

αιώνα,  επειδή τότε έγινε, λένε,  η ανακάλυψη από κάποιους ευρωπαί-

ους ερευνητές γλωσσών  της σανσκριτικής γλώσσας (της αρχαίας 

γλώσσας των Ινδιών), της οποίας η σύγκριση με τις σημερινές ευρω-

παϊκές γλώσσες έδωσε το συμπέρασμα (το οποίο είναι και λάθος, όπως 

θα δούμε πιο κάτω) για την κοινή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Ωστόσο 

αυτό δεν είναι ορθό, γιατί η γλωσσολογία είναι μια επιστήμη που είναι 

τόσο παλιά όσο σχεδόν και η γραφή, αφού και όπως θα δούμε πιο 

κάτω: 

Α) Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη πριν από τον 5ο προ Χριστού αιώνα 

είχαν κάνει γλωσσολογικές παρατηρήσεις πολύ πιο σωστές και πιο πολ-

λές από αυτές των πιο πάνω γλωσσολόγων. Άλλωστε γι αυτό και οι 

αρχαίοι Έλληνες είχαν κατασκευάσει το πιο εύκολο και το πιο τέλειο 

σύστημα γραφής της γης, το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα γραφής, 

το οποίο θα δούμε πιο κάτω.  (Περισσότερα βλέπε επίσης πιο κάτω 

«Αρχαίες και νέες γλωσσολογικές απόψεις».) 
Β) Για να επινοηθεί και να εξαπλωθεί ένα σύστημα γραφής απαι-

τείται και κατασκευαστές και οι χρήστες του να γνωρίζουν ή να έχουν 

υπόψη τους κάποιες γλωσσολογικές παρατηρήσεις.  

Και αυτό, επειδή η γραφή δεν μπορεί να γίνει αφενός με τόσα 

γράμματα όσες και οι διαφορετικές λέξεις ή οι διαφορετικές οι συλλα-

βές, γατί είναι αμέτρητες και αφετέρου με τόσο μόνο γράμματα όσοι 

και οι φθόγγοι των λέξεων, γιατί  σε κάθε γλώσσα υπάρχουν πάρα 
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πολλές ομόηχες λέξεις, και προ αυτού χρειάζεται κάποιο γλωσσο-γραμ-

ματικό τέχνασμα.  

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Η παρούσα  γλωσσολογία είναι δεν είναι θεωρητική, αλλά  επιστημο-

νική. Δηλαδή δεν περιέχει απόψεις ή λόγια αναπόδεικτα, αλλά την πραγματικό-
τητα, όπως αυτή συνάγεται από την επιστημονική ανάλυση της γλώσσας και 
γραφής, όπως θα δούμε στα πιο κάτω Κεφάλαια, τεκμηριωμένη με ξεκάθαρα 
παραδείγματα. 

2) Στην παρούσα γλωσσολογία και για πρώτη φορά:  
Α) Δίδονται πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα γλωσσολο-

γικά ερωτήματα και θέματα, όπως για το πώς γεννήθηκαν οι λέξεις και η γλώσσα 
κ.α. 

Β) Αναφέρονται όλες οι αρχαίες και νέες γλωσσολογικές θεωρίες ή από-
ψεις και  συνάμα με παραδείγματα και επιστημονική ανάλυση δίδονται  τα λάθη 
ή οι αλήθειες τους. 

 
3. Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝ-

ΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Α. ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Αν ρίξουμε μια ματιά στα διάφορα γλωσσολογικά βιβλία και εγκυ-

κλοπαίδειες που κυκλοφορούν σήμερα, σχετικά με το πώς γεννήθηκαν 

οι λέξεις και οι γλώσσες, θα  δούμε να λέγονται πολλά και διάφορα, 

όπως: "Η γλώσσα είναι δημιούργημα σοφών ανθρώπων", "Η γλώσσα 

είναι θεϊκής προέλευσης, δώρο του Θεού στον άνθρωπο", "Οι λέξεις 

είναι ποιημένες από τη μίμηση  των ήχων του περιβάλλοντος". «Οι λέ-

ξεις δόθηκαν από το Θεό στον άνθρωπο.», «Οι λέξεις  είναι τυχαίοι ή 

συμβατικοί ήχοι που τους αποδόθηκε μια έννοια» κ.α.  

Ωστόσο όλα αυτά  είναι λάθος, γιατί: 

1) Οι γλώσσες , όπως και οι γραφές είναι ανθρώπινα ευρηματικά 

δημιουργήματα, τα οποία οφείλονται στη γλωσσική – γραμματική ικα-

νότητα που χάρισε ο Θεός ή η φύση στον άνθρωπο.  

2) Άλλο πράγμα είναι οι φυσικές και άλλο οι τεχνητές γλώσσες-

γραφές. Οι τεχνητές γλώσσες και όχι οι φυσικές γλώσσες, όπως θα 

δούμε πιο κάτω,  είναι εκείνες που έχουν δημιουργηθεί από έναν μόνο 

άνθρωπο και εκεί ισχύει μερικώς το «οι λέξεις είναι τυχαίοι συνδυασμοί 

φθόγγων που τους αποδόθηκε μια έννοια». Οι φυσικές γλώσσες δη-

μιουργούνται λαϊκά, συλλογικά (στόμα με στόμα) και διαπλάθονται, ε-

μπλουτίζονται κ.τ.λ. διαχρονικά, άρα είναι λαϊκά επιτεύγματα και όχι 
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του «από μηχανής θεού» ή των σοφών ανθρώπων. Ας σημειωθεί και 

ότι οι τεχνητές γλώσσες, όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι όχι εφεύρεση 

εκ του μηδενός, αλλά  μεταποίηση κάποιων φυσικών. Έπειτα, αν η κάθε 

φυσική γλώσσα ήταν έργο ενός μόνο ατόμου και με συμβατικούς συν-

δυασμούς φθόγγων, το άτομο αυτό θα ήταν γνωστό,  όπως γίνεται στις 

τεχνητές γλώσσες και συνάμα δε θα υπήρχαν οι διάλεκτοι, οι ποικιλίες, 

η γλωσσική εξέλιξη κ.τ.λ.   

3) Οι λέξεις στις γλώσσες δεν είναι ούτε αυτούσιες απομιμήσεις 

ήχων του περιβάλλοντος ούτε και τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που 

τους αποδόθηκε μια έννοια, όπως λέγεται, αλλά οργανωμένα επινοη-

τικό (ευρηματικό) τρόπο ηχητικά σήματα, που αυτά προέρχονται από 

ήχους ή φωνήματα του περιβάλλοντος, όπως θα δούμε πιο κάτω. 

 
Β. Η ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

Η γλώσσα (ο λόγος) και η γραφή δεν είναι κάτι το έμφυτο στον 

άνθρωπο, αλλά επίκτητο. Έμφυτο (αυτό που έδωσε ο Θεός) είναι η 

γλωσσική – γραμματική ικανότητα (τα στοματικά όργανα και η λογική). 

Αν δεν ήταν έτσι, όλοι οι άνθρωποι αφενός θα μίλαγαν  την ίδια γλώσσα 

ή στον  κόσμο θα υπήρχε μια μόνο γλώσσα και αφετέρου θα μίλαγαν 

από παιδιά, Η γλώσσα (ο λόγος) και η γραφή, όπως θα δούμε πιο κάτω,  

δεν είναι κάτι το έμφυτο στον άνθρωπο, αλλά επίκτητο. Έμφυτο (αυτό 

που έδωσε ο Θεός) είναι η γλωσσική – γραμματική ικανότητα (τα στο-

ματικά όργανα και η λογική). Αν δεν ήταν έτσι, όλοι οι άνθρωποι θα 

μίλαγαν από μωρά την ίδια γλώσσα και στον  κόσμο θα υπήρχε μια 

μόνο γλώσσα.  

Η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος από φυσικού του στο να πα-

ράγει όχι μόνο φωνές, αλλά και να δημιουργεί κώδικα επακριβούς επι-

κοινωνίας , γραπτό και προφορικό, λέγεται γλωσσική (σωστότερα 

γλωσσο-γραμματική) ικανότητα.  

Η γλωσσική ικανότητα του ανθρώπου, λέει ο Επίκουρος, είναι συ-

νέπεια της σωματικής και ψυχικής του κατασκευής, όπως η όραση είναι 

συνέπεια της κατασκευής του ματιού, η ακοή του αυτιού κ.τ.λ., όμως 

κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. 

 

Γ. Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ 

ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΚΤΗΤΟ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

 

Η γραφή, όπως και η γλώσσα , δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά 

κάτι το επίκτητο, κάτι που κάποιοι από κοινού δημιούργησαν και στη 

συνέχεια διδάσκεται, αφού κανείς δε γεννήθηκε που να ξέρει από μόνο 

του να γράφει και να διαβάζει. Άλλωστε γι αυτό υπάρχουν και πάρα 

πολλές γλώσσες και πάρα πολλά είδη γραφής και όχι μια γλώσσα και 
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μια γραφή. Ειδικότερα η γραφή και η γλώσσα είναι συγκεκριμένοι κώ-

δικες  που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο χάρη της γλωσσο-γραμ-

ματικής ικανότητας που του χάρισε η Φύση, ο Θεός. Απλά η γλώσσα 

είναι κώδικας που γίνεται με συγκεκριμένους ήχους (φθόγγους, συλ-

λαβές και λέξεις), ενώ η γραφή με συγκεκριμένα σήματα (γράμματα).  

Αν παρατηρήσουμε τον άνθρωπο κατά τη στιγμή της γέννησης 

του, θα δούμε ότι δε γνωρίζει ούτε να γράφει-διαβάζει ούτε και να μιλά. 

Το μόνο που μπορεί-ξέρει να κάνει είναι να βγάζει άναρθρες κραυγές, 

που είναι ανάλογες με τη συναισθηματική  κατάσταση που τον διακα-

τέχει, κάτι ως κάνουν και τα άλλα ζώα. Στη συνέχεια οι γονείς ή οι 

δάσκαλοί του μαθαίνουν τη συγκεκριμένη γλώσσα και γραφή που θέ-

λουν, δηλαδή είτε ελληνικά είτε  αγγλικά κ.τ.λ. Ομοίως, αν παρατηρή-

σουμε δυο ανθρώπους που αναγκαστικά πρέπει να διαβιώσουν μαζί και 

συνάμα δε μιλούν την ίδια γλώσσα ή  δε γνωρίζουν την ίδια γραφή, θα 

δούμε ότι είτε ο ένας θα μάθει στον άλλο τη δική του γλώσσα και γραφή 

είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσουν μια κάποια δική 

τους γλώσσα και μια κάποια δική τους γραφή.   

Επομένως η  γλώσσα και η γραφή δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά 

κάτι το επίκτητο, κάτι που διδάσκεται. Έμφυτη είναι η γλωσσο-γραμ-

ματική ικανότητά. Άλλωστε, αν αυτά ήταν κάτι το έμφυτο ή κληρονο-

μικό, τότε όλοι οι άνθρωποι θα μίλαγαν την ίδια γλώσσα και θα έγρα-

φαν με την ίδια γραφή. Ειδικότερα οι διάφορες γλώσσες και οι διάφο-

ρες γραφές είναι ανθρώπινες επινοήσεις, κώδικες επικοινωνίας,  που 

δημιουργήθηκαν λόγω της γλωσσικής-γραμματικής ικανότητας που 

χάρισε ο Θεός, η Φύση στον άνθρωπο.  

 

Δ. Ο ΑΝΑΡΘΡΟΣ  ΛΟΓΟΣ, Ο ΕΝΑΡΘΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η  ΑΝ-

ΘΡΩΠΙΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

 

Αν παρατηρήσουμε επίσης τα παιδιά μόλις γεννηθούν, θα δούμε 

ότι δε μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα ή αυτή που μιλούν οι γονείς, 

αλλά απλώς βγάζουν διάφορες κραυγές, κάνουν μορφασμούς κ.τ.λ., 

που είναι ανάλογα με τα συναισθήματά τους, κάτι όπως κάνουν και τα 

ζώα. Από το είδος των κραυγών τους  καταλαβαίνει κάποιος και πάνω 

κάτω τι θέλουν, τι τα πειράζει λίγο ή πολύ κ.τ.λ. Συνεπώς ο άνθρωπος 

έχει από φυσικού του μια κάποια  γλώσσα, όμως δεν είναι έναρθρη, 

αλλά άναρθρη. Αυτή η φυσική, η ζωώδη γλώσσα, που ονομάζεται «φυ-

σικό ιδίωμα», είναι η γλώσσα που χάρισε κατ’ ευθείαν η φύση, ο θεός 

στον άνθρωπο και όχι αυτήν τούτη τη σημερινή του γλώσσα. Αυτό το 

φυσικό ιδίωμα ήταν η πρώτη γλώσσα των πρωτόπλαστων, την οποία ο 

άνθρωπος, σε αντίθεση με τα άλλα ζώα, εξέλιξε, βοηθούμενος σ’ αυτό 

με τη γλωσσική ικανότητα που διαθέτει, σε σαφείς κώδικες επικοινω-

νίας, στις επιμέρους γλώσσες. Επομένως οι σημερινές γλώσσες 
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προήλθαν από τον άναρθρο φυσικό λόγο,  κάτι όπως έκανε ο άνθρω-

πος και με το ξύλο και το έπιπλο ή το μάρμαρο με το άγαλμα κ.τ.λ. 

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Η ανθρώπινη γλώσσα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των ζώων. 

Η ανθρώπινη γλώσσα είναι έντεχνη, έναρθρη, ένας ευρηματικός κώδικας που 
δημιούργησε ο άνθρωπος με τη  βοήθεια της γλωσσικής του ικανότητας. Η κάθε 
ανθρώπινη φωνή, η κάθε λέξη αποτελείται – κατανοείται από συγκεκριμένα  συ-
στατικά στοιχεία, (θέμα, κατάληξη κ.τ.λ.) πρβ π.χ.: έ-γράφ-α,ες.., γραφ-έας… 

Αντίθετα η γλώσσα των ζώων είναι άναρθρη, δηλαδή απλώς κραυγές πα-
ράλληλα με ή χωρίς μορφασμούς και κινήσεις του σώματός τους, ανάλογα με το 
συναίσθημα που τα διακατέχει. Συνεπώς οι φωνές των ζώων, οι λέξεις των ζώων 
είναι κάτι όπως τα ανθρώπινα επιφωνήματα, δηλαδή απλώς αισθηματικά σύ-
νολα φθόγγων και ως απ’ αυτό εννοούνται κάπως από το ποιόν και την ένταση 
της φωνής. 

Β) Οι γλώσσες δημιουργούνται από λέξεις, ηχητικά σήματα, οι οποίες λέ-
γονται η μία μετά την άλλη και συνάμα συντάσσονται σε προτάσεις με ένα συ-
γκεκριμένο τρόπο, ο οποίος λέγεται συντακτικό  

 

4. Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ  

 

Αναλύοντας ετυμολογικά τις λέξεις ή απλά παρατηρώντας τις 

προσεχτικά το πως τις καταλαβαίνουμε βλέπουμε ότι αυτές δεν είναι  

τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που τους αποδόθηκε μια έννοια, όπως 

ισχυρίζονται μερικοί, αλλά ένα οργανωμένο ηχητικό σήμα ή άλλως φώ-

νημα, που αποτελείται από επιμέρους και συγκεκριμένα συστατικά 

στοιχεία που λέγονται πρόθεμα + θέμα (ή α’ και β’ συνθετικό στις σύν-

θετες) + κατάληξη + τόνος, και που το καθένα από αυτά τα στοιχεία 

δίδει και από μια πληροφορία για το σημαινόμενο, πρβ π.χ. γράφ-

ω,εις.. (η κατάληξη -ω,ει… δείχνει ότι έχουνε ρήμα), καλ-ός,η,ό ( η 

κτάληξη -ος,η,ο δείχνει ότι έχουμε επίθετο), καλ-ός και κάλ-ος (ο τό-

νος στο θέμα δείχνει ουσιαστικό και ο τόνος στην κατάληξη δείχνει 

επίθετο), ά-γραφ-ος (το πρόθεμα α- δείχνει ότι έχουμε αρνητική έν-

νοια), …  

Βλέπουμε επίσης ότι άλλες λέξεις είναι απλές και άλλες σύνθετες. 

π.χ.: εξ-υπ-ακούγεται, συν-πολίτης > συμπολίτης….  Οι απλές δη-

μιουργούνται από το θέμα μιας άλλης λέξης συν μιας κατάληξης, π.χ. 

πόλ-η > πολ-ίτης… (θέμα πολ-) > πολιτ-ικος.  

Θέμα λέγονται οι φθόγγοι που παίρνομε από μια λέξη, για να 

φτιάξουμε μια άλλη, π.χ. λέξη πόλη > πολίτης (θέμα πολ-),  πολίτ-ης 

> πολιτικός (θέμα πολιτ-) κ.α. 

Ρίζα λέγονται  οι κοινοί φθόγγοι που υπάρχουν σε μια σειρά συγ-

γενών παραγωγικά λέξεων,  π.χ. ρίζα «πολ-» >  πόλ-η, πολ-ίτης > 

πολ-ιτικός κ.α. 
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Κατόπιν των ως άνω αυτό που μένει να μάθουμε, σχετικά με τη 

δημιουργία των λέξεων, είναι πως δημιουργήθηκαν οι ρίζες –(τα πρώτα 

θέματα) και οι καταλήξεις των απλών λέξεων. 

Παρατηρώντας τις καταλήξεις των λέξεων βλέπουμε ότι αυτές εί-

ναι κάποιοι συγκεκριμένοι φθόγγοι,  που, επειδή είναι ανάλογοι με τα 

πρόσωπα στα ρήματα, καθώς και με το γένος, αριθμό και πτώση στα 

πτωτικά των λέξεων μας φανερώνουν για το τι το μέρος λόγου (αν 

έχουμε ρήμα ή ουσιαστικό κλπ) και τύπος (αν έχουμε κάτι αρσενικό ή 

θηλυκό, ένα ή πολλά κ.α.) είναι το σημαινόμενο που γίνεται λόγος.  

Κατάληξη -ας = κάτι αρσενικό, ενώ -α/-η = κάτι θηλυκό και -ι/-

ο = κάτι ουδέτερο: πατέρ-ας, μάν-α, νίκ-η, ψωμ-ί, τυρ-ί…  

Κατάληξη -ο,ις,ι > - ω,ει,ει = κάτι ρήμα και -ος,ι,ο > -ος,η,ο = 

κάτι επίθετο: καλώ, καλός,ή,ό…. 

Παρατηρώντας τα θέματα των λέξεων βλέπουμε ότι αφενός άλλα 

από αυτά είναι απλά και άλλα σύνθετα, ανάλογα με το αν έχουμε απλή 

ή σύνθετη λέξη,  και αφετέρου ότι το πρώτο απλό θέμα (= η ρίζα) σε 

μια σειρά συγγενικών λέξεων σχετίζονται με κάποιον από τους ήχους 

του περιβάλλοντος και ίσως και του ίδιου του σημαινομένου από τη 

λέξη,  πρβ π.χ. «γραφς» = ο ήχος που ακούγεται πάνω κάτω κατά το 

σούρσιμο της πένας ή του κονδυλοφόρου  πάνω στο χαρτί  ή σε λεία 

επιφάνεια και από εκεί: γράφ-ω, γραφ-μα> γράμμα, γραφ-μη > 

γραμμή  κ.α.  

Όπως η πρώτη ύλη για το άγαλμα είναι το μάρμαρο, για το έπιπλο 

το ξύλο δέντρου κ.τ.λ.,  έτσι και η πρώτη ύλη των λέξεων είναι οι ήχοι 

του περιβάλλοντος. Για κάθε πράγμα και η ανάλογη ύλη του.  

 

Το λέει και ο Πλάτωνας στον «Κρατύλο ή Περί ορθότητας των 

ονομάτων», ο οποίος λέει ότι τα ονόματα αποτελούνται από άλλες αρ-

χικές λέξεις, όπως π.χ. η λέξη «αγαθόν» που αποτελείται από τις αρχι-

κές λέξεις «αγαστόν» και «Θοόν» ( =ταχύ) και αυτές οι αρχικές λέξεις 

είναι μίμηση των ήχων των πραγμάτων του περιβάλλοντος, κάτι που 

σε πολλά ονόματα δε γίνεται αντιληπτό επειδή πολλές λέξεις αλλάζουν 

στο χρόνο, πρβ:  «Ώστε, καθώς φαίνεται, το όνομα είναι μίμηση με τη 

φωνή του πράγματός , το οποίο μιμείται, και ονομάζει κανείς, όταν 

απομιμηθεί με τη φωνή εκείνο το οποίον μιμείται» (όνομα’ αρ εστίν, ως 

έοικε, μίμημα φωνή εκείνου ο μιμείται, και ονομάζει ο μιμούμενος τη 

φωνή ο αν μιμήται.), Πλάτων Κρατύλος 423 c XXIV) 

 

Ειδικότερα τα θέματα των απλών λέξεων προέρχονται από τη μί-

μηση των ήχων που εκπέμπουν στο περιβάλλον τα διάφορα όντα όταν 

ενεργούν ή πάσχουν, κάτι που στις περισσότερες λέξεις δεν είναι σή-

μερα ευδιάκριτο, επειδή  οι λέξεις  για λόγους ευστομίας και συγκεκρι-

μενοποίησης της προφοράς επεξεργάζονται (παθαίνουν κάποια 
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φθογγικά πάθη με πρόσθεση, αφαίρεση, μετάθεση κ.α. φθόγγου), κάτι 

όπως γίνεται με το ξύλο των  δέντρων και τα έπιπλα ή τα μάρμαρα και 

τα άγαλμα κ.α.  Όλες οι λέξεις στο χρόνο αλλάζουν φθογγική σύνθεση 

(παθαίνουν φθογγικά πάθη) είτε για λόγους ευστομίας-ευφωνίας, π.χ. 

Βενετία > Ενετία, παις > παιδί, πυρία > σπύρτα, τάξις > τάξη, οικοκυρά 

> νοικοκυρά, Ιωάννης > Γιάννης, Τζων  κ.α. είτε και για σημασιολογική 

διαφοροποίηση πχ. χώρα γεωγραφική και (χ)ώρα  > χώρα χρονική, 

χρέος > χρήματα κ.α. 

Τα εν λόγω φωνήματα με τα οποία σχετίζονται οι καταλήξεις και 

τα θέματα των λέξεων είναι π.χ.: α) Οι φωνές που βγάζουν τα ζώα, 

πτηνά,...,  όταν πετάνε, τρώνε, πεινάνε.., πρβ π.χ.: κρα..κρά > κρά-

ζω, κρα-υγάζω, κρα-υγή..  μπε/βε.. > βελάζω.  Ομοίως: γαβ-γίζω, 

ζου..ζούνι, κουκου..βάγια, κακα..ρίζω,…β) Τα ανθρώπινα επιφωνήματα 

(οι φωνές που βγάζει ο άνθρωπος,  όταν ενεργεί ή πάσχει), πρβ π.χ.: 

αχ! > αχός, αμάν > αμανές,  χαχα > χαχανίζω,.. γ) Οι ήχοι που βγά-

ζουν τα αντικείμενα, όταν τρίβονται, πιέζονται, σπούνε, κτυπιούνται.., 

πρβ π.χ.: μπαμ μπουμ >  μπουμπουνίζω, μπαρούτι..   τρ.. > τρίβω, 

τρίζω, τριγμός...,  β.. > βοή, βοώ.... 

 

Σημειώνεται επίσης  ότι: 

1) Αν οι λέξεις ήταν τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που τους απο-

δόθηκε μια έννοια, δε θα είχαν ποιόν και λογική ορθότητα. Παρέβαλε 

π.χ.  "μπάμ, μπουμ" > μπόμπα, μπουμπουνίζω. μπουμπουνητό.. όπου 

η ρίζα - φώνημα "μπαμ" σου δίνει τη λογική υπόσταση – νόημα για το 

σημαινόμενο των λέξεων αυτών. Παρέβαλε ομοίως ότι δε θα ήταν λο-

γικό να πούμε την ίδια έννοια που λέμε με τη λέξη «μπόμπα» και π.χ. 

με το συνδυασμό των φθόγγο σιγ, οια, οε……, γιατί αυτοί οι φθόγγοι 

δεν είναι συνάδουν με αυτούς που βγάζει η μπόμπα. 

2) Σε μια ομάδα συγγενών ετυμολογικά λέξεων πάντα η ρίζα είναι 

ένας  ήχος περιβάλλοντος, αυτούσιος ή παραποιημένος. Το ότι αυτό σε 

πολλές λέξεις δε φαίνεται οφείλεται στην ανθρώπινη επέμβαση, που: 

α) πρόσθεσε τις καταλήξεις, ώστε ο λόγος να γίνει συγκεκριμένος 

από γενικός και ασαφής, πρβ: καλ-ώ,είς.. & καλ-ός,οί….. & καλ-

ή,ής,ές..   

β) πολλές λέξεις τις μεταποίησε με πρόσθεση, αφαίρεση, αντιμε-

τάθεση φθόγγου) είτε για λόγους ευστομίας (ευφωνίας, πιο άνετης ή 

πιο σύντομης κ.τ.λ. συμπροφοράς των φθόγγων της) είτε  νοηματικής 

διαφοροποίησης, πρβ π.χ.: "σ..αλ.λς.. = ο ήχος από το κύμα της θά-

λασσας και απ' εκεί: σάλος, σάλασσα > θάλασσα =  sea (αγγλικά),  

σαλς -αλάτιον - άλας - αλάτι, sardin - sardela ( λατινικά), σαλαμούρα, 

(σ)αλατίζω, σαλεύω... χώρα (τόπου  & (χ)ώρα - ώρα (χρόνου), γράφμα 

> γράμμα, οπή/όπματιον > μάτι, οπταλμός > οφθαλμός.. 
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 Δηλ. με τα εν λόγω φθογγικά πάθη κάνουμε τέτοια επεξεργασία  

στην πρώτη ύλη των λέξεων, όπως και στη  λάξευση της πέτρας  για 

το σπίτι, στο μάρμαρο για το άγαλμα, στο ξύλο δέντρου για το έπιπλο...  

 

   
5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΕΧΝΑΣΜΑ) ΓΡΑΦΗΣ 

 

Η γραφή αποτέλεσε το βασικό συντελεστή στην όλη επιστημο-

νική, πολιτιστική κ.λπ. εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Με τη γραφή 

έγινε δυνατή η μεταβίβαση σε όλο τον κόσμο της σκέψης των μεγάλων 

ανδρών και των ανακαλύψεων της επιστήμης που τόσο πολύ συντέλε-

σαν στην τεχνολογική εξέλιξη και στον πολιτισμό. Χάρη στη γραφή 

έγινε δυνατό η ανθρωπότητα να πληροφορηθεί την ύπαρξη των επών 

του Ομήρου (Ιλιάδα-Οδύσσεια), τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, του 

Πλάτωνα, τις σαιξπηρικές τραγωδίες, των Ευαγγελίων  κ ά. 

 

Όλες οι γραφές  που υπάρχουν στη γη (ελληνική, λατινική, Φοι-

νικική, εβραϊκή κ.α.) είναι επί μέρους τεχνάσματα, γιατί από τη μια δεν 

είναι δυνατόν να υπάρξει γραφή που να έχει τόσα γράμματα όσες και 

οι διαφορετικές λέξεις ή  οι διαφορετικές  συλλαβές, γιατί οι διαφορε-

τικές λέξεις είναι αμέτρητες  και οι διαφορετικές συλλαβές είναι πάρα 

πολλές και συνεπώς κανείς δε θα τα θυμούνταν τα γράμματά τους και 

από την άλλη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει γραφή που να έχει μόνο 

τόσα γράμματα όσοι και οι διαφορετικοί φθόγγοι των λέξεων, γιατί έτσι 

δεν θα διακρίνονται οι πάρα πολλές ομόηχες λέξεις που υπάρχουν σε 

κάθε γλώσσα λόγω της κλίση των λέξεων, πρβ στην ελληνική π.χ.: 

καλό και καλώ, καλείς και καλής, καλή και καλοί, καλός και καλώς…. 

Στην ελληνική γραφή έχει επινοηθεί το εξής τέχνασμα. Οι  λέξεις 

γράφονται αφενός όπως ακριβώς έχουν φθογγικά με αντίστοιχα γράμ-

ματα Α(α), Β(β)… και από την άλλη  όπως έχουν ετυμολογικά, δηλαδή 

σε μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ. με την επινόηση  ορισμέ-

νων σημείων και ομόηχων γραμμάτων, τα: Ο(ο) = Ω(ω)…., που χρη-

σιμοποιούνται στη γραφή με κανόνες.  

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 ή άλλως προκειμένου να μη γίνονται παρανοή-

σεις με τις πολλές ομόηχες λέξεις, κάτι που αφενός δεν ισχύει σε καμία 

άλλη γραφή και αφετέρου επιτυγχάνεται με ευκολία  χρησιμοποιώντας 

με κανόνες τα εξής γράμματα και σημεία: 
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Α) Τα ομόφωνα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα: Α(α), 

Β(β), Γ(γ)…   

Τα μικρά γράμματα: α, β, γ… δεν είναι «επισεσυρμένη γραφή» 

των: Α, Β, Γ… , για  απλοποίηση της γραφής όπως κακώς λέγεται, αλλά 

διαφορετικού σήματος γράμματα που επινοήθηκαν για ετυμολογικούς 

λόγους. Με κεφαλαίο γράμμα γράφεται το αρκτικό γράμμα κάθε περιό-

δου (πρότασης), για διάκρισή τους, καθώς και το αρκτικό γράμμα κάθε 

κύριου ονόματος, για διάκριση τους από τα κοινά και τις κοινές λέξεις, 

πρβ, π.χ.: αγαθή & Αγαθή, 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 ομόηχα γράμματα των φωνηέντων Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι( = Η(η) 

= Υ(υ) = ΟΙ(οι)…. δεν είναι γράμματα κατάλοιπα αρχαίων φθόγγων 

που συνέπεσαν στο χρόνο στην προφορά τους, όπως κακώς λέγεται, 

αλλά γράμματα που έχουν επινοηθεί προκειμένου με αυτά και βάσει 

κανόνων χρήσης τους να γίνεται στη  γραφή η υπόδειξη της  ετυμολο-

γίας (του μέρους ή του τύπου κ.τ.λ.) των λέξεων (γράφοντας π.χ. τα 

θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ι κ.τ.λ.), ώστε ο αναγνώστης να έχει 

βοήθεια αφενός στην κατανόηση των γραπτών  λέξεων και αφετέρου 

στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: κουτί & κουτή & κουτοί, λύρα & 

λίρα. Τα εν λόγω γράμματα στο θέμα των λέξεων φανερώνουν την 

πρωτότυπη λέξη μιας παράγωγης,  πρβ π.χ. Κρητικός (με η =αυτός που 

είναι από τη νήσο Κρήτη) &  κριτής > κριτικός ( με ι = αυτός που 

ασχολείται με την κρίση) κ.α. Τα εν λόγω γράμματα στην κατάληξη 

των λέξεων φανερώνουν το μέρος λόγου και  τον τύπο του σημαινο-

μένου που φανερώνει η λέξη, γράφοντας π.χ.: με –ο,η,ι τον ενικό των 

πτωτικών: καλό, καλή, νίκη, τιμή, σύκο, φιλί,… και  με –ω,ει τον ενικό 

των ρημάτων: καλώ, γελώ, τρέχω, σήκω, καλεί,…… , ώστε ο αναγνώ-

στης να έχει βοήθεια και στην κατανόηση των λέξεων  και στη διάκριση 

των ομόηχων, πρβ π.χ.: φθογγικά: «ι παραγογί τις κρίτις», «ίνε ι α-

δελφί 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 
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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! 

 

 

6. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ Κ.ΛΠ. 

 
Φυσική γλώσσα λέγεται αυτή που έχει δημιουργηθεί από κάποιο 

λαό, επομένως από πολλούς ανθρώπους και στόμα με στόμα, όπως π.χ. 

η ελληνική, η λατινική, η αγγλική κ.α. γλώσσες. 

Τεχνητές γλώσσες ονομάζονται αυτές που που φτιάχτηκαν ή 

φτιάχνονται όχι από κάποιο λαό,  στόμα με στόμα, αλλά από κάποιον 

συγκεκριμένο άνθρωπο ή  από κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων 

απλοποιώντας κάποια φυσική γλώσσα ή επιλέγοντας τις κοινές λέξεις 

από διάφορες γλώσσες κ.α., όπως θα δούμε πιο κάτω. 

Εθνική ή μητρική γλώσσα λέγεται η γλώσσα του κάθε λαού, 

π.χ. η ελληνική για τους Έλληνες, η ισπανική για τους Ισπανούς  κ.α. 

Διεθνή γλώσσα λέγεται αυτή που χρησιμοποιείται από πολλούς λαούς,  

από άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα. Το ρόλο  της κοινής διε-

θνούς γλώσσας έπαιξε στους αλεξανδρινούς και ελληνιστικούς χρόνους 

η ελληνική, αμέσως μετά, με την επικράτηση της Ρώμης,  η λατινική 

και σήμερα η αγγλική.  

Σήμερα οι πρώτες γλώσσες του κόσμου σε αριθμό ομιλητών είναι 

οι εξής: 

Μανδαρινή (Kίνα – Θιβέτ)  με  900.000.0000 (ομιλητές περίπου) 

Αγγλική                                      430.000.000 
Ινδική                                        320.000.000 

Ισπανική                                     310.000.000 
Ρωσική                                        280.000.000 

Αραβική                                      185.000.000 

Βεγκαλική                                   180.000.00 
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Πορτογαλική                               175.000.000 
Μαλαϊκή (Ινδονησία)                    140.000.000 

Ιαπωνική                                    125.000.000 

Γερμανική                                   120.000.000 
Γαλλική                                       115.000.000 

Ουρδού                                         88.000.000 
Κορεατική                                    68.000.000 

Ιταλική                                          63.000.000 

 

Σήμερα στη γη, σύμφωνα με το διεθνή γλωσσολογικό οργανισμό 

IALA (International Auxiliary Language Association) υπάρχουν περί-

που 6.170 φυσικές γλώσσες και σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια «Ε-

πιστήμη και Ζωή», «Δομή» κ.α.  3.000 φυσικές γλώσσες και 5.000 

διάλεκτοι. Ωστόσο όλα αυτά είναι κάτι το σχετικό, γιατί δεν έχουν α-

κόμη τεθεί τα ακριβή όρια μεταξύ γλώσσας και  διαλέκτου. 

 

7. Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Αν παρατηρήσουμε μια από τις γλώσσες του κόσμου στο χρόνο, 

στις διάφορες φάσεις τους, θα δούμε ότι  είναι σαν ένας ζωντανός ορ-

γανισμός που συνεχώς αλλάζει, επειδή εμπλουτίζεται, απλουστεύεται 

και βελτιώνεται, για να ανταποκριθεί πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά 

στις εκάστοτε ανάγκες.  Έτσι σε κάποια στιγμή παύει να είναι το ίδιο με 

ό,τι ξεκίνησε. Παρέβαλε π.χ. ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είναι 

καταληπτή σήμερα από τους νέους Έλληνες. Πιο απλά, παρατηρώντας 

μια γλώσσα διαχρονικά, βλέπουμε ότι: 

α) Φτιάχνει λέξεις για κάθε της ανάγκη ή δανείζεται λέξεις από 

άλλες (βλέπε γλωσσικά δάνεια και αντιδάνεια) για κάθε έννοια που 

πρέπει να εκφραστεί. Έτσι σε μια δεδομένη στιγμή έχει μια συγκεκρι-

μένη ποσότητα λέξεων και όσο περνά ο καιρός αυξάνεται. 

β) Όταν κατακτηθεί ο λαός που την ομιλάει, το λεξιλόγιο και τα 

γλωσσικά της στοιχεία αλλοιώνονται, εισάγοντας πάρα πολλά από τη 

γλώσσα του κατακτητή. Όταν ελευθερωθεί αποβάλει τα γλωσσικά στοι-

χεία του κατακτητή, επαναφέροντας τα καταργημένα ή δημιουργώντας 

καινούργια. 

γ) Οι λέξεις της στο χρόνο  παθαίνουν διάφορα φθογγικά πάθη 

για λόγους ευστομίας (ευφωνίας, για πιο ωραία και άνετη συμπροφορά 

των φθόγγων),  π.χ. γράφμα > γράμμα, σύνμαθητής > συμμαθητής... 

και αύξησης του λεξιλογίου (για σημασιολογική διαφοροποίηση), π.χ. 

: χώρα (τόπου) & (χ)ώρα > ώρα (χρόνου), ξέρα & ξηροί καρποί, σπόρια 

(τα σπέρματα) > όσπρια (τα φυτά)....  
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δ) Οι λέξεις της κατά καιρούς αλλάζουν μορφή, αλλάζουν την 

κατάληξή τους  με μια άλλη, για λόγους απλούστευσης της κλίσης,  πρβ 

π.χ. ότι τα αρχαία σε –ις: πράξις, τάξις, άσκησις… έγιναν: πράξη, τάξη, 

άσκηση… για να είναι – κλίνονται όμοια με  τα: νίκ-η, τιμ-ή,.... 

 

Συνεπώς η κάθε γλώσσα ούτε γεννιέται από μια άλλη γλώσσα  

ούτε και γεννήθηκε σε μια μόνο μέρα. Είναι ένα λαϊκό και διαχρονικό 

δημιούργημα,  με διαχρονική μορφή και διάπλαση (διαμορφώνεται α-

νάλογα με τις ανάγκες ή τις εποχές), αφ' ενός για εμπλουτισμό και 

σαφήνεια και αφ' ετέρου για να γίνει πιο εύστομη και πιο απλή, δηλαδή 

πιο εύκολη στην προφορά και χρήση. Κάτι που κάνει τη γλώσσα να 

γίνεται χρόνο με χρόνο αγνώριστη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ση-

μερινές γλώσσες περιέχουν  λέξεις και συντακτικά σχήματα, από:  

1) την αρχαιότερή τους μορφή, πρβ  π.χ. τα από αρχαία ελληνική 

στη νέα ελληνική: ο καλός Θεός, τον αυτόν χρόνο(ν), ο δυτικός άνε-

μος,.. τοις τιμημένοις νεκροίς (αρχαία δοτική) > στους τιμημένους νε-

κρούς, εν Αθήναις > στην Αθήνα..   

2) τη σύγχρονή τους μορφή: σπόγγος > σφουγγάρι, σφουγ-

γίζω,… 

3) τις ξένες γλώσσες, ακόμη και από αυτές που δεν υπάρχουν 

σήμερα, π.χ. στην ελληνική:  

γλωσσικά δάνεια από εβραϊκή: Μιχαήλ (Μιχαελ), Ιωάννης (Ιω-

χάνα), αμήν...   

από αγγλική: στοκ, πίβοτ, αράουτ, κόρνερ, ταϊμ άουτ...  

γλωσσικά αντιδάνεια από ιταλική: καμάρα > camera > κάμερα, 

βαλανίον > μπαλανίον >  banio > μπάνιο, κέντρο > centrum > σέ-

ντρα,... 

από αγγλική-γαλλική: πλάση(πλάθω) > plastic, μητρόπολις > 

metropolitan  > metro,... 

 

8. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΙΛΟΥΝΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Σύμφωνα με τη Γένεση, ο κόσμος όλος κάποτε μιλούσε την ίδια 

γλώσσα, όμως ο Πύργος της Βαβέλ (= ο πανύψηλος πύργος που έκτι-

ζαν κάποτε οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να φτάσουν έως στον ου-

ρανό, για να δουν εκεί τι γίνεται) στάθηκε η αιτία να δώσει ο Θεός  

διαφορετικές γλώσσες στους ανθρώπους, ώστε να μην μπορούν να συ-

νεννοηθούν και να πάψουν να κτίζουν αυτόν τον πύργο.  

Ωστόσο ο μύθος αυτός είναι αλληγορικός που εκφράζει την αν-

θρώπινη αλαζονεία και ασυνεννοησία και αφετέρου η πραγματικότητα 

είναι ότι οι άνθρωποι μιλούνε πολλές γλώσσες, γιατί αφενός η γλώσσα 

δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά κάτι το επίκτητο και αφετέρου ο κόσμος  

δεν είναι ένα ενιαίο κράτος, αλλά πάρα πολλά, οπότε του κάθε κράτος 
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οι κάτοικοι και ανάλογα με τη δική του γλωσσική ικανότητα,  δεξιοτε-

χνία και τις ανάγκες του δημιουργεί και την ανάλογη δική του γλώσσα 

(κώδικα) επικοινωνίας.  

 

9. ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Τεχνητή γλώσσα λέγεται η μη φυσική γλώσσα, αυτή που φτιά-

χτηκε όχι από κάποιο λαό και στόμα με στόμα, αλλά από κάποιον συ-

γκεκριμένο άνθρωπο ή  από κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, 

μιμούμενος κάποια φυσική γλώσσα.  

 

Οι τεχνητές γλώσσες:  

1) Προέκυψαν, επειδή από τη μια υπάρχει ανάγκη να υπάρξει κά-

ποια γλώσσα που να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους άνθρωποι 

με διαφορετικές γλώσσες και από την άλλη οι πιο διαδεδομένες σήμερα 

γλώσσες ( αγγλική, γαλλική, γερμανική, κινέζικη....) είναι δυσκολότα-

τες στην εκμάθησή τους.  

2) Φτιάχτηκαν με την επιλογή λέξεων ή ριζών λέξεων που είναι 

κοινές σε πάρα πολλές γλώσσες και απλούς ευρηματικούς, δήθεν, κα-

νόνες γραφής, σύνταξης και κλίσης, προκειμένου να μαθαίνονται εύ-

κολα,  

3) Χρησιμοποιούν φθογγική γραφή με λατινικούς χαρακτήρες. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των οπαδών της τεχνητής γλώσσας 

Εσπεράντο (βλέπε εγκυκλοπαίδεια «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ» κ.α.), η διε-

θνής αγγλική γλώσσα και γραφή μιλιόταν το 1900 στο 10% περίπου 

του παγκόσμιου πληθυσμού, το 1950 στο 11% και σήμερα μόλις στο 

8.5%!  Αυτό συνέβη, λένε, γιατί η αγγλική γλώσσα - γραφή είναι πάρα 

πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι οι τε-

χνητές γλώσσες είναι μόνο για απλή επικοινωνία, γιατί για μια πλήρη 

και ορθή συνεννόηση απαιτείται φυσική γλώσσα. 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Άλλο οι τεχνητές και οι φυσικές γλώσσες και άλλο οι γλώσσες 

προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν για 

να μπορεί ο προγραμματιστής να δίνει τις εντολές που πρέπει να εκτε-

λέσει ο υπολογιστής. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για την επικοινωνία 

του ανθρώπου και της μηχανής, όπως αντίστοιχα οι φυσικές γλώσσες 

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Οι γλώσ-

σες προγραμματισμού, που είναι τεχνητές γλώσσες, ακολουθούν τις 

βασικές έννοιες και αρχές της γλωσσολογίας, επιστήμη που μελετά τις 

φυσικές γλώσσες. Μία γλώσσα προσδιορίζεται από το αλφάβητό της, 

το λεξιλόγιό της, τη γραμματική της και τέλος τη σημασιολογία της 
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2) Η βασική διαφορά μεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών εί-

ναι ότι οι φυσικές γλώσσες έχουν τη δυνατότητα εξέλιξής τους, ενώ οι 

τεχνητές όχι. Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς, νέες λέξεις 

δημιουργούνται, κανόνες γραμματικής και σύνταξης αλλάζουν προ-

σαρμόζονται και απλοποιούνται με την πάροδο του χρόνου και αυτό 

γιατί η φυσική  γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ 

ανθρώπων, που εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές και 

τον κοινωνικό περίγυρο. Αντίθετα οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζο-

νται από στασιμότητα, αφού κατασκευάζονται συνειδητά για ένα συ-

γκεκριμένο σκοπό. Απλά οι γλώσσες προγραμματισμού τελειοποιού-

νται, όμως μόνο σε ένα τομέα, στις εφαρμογές. 

   

Α. Η ΤΕΧΝΗΤΗ  ΓΛΩΣΣΑ ESPERANTO 

 

Η τεχνική γλώσσα αυτή επινοήθηκε από τον  Πολωνό, εβραϊκής 

καταγωγής,  γιατρό Λάζαρο Λούντβιχ Ζάμενχοφ (L. L. Zamenhof, 1859 

- 1917)  ή με το φιλολογικό ψευδώνυμο " Doctor Esperanto " (= o 

γιατρός της ελπίδας), απ' όπου και η ονομασία της γλώσσας  αυτής ή 

που λέγεται γλώσσα Esperanto = γλώσσα της ελπίδας. θεωρείται 

γλώσσα λατινογενής, επειδή βασίζεται στο λεξολογικό υλικό των λατι-

νογενών καλούμενων γλωσσών, όμως στην πραγματικότητα η γλώσσα 

αυτή υιοθέτησε τα θέματα λέξεων που είναι κοινά – γνωστά σε πάρα 

πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες,  όπως π.χ. η ρομανική λέξη «radio», η 

λατινική λέξη «amo = αγαπώ», η ελληνική λέξη «esti = είναι, η ελλη-

νική λέξη γυνή > gyna» κ.α. Υπολογίζεται ότι το λεξιλόγιο της γλώσσας 

αυτής προέρχεται 75% από τη λατινική γλώσσα και τις καλούμενες 

ρουμανικές γλώσσες (κυρίως από τη γαλλική), 20 % από την αγγλο-

σαξονική (γερμανική και αγγλική), 5% από τη σλαβική (ρώσικη και 

πολωνική) και από την Ελληνική έχει πάρει τους επιστημονικούς ό-

ρους.   

Στην τεχνητή γλώσσα Esperanto οι λέξεις γράφονται με το λατι-

νικό αλφάβητο  και χωρίς ορθογραφίας με τόσα γράμματα όσοι και οι 

φθόγγοι τους και κάθε λέξη  προφέρεται ως γράφεται και γράφεται 

όπως προφέρεται. Ειδικότερα το αλφάβητό της εσπεράντο έχει 28 

γράμματα, τα εξής: 
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  _Mi amas vin (Esperanto) = Εγώ αγαπώ εσένα > σ’ α-

γαπώ (ελληνικά) 

= I love you (αγγλικά) = te amo (ισπανικά) ... 

  

 Στη γλώσσα Esperanto: 

1) Όλες οι λέξεις  τονίζονται στην παραλήγουσα. Δεν υπάρχουν 

ομόηχες λέξεις. 

2) Υπάρχει ένα μόνο άρθρο το «la», όπως στην αγγλική το «the» 

3) Μιλούμε σχεδόν πάντα με κυριολεξία. Δηλαδή σπάνια υπάρ-

χουν μεταφορικές εκφράσεις και καθόλου ιδιωματισμοί. 

4) Με σύνθεση δημιουργούνται  και τα γένη και οι αντίθετες έν-

νοιες, κάτι ως θα λέγαμε στην ελληνική: «παιδί γυναίκα» αντί «κορί-

τσι», «ληστής άνθρωπος αρχηγός» αντί «λήσταρχος» κ.τ.λ. 

5) Δεν υπάρχουν μονογενείς λέξεις, αλλά ρίζες - θέματα και πα-

ράγωγες  λέξεις. Στα αγγλικά και ελληνικά λέμε π.χ.: father = πατέρας,  

mother = μητέρα, father in law = πεθερός, parents = γονείς….Στη 

γλώσσα εσπεράντο  έχουμε τη ρίζα patr-  και απ’ αυτή κατόπιν παρά-

γονται τα patro, patrino, bonpatro, gepatroj.... = πατέρας, μητέρα, 

πεθερός, γονείς. 

6) Υπάρχουν όλα τα μέρη λόγου και οι τύποι τους. Απλώς εδώ 

έχουν περιοριστεί οι καταλήξεις τους. Ειδικότερα εδώ: 

α) Όλα τα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό (και τα αρσενικά και τα 

θηλυκά και τα ουδέτερα) λήγουν στην κατάληξη –ο, π.χ.: amiko = 

φίλος, arbo = δένδρο, birdo = πουλί , domo = σπίτι, hudo = σκυλί , 

kato =γάτα , libro = βιβλίο, strato = στράτα , urbo = πόλη, viro = 

άντρας 

β) Για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό των ουσιαστικών προ-

σθέτουμε την κατάληξη –ι που μαζί με το –ο του ενικού μας κάνουν 

την κατάληξη -οϊ: amikoi = φίλοι, arboi = δένδρα, birdoi = πουλία , 

domoi = σπίτια, hudoi = σκυλία , katoi= γάτες = , libroi = βιβλία, 

stratoi = στράτες , urboi = πόλεις, viroi = άντρες 

γ) Όλα τα επίθετα λήγουν στην κατάληξη –α και δεν κλίνονται 

(έχουν ίδιο ενικό και πληθυντικό αριθμό), π.χ.: alta = ψηλός , bela = 

ωραίος, facila = εύκολος, granda = μεγάλος, lomnga = μακρύς, nova 
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= καινούργιος, pura = καθαρός, sana = ηυγιείς, seka = ξερός, Varma 

= ζεστός 

δ) Με το πρόθεμα mal- σχηματίζουμε αντίθετες έννοιες, π.χ.: 

malalta = χαμηλός, όχι ψηλός, malbela = άσχημος, malfacila = δύ-

σκολος, malgranda = μικρός, mallonga = κοντός, malnova = παλιός, 

malpura = βρώμικος, malsana= υγρός,  malvarma = κρύος 

ε) Όλα τα επιρρήματα λήγουν στην κατάληξη –ε, και τα επίθετα 

γίνονται επιρρήματα με την κατάληξη –ε, π.χ.: active = δραστήρια, 

bone = καλά, facile= εύκολα, fiere = υπερήφανα, glate = ομαλά, 

rapide = γρήγορα, serioze = σοβαρά, silente = σιωπηλά, vere = αλη-

θινά, zorge = προσεχτικά 

 στ) Με τη κατάληξη –n δηλώνουμε το άμεσο αντικείμενο, για 

διάκρισή του από υποκείμενο: La hundo amas la katon = το σκυλί α-

γαπά τη γατα. 

 ζ) Όλα τα ρήματα στο απαρέμφατο τελειώνουν στην κατάληξη –

ι και για να σχηματίσουμε τον ενεστώτα χρησιμοποιούμε την κατάληξη 

–as, για σχηματίσουμε τον αόριστο χρησιμοποιούμε  την κατάληξη –ιs. 

για το μέλλοντα την κατάληξη –os και στο ενεστώτα στην κατάληξη –

ας:  

doni = δίνω, fari = κάνω, havi = έχω,  lerni = μαθαίνω,  ludi = 

παίζω, paroli = μιλώ, povi = μπορώ, ridi = γελώ, scii = ξέρω, vidi = 

βλέπω 

esti = είμαι, mi estas, ni estas, vi estas, vi estas, li/si/gi estas, 

ili estas 

 

 Γεια! Saluton! 

Καλώς ήρθες! Bonvenon! 

Καλό πρωί. Bonan matenon. 

Καλή μέρα. Bonan tagon. 

Καλή νύχτα. Bonan nokton. 

Ευχαριστώ. Dankon. 

Μιλώ Εσπεράντο. Mi parolas Esperanton. 

Ας κουβεντιάσουμε. Ni babilu. 

Σ' αγαπώ. Mi amas vin. 

Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Mi ne povas vivi sen vi. 

Πού είναι η τουαλέτα; Kie estas la necesejo? 

Τι ώρα είναι; Kioma horo estas? 

Δεν καταλαβαίνω. Mi ne komprenas. 

Δεν πειράζει! Ne gravas! 

Kι άλλη μπύρα, παρακαλώ! Plian bieron, mi petas! 

Φύγε! Foriru! 

Τι στο καλό φοράς; Kion diable vi portas? 
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Η μητέρα σου μιλάει Ίντο! Via patrino parolas Idon! 

Είμαι πολύ πιο διεθνής από σένα! Mi estas multe pli internacia ol vi! 

Έχει μεγάλα ρουθούνια. Li havas grandajn naztruojn. 

Πολύ δουλειά, λίγα λεφτά. Trolaborigata kaj maltropagata. 

Χρειάζομαι την καφεΐνη μου. Mi bezonas mian kafeinon. 

Του αγίου Ποτέ. Kiam flugos porkoj. 

Το κρεβάτι σου είναι πολύ άνετο. Via lito estas tre komfortiga. 

Ποτέ μην κατουράς στον άνεμο. Neniam pisu en la venton. 

Προτιμώ να παραπονεθώ, ευχαρι-

στώ. 

Mi preferas plendi, dankon. 

Δουλεύω σα γιαπωνέζος κάστο-

ρας. 

Mi laboras kiel japana kastoro. 

Δεν ξεχνώ ποτέ την αιτιατική. Mi neniam forgesas la akuzativo. 

Ο Ζάμενχοφ σίγουρα ήξερε να το 

γιορτάζει! 

Zamenhof ja estis festemulo! 

Πότε φτάνει το τρένο; Kiam la trajno alvenos? 

Φτιάξε μου μια βατομουρόπιτα! Faru por mi mirtelan torton! 

Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Mi ne scias pri kio vi parolas. 

Μόνο η σουηδική μουσική αξίζει. Gravas nur sveda muziko. 

Το πράσινο είναι το αγαπημένο 

μου χρώμα. 

Verdo estas mia plej preferata koloro. 

   
Β. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ IDO  

 

Η τεχνητή γλώσσα αυτή είναι διασκευή της εσπεράντο. Το λεξι-

λόγιο της,  αποτελείται από λέξεις που είναι κοινές στις κύριες ευρω-

παϊκές γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, Ιταλική, ρωσική και ι-

σπανική)   και οι ρίζες τους στη λατινική, όπως π.χ. οι: bank, bona, 

donar, gardeno, kavalo, maro... 

banko (E. bank, G. bank, F. banque, R. bank, S. banco) 

bona (E. Good, & bonus, F. Bon, I. Buono. S. Bueno. 

 Οι λέξεις της γλώσσας αυτής τονίζονται συνήθως, όχι όμως πά-

ντα, στην τελευταία συλλαβή και στη γραφή της δε χρησιμοποιείται 

τονικό σημάδι. Υπάρχουν λίγες καταλήξεις για την υπόδειξη των χρό-

νων του ρήματος και του ενικού και του πληθυντικού αριθμού, π.χ. με 

την κατάληξη –ο = ενικός: amiko (φίλος, η), aquo (νερό), animalo 

(ζώο), batelo (πλοίο), domo (δωμάτιο)... 

Η προφορά των λέξεων της τεχνητής γλώσσας αυτής γράφεται 

φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο.  

  

Γ. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ INTERGLOSSA 
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 Η τεχνητή γλώσσα interglossa  (λατινικά inter  = διεθνής,  

glossa = ελληνικά γλώσσα) αποτελείται από λέξεις που έχει καθιερώσει 

η σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία και οι οποίες βρίσκονται ως κοινές 

σε πάρα πολλές γλώσσες. Στην πλειονότητά τους οι λέξεις αυτές είναι 

ελληνικής και λατινικής καταγωγής ή έχουν φτιαχτεί από  ελληνικές 

και λατινικές  ρίζες και θέματα, όπως π.χ. οι: bibli = βιβλίο, gyna = 

γυνή > γυναίκα, anthropi = άνθρωπος, palaeo = παλαιός...  και δεν 

έχουν κλίση και γένη. 

Κάθε γένος έχει τα δικά του ονόματα ή δηλώνεται περιφραστικά, 

όπως λέμε «άρρεν παιδί», αντί αγόρι, «θήλυ παιδί», αντί κορίτσι…  

Η τεχνητή γλώσσα αυτή γράφεται φθογγικά και με τους χαρα-

κτήρες του λατινικού αλφάβητου, π.χ.:  

U palaeo gyna in horta 

= H γριά (παλαιά) γυνή είναι στον κήπο (χόρτα). 

U gyna, mega tem apo auto anthropi. 

= H γυνή, είναι χωρισμένη πολύ καιρό (μέγα) από τον άνθρωπό 

(σύζυγο). 

U domi; su gebe gravito; habe mega palaeo 

= Το σπίτι (δωμάτιο) που έπεσε κάτω ήταν πολύ  παλιό. 

Un anthropi; su pre dicte re; non habe bio 

= Ο άνθρωπος που είπαμε είναι νεκρός. 

Na parenta in urani 

= O πατέρας μου είναι στον ουρανό (δηλ. πεθαμένος). 

Pan proletari de geo 

= Όλοι (παν) Εργάτες ενωθείτε. 

Fe pre dicte a mi mega longo historio. 

= Αυτή μου είπε μια μεγάλη ιστορία 

     
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΓΡΑΦΗ 

  
Φυσικά η ανάγκη μια εύκολης διεθνούς γλώσσας και γραφής υ-

πάρχει, όμως οι τεχνητές γλώσσες δεν είναι και η λύση του προβλήμα-

τος, γιατί δεν είναι επαρκείς. Οι λέξεις των τεχνητών γλωσσών, όπως 

είδαμε πιο πριν, είναι παρμένες από εδώ και από εκεί (από πολλές 

γλώσσες) και μάλιστα όχι με τη φυσική τους μορφή, αλλά με μια τυ-

ποποιημένη (έχει παρθεί μόνο η ρίζα τους, στην οποία προσκολλώνται 

κάποιες λίγες καταλήξεις), άρα είναι λέξεις  χωρίς συστατικά στοιχεία 

(θέμα ή ρίζα, κατάληξη κ.λπ.) και χωρίς φυσική  συνάφεια και ως εξ 

αυτού δεν μπορεί κάποιος  να απομνημονεύσει πολλές από αυτές τις 

λέξεις  οπότε και δεν μπορεί να ακούσει ή να κάνει μια επιστημονική 

ομιλία κ.α. Είναι μόνο  για απλές συνομιλίες , όπως αυτές για τουριστι-

κούς λόγους.  
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 Προ αυτού και της ανάγκης διεθνούς συνεννόησης, η μόνη και  

σωστή λύση του προβλήματος είναι η καθιέρωση της Ελληνικής Γλώσ-

σας και της Ελληνικής Γραφής και πάλι ως διεθνείς, γιατί μόνο αυτές 

έχουν τα προσόντα γι αυτό, όπως είδαμε πιο πριν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΑ 
 

 

1.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΗ 

 

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, άρα και του λόγου, ένα από τα 

λόγια. Είναι ένα οργανωμένο ηχητικό σήμα που εκφράζει με τα επιμέ-

ρους 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 ο-

ποίων 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 
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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 
 
Σημειώνεται ότι: 
1) Οι λέξεις δε δημιουργούνται ούτε με τη μίμηση ήχων του περιβάλλοντος 

ούτε και με τυχαίους συνδυασμούς φθόγγων που τους αποδόθηκε μια έννοια, 
όπως λέγεται κ.α., γιατί, όπως θα δούμε πιο κάτω, από τη μια οι λέξεις αποτε-
λούνται - γεννιούνται – κατανοούνται από συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία 
(θέμα ή  ρίζα, κατάληξη κ.τ.λ.) και τα οποία κανονίζουν και την έννοια των λέξεων 
και από την άλλη τα στοιχεία αυτά συναρμολογούνται σε λέξεις με ειδικούς τρό-
πους και κυρίως την καλούμενη παραγωγή και σύνθεση. Επίσης πιο κάτω, θα 
δούμε και πως γεννιόνται ή πως προήλθαν και τα συστατικά στοιχεία των λέ-
ξεων. 

2)  Στη γλώσσα υπάρχουν και κάποιες λέξεις που δεν έχουν καταλήξεις, 
κλιτικές ή παραγωγικές,  και η  όλη φθογγική τους σύνθεση είναι και το συστατικό 
- νοηματικό τους στοιχείο. (Περισσότερα βλέπε πιο κάτω στα «Συστατικά στοι-
χεία λέξεων».) 

3) Στον προφορικό λόγο το νόημα πολλών λέξεων κανονίζεται , λίγο ή 
πολύ, και από: 

α) Τα είδη προφοράς: η καταφατική, η ερωτηματική, η θαυμαστική κ.τ.λ.  
εκφώνηση των προτάσεων και το ποιόν (τα χρώματα φωνής). 

β) Την έκφραση. Άλλο το «καλημέρα» με σιγανή φωνή και  άλλο με δυ-
νατή, άλλο το να πεις «καλημέρα» καθιστός και άλλο  όρθιος ή με υπόκλιση, ενώ 
ένας μορφασμός αναιρεί όσα λέμε ή τα αλλοιώνει, μειώνει κ.τ.λ. ανάλογα με το 
είδος του 

 

2. ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΝΟΗΣΗ  

 

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 
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(κοινές λέξεις),  τα οποία επιβάλουν η  γεωγραφία, το εμπόριο, οι τέχνες, η θρη-
σκεία κ.α. Σε όλες τις γλώσσες π.χ. υπάρχουν οι λέξεις: Ολυμπία, Ευρώπη, Ιτα-

λία… =  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 

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… 

 

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 
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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. 

 

 

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: 
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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: 

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.    
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3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Α. 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 της 

πρότασης, 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 (σύνθετο νόημα), όπως π.χ. οι εξής λέξεις: 

δια-γράφ-ω, εξ-υπ(ο)-ακούγεται, εκ-δύω > γδύνω, εν-βόλιον > 

μπόλι....  

Ελληνική: εξ-υπ(ο)-ακούγεται, εκ-δύω > γδύνω..    

Λατινική: con-panis > compania, in-statuo > instituto 

(ινστιτούτο).. 

 

Β.  ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ, ΟΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΕ-

ΞΕΙΣ 

 

Οι απλές λέξεις από άποψης κατασκευής ή σχηματισμού είναι άλ-

λες ριζικές ή πρωτότυπες και άλλες παράγωγες. Δηλαδή άλλες γεννιό-

νται από ρίζες και άλλες από θέματα άλλων λέξεων. 

Πρωτότυπη λέξη λέγεται αυτή που από το θέμα της συν μια 

κατάληξη παράγεται (γεννιέται) μια άλλη και παράγωγη λέξη αυτή 

που παράγεται (γεννιέται) από τη ρίζα ή το  θέμα μιας άλλης λέξης, 

π.χ. πρωτότυπη λέξη λα-ός (θέμα "λα-") και παράγωγη λέξη λαϊκ-ός 

(θέμα λαϊκ-»), πρωτότυπη λέξη: κράτ-ος, κρίν-ω..  και παράγωγη 

λέξη: κρατ-ικός,ή,ό,  κρί(ν)-ση..  

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.  
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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...  Οι ρίζες των λέξεων έχουν ως 

πρώτη ύλη τα φωνήματα, δηλαδή τους ήχους του περιβάλλοντος. Δη-

λαδή άλλοτε μια ρίζα είναι ένας αυτούσιος ήχος του περιβάλλοντος 

(τότε μιλούμε για ηχοποιημένες λέξεις, π.χ.: τιτιβίζω, χαχανίζω, φάπα, 

τσάπα…) και άλλοτε ένας επεξεργασμένος ήχος περιβάλλοντος με πρό-

σθεση ή αφαίρεση ή αντιμετάθεση φθόγγου, τότε η ρίζα είναι κάτι ως 

το σκίτσο και η φωτογραφία, πρβ π.χ.: γράφ-μα > γράμμα, όπ.. > οπ-

ή, όπ-μα > όμμα > μάτι….  

Μια λέξη μπορεί να είναι πρωτότυπη, αλλά και παράγωγη, πρβ 

π.χ.: πόλη ( ρίζα - θέμα "πόλ-) > πολίτης (παραγωγικό θέμα "πολίτ-") 

> πολιτικός ( παραγωγικό θέμα "πολιτικ-") > πολιτικάντης,..   

 
Γ. ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΑ-

ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ 

 

Οι λέξεις κάθε γλώσσας είναι άλλες ντόπιας δημιουργίας (παρα-

γωγής ή σύνθεσης) και άλλες 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... 

 

Εθνικές λέξεις λέγονται  οι ντόπιες, αυτές που περιορίζονται μόνο σε 

εθνικό επίπεδο, αυτές που χρησιμοποιούνται μόνο από μια γλώσσα ή μόνο από 
ένα λαό, όπως π.χ. οι κάτωθι στην  ελληνική γλώσσα: Θεός, θεά, θέα, θέατρο, 
ήθος, ηθοποιός, Ελλάδα, συν-άγω  

τοπικές (Κρήτη): χοχλιός,  κοκοσάλιο, κερούλα.....   

κοινές (πανελλαδικά): σαλιγκάρι, χαλάζι, με κέρατα..  
Διεθνείς  λέξεις λέγονται αυτές που χρησιμοποιούνται  σε πολλές γλώσ-

σες, 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... 
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Γλωσσικά αντιδάνεια λέγονται οι λέξεις μιας γλώσσας που  πήγαν σε 

μια άλλη και μετά από καιρό ξανάρθαν, αυτούσιες ή παραποιημένες στην προ-

φορά ή στην έννοια, όπως π.χ. οι πιο κάτω στην ελληνική:  

Από λατινική: καμάρα > camera > κάμερα, βαλανίον >  banio > μπάνιο,..   
Από αγγλική & γαλλική: άστρο(ν) > star > σταρ, βυζί(ον) > μπουζί (buzi), 

πλάσις (πλάθω) > πλάση > plastic  (αγγλικά) > πλαστικό   κέντρον > centrum  
(λατινικά) > center (αγγλικά) > σέντρα,... 

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι: 

1) Οι ξένες λέξεις είναι το μεγαλύτερο ποσοστό λέξεων που υ-

πάρχουν σε κάθε γλώσσα. Οι λέξεις π.χ. της αγγλικής γλώσσας, σύμ-

φωνα με τον W. Skeat, είναι: 32% γαλλικές, 18% αγγλοσαξονικές, 

14,4% λατινικές, 12,5% ελληνικές, 23,1% από άλλες γλώσσες. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των λέξεων κάθε γλώσσας εί-

ναι τα ονόματα, τα οποία δεν είναι ατομικής (ενός λαού μόνο) παρα-

γωγής 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 & πνευ-

ματικών) που κάνουν, κάνουν και εισαγωγή ονομάτων των αγαθών 

αυτών. Τα ονόματα των θρησκευτικών προσώπων είναι κοινά  στις ο-

μόθρησκες γλώσσες.  Τα γεωγραφικά ονόματα (πόλεων, βουνών, πε-

διάδων...) 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, Εμ-

μανουήλ....  Ομοίως η λατινική  μέσω των επιστημών και των  τεχνών 

έκανε παγκοσμίως  γνωστές πάρα πολλές  ελληνικές λέξεις, όπως τις: 

θέατρο > teatro  (λατινικά) > Theater (αγγλικά), δίσκος > diskus, 

diskette,  σκηνή > σκηνικό > scenario,  Olympia, alphabet,   

photocopy, prototype...... 

3) Πολλές λέξεις έχουν πλαστεί από το διεθνές εμπόριο, την 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»).. 
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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)....   

 

 

Δ. 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 προέκυπταν.   

Λέξεις αρχαίες λέγονται  αυτές που έφτιαξαν οι πρόγονοί μας, όπως οι 
εξής στην ελληνική: μήνιν, Θεά,.. (Όμηρος) 

Λέξεις νέες λέγονται οι σημερινές, αυτές που φτιάχτηκαν τα τελευταία 
χρόνια, όπως οι εξής στην ελληνική: μήνιν > μανία,... 

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… 
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4. ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Οι λέξεις, όπως είδαμε πιο πριν, άλλες είναι απλές και άλλες σύν-

θετες. Οι απλές αποτελούνται – παράγονται από τα εξής συστατικά 

στοιχεία: τη ρίζα, το θέμα,  το πρόθεμα, την κατάληξη και τον τόνο, 

που όλα μαζί καθορίζουν – κανονίζουν και την έννοιά των απλών λέ-

ξεων: έ-λεγα, λέγ-ω, καλ-ή, καλ-ό… 

Ειδικότερα: 

 

1) Η κατάληξη, παραγωγική ή κλητική 

Κατάληξη λέγεται το μεταβλητό μέρος που τελειώνει μια λέξη. Το 

συστατικό στοιχείο της λέξης που μας λέει τι μέρος λόγου (ουσιαστικό 

ή επίθετο, ρήμα.. ) ή τύπος (γένος, αριθμός, πτώση ή πρόσωπο) είναι 

το σημαινόμενο από τη λέξη, π.χ.: καλ-ός,ή,ό,   χθεσ-ιν-ός,ή,ό,  χθεσ-

ιν-ού,ών..   

 

Παραγωγικές καταλήξεις λέγονται αυτές με τις οποίες 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, όπως οι πιο κάτω στην ελληνική: 

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..           = πληθυ-

ντικός 

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 

,........................ 
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Οι παραγωγικές καταλήξεις έχουν ληκτικό μέρος τις κλιτικές - 

τυπολογικές καταλήξεις: χθες > χθεσ-ιν-ός.  

Επίθημα λέγεται το μέρος (οι φθόγγοι) που έχει επιπλέον μια 

παραγωγική κατάληξη  από μια κλητική και το οποίο διαφοροποιεί την 

έννοια, π.χ.: καλ-ός – καλ-ύτερ-ος, τακτός > τακτ-ικ-ός,… 

 

 

2) Η Ρίζα  

Ρίζα λέγεται το αρχικό θέμα  απ' όπου παράγονται  μια σειρά από 

λέξεις ή άλλα θέματα, π.χ.: πόλ-ις (ρίζα ή αρχικό θέμα πόλ-) > πολίτ-

ης ( θέμα πολίτ-) > πολιτικ-ός (θέμα πολιτικ-) > πολιτικάντ-ης..... Οι 

φθόγγοι που είναι κοινοί σε μια ευρεία ομάδα συγγενών λέξεων, όπως 

π.χ. οι φθόγγοι  "τακ-" στις λέξεις: τακ-σις > τάξις, τακ-τικός,ή,ό, ά-

τακ-τος,η,ο, τακ-τικότερος,η,ο, δια-τακ-τική, παρά-τακ-σ/ξη...  Ο-

μοίως ρίζα "γραφ-" και λέξεις: γράφ-ω, γραφ-έας, γραφ-είο.. 

 

3) Το θέμα 

Θέμα λέγεται το αρχικό και αμετάβλητο μέρος μιας κλιτής λέξης 

και το οποίο καθορίζει-δηλώνει την κύρια σημασία ή έννοια του σημαι-

νόμενου.   

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-βολος & καλλι-γραφία (καλ-ή γραφή)  
πόλ-ις(-η) > πολ-ίτης…. & πόλε-ως  > πολε-οδομία   
γάλα, γάλατ-ος > γαλατ-άς, γαλ-ουχώ, γαλατάδικο 

λιμ-ήν (λιμάν-ι), λιμένος: λιμενοβραχίονας, λιμενάρχης  
 

Χαρακτήρας λέγεται ο ληκτικός φθόγγος του θέματος ή της ρί-

ζας:  γραφ-ή, (χαρακτήρας -φ-), γραφικ-ός,ού..(χαρακτήρας -κ-), 

γραφ-μα > γράμμ-α (χαρακτήρας μ). 

 

4) 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, για να δηλώσουμε παρελθόντα χρόνο, πρβ π.χ.: τρίβω > έ-

τριβα, έ-τριψα, λέγω >  έ-λεγα... 
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5)  Ο τόνος 

Τόνος λέγεται η προφορά πιο δυνατά μιας συλλαβής της λέξης, 

π.χ.:  κα-λός, έ-ξοχη, εξο-χή… Συνεπώς ο τόνος δεν είναι φθογγικό 

στοιχείο της λέξης, αλλά φωνητικό  

Τονικό σημάδι λέγεται το σήμα (')  που  σημειώνεται (βάζουμε) 

στο γραπτό λόγο πάνω από το φωνήεν   της συλλαβής της λέξης που 

τονίζεται, όπως π.χ.: εξο-χή, έ-ξοχη 

Τόνο έχουν οι δισύλλαβες και άνω λέξεις: καλό, καλύτερος…, ά-

σχετα αν σε μερικές γλώσσες δε σημειώνεται, πρβ π.χ. στην αγγλική: 

morning (προφορά «μόρνινκ»). 

Ο τονισμός γίνεται για εκτόνωση και συγκεκριμενοποίηση της 

προφοράς τους (είναι  φοβερά δύσκολο το να προφέρουμε ίδια ή ισό-

τιμα στην ένταση φωνής όλες τις συλλαβές  των λέξεων)  και στην 

ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα, έχει κανονιστεί, αντί να τονίζουμε 

μια τυχαία  συλλαβή των λέξεων, να τονίζουμε μια συγκεκριμένη από 

το τέλος τους ανάλογα με τα μέρη λόγου και τους τύπους τους, ώστε 

να μας τα υποδείχνει τάχιστα μαζί με την κατάληξη, πρβ π.χ. κινά (ο-

ριστική) & κίνα (προστακτική), έξοχη (επίθετο) & εξοχή (ουσιαστικό), 

παραγωγός (ουσιαστικό) & παράγωγος (επίθετο) …  

(Περισσότερα για τον τόνο βλέπε στο βιβλίο:  

«Το ελληνικό σύστημα γραφής», Α. Κρασανάκη) 

 

ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
 

1. Οι φθόγγοι και οι συλλαβές δεν είναι συστατικά – νοημα-

τικά μέρη  των λέξεων, εκτός και έχουμε συστατικό στοιχείο που απο-

τελείται από ένα μόνο φθόγγο (στην περίπτωση αυτή θα είναι μόνο 

φωνήεν) ή από μια μόνο συλλαβή, όπως π.χ. στις λέξεις: π.χ.: το, εκ, 

η, καλ-ό, ά-τυχ-ο, καλ-ή…  μια και τα σύμφωνα δεν προφέρονται ποτέ 

από μόνα τους και οι συλλαβές είναι απλώς τμήματα των λέξεων που 

διευκολύνουν τη σύλληψή ή την προφορά τους, απ΄ όπου και συλλα-

βές. Τα στοιχεία εκείνα που υλοποιούν τη γλωσσική έκφραση είναι τα 

συστατικά στοιχεία (ρίζα ή θέμα,  κατάληξη κ.τ.λ.) : καλ-ός, καλ-ύτερ-

η… παράλληλα με τα α’ και β’ συνθετικό, αν έχουμε σύνθετη λέξη: συν-

ε-όρτασ-α,ες,… 

2. Οι φθόγγοι δεν είναι αυτόνομα στοιχεία, αφού τα μικρότερα 

τεμάχια που μπορούν να κοπούν οι λέξεις είναι οι συλλαβές, φωνηε-

ντικές (= ένα φωνήεν μόνο του, π.χ. ο α-έ-ρας) ή συμφωνικές (ένα 

φωνήεν συν ένα ή περισσότερα φωνήεντα, π.χ. τον, εν, νε-ος..),  πρβ 

π.χ.: κα-λός, γρά-φω… μια και τα σύμφωνα δεν προφέρονται ποτέ από 

μόνα τους. Προφέρονται πάντα μαζί με ένα φωνήεν,  πριν ή μετά από 

αυτά, πρβ π.χ.: εν, νέ-ος, εκ, κε-ντρο … απ΄ όπου και σύμφωνα. Όσο 

και αν προσπαθήσουμε να προφέρουμε ένα σύμφωνο μόνο του, π.χ. 
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το κ, είναι αδύνατο να το κατορθώσουμε, θα πούμε π.χ. κα ή κου ή 

κε.. 

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:  

«Το ελληνικό σύστημα γραφής», Α. Κρασανάκη) 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

&  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

 

Στις διάφορες γλώσσες υπάρχουν και λέξεις που δεν έχουν κατα-

λήξεις, κλιτικές ή παραγωγικές,  και εξ αυτού είναι άκλιτες, με βοηθη-

τική (ειδική ή γενική) έννοια, μονοσύλλαβες ή ολιγοσύλλαβες (αν δεν 

είναι σύνθετες) και η  όλη φθογγική τους σύνθεση είναι και το συστα-

τικό - νοηματικό τους στοιχείο.  Στην ελληνική γλώσσα οι λέξεις χωρίς 

καταλήξεις είναι οι μόνο οι σύνδεσμοι, οι προθέσεις, τα επιφωνήματα 

και κάποια από τα επιρρήματα, όπως π.χ. οι: με, από, και, ναι, μεν, 

υπέρ, αχ!, απέναντι….., επομένως η μειοψηφία. Σε άλλες γλώσσες, ό-

πως π.χ. στην κινέζικη, όλες σχεδόν οι λέξεις είναι χωρίς καταλήξεις 

και σε άλλες, όπως π.χ. στην αγγλική, οι μισές-μισές ή η πλειοψηφία. 

Οι λέξεις που είναι χωρίς καταλήξεις εξειδικεύονται ή αλλάζουν έννοια 

είτε με το ανεβοκατέβασμα της έντασης του τόνου τους είτε με το να 

τις πούμε με μια άλλη λέξη πριν ή μετά από αυτές, δηλαδή με σύνταξη 

κατά παράταξη - περιφραστικά.  

Παρέβαλε π.χ. στην ελληνική ότι οι άκλιτες λέξεις: ή & η, ο & ό, 

πως & πώς, πότε & ποτέ..,  με διαφορετική ένταση του τόνου ή με τη 

μεταφορά του τόνου από τη μια συλλαβή στην άλλη αποκτούν διαφο-

ρετική σημασία. Στην κινέζικη γλώσσα ο τόνος έχει όχι δυο, όπως στην 

ελληνική,, αλλά τέσσερις σκάλες και με κάθε ένταση η λέξη αποκτά και 

διαφορετική σημασία. Παρέβαλε, ομοίως, ότι  οι άκλιτες ελληνικές ε-

πιρρηματικές λέξεις «απέναντι, πάνω, ναι, από… »… συγκεκριμενοποι-

ούνται εννοιολογικά με τη σύνταξη κατά παράταξη (περιφραστικά, λε-

γόμενες πριν ή μετά από άλλες μέσα στην πρόταση), πρβ π.χ.: «απέ-

ναντι από την Κύπρο» = η Τουρκία, ενώ «απέναντι από το σπίτι σου» 

= το σχολείο, «ναι», να πάω, ενώ  «ναι», δεν πάω…  

Σε άλλες γλώσσες (π.χ. κινέζικη) δεν υπάρχουν καθόλου παρα-

γωγικές και κλιτικές καταλήξεις και σε άλλες (π.χ. αγγλική) οι μισές ή 

λίγες σχετικά. Στις γλώσσες αυτές τα γένη, η κλίση και τα μέρη λόγου 

σχηματίζονται είτε με σύνθεση ( δηλαδή με το να πούμε μια τέτοια 

λέξη σύνθετα με μια άλλη) είτε με σύνταξη κατά παράταση, δηλαδή 

λέγοντας αυτή τη λέξη πριν ή μετά από μια άλλη. Παρέβαλε π.χ. στην 

αγγλική: the love & I love, you love, he love, of love… όπου η αυτή 

λέξη (εδώ η λέξη love, με προσωπική αντωνυμία: Ι, you… γίνεται ρήμα, 
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με το άρθρο the γίνεται ουσιαστικό, με το μόριο of  γίνεται ουσιαστικό 

πτώσης γενικής κ.τ.λ. 

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:  

«Συντακτικό ελληνικής γλώσσας» Α. Κρασανάκη) 

 

 

5. ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Οι σύνθετες λέξεις, εκτός από τα συστατικά στοιχεία (θέμα, κα-

τάληξη, τόνο κ.τ.λ.) των απλών λέξεων, αποτελούνται και από το α’ 

και β’ συνθετικό, που όλα μαζί καθορίζουν – κανονίζουν την έννοιά 

των συνθέτων λέξεων, πρβ: συν-λαμβάν-ω > συλλαμβάνω. συν-έ-

λαβ-α,ες… 

 

Ειδικότερα: 

Πρώτο (α')  συνθετικό  λέγεται η απλή λέξη που  μπαίνει πρώτη στη 

σύνθεση. 
Δεύτερο (β') συνθετικό λέγεται η απλή λέξη που μπαίνει δεύτερη στη 

σύνθεση:   συμμαθητής = συν (α' συνθετικό) +  μαθητής (β' συνθετικό)  
Συνδετικό  φωνήεν  λέγεται το φωνήεν που ενώνει τα δυο  συνθετικά: 

αστραπή + βροντή = αστραπόβροντο, το -ο- = συνδετικό φωνήεν.   

Γνήσια σύνθεση λέγεται αυτή που γίνεται με συνδετικό φωνήεν το -ο- 
ή ένα άλλο εκτός του ληκτικού του α' συνθετικού: κρυφομιλώ (κρυφά  ομιλώ), 
γεωγραφία (γη, γαία γράφω), πεντάδραχμο (πέντε δραχμές), γυναίκες + παιδιά 
>  γυναικόπαιδα, πικρή + δάφνη >  πικροδάφνη.. 

Νόθα  ή  καταχρηστική σύνθεση  λέγεται αυτή που γίνεται με  αυτού-

σιες λέξεις ή με συνδετικό φωνήεν το ληκτικό  φωνήεν του α' συνθετικού, αν 
υπάρχει, π.χ.:  

ελληνική: εκ-δρομή, εκ-δύνω > γδύνω, νέα πόλη > Νεάπολη, Χριστού 
γέννα > Χριστούγεννα… 

κινέζικη: πε» = κύπελλο, «τσιμ» = χρυσός,η,ο, «τσιμ πε» = χρυσό κύ-
πελλο, «νι τσάου» = καλημέρα, «σιαμ-σουέ» = το  άρωμα (το αρωματόνερο), 
«σεν» = ο θεός, «σί-λά» = η Ελλάδα, «τσούν-κούο» = η κίνα, «μέϊ-κό» 
= η  Αμερική..   

Σύμφυση λέγεται η σύνθεση λέξεων που γίνεται με συγχώνευση (χωρίς 

συνδετικό φωνήεν) δυο απλών λέξεων, π.χ.: εκ-δύω > γδύνω, εν-βολιάζω > 
μπολιάζω, εκ-ρέω > Κρόνος > χρόνος.. 

 

Η λέξη γη ως πρώτο συνθετικό γίνεται:   γή-πεδο, γή-λοφος, γεω-μετρία, 
γεω-λόγος, γεω-πόνος..   γαιο-κτήμονας, γαι-άνθρακας... 

Τα αριθμητικά ως πρώτα συνθετικά γίνονται: 

Το ένας > μονό- : μονάκριβος, μονομαχία.. 
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Το δυο> δι, δισ, δυ: δίδραχμο, δισέγγονος, δίφραγγο, δικέφαλο, δίκοπο, 

δισεκατομμύριο, συνδυασμός...   
Το τρία > τρι, τρισ-: τρισύλλαβο, τριγύρω,  τρίγλωσσος, τρισάγιο, Τρι-

σεύγενη..   
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, Μακρυ-
γιάννης, πλατύσκαλο..   

 

 

6. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Παρατηρώντας ηχητικά και εννοιολογικά τις λέξεις βλέπουμε ότι 

δεν είναι τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που τους αποδόθηκε μια έννοια, 

αλλά είναι συγκεκριμένα και οργανωμένα ηχητικά σήματα, τα οποία με 

τα επιμέρους συστατικά τους στοιχεία (= το θέμα ή η ρίζα, συν μια 

κατάληξη) φανερώνουν μια έννοια, π.χ. : γράφ-ω, δια-γράφ-ω, γραφ-

έας…  (Περισσότερα βλέπε : « Κεφάλαιο Α’: Η πρώτη ύλη και Δημιουρ-

γία των λέξεων).  

Η συναρμολόγηση των συστατικών στοιχείων μια γίνεται με την 

καλούμενη παραγωγή και την καλούμενη σύνθεση. 

1) Η σύνθεση 

Σύνθεση λέγεται ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται οι σύνθε-

τες λέξεις. Η δημιουργία λέξης με την ένωση δυο ή περισσοτέρων α-

πλών λέξεων, π.χ.: δια-γράφ-ω, συν-γράφ-ω, δια-κρατ-ικός.... 

2) Η παραγωγή 

Παραγωγή λέγεται ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται οι απλές 

λέξεις. Οι απλές λέξεις δημιουργούνται είτε από θέματα άλλων λέξεων, 

που τότε λέγονται  «παράγωγες λέξεις» είτε από ρίζες (πρωτότυπα 

θέματα), που τότε λέγονται «ριζικές λέξεις». Η δημιουργία των α-

πλών λέξεων γίνεται με την πρόσθεση στη ρίζα ή στο θέμα της πρωτό-

τυπης λέξης μιας κατάληξης, κλιτικής ή παραγωγικής, π.χ.: 

Ρίζα κρατ- και ριζική λέξη «κράτ-ος» 

Ριζική - πρωτότυπη λέξη: «κράτ-ος» & παράγωγη λέξη: κρατ-

ικός 

3) Η καταχρηστική παραγωγή  

 Καταχρηστική παραγωγή λέγεται η παραγωγή λέξης: 

α) Με αλλαγή του τύπου (= του γένους ή του αριθμού) της, π.χ.: 

αι Αθήναι > η Αθήνα,  ο έμπορος &  η έμπορος, ο σύζυγος & η σύζυγος..   
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β) Με αλλαγή του μέρους λόγου της (π.χ. ένα επίθετο να γίνει 

ουσιαστικό), π.χ.: παράγωγος,η,ο > ο παραγωγός, παράγωγη > η πα-

ραγωγή,  ζεστή > η ζέστη, μηχανική/ κεραμική.. (τέχνη) > η μηχανική/ 

κεραμική.. ο μηχανικός (τεχνίτης αυτoκινήτου) & ο μηχανικός..   

γ) Με αλλαγή της κατάληξης μιας αρχαίας λέξης, όπως  π.χ. η  

κατάργηση της γ’ κλίσης της αρχαίας, δηλαδή των καταλήξεων –ις, -

ας, -ρ...: λύσις > λύση, οντότις > οντότητα, Ελλάς > Ελλάδα, κλητήρ  

> κλητήρας..   

δ) Με αλλαγή της τονιζόμενης συλλαβής (η αλλαγή συλλαβής  

του τόνου στην ελληνική αλλάζει  το μέρος λόγου της λέξης ή δίδει 

αρνητική έννοια): παράγωγη (= επίθετο) >  παραγωγή (= ουσιαστικό), 

πότε – ποτέ…  

ε) Με τροποποίηση της φθογγικής σύνθεσης μιας λέξης, δηλαδή 

με φθογγικό πάθος (= με εναλλαγή, πρόσθεση, αφαίρεση ή αντιμετά-

θεση φθόγγου). Τα  φθογγικά πάθη σε μια λέξη γίνονται είτε για τη 

σημασιολογική διαφοροποίησή της είτε για την ευστομία της (= ευφω-

νία, για πιο άνετη ή πιο σύντομη συμπροφορά των φθόγγων της), π.χ.: 

χώρα (τόπου) & (χ)ώρα > ώρα χρόνου), κόνις > (σ)κόνη, πυρία (πυρ) 

> (σ)πύρ(τ)α,    σπόγγος >  σφουγγάρι, οικοκυρά > (ν)οικοκυρά, ήλθα 

> ήρθα, παις > παιδίον > παιδί....  

 

6. Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 
Τόνος λέξης λέγεται η ανύψωση της φωνής σε μια συλλαβή της 

λέξης, όπως π.χ.:  κα-λός, κά-λος, έ-ξοχη, εξο-χή.. 

Τονικό σημάδι λέγεται το σήμα (') με το οποίο σημειώνεται στη 

γραφή η τονιζόμενη συλλαβή, που στο γραπτό λόγο βάζουμε πάνω από 

το φωνήεν   της συλλαβής της λέξης που τονίζεται, όπως π.χ.: εξο-χή, 

έ-ξοχη 

Ανάλογα με τη θέση που έχει τον τόνο μια λέξη ονομάζεται:  

oξύτονη, αν τονίζεται στη λήγουσα: καλός, δροσερή,  

παροξύτονη, αν τονίζεται στην παραλήγουσα: κάλος, καλημέρα,  

προπαροξύτονη, αν τονίζεται στην προπαραλήγουσα: άτιμος, 

μονοήμερη 

 

α. Ο πεζός τόνος 

( Γιατί τονίζουμε μια συλλαβή στις δισύλλαβες και άνω λέ-

ξεις) 

 

Ο τόνος στις λέξεις του προφορικού λόγου είναι αφενός για εκτό-

νωση - συγκεκριμενοποίηση της προφοράς τους (είναι  φοβερά δύ-

σκολο το να προφέρουμε ίδια ή ισότιμα στην ένταση φωνής όλες τις 

συλλαβές  των λέξεων) και αφετέρου (αυτό είναι κάτι που ισχύει μόνο 
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στην ελληνική και μόνο σε μερικές λέξεις στις άλλες γλώσσες), για να 

μας υποδείχνει το μέρος  λόγου ή τον τύπο του σημαινομένου από τη 

λέξη σε συνεργασία με την κατάληξη, πρβ π.χ.: ΕΞΟΧΗ = έξοχη (επί-

θετο) & εξοχή (ουσιαστικό), ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ = παραγωγός (ουσιαστικό) & 

παράγωγος (επίθετο) & παραγώγως (επίρρημα), ΚΙΝΑ = κίνα (προστα-

κτική) & 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 επίθετα 

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 ουσιαστικά 

τους στην προπαραλήγουσα ή παραλήγουσα, αν είναι δισύλλαβα. Αντί-

θετα τα επίθετα έχουν τόνο στην προπαραλήγουσα και τα ουσιαστικά  

στη λήγουσα :  

επίθετα: διαλεκτός, λευκός,  λαμπρός, γερός…. ζεστή, θερμή, 

ξανθή,  κρυπτή,.   

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

Ξάνθη, κρύπτη, ... 

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

ξοχη.. 
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& ουσιασ.: συμμετοχή, παραγωγή, υπεροχή, ενοχή, εμμονή, 

...... 

Ομοίως: παράγωγος > παραγωγός,...  

6) Τα θηλυκά επίθετα σε -ια έχουν τόνο στην προπαραλήγουσα 

και τα θηλυκά ουσιαστικά  παράγωγά τους στην παραλήγουσα:  

επίθετα: άξια, άγια, τέλεια, ουράνια, .. 

& ουσιαστ.: αξία, Αγία, τελεία, Ουρανία… 

7) Τα β’ και γ’ πρόσωπα αορίστου της ενεργητικής φωνής έχουν 

τον τόνο στην παραλήγουσα και τα θηλυκά ουσιαστικά παράγωγά τους 

στην προπαραλήγουσα (στα δισύλλαβα ρήματα ο τόνος δε  μετακινείται 

στην περίπτωση αυτή):     

ρήματα: οργανώσεις,ει, ασκήσεις,ει, πράξεις, τάξεις…    

θηλυκά: οργάνωση,ης άσκηση, πράξη,.… 

( αρχαία: άσκησις, λύσις, πράξις..) 

8) Τα προπαροξύτονα επίθετα και μετοχές τρέπονται σε 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 πληθυ-

ντικού του ουδετέρου:  ο,η,το νόμιμος,η,ο = επίθετο & νομίμως ή νό-

μιμα = επίρρημα. Ομοίως: 

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

λειος, βόρειος.... 

επιρρήμ.: κυρίως, νοτίως, κοσμίως, πλουσίως, ομοίως, δικαίως, 

τελείως,.....   

μετοχές: προηγούμενος, ομολογούμενος..   

επιρρήμ.: προηγουμένως/α ομολογουμένως… 

Τα προπαροξύτονα ουδέτερα των επιθέτων με μετακίνηση   του 

τόνου στη λήγουσα τρέπονται σε ρήματα β' συζυγίας:     

ουδέτερα: αδιάφορο, αδύνατο, άδικο, άστοχο, δύστυχο, άπιστο, 

άτιμο,...  

ρήματα: αδιαφορώ, αδυνατώ, αδικώ, αστοχώ, δυστυχώ, 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 .. 

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

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Τόνο έχουν όλες οι δισύλλαβες και άνω λέξεις, ελληνικές και ξένες, ά-

σχετα αν σε πολλές γραφές δε σημειώνεται. Στην αγγλική ο τονισμός γίνεται συ-
νήθως  στο θέμα ή στην προπαραλήγουσα, αν η λέξη είναι πολυσύλλαβη: 
morning (μόρνινκ), melody (μέλοντι), Georgia (τζόρτζια),... Στη γαλλική ο τονι-
σμός  γίνεται συνήθως στη λήγουσα: pieta (πιετά), virtu (βιρτού)…..   
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2) Άτονες λέξεις λέγονται όσες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι στη 

γραφή, όπως: 
α) στη νέα ελληνική οι μονοσύλλαβες: με σε το...  Δεν παίρνουν τονικό 

σημάδι οι λέξεις αυτές, επειδή  εννοείται.  

β) στην αρχαία ελληνική τα άρθρα ονομαστικής: ]ï ]ç ï]é á]é, οι μονοσύλλα-

βες προθέσεις å[éò [åí [åê [åî, οι σύνδεσμοι  ]ùò å[é και το μόριο ï[õ, επειδή με δυνα-

τότερη φωνή   αλλάζουν σημασία, οπότε εκεί μόνο έβαζαν τονικό σημάδι., πρβ: 

]ç, ï]é (Üñèñá)  &  å[é (õðïèåôéêü) &  {ç (äéáæåõêôéêü) & å@é (ñÞìá, åéìß)),  \ïò, \\ç, ï\é.. 
(áíáöïñéêÞ áíôùíõìßá), & ]ùò (óýíäåóìïò), å[éò, [åí ( ðñïèÝóåéò) & å#éò, \åí 
(áñéèìçôéêÜ).... 

3) Οι ομόηχες λέξεις δεν έχουν την αυτή ένταση (τόνο) προφοράς, για να 
διακρίνονται. Στο  διαζευκτικό "ή"  και στα θαυμαστικά "ώ/έ", ο τόνος είναι πιο 
μεγάλος  παρά στα άρθρα "ο, η, οι",  λόγος που σήμερα στα πρώτα βάζουμε 
τονικό σημάδι και στα δεύτερα όχι. Ομοίως στα: πώς (ερωτηματικό) & πως 
(=ότι), πού (= ερωτηματικό) & που (= σύνδεσμος, αναφορική αντωνυμία). Φθογ-
γικά: "ι/μαρία/ί/ι/γιάνα. ό/ο/θοδορίς!"= ορθογραφικά: Η Μαρία ή η Γιάννα. Ω 
ο Θοδωρής! 

5) Ο τόνος δεν μπαίνει ποτέ πριν από την προπαραλήγουσα, εκτός και αν 
έχουμε το δίφθογγο "αϊ" (γάίδαρος),  επειδή, αν τονίσουμε πριν από αυτήν τη 
συλλαβή, κατόπιν δεν είναι εύκολη η προφορά: καλημέρα, καλύτερος, σοφός,..  

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

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

8) 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…  

9) 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"....  

10) Κατά την κλίση, επειδή κάποιοι τύποι (πτώσεις & πρόσωπα) σχηματί-
ζονται ομόηχα, σε πολλές λέξεις  αλλάζουμε την τονιζόμενη συλλαβή, για να 
διακρίνονται, όπως π.χ.:  

α) στα αρσενικά σε -ος, που στην αιτιατική ενικού ο τόνος πάει στην  προ-
παραλήγουσα και στη   γενική πληθυντικού στην παραλήγουσα: 

αιτ. ενικού: άτιμο(ν), άνθρωπο(ν), ένδοξο(ν)..  
γεν. πληθ.: άτιμων, ανθρώπων, ενδόξων..  
β) στα θηλυκά σε -ις > -η, που στη γενική ενικού ο τόνος πάει στην προ-

παραλήγουσα και στην ονομαστική πληθυντικού στην παραλήγουσα: 
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γεν. ενικού: παρατήρησης, αίτησης, άσκησης...  
( αρχαία ονομασ.: παρατήρησις, αίτησις, άσκησις..) 
ονομ. πληθ.: παρατηρήσεις, αιτήσεις, ασκήσεις....... 
Το αυτό γίνεται και στα πρόσωπα των ρημάτων. Παρέβαλε π.χ.: αιτ. ενι-

κού: άτιμο(ν), άνθρωπο(ν), ένδοξο(ν).. & γεν. πληθ.: ατίμων, ανθρώπων, ενδό-
ξων..  

11) Στην αρχαία ελληνική γλώσσα   η μετακίνηση του τόνου από το θέμα 
στην κατάληξη ή το αντίθετο δημιουργούσε σε πολλές λέξεις και αρνητική έννοια 
(τονικά παρώνυμα), πρβ π.χ.:  πότε & ποτέ, πόσος, πόσο  > ποσώς..     

"γέρος" = ο αδύναμος, ο ανήμπορος, αυτός που γέρασε (γερνάω-ώ = με-
γαλώνω, κλίνω γέρνω.. )  & "γερός  = αυτός που δε γέρασε ακόμη, ο μη αδύνα-
μος, ο μη ανήμπορος... 

"λάας - λας  ή  λάος" = το  ανόργανο σώμα = το χώμα, οι πέτρες,  οι λίθοι, 
ο πηλός κ.τ.λ. &     "λαός" =  το μη ανόργανο σήμα, το ενόργανο,  το έμψυχο = 
ο στρατός (στον 'Ομηρο, ως ενόργανο σώμα) & οι άνθρωποι, το κράτος (  ως 
ενόργανο σώμα ) κ.α.  

«δέος ή θέος» = ο φόβος, ο τρόμος, η έκπληξη.. & θεός ή  δεός > "Deus  
ή (Σ)δευς > Ζεύς = όχι ο φόβος,    ο τρόμος κ.α., αλλά  αντίθετα ο προστάτης,  
το θάρρος, η γαλήνη, η εμψύχωση….. Πρβ και: δέηση = η «θέηση», η παρά-
κληση προς το θεό, θέα > θέατρο = όχι η απλή εικόνα, αλλά αυτή που προσφέρει 
δέος. 

 

β. Ο ποιητικός ή ρυθμικός τόνος 

 

Ποιητικός (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   εί-

ναι μια φωνητική ενότητα που σε ορισμένες θέσεις   είναι με μεγαλύ-

τερη ένταση (όπως οι τονιζόμενες  συλλαβές των πεζών λέξεων) και σε 

άλλες με μικρότερη (όπως οι άτονες  συλλαβές των πεζών λέξεων)   και 

αυτό δε γίνεται τυχαία, αλλά με (τ ο ν ι κ ό) μέτρο, με  αρμονία, π.χ. 

σε κάθε μονή θέση: 1,3,5.. ή σε κάθε διπλή: 2,4,6..  ή   ανά τρία: 

1,4,7.. ή ανά τέσσερα..  

Αν παρατηρήσουμε επίσης τους ποιητές στη σύνταξη (συναρμο-

λόγηση) 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...  
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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  παρατό-

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

παρατόνισμα στη λέξη "τρό..μερή" στην πιο κάτω στροφή του Σολω-

μού.   

  

1   2   3     4    5        6   7    8  
Σέ..γνωρί....ζω'από....τηνκό..ψη 
τού..σπαθιού..τηντρό....μερή.., 
σέ..γνωρί....ζω'από....τηνό..ψη 
πού.μεβιά....μετράς...τη γή...  (Δ. Σολωμός).  
Τόνος σε όλες τις μονές θέσεις: 1, 3, 5, 7  
 

Σημειώνεται ότι: 

1) Στην ωδική συνάμα με τους συνδυασμούς τονιζόμενων και ά-

τονων θέσεων γίνονται και συνδυασμοί μακρών και βραχέων συλλα-

βών. 

• Μακρά συλλαβή λέγεται αυτή που εκφωνείται με παράταση 

των  εξακολουθητικών φθόγγων της και κυρίως του φωνήεντός της. 

• Βραχεία συλλαβή λέγεται αυτή που δεν εκφωνείται με παρά-

ταση των εξακολουθητικών φθόγγων της ή  του φωνήεντός της. 

πεζά: Κύριε ελέησον (Ψαλμός) 

ωδικά: κύ..-ύ..ύ.. ρι-ίί..ίί..-ε.. έ..έ...-λέ.. έ... 

2.  Οι μονοσύλλαβες λέξεις στην ωδική,  αφού είναι μια  συλλαβή, 

λαμβάνονται άλλοτε σαν τονιζόμενες συλλαβές και άλλοτε σαν άτονες, 

ανάλογα με το τι απαιτείται από το μέτρο, πλην του διαζευκτικού "ή" 

και του θαυμαστικού "ω", αφού αυτά πάντα λέγονται πιο δυνατά   από 

τα ομόφωνα άρθρα: ο, η.  

3.  Όπως στον πεζό λόγο, που έχουμε τόσες λέξεις στην   πρόταση 

όσοι και οι τόνοι, έτσι και στην ω δ ι κ ή  έχουμε τόσα μέτρα όσοι και  

οι ρυθμικοί τόνοι της στροφής (ποιητικής πρότασης), πρβ:  

 

Πεζός λόγος, φθογγικά:  άστακίίφίγε. Αστακίίλιθρίνια = ορθογραφικά: 
'Αστα 'κεί ή φύγε.  Αστακοί ή λιθρίνια. 
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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../ καιρθείς../ μετό../ καλό../ ....  Σε-

έ../γνωρί../ζω'από..τηνκό..ψη-ηή..ου-ού../ σπαθιού../ τη-

ντρό../μερή.. 

( Περισσότερα Βλέπε στο βιβλίο: 

 "Μαθήματα Λογοτεχνίας & Ρητορικής" Α. Κρασανάκη)  

 

γ.  Ο εκφραστικός τόνος 

 

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

λωμα 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 προ-

φοράς των τονιζόμενων συλλαβών του λόγου, αλλά να αυξηθεί ή να 

μειωθεί η  όλη προφορά του λόγου,    που και  τότε οι τονιζόμενες 

συλλαβές διαφέρουν των άτονων.   

 

 δ. Ο επιτονισμός 

 

Επιτονισμός λέγεται η προφορά με πιο δυνατή φωνή των  συλλα-

βών των κυριότερων τμημάτων του  λόγου για έμφαση, για να διακρι-

θούν, να τα προσέξει ο ακροατής. Στη γραφή το  επιτονιζόμενο κομμάτι 

του λόγου ( τμήμα λέξης, πρόταση ή προτάσεις  )  σημειώνεται με 

υπογράμμιση ή πιο μαύρα ή πιο  μεγάλα ή πιο   αραιά γράμματα, π.χ.:  

_Ο Γιάννης είπε απλώς και μόνο να φύγουμε.   
_Δ ε ν  θα πάω. Να μ η ν πάς αμέσως. Α π ό  μ έ ν α  για σένα.   
_Να πάω τ ώ ρ α ή αύριο;   Είναι δ ι κ ό ς σ ο υ;  
Το αυτό γίνεται και: α) σε κατάληξη λέξης, π.χ.: Είναι στρατευ-μ 

έ ν ο ς β) στην ειρωνεία - τότε τονίζουμε την τονιζόμενη συλλαβή 

συνάμα με παράταση του φωνήεντος: <<καλό...ς>>, <<έ...ξυ-

πνος>>  

  

3. Η κλίμακα τόνου, το ποιόν φωνής & το νόημα 
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Στον προφορικό λόγο  ο φωνητικός τόνος ( = η όλη ένταση φω-

νής ) σε συνάρτηση με το ποιόν (χρώμα) φωνής είναι και ένα σημάδι 

ένδειξης σχέσης ανάμεσα σε ομιλητή και ακροατή. Σε φιλικό πρόσωπο   

μιλούμε χαμηλόφωνα και ήρεμα, σε εχθρικό δυνατά και   νευρικά (ο-

ξυμένα)...   Μια λέξη ή μια πρόταση, όταν προφέρεται πιο δυνατά ή πιο 

χαμηλά  και συνάμα με χρώμα (ποιόν) φωνής: πένθιμο, εύθυμο, συ-

γκινητικό, ανάλογα με το συναίσθημα που μας διακατέχει γι' αυτό που     

λέμε,  παίρνει   και ανάλογη αξία η έκφρασή  της. Άλλο το "ευχαριστώ" 

με χαμηλή ένταση φωνής και με ποιόν φωνής δυσάρεστο και άλλο με 

υψηλή ένταση.     Γενικώς ύψωση φωνής σημαίνει και αύξηση νοήμα-

τος, σημαντικό γεγονός, και μείωση το αντίθετο, δηλ. υποτόνισμα.  Πα-

ρέβαλε 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 

Μη φύγετε   = με υψηλή ένταση  = ισχυρή προτροπή  

Μη φύγετε   = με χαμηλή ένταση = υποτονική προτροπή. 
Δέν πάω        = με υψηλή ένταση  = ισχυρή άρνηση 

Δεν πάω        = με χαμηλή ένταση = υποτονική άρνηση 

Έτσι ο τόνος έχει κλίμακα, που κανονίζεται από το  ψυχικό πάθος 

και την ακουστικότητα ή την έμφαση που επιδιώκει ο ομιλητής.    Χο-

ντρικά, η κλίμακα του τόνου έχει τρεις βαθμούς με τα  ανάλογα χρώ-

ματα 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. 

( Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: 

 "Το ελληνικό σύστημα γραφής" Α. Κρασανάκη)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙKO 

& ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙKO 
 

 

1. Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟ-

ΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Ετυμολογία λέγεται η  ανάλυση μιας λέξης στα συστατικά της  

στοιχεία (πρόθεμα, θέμα ή ρίζα….), αν είναι απλή, π.χ. γράφ=ω, Κρήτ-

η... και στα συνθετικά μέρη (α’ + β’ συνθετικό), αν είναι σύνθετη, π.χ.: 

δια-γράφ-ω, καθώς και η εύρεση της ρίζας ή της πρωτότυπής της λέ-

ξης, αν είναι ριζική ή παράγωγη, π.χ. γράφ-ω > γράφ-μα > γράμμα, 

Κρήτ-η > Κρητ-ικός..,  ώστε να δούμε τι μέρος λόγου και τύπο έχει, 

άρα τι σημαίνει (την έννοιά της), ποια η  ορθογραφία  της, ποια η 

γλώσσα απ' όπου προέρχεται κ.α., αφού: 

1) Η έννοια μιας λέξης κανονίζεται ή εξαρτάται από τι μέρος λό-

γου και τύπος είναι, καθώς και από το αν είναι απλές ή σύνθετες, επο-

μένως από τη συσχέτιση των συστατικών τους στοιχείων (= η ρίζα ή 

το θέμα,  η κατάληξη, ο τόνος κ.τ.λ.), αν έχουμε απλή λέξη και από τα 

συνθετικά μέρη (το α' + β' συνθετικό), αν έχουμε σύνθετη λέξη, πρβ 

π.χ.: έξοχ-η & εξοχ-ή, έ-γραψ-ες, δια-γράφ-ω... 

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

us, popul-us, numer-us... 

2) Στο ελληνικό σύστημα γραφής η γραφή των λέξεων γίνεται 

όχι τυχαία ή ιστορικά ή μόνο φθογγικά, αλλά αφ’ ενός φθογγικά και 

αφ’ ετέρου ανάλογα με το την ετυμολογία τους. Δηλαδή ανάλογα από 

τη μια με τι μέρος λόγου ή τύπος είναι στο σημαινόμενο από τη λέξη 

και από την άλλη τη ρίζα ή την πρωτότυπη λέξη, αν έχουμε λέξη πα-

ράγωγη και με τη χρήση- βοήθεια των ομόφωνων (ομόηχων) γραμμά-

των: αι & ε,   ι & η  & υ & οι & ει & υι,  o & ω που υπάρχουν στην 

ελληνική γραφή.   

Με τα ομόφωνα γράμματα: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… 

υποδείχνουμε στην κατάληξη το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινό-

μενου που φανερώνει η λέξη, γράφοντας π.χ.: με –ο,η,ι τον ενικό των 

πτωτικών: καλό, καλή, νίκη, τιμή, σύκο, φιλί,…, με –ω,ει τον ενικό των 

ρημάτων: καλώ, γελώ, τρέχω, σήκω, καλεί,…. (Ομοίως τα υπόλοιπα 

μέρη λόγου, γένη, αριθμοί κ.τ.λ.) και στο θέμα τη ρίζα ή την πρωτό-

τυπη λέξη μιας παράγωγης, πρβ π.χ. :  κρίνω, κριτής  >  κριτικός (με 
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–ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η)…συν-μαθητής > συμμαθητής (με δυο 

μμ) & έμεινα (με ένα μ)… , ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και 

στην κατανόηση των λέξεων  και διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ., 

φθογγικά: «ι παραγογί τις κρίτις», «ίνε ι αδελφί σου»  = ορθογραφικά: 

Οι παραγωγοί της Κρήτης» & Η παραγωγή της Κρήτης. Είναι οι αδελφοί 

σου. & Είναι η αδελφή σου.Φθογγικά: "καλό, καλί, καλίς...."  = ορθο-

γραφικά: καλό, καλή, καλής, καλοί.....(με -ο,η,οι, αν μιλούμε για επί-

θετο)  &  καλώ, καλεί, καλείς..(με -ω,ει, αν μιλούμε για ρήμα),       

Ομοίως: αγαθή & Αγαθή & αγαθοί, ψιλή & ψιλοί & ψηλοί & ψηλή, 

λίρα & λύρα, κλίμα & κλήμα, λύπη & λείπει & λίπη & λυπεί & λοιπή & 

λοιποί 

 

Όπως  βλέπουμε από τα πιο πάνω παραδείγματα με τη βοήθεια 

των ομόφωνων γραμμάτων: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… 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.  

 

ΚΑΝΟΝΕΣ: α) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με  

τη ρίζα ή την πρωτότυπη τους λέξη, π.χ.:  Κρήτη > Κρητικός (με -η-) 

&  κρίνω > κρίση, κριτικός (με -ι-)...., β) Οι σύνθετες γράφονται όμοια 

με τις απλές που αποτελούνται, π.χ.: συν-θεση, δια-κρίνω,.......... γ) 

Οι κλιτές λέξεις γράφονται, τα ρήματα με –ω,ει, τα θηλυκά με –η, τα 

ουδέτερα με –ο,ι..: γελώ, τιμώ, σήκω, σύκο, καλή, καλεί, τιμή, νίκη, 

φιλί…  

 (Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο «Το ελληνικό σύστημα γραφής» 

Α. Κρασανάκη) 

 

3) Το από ποια γλώσσα προέρχεται μια λέξη φανερώνεται: 

α) Από τη μορφή ή τα  συστατικά της μέρη. Άλλες καταλήξεις και 

θέματα έχει π.χ. η ελληνική και άλλα η λατινική,   άλλα η αγγλική.. 

πρβ π.χ.:   

ελληνικά:  αρπά(ζ)ω, καλ-ός,ή, μέγ-ιστος,η,ο  

λατινικά: rap-io, bon-us,a,um, max-imuς,...   

Οι λέξεις π.χ.: μάξιμουμ (maximum), κοντρόλ (control), πίβοτ 

(pivot), γκαράζ  (garaz),...  δεν  είναι ελληνικές,  αφού οι ελληνικές 

λέξεις δε λήγουν σ' αυτές τις καταλήξεις και γενικώς σε σύμφωνα, αλλά 

σε φωνήεν ή στα ν, ς (σπάνια σε -κ, -ρ ): θεός, καλός,  εκ, υπέρ..  

β) Από τα φθογγικά της πάθη. Άλλα φθογγικά πάθη παρατηρούμε 

στη λατινική και άλλα στην αγγλική...., πρβ π.χ.    ελληνικά: ιδέα, 

Γεωργία, τιτάν(ας), Ευρώπη..  = αγγλικά: idea («αϊντία»), Georgia 

(«τζόρτζια»), Titan («ταϊτάν»)..         (Οι άγγλοι τρέπουν το ι σε αϊ, το 

γ σε τζ..)  
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γ) Από την πρωτότυπη λέξη, αν είναι παράγωγη ή από τα συνθε-

τικά της μέρη, αν είναι σύνθετη.    

Η λέξη π.χ. "εμπόριο (ελληνικά) – emporium (λατινικά)" είναι 

ελληνική, γιατί αποτελείται από τις απλές λέξεις  «εν + πόρος, πορεύ-

ομαι»..., που υπάρχουν αυτόνομες στην ελληνική γλώσσα.  

Η λέξη π.χ. «Αδάμ > Αδαμάντιος, Αδάμης…» είναι εβραϊκή (η ελ-

ληνική δεν έχει λέξεις που λήγουν σε σύμφωνα), όμως ελληνικό δά-

νειο,  γιατί παράγεται από το στερητικό α- (= η πρόθεση “ανευ”, μη) 

+ το θέμα των λέξεων “δαμ-άζω, α-δάμ-ας, α-δάμ-αστος, δαμ-ό-

κλειος..””, πρβ και: «Αδάματόν τε και δυσούριον».. (Αντιγόνη 1311). 

Διαμάντι ή α-δάμ-ας = ο πιο σκληρός λίθος, αυτός που δε δαμάζεται  ή 

καταβάλλεται, άρα ο πιο σκληρός και πολύτιμος λίθος.  

Οι λέξεις π.χ. instatuo, extremus, fabrica,  appositi,o, amplus...  

δεν είναι ελληνικές, επειδή τα  συνθετικά τους μέρη  in, statuo, ex,.. 

τα βρίσκουμε στη λατινική.  

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι: 

1) Η έννοια των λέξεων που δεν έχουν καταλήξεις κανονίζεται 

είτε από τον τόνο είτε από τι άλλη λέξη έχουν πριν ή μετά από αυτές, 

όπως είδαμε στα «συστατικά στοιχεία» των λέξεων. 

2) Κατά τη σύνταξη (στο λόγο) η έννοια  των ουσιαστικών εξει-

δικεύεται και από τα άρθρα, τα επίθετα και τις μετοχές, πρβ π.χ.: ο 

έμπορος & η έμπορος, μεγάλο κουτί & πολύ μικρό κουτί, πήρα γράμμα 

& πήρα το γράμμα... 

3) Στον προφορικό λόγο το νόημα πολλών λέξεων κανονίζεται 

και από: 

α) Τα είδη προφοράς: η καταφατική, η ερωτηματική, η θαυμα-

στική κ.τ.λ.  εκφώνηση των προτάσεων και το ποιόν (τα χρώματα φω-

νής). 

β) Την έκφραση. Άλλο το «καλημέρα» με σιγανή φωνή και  άλλο 

με δυνατή, άλλο το να πεις «καλημέρα» καθιστός και άλλο  όρθιος ή 

με υπόκλιση, ενώ ένας μορφασμός αναιρεί όσα λέμε ή τα αλλοιώνει, 

μειώνει κ.τ.λ. ανάλογα με το είδος του 

 

 

2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

α.  Η απλή & σύνθετη έννοια 

 

Οι απλές λέξεις μας δίδουν ένα νόημα, αυτό που φανερώνουν τα 

συστατικά τους στοιχεία, π.χ.: γράφ-ω, έ-γραψ-α, έ-γραψ-ες,… 

Οι σύνθετες λέξεις μας δίδουν σύνθετο νόημα, αυτό που φανε-

ρώνουν το α και β’ συνθετικό τους, π.χ: δι-έ-γραψ-ε (= δια + γράφω). 
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Παρατακτικά  σύνθετα  λέγονται οι σύνθετες λέξεις που σημαί-

νουν ό,τι και τα συνθετικά τους μέρη ενωμένα με το σύνδεσμο "και". 

Όταν ερμηνεύονται με το "και", π.χ.: γυναικόπαιδα = γυναίκες και παι-

διά.  Ομοίως: στενόμακρος, ανεβοκατεβαίνω, γιδοπρόβατα, ζερβόδεξα  

Προσδιοριστικά  σύνθετα λέγονται οι σύνθετες   λέξεις που το 

πρώτο τους συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο. Όταν το πρώτο  συν-

θετικό προσδιορίζει το δεύτερο ως επίθετο, αν το δεύτερο  είναι ουσια-

στικό, ή ως   επίρρημα, αν το δεύτερο είναι ρήμα, π.χ.: αγριοπερίστερο 

= άγριο περιστέρι, συχνορωτώ  = ρωτώ συχνά Ομοίως: αγριολού-

λουδο, ξαναρωτώ, χαμόκλαδο (χαμηλό κλαδί).. 

Κτητικά  σύνθετα  λέγονται οι σύνθετες λέξεις που  σημαίνουν 

κτήση, εκείνο που έχει κάποιος. Όταν οι σύνθετες λέξεις  ερμηνεύονται 

με το "εκείνος,η,ο που έχει" και αντικείμενό του το  β' συνθετικό και 

επιθετικό του προσδιορισμό το α' συνθετικό, π.χ.: γαλανομάτης = ε-

κείνος που έχει γαλανά μάτια. Ομοίως κακόμοιρος, Μεγαλόχαρη..   

Αντικειμενικά  σύνθετα  λέγονται οι σύνθετες λέξεις που  το 

ένα συνθετικό τους γίνεται αντικείμενο του άλλου, όταν ερμηνεύεται 

το β' συνθετικό με ρήμα  και το α' με ουσιαστικό, π.χ.: καντηλανάφτης 

= (εκείνος που) ανάβει καντήλια. Ομοίως: μελισσοφάγος, λαιμοδέτης, 

ψωμοζήτης.. 

 

β. Η κυριολεξία και η  μεταφορά  

 

Κυριολεξία λέγεται η ακριβολογία, όταν στο λόγο μια λέξη λέγε-

ται με την πραγματική της έννοια, με τη συγκεκριμένη σημασία που 

εκφράζουν τα συστατικά  της στοιχεία, π.χ.: το αγριοκάτσικο (το ζώο) 

= το άγρ-ιο κατσίκ-ι 

Μεταφορά λέγεται η μη ακριβολογία, όταν μια λέξη δε λέγεται με 

την πραγματική της έννοια, αλλά αλλαγμένη  (ομοιωματικά, όταν η 

λέξη ερμηνεύεται με το "σαν/ όπως"), π.χ.: το αγριοκάτσικο (το κορί-

τσι)   

 

κυριολεξία: Έχω μια λαμπάδα. Είναι αλεπού/ αρνί/ πικρό αμύγδαλο. 

 

μεταφορά:  
_Έχει κορμί λαμπάδα (δηλ. ίσιο).  
         αντί: Έχει κορμί (σαν την/ όπως η) λαμπάδα. 
     _Είναι αλεπού/ άγιος/ αρνί (δηλ. έξυπνος/ καλός/ ήσυχος).  
         αντί:  Είναι (σαν) αλεπού/ άγιος/ αρνί. 
 

Μεταφορικά λέγονται και προτάσεις (ιδιωματικές εκφράσεις): 

_Περνά πικρή ζωή (δηλ. βασανισμένη).  
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 αντί: Περνά ζωή (σαν/ όπως η) πίκρα/ πικραμένη ζωή. 
_Με λιβανίζει (με κολακεύει). 
 αντί: Είναι σαν να με λιβανίζει (όπως ο παπάς, οι πιστοί κ.τ.λ.)  
Ομοίως: Χίμηξε στον εχθρό. Περνά μαύρη ζωή. Μίλησε ξάστερα. Αρρώ-

στησε βαριά Σπάσαμε πλάκα. Ρίχνει άγκυρα. Koιμάται με τις κότες.... 
 

γ. Ο (Κατ)ευφημισμός & η ειρωνεία 

 

(Κατ)ευφημισμό έχουμε, όταν ονομάζουμε κάτι που είναι κακής 

σημασίας  με λέξη ή φράση καλής σημασίας, π.χ.:  

Εύξεινος Πόντος (αντί άξενος, αφιλόξενος πόντος),  

Ειρηνικός Ωκεανός (αντί εχθρικός, πολεμικός κ.τ.λ.), 

γλυκάδι (αντί ξίδι). Ακρωτήρι Καλής (αντί κακής) Ελπίδας. 

 

Ειρωνεία έχουμε, όταν μια φράση λέγεται με προσποίηση, δηλ. 

με εντελώς αντίθετη (διαφορετική)  έννοια. Η ειρωνεία προφέρεται με 

ειδικό χρώμα φωνής, π.χ.: 

_Τι ωραίος που είσαι!  Ωραία τα κατάφερες! 

_Για .....διακοπές έστελνε η δικτατορία τους δημοκρατικούς στα 

ξερονήσια. 

 

3.  ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ  ΚΑΙ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ 

 

Ονόματα λέγονται οι λέξεις με τις οποίες προσδιορίζουμε ή εξα-

τομικεύουμε μια έννοια σε σχέση προς άλλες, ομοειδείς ή μη. Οι λέξεις 

με τις οποίες καλούμε (ονομάζουμε, βαπτίζουμε) τα πρόσωπα λόγου 

(= εγώ, εσύ και κάθε τι που γίνεται λόγος) και έτσι να ξέρουμε για πιο 

επακριβώς πρόσωπο λόγου (άνθρωπο ή ζώο, πράγμα, τόπο, χρόνο, 

ποσό, κ.τ.λ.) μιλούμε. 

Με ονόματα διακρίνουμε τον ένα άνθρωπο από τον άλλο, π.χ. 

Γιάννης, Στάθης,.. ή τις ημέρες τις εβδομάδας, π.χ.  Δευτέρα, Κρήτη.... 

, τα μέρη της Ελλάδας, π.χ. Κρήτη, Αττική…. κ.τ.λ. 

 

Τα ονόματα δεν είναι τυχαίες ή συμβατικές λέξεις, αλλά τέτοιες 

που η ετυμολογία τους (η συσχέτιση των συστατικών τους στοιχείων) 

να μας φανερώνουν κάτι από τα στοιχεία του σημαινόμενου (καταγωγή 

ή σχήμα, επάγγελμα, όψη, διάσταση κ.τ.λ.), πρβ π.χ.: Κρητικός Γ. = ο 

καταγόμενος από την Κρήτη, τραπέζι = το τετραπέδιον = το σκεύος με 

4 πόδια, Ευστάθιος > Στάθης = ο έχων καλή στάση, κορμοστασιά… 

Παρέβαλε  και ότι το πρώτο που ρωτά ο δικαστής ή αυτός που   συναντά 

έναν άγνωστο κ.τ.λ., είναι το "πώς λέγεσαι", από την απάντηση του  

οποίου εξαρτώνται ή εννοούνται πολλά, όπως  η  οικογένεια, η 
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θρησκεία, η εθνικότητα, μόρφωση..: Μανώλης = χριστιανός, Ιοχάναν 

= Εβραίος,… 

Συνεπώς ο σκοπός του ονόματος είναι αφ' ενός να γίνει σαφής ο 

λόγος μας (να ξέρουμε για πιο πράγμα μιλούμε)   και αφ' ετέρου να 

μας δίδει κάποια πληροφορία σχετικά με το σημαινόμενο (καταγωγή, 

σχήμα, επάγγελμα κ.α ).  

 

Το ετυμολογικό παράδοξο & τα  οικογενειακά ονόματα & 

επίθετα 

 

Πολλές φορές και π.χ. λέμε ο κ.  «Κρητικός» και όμως είναι «Α-

θηναίος»,  λέμε ο κ. «Μαύρος» και όμως είναι λευκός, λέμε ο κ. «Ρά-

πτης» και όμως  είναι παπάς, λέμε ο κ. Ευστάθιος (= ο έχων ωραία 

κορμοστασιά) και όμως είναι καμπούρης, κ.α.   

Αυτό συμβαίνει διότι τα ονόματα δε δίδονται πάντοτε  με κυριο-

λεκτική σημασία, αλλά  και με μεταφορική ή προς χάρη προγόνου, α-

γίου, πατρίδας, διαφήμισης κ.τ.λ., κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας, όταν κάνουμε ετυμολογίες, ώστε να μην παραπλανηθούμε, πρβ 

π.χ.:  

με κυριολεξία & μεταφορικά: αγριοκάτσικο (το ζώο = κυριολεξία) & 
αγριοκάτσικο (το κορίτσι = μεταφορά) 

κοσμητικά, με όνομα λουλουδιού: Τριανταφυλλιά (το φυτό = κυριο-

λεξία) & Τριανταφυλλιά (η κόρη =  μεταφορά = όνομα κοσμητικό),  

πατριδωνυμικά: Κρήτη > Κρητικός, Ελλάς > Έλληνας,... 
μνημονικά,  σ’ ανάμνηση προγόνου, αγίου, ήρωα, ευεργέτη κ.τ.λ.: 

Αδάμ (ο παππούς) & Αδάμ (ο εγγονός), Αγ. Νικόλαος, Αγ. Χαράλαμπος... = ονό-
ματα χωριών για χάρη  του ομώνυμου Αγίου.. 

διαφημιστικά, με προβολή ιδιότητας ή επαγγέλματος, π.χ.: "Ελευ-
θεροτυπία",  Ψαράς, Παπάς, Πιατάς...  

με κατευφημισμό: Μέγας ειρηνικός ωκεανός 
 

Σημειώνεται, επίσης, ότι: 

1) Τα ονόματα δε δίδονται ποτέ συμβατικά ή τυχαία, αλλά  με 

κάποια λογική ή για κάποια αιτία, γιατί, όπως προαναφέραμε, ο σκοπός 

τους ως λέξεις είναι να μας δίνουν κάποια πληροφορία για το πρόσωπο 

λόγου που γίνεται λόγος, όπως π.χ. τον πρόγονο ή τη χώρα καταγωγής 

ή με τι μοιάζει ή πως είναι η  σύστασή του, τι δουλειά κάνει κ.τ.λ., πρβ 

π.χ.:  κ. Κρητικός (= αυτός που είναι από την Κρήτη), Ράφτης (= αυτός 

που ασκεί το επάγγελμα αυτό), Παπάς... Όταν λέμε π.χ. κάποιον «Κρη-

τικό» και δεν είναι (είναι π.χ. Αθηναίος), αυτό δε σημαίνει ότι λέμε 

ψέματα ή ότι τα ονόματα δίδονται τυχαία ή ότι τα ονόματα δεν έχουν 

λογική ορθότητα κ.τ.λ. Απλώς εδώ έχουμε «όνομα οικογενειακό»  και 

όχι «λέξη επίθετο» με κυριολεξία. 
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Λέμε  π.χ. κάποιον Δημήτρη «Κρητικό», γιατί καταγόταν από την 

Κρήτη. Κατόπιν το όνομα αυτό μένει στον κύριο αυτόν ως οικογενειακό 

επίθετο, ο κ. Δημήτρης Κρητικός, κάτι που συνεχίζεται στο γιο του, τον 

κ. Γιάννη Δημητρίου Κρητικό, ως οικογενειακό επίθετο.  

2) Επειδή η ετυμολογία μας δίδει πολλές φορές έννοια διαφορε-

τική απ’ ότι είναι πράγματι το σημαινόμενο, γι αυτό και ο Σέξτος ο Ε-

μπειρικός (180 - 200 μ.Χ.,  γιατρός και φιλόσοφος, στο έργο του "Προς 

Μαθηματικούς") αναφέρει ότι στα ονόματα τρία πράγματα βρίσκονται 

σε άμεση αλληλεξάρτηση, τα εξής:  

α) Το σημαίνον = η φωνή, π.χ. το όνομα  "Δίων". 

β) Το σημαινόμενο = το δηλούμενο το οποίο γίνεται αντιληπτό 

εφ’ όσον σκεφτόμαστε συγχρόνως αυτό που παριστάνει η φωνή ενώ οι 

βάρβαροι (ξένοι) δεν το καταλαβαίνουν έστω και αν ακούνε τη φωνή. 

γ) Το τυγχάνον ή υποκείμενο =  αυτό που  υπάρχει ανεξάρ-

τητα από μας, π.χ. ο Δίων.  

Απ’ αυτά τα τρία στοιχεία τα δυο είναι «σώματα» (υλικά), δηλ. η 

«φωνή» και  το «υποκείμενο», και ένα άυλο (ασώματο), δηλ. «λεκτόν» 

το οποίον είναι αληθινό ή μη αληθινό (ψεύτικο). 

(Περισσότερα  βλέπε στην άποψη Πλάτωνα, στις «Αρχαίες Ελλη-

νικές Γλωσσολογικές Απόψεις».) 

3) Υπάρχουν και λάθος ονόματα, λόγω κακής γνώσης του πράγ-

ματος, πρβ π.χ.: Μεσόγειος θάλασσα = η θάλασσα στο μέσον της γης, 

ενώ δεν  είναι, αλλά έτσι νόμιζαν οι αρχαίοι Έλληνες.   

 

Ο αδόκιμος όρος 

 

Αδόκιμος όρος λέγεται το όνομα που του έχει αποδοθεί  έννοια  

διαφορετική απ' ό,τι ορίζει η ετυμολογία του, άρα, όταν δεν ανταπο-

κρίνεται στη φυσική (ετυμολογική) του ορθότητα, όπως π.χ. οι  λέξεις: 

Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος = ο   7ος, 8ος, 9ος, 

10ος μήνας, ενώ σαν λέξεις σημαίνουν   ο 9ος, 10ος, 11ος, 12ος μήνας: 

septem =  επτά >   Σεπτέμβριος, οκτώ - Οκτώβριος, novem = εννέα - 

Νοέμβριος, δέκα = decem  > Δεκέμβριος,  μπόρα > ομπρά (= η  βροχή) 

& όμβριος = βροχερός     (Η διάσταση αυτή υπάρχει, γιατί έγινε αλλαγή 

ημερολογίου και όχι και των ονομασιών) 

 

 

4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

 

Τα ονόματα διακρίνονται σε πάρα πολλά είδη, ανάλογα με τη σκο-

πιά που εξετάζονται, κυριότερα των οποίων είναι: 

 

α) Τα κύρια και τα κοινά ονόματα 
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Κύρια ονόματα λέγονται αυτά που φανερώνουν κάτι  συγκεκρι-

μένο, όπως π.χ. τα: Κώστας (= συγκεκριμένος άνθρωπος), Μάϊος (συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένας μήνας), Κρήτη (συγκεκριμένος τό-

πος)... 

Κοινά ονόματα λέγονται αυτά που δε φανερώνουν κάτι το συγκε-

κριμένο, αλλά κάτι το γενικό, δηλ. φανερώνουν μεν ουσιαστικό, όμως 

όχι ποιο ακριβώς, όπως π.χ. τα: βελανιδιά, άνθρωπος, γιατρός, δέντρο, 

ζώο, φυτό...  

άνθρωπος, γιος, γιατρός, παπάς, γυναίκα.... = κοινό όνομα,  

Μανώλης, Μαρία, Σταμάτης...    = κύριο όνομα, άτομο συγκεκρι-

μένο 

 

β) Τα συγκεκριμένα και αφηρημένα ονόματα 

Συγκεκριμένα  ονόματα λέγονται αυτά που φανερώνουν κάτι που 

το αντιλαμβανόμαστε άμεσα με τις αισθήσεις μας, όπως π.χ.  τα: ο 

Γιώργος, η κούτα, η κερασιά, το δοχείο, το βουνό .... 

 Αφηρημένα ονόματα λέγονται αυτά που φανερώνουν κάτι που 

δεν το αντιλαμβανόμαστε άμεσα με τις αισθήσεις μας, όπως π.χ. αυτά 

που σημαίνουν μεταφυσικό πρόσωπο, καθώς και  ενέργεια (πράξη), 

ιδιότητα ή ποιότητα και κατάσταση: 

ενέργεια: η οδήγηση, λύση, δίκη, θυσία,..   

ιδιότητα: η μητρότητα, εξυπνάδα, φιλία, .. 

κατάσταση: η ευτυχία, δυστυχία, ηρεμία, ησυχία.. 

μεταφυσικά: ο Θεός, Άγγελος, Παράδεισος, ψυχή, Ανάσταση, 

Θεία Δίκη, Ποσειδώνας,, Άρτεμη, Άδης,.. 

 

γ. Τα ομώνυμα, παρώνυμα, συνώνυμα & επώνυμα   

 

Ομώνυμα  λέγονται τα ονόματα που έχουν την ίδια προφορά (που 

είναι ομόηχες), όμως με διαφορετική σημασία, όπως π.χ. οι:  

κλίμα (τόπου) & κλήμα (το φυτό),    

λίρα (νόμισμα) & λύρα (μουσικό όργανο),  

κλίνω (τη λέξη) & κλείνω (την πόρτα),  

ψιλή & ψηλή, τοίχος & τείχος  κ.τ.λ.  

Παρώνυμα λέγονται τα ονόματα που μοιάζουν κάπως (έχουν σχε-

δόν την ίδια) προφορά, όμως με διαφορετική σημασία, όπως π.χ. τα: 

στερώ (αφαιρώ) & υστερώ ( μένω πίσω),  

αμυγδαλιά (το δέντρο) & αμυγδαλή (ο αδένας),  

λεπτά (πράγματα ) & λεφτά (χρήματα),  

φτενός (λεπτός) & φτηνός (όχι ακριβός)...  

Τονικά παρώνυμα λέγονται τα ονόματα που διαφέρουν μόνο στη 

συλλαβή που έχουν τον τόνο, π.χ.:   

νόμος & νομός, πότε & ποτέ, μόνος & μονός, γέρος & γερός, 
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 σκέπη & σκεπή, χώρος & χορός...  

Συνώνυμα  λέγονται τα ονόματα που έχουν  εντελώς διαφορετική 

προφορά (είναι διαφορετικές λέξεις), όμως ίδια περίπου σημασία, όπως 

π.χ. τα:   

γκλίτσα (βλάχου) - μπαστούνα (κρητικού) – πατερίτσα(ιερωμέ-

νου), 

ξημερώνει - χαράζει – φωτίζει.. 

Επώνυμα λέγονται τα ονόματα που χρησιμοποιούνται ως κοινό 

όνομα μιας οικογένειας, το του γένους, όπως π.χ. τα: Κασαπάκης, Κρα-

σανός, Μαρίδης...      

Μανώλης     (=προσωπικό όνομα),  

Μιχαήλ        (= όνομα πατρός ή πατρώνυμο)   

Κασαπάκης  (= όνομα οικογενειακό ή επώνυμο)  

 

δ. Τα ταυτόσημα &  τα περιληπτικά ονόματα 

 

Ταυτόσημα λέγονται τα ονόματα που έχουν την ίδια ακριβώς ση-

μασία, ενώ είναι διαφορετικές λέξεις, όπως π.χ.: το γίδι (η γίδα) = το  

κατσίκι (η κατσίκα), ο πετεινός = ο κόκορας, αχλάδι = απίδι, καλαμπόκι 

- αραποσίτι...   

Περιληπτικά λέγονται τα ονόματα ή που φανερώνουν πολλά πρό-

σωπα ή πράγματα κ.τ.λ. που αποτελούν ένα σύνολο, όπως π.χ. τα: ο 

κόσμος (πολλοί άνθρωπο κ.τ.λ.), ο στρατός, ο ελαιώνας, η οικογένεια  

η ψαριά (= πολλά, χιλιάδες ψάρια),...  

 

Σημειώνεται ότι:  

1) Λόγω της κυριολεξίας και μεταφοράς ένα  όνομα μπορεί από 

μια   άποψη να  είναι συγκεκριμένο (π.χ. ελληνισμός = γεωγραφικό  

συγκεκριμένο μέρος) και από άλλη   αφηρημένο (π.χ. ελληνισμός = οι  

πολιτιστικές αξίες  των Ελλήνων).  

2) Το σημαινόμενο από πολλά ουσιαστικά μπορεί να  θεωρείται 

από άλλους  συγκεκριμένο ή υπαρκτό και από άλλους μη υπαρκτό (φα-

νταστικό), όπως π.χ. ο  Παράδεισος, η ψυχή, ...   

3) Πολλά επίθετα λέγονται – χρησιμοποιούνται και ως ονόματα,  

όπως τα: αγαθός,ή,ό   = επίθετο & Αγαθή     = όνομα γυναίκα, κόκκι-

νος,η,ο = επίθετο & Κόκκινος  = επώνυμο, κρητικός    = επίθετο &  

Κρητικός = επώνυμο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ 
 

 

1. ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΛΟΓΟΥ 

 

Μέρη λόγου λέγονται τα είδη των λέξεων από μορφολογικής, 

εννοιολογικής και συντακτικής άποψης.   

Τα μέρη λόγου της ελληνικής γλώσσας είναι δέκα, τα εξής: το 

άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία, το ρήμα, η με-

τοχή, το επίρρημα, η πρόθεση, ο σύνδεσμος, το επιφώνημα. 

Από  τα δέκα μέρη του λόγου της ελληνικής γλώσσας, τα έξι, το 

άρθρο, το ουσιαστικό,  το επίθετο, η  αντωνυμία, η μετοχή   και το 

ρήμα λέγονται κλιτά, επειδή κλίνονται. Δηλαδή το καθένα   από αυτά 

παρουσιάζεται στο λόγο με διάφορες μορφές, π.χ.: ο καλός, του καλού, 

οι καλοί... μαγεμένος, ου,οι..,  λύνω,εις...., άλλος,ου 

Τα  υπόλοιπα  τέσσερα,  το επίρρημα, η πρόθεση, ο σύνδεσμος 

και το   επιφώνημα λέγονται άκλιτα, επειδή στο λόγο καθένα από αυτά  

παρουσιάζεται με την ίδια πάντα  μορφή, π.χ.: εκεί είναι, εκεί είμαι... 

 

 

2. 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 αφ’ ενός με καταλήξεις που είναι ανάλογες με το    

μέρος λόγου, το γένος,  τον αριθμό και την πτώση ή το πρόσωπο της 

λέξης και αφ’ ετέρου με τη μετακίνηση τόνου σε ορισμένες πτώσεις ή 

πρόσωπα, καθώς και  με την πρόσθεση του ε- σε ορισμένους χρόνους 

των συμφωνοαρκτικών  ρημάτων, πρβ π.χ.: λύσ-ω,εις,ει.. έ-λυσ-

α,ες,ε...,  ταμεί-ο,  ταμεί-ου, ταμεί-α, ταμεί-ων...  & ταμί-ας,...  των 

ταμι-ών... 

 

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 διαφορές. 
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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. Η ΔΙΠΛΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 

 

Διγλωσσία λέγεται η ανάμεικτη γλώσσα, δηλαδή το να μιλούμε  

με λέξεις, που άλλες από αυτές να είναι π.χ. ελληνικές και άλλες λατι-

νικές ή τούρκικες κ.τ.λ. ή το να μιλούμε  με λέξεις, που άλλες να είναι 

της νέας ελληνικής και οι άλλες της αρχαίας ή της τοπικής, π.χ.:  

_Πήγαμε εις την Κρήτη και καθίσαμε στην ταβέρνα του…. (εδώ 

άλλοτε χρησιμοποιούμε  λέξεις της καθαρεύουσας («εις την») και άλ-

λοτε της δημοτικής, το  «στην») 

_Θα πάω στην Κρήτη να φάω χοχλιούς (= λέξη τοπική, στην 

κοινή σαλιγκάρια). 

Η διγλωσσία δεν επιτρέπεται για λόγους νοηματικούς (δε γνωρί-

ζουν όλοι τις ξένες ή τις ντόπιες λέξεις) και αισθητικούς (έτσι φαίνεται 

ή ότι δεν γνωρίζουμε καλά τη γλώσσα ή ότι την παραποιούμε), πλην 

μόνο όταν κάνουμε παραπομπή ή όταν μεταφέρουμε αυτούσιο πλάγιο 

λόγο, π.χ.: 

_Ο Κύριος είπε «Αγαπάτε αλλήλους». 

_Ο κύριος από την Κρήτη μας είπε: «Σύντεκνοι, θέλετε να φάμε 

χοχλιούς;»  

Διπλοτυπία  έχουμε, όταν μια λέξη λέγεται  με δυο ή περισσό-

τερες διαφορετικές μορφές, δηλαδή με δυο ή περισσότερες διαφορετι-

κές καταλήξεις στην αυτήν πτώση ή πρόσωπο, π.χ. Ελλάς & Ελλάδα, 

λες & λέγεις…. Η διπλοτυπία οφείλεται στην ανάμειξη αρχαίων και νέων 

τύπων ή στην ανάμειξη τύπων της κοινής γλώσσας με κάποιας  τοπικής 

διαλέκτου. Η διπλοτυπία δεν επιτρέπεται για αισθητικούς κυρίως  λό-

γους. 

 

4. ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΩΤΙΚΩΝ 
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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 πίνακας) 

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 καλούμε κάποιον ή κάτι,  π.χ.: 

 _Πέτρο, Ε.. Γιώργο,... αν μ’ ακούς, γύρισε αμέσως.  

_Εγώ, αγαπητέ, λέω να το αφήσουμε για αύριο. 
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5.  ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΠΤΩΤΙΚΩΝ 

 

Οι πτώσεις έχουν δυο αριθμούς, τον ενικό και τον πληθυντικό. 

Ενικού αριθμού λέγονται οι πτώσεις που φανερώνουν ότι το 

σημαινόμενό τους είναι στο αριθμό ένα, ένα πράγμα ή ζώο... ή ένα 

σύνολο ή  μέρος συνόλου:  

Γιάννης, η Μαρία.. = ένα άτομο,   

η τάξη/ το σχολείο/ το Υπουργείο = ένα σύνολο.  

Το ένα τρίτο (1/3) της τάξης   = 1 μέρος από τα τρία 

Πληθυντικού αριθμού λέγονται οι τύποι που φανερώνουν ότι 

το σημαινόμενό τους είναι στον αριθμό πολλά ή όλο το σύνολο που 

μιλούμε.  

Κανονικά ο ακριβής αριθμός εκείνου που μιλούμε δηλώνεται με 

ποσοτικό προσδιορισμό. Αν δε βάλουμε τέτοιο προσδιορισμό, τότε 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) 

 

 

6. 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 κτυπημέννος στρατιώτης,  ο πατέρας,  

ο μαύρος (γάτος), ο γιος, ο άντρας…. 

σε θηλυκό γένος και με το άρθρο η, αν  αυτό που φανερώνουν 

είναι θηλυκό, π.χ.:  η μάνα,  η ωραία κόρη, η μεγάλη θυγατέρα, η 

γάτα, η γυναίκα... 

σε ουδέτερο γένος και με το άρθρο το, αν αυτό που 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...  
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Παρέβαλε και ότι λέμε π.χ. «Το μωρό/ παιδάκι.... του το έ-

σπασε.», όταν θέλουμε να δείξουμε ότι το έκανε μικρός ή ο δράστης 

είναι σε ακαταλόγιστη ακόμη ηλικία κ.τ.λ. και «Ο γιος/ κανακάρης/ Δη-

μήτρης... του το έσπασε.», όταν θέλουμε να δείξουμε ότι το έκανε ε-

νήλικος 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 λέ-

ξεις 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/ κούρος/  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-
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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 μονογενή, όπως π.χ. τα 

εξής: το αρνί, ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά,  ο άνθρωπος, η γυναίκα, 

το παιδί,...  

β) ένα τύπο και για το αρσενικό και για το θηλυκό γένος, όμως 

με διαφορετικό άρθρο, και ως απ’ αυτό λέγονται διγενή μονοκατάληκτα 

σε αντίθεση προς τα διγενή και δικατάληκτα (= αυτά που έχουν ξεχω-

ριστό 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 
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Επίκοινα (ή κοινού γένους) ονόματα λέγονται αυτά που έχουν 

ένα μόνο τύπο και για τα δυο γένη (και για το αρσενικό και για το 

θηλυκό) και ως απ’ αυτό από μόνα τους δεν προσδιορίζουν το γένος 

του σημαινόμενού τους, όπως π.χ.. πολλά ονόματα ζώων: το ζαρκάδι, 

ο λαγός, η καμήλα,  το άλογο, η αλεπού..., πολλά ονόματα ιδιότητας: 

ο κάτοικος - οι κάτοικοι, ο γονέας - οι γονείς, ο έμπορας,… και πολλά 

ονόματα ουδετέρων: το βρέφος, το μωρό,… 

Στα ως άνω ονόματα, όταν είναι ανάγκη να οριστεί το γένος τους 

χρησιμοποιούμε το επίθετο  αρσενικός ή θηλυκός: ο αρσενικός λαγός, 

το θηλυκό ζαρκάδι.  

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Για μερικά ζώα έχουμε άλλο όνομα για το αρσενικό και άλλο για το 

θηλυκό: ο  τράγος  - η  γίδα,  ο πετεινός -  η όρνιθα ή κότα... Τα ονόματα αυτά 
δεν είναι επίκοινα, αφού για κάθε γένος υπάρχει και ξεχωριστό όνομα -άρθρο.  

2) Όταν λέμε π.χ.: ο κριός & η προβατίνα, ο κούνελος & η κουνέλα, ο 
σκύλος & η σκύλα, ο γάτος & η γάτα, η φοράδα & η κατσίκα., ο ένοικος & η 
ένοικος...., δεν έχουμε επίκοινα ονόματα, αφού για κάθε γένος χρησιμοποιούμε 
ξέχωρο όνομα με ανάλογο άρθρο και ανάλογη κατάληξη γένους. Επίκοινα είναι 
τα: το πρόβατο, το κουνέλι, το σκυλί, το γατί ή η γάτα, η αλεπού, το άλογο.., αφού 
και για  τα δυο γένη χρησιμοποιούμε το αυτό όνομα. 

3) Τα αρχαία μονογενή ονόματα ο γιατρός, ο υπουργός… σήμερα 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.., 

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   

& 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,.. 
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δ) Τα ονόματα που φανερώνουν δημιούργημα ή πλάσμα (άσχετα 

με τον όγκο ή το μέγεθος τους), θεού ή ανθρώπου, επειδή είναι δη-

μιούργημα όπως και τα παιδιά, πρβ π.χ.: ανθρώπου: το αυτοκίνητο, 

μηχάνημα, ξίφος, σκάφος,, γραφείο, κουρείο…, φύσης: το  βουνό, πέ-

λαγος,, 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 

το κέρας (μάχης), τέρας,  δάσος, πέλαγος ...       = μη φυσιολο-

γικά ή τεράστια  

2. Τα ονόματα των πραγμάτων, καθώς και αυτά του τόπου, χρό-

νου... λέγονται σε αρσενικό γένος, όταν φανερώνουν   κάτι που είναι 

πάρα πολύ μεγάλο, σε μέγιστο  βαθμό μήκους, βάρους, όγκου, .... κάτι 

όπως συμβαίνει στους άντρες σε σχέση προς τα παιδιά, πρβ π.χ.:   

ο ποταμός, πίνακας,  βράχος, οίκος, κορμός.  .      = κάτι μεγάλο 

& το ποτάμι,  πινάκιο, βραχάκι, οίκημα, κορμί..    = κάτι μικρό 

 

Σε αρσενικό γένος λέγονται: 

α) Οι μήνες: ο Ιανουάριος, Φεβρουάριος,... 

β) Τα  περισσότερα ποτάμια: ο Αλφειός, Πηνειός,.. 

γ) Τα περισσότερα βουνά : ο Ταΰγετος, Όλυμπος... (η Δίκτη, η 

Γκιόνα..) 

δ) Τα μεγάλα τμήματα χρόνου: ο χρόνος,, μήνας,...  

 

3. Τα ονόματα των πραγμάτων, καθώς και αυτά του τόπου, χρό-

νου,... λέγονται σε θηλυκό γένος, όταν σημαίνουν  κάτι που είναι με-

γάλο, όμως  μικρότερο απ' ό,τι δηλώνει το αρσενικό γένος και μεγαλύ-

τερο 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 

Σε θηλυκό γένος λέγονται: 

α) Οι ημέρες (πλην «Σαββάτου»): η Δευτέρα, η Τρίτη... 
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β) Οι ήπειροι:  η Ασία, η Αμερική, η Ευρώπη... 

γ) Οι χώρες (πλην ολίγων):  η Ελλάδα, Κρήτη, Θράκη, Ρόδος, 

Ιταλία... 

δ) Τα αφηρημένα ποσά (τα λήγοντα σε –αδα & -αριά): η δεκάδα, 

εκατοντάδα, εικοσαριά,.. 

ε) Τα μεσαία τμήματα χρόνου: η ημέρα, νύκτα, βδομάδα.. 

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Οι ενέργειες, καθώς και οι ποιότητες ή ιδιότητες λέγονται σε θηλυκό 

γένος, επειδή παράγουν ή γενούν,  κάτι όπως και τα θηλυκά όντα: η γραφή (= 
ενέργεια) > το γράμμα = το αποτέλεσμα, κινώ - η κίνηση (ενέργεια) > το κίνημα = 
το αποτέλεσμα.  

η λύ-ση, πράξη, τάξη, άσκηση, κίνηση, παύση... 
η μητρ-ότητα, ταχύτητα, πατρότητα, ποιότητα, καθαρότητα... 
η καλ-οσύνη, αγιοσύνη, μεγαλοσύνη,.... 
η μαγειρ-ική, οικοκυρική.. 
2) Τα ονόματα των φυτών λέγονται σε θηλυκό γένος,  επειδή γεννούν, 

είναι κάτι ως τα θηλυκά ζώα: η μηλιά, η ελιά, η κερασιά, η καρπουζιά, η αχλαδιά, 
η κριθή, η σίκαλη, η φακή, η φάβα, η γαριφαλιά, η ντοματιά,... 

3) Τα ονόματα των καρπών, ανθών και προϊόντων λέγονται σε ουδέτερο 
γένος, επειδή είναι γεννήματα, κάτι όπως τα παιδιά στα ζώα: καρποί: το μήλο, 
κεράσι, καρπούζι, λεμόνι, στάρι, κριθάρι, κουκί.. άνθη: το άνθος, γαρίφαλο, 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 πατα-
τιά, 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.   

 
7. ΤΑ ΜΕΡΗ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 

1. Τα άρθρα 

Άρθρα λέγονται   οι λέξεις που τις βάζουμε πριν από τα ουσια-

στικά, για να δείξουμε τι γένους, αριθμού και πτώσης είναι το σημαι-

νόμενο πρόσωπο λόγου, καθώς και αν είναι γνωστό ή όχι στον ακρο-

ατή.  

α) Με το άρθρο "ο" = κάτι αρσενικό, με το άρθρο "η" = θηλυκό 

και  με  το άρθρο "το" = ουδέτερο: ο Αντώνης,  του Αντώνη,..... η 

Μαρία, της Μαρίας.., το παιδί, του παιδιού..... 

β) Ουσιαστικό (πρόσωπο λόγου) με άρθρο = γνωστό, άρα ορι-

σμένο (το ξέρει από πριν ο ομιλητής ή  έχει μιλήσει ήδη γι' αυτό ο 
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ομιλητής)   και χωρίς άρθρο = άγνωστο (δε γνωρίζει τι είναι ακριβώς  

ομιλητής ή δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα  γι' αυτό ομιλητής), άρα αόρι-

στο: Πήρα γράμμα (= κάτι άγνωστο, άρα αόριστο) & Πήρα το γράμμα 

(= κάτι το γνωστό, άρα ορισμένο)  

Στην αγγλική γλώσσα τα γένη είναι τρία, όπως στην ελληνική, 

όμως λέγονται με ένα άρθρο, την άκλιτη λέξη the. Η λέξη the ("δι"), 

όταν λαμβάνεται στο λόγο φανερώνει ότι η λέξη που προσδιορίζει είναι  

ουσιαστικό (η ίδια λέξη με το of = λέξη σε πτώση γενική και με όνομα 

ή την αντωνυμία I, you, she, he..   = λέξη ρήμα): the love = αγάπη, 

of love = αγάπης, i love, you love.. = αγαπώ, αγαπάς, parents love.....  

Στη λατινική γλώσσα δεν υπάρχουν άρθρα, όμως  τα γένη  είναι 

τρία. Από τα συμφραζόμενα και  την έννοιά του ουσιαστικού κατανοεί-

ται (βγαίνει)  αν  αυτό (το  ουσιαστικό) λαμβάνεται στο λόγο ως γνωστό 

και ορισμένο ή ως άγνωστο και αόριστο και το γένος του από την κα-

τάληξη: : miles venit (= o στρατιώτης ή ένας στρατιώτης  έρχεται).    

Από τα επίθετα, τις καταλήξεις και  το σημαινόμενο της λέξης αναγνω-

ρίζεται το γένος: Latium, = το Lάτιο,  magna Graecia = μεγάλη Ελ-

λάδα, vir = άνδρας, miles = στρατιώτης, femina ( =  η γυναίκα).. Η 

λατινική έχει επίσης δυο αριθμούς, ενικό και πληθυντικό, όπως η νέα 

ελληνική, και έξι πτώσεις   

(Περισ. βλέπε Λατινική Γραμματική, Α. Τζάρτζανου).  

Στην Ιταλική γλώσσα τα άρθρα και τα γένη είναι δυο, το αρσενικό 

και το θηλυκό. Το ουδέτερο της ελληνικής και λατινικής τρέπεται σε 

αρσενικό ή θηλυκό, ανάλογα με όσα είπαμε σχετικά με το γένος. 

 

2. Τα ουσιαστικά  

Ουσιαστικά λέγονται τα ονόματα, οι κλιτές λέξεις με τις  οποίες    

καλούμε (ονομάζουμε) τα πρόσωπα λόγου: ομιλητή, ακροατή και τα 

συζητούμενα τους. Οι λέξεις που φανερώνουν θεό,   άνθρωπο, ζώο, 

φυτό, πράγμα, καθώς και  τόπο, χρόνο, ποσό, ιδιότητα ή ποιότητα, 

πράξη ή κατάσταση, όπως π.χ. στην:  

Ελληνική:    

άνθρωπο: Γιώργος, Μαρία, Κώστας Γεωργίου,... 

ζώο: γαϊδούρι, κουνέλι, πάπια, αετός, σαύρα.... 

χρόνο: Μάϊος, Ιούνιος, Δευτέρα.. 

τόπο: Κρήτη, Ελλάδα, Αττική, Βουλιαγμένη.. 

,............... 

Λατινική: Italia, Graecia,  mens = τράπεζα, malus = μηλιά, ager 

= αγρός ... 

Αγγλική: Italy, Greece, father (πατήρ), mother (μήτηρ), bank = 

τράπεζα... 

 

3. Τα επίθετα   
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Επίθετα λέγονται οι κλιτές λέξεις που φανερώνουν  ποιότητα ή 

ιδιότητα. Οι  λέξεις που λέγονται πριν από ένα ουσιαστικό και μας λένε 

τι λογής (σε ύλη, σχήμα,   μέγεθος, χρώμα….) είναι αυτό, κυριολεκτικά 

ή μεταφορικά,  όπως π.χ. οι: πέτρα > πέτρινος,η,ο,     χθες > χθεσι-

νός,ή,ό ....   

πέτρινο σπίτι (= από πέτρα)   = κυριολεξία  

πέτρινη καρδιά (= σαν πέτρα) = μεταφορά  

Στην ελληνική και λατινική τα επίθετα έχουν  τρία γένη και κλί-

νονται: καλός,ή,ό, καλού,ών... bonus,a,um.... Στην αγγλική δεν έχουν 

γένος και είναι άκλιτα:  good = καλός,ή,ό 

 

4. Οι αντωνυμίες  

Αντωνυμίες λέγονται οι λέξεις που τις βάζουμε αντί των ονομάτων 

των προσώπων του λόγου (ομιλητή, ακροατή και των συζητούμενών 

τους) για συντομία λόγου ή όταν δεν τα ξέρουμε, όπως π.χ. οι εξής: 

Ελληνική: εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό...   (εγώ = ο ομιλητής, εσύ = ο 

ακροατής, αυτός = ο συζητούμενος,η,ο),      

Λατινική: ego, tu, hic, ille, is..       Αγγλική: I you, he, she, it.... 

 

5. Τα ρήματα  

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ποια ενέργεια κάνει 

ή τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα από τα πρόσωπα  του 

λόγου ( = ο ομιλητής, ο ακροατής και ο συζητούμενός τους, ένας τρί-

τος), όπως π.χ. οι: 

Ελληνική:  γράφ-ω,εις,.. γράφ-ομαι,εσαι,εται.. λέγ-ω,εις,ει..  τιμ-ώ,άς,ά..   
γράφ-ω   = η ενέργεια του ομιλητή  ή α’ προσώπου λόγου,      
γράφ-εις  = η ενέργεια του ακροατή ή β’ προσώπου λόγου 
γράφ-ει   = η ενέργεια του συζητούμενου ή γ’ προσώπου λόγου 
γράφ-ομαι = η πάθηση του  ομιλητή,     
 γράφ-εται  = η πάθηση του συζητούμενου  
,............... 
Λατινική: sum es est,... = είμαι, είσαι.. (ειμί, ει, εστι),  lego, legis.. =  

λέγω,εις.., amo = αγαπώ..,. 
Αγγλική: i am = εγώ είμαι, you are = εσύ είσαι, he  is = αυτός είναι,..... i 

love = αγαπώ.. 

Το ρήμα της ελληνικής και λατινικής έχει κατάληξη που   δείχνει 

ποιο πρόσωπο λόγου είναι το υποκείμενό του (αν είναι ο ομιλητής ή ο 

ακροατής ή τρίτος..) ενώ στην αγγλική όχι. Εκεί γίνεται με την   πρό-

σθεση   αντωνυμίας  ή του ονόματος: Ι love, you love... = αγαπ-

ώ,άς....    

 

6. Οι μετοχές   
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Μετοχές λέγονται οι κλιτές λέξεις που παράγονται από ρήματα και 

φανερώνουν πρόσωπο λόγου που  ή βρίσκεται σε μια πάθηση ή σε μια 

κατάσταση, κυριολεκτικώς ή μεταφορικώς, αυτή που φανερώνει το 

ρήμα απ’ όπου παράγονται, όπως π.χ. οι: κρατώ - κρατ-ούμαι > κρα-

τούμενος,η,ο, κρατημένος,η,ο, το κρατούμενο (νούμερο) = μεταφορά, 

ο κρατούμενος στρατιώτης = κυριολεξία 

Ελληνική: ο,η,το κρατούμενος, κρατημένος,η,ο = αυτός που 

κρατείται, που έχει κρατηθεί, που έχει πάθει την   πάθηση  του "κρατώ-

κρατούμαι". Ομοίως: πιωμένος, τιμούμενος, τιμημένος, λογιζόμενος .. 

άνθρωπος . Λατινική: amo > amaturus,a,um, amatus,a,um, .. 

 

7. Τα επιρρήματα  

Επιρρήματα λέγονται   οι άκλιτες λέξεις που  φανερώνουν τόπο, 

τρόπο,  χρόνο, αιτία  και ποσό, όπως π.χ. οι:     

ελληνική: σήμερα, χθες, τώρα, έξω, μέσα, νοτίως, ακουσίως,....     

αγγλική: today, yesterday, now, out...... 

Το τι ακριβώς σημαίνει ένα επίρρημα εξαρτάται από τον τόπο ή  

τον τρόπο ή το χρόνο  κ.τ.λ.  που βρισκόμαστε ή έχουμε ή συζητούμε 

κ.τ.λ. τώρα, πρβ π.χ.: χθες = η Δευτέρα, αν σήμερα τρίτη, κάτω = ο 

γ’ όροφος, αν είμαστε τώρα στο δ’ όροφο....   

 

8. Οι προθέσεις   

Προθέσεις λέγονται οι άκλιτες λέξεις που μπαίνουν πριν από άλ-

λες είτε σε παράταξη (από την Αθήνα, μετά τη Λάρισα..) είτε σε σύν-

θεση (απολαμβάνω, μεταλαμβάνω..), όπως π.χ. οι εξής:   

ελληνική: εν/εις, υπό, δια, προς, προ, μετά, από,  μέχρι, με, δί-

χως,..    

λατινική: in, sub, per ad, ante, post, ........ 

αγγλική: in, sub, per, to, ante, post,  from, until, with, without.. 

 

9. Οι σύνδεσμοι  

Σύνδεσμοι λέγονται οι άκλιτε λέξεις, με τις οποίες συνδέουμε - 

εισάγουμε προτάσεις ή λέξεις: Ο Γιάννης παίζει και (ο Γιάννης) γελά.) 

και συντακτικά σύνολα: Ο Μηνάς έφυγε, γιατί δεν του αρέσει εδώ. 

ελληνική: και, ή, γιατί, επειδή, αν, όταν... 

αγγλική: and, or, why, because, if, when.. 

 

10. Τα επιφωνήματα  

Επιφωνήματα λέγονται οι άκλιτες λέξεις που εκφράζουν κραυγή, 

νεύμα ή ψυχικό συναίσθημα (χαρά, λύπη, επευφημία, γέλωτα,..) , ό-

πως π.χ. οι εξής:  

ελληνική: ε, ψιτ, χαχα, αχ!, βαχ!, αμήν!, μπράβο!, εύγε!, ....  

λατινική: Io, ha, o, vae = ουαί, heu = φεύ, eia - euge = εύγε!... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
 

1. Η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΕΙΔΗ Κ.Τ.Λ. 

 

Ο λόγος, η ανθρώπινη επικοινωνία με τη γλώσσα γίνεται  με προ-

τάσεις, απλές ή σύνθετες. 

Πρόταση λέγεται ένα από τα αυτοτελή, νοηματικά και συντακτικά, 

τμήματα με τα οποία συναρμολογείται ο λόγος. Οι λέξεις που περιλαμ-

βάνονται ανάμεσα σε δυο τελείες στη γραφή.  

Η πρόταση είναι ένα οργανωμένο σύνολο λέξεων από τον ομιλητή 

που με τα επιμέρους και συγκεκριμένα τμήματά του (τα καλούμενα «συ-

ντακτικά σύνολα») αναφέρει ένα ή περισσότερα γεγονότα ή πράξεις ή 

καταστάσεις του ίδιου του ομιλητή  ή κάποιου ή κάποιων από τα άλλα 

πρόσωπα του λόγου, ανάλογα με το αν έχουμε απλή ή σύνθετη πρό-

ταση,  όπως  π.χ. οι εξής: 

Ομιλητής:  
_(Κώστα, εγώ) θα φύγω αύριο (για Λονδίνο με το τραίνο).  
_Μιχάλη, Εγώ και ο Γιάννης λύνουμε την άσκηση. 
_(Άννα,) Εσύ και αυτός που έφυγε θα πάτε αύριο στο σπίτι του Γιάννη, να 

δείτε τι κάνει. 
 

Απλή πρόταση λέγεται αυτή που αναφέρει ένα μόνο νόημα, επο-

μένως ένα μόνο γεγονός (θετικό ή αρνητικό, πληροφοριακό ή ερωτη-

ματικό κ.τ.λ.) ή μια μόνο πράξη (ενέργεια ή πάθηση) ή κατάσταση, ενός 

και μόνο προσώπου λόγου σε κάποιο τόπο και χρόνο, όπως π.χ. οι εξής:  
Ομιλητής:  
_(Κώστα,  Εγώ) θα φύγω αύριο.  
_(Παιδιά, ο Αντώνης), Κτυπήθηκε από το Γιάννη; 
_(Κύριε,) Είμαι ράφτης. 
 

Σύνθετη πρόταση λέγεται αυτή που αποτελείται ή μπορεί να δια-

χωριστεί από δυο ή περισσότερες απλές, επομένως αυτή που εκφράζει  

περισσότερα του ενός νοήματα, περισσότερες από μια πράξεις ή κατα-

στάσεις κ.τ.λ., όπως π.χ. οι εξής:  

_Εγώ και ο Γιάννης φεύγουμε σήμερα για το Λονδίνο  = Εγώ φεύγω αύριο 
για το Λονδίνο + ο Γιάννης φεύγει αύριο για Λονδίνο. 

_Είμαι ράφτης και ομιλώ Ελληνικά.  
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_Ο Γιάννης είναι καλός μαθητής και κακός χαρακτήρας  
= ο Γιάννης είναι καλός μαθητής + (ο Γιάννης είναι )κακός χαρακτήρας). 
 

Στροφή λέγεται μια ομάδα από δυο ή περισσότερους στίχους ενός 

ποιήματος που αποτελούν ρυθμική και μετρική ενότητα. Η πρόταση, α-

πλή ή σύνθετη, που έχει επιπλέον  ρυθμό και μέτρο.  

Στίχος λέγεται το ½  της στροφής και ημιστίχιο το ¼.  

Ο αριθμός των συλλαβών κάθε στροφής  και κάθε στίχου και ημι-

στιχίου είναι προκαθορισμένος, δηλαδή είναι με 7 ή 15 ή 20… συλλαβές, 

ανάλογα με το ποίημα,  και συνήθως ίδιος σε όλες τις στροφές ή τους 

στίχους του ποιήματος., όπως οι εξής: 

_Σε γνωρίζω από την κόψη 
του σπαθιού την τρομερή, 
σε γνωρίζω από την όψη  
που με βιά μετράς την γη.   (Σύνθετη στροφή από τον Εθνικό Ύμνο) 

 
Όποιος μαύρο πουκάμισο φορεί πάντα με μαύρο χρώμα 
έχει καημό μες στην καρδιά ή άνθρωπο στο χώμα (Απλή στροφή μαντινά-

δας) 
 

 Σημειώνεται ότι: 

1) Τα σχολικά βιβλία λένε «περίοδο» ότι εμείς λέμε εδώ «πρό-

ταση». Τα ίδια βιβλία λένε «πρόταση» τα συντακτικά τμήματα της πρό-

τασης που περιέχουν ρήμα, όπως θα δούμε πιο κάτω. Το γιατί δεν ακο-

λουθούμε αυτές τις ονομασίες βλέπε πιο κάτω. 

 2) Στις σύνθετες προτάσεις υπάρχουν τόσοι όροι ρήματα όσες και 

οι απλές τους προτάσεις, εκτός και όλες οι απλές έχουν τον ίδιο όρο 

ρήμα, που τότε ο όρος αυτός λέγεται μόνο μια φορά, πρβ:  

_Παίζω και γελώ.  

_Εγώ πήγα θέατρο κι εσύ (πήγες) καφενείο. 

_Ο Γιάννης είναι μαθητής και (ο Γιάννης είναι) φίλος μου.  

_Ο Γιάννης είναι από την Κρήτη και ξέρει για την Κνωσό πολλά 

πράγματα. 

3) Οι σύνθετες προτάσεις και οι σύνθετες στροφές γίνονται είτε 

για σύντμηση του λόγου (δηλαδή  για να μην επαναλαμβάνουμε τις 

ίδιους όρους σε μια σειρά προτάσεων ενός λόγου, φτιάχνουμε σύνθετες, 

αποβάλλοντας τους κοινούς ή ίδιους όρους, πλην ενός) είτε για να βγει 

το μέτρο στην ποίηση, πρβ π.χ.:  

_Ο Γιώργος είναι ράφτης + (Ο Γιώργος είναι) βουλευτής.  = Ο 

Γιώργος είναι ράφτης και βουλευτής.  

_Κτυπώ το Γιάννη και (κτυπώ) τον Αντώνη.  

4) Αν οι σύνθετες προτάσεις έχουν πολλούς όμοιους συνδέσμους, 

τους αφαιρούμε όλους πλην ενός στην αρχή ή στο τέλος για υπενθύμιση 
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των άλλων και στη θέση τους βάζουμε στη γραφή το κόμμα (το φαινό-

μενο λέγεται «σχήμα ασύνδετο»), π.χ.: 

_Αγόρασα μήλα  και (αγόρασα) πορτοκάλια  και (αγόρασα) πατά-

τες και (αγόρασα) φασόλια. 

= Αγόρασα μήλα , πορτοκάλια , πατάτες και φασόλια. 

_Θέλω γάλα ή τσάι ή καφέ. 

= Θέλω γάλα, τσάι ή καφέ. 

_Το νερό είναι λίγο (άρα) ας το προσέξουμε. 

= Το νερό είναι λίγο, ας το προσέξουμε. 

5) Αν προσθέσουμε στο πρώτο συντακτικό σύνολο ένα ακόμη σύν-

δεσμο, δίδει έμφαση, πρβ π.χ.: 

_Θέλω ή γάλα ή τσάι ή καφέ. 

_Αγόρασα και μήλα και πατάτες και φασόλια. 

6) Όταν ο ομιλητής μιλά για τον ακροατή του και τρίτο, τότε το 

ρήμα της σύνθετης πρότασης λέγεται σε β’ πρόσωπο πληθυντικού αριθ-

μού, π.χ.:   

_Γιάννη, ο Μιχάλης (θα πάει θέατρο) και ο Κώστας θα πάει θέατρο 

= Γιάννη, ο Μιχάλης και ο Κώστας  θα πάνε θέατρο.  

_Εσύ και αυτός θα πάτε θέατρο.  

Όταν ο ομιλητής μιλά για τον εαυτόν του και τον ακροατή του ή 

τρίτο, τότε το ρήμα της σύνθετης πρότασης λέγεται σε α’ πρόσωπο πλη-

θυντικού αριθμού, π.χ.:  

_Εγώ και εσύ θα πάμε θέατρο.  

_Εμείς, εσείς και αυτοί οι δυο θα πάμε έξω. 

 

 

2. ΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΡΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Η κάθε σύνθετη πρόταση φτιάχνεται με απλές προτάσεις και οι α-

πλές όχι με λέξεις που λέγονται  η μια δίπλα στην άλλη, αλλά με συγκε-

κριμένα τμήματα (συντακτικούς όρους, συντακτικά σύνολα) λέξεων που 

λέγονται το ένα δίπλα από το άλλο, κάτι όπως και οι όροφοι μιας οικο-

δομής. Παρέβαλε π.χ. ότι δε βγαίνει νόημα, αν πούμε: 

_ "Ο  άσκηση Κασαπάκης λύνω Αντώνης την."   

Αντίθετα βγαίνει νόημα αν πούμε:  

_"[Ο Αντώνης Κασαπάκης] + [λύνει] +  [την άσκηση]".    

= " [Λύνεται] + [η άσκηση] + [από τον Αντώνη Κασαπάκη].    

 

Τα ως άνω τμήματα λέγονται συντακτικά σύνολα ή  συντακτικοί 

όροι  της πρότασης και το κάθε ένα από αυτά: 

Α) έχει και το δικό του όνομα: υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα 

κ.τ.λ., όπως θα δούμε πιο κάτω. 
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Β) έχει δική του πτώση που λέγεται, πρβ π.χ. ότι  η κλήση λέγεται 

σε πτώση κλητική, το υποκείμενο σε πτώση ονομαστική, το αντικείμενο 

σε πτώση αιτιατική κ.τ.λ.: 

_[Γεώργιε Νικολάου], [ο Σήφης Ζερβάκης] κτύπησε [το Γιάννη]…. 

Γ) Μπορεί να ειπωθεί είτε με μια μόνο λέξη ή  με πολλές, είτε με  

όνομα ή αντωνυμία, είτε με επίρρημα χρόνου, τόπου κ.τ.λ. ή  με το 

όνομα του χρόνου, τόπου, ποσού...., ανάλογα με την περιγραφή, πρβ 

π.χ.:  

_ [Ο Αντώνης] = [Ο Αντώνης Ι. Κασαπάκης] = [εκείνος] = [ ο 

φίλος σου] = [αυτός που είδαμε]… 

_Πήγαμε πέρυσι = πριν δυο μήνες = το 1989… 

Δ) Είναι ενιαίο και ανεξάρτητο και ως απ΄ αυτό, ανάλογα με την 

επιθυμία μας, εναλλάσσει με άλλο μέσα στην πρόταση, πρβ π.χ.: 

_Εγώ + πάω = εκδρομή + σήμερα + με το σχολείο. 

= Πάω + εκδρομή + εγώ + με το σχολείο + σήμερα. 

=  Σήμερα + πάω = εκδρομή + εγώ + με το σχολείο. 

 

 

3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟ-

ΛΩΝ 

 

Το κάθε συντακτικό τμήμα (σύνολο, όρος) των απλών προτάσεων 

απαντά σε μια ερωτηματική αντωνυμία ή ερωτηματικό επίρρημα, άρα το 

σύνολο των διαφορετικών συντακτικών όρων των απλών προτάσεων, 

άσχετα αν καμιά φορά μερικοί εννοούνται και δε λέγονται, είναι τόσου 

αριθμού όσες και οι ερωτηματικές αντωνυμίες  και τα ερωτηματικά  ε-

πιρρήματα:  

αντωνυμίες: ποιος,α,ο;  (από/για/σε..) ποιον,α,ο;  τίνος;  πόσος,η,ο;  
επιρρήματα: τι;  πού;  πώς;  πότε;  πόσο;  γιατί;  δηλαδή;  άρα; ε και 

= λοιπόν; 
 

Πρόταση: Πήγε. 
(= Ο Γιάννης  πήγε χθες στην Κρήτη με το καράβι, για να δει τους γονείς 

του.) 

Ερώτημα: Ποιος;/ποιον;/πότε;/που;/πως;/γιατί;.. πήγε; 
 

Τι ; = πήγε,  
Ποιος πήγε; = ο Γιάννης, πότε πήγε; = χθες, που πήγε; = στην Κρήτη, πώς 

πήγε; = με το καράβι,  γιατί πήγε; = για να δει τους γονείς του 

 

 Το κάθε συντακτικό σύνολο της πρότασης έχει και τη δική του 

ονομασία και είναι τα εξής: η κλήση, το ρήμα, το υποκείμενο, το 

αντικείμενο,  το κατηγορούμενο,  η ποσότητα, ο χρόνος, ο τόπος, 



75 

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

 
ο τρόπος και ο λόγος (ο σκοπός ή η αιτία) της πράξης ή κατάστα-

σης. 

 

Η κλήση απαντά στο ερώτημα «σε ποιον μιλάς;»,  
Το ρήμα απαντά στο ερώτημα «τι (κάνω, εις,ει, έκανε, έπαθε…);», 

Το υποκείμενο απαντά στο ερώτημα «ποιος,α,ο;»,  
Το αντικείμενο απαντά στο ερώτημα «ποιον,α,ο;»,   

Το ποιητικό αίτιο απαντά στο ερώτημα «από ποιον,α,ο»,   

Το κατηγορούμενο απαντά στο ερώτημα «τι είναι;» 
Η ποσότητα απαντά στο ερώτημα «πόσο;»,  

Ο χρόνος απαντά στο ερώτημα «πότε;»,  
Ο τόπος απαντά στο ερώτημα «που;»,  

Ο τρόπος απαντά στο ερώτημα «πώς;, με τι;»  

Ο λόγος (ο σκοπός ή η αιτία) απαντά στο ερώτημα «γιατί;;». 
 
_Γιάννη (=  η κλίση), ο Κώστας (= υποκείμενο) οδηγεί (= ρήμα) τώρα (= 

ο χρόνος) το αυτοκίνητο (= αντικείμενο)… 

 
_[Ο Θοδωρής Λιακόπουλος] + [κτύπησε] + [δυο φορές] + [την αδελφή 

του]  +   [χθες] + [σπίτι του] + [με το χάρακα], + [επειδή δεν έκανε αυτό που  
της είπε].   

      

ερώτηση    συντακτικό σύνολο (όρος)     ονομασία όρου 
 
τι (έκανε);   κτύπησε                                     = το ρήμα, η πράξη 
ποιος;        Ο Θοδωρής Λιακόπουλος         = το υποκείμενό της 
ποια,ον      την αδελφή του                          = το αντικείμενό της 
πότε;          χθες                                          = ο χρόνος της 
πού;           σπίτι του                                    = ο τόπος της 
πώς;          με το χάρακα                            = ο τρόπος της 
πόσο;        δυο φορές                                  = το ποσό της 
γιατί;         επειδή δεν έκανε αυτό...             = η αιτία 
 
_Ο Π. Σταθουλόπουλος είναι δέκα χρόνια  υπάλληλος στο Υπουργείο Πολι-

τισμού με σύμβαση αορίστου χρόνου,    
 
ερώτηση  συντακτικό σύνολο (όρος)     ονομασία όρου 
τι;           =  είναι…                                 = το ρήμα/ η κατάσταση 
ποιος;     =  ο Π. Σταθουλόπουλος          = το υποκείμενο της 
τι είναι;   =  υπάλληλος                            = το κατηγορούμενο της 
πόσο;     =  δέκα χρόνια                           = το ποσό της 
που;       =  στο Υπουργείο Πολιτισμού     = ο τόπος της 
πως;      =  με σύμβαση αορίστου χρόνου = ο τρόπος της 
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4. Η ΠΕΖΗ ΚΑΙ Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  

 

Στον ελληνικό πεζό λόγο οι συντακτικοί όροι (τα τμήματα της πρό-

τασης) λέγονται το ένα μετά το άλλο, κάτι όπως και τα βήματα ενός 

πεζού ανθρώπου – απ΄ όπου και ο λόγος καλείται  «πεζός λόγος».  

Δηλαδή η σειρά που πρέπει να μπουν οι όροι μέσα στην πρόταση 

ενός ελληνικού πεζού λόγου είναι ελεύθερη, αρκεί να γίνεται κατά όρο, 

αφού οι λέξεις κάθε όρου  αποτελούν ενιαίο τμήμα (σύνολο) και όλο 

μαζί μπορεί να τοποθετηθεί σε όποιο μέρος της πρότασης επιθυμούμε, 

πρβ π.χ.:   

_Ο καλός μαθητής + δεν έλυσε + τη δύσκολη άσκηση + επειδή 

σήμερα δεν είχε διαβάσει.   

= Δεν έλυσε + ο καλός μαθητής + τη δύσκολη άσκηση + επειδή  

σήμερα ...  

=Τη δύσκολη άσκηση + δεν έλυσε + ο καλός μαθητής + ... 

Ομοίως η επιλογή των λέξεων, για να σχηματίσουμε τα συντακτικά 

τμήματα  είναι ελεύθερη ή κανονίζει απλώς και μόνο το νόημα και η 

περιγραφή, π.χ.: 

_Ο Μανώλη = ο Κρητικός/ ο καλός μαθητής/ αυτός που πήρε άρι-

στα … έφυγε.  

 

Στην ποίηση ή έμμετρο λόγο οι συντακτικοί όροι (τα τμήματα της 

στροφής) λέγονται όχι το ένα μετά το άλλο ή όπως και τα βήματα ενός 

πεζού ανθρώπου, αλλά όπως τα βήματα του χορού ή όπως κανονίζει το 

μέτρο απ’ όπου και ο λόγος αυτός λέγεται «έμμετρος λόγος». 

Πιο απλά, επειδή στον έμμετρο θα πρέπει να συμπέσουν οι τόνοι 

των λέξεων με τους τόνους του ρυθμού του ποιήματος (κάθε στίχος έχει 

και ορισμένες θέσεις, π.χ. τις 1,3,5 ή 2,6,6 ή 3, 7 11…που τονίζεται) και 

οι στίχοι να έχουν ομοιοκαταληξία κ.τ.λ., άρα οι λέξεις που θα αποτελέ-

σουν τους όρους μιας στροφής θα πρέπει να μην είναι τυχαίες, αλλά 

επιλεγμένες, π.χ.: 

 

1     2   3  4    5  6     7   8      9   10    11  12  13 14 15 

Σέ γνωρίζω'από την κόψη   τού σπαθιού την τρόμερή 

σέ γνωρίζω'από την όψη    πού με βιά μετρά τη γή. (Σολωμός) 

 

Τονιζόμενες συλλαβές  = όλες οι μονές: 1,3,5,7...   

Με όμοιους φθόγγους οι συλλαβές 7-8 & 14-15  
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 Τα συντακτικά τμήματα (όροι) των προτάσεων μπορεί να είναι μια  

μόνο λέξη ή  περισσότερες, ανάλογα  με την περιγραφή ή μ' αυτά που 

ξέρουμε ή που θέλουμε να πούμε γι' αυτό που μιλούμε, πρβ π.χ.: 

_[Η Νίκη Κρασανάκη]  έφυγε. 

= [Η προϊσταμένη ΟΤΕ] έφυγε.  

= [ Η φίλη σου]  έφυγε.   

= Αυτή (που υπηρετεί στον Ο.Τ.Ε.) έφυγε. 

 

Αναδιπλωμένος όρος λέγεται αυτός που  δηλώνεται με επανά-

ληψη του ή της  ίδιας λέξης, αν έχουμε μονολεκτικό όρο, π.χ.:  

_ Είναι πάνω-πάνω (= πολύ πάνω, στην κορυφή).  

_Πρωί-πρωί (= πολύ πρωί, μόλις χάραζε) πηγαίναμε.  

_Γιαλό-γιαλό (= κοντά στο γιαλό).  

 

Ζευγαρωτός όρος λέγεται αυτός που δηλώνεται  με δυο διαφο-

ρετικές λέξεις ίδιου μέρους λόγου, π.χ.:  

_Πρωί βράδυ (= πρωί και βράδυ ) πηγαίναμε.  

_ Πήγαμε πάνω κάτω (= περίπου) δέκα. 

 

Οι ζευγαρωτοί και οι αναδιπλωμένοι όροι μπορεί να είναι:  

* χρόνου: Πάει πρωί-πρωί/ βράδυ-βράδυ.   Πηγαίναμε πότε πότε/ 

χρονιά παραχρονιά..  Πάει νύκτα μέρα. Πάει πρωί βράδυ.....   

* τρόπου: Σταλαματιά-σταλαματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά.  

Πηγαίναμε δειλά δειλά. 'Έκανε την περιουσία του δραχμή - δραχμή.  

* τόπου: Είναι πάνω-πάνω/ κάτω κάτω/ μπροστά μπροστά/ πίσω 

πίσω..  Πηγαίναμε γιαλό γιαλό/ τοίχο-τοίχο...  Πάει πάνω κάτω/πέρα 

πώδε/ απ' εδώ και απ' εκεί.   Κοίταζε μέσα έξω. 

(Περισσότερα βλέπε «Σχήματα λόγου».) 

 

 

5. Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Σε μερικές γλώσσες (κινέζικη, ιαπωνική κ.α.) δεν υπάρχουν (ή υ-

πάρχουν ελάχιστες) παραγωγικές και κλιτικές καταλήξεις. Στην περί-

πτωση αυτή οι τύποι (= τα γένη, η κλίση)  και τα μέρη λόγου των λέξεων 

σχηματίζονται με την καλούμενη σύνταξη «κατά παράταξη». Σύμφωνα 

με τη σύνταξη αυτή (που ισχύει και εν μέρει, όχι όμως απαραίτητα και 

στην ελληνική) η έννοια μιας λέξεις καθορίζεται με την πρόταξη μιας 

άλλης. Παρέβαλε στην αγγλική γλώσσα όπου:  

 Η λέξη the  + άλλη λέξη = ουσιαστικό: the love («δι λαβ») = 

αγάπ-η,  the clever man («δι κλέβερ μαν») 
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Η λέξη of  + άλλη λέξη = γενική ουσιαστικού: of love («οφ λαβ»)  

= αγάπ-ης 

Λέξη αντωνυμία ή όνομα + λέξη = ρήμα: i love («αϊ λαβ»), you 

love... = αγαπ-ώ, αγαπ-άς.. Μary loves, Nik  loves...   

 

Αυτός είναι και ο λόγος που στις ως άνω γλώσσες: 

α) Δε μιλούμε ποτέ μονολεκτικά π.χ.: καλή, καλό, λέγω…, αλλά 

πάντα με υποκείμενο + ρήμα + αντικείμενο ή κατηγορούμενο k.t.l., κάτι 

ως γίνεται στην αγγλική, π.χ.: Αγγλικά: Ι love = αγαπώ, the love = η 

αγάπη, I love Mary. = Εγώ αγαπώ τη Μαρία > Την αγαπώ. 

β) Από τη μια υπάρχουν οι προσδιοριστικές λέξεις (τύπου και προ-

σώπου, που υποκαθιστούν τις καταλήξεις της ελληνικής γλώσσας) και  

από την άλλη οι λέξεις γενικής σημασίας (που παίζουν το ρόλο των ρι-

ζών ή των θεμάτων των ελληνικών λέξεων). Έτσι όταν εκεί θέλουμε να 

πούμε π.χ. «Γιάνν-ης», λέμε «ανδρ γιαν» και όταν θέλουμε να πούμε 

Γιάνν-α, λέμε «γυν γιαν». 

Στην κινέζικη για παράδειγμα γλώσσα οι οι λέξεις είναι κάπως όπως 

τα θέματα (αγαπ-, καλ-, μαθητ-..) στην ελληνική και λατινική γλώσσα 

και γι αυτό έχουν πολλές έννοιες. Στην ίδια γλώσσα δεν υπάρχουν επί-

σης άρθρο και καταλήξεις και γι αυτό  οι έννοιες που μας δίδουν αυτά,  

εκεί δίδονται με λέξεις που μπαίνουν πριν από τα ονόματα  και κάτι ως 

θα λέγαμε εμείς και π.χ.  «άνδρ- Γιάνν-», αντί Γιάνν-ης, «γυναίκ Γιάν» 

αντί Γιάνν-α….   

Ομοίως, όταν θέλουμε να μιλήσουμε χαϊδευτικά ή για κάτι μικρό  

(π.χ. αδελφός, αδελφάκι...) βάζουμε-λέμε ταυτόχρονα και τις λέξεις μι-

κρός, μεγάλος,...: «χάϊι» (= το μικρό παιδί), «σιάο-χάϊι» (= μεγάλο 

παιδί, αγόρι), «σιαο-νι-χάι» (= μεγάλο κορίτσι)....  

Ομοίως, όταν θέλουμε να πούμε κάτι σε πληθυντικό αριθμό (π.χ. 

ο μαθητ-ής, οι μαθητ-ές...) προτάσσουμε την αντίστοιχη λέξη της πο-

σότητας (δέκα μαθητές, πέντε μαθητές..) ή τις λέξεις όλοι, πολλοί, λίγο 

κ.τ.λ., για να καθορίσουμε τον αριθμό, π.χ.: «σούι-σεν», «τσε-σουϊ-

σεν», «χεν-ντο-σούϊ-σέν»....  

γ) Οι λέξεις είναι λίγες (δεν έχουμε μεγάλο λεξιλόγιο), ολιγοσύλ-

λαβες και  οι πιο πολλές λέξεις ανήκουν σε πολλά μέρη λόγου (δηλ. εδώ 

μια λέξη μπορεί να ανήκει και στα επίθετα και στα ρήματα και στα ου-

σιαστικό.), άρα έχουν γενική έννοια. Στην κινέζικη π.χ. γλώσσα δεν υ-

πάρχουν καθόλου καταλήξεις, άρα και τύποι (= οι πτώσεις ή τα πρό-

σωπα, η κλίση) και γι αυτό εκεί οι απλές λέξεις είναι όλες μονοσύλλαβες 

και  αποτελούμενες από ένα μόνο φωνήεν (σπάνια πάνω από δυο) και 

ένα ή περισσότερα σύμφωνα. 

Οι σύνθετες λέξεις της ίδιας γλώσσας αποτελούνται από δυο ή πε-

ρισσότερες μονοσύλλαβες απλές που διατηρούν συνήθως όλη τη φωνη-

τική τους οντότητα: «πέ» = κύπελλο, «τσίμ» = χρυσός,η,ο, «τσίμ πέ» 
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= χρυσό κύπελλο, «τσάου» = μέρα, «νί-τσάου» = καλημέρα, «σέν» = 

ο θεός, «σί-λά» = η Ελλάδα, «τσούν-κούο» = η κίνα, «μέϊ-κό» = η  

Αμερική, «νί-τσάο» = καλό πρωί/καλημέρα «σιάμ-σουέ» = το  άρωμα 

(το αρωματόνερο, το νερό που βγάζει άρωμα),... 

Κινέζικα:  «Ουό γιάο χού  ί  πέ σουέ» = Εγώ θέλω να πιω ένα 

ποτήρι νερό 

Οι απλές και μονοσύλλαβες λέξεις της ίδιας γλώσσας είναι κάπου 

328, όμως πολλές από αυτές έχουν πάρα πολλές έννοιες (κάτι όπως οι 

ομόηχες λέξεις [ι] = η, ή, οι.... στην ελληνική ): «πα» = μπαλέτο, οκτώ, 

κλέφτης, κλέβω... «πάϊ» = άσπρο, εκατό, εκατοστό, χάνω.... 

Οι διάφορες έννοιες της κάθε ως άνω απλής και μονοσύλλαβης 

λέξης κανονίζεται στο λόγο από την ένταση του τόνου, π.χ.: "κιό" (το-

νισμένα) = νερό & "κιο" (πιο άτονα) = ερωτώ..., καθώς και από τη θέση 

που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (στην ελληνική κανονίζο-

νται από τη συλλαβή που είναι ο τόνος και την κατάληξη: νόμ-ος & νομ-

ός, έξοχ-η & εξοχ-ή,...)   

Ο τόνος (η ένταση φωνής) στις κινέζικες λέξεις έχει τέσσερις εντά-

σεις (δηλ. η κινέζικη γλώσσα έχει τέσσερις τόνους, ενώ η ελληνική, ι-

ταλική, αγγλική κ.τ.λ. έχουν δυο, τις τονισμένες και άτονες συλλαβές). 

 

 

6. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ & ΗΜΙΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Περίοδος πρότασης λέγεται το όλο σύνολο λέξεων μιας πρότασης 

. Το κείμενο ή το τμήμα λέξεων  που καταλήγει σε τελεία ή βρίσκεται 

ανάμεσα σε δυο τελείες:  

_Η Νίκη παίζει έξω.  = περίοδος απλής πρότασης  
_Η Νίκη παίζει και γελά έξω.  = περίοδος σύνθετης πρότασης 
Ημιπερίοδος πρότασης λέγεται το τμήμα της πρότασης που εισά-

γεται με την άνω τελεία, όπως π.χ. τα τμήματα <<ας το προσέξουμε>>, 

<<είναι δικηγόρος>> των πιο κάτω προτάσεων:    

 _Το νερό είναι λίγο΄ ας το προσέξουμε.  
  _Δεν είναι γιατρός΄ είναι δικηγόρος  
( Περισσότερα βλέπε  «Ασύνδετο σχήμα λόγου».) 

 

7. ΆΛΛΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 

Οι προτάσεις εκτός από απλές και σύνθετες διακρίνονται και σε 

πάρα πολλά άλλα είδη, ανάλογα με τη σκοπιά που τις βλέπει κάποιος, 

κυριότερα των οποίων είναι: 

 

α. Ως προς το ποιον φωνής  
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Οι προτάσεις, απλές ή σύνθετες, ως προς τη φωνή, διακρίνονται 

σε τόσα είδη όσα και τα σημεία στίξης (τελεία, θαυμαστικό και ερωτη-

ματικό) με τα οποία σημειώνονται στο γραπτό λόγο. 

Ερωτηματικές προτάσεις λέγονται αυτές  με τις οποίες ο ομιλη-

τής ρωτά για να μάθει κάτι, άρα   αυτές που απαιτούν απάντηση. Προ-

φέρονται με ειδικό χρώμα φωνής που σημειώνεται  στη γραφή με το 

ερωτηματικό (;)  

_Πότε/πώς/γιατί/πού πήγες στα Γιάννενα; 
_Πήγε η αδελφή σου στην Περσία;          _Τι φωνάζεις = γιατί φωνάζεις; 
_Τι ανάγκη έχεις = ποια ανάγκη έχεις;     _Τι είδες; = ποιόν,ά,ό είδες; 
 
Προτρεπτικά: 

Δεν έρχεσαι κι εσύ;           αντί: Έλα κι εσύ. 
Μου δίνει ένα χιλιάρικο, αντί:   Δώσε μου ένα χιλιάρικο. 
Επιβεβαιωτικά: 

Δε σας το είπα;              αντί Σας το είπα. 
  

Θαυμαστικές ή επιφωνηματικές προτάσεις λέγονται αυτές με 

τις οποίες ο ομιλητής εκφράζει το θαυμασμό ή τη μεγάλη του απορία 

του ή  χαρά, λύπη, πόνο... Προφέρονται με ειδικό χρώμα φωνής που 

σημειώνεται στη   γραφή με το  θαυμαστικό (!).   
_Ο Γιάννης και ο Μανώλης πήδηξαν δέκα μέτρα στο ύψος!   
_Να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά!  Τα συλλυπητήρια μου!   
_Μπράβο! Μακάρι! Αμάν! 
 

Πληροφοριακές προτάσεις λέγονται οι υπόλοιπες, αυτές με τις 

οποίες λέμε το τι βλέπουμε ή ακούμε, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε 

κ.τ.λ. Δεν προφέρονται με ειδικό χρώμα φωνής και στη γραφή σημειώ-

νονται με την τελεία, π.χ.: 

_Ο Γιάννης έφυγε. 
_Βλέπω τον Αντώνη. 
 

β. Ως προς το είδος σύνδεσης (μόνο για σύνθετες) 

Οι σύνθετες προτάσεις, ως προς το είδος σύνδεσης των απλών 

τους, διακρίνονται σε τόσα είδη όσα και τα είδη των συνδέσμων, δηλαδή 

των λέξεων: και, ή, αν και, ενώ, αλλά, γιατί, επειδή,  όμως, …, με 

τους οποίους αυτές ενώνονται σε μια σύνθετη.  

Δηλαδή στη σύνθεση των συνθέτων προτάσεων, ανάλογα με το τι 

είδους λέγεται η  απλή πρόταση που ακολουθεί μετά από μιαν άλλη, 

ανάλογα παίρνει και σύνδεσμο, για υπόδειξη, πρβ π.χ.: 

_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής  και (ο Γιώργος είναι) γιατρός. 
( Εδώ έχουμε δυο απλές του αυτού είδους, πληροφοριακές. ) 
_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής  ή (ο Γιώργος είναι) γιατρός. 
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( Εδώ έχουμε δυο απλές του αυτού είδους, όμως σε διάζευξη.) 
_ Ο Γιώργος δε βγήκε βουλευτής , αν και/ παρότι  (ο Γιώργος είναι) πήρε 

πολλούς ψήφους. 
( Εδώ έχουμε μια αρνητικά και μια θετική σε αντίθεση.) 
_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής, γιατί/ επειδή  (ο Γιώργος είναι) γιατρός. 
( Εδώ η δεύτερη απλή είναι αιτιολογική) 
_ Ο Γιώργος είναι βουλευτής, αλλά  (ο Γιώργος) δεν  είναι γιατρός. 
( Εδώ μια θετική και μια αρνητική σε αντίθεση) 
Πιο απλά, η απλή πρόταση που ακολουθεί μετά από μια άλλη σε 

μια σύνθετη είναι ή παρεπόμενο (συμπλεκτικό) γεγονός  (τότε αυτή ει-

σάγεται με το σύνδεσμο «και») ή διαζευκτική αλλαγή (τότε εισάγεται με 

το σύνδεσμο «ή») ή ως αιτιολογία - σκοπός (τότε εισάγεται με το «γιατί, 

για να, επειδή,,») ή προϋπόθεση (τότε εισάγεται με το «αν») κ.τ.λ., πρβ 

π.χ.: 

Συμπλεχτικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης και  (Ο Γιώργος είναι) βουλευτής 
Διαζευχτικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης ή (Ο Γιώργος είναι) βουλευτής 
Αιτιολογικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης, γιατί  (Ο Γιώργος) δεν είναι βουλευ-

τής. 
Υποθετικά: Ο Γιώργος είναι ράφτης, αν/ άμα εγώ είμαι βουλευτής. 
Αντιθετικά:   Γιώργος είναι ράφτης, αν και/ενώ  (Ο Γιώργος) είναι βουλευ-

τής. 
 Ο Γιώργος  είναι ράφτης, αλλά  (Ο Γιώργος) δεν  είναι βουλευτής. 
 

Ομοίως, όταν, και π.χ., οι απλές προτάσεις που ακολουθούν στο 

λόγο η μια είναι θετικής σημασίας και η άλλη αρνητικής σημασίας ενώ-

νονται σε μια σύνθετη χρησιμοποιώντας τους αντιθετικούς συνδέσμους 

«αλλά, όμως, μα..», αντί του «και», πρβ: 

_Ο Γιάννης πέθανε (και) το (Γιάννη) θα θυμούμαστε πάντα. 

= Ο Γιάννης πέθανε, αλλά θα τον θυμούμαστε πάντα. 
_Ο Γιάννης είναι έξυπνος και (ο Γιάννης) δε διαβάζει. 

= Ο Γιάννης είναι έξυπνος, μα/αλλά/όμως δε διαβάζει. 

= Ο Γιάννης είναι έξυπνος, μα/αλλά/όμως δε διαβάζει. 
_Ο Γιάννης είναι ωραίος και (ο Γιάννης είναι) κουτσός. 

=  Ο Γιάννης είναι ωραίος, αλλά κουτσός. 
_Είναι φίλος, αν και με βρίζει. 

 

γ. Ως προς το πρόσωπο λόγου  

Πρώτου προσώπου πρόταση ή στροφή λέγεται αυτή που ο ο-

μιλητής  μιλά (αναφέρεται) για τον εαυτόν του ή το σύνολο στο οποίο 

ανήκει, άρα όταν ο όρος ρήμα της πρότασης λέγεται σε α' πρόσωπο, 

ενικού ή πληθυντικού αριθμού, και το υποκείμενο της πρότασης είναι ο 

ομιλητής ή το σύνολο που ανήκει ή αναφέρεται, όπως π.χ. οι εξής προ-

τάσεις:  
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_Λύνω/ λύνουμε την άσκηση.    
_Κώστα, (εγώ) θα πάω αύριο.   

_Κώστα, (εμείς) θα πάμε αύριο. 

Δευτέρου προσώπου πρόταση ή στροφή λέγεται αυτή που ο 

ομιλητής μιλά (αναφέρεται) για τον ακροατή ή ακροατές του, άρα όταν 

ο όρος ρήμα    της πρότασης είναι β' προσώπου, ενικού ή πληθυντικού 

αριθμού, και   το υποκείμενο της πρότασης είναι ο ακροατής ή η παρέα 

του, όπως π.χ. οι εξής προτάσεις:  

_Λύνεις/ λύνετε την άσκηση.   
_Κώστα, (εσείς) θα πάτε αύριο. 
Τρίτου προσώπου πρόταση ή στροφή  λέγεται αυτή που ο ο-

μιλητής δε μιλά ούτε για τον εαυτόν του ούτε για τον ακροατή του,  

αλλά για κάποιο  άλλο πρόσωπο λόγου, τρίτο. Στην περίπτωση αυτή ο 

όρος ρήμα της πρότασης είναι γ' προσώπου, ενικού ή πληθυντικού α-

ριθμού, και το υποκείμενο της πρότασης είναι τρίτος ή τρίτοι, όπως π.χ.  

οι εξής προτάσεις:  

_Λύνει/ λύνουν την άσκηση.    
_Mανώλη, αυτοί θα πάνε αύριο.  
 

δ. Ως προς το γεγονός 

Καταφατικές προτάσεις  λέγονται αυτές που ο όρος  ρήμα (το 

κύριο ρήμα) της πρότασης δεν περιέχει τα μόρια  "δεν/ μην", π.χ.:  

_Η αλεπού είναι άγριο ζώο.    
_Κώστα, θα πάω έξω.   
_Ναι, ο Γιάννης να πάει έξω. 
Αρνητικές ή αποφατικές προτάσεις λέγονται αυτές που ο όρος 

ρήμα της πρότασης (το κύριο ρήμα) περιέχει τα μόρια  "δεν/μην", π.χ.:  
_Η αλεπού δεν είναι άγριο ζώο.  
_Κώστα, δε θα πάω..  
_Όχι, ο Γιάννης να μην πάει. 
 

Θετικής σημασίας πρόταση λέγεται  αυτή που εκφράζει κάτι α-

ρεστό ή  καλό, δίκαιο, επιθυμητό...  Μπορεί να ειπωθεί καταφατικά ή 

αποφατικά, π.χ.:  

καταφατικά: είναι καλός/ πλούσιος/ ωραίος/ ζωντανός/ αθάνατος..   
= αποφατικά: δεν είναι κακός/ φτωχός/ άσχημος/ πεθαμένος/ θνητός..   
καταφατικά: χαίρομαι, απολαμβάνω.. 
= αποφατικά: δε λυπούμαι, δε στερούμαι..   
 

Αρνητικής σημασίας (απλή) πρόταση λέγεται αυτή που εκφρά-

ζει κάτι που δεν είναι αρεστό ή  καλό, δίκαιο, επιθυμητό...  Μπορεί να 

ειπωθεί καταφατικά ή αποφατικά, π.χ.:  

καταφατικά: στερούμαι, πεινώ, διψώ. 
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= αποφατικά: δε χαίρομαι, δεν απολαμβάνω, δεν πεινώ...   
καταφατικά: είναι κακός/ φτωχός/ άσχημος/ πεθαμένος..   
= αποφατικά: δεν είναι καλός/ πλούσιος/ ωραίος/ ζωντανός..     
 

ε. Ως προς το περιεχόμενο 

1.  Οι προτάσεις κρίσης  

Προτάσεις κρίσης λέγονται αυτές που φανερώνουν μια κρίση ή 

διαπίστωση, καθώς και μια πληροφορία, π.χ.:  

καταφατικά: Ο Γιώργος  πάει στην Κρήτη. Κώστα, ο Γιάννης είναι  δικηγό-
ρος.    

αποφατικά: Ο Γιώργος δεν πάει στην Κρήτη. Κώστα, ο Γιάννης δεν είναι 
δικηγόρος. 

2. Οι προτάσεις βούλησης ή επιθυμίας 

Προτάσεις βούλησης ή επιθυμίας λέγονται οι αυτές που  φανερώ-

νουν αυτό που ευχόμαστε, παρακαλούμε, θέλουμε, επιθυμούμε, διατά-

σουμε, προτρέπουμε κ.τ.λ., π.χ.:  

_Είναι συμφέρον/ σωστό/ πιθανό/ αρκετό...... να πας εκεί 
_Κλείσε/ να κλείσεις/ να μην κλείσεις το παράθυρο φεύγοντας.  
_Εύχομαι να πάνε όλα καλά! Να ζήσετε! 

_(Σου εύχομαι) χρόνια πολλά!    

_(Επιθυμώ/ θέλω..) να φύγεις αμέσως για Κόρινθο.  
Η βούληση ή επιθυμία εκφράζεται λέγοντάς την είτε ως υποκείμενο 

είτε ως αντικείμενο σε μια πρόταση και συνάμα με υποτακτική ή προ-

στακτική, καθώς και με τα μόρια: να, θα, ας, μην, δεν, ανάλογα με το 

τι είδους είναι αυτή, π.χ.: 

Αν θέλουμε να εκφράσουμε μια βούληση ή επιθυμία απρό-

σωπα, τότε αυτή λέγεται ως υποκείμενο: 

α) τριτοπρόσωπου απρόσωπου ρήματος, π.χ.:  Πρέπει/ συμφέρει/ 

μέλει/ πρόκειται/ αρκεί... να πας εκεί. 

β) περιφραστικού κατηγορήματος (ή απρόσωπης έκφρασης) με 

ουδέτερο επίθετο ή θηλυκό ουσιαστικό ως κατηγορούμενο, π.χ.: 

_Είναι συμφέρον/ σωστό/ πιθανό/ αρκετό...... να πας εκεί 
_Είναι συμφορά/ ντροπή/ αμαρτία/ ανάγκη .... να πας εκεί. 
_Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η σοδειά. 
Αντίθετα, αν θέλουμε η βούληση ή επιθυμία να εκφραστεί 

προσωπικά,  τότε αυτή λέγεται: 

Α) ως αντικείμενο  ρήματος βουλητικού, εφετικού, δυνητικού, 

κελευστικού, απαγορευτικού, αισθητικού κ.α.:  

_Θέλω/ ζητώ/ απαιτώ... να (μην) πας. 
_ Δεν επιθυμώ/ ποθώ/ λαχταρώ.. να τον δω. 
_Μπορώ /καταφέρνω/ κατορθώνω.. να εξηγήσω τη στάση του. 
_Διατάζω/ παραγγέλνω/ συμβουλεύω.. να πας. 
_Απαγορεύω/ εμποδίζω.. να πας 
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 _Νοιώθω/ αισθάνομαι/ βλέπω..  να πηγαίνεις. 
_Ορκίζομαι/ λογαριάζω/ προσπαθώ.. να πω την αλήθεια. 
_(Δεν) επιθυμώ/ θέλω/ παρακαλώ.. να πάω εκδρομή.  
_Ζήτησε να (μην) δικαστεί; 
 _Σκοπεύω/ σκέφτομαι.. να τον δω αύριο. 
Β)  ως περιφραστικό κατηγορούμενο, π.χ.: 

_Είμαι πρόθυμος/ έτοιμος/ ικανός.. να πάω. 
_Έχω, εις.. επιθυμία/ απαίτηση/ ανάγκη... να πάω. 
 

 

(Περισσότερα βλέπε στα βιβλία:  

«Συντακτικό σύγχρονης ελληνικής γλώσσας» Α. Κρασανάκη, 

«Μαθήματα Λογοτεχνίας & Ρητορικής» Α. Κρασανάκη) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΥΛΛΑΒΙΚΟ 
 

1. ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Φθόγγος λέγεται ένας από τους επιμέρους ήχους των συλλαβών 

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

όπως π.χ. οι εξής, στις πιο κάτω λέξεις, ελληνική: γ/ρ/α/φ/-ή, 

γ/ρ/α/φ/-/ι/κ/-ό/ς, μ/ε/γ-ας, Ι/τ/α/λ/ί-α…, λατινική: I/t/a/l/i/-a, 

l/a/t/ι/-u/m, m/a/g/n-u/s 

Το σύνολο ων διαφορετικών φθόγγων των λέξεων, ελληνικών 

και ξένων, είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο, είκοσι (20) στον αριθμό, το 

εξής: α,  ε,  ο, ου(u),  ι,  ν, μ, λ, ρ, σ, ζ, κ, γ, χ, τ, δ, θ, π, β, φ  

 

Οι ως άνω 15 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. 

 

Γράμματα λέγονται οι γραμμές (απ’ όπου και γράμμα) με τις ο-

ποίες παρίστανται στη γραφή οι φθόγγοι (ή οι συλλαβές) των λέξεων, 

όπως π.χ. το Α(α) για το φθόγγο «ο», το Β(β) για το φθόγγο «β»… 

 
Σημειώνεται και ότι: 
1) Σε όλες τις γλώσσες, αρχαίες και νέες, οι φθόγγοι σύμφωνα είναι επα-

κριβώς δεκαπέντε, οι εξής: μ, ν, ρ, λ, σ, ζ, κ, γ, χ, τ, δ, θ, π, β, φ. Τα γράμματα  
b, d, g, z, j που υπάρχουν στο λατινικό αλφάβητο ή παρόμοια σε άλλα αλφάβητα 
είναι γράμματα όχι για φθόγγους σύμφωνα, αλλά για συμπλέγματα συμφώνων, 
κάτι όπως και τα κς(ξ), πς(ψ) της ελληνικής γραφής, και τα οποία στην ελληνική 
προτιμήθηκε να γράφονται αναλυτικά με τα ανάλογα γράμματα των συμφώνων 
που αποτελούνται, δηλαδή τα: ΜΠ(μπ), ΝΤ(ντ), ΓΚ(γκ), ΤΣ(τσ), ΤΖ(τζ). Η μόνη 
διαφορά που έχουν τα συμπλέγματα αυτά από τα άλλα συμπλέγματα (και το 
οποίο είναι αιτία να φαίνονται ως φθόγγοι, ενώ δεν είναι) είναι το ότι αυτά περιέ-
χουν ένα από τα λεπτά και στιγμιαία σύμφωνα κ, π, τ. Οι Λατίνοι για ετυμολογι-
κούς λόγους έγραφαν τα συμπλέγματα νπ > μπ, ντ, νκ > γκ/γγ στις απλές λέξεις 
με τα γράμματα b, d, g: bellum, Graecia, demereo, gario....  και τις σύνθετες με 
τους εξής κανόνες: n + p,v,f = mp,mv,mf, n + t = nt, n +c = nc.... : in-perio > 
imperio, con-pania > compania, con-texto, contempora, con-capio... Kάτι όπως 
στην ελληνική με τα κς, πς και τα ξ, ψ: εκ-στρατεία & ξηρά, ψάρι… καθώς και τα 
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γγ, γχ, γχ, μβ, μπ. μφ: συν-κάτοικος > συγκάτοικος, συνγενής > συγγενής, 
συνχαίρω > συγχαίρω, συνβαίνω > συμβαίνω, συνπονώ > συμπονώ...  

2) Σε όλες τις γλώσσες, αρχαίες και νέες, οι φθόγγοι φωνήεντα είναι επα-
κριβώς πέντε, οι εξής: α, ε, ο, ου, ι. Ωστόσο: 

α) Στην ελληνική γλώσσα οι φθόγγοι φωνήεντα φαίνονται περισσότεροι, 
επειδή στην ελληνική γραφή από τη μια υπάρχουν τα ομόφωνα γράμματα για τα 
φωνήεντα: Ο & Ω, Η & Υ & Ι … και από την άλλη κάποια από τα γράμματα των 
φωνηέντων γράφονται δίψηφα, πρβ π.χ.: Ο + Υ = ΟΥ(ου), Ε+ Ι = ΕΙ(ει)….: ποίου 
= «πίu», λείπεις = «λίπις»…  Τα ομόφωνα γράμματα για τα φωνήεντα υπάρχουν 
στην ελληνική γραφή όχι γιατί παλιά είχαμε μακρά και βραχέα φωνήεντα ή πιο 
πολλούς φθόγγους φωνήεντα απ΄ό,τι έχουμε σήμερα, όπως λέγεται, αλλά για 
ετυμολογικούς λόγους. Για υπόδειξη του μέρους λόγου ή του τύπου, καθώς και 
της ρίζας ή της πρωτότυπης λέξη μιας παράγωγης, ώστε ο αναγνώστης να έχει 
βοήθεια και στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και διάκριση των ομόηχων, 
πρβ π.χ. : κρίνω, κριτής >  κριτικός (με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η), λείπει & 
λύπη & λίπη, καλή & καλοί & καλεί… 

β) Στις ινδικές, σημιτικές  και άλλες γλώσσες τα φωνήεντα φαίνονται δια-
φορετικά από ό,τι στην ελληνική και πιο πολλά από πέντε, επειδή στις γραφές 
τους υπάρχουν από τη μια γράμματα για τα μακρά φωνήεντα (για τις περιπτώ-
σεις που έχουμε μετά από σύμφωνο  δυο αα, ιι, εε…, όπως στις λέξεις: Ισαάκ, 
πλέετε, διίσταμαι…, ) και από την άλλη γράμματα ή σημεία (αν έχουμε σημεία 
τα βάζουμε πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα) για τα βραχέα φωνήεντα (για τις 
περιπτώσεις που έχουμε μετά από σύμφωνο ένα: α, ε, ο, ου, ι. όπως στις λέξεις: 
σαλήμ, καλός…).  

6) Στην ελληνική γλώσσα οι φθόγγοι δεν είναι 24, επειδή 24 είναι τα στοι-
χεία του αλφάβητου, αλλά 20, αυτοί που είδαμε πιο πριν. Για διάκριση των ομό-
ηχων λέξεων και βοήθεια στην ετυμολογία των γραπτών λέξεων οι ως άνω 20 
φθόγγοι των λέξεων παρίστανται στην ελληνική γραφή όχι με 20 γράμματα, δη-
λαδή όσοι και οι φθόγγοι, αλλά με περισσότερα, τα: O(o) & Ω(ω), Ε(ε) & ΑΙ(αι), 
Λ(λ) & ΛΛ(λλ),.... και τα γράμματα αυτά γράφονται με 24 στοιχεία (λέγονται και 
ψηφία ή χαρακτήρες), τα:  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  - 
ο λόγος που λέγεται ότι τα γράμματα ή οι φθόγγοι του αλφάβητου είναι 24, αντί 
του ορθού: "τα στοιχεία ή ψηφία του ελληνικού αλφάβητου είναι 24".  

3) Στην ελληνική γλώσσα οι φθόγγοι φωνήεντα δεν είναι επτά (7), επειδή 
επτά είναι τα γράμματα που γράφονται στο ελληνικό αλφάβητο, αλλά 5, οι εξής: 
α ε ο ι u. Για τους τεχνικούς λόγους που είπαμε πιο πριν (για υπόδειξη της ετυ-
μολογίας των γραπτών λέξεων και διάκριση των ομόηχων) οι 5 φθόγγοι φωνήε-
ντα παρίστανται στην ελληνική γραφή όχι με 5 γράμματα, αλλά με 12, τα: Α, ΟΥ, 
Ε & ΑΙ, Ι -& Η & Υ & ΥΙ & ΕΙ & ΟΙ, Ο & Ω. Τα 12 αυτά γράμματα γράφονται με  7 
στοιχεία ή ψηφία, τα: Α Ε Ο Ι Ω Η Υ    - ο λόγος που λέγεται ότι τα φωνήεντα 
είναι επτά, αντί του ορθού: "τα φωνήεντα στοιχεία ή ψηφία είναι 7". ( Περισσό-
τερα βλέπε «μονόψηφα & δίψηφα γράμματα».)   

Φυσικά τα γράμματα  «όμικρον» και «ωμέγα» δεν έχουν καμιά απολύτως 
φωνητική διαφορά μεταξύ τους, όπως δεν έχει και το ι με τα η, υ. Ονομάζονται 
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έτσι, δηλαδή «ο-μικρό» και «ο-μεγάλο», επειδή το σχήμα του ενός σε σχέση 
προς το άλλο είναι πιο μικρό ή αντίθετα πιο μεγάλο.  

4) Στο ελληνικό αλφάβητο δε βλέπουμε το φθόγγο ου, όμως αυτό συμβαί-
νει, γιατί ο φθόγγος αυτός γράφεται δίψηφα, δηλαδή με δυο ψηφία του αλφάβη-
του, τα Ο + Υ = ΟΥ(ου): ουρανός, ρους.. Στη γραφή με τους λατινικούς χαρακτή-
ρες (αγγλική, γαλλική κ.τ.λ.) δε βλέπουμε τους φθόγγους δ, θ, ζ, γιατί εκεί S(s) = 
σ και ζ και  TH(th)  = δ και θ, πρβ π.χ.: 

 Αγγλική: mathematics, thing, nothing.. (προφορά “μαθεμάτικ, θινκ”) & 
than, mother (προφορά “δαν, μάδε”).  

Λατινική: Sabinus & rosa (εδώ το γράμμα s προφέρεται πότε σ & πότε 
ζ)…. Thema(θέμα) & dactylus.. 

5) Στις άλλες γλώσσες οι φθόγγοι φαίνεται διαφορετικοί από την ελληνική 
και για το λόγο ότι στις γραφές τους δεν υπάρχει το τονικό σημάδι, τα  διαλυτικά 
και η απόστροφος για την ένδειξη των των τονισμένων και άτονων συλλαβών, 
καθώς και της προφοράς με  συνίζηση, έκθλιψη, αποκοπή κ.τ.λ., οπότε έτσι εκεί 
δε βλέπουμε την πραγματικότητα..  

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:  
«Το ελληνικό σύστημα γραφής» Α. Κρασανάκη) 
 

 

2. ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

 
Συλλαβή λέγεται το ελάχιστο τμήμα στο οποίο μπορεί να κοπεί 

μια λέξη ή ένα συστατικό στοιχείο λέξης για προφορά ή ακουστική σύλ-

ληψη.   

Και αφού τα σύμφωνα δεν είναι δυνατόν να προφερθούν από 

μόνα του πλην μόνο μαζί με ένα φωνήεν, άρα συλλαβή αποτελεί κάθε 

φωνήεν της λέξης από μόνο του ή με το σύμφωνο ή σύμφωνα που 

βρίσκονται πριν από αυτό ή και μετά από αυτό αν έχουμε ληκτικό σύμ-

φωνο, π.χ: εν, νε-ος, της, τη, κρά-τος.. 

 

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

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

 
φωνηεντική, αν δεν περιέχει σύμφωνο: ο α-ε-(τός)… 

συμφωνική, αν περιέχει σύμφωνο, π.χ.: εκ, κε-νός, ναι.. 
 

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  
 

Μια λέξη ονομάζεται: 
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μονοσύλλαβη, αν αποτελείται από μια συλλαβή:  ο, που, πως 
δισύλλαβη = από δυο συλλαβές: οί-κος, σφαί-ρα 

τρισύλλαβη = από τρεις συλλαβές: ά-σφαι-ρος 
πολυσύλλαβη = 3 συλλαβές και άνω: σφαι-ρι-κό-τη-τα 
 

 

Συλλαβισμός λέγεται ο χωρισμός (τεμάχισμα) των λέξεων ενός 

λόγου σε συλλαβές είτε για άνετη προφορά και ακουστική σύλληψη 

είτε για άλλους λόγους (στο τέλος της σειράς, στην ωδική ανάλυση 

κ.α.).  

Ο συλλαβισμός σημειώνεται με το ενωτικό, δηλ. το σήμα (-), που  

μπαίνει μεταξύ των συλλαβών, π.χ.: την ά-νοι-ξη, υ-πέρ   

 

Κανόνες συλλαβισμού 

1. Κάθε λέξη έχει τόσες συλλαβές όσα και τα φωνήεντά της, αφού 

τα σύμφωνα δεν προφέρονται ποτέ μόνα τους, αλλά πάντα μαζί με ένα 

φθόγγο φωνήεν μετά από αυτά ή πριν από αυτά, αν έχουμε ληκτικό 

σύμφωνο: α-ό-ρα-τος, εκ. 

2. Όταν κάνουμε συλλαβισμό δε λαμβάνουμε υπόψη την ορθο-

γραφία, αφού τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, ε & αι, η & η & ι… είναι 

επινόηση για υπόδειξη της ετυμολογίας των λέξεων, ώστε να έχουμε 

βοήθεια και στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και στη διάκριση 

των ομόηχων,  πρβ π.χ.: λί-πη & λύ-πη & λεί-πει,... 

3. Αν σε μια λέξη έχουμε συνεχόμενα σύμφωνα που   δε συνται-

ριάζουν  ευστομιακά (= δεν είναι άνετη η συμπροφορά τους), τα δια-

χωρίζουμε και το πρώτο σύμφωνο πάει με  προ αυτού φωνήεν και το 

άλλο ή τ' άλλα με το φωνήεν της επόμενης συλλαβής, π.χ.: βάρ-βαρος 

ή βά-ρβαρος, κα-βου-ρντίζω ή καβουρ-ντίζω. 

 

Ωστόσο για εννοιολογικούς λόγους: 

1) Αν έχουμε σύνθετη λέξη με πρόθεση, χωρίζεται σε α' + β' 

συνθετικό: 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: ευ-χαριστώ, ευ-

καιρία, προ-υπάρχω, προ-ορίζω... 

2) Αν έχουμε απλή λέξη, χωρίζεται σε θέμα + κατάληξη:   ψάλω 

> ψάλ-σιμο, ψαλ-μός, ψάλ-μα... κρά-μα, τάγ-μα, πράγ-μα,..πέμπ-τος, 

έκ-τος,.. 

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

νται  από σύνθεση (το βρίσκουμε, αν από το δεύτερο σύμφωνο αρχίζει 
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ελληνική λέξη) ή από παραγωγή (το βρίσκουμε, αν από το δεύτερο 

σύμφωνο αρχίζει κατάληξη): 

στη σύνθεση: σύν-τεκνος  (συν, τέκνο), συμ-πέθερος (συν, πε-

θερός), εμ-παθής ( εν-πάθος),  εκ-δύ-ω > γδύ-νω, εν-βολιάζω > εμ-

βολιάζω - μπο-λιά-ζω, εν-τροπή > ντροπή, συν-κάτοικος > συγ-κάτοι-

κος,  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) Τα διπλά όμοια γράμματα: νν μμ λλ ρρ σσ ττ κκ ππ ββ χωρί-

ζονται, επειδή προέρχονται ορθογραφικά είτε από σύνθεση είτε από  

παραγωγή (έχοντας όμως υπόψη ότι το πρώτο δεν προφέρεται):  

Στη σύνθεση: ε(ν)-νόηση, συν-ράπτω > συ(ρ)-ράπτω, έν-λογος 

> έ(λ)-λογος, ε(ν)-νοώ, ε(κ)-κλησία,  υπε(ρ)- ροδιακός, έ(ν)-νομος.. 

Στην παραγωγή: γράφ-μα > γρά(μ)-μα, κόβ-μα > κό(μ)-μα,  

βλέπ-μα >  βλέ(μ)-μα..   

 

Απλοποιημένοι κανόνες συλλαβισμού: 

Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζετε με το δεύ-

τερο φωνήεν: έ-χω, κα-λο-σύ-νε-ψε  

Δυο σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το 

δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη: 

λά-σπη (σπίθα), έ-θνος (θνητός), ύπο-πτος (πτώμα), ά-φθονος (φθόγ-

γος), έ-βγαλα (βγαίνω), έ-τσι (τσαρούχι), Αι-σχύλος (σχολείο), κο-

φτερός (φτωχός), τζί-τζικας (τζάμι), α-τμός (τμήμα)..... Αλλιώς, χωρί-

ζονται 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 

Τα μπ, ντ, γκ δε χωρίζονται: μπου-μπούκι, α-μπέλι, ντα-ντά, πέν-

τε, μπα-γκέτα, μου-γκρίζω, εκτός και έχουμε σύνθεση: εμ-πίπτω, εγ-

κόνι, εν-ταύθα.. 

Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν κατά το συλλαβισμό τους ίδιους 

κανόνες: προ-σέ-χω, υ-πεύθυνος, εί-σοδος, πα-ρακούω   

Τα δίψηφα φωνήεντα αι ει οι υι, οι συνδυασμοί αυ και ευ, καθώς 

και οι δίφθογγοι αϊ, εϊ, οί, υϊ που έπαθαν συνίζηση κατά το συλλαβισμό 
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λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν:   αί-μα, νε-ράι-δα, ά-πια-στος, ναύ-

της, ομό-ϊ-ων > ομοί-ων..  

 
Παρατήρηση: 
α) Λέξη που έχασε φωνήεν χάνει συλλαβή, ενώ λέξη που έχασε σύμφωνο 

δε χάνει συλλαβή, πρβ π.χ. στη:  
συγκοπή: κο-ρ(υ)-φή > κο-ρφή, σ(ι)-ταρι > στά-ρι,... 
αποκοπή: φέ-ρ(ε) το > φέρ' -το, πιά-σ(ε) το > πιάσ' – το..  
συναίρεση: α-κού-(ου)ν  > α-κούν, τι-μά-ουν > τι-μούν..  
έκθλιψη: τ(α) ά-κου-σες & τ' ά-κου-σες, με α-γα-πά & μ’α-γα-πά.. 
β) Λέξη που απέκτησε φωνήεν αποκτά και συλλαβή, ενώ λέξη που απο-

κτά σύμφωνο δεν αποκτά συλλαβή: τσε-κούρ  >  τσε-κού-ρι,   οι-κο-κυ-ρά > (ν)οι-
κο-κυ-ρά,..   

γ) Λέξη που έπαθε συνίζηση εσωτερική και εξωτερική, μειώνει τις   συλ-
λαβές. 

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, Μαγιού, βιά-ζω... = δισύλλαβες λέξεις 
και ε-γώ = 3 συλλαβές  & κιε-γώ – και ‘γώ    = 2 συλλαβές 
δ) Τα συμπλέγματα: εϊ υϊ οϊ οϋ εϋ αϋ ηϋ είναι δυο φθόγγοι φωνήεντα (και 

γι αυτό παίρνουν τα διαλυτικά), άρα κάνουν δυο συλλαβές: θε-ϊ-κός, δυ-ί-κός,  
προ-ϋ-πό-θε-ση,   ά-υ-λος, νε-ρά-ϊ-δα, ευ-βο-ϊ-κός..  Αντίθετα τα δίψηφα γράμ-
ματα: υι = οι = ει = [ι], ου = [u],  αι = [ε] είναι ένας φθόγγος φωνήεν, άρα κάνουν 
μια συλλαβή: ποί-οι, ό-μοι-ος, ο-μοί-ων.... 

ε) Στα συμπλέγματα ευ αυ ηυ το γράμμα Υ(υ) = [β/φ] είναι σύμφωνο, άρα 
συλλαβίζεται όπως τα σύμφωνα: ταυ, ευ,  ευ-σταθής, ευ-γενής, Εύ-α, ταυ-τίζω, 
ηύ-ρα...  

 

Οι μακρές & βραχείες συλλαβές  

Μακρά συλλαβή λέγεται αυτή που προφέρεται με έκταση, εξα-

κολουθητική προφορά (διάρκεια), των εξακολουθητικών φθόγγων της 

και κυρίως του φωνήεντός της. Σημειώνεται με το σύμβολο (-)    που 

μπαίνει πάνω από τη συλλαβή, π.χ.  λ-α= [λα...] = μακρά συλλαβή 

Βραχεία συλλαβή λέγεται αυτή που δεν προφέρεται με έκταση, 

αλλά κανονικά.   Σημειώνεται με το σύμβολο (υ) που μπαίνει πάνω από 

τη συλλαβή ή δε βάζουμε τίποτα, π.χ.: λα = [λα]    = βραχεία συλλαβή 

 

Στον πεζό λόγο οι συλλαβές κανονικά  προφέρονται πάντα  ισό-

τιμα σε χρόνο και ένταση, πλην σε μερικές περιπτώσεις ψυχικού   πά-

θους, πρβ π.χ.:  

Φυσιολογικά: Φύγε και έλα αύριο. 

Σε εξαλότητα: Φύ..γε...       

Σε θαυμασμό: Πώ... Πώ...!   
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Στην ωδική 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...τηγήή.. { 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... 

 

 

3. ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΦΩΝΗΣ   

 

Ποιόν προφοράς ή φωνής λέγεται η ποιότητα, το χρώμα της φω-

νής κατά την προφορά, π.χ. η γυναικεία, ανδρική, λεπτή, μπάσα… 

κ.τ.λ. προφορά. 

Το ποιόν φωνής διαμορφώνεται – παραμορφώνεται από:  

α) το μήκος, τη σύσταση και το πάχος των χορδών.  

 Όλοι οι άνθρωπο δεν έχουν τις ίδιες χορδές. Οι γυναίκες έχουν 

πιο κοντές και πιο λεπτές χορδές από τους άντρες και τα παιδιά έχουν 

πιο κοντές από τους άνδρες και τις γυναίκες. Σε μερικά μουσικά όργανα 

οι χορδές είναι μεταλλικές και σε άλλα από έντερα κ.α.  Ο λόγος που 

έχουμε και τα  ανάλογα είδη φωνής.  

β) το συναίσθημα (χαρά, λύπη κ.τ.λ.)  

Όταν είμαστε λυπημένοι τραγουδούμε ή μιλούμε λυπητερά, άμα 

είμαστε χαρούμενοι το αντίθετο. 

γ) την ταχύτητα εκφώνησης.  

Την ταχύτητα εκφώνησης επηρεάζει:  

α) η πυκνότητα του αέρα.  
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Μικρή πυκνότητα αέρα σημαίνει μεγάλη ταχύτητα και λεπτή 

φωνή. Μεγάλη πυκνότητα αέρα σημαίνει μικρή ταχύτητα και βαριά 

φωνή,  

β) Το είδος του λόγου.  

Όταν άδουμε ή τραγουδούμε, κάνουμε  επιμήκυνση και επιβρά-

δυνση της προφοράς των φθόγγων κ.τ.λ., ανάλογα με το μέτρο, συ-

νεπώς τότε δεν προφέρουμε όλους τους φθόγγους σε ίδιο χρόνο.  

_Σε.. γνωρί.. ζω’από.. τηνκό.. ψη 

  του..σπαθιού.. τηντρό..μερή.. 

Στον πεζό λόγο προφέρουμε σε ίδιο χρόνο όλους τους φθόγγους, 

πλην αν βιαζόμαστε ή αν είμαστε σε  μη ομαλή ψυχική κατάσταση: 

_Φύ...γεεεε.. (έξαλα) & Φύγε (ομαλά),  

καλόο..! (με ικανοποίηση) & καλό (σύντομα & νευριασμένα) 

 

 

4. ΤΑ ΦΘΟΓΓΙΚΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ  

 

α) Έννοια και είδη των φθογγικών παθών 

 

Οι  φθόγγοι στο χρόνο μένουν αμετάβλητοι. Αλλάζουν μόνο οι 

φθογγικές συνθέσεις των λέξεων με τα καλούμενα φθογγικά πάθη. 

Φθογγικά πάθη λέγονται οι μεταβολές των φθόγγων που γίνονται 

στις λέξεις κατά τη σύνταξη (στο λόγο), την κλίση, την παράγωγή, τη  

σύνθεση και τη μεταφορά τους από γλώσσα σε γλώσσα. με πρόσθεση,  

αφαίρεση,  μετάθεση και εναλλαγή φθόγγου σε μια λέξη, π.χ.:   

α) Με πρόσθεση φθόγγου:  πυρία > σπίρτα, 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,  υλακτώ - 

αλυκτώ,  όνειρο - είνορο, σάκος ή σακί > ασκός ή ασκί...  

δ) Με συγγενική εναλλαγή φθόγγου (π.χ. το  ημίφωνο -ν- να 

γίνει -μ- ή το φωνήεν -ε- να γίνει -α- ή -ο-....):   έξαφνα - άξαφνα, 

τρέχω > τροχός,  συνβαίνει > συμβαίνει, θεριζμός >   θερισμός.. 

ε) με αλλαγή συλλαβής του τόνου: θερμή > Θέρμη, Ζεστή Ζέ-

στη… 

 

Στη σύνταξη: λίγ(α) απ(ο) όλα = λίγ’ απ’ όλα, που (εί)ναι > πού 

‘ναι, σ(ε) αγαπώ > σ’ αγαπώ.. 

Στην κλίση: τιμάω – τιμώ, τιμάεις – τιμάς,... 
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Στη σύνθεση: συν-μαθητής > συμμαθητής, εκ-δύνω > γδύνω, 

εν –βολιάζω > μπολιάζω,.. 

Στην παραγωγή: πένης > πείνα, γράφμα > γράμμα, τρέχω > 

τροχός,.. 

Στα γλωσσικά δάνεια: ιδέα, γεωργία, Ευρώπη, Τιτάν(ας)..  (ελ-

ληνική) > idea ("αϊντία"), George ("τζόρτζια"), Europe ("γιούροπ"), 

Titan ("ταϊτάν"),... (αγγλική)   

Από την αρχαία στη νέα ελληνική: οικοκυρά > (ν)οικοκυρά, ήρθα 

> ήλθα, δένδρον > δέντρο, σ(ι)τάρι > στάρι,... 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Κατά την κλίση, παραγωγή και σύνθεση οι ρίζες και τα θέματα 

των πρωτοτύπων λέξεων σπάνια μένουν ακέραια (αμετάβλητα). Αν τύ-

χει να σμίξουν μεταξύ ρίζας ή θέματος και κατάληξης   ή α' και β' συν-

θετικού φθόγγοι που δε συνταιριάζουν ευφωνικά (= ευστομιακά, άνετα 

στη συμπροφορά), τότε συμβαίνουν εκεί διάφορα φθογγικά πάθη, ό-

πως:   

Α) Αν ο χαρακτήρας του θέματος είναι φωνήεν και η κατάληξη  

αρχίζει  πάλι από φωνήεν, τότε:   

α) προσφύεται (προστίθεται) σύμφωνο: ακού-ω > ακού(γ)ω,  λέ-

ω > λέγω,.... ή 

β) 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), τι-

μαόμενος > τιμώμενος 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 αποβάλλεται 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 > γραμ-

μένος..   

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 ορ-

θογραφούμε:  

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, συνσίτιο > συσσίτιο..... 

κ + κ = κκ, ρ + ρ = ρρ...:   εκ-κλησία, υπερ-ροδιακός.. 

β) αλλάζει σε συγγενή, π.χ.: 
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ν + π, β, φ = μπ, μβ, μφ:  ενπόριο > εμπόριο, ενβολιάζω - εμ-

βολιάζω > μπολιάζω,  συνβαδίζω > συμβαδίζω, σύνφωνο >    σύμ-

φωνο, .. 

ν + κ, γ, χ = γκ, γγ, γχ: ένγονος >    έγγονoς, συνχαίρω > 

συγχαίρω... 

 (Περισσότερα βλέπε στο «Ορθογραφικό Μέρος»).  

2) Φθογγικά πάθη συμβαίνουν σε όλες τις γλώσσες, όμως εκεί δε  

σημειώνονται ορθογραφικά, επειδή οι γραφές τους δεν είναι φθογγι-

κές, αλλά άλλες ιδεογραφικές, άλλες συλλαβικές και άλλες ιστορικές,  

πρβ π.χ. στην αγγλική: live  (προφορά "λάϊβ")  > living  (προφορά 

"λίβινκ", λέγεται με   αφαίρεση του α).   

Παρέβαλε ομοίως στην αγγλική: 

αϊ > ι: five (“φάϊβ”) >fifty ( “φίφτι”),  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»), pro-

fane > profanity, grateful > gratitude, explain > explanatory, chaste 

> chastity,... 

αου > ου: pronounce (“προνάουνς”) > pronunciation 

(“προνουνσιεϊχιον”), profound > profundity, abound > abundant, 

south > southern, found > fundamental,... 

εου, αου > o: mediocre > mediocrity, joke > jocular, diagnose 

> diagnostic, microscope > microscopic, neurosis > neurotic, episode 

> episodic, nose > nostril,... 

,....................................... 

Παρέβαλε επίσης  ότι: 

Οι Άγγλοι τρέπουν τα [ι, γ] των ελληνικών λέξεων σε [αϊ, τζ], 

πρβ π.χ.: ελληνικά:  ιδέα, γεωργία, τιτάν, Γιάννης, τύπος... = αγγλικά: 

idea (αϊντία), georgia (τζόρτζια), titan (ταϊταν), Jhon (τζόν), type 

(τάϊπ),...  

Οι Λατίνοι τρέπουν το [δ] των ελληνικών λέξεων σε [ντ] ή [λ], 

το [γ] σε [γκ], το [β] σε [μπ ή ου] κ.α.: δάκτυλο > daktylo, Οδυσσεύς 

> Οlyseys, δάκρυ > lacryma, γράμμα > grammatica, δράμα > 

drama... 

Οι Ιταλοί τρέπουν το [τι - τις] της αρχαίας ελληνικής  και λατινι-

κής σε [τσι]: Latium > Lazio, αλάτι > αλάτσι..... 

,............................... 

3) Σε μια λέξη μπορεί να συμβούν πολλά από τα πιο πάνω φθογ-

γικά πάθη.  

4) Τα φθογγικά πάθη συνήθως δεν αλλάζουν τα συστατικά στοι-

χεία (θέμα, ρίζα, κατάληξη κ.τ.λ.) των λέξεων, αλλά απλώς γίνεται κάτι 
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όπως με τη φωτογραφία κάνοντάς της ιχνογραφία ή σκίτσο, πρβ: 

σ(ι)τάρ-ι(ον) > στάρ-ι, λέω > λέ(γ)-ω, (χ)ώρ-α > ώρ-α,.. Θα χαλούσε 

η φυσική συστατική δομή των λέξεων, αν χαλούσαμε παντελώς τα 

γλωσσικά  στοιχεία (θέμα, κατάληξη κ.τ.λ.), όπως π.χ. να λέγαμε 

«ωαρ» αντί «(χ)ώρ-α > ώρ-α». 

5) Τα ως άνω φθογγικά πάθη λέγονται και με άλλες ονομασίες, 

όπως: πρόσφυση, συγκοπή κ.τ.λ. 

Πρόσφυση λέγεται η πρόσθεση φθόγγου σε μια λέξη, συνήθως 

συμφώνου ανάμεσα σε δυο φωνήεντα, για λόγους ευστομίας 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 για λόγους ευστομίας, 

π.χ.: οικοκυρά > (ν)οικοκυρά,  πυρία > (σ)πύρ(τ)α., κόνις > 

(σ)κόνη,...    

Συγκοπή λέγεται η αφαίρεση φθόγγου φωνήεντος μεταξύ δυο 

συμφώνων για σύντμηση και ευστομία, π.χ.: κορ(υ)φή >  κορφή, 

σ(ι)τάρι > στάρι, π(α)τάω > πτάνω > φτάνω..  

Αντιμετάθεση λέγεται η εναλλαγή θέσης δυο φθόγγων, φωνηέ-

ντων ή συμφώνων, μεταξύ τους π.χ.: Δανούβιος - Δούναβης,  υλακτώ 

- αλυκτώ,  όνειρο - είνορο, σάκος ή σακί > ασκός ή ασκί...   (Μυτιλήνη  

&   Μιτυλήνη, το Μιτυλήνη είναι ανορθογραφία) 

Έκπτωση λέγεται η αφαίρεση του αρκτικού φωνήεντος μιας λέ-

ξης, π.χ.: αμυγδαλιά > μυγδαλιά, ελευθερία > λευτεριά, υπερήφανος 

> περήφανος, ημέρα > μέρα... ευλογώ   > βλογώ, αυλός > φλογέρα, 

εκδύω > γδύνω, εμβολιάζω > μπολιάζω.. 

 

β) Ο σκοπός των φθογγικών παθών 

 

Τα φθογγικά πάθη γίνονται είτε για λόγους ευστομίας (ευφωνίας, 

για να γίνει η λέξη πιο εύκολη ή πιο σύντομη κ.τ.λ. στην προφορά) είτε 

για λόγους  σημασιολογικής διαφοροποίησης (για δημιουργία μιας νέας 

λέξης), πρβ π.χ.: 

 

Φθογγικά πάθη με συγγενική (εν)αλλαγή φθόγγου. 

Για σημασιολογική διαφοροποίηση:  αλάθεια (το μη λάθος) & αλάθεια > 
αλήθεια ( το σωστό  η πραγματικότητα), γερός (= δυνατός) & ιερός  (= ο ανί-
κητος,, άρα σεβαστός κ.τ.λ.), ράγα > ρήγα, πατώ > βαδίζω, πηδώ.., π(α)τάω > 
πτά(ν)ω > φτάνω,, μέρη > μέλη, (ε)ρυθρός >  λυθρίνι ... 

Για ευστομία (= για ευφωνία, πιο άνετη συμπροφορά των φθόγγων): οπή 
- ό(π)μα > (ο)μμάτι(ον) > μάτι = οπταλμός >  οφθαλμός, δένδρον > δέντρο, 
ήρθα (έρχομαι) > ήλθα,   κάτοπτρον >  καθρέπτης, αυλός («αβλός») > 
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φλογέρα,, καρδερίνα > γαρδέλι, κοχλίας  > χοχλιός (κρητικά), απομοίωση > 
αφομοίωση… 

Σε γλωσσικά δάνεια: πυρ > φάϊρ  (fire αγγλικά), πατήρ = πατέρας =  vαter  
(γερμανικά) = father (αγγλικά), μπογιατζί (τούρκ.) > Βογιατζής (ελληνικά), βάλ-
τος - valey (αγγλικά,, casa (ιταλικά) - κάσα > ca(u)sa > house   (αγγλ.), γάτα > 
κάτης (κρητικά) = cat (αγγλικά)....  

 

Οι εναλλαγές των φθόγγων γίνονται με τις εξής συνήθως ομάδες:  

ουρανική: κ, γ, χ,  γκ,  
oδοντική: τ, δ, θ,  ντ,  

χειλική: π, β, φ, μπ,   
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 με αφαίρεση (αποβολή) φθόγγου 
Για σημασιολογική διαφοροποίηση: χώρα (τοπική) & (χ)ώρα > ώρα (χρο-

νική) = hora (λατιικά) = Ηοur (αγγλικά), (χ)ωρίζοντας (χωρίζω) >  ωρίζοντας 
(δημ. ορίζοντας), π(ε)τερόν (πετάω) > πτερόν ή φτερό,  π(ε)τεινόν > πτηνό,.. 
Χάρος (στα γηρατειά) > Άρης (πολέμου), (χ)αρμονία > αρμονία,...   

Για ευστομία: κορ(υ)φή > κορφή, σ(ι)τάρι(ον) στάρι ή σίτος,  συ(ν)θλίβω 
> συθλίβω, σύ(ν)ζυγος, πα(ν)λαϊκός >  παλλαϊκός, ε(ν)ράπτω > ερράπτω..  (ε)κ-
δύνω > γδύνω, ενβολιάζω > μπολιάζω, εν-καινιάζω > γκινιάζω (κρητικά)  
τιμ(ά)ω > τιμώ, τιμά(εις) > τιμάς...,  σαλαμούρα, (σ)άλς > άλας, αλάτι(ον) > 
αλάτι, sardin ή  σαρδέλα, (σ)αλατίζω > αλατίζω,.... Χ(ρη)στός > Χστός (λε-
σβιακά)…  

Συγκεκομμένα: (Μανω)λάκης > Λάκης, Mακεδον(ίος,α,ο) > Μακεδών, 
metro(politan) > metro, Papa(dopoulos) > Pap,..   

 

Φθογγικά πάθη με αντιμετάθεση φθόγγου:  

Για σημασιολογική διαφοροποίηση: σπόρια (= τα σπέρματα) > όσπρια (= 
τα  φυτά), άμενος = άνεμος (= αυτός που δε μένει κάπου), σάκος ή σακί (κοινός)  
> ασκός ή ασκί (ανέμου ή λαδιού), ράχη (= η κορφή) > αρχή, πατώ > άπτω, 
ρέπω > έρπω,   αρεσκεία > όρεκσ/ξη,...   

Για ευστομία: γένος > εγνατία, σουτ > ού(στ),  Lati(n)α > (I)talia, Ιθάκη 
> Θιάκη,  μπόρα >όμβριος -ομπρά (κρητικά),....... 

 

Φθογγικά πάθη με πρόσθεση  φθόγγου:  
Για σημασιολογική διαφοροποίηση: νοώ (καταλαβαίνω) > γνωρίζω, know 

(αγγλικά), θωρακίζω - θεθωρακίζω > τεθωρακίζω, δυ(γ)ό > ζυγό,.. 
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Για ευστομία:  πυρ, πυρία > (σ)πύρτα,   κόνι(ς) > σκόνη,  οικοκυρά >   

(ν)οικοκυρά, ακούω > ακού(γ)ω, λύω > λύ(ν)ω, ρα(γ)ιά > ( γ)ραικία,     ανήρ 
> άντρας, δύω   > δύ(ν)ω, μεσημερία > μεσημ(β)ρί-α, γαμερός > γαμ(β)ρός,.... 

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες λέξεις το αρκτικό σύμφωνο δεν  είναι πρό-
σφυση, 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)... 

 

Φθογγικά πάθη με μετακίνηση του τόνου: 
Για σημασιολογική διαφοροποίηση: ζεστή - ζέστη, θερμή - θέρμη, λευκή 

- λεύκη..  συμμέτοχη - συμμετοχή, παράγωγη - παραγωγή.. 
Για ευστομία: μία > μιά, δύο > δυό, έγγονος & εγγονός....   
Στην ελληνική γλώσσα ο τόνος σε συνάρτηση με την κατάληξη  υποδείχνει 

το μέρος λόγου (κάποτε και των τύπων) των λέξεων και η μετακίνηση από μια 
συλλαβή σε άλλη του αλλάζει αυτομάτως το μέρος λόγου τους, π.χ. αν η λέξη 

είναι επίθετο γίνεται ουσιαστικό και το αντίστροφο, πρβ π.χ.: αδιάφορο (= επί-
θετο) & αδιαφορώ (= ρήμα), θερμή (= επίθετο) & θέρμη (= ουσιαστικό)     

 

 

γ) Η ορθογραφία των φθογγικών παθών 

 

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 αφ' ενός η νέα  προφορά της λέξης και αφ' ετέρου 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 ορθο-

γραφικά 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..   
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 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 και ο πρώτος από αυτούς είναι ο 

φθόγγος [ι] = ορθογραφικά υ ή η, οι, ει...  που τότε άλλοτε διαβάζεται 

ως δυο συλλαβές και άλλοτε ως μια, παρέβαλε π.χ.: ποί-ους & ποιους, 

δύ-ο & δυο, μί-α & μια...  

Η συνίζηση γίνεται είτε για σύντμηση της λέξης είτε για σημασιο-

λογική διαφοροποίηση, πρβ π.χ.: παχεία & παχ(ε)ιά, ά-δεια (= κενή) & 

ά-δει-α (υπηρεσίας). 

Στη συνίζηση: 

1) η προφορά του φθόγγου φωνήεντος <ι> γίνεται με συστολή 

(πιο λεπτά, σε πιο λίγο χρόνο), ώστε να αποτελέσει με το επόμενο φω-

νήεν μια συλλαβή, παρέβαλε π,χ,: μυρωδί-ες  4 συλλαβές & μυρω-διές 

3 συλλαβές, πα-χεί-α = 3 συλλαβές  & πα-χειά (= 2 συλλαβές).  

2) ο τόνος μεταφέρεται  στο έξω φωνήεν: χωρίο & χωριό  δύο & 

δυό.., όμως: 

α)  Οι δισύλλαβές λέξεις που προφέρονται με συνίζηση δεν παίρ-

νουν τονικό σημάδι: μια, δυο, ποιος,α,ο, ποιον, θεια, θειος, για…  

β) Οι δισύλλαβές λέξεις που δεν προφέρονται με συνίζηση παίρ-

νουν τονικό σημάδι: βία, ποιώ, ποιόν (φωνής), ποίος,α,ο, πιο, μία, δύο, 

θεία, θείος...... 

Στις συλλαβές των πολυσυλλάβων λέξεων ισχύει το ίδιο: ποιος 

(με συνίζηση) &  επιπλοποιός (χωρίς συνίζηση).., όμως και: ά-δει-α (με 

χωρίς συνίζηση) & ά-δεια (με συνίζηση), βιασμός (με χωρίς συνίζηση) 

& βιάζομαι (με συνίζηση) κ.α. 

 

Συστολή λέγεται η προφορά πιο λεπτά (όπως 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. 
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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 γρά-

φεται με ω: τρέπω > τροπή, τρόπος, …  νέμω > νομή, νόμος, νομός, 

… μένω > μονή, μόνος,.. μέρος > μόριο... κουδούνι(ον) > κώδων, 

μουάμεθ > Μωάμεθ, Εμμανουήλ > Μανώλης... 

 

Ιωτακισμός λέγεται η τροπή των φωνηέντων σε ι (= ορθογραφικά ι, η, 

υ, ει, οι, υι).  
Η τροπή του φωνήεντος ο ενός θέματος σε ι γράφεται με οι: στόχος > 

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 ά-
κουγα & άκουσα, έρχομαι > ήλθον,.. 

 

ε. Η συναίρεση 

Συναίρεση λέγεται η αφαίρεση του ενός φωνήεντος ή και των 

δυο και τοποθέτηση άλλου φωνήεντος από τα συνεχόμενα που βρίσκο-

νται είτε μεταξύ θέματος και κατάληξης είτε μεταξύ α' και β' συνθετικού 

σε μια λέξη, π.χ.: τιμ(ά)-ω > τιμώ,  τιμ(α)-όμενος > τιμώμενος ή τι-

μούμενος, Θε(ό)-δωρος > Θόδωρος...  

Το φθογγικό πάθος της  συναίρεσης γίνεται είτε για ευστομία (για 

πιο απλή προφορά  ή για σύντμηση της λέξης), τότε  συνήθως απο-

βάλλεται το πρώτο φωνήεν: παρ(α)ομοίως, παρ(α)ερμηνεύω..,  είτε   

για απλούστευση της κλίσης, τότε γίνεται στην ουσία αλλαγή κατάλη-

ξης,   πρβ π.χ. ότι τα αρχαία ρήματα σε -αω, -εω, -οω.. αποβάλλουν 

αυτήν τη δισύλλαβη κατάληξη τους και παίρνουν τη μονοσύλλαβη:  -

ω, -ας, -α.. ή την -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: 
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1) στην κατάληξη, ανάλογα με το τι μέρος λόγου και τύπος είναι: 

χρυσέα > χρυσή, γαλέα > γαλή... (γράφουμε με –η, όπως και τ’ άλλα 

θηλυκά: νίκη, τιμή..), τιμάω > τιμώ, καλέω > καλώ... (γράφουμε με –

ω, όπως και τα άλλα ρήματα) κ.τ.λ. και  

2) στο θέμα, με τα δίψηφα γράμματα αι, ει, οι, υι, ου, καθώς και 

με τα ω, η, υ (παλιά και με την περισπωμένη) και τους κανόνες που 

αναφέρονται στο «Ορθογραφικό Μέρος». 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Συναίρεση (τότε λέγεται «εξωτερική συναίρεση») συμβαίνει 

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 συναφαίρεση, άρα συστολή, σύ-

ντμηση (λέξης), πρβ: «συναιρέω-ώ» = λαμβάνω ομού, μαζεύω, συνα-

φαιρώ, συστέλλω, άρα συντέμνω κ.τ.λ.,  «αιρέω-ώ» = λαμβάνω, α-

φαιρώ, εκλέγω, ξεχωρίζω..., «αίρω ή είρω» = αφαιρώ, μεταφέρω, ση-

κώνω, αποβάλλω, αποσπώ, αφαιρώ... 

3 Πολλές φορές μια λέξη λέγεται και με  συναίρεση και με  πρό-

σφυση   συμφώνου, π.χ.: λέω &  λέ(γ)ω,  λέεις > λες & λέ(γ)εις.. καίω 

& καί(γ)ω, καίγεις & καις.. Επίσης  άλλοτε   μια λέξη λέγεται με συνί-

ζηση αντί με συναίρεση, π.χ.: εννέα > εννιά, ελαία > ελιά.. 

 

στ. Η  κράση και η έκθλιψη 

Κράση λέγεται η συμπροφορά δυο λέξεων στο λόγο με αποβολή 

του τελικού φωνήεντος της μιας ή του αρκτικού φωνήεντος της άλλης. 

Σημειώνεται με την απόστροφο που μπαίνει στη θέση του φθόγγου 

φωνήεντος που αποσιωπήθηκε, π.χ.: μου (εί)παν > μού’παν 

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 φω-

νήεν. 

Σημειώνεται με την απόστροφο που μπαίνει στη θέση του φθόγ-

γου φωνήεντος που αποσιωπήθηκε, π.χ.: ούτ(ε) αυτός > ούτ’ αυτός, 

ούτ(ε) είναι > ούτ’ είναι, είν(αι) ανάγκη > είν’ ανάγκη… 

και εγώ («κέ εγό») =  2 λέξεις ,  

κ’ εγώ = και ‘γώ («κεγό»)   = 1 λέξη λόγω έκθλιψης, 

κι εγώ («κιεγό»)     =  1 λέξη λόγω ιωτακισμού και συνίζησης   

 

Σημειώνεται ότι: 
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1) Στην έκθλιψη έχουμε δυο λέξεις που προφέρονται ξέχωρα,  με 

δυο τόνους: ούτ(ε) εκείνος = ούτ’ εκείνος, αύτη (ε)κείνη > αύτη 

΄κείνη, … 

2) Στην κράση έχουμε δυο λέξεις που προφέρονται μαζί, ως μια 

λέξη, σύνθετα (κράση = σύνθεση),  με ένα τόνο.   

Παλιά, όταν είχαμε κράση οι δυο λέξεις γραφόταν σύνθετα και  

στη θέση του συμφώνου που αποβλήθηκε έμπαινε η απόστροφος (Εδώ 

λεγόταν κορωνίδα, επειδή βρισκόταν πάνω από τη λέξη) 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 απόστρο-

φος, π.χ.:  σου ‘πα, σ’ αγαπώ, πού ‘ναι, τ’ άλλα… 

3) Οι μονοσύλλαβες λέξεις που χάνουν το φωνήεν τους κατά τη 

σύνταξη, άρα και τον τόνο τους, προφέρονται με κράση, δηλαδή σύν-

θετα με την επόμενη λέξη:  σ΄ είδα, μ’ αγαπά,… 

4) Οι δισύλλαβες λέξεις που χάνουν κατά τη σύνταξη το τονιζό-

μενό 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.. 

5) Στην κράση, όπως και στη συναίρεση, πολλές φορές γίνεται 

αφαίρεση και του ληκτικού φωνήεντος της πρώτης λέξης και  του αρ-

κτικού φωνήεντος της δεύτερης λέξης και στη θέση τους μπαίνει άλλο 

φωνήεν, π.χ.: το εναντίον > τουναντίον.. 

 

ζ. Η αφομοίωση  

Αφομοίωση λέγεται η αποβολή του ενός συμφώνου από τα συνε-

χόμενα μιας λέξης που δε συνταιριάζουν ευστομιακά (δεν είναι εύκολη   

η συνεκφώνησή τους, όπως π.χ. στα: νλ, λν, νρ, πμ, βμ.., ώστε η λέξη 

να προφέρεται πιο εύκολα.  

Η αφομοίωση συμβαίνει κατά την κλίση, σύνθεση και παραγωγή, 

όταν μεταξύ θέματος και κατάληξης ή μεταξύ α’ και β’ συνθετικού τύ-

χουν σύμφωνα που δεν ταιριάζουν ευστομιακά (ευφωνικά). 

Στη γραφή στη θέση του  συμφώνου που αποβάλλεται μπαίνει 

γράμμα όμοιο με αυτό μ’ αυτό που ακολουθεί  ( απ’ όπου και ονομά-

στηκε το φθογγικό πάθος αυτό αφομοίωση) για ετυμολογικούς λόγους 

(για υπόδειξη έτσι  αυτού του φθογγικού), πρβ π.χ.:   γρά(φ)μα > 

γράμμα,  βλέπω > βλέ(π)-μα - βλέμμα,  πα(ν)λαϊκός > παλλαϊκός, 

συ(ν)ράπτω > συρράπτω, στέλ-νω > στέλλω..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο   

ΑΡΧΑΙΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 
 

 

1. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

 

H ανθρώπινη γλωσσολογική έρευνα πρέπει να ξεκίνησε ταυτό-

χρονα με τη ανακάλυψη – ενασχόληση με τη γραφή, αφού, για να 

φτιαχτεί - χρησιμοποιηθεί ένα σύστημά της, απαιτείται και ο εφευρέτης 

και οι χρήστες του να έχουν ή να έχουν κάποιες γλωσσικές γνώσεις. 

Παρέβαλε π.χ. ότι η χρήση του ελληνικού συστήματος γραφής απαιτεί 

να γνωρίζουν οι χρήστες του όχι μόνο τους φθόγγους – γράμματα, 

αλλά και τα μέρη λόγου των λέξεων, τα συστατικά στοιχεία των λέ-

ξεων, τους τρόπους παραγωγής των λέξεων κ.α. μια και οι λέξεις γρά-

φονται χρησιμοποιώντας με κανόνες τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, η 

& ι & υ… και γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –ω,ει, τα ουδέτερα με –ω,ι, 

τα θηλυκά με –η κ.τ.λ.: καλώ & καλό, καλή & καλεί, φιλί & φίλη… 

Από την εξέταση των διαφόρων συστημάτων γραφής της γης φαί-

νεται ότι γλωσσολογικές έρευνες είχαν κάνει οι αρχαίοι Έλληνες, οι 

αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες κ.α. και την πιο σοβαρή απ’ όλους οι 

Έλληνες, κάτι που αποδεικνύεται αφ’ ενός από τα διασωθέντα γλωσ-

σολογικά συγγράμματα (Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Αλεξανδρινών γραμμα-

τικών κ.τ.λ.) και αφ’ ετέρου από το ότι έκαναν την καλύτερη γλώσσα 

και το καλύτερο σύστημα γραφής σε όλο τον κόσμο, όπως είδαμε στα 

βιβλία: «Το ελληνικό σύστημα γραφής» και  «Η ελληνική Γλώσσα» Α. 

Κρασανάκη.  

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό σύστημα γραφής είναι το μόνο σε 

όλον τον κόσμο (κάτι που δε θα γινόταν, αν οι Έλληνες δεν είχαν καλές  

γλωσσολογικές γνώσεις) γράφει και μάλιστα μετά πολύ μεγάλης ευκο-

λίας ό,τι λες φθογγικά τη στιγμή του γράφουμε και συνάμα ό,τι εννο-

ούμε ετυμολογικά (σε  μέρος λόγου ή τύπο, ρίζα ή πρωτότυπη κ.τ.λ.) 

με την επινόηση των ομόηχων γραμμάτων: ο & ω, η & υ & ι…. και 

γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –ω, τα ουδέτερα με –ο, τα θηλυκά με –

η κ.τ.λ.: καλώ & καλό, καλοί & καλή.. Παρέβαλε ομοίως τα: Κρήτη > 

Κρητικός με η & κρίνω, κριτής > κριτικός με ι…  

Ο λόγος που οι Έλληνες στη συνέχεια πέρασαν εύκολα και πρώτοι 

στα γράμματα και στις τέχνες - επιστήμες: Ηράκλειτος, Δημόκριτος, 

Παρμενίδης, Πυθαγόρας, Πλάτωνας,  Ηρωδιανός.....  

Ας σημειωθεί και ότι το σημερινό σύστημα γραφής υπάρχει ήδη 

από τον 9ο π.Χ. αιώνα, άρα οι  Έλληνες άνθρωποι των γραμμάτων της 
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εποχής εκείνης, του 9ου π.Χ. αι.,  είχαν πάρα πολλές γλωσσολογικές 

γνώσεις και μάλιστα πιο σωστές απ΄ ό,τι έχουμε από την εποχή του 

Πλάτωνα και εξής. Παρακάτω θα δούμε ότι από την εποχή του Πλάτωνα 

και εξής – όσο και αν φαίνεται παράδοξο και παράξενο - άρχισε η πα-

ρακμή της γλωσσολογικής έρευνας.  

 

 

2. ΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ  

 

α) Τι λέει επακριβώς ο Πλάτωνας 

 

Το αρχαιότερο σωζόμενο γλωσσολογικό βιβλίο είναι ο Πλατωνι-

κός διάλογος "Κρατύλος ή Περί των ονομάτων ορθότητος ή Λογικός", 

του Πλάτωνα, 428-327 π.Χ.  Στο έργο αυτό δυο πρόσωπα, ο Κρατύλος 

και ο Ερμογένης,  υποβάλλουν σε ένα τρίτο, στο Σωκράτη, ως διαιτητή 

τις απόψεις  τους, σχετικά με τη γέννηση των ονομάτων,  για να τους 

πει ποιος έχει δίκιο.  

Ο  Κ ρ α τ ύ λ ο ς από τη μια του λέει ότι σύμφωνα με τη γνώμη  

του η σχέση μεταξύ ονόματος και πράγματος είναι  "φύσει". Δηλ. τα 

πράγματα ονομάζονται με λέξεις ποιημένες από τη φωνή των όντων 

που βγάζουν όταν ενεργούν ή πάσχουν και γι' αυτό έχουν φυσική ορ-

θότητα. Δηλ. οι συλλαβές  τους εκφράζουν την αληθινή και φυσική 

ουσία του  πράγματος. Με άλλα λόγια θεωρεί  τις λέξεις όχι τυχαίους 

συνδυασμούς ήχων ( συλλαβών) που τους αποδόθηκε μια έννοια, αλλά 

προερχόμενες από ηχοποίηση, όπως π.χ.  "ρ..." > ρέ-ω, ρο-ή. φυσι-

κούς   και ως απ’ αυτό  έχουν φυσική ορθότητα (αποδίδουν από μόνοι 

τους την έννοια τους).   

 « Ονόματος ορθότητα εκάστω των όντων φύσει πεφυκυιαν, και 

ου τούτο είναι ονομα ο αν τινές συνθέμενοι  καλειν καλωσι  της αυτων 

φωνής μόριον επιφθεγγόμενοι»......  (Κρατύλος 383 a) 

Ο  Ε ρ μ ο γ έ ν η ς από την άλλη του  λέει ότι σύμφωνα με τη 

γνώμη του η σχέση μεταξύ ονόματος και πράγματος είναι «θέσει ή 

νόμω».  Δηλ.  σύμφωνα μ’ αυτόν  η  φύση δεν έχει προσδιορίσει κανένα 

όνομα σε κανένα πράγμα, αλλά η  χρήση και η συνήθεια εκείνων που 

συνήθισαν το όνομα και το έδωσαν.  Αυτό πιστοποιείται, λέει, από το 

ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορα  ονόματα, για να δηλώσουν το 

ίδιο πράγμα. Τα ονόματα, σύμφωνα πάντα με τον Ερμογένη,  δεν είναι 

από τη φύση τους καθορισμένα και κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος ή 

έχει δικαίωμα να δίνει ό,τι όνομα θέλει. Αν οι άλλοι   το δεχθούν,  κα-

θιερώνεται  ως σημείο που φανερώνει το πράγμα αυτό. Έτσι ο Ερμο-

γένης υποστηρίζει ότι το θέμα της  ονοματοθεσίας στα πράγματα είναι 

εντελώς υποκειμενικό. Τα ονόματα είναι ένα  σύνολο φωνητικών ση-

μείων (συλλαβών & γραμμάτων), που δίνονται   κατά βούληση και 
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συμφωνία από τον άνθρωπο και κατά βούληση και συμφωνία (συν-

θήκη) αλλάζονται, άρα δεν υπάρχει αντικειμενική  αλήθεια, αλλά υπο-

κειμενική. Με άλλα λόγια θεωρεί τις λέξεις συμβατούς (όχι από μίμηση 

ήχων περιβάλλοντος) συνδυασμούς ήχων που τους αποδόθηκε μια έν-

νοια.   

 « Ου δύναμαι πεισθ~ηναι ως αλλη τις ορθότης ονόματος η ξυν-

θήκη κα`ι ομολογία.....  Ου γ`αρ φύσει εκάστω πεφυκέναι όνομα ου-

δέν ουδενί, αλλά νόμω και εθει των εθιστ`αντων τε κα`ι καλούντων». 

(Kρατύλος 384 d)  

 

Ο   Σ ω κ ρ ά τ η ς, αφού άκουσε και τις δυο απόψεις,  δέχεται 

ότι και οι δυο έχουν κάποια ορθά σημεία και με το διαλογισμό που κάνει 

μαζί τους καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα:  

Το όνομα δεν μπορεί να γίνει από τυχαίους ή συμβατικούς συν-

δυασμούς συλλαβών και γραμμάτων, αλλά με φυσικά φωνήματα και  

σχήματα, διότι, αν δεν ήταν έτσι, τότε θα ήταν κάτι με μη ορθότητα. 

Όπως, όταν κατασκευάζουμε ένα πράγμα, π.χ. τη "σαΐτα" του αργα-

λειού,  και παίρνουμε το ανάλογο φυσικό υλικό (το ξύλο), έτσι κάνουμε    

και με τη λέξη. Την κατασκευάζουμε παίρνοντας το ανάλογο φυσικό  

ηχητικό υλικό από το πράγμα, κάνοντας μίμηση στη φωνή του. Το ό-

νομα είναι μέρος του πράγματος, ο  ήχος ή η φωνή που βγάζει, κάτι 

όπως και η ύλη  του, που μας βοηθούν να  το διακρίνουμε.  

«Όνομα αρ' εστιν, ως εοικε, μίμημα φωνή εκείνου ο  μιμείται και 

ονομάζει ]ο μιμούμενος τη φωνή ο αν  μιμηται.......» (Κρατύλος 423 c 

)   

Η άποψη αυτή για πολλούς  ίσως  φαίνεται  γελοία, όμως αυτή 

είναι, λέει, η πραγματικότητα, εκτός αν μιμηθούμε τους τραγικούς ποι-

ητές, που, όταν βρεθούν σε δυσκολία επικαλούνται τον  από μηχανής 

Θεό...  

"Γελοία μεν οιμαι φανεισθαι, ω Ερμ`ογενες,  γράμμασι κα`ι συλ-

λαβαις τα πράγματα μεμιμημένα κατάδηλα γιγνόμενα.. ....ει μη άρα  

βούλει, ώσπερ οι τραγωδοποιοί  επειδάν τι απορωσιν επί τας μηχανάς 

καταφεύγουσι Θεούς αιρονται........" (Κρατύλος 425 d) 

 

Σε πολλά ονόματα (λέξεις) δε φαίνεται ευκρινώς η μίμηση του 

ήχου του πράγματος (της ηχοποίησης) λόγω της ανθρώπινης επέμβα-

σης που παραποίησε πολλά από αυτά στο χρόνο με πρόσθεση, αφαί-

ρεση...  συλλαβών  για λόγους ευστομίας  (ευφωνίας),  καλλωπισμού 

και σημασιολογικής διαφοροποίησης (εννοεί αυτά που λέμε σήμερα 

«φθογγικά πάθη»).  Κάτι όμως που  δεν επέφερε μεγάλη αλλαγή στη 

φυσική ορθότητα των ονομάτων, αφού κυριαρχεί η ουσία.  Εδώ έγινε 

κάτι ως και με το  σκίτσο   στη ζωγραφιά (φωτογραφία),   όπου το 

σκίτσο είναι μόνο    μια-δυο γραμμές εννοούμενων των υπολοίπων  
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«τα πρωτα ονόματα τεθέντα κατακέχωσται ηδη υπό των βουλο-

μένων τραγωδει α[υτά, περιτιθέντων γράμματα κα`ι εξαιρούντων ευ-

στομίας ένεκα και πανταχού στρεφόντων και υπό καλλωπισμου και υπό  

χρόνου."...... Κρατύλος 414 (c - d) « Προστιθέντες γράμματα και εξαι-

ρούντες σφόδρα αλλοιουσι τας των [ονομάτων διανοιας»..... ( Κρατύ-

λος 418 a)   

Το όνομα είναι να μας ορίζει με  τις συλλαβές του τη  φύση του 

πράγματος, άλλως τι νόημα  θα είχε;   Οι συλλαβές και τα γράμματα  

στα ονόματα δεν είναι τυχαία ή συμπωματικά. Συνδέονται με τη δή-

λωση  ορισμένων γενικών σημασιών και ιδιοτήτων των πραγμάτων. 

Κάθε διαφορετική συλλαβή είναι και ένας ήχος ή μια φωνή, ενός των 

κυρίων στοιχείων της φύσης, κάτι όπως και τα χρώματα στις εικόνες. 

Κάθε γράμμα του (ελληνικού) αλφάβητου  είναι και μια ζωγραφιά ή το 

περίγραμμα ενός τέτοιου στοιχείου της φύσης, ώστε η γραφή της λέξης 

να μας δίνει την αναλυτική ζωγραφιά του συνόλου  των φυσικών στοι-

χείων, άρα και ιδιοτήτων, που αποτελούν το πράγμα. Η λέξη γραφικά 

είναι κάτι όπως το ζωγράφισμα. Τα  γράμματα της λέξης είναι η εικόνα 

των φυσικών στοιχείων,   οι ενώσεις των οποίων μας κάνουν τα πράγ-

ματα. Η λέξη π.χ. "ρέω" είναι ποιημένη από τον ήχο που ακούγεται από 

την ενέργεια της κίνησης και γι' αυτό  εκφράζεται και με το γράμμα ρ 

= (το σχήμα του γράμματος ρ το βλέπει ως ρόδα και την ονομασία του 

“ρώ” ποιημένη από το ρήμα ρέω). Ο  κατασκευαστής του αλφάβητου 

διάλεξε να γράφονται τα γράμματα του με το σχήμα που έχουν, ώστε 

καθένα να μας υποδείχνει στη γραφή την εικόνα-ιδιότητα του  ανάλο-

γου φυσικού στοιχείου που παριστάνει. Με το γράμμα Ι υποδηλώνεται, 

λέει, κάτι το "λεπτό" και «διεισδυτικό», με το Η κάτι με  <<μή-

κος>>(σχηματικά το Ι είναι λεπτό και το Η διπλάσιο από το Ι), με το Α 

κάτι  το <<μεγάλο>>, με το Ο κάτι το <<γογγύλον>> ( = στρογ-

γυλό). Με το Ρ υποδηλώνεται η <<ροή, το ρέων>>, άρα και   η κίνηση, 

με το Λ το <<ολισθηρό, λιπαρό, λείο και κολλώδες>>, με το Ν το 

εσωτερικό <<ένδον, εντός>>, με το Τ  η <<στάση>>, με το Δ  ο  

<<δεσμός>>, με το Γ το <<γλίσχρο, γλυκύ και γλοιώδες>>, με το Σ 

ο << σεισμός, σείομαι>>, με το Ψ  το  <<ψυχρό>>, με το ζ το 

<<ζέον>>, κάθε τι το <<πνευματικό>>....  (Κρατύλος 427) 

Ο σκοπός, η ύπαρξη, και η ορθότητα  (η αληθής νοητικότητα) 

ενός ονόματος συνίσταται στο να δείχνει ηχητικά και γραφικά ποια είναι 

η φύση του πράγματος, έτσι  ώστε  όποιος γνωρίζει τα ονόματα να 

γνωρίζει και τα πράγματα  και το αντίθετο.  Πολλά ονόματα δεν έχουν 

κάποτε φυσική ορθότητα, γιατί οι άνθρωποι τα παραποίησαν, είτε για 

λόγους ευστομίας (πιο άνετης προφοράς), είτε για λόγους καλλωπι-

σμού είτε για λόγους αλλοίωσης της έννοιας (σημασιολογικής διαφο-

ροποίησης) με προσθέσεις ή αφαιρέσεις γραμμάτων.  
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Εκείνος που πρώτος έθεσε τα ονόματα, τα έθεσε ανάλογα με την 

εκτίμηση που έχει για τα πράγματα. Αλλά μια τέτοια αντίληψη μπορεί 

να μην είναι ορθή, όπως π.χ. το ίδιο το όνομα   του Ερμογένη,  που 

είναι άσχετο μ' αυτόν, αφού σημαίνει, "Ερμογένης = γένος, γόνος, του 

Ερμή" και ο Θεός Ερμής δεν είχε γόνους, παιδιά. Συνεπώς ως υπάρχουν 

κακοί νομοθέτες έτσι υπάρχουν και κακοί ονοματοθέτες που δίνουν 

πολλές φορές  αυθαίρετο ή άτοπο όνομα.  Το έργο του ονοματοθέτη, 

τα ονόματα, είναι γεμάτο   αντιφάσεις, όπως  π.χ. ενώ ένα όνομα εκ-

φράζει κίνηση ωστόσο το πράγμα είναι αδρανές, στάσιμο. Ομοίως ένα 

καλό  πράγμα εκφράζεται με κακό κ.τ.λ.   

Κατόπιν των άτοπων ή αυθαιρέτων ονομάτων, τα ονόματα   είναι 

μεν "φύσει", δηλ. ποιημένα από ηχοποίηση, αλλά και "θέσει",   δηλ. 

και προϊόντα σύμβασης. 

 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Αν παρατηρήσουμε τα λεγόμενα του ως άνω διαλόγου, σχετικά 

με τη γλώσσα και γραφή, θα δούμε ότι τα ίδια πάνω κάτω αναφέρουν 

και τα σημερινά σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία γλώσσας και γρα-

φής. Απλώς οι συγγραφείς των σημερινών βιβλίων λένε ότι είναι δικής 

τους έμπνευσης, ενώ δεν είναι. Είναι του Πλάτωνα. Επομένως τίποτε 

δεν έχει αλλάξει στη Γλωσσολογία από την εποχή του Πλάτωνα και 

εξής. Ότι γλωσσολογικές απόψεις είχαμε επί εποχής του Πλάτωνας το 

ίδιο έχουμε και σήμερα. 

Β) Στον ως άνω διάλογο βλέπουμε πολλές σωστές γλωσσολογικές 

παρατηρήσεις και πάρα πολλές  λάθος.  

Γ) Στον ως άνω διάλογο γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των 

λέξεων με τους φθόγγους, κάτι ως γίνεται με τη χημική ανάλυση στην 

ύλη και τα στοιχεία:  υδρογόνο, οξυγόνο κ.τ.λ. Κάτι που απέτυχε λόγω 

κάποιων λανθασμένων γλωσσικών απόψεων που είχε ο Πλάτωνας (= 

ο Ερμογένης και ο Σωκράτης στο διάλογο). 

 

 

β) Τα λάθη του Πλάτωνα  

 

 

α. Αγνοεί τον κύριο λόγο της ορθογραφίας 

 

Σύμφωνα με το Σωκράτη τα γράμματα Η, Υ, ΕΙ, ΟΙ… είναι μετα-

στροφή τω Ο, Ι για λόγους καλύτερης εικονικής έκφρασης. Λέει, αν το 

πράγμα (το σημαινόμενο από τη λέξη) είναι κάτι λεπτό, τότε βάζουμε 

– γράφουμε τη λέξη με το γράμμα Ι αντί του Η, αν αυτό είναι κάτι με 

μήκος,  βάζουμε το γράμμα Η αντί του Ι,   αν αυτό είναι κάτι 
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στρογγυλό, τότε βάζουμε το Ο αντί του Ω…, ώστε στη γραφή να υπο-

δείχνουμε συνάμα (πέρα από τον ήχο) και  τις ιδιότητες του πράγματος. 

 "Τω δε αυ ιώτα προς τα λεπτά πάντα,.. Το δε αυ άλφα τω "με-

γάλω" απέδωκε, και τω μήκει το ήτα, ότι μεγάλα  τα γράμματα. Εις δε 

το "γογγύλον" του ου δεόμενος σημείου",.... (Κρατύλος 426 - 427)   

 

Ωστόσο αυτό είναι βασικά λάθος, γιατί στην ελληνική γραφή υ-

πάρχουν τα ομόφωνα  γράμματα Ι & Η Υ ΟΙ ΕΙ ΥΙ, Ο & Ω, Ε & ΑΙ.... όχι 

για να υποδείχνουμε βασικά τις ιδιότητες που λέει ο Σωκράτης, αλλά 

άλλες, τις ετυμολογικές (= μέρος λόγου ή τύπο, το γένος, τον αριθμό, 

τη ρίζα κ.τ.λ.). Παρέβαλε  π.χ. ότι με το γράμμα –ω γράφουμε τα ρή-

ματα και με το γράμμα –ο τα πτωτικά: καλ-ώ, σήκ-ω... & καλ-ό, σύκ-

ο.., με το γράμμα –η τα θηλυκά, με το  γράμμα –ει τα ρήματα και με 

το γράμμα –ι τα ουδέτερα: φίλ-η, καλ-ή, σοφ-ή.. & φιλ-ί, τυρί.. & καλ-

εί, λαλ-εί.. Ομοίως με το γράμμα η γράφουμε τα της Κρήτης (κρητικός, 

συγκρητισμός…) και με ι τα του κρίνω (κριτής, κριτικός…), 

 (Περισσότερα. Βλέπε «Το Ελλ. Σύστημα Γραφής» Α. Κρασα-

νάκη.) 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Το σχήμα των γραμμάτων Α, Β, Γ…  του ελληνικού αλφάβητου 

φαίνεται να είναι κάπως έτσι όπως μας λέει ο Πλάτωνας. Δηλαδή, ο 

εφευρέτης του ελληνικού αλφάβητου αντί να βάλει τυχαία γράμματα, 

όπως έκαναν οι άλλες γραφές  (εβραϊκή, σφηνοειδή, γραμμική κ.τ.λ.), 

έβαλε αυτά που έχει το αλφάβητο, που είναι το διάγραμμα διαφόρων 

όντων και σύμφωνα κάπως με  αυτά που λέει ο Πλάτωνας ( το γράμμα 

ο να είναι στρογγυλό, το γράμμα ι μικρό και διεισδυτικό κ.τ.λ.), ώστε 

στη γραφή  εκτός από τους φθόγγους να δηλώνονται και άλλα νοή-

ματα, τα νοήματα που λέει ο Πλάτωνας.  

Ομοίως τα γράμματα Ω, Υ, Η, ΕΙ, ΟΙ…  φαίνεται να είναι παραλ-

λαγές των γραμμάτων Ω, Ι, όπως λέει ο Πλάτωνας, όμως άλλο αυτό 

και άλλο το γιατί έχουμε τα ομόφωνα γράμματα Ο & Ω, Η & Ι & Υ…  στη 

γραφή. Τα ομόφωνα γράμματα αυτά υπάρχουν στη ελληνική γραφή 

όχι για τους λόγους που λέει ο Πλάτωνας, αλλά για τους λόγους που 

είπαμε πριν, δηλαδή για να υποδείχνουμε την ετυμολογία των λέξεων, 

πρβ π.χ.: καλό & καλώ, καλή & καλεί & καλοί, κουτί & κουτή & κουτοί… 

άρα το μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.τ.λ. του σημαινομένου από τη 

λέξη  και όχι για το αν το σημαινόμενο από τη λέξη  είναι κάτι μικρό ή 

στρογγυλό ή μακρύ κ.τ.λ., όπως λέει – νομίζει ο Πλάτωνας 

2) Εξετάζοντας τις λέξεις εννοιολογικά, βλέπουμε ότι πράγματι 

πολλές που περιέχουν το γράμμα-φθόγγο Ι  φαίνεται να σημαίνουν 

κάτι το λεπτό (μικρό-βραχύ): κουτ-ί, κλαδ-ί, παιδ-ί, σκαλ-ί.., με   το 

γράμμα Α  = κάτι το μέγα: κούτ-α, κλάδ-α, σκάλ-α, βαλεράρα... , με 
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το γράμμα Ο = στρογγυλό: οπή, όπμα > όμμα > μάτι, οπτικός...   το 

γράμμα Η μακρό: μήκος, κήπος, στήλη....  Ωστόσο αυτό (το λεπτό, το 

μέγα, το στρογγυλό, το μακρό....) μας το  δίνει-δείχνει η κατάληξη της 

λέξης και όχι το γράμμα ή ο φθόγγος μόνος του. Παρέβαλε π.χ. ότι η 

κατάληξη -ι(ον) δείχνει ουδέτερο: κουτ-ί, κλαδ-ί....,     άρα κάτι μικρό, 

η  κατάληξη -α δείχνει θηλυκό: κούτα, κλάδα.., άρα κάτι μεγαλύτερο 

από το ουδέτερο, η κατάληξη -αρα δείχνει  κάτι θηλυκό και τεράστιο: 

κουτ-άρα....  Σαφώς στις λέξεις π.χ.: σάκος, σακί, σακούλα... έχουμε 

σε όλες το φθόγγο-γράμμα α, όμως αν βγάλουμε την κατάληξη στις 

λέξεις αυτές το α δεν  δείχνει τίποτε.  Βέβαια στο ελλ. αλφάβητο τα 

ανωτέρω θα πρέπει να  έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού 

σχήματος των γραμμάτων. Εκεί  π.χ. που ήταν να βάλουμε για το 

φθόγγο [ι] ένα τυχαίο  γράμμα,   βάλαμε   το σχήμα Ι(ι), επειδή συνή-

θως μπαίνει εκεί που το πράγμα είναι λεπτό (βλέπε πιο πριν τα ουδέ-

τερα σε –ι).  Όμως αυτό είναι άλλο και άλλο ο κύριος σκοπός τους. Ο 

κύριος σκοπός τους είναι να μας δείχνουν στη γραφή ποιο φθόγγο α-

ντιπροσωπεύουν. 

3) Επειδή ο Σωκράτης δε γνωρίζει το ρόλο της ορθογραφίας (το 

σκοπό για τον οποίο υπάρχουν στη γραφή τα ομόηχα γράμματα Ο & Ω, 

Η & Υ, Ι..) κάνει τις περισσότερες ετυμολογίες λάθος. Σύμφωνα με το 

Σωκράτη: 

«νόησις = νοέεσις = νέου εστίν έσις»,  «φρόνησις = φορά + νους 

+ εσις» (Kρατύλος 411) και  «κίνησις  = κιειν + ίεσις» (Kρατύλος 426).  

Εδώ ο Σωκράτης νομίζει ότι το γράμμα η των λέξεων αυτών προέρχεται 

από τη συναίρεση των εε, καθώς και ότι οι λέξεις αυτές είναι σύνθετες 

με τη λέξη  «έσις ή ίεσις»,  όμως αυτό είναι λάθος, είναι ουσιαστικά 

παράγωγα από τον αόριστο των ρημάτων "νοέω-ώ", κινέω-ώ, φρονέω-

ώ. Δηλ. λέξεις που σχηματίζονται με την κατάληξη -ησις (για τα ρήματα 

β’ συζυγίας) ή -σις (για τα ρήματα α’ συζυγίας) συν το ανάλογο ρημα-

τικό θέμα: νο-έω - νο-ώ  > νό-ησις, κιν-έω-ώ > κίν-ησις, φρον-έω-ώ 

> φρόν-ησις, κρίνω > κρίση, λύω > λύση...  

 «Ποσειδώνας = αυτός που δένει τα πόδια (και γι αυτό δεν μπο-

ρούμε να περπατήσουμε στο νερό) ή αυτός που είδε πολλά»...... Λέει 

συγκεκριμένα  «Ποσειδώνα, ως ποσίδεσμον όντα, το δε ε έγκειται ίσως 

ευπρεπείας ένεκα».. ( Κρατύλος 403)    Φυσικά αυτή η ετυμολογία είναι 

λάθος. Το γράμμα ε δεν μπήκε στη λέξη «Ποσειδών»  για ευπρέπεια 

αλλά μαζί με το γράμμα ι αποτελεί το δίψηφο ορθογραφικό γράμμα ει, 

διάφορο του εϊ, που χρησιμοποιείται για διάκριση ομόηχων λέξεων, ό-

πως π.χ. οι  λέξεις «είδη (τα)» & «ίδει» &  «ήδη»..., λέξεις που διακρί-

νονται  με τα ομόφωνα γράμματα ι & ει & η.  Η λέξη «ποσ-ειδώνας 

ετυμολογείται από τα «πόσις,εως, ποτ-αμός, ποτόν, Πό(ν)τ-ος ή 

πότ(ν)ιος   
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 «Παλλάδα = από τον ένοπλο χορό της που πάλλει  (κραδαίνειν) 

το δόρυ και ορχεί», λάθος, από το  "παν +  λαός". πρβ και: παν-λαϊκός 

> παλλαϊκός. 

«αλήθεια =  θεία άλλη (ορμή)»,  λάθος,, από το «αληθής ή δω-

ρικά αλαθής, δηλ.  ετυμολογία από το α-λήθω/λανθάνω, αλήθεια = η 

αλάθεια = το μη λάθος, άρα το σωστό. Το α, όταν τρέπεται σε ι  γρά-

φεται ορθογραφικά με η: άλιος - ήλιος, νάσος > νήσος... 

«γνώση = γονής σκέψιν», κάτι λάθος,  από το  "(ε)κ + νοέω - 

νοώ" > κνόω-γνόω - γνωρίζω (πρβ Κνωσός, αγγλική knew, Know..) 

«Κρόνος = κόρος (καθαρός) + νους», λάθος,   από το “εκ + ρέω 

> εκρέω, εκροή... > κρόνος > χρόνος (πρβ και κρονόληρος = ο πολύ 

μεγάλος στην ηλικία) 

 

 

β. Αγνοεί την κύρια λογική των ονομάτων  

 

Ο Πλάτωνας, όπως μας λέει δια στόματος Σωκράτη στον ως άνω 

διάλογο, κάνοντας ετυμολογία του ονόματος «Ερμογένης» βλέπει ότι 

το όνομα αυτό σημαίνει «γόνος του Ερμή», ενώ ο Ερμής δεν είχε 

(απο)γόνους,  και ως απ’ αυτό βγάζει το συμπέρασμα ότι  μερικά ονό-

ματα δεν έχουν αιτιολογική σχέση με το πρόσωπο που τα φέρει και 

συνεπώς είναι συμβατά, όπως  υπάρχουν κακοί νομοθέτες  έτσι υπάρ-

χουν και κακοί ονοματοθέτες, που δίνουν αυθαίρετα ονόματα (ονόματα 

που μπορεί και να εκφράζουν λάθος πράγματα).  Ωστόσο αυτό είναι 

λάθος, γιατί δεν έλεγαν Ερμή μόνο το Θεό, αλλά και πολλούς ανθρώ-

πους, οπότε το όνομα «Ερμής» στη λέξη «Ερμογένης» δεν υπονοεί το 

Θεό, αλλά κάποιον άνθρωπο, πρόγονο του ανθρώπου με το όνομα Ερ-

μογένης. 

Έπειτα τα ονόματα δε δίδονται μόνο με κυριολεξία, π.χ.: άγριο 

κατσίκι > αγριοκάτσικο (το ζώο), φύλλο (δέντρου)… αλλά και με με-

ταφορά, π.χ. αγριοκάτσικο (κορίτσι), φύλο (ανθρώπου)… ή με ευφη-

μισμό, π.χ. «Ειρηνικός Ωκεανός», ή μνημονικά (με το όνομα κάποιου 

άλλου σε ένδειξη μνήμης,) π.χ. Αδάμ (ο πρωτόπλαστος) & Αδάμ ( ο 

άνθρωπος), Αδάμ (ο παππούς) & Αδάμ (ο εγγονός), ή για χάρη θεού, 

Αγίου…, π.χ.: Ερμής (ο Θεός), Νικόλαος (ο άγιος) & Ερμής, Νικόλαος 

(άνθρωπος), Ερμής (ο παππούς) & Ερμής (ο εγγονός) κ.α. ( Περισσό-

τερα βλέπε σε άλλο Κεφάλαιο.)  

Και σήμερα λέμε π.χ.:    "Γ. Μαύρος" = γνωστός βουλευτής, που 

είναι όμως άσπρος και όχι μαύρος.  "Τ. Παπάς" = γνωστός εφοπλιστής, 

όχι όμως παπάς.  

Φυσικά εδώ δεν υπάρχει λάθος ετυμολογία ή αυθαιρεσία ή συμ-

βατότητα, αλλά απλώς δεν έχουμε  κυριολεξία, αλλά όνομα που δόθηκε 

ως οικογενειακό (επώνυμο) και ύστερα  από κάποια σχέση που 
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απορρέει λογικά μεταξύ του ονόματος και του ονομαζόμενου.  Λέγεται 

ο άλλος "Γ. Δ. Μαύρος", γιατί  έτσι  λεγόταν  ο πατέρας του, ο Δημή-

τρης, που ήταν μαυριδερός στο χρώμα, ο  λόγος άλλωστε που παρα-

θέτουμε και τα "Γ(εώργιος) Δ(ημ.) Μαύρος,  για να υποδειχθεί αυτό 

(ότι μιλούμε για το γιο και όχι τον πατέρα).     Αυθαιρεσία ή συμβατό-

τητα  θα είχαμε εδώ, αν αυτό το όνομα δινόταν σε μη γόνο του "Δ.  

Μαύρου".     Λέγεται ο άλλος "Τ. Πάπας", γιατί    έτσι λεγόταν ο   παπ-

πούς του, επειδή ήταν παπάς.  Συνεπώς εδώ δε λέμε ψέματα ή άτοπα 

πράγματα. Ας σημειωθεί επίσης ότι τα ονόματα είναι πριν απ' όλα λέξεις 

και σαν τέτοιες έχουν κατ' αρχή μια γενική φυσική έννοια  και κατόπιν 

μια ειδική, πρβ π.χ. «ερμογένης» (ως λέξη) = γόνος του Ερμή = η 

γενική φυσική έννοια & «Ερμογένης» (ως όνομα) = ένα συγκεκριμένο  

πρόσωπο.  

 

 

γ. Αγνοεί  τα κύρια συστατικά στοιχεία και τους κύριους 

τρόπους γένεσης των λέξεων 

 

Ο Πλάτωνας, δια στόματος Κρατύλου και Ερμογένη  στο ως άνω 

διάλογο,  μας λέει (κάτι που επαναλαμβάνουν και οι νεότεροι αρχαίοι 

Έλληνες φιλόσοφοι: Ζήνων Κυτιεύς, Χρύσιππος..) ότι: 

Α) Οι λέξεις γεννιούνται φύσει (δηλαδή με ηχοποίηση) ή θέσει 

(δηλαδή με τυχαίους ή συμβατούς συνδυασμούς ήχων που τους απο-

δίδεται μια έννοια).  Κάτι που είναι λάθος, γιατί οι λέξεις είναι άλλες 

απλές και άλλες σύνθετες και οι απλές αποτελούνται - γεννιούνται από 

συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία, τα εξής: θέμα, ρίζα, κατάληξη πα-

ραγωγική, κατάληξη κλιτική, πρόθεμα, τόνος, πρβ π.χ. γράφ-ω, 

γραφ-έας, συν-γραφ-έας, γραφ-ή… 

Συνάμα οι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους συνθέτουμε τα 

συστατικά στοιχεία σε λέξεις είναι η καλούμενη παραγωγή και η κα-

λούμενη σύνθεση, π.χ.: γραφ- (ρίζα) > γράφ-ω, γραφ-ή, γραφ-είο, 

γράφ-μα > γράμμα… συγ-γράφω, συν-γραφέας, συγγραφή, σύγ-

γραμμα… 

Β) Το όνομα είναι, δίνεται, «για να ορίζει με  τις συλλαβές και τα 

γράμματα του τη φύση του πράγματος»...... Επίσης μας λέει ότι κάθε 

φθόγγος-γράμμα της λέξης εκφράζει και μια άλλη λέξη-έννοια, λέει 

π.χ.: «νόησις = νοέεσις = νέου εστίν έσις»,  «φρόνησις = φορά + νους 

+ εσις» …  

Ωστόσο αυτά είναι λάθος, γιατί το νόημα, η υπόσταση κ.τ.λ. μιας 

λέξης το καθορίζουν όχι οι συλλαβές ή οι φθόγγοι και γενικώς τα γράμ-

ματα, αλλά τα συστατικά της στοιχεία, που είναι συγκεκριμένα τα εξής: 

θέμα, ρίζα, κατάληξη παραγωγική, κατάληξη κλιτική, πρόθεμα, 

τόνος, αν έχουμε απλή λέξη και επιπλέον το α’ και β’ συνθετικό, αν 
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έχουμε σύνθετη, πρβ π.χ.: πότε & ποτέ, γράφ-ω, γραφ-είον, συν-

γραφ-έας..  Ο λόγος που αν χαλάσουμε τη δομή: ρίζα ή θέμα + κατά-

ληξη  στις  λέξεις δε βγαίνει νόημα, ενώ αν αφαιρέσουμε ή αλλάξουμε 

κάποιο φθόγγο βγαίνει: σκύλ-ος, σκλ-ί (όχι όμως «υλοκς»), δένδ-ρον 

> δέντρο, ήλθ-α > ήρθ-α...  

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

1) Οι φθόγγοι και οι συλλαβές δεν είναι νοηματικά (συστατικά) 

στοιχεία των λέξεων, εκτός και έχουμε συστατικό φωνήεν που αποτε-

λείται από ένα από ένα μόνο φθόγγο (στην περίπτωση αυτή αυτός θα 

είναι φωνήεν) ή από μια μόνο συλλαβή, όπως π.χ. στις λέξεις: π.χ.: 

το, εκ, η, καλ-ό, ά-τυχ-ο, καλ-ή…  Οι φθόγγοι είναι τεχνική (συμβατή) 

διάκριση στη Γραμματική με σκοπό να λιγοστεύουμε τα σύμβολα στη 

γραφή, αφού τα σύμφωνα δεν είναι αυθύπαρκτα, αλλά πάντα προφέ-

ρονται μαζί με ένα φωνήεν απ’ όπου και σύμφωνα . Οι συλλαβές είναι 

απλώς το μικρότερο τμήμα που μπορεί να κοπεί μια λέξη, μια και τα 

σύμφωνα δεν είναι δυνατόν να προφερθούν από μόνα τους. 

2) Κάποιες λέξεις (= οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι, τα επιρρήματα 

και τα επιφωνήματα) δεν έχουν  κατάληξη και γι αυτό έχουν γενική ή 

ειδική έννοια. Στις λέξεις αυτές η έννοιά καθορίζεται επακριβώς είτε 

από την ένταση του τόνου είτε από τη συλλαβή που μπαίνει ο τόνος 

είτε με το να βάλουμε μια λέξη πριν ή μετά από αυτές, πρβ π.χ. πότε & 

ποτέ, η & η, απέναντι από… πριν από… 

3) Οι καλούμενες ηχοποιητικές λέξεις αποτελούνται και αυτές από 

συστατικά στοιχεία ( θέμα + κατάληξη κ.τ.λ.), δηλαδή φτιάχνονται και 

αυτές με παραγωγή ή σύνθεση, πρβ π.χ.:  γαβ..  > γαβγ-ίζ-ω, κακαρ-

ίζω, χαχα(ν)-ίζω, τιτι(β)-ίζω.. Απλώς το θέμα των ηχοποιημένων λέ-

ξεων είναι ένας αυτούσια μιμισμένος ήχος του περιβάλλοντος ενώ των 

άλλων είναι τμήμα φθόγγων (= η ρίζα ή το θέμα) μιας άλλης λέξης, 

π.χ.: κράτ-ος > κρατ-ικός 

 

 

δ. Αγνοεί τον κύριο λόγο των φθογγικών παθών 

 

Ο Πλάτωνας, δια στόματος Σωκράτη στον ως άνω διάλογο, μας 

λέει ότι  οι άνθρωποι  σε πολλές λέξεις πρόσθεσαν ή αφαίρεσαν γράμ-

ματα ή σε πολλές μετέστρεψαν  τα  γράμματα Δ ,Ι, Α, Ο,.... σε Ζ. Η.... 

για ευπρέπεια ή γιατί νομίζουν ότι αυτά είναι  μεγαλοπρεπέστερα ή για 

να εκφράσουμε πιο καλά τις ιδιότητες του πράγματος....   

"Οισθα οτι οι παλαιοί οι ημέτεροι τω ιώτα και τω δέλτα ευ  μάλα 

εχρώντο,  ουχ ήκιστα αι γυναίκαι, αιπερ μάλιστα την αρχαίαν  φωνήν 

σώζουσι, νυν δε αντί μεν του ιώτα ει η ητα μεταστρέφουσι, αντί  δε 

του δέλτα ζήτα, ως δη μεγαλοπρεπέστερα όντα. (Κρατύλος 418 b,c)    
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"Ποσειδώνα, ως ποσίδεσμον  όντα, το δε  ε  έγκειται  ίσως ευπρεπείας 

ένεκα".. ( Κρατύλος 403) 

 

Ωστόσο αυτό είναι λάθος, γιατί πράγματι στις λέξεις συμβαίνουν 

προσθέσεις ή αφαιρέσεις γραμμάτων, τα καλούμενα φθογγικά πάθη, 

όμως τα  πάθη αυτά συμβαίνουν στις λέξεις όχι για ευπρέπεια ή μεγα-

λοπρέπεια κ.τ.λ., όπως νομίζει ο Πλάτωνας, αλλά είτε για ευστομία ( =  

ευφωνία, για πιο άνετη και πιο ωραία προφορά) είτε για σημασιολογική 

διαφοροποίηση, πρβ: χώρα (τοπική) & (χ) ώρα > ώρα (χρονική),  

γράφω > γράφμα > γράμμα.. 

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι τα γράμματα του αλφάβητου έχουν 

ποικιλίες στη γραφή (πρβ Ι = ι = Η = υ = η = Υ…), όμως αυτές υπάρ-

χουν όχι για τους λόγους που νομίζει ο Πλάτωνας, αλλά για ετυμολο-

γικούς. Με τα κεφαλαία γράμματα γίνεται  διάκριση των προτάσεων 

μεταξύ τους, καθώς και των κυρίων ονομάτων από τα κοινά (κ. Νίκη & 

νίκη). Με τα ομόφωνα γράμματα: ο & ω, η & ι & υ … υποδείχνεται το 

μέρος λόγου ή η ρίζα των λέξεων, ώστε να έχουμε βοήθεια και στην 

κατανόηση των λέξεων που γράφουμε και διάκριση των ομοήχων, πρβ: 

λίρα & λύρα, αυτί & αυτή & αυτοί…. Παρέβαλε και ότι το γράμμα –ι στο 

τέλος της λέξης εκφράζει ουδέτερο και το –η θηλυκό: φιλί, τυρί,.. & 

φυλή, σοφή.. , το –ω δείχνει ρήμα και το –ο ουδέτερο: καλώ & καλό,…   

 

 

3. ΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ & ΣΚΕΠΤΙ-

ΚΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι πάνω στο θέμα της γέννησης των 

λέξεων, της γλώσσας, είχαν χωριστεί σε δυο παρατάξεις.  

Από τη μια οι καλούμενοι στωικοί φιλόσοφοι (= Ζήνων Κυτιεύς, 

Χρύσιππος, Κλεάνθης, Παναίτιος, Ποσειδώνιος κ.α.) έλεγαν ότι οι λέ-

ξεις έχουν γεννηθεί «φύσει», κάτι όπως λέει και ο Κρατύλος στον Πλα-

τωνικό διάλογο «Κρατύλος», δηλ. από τη μίμηση των ήχων του περι-

βάλλοντος, γιατί, λένε, ως κάθε  πράγμα γίνεται με ανάλογο υλικό, έτσι 

και οι λέξεις  από του ήχους ή φωνές των πραγμάτων που είναι η πηγή 

εκπομπής τους.  

Από την άλλη οι καλούμενοι σκεπτικοί φιλόσοφοι έλεγαν ότι οι 

λέξεις γεννήθηκαν "νόμω", κάτι όπως λέει και ο Ερμογένης στον Πλα-

τωνικό διάλογο «Κρατύλος», δηλ. ότι οι λέξεις είναι τυχαίοι συνδυα-

σμοί φθόγγων που τους αποδόθηκε από χρήση και συνήθεια μια έν-

νοια, γιατί, λένε,   αλλιώς   δεν μπορεί  να εξηγηθεί το γιατί ένα πράγμα 

έχει περισσότερα τους ενός ονόματα (π.χ. ελληνικά "σκύλος" = αγ-

γλικά "ντόγκ" (dog), ελληνικά: κόκορας = πετεινός, άλογο = άτι, ίπ-

πος, φορβάς..)  και το  ότι τα περισσότερα ονόματα είναι άσχετα με τη 
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φωνή ή τον ήχο που βγάζουν, π.χ. "μιάου – μιάου &  γάτα, γαβ - γαβ  

& σκύλος...."   

 

Επίσης γύρω στα χρόνια του Χριστού οι Στωικοί φιλόσοφοι και 

κυρίως αυτοί της Σχολής της Περγάμου με τη λογική θεώρησης της 

γλώσσας διατύπωσαν τη θεωρεία ότι συχνά δεν υπάρχει απόλυτη αντι-

στοιχία (συμμετρία) μεταξύ γλωσσικής μορφής και σημαινόμενου (δηλ. 

σε πολλά πράγματα δε διακρίνει τη γλώσσα λογική) και ως απ’ αυτό 

στις περιπτώσεις αυτές η γλώσσα χρειάζεται ρύθμιση. Άλλοτε, λένε, μια 

αρνητική κατάσταση ενός πράγματος εκφράζεται θετικά και άλλοτε μια 

θετική κατάσταση εκφράζεται αρνητικά, π.χ. «α-θάνατοι θεοί» = μια 

στερητική έκφραση ενώ οι θεοί είναι μια θετική ιδιότητα. Σύγκρινε και 

ότι:  

α)  σε πολλές λέξεις το γένος τους δε συμφωνεί με αυτό του ση-

μαινομένου, όπως π.χ. της λέξης  "διάμετρος" (-ος = κατάληξη αρσε-

νική, θα έπρεπε να  λέγεται "διαμετρία" ή "διάμετρη" , όπως τα θηλυκά: 

καλή, νίκη..) Το όνομα "το άλογο" χαρακτηρίζεται ανωμαλία, διότι   ση-

μαίνει ουδέτερο ενώ εκφράζει και αρσενικό και θηλυκό γένος.  

β) σε πολλές λέξεις έχουμε πολυμορφία, δηλ. διαφορετικό κλιτικό 

σύστημα, όπως π.χ. η λέξη  "Ζεύς, Διός, Διϊ, ..., θα έπρεπε να λέγεται 

- γίνει: Ζεύς, Ζεός, Ζεϊ, Ζέα. 

γ) πολλά τοπωνύμια λέγονται σε πληθυντικό αριθμό: αι Αθήναι, 

Μυκήναι... έναντι των τοπωνυμίων: Σπάρτη, Κρήτη κ.τ.λ. 

Αντίθετα  οι Αλεξανδρινοί (Βυζάντιος, Θράξ κ.α.) έλεγαν ότι η 

γλώσσα διέπεται από αναλογία (ομαλότητα, συμμετρία, δηλ. από σχέ-

σεις κανονικότητας), και ως απ’ αυτό  δε χρειάζεται  ρύθμιση. (Περισ-

σότερα βλέπε πιο κάτω.)  

 

Ωστόσο το ότι δίνεται κατάληξη π.χ. του αρσενικού γένους σε 

θηλυκό ή ουδέτερο σημαινόμενο,... δεν είναι γλωσσική ανωμαλία, 

αλλά ενδιαφέρουσα εννοιολογική διαφοροποίηση, πρβ π.χ. ότι:  

α) Η κατάληξη -ος είναι αρσενική, όμως   μπαίνει και σε μερικά  

ουδέτερα και θηλυκά, όταν αυτά έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος ή μήκος, 

αξία κ.τ.λ. (το φυσικό γένος δε διακρίνεται τότε από την κατάληξη, 

αλλά από το άρθρο), για να επισημανθεί αυτή η διαφορά, πρβ π.χ.: η 

οδός, η ρόδος, η Κνωσός.... το σκάφος, το πλάτος.. 

β) Η κατάληξη -ο είναι ουδέτερη, όμως μπαίνει και σε θηλυκά 

ονόματα,  όταν θέλουμε να τα προσφωνήσουμε χαϊδευτικά (κάτι, όπως 

και τα μικρά παιδιά, έτσι είναι  σαν να λέμε «είσαι  ακόμη μικρή στην 

ηλικία και ωραία σαν παιδί...»). Το γένος φαίνεται και εδώ από το άρ-

θρο: η Μαρία > Μαριώ...  
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4. Η ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ Π. ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

 

Σύμφωνα με τη Γένεση, τα πρώτα ονόματα δόθηκαν από τον ίδιο 

το Θεό. «Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσεν 

νύκτα»  (Γένεσις 1,2).  Δηλ η Γένεση μιλά όπως και ο Πλάτωνας:  «Τα 

πρώτα ονόματα οι Θεοί  εθεσαν και διαταυτα ορθώς έχει»  (Κρατύλος 

425 d). 

Ακολούθως,  λέει η Γένεση,  τα υπόλοιπα ονόματα εδόθησαν από 

τους πρωτόπλαστους στα όντα. «Τα θηρία του  αγρού και πάντα τα 

πετεινά του ουρανού ηγαγε αυτά  προς τον  Αδάμ, ιδείν τι  καλέσει 

αυτά. Και παν  ο αν εκάλεσεν   α[υτό [ Αδάμ ψυχή ζωσαν, τούτο όνομα 

αυτω. Και εκάλεσεν  Αδάμ  ονόματα πασι τοις κτήνεσι και πασι τοις 

πετεινοις του Ουρανού και πασι τοις θηρίοις του  αγρού».... (Γένεσις 

2, 19-20)  

Κατά την ίδια τη Γένεση ο κόσμος όλος κάποτε  ήταν μια οικογέ-

νεια, που μιλούσε την ίδια γλώσσα, όμως ο Πύργος της Βαβέλ στάθηκε  

η  αιτία να δώσει ο Θεός  διαφορετικές γλώσσες στους ανθρώπους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 
 

 

Α. ΟΙ  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  

 

Η γλωσσολογική  έρευνα στον εκτός Ελλάδος χώρο άρχισε πολύ 

αργά, μόλις το Μεσαίωνα και μάλιστα με πολύ λανθασμένες απόψεις, 

όπως θα δούμε πιο κάτω. Την αρχή έκανε ο  Ολλανδός φιλόλογος Έ-

ρασμος (Desiderius Erasmus, 1457 – 1536 μ.Χ.) που στο βιβλίο του 

"Dialogus de recta latini graeciguae serminis pronunciatione" ανα-

πτύσσει τη γνωστή θεωρεία περί ιστορικής γραφής. Υπενθυμίζουμε ότι 

σύμφωνα με τον Έρασμο, η  γλώσσα εξελίσσεται αδιάκοπα, ενώ  η 

γραφή έχει την τάση να μένει ακίνητη και έτσι προέκυψε η σημερινή 

ιστορική ελληνική και λατινική γραφή. Η σημερινή ελληνική γραφή, 

καθώς και  όλες οι άλλες ευρωπαϊκές, λέει ο Έρασμος, είναι ιστορικές, 

γιατί ενώ οι φθόγγοι των λέξεων των  γλωσσών αλλάζουν στο χρόνο, 

η γραφή των λέξεων παραμένει η ίδια (Περισσότερα για τις απόψεις 

Έρασμου βλέπε σε ειδικό μέρος.) 

Νεότερα (18ος αιώνας μ.Χ.) οι G. Curtius (1820 - 1895 μ.Χ.) και 

Grassman βρίσκουν τις απόψεις  του Έρασμου ως αναληθείς και  δια-

λαλούν ότι οι φθόγγοι δεν αλλάζουν, οι αρχαίοι   και οι νέοι φθόγγοι 

είναι οι αυτοί, και απλώς στην αρχαία ελληνική, περσική και άλλες 

γλώσσες παρατηρούνται φθογγικά πάθη, όπως η μετακίνηση, η διά-

σπαση και η  απώλεια φθόγγων για λόγους διάπλασης. Όμως οι Γερ-

μανοί Brugman και Leskien τους πολεμούν με διάφορα επιχειρήματα 

με αποτέλεσμα οι Curtius και Grassman να χαρακτηρισθούν  ως "πα-

λαιογραμματικοί", επειδή ασπάζονταν τις αρχαίες ελληνικές   απόψεις 

(του Πλάτωνα, Εμπειρικού κ.α.) και οι Brugman, Leskien ως "νεογραμ-

ματικοί, επειδή ασπάζονταν τις υποτίθεται νέες και υγιείς απόψεις του 

Έρασμου. 

Παράλληλα έρχονται  οι F. Sasseti (Ιταλός), F.Bopp (Γερμανός), 

W. Jones ( Άγγλος), οι οποίοι  ανακαλύπτοντας τη σανσκριτική γλώσσα  

(= την αρχαία γλώσσα των Ινδιών)   και βλέποντας ότι έχει πολλές 

κοινές λέξεις και ομοιότητες στο κλιτικό της   σύστημα με την ελληνική, 

περσική, λατινική.... ( ελληνικά: γένος, γένεος-ους, γένεϊ,.. =  λατι-

νικά: genus, generis, genere, genera, generum = σανσκριτικά: ganas, 

ganasas, ganasi, ganasu, ganasam...), διατυπώνουν την άποψη ότι 
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μεταξύ των λαών από Ινδίες μέχρι Γερμανία  πριν 3000  χρόνια υπήρχε 

μια κοινή γλώσσα, που την ονομάζουν "μητέρα  ινδογερμανική ή    ιν-

δοευρωπαϊκή γλώσσα".  

Συνάμα ο F. Bopp (1791 - 1897 μ.Χ.) και ο F. Shleger λένε ότι 

όποιος θέλει να εξετάσει τη γλώσσα  επιστημονικά πρέπει να τη δει 

ιστορικά. Έτσι θα δει, λένε, ποιες γλώσσες συγγενεύουν, ποιες είναι 

γνήσιες αντιστοιχίες και ποιες παραπλήσιες ή συμπωματικές ή ότι η σύ-

γκριση μεταξύ των γλωσσών αυτών "διαφωτίζει τη μια γλώσσα   με τη 

βοήθεια μιας άλλης", χωρίς να προστρέχει στη βοήθεια άλλων   επι-

στημών και δη της φιλοσοφίας και τη δουλειά, την επιστήμη    αυτή, 

την ονόμασαν "συγκριτική γλωσσολογία". 

Οι Γερμανοί  γλωσσολόγοι Κ. Βrugmann, Α. Leskien, Β. Delruk,  

H. Osthoff..  ανασκεύασαν τη εν λόγω άποψη λέγοντας ότι η συγκρι-

τική γλωσσολογία, απλώς μας δίδει μόνο τους νόμους της εξέλιξης της  

μητέρας ινδοευρωπαϊκής γλώσσας. 

Συνάμα έρχεται και ο Γάλλος γλωσσολόγος F. Saussure, 1857 -

1973 μ.Χ.  και οι μαθητές του Ch. Baley, A. Sechehaye λέγοντας τις 

γνωστές θεωρίες του γλωσσικού σημείου, της συγχρονίας κ.τ.λ. (βλέπε 

σε ειδικό μέρος) προσπαθώντας να εξηγήσουν το πως γεννήθηκαν οι 

λέξεις και συνάμα επιβεβαιώνει την άποψη του Έρασμου σχετικά με 

την ιστορική γραφή λέγοντας ότι η  γλώσσα εξελίσσεται αδιάκοπα, ενώ  

η γραφή έχει την τάση να μένει ακίνητη και έτσι προέκυψε η σημερινή 

ιστορική ευρωπαϊκή γραφή κ.τ.λ. (Περισσότερα βλέπε πιο κάτω.) 

Τέλος οι  Η. Μοller, A. Guny και A. Lowicz. διατυπώνουν την ά-

ποψη που λέει ότι η αρχική μορφή των φωνηεντικού συστήματος της 

πρώιμης Ινδοευρωπαϊκής Γλώσσας αποτελείτο από 1 και μόνο  φω-

νήεν, το e, καλούμενο για το λόγο αυτό και βασικό φωνήεν! Η ινδοευ-

ρωπαϊκή γλώσσα διέθετε, λένε, και φθόγγους λαρυγγικούς, που λει-

τουργούσαν ως ημίφωνα. Οι φθόγγοι αυτοί σε συνδυασμό με το βασικό 

φωνήεν e έδωσαν λαβή στη δημιουργία των κυρίων φωνηέντων: a, e, 

o και των μακρών και βραχέων ι, α, u....!!! 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Οι πιο πολλές από τις ως άνω ξένες γλωσσολογικές απόψεις 

ήταν γνωστές στην αρχαία Ελλάδα, όπως θα δούμε πιο κάτω, όμως 

είχαν απορριφθεί και επανήλθαν στην Ελλάδα σαν κάτι το νέο και επι-

στημονικό, από τους ξενοσπούδαστους γλωσσολόγους  Γ. Χατζιδάκη 

και τους μαθητές του.  

2) Περισσότερα για τις ως άνω ξένες απόψεις βλέπε στα πανεπι-

στημιακά συγγράμματα γλωσσολογίας των Γ. Μπαμπινιώτη, Τομπαίδη 

κ.α.  με τους "κτυπητούς" τίτλους:   <<Μοντέλα  Halle(d), Jakobson, 

Chomsky στη γραμμική και γενετική φωνολογία. Βασικές υποθέσεις 

της συγκριτικής γλωσσολογίας! Έννοια, είδη και σύγχρονες τάσεις στη 
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διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων. Κυριότερες θεωρίες για τη 

διδακτική των αρχαίων ελληνικών. Μοντέλα διδασκαλίας των αρχαίων 

ελληνικών. Μάθηση   και ενθάρρυνση. Μάθηση με υποκατάσταση. Συ-

ντελική μάθηση. Ενορατική, αθροιστική και κοινωνική μάθηση.  Γενε-

τικοί παράγοντες   ανάπτυξης του Piaget και η παιδαγωγική και διδα-

κτική της αξιοποίησης.  Σκέψη και γλώσσα.  Θεωρίες της ψυχολογίας 

της μάθησης. Ψυχογλωσσολογία. Σύγχρονες τάσεις στη   διδασκαλία 

των νέων ελληνικών. Μάθηση και ανάπτυξη....! Mενταλική, ουμα-

νική... θεωρία.  Ψυχογνωσία γλωσσών.  Μέθοδοι έρευνας μάθησης.  Το 

πρόγραμμα σπουδών curiculum, syllabus. Σύγχρονη φιλοσοφία της 

γλώσσας: Απόψεις Β. Russel,  Wittgenstein, Carnap, Quin, Locke, 

Saussure... ! Oροι συγκριτικής γλωσσολογίας: Αequivailenz - Tranfer 

-   interimsprachen...  Η συγκριτική γλωσσολογία στα πλαίσια  της 

δομιστικής γραμματικής και της γενετικής - μετασχηματιστικής  γραμ-

ματικής.    Οι βασικές αρχές του προτύπου της Κυβέρνησης και     Α-

ναφορικής Σύνδεσης. Συγκριτική ανάλυση γραμματικών φαινομένων.    

Οι σχέσεις μεταξύ θεωρητικής και εφαρμοσμένης συγκριτικής γλωσσο-

λογίας. Η ιστορική ελλ. ορθογραφία.   Γλωσσολογικά προβλήματα των 

σωκρατικών φιλοσόφων.....>>      

 

 

Β. ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΩΝ 

 

1. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΥ-

ΛΗΣ & ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΟΜΟΓΛΩΣΙΩΝ 

 

 α) Οι λανθασμένες απόψεις  

 

Σύμφωνα με κάποιους Ευρωπαίους γλωσσολόγους του 18/19ου 

αι. μ.Χ. (F. Sasseti = Ιταλός, F. Bopp = Γερμανός, W. Jones = Άγγλος 

κ.α.), οι λαοί από Ινδίες μέχρι Γερμανία πριν από 3000 χρόνια είχαν 

μια κοινή γλώσσα. Τη γλώσσα αυτή την ονομάζουν "μητέρα ινδογερ-

μανική ή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα" και  απ' αυτή, λένε, αποσπάστηκαν 

η αρχαία Ελληνική, η Λατινική κ.α. γλώσσες. Στο συμπέρασμα αυτό 

κατέληξαν, λέει, από το ότι η σανσκριτική γλώσσα (= η αρχαία γλώσσα 

των  Ινδιών) έχει πολλές κοινές λέξεις και ομοιότητες   στο κλιτικό της 

σύστημα με την αρχαία Ελληνική, Περσική, Λατινική.... κ.α. γλώσσες, 

όπως π.χ.:   ειμί (ελληνικά) = εσμί (χετικά) = ασμί (σανσκριτικά)... -  

πατήρ/πατέρας,  μήτηρ/ μητέρα..  ελληνικά = father (φάδε), mother 

(μάδε ) αγγλικά… Επίσης, για τους ίδιους οι διάφορες γλώσσες της γης 

κατατάσσονται σε επτά μεγάλες γλωσσικές  οικογένειες (ομογλωσσίες), 

τις εξής: την ινδοευρωπαϊκή, τη χαμητοσιμιτική, την 
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ουγροφινική, την καυκασιανή,   τη σινοθιβετιανή,  τη μαλαισιο-

πολυνησιακή,  τη δραβιδιανή. 

  

Στην ινδοευρωπαϊκή περιλαμβάνονται οι εξής 11 γλώσσες:  

η τοχαρική (μιλιόταν άλλοτε στο Κινέζικο Τουρκεστάν), η Ινδοαριανή 

( χωρίζεται στις: Βεδική, Σανσκριτική, Βεγγαλική, κ.α.), η Ιρανική (χω-

ρίζεται στις:  Περσική, Κουρδική, Μηδική..),  η Αρμενική,  η Ελληνική 

(αρχαία Δωρική, Αχαϊκή, Αιολική κ.α.), η Λατινική (ιταλικές γλώσσες), 

η Χετιτική (στην Ινδία νεκρή γλώσσα σήμερα), η Χελτική (Ουαλική, 

Ιρλανδική και Βρετανική), η βαλτική (λιθουανική και Λετονική),   η 

γερμανική (Γερμανική, Σουηδική, Δανική, Νορβηγική, Ισλανδική, Αγ-

γλική),   η Σλαβική ( Πολωνική, Ρωσική, Τσέχικη, Σέρβικη, Βουλγά-

ρικη.. κ.α.).  

Δεν υπάγονται στην ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία: η Φιλαν-

δική, η  Εσθονική, η Ουγγρική, η Τουρκική, η Βασκική, η Αραβική και 

η Εβραϊκή. 

  

β) Η πραγματικότητα 

 
Η ινδοευρωπαϊκή φυλή και γλώσσα και γενικά οι γλωσσικές ομογλωσσίες 

είναι μια ρατσιστική και ανυπόστατη θεωρία, γιατί: 
1) Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: Ηρόδοτος (Α 1, 57 κ.α.), Εκα-

ταίος Μιλήσιος(Στράβων 7, 321), Ισοκράτης (Παναθηναικός), Θουκυδίδης (Α, 3-
9) κ.α.: 

Α) Αρχικά στην Ελλάδα, όπως και σε όλο το αρχαίο γνωστό κόσμο  δεν 
υπήρχαν ούτε μόνιμοι κάτοικοι ούτε ο διαχωρισμός Έλληνες και βάρβαροι παρά 
μόνο διάφορα πρωτόγονα φύλα, οι καλούμενοι: Πελασγοί, Δαναοί, Καδμείοι ή 
Θηβαίοι κ.α.,  που ζούσαν μεταναστευτικά (τελευταία μετακίνηση ήταν λέει αυτή 
των Δωριέων με τους Ηρακλείδες που έγινε 80 χρόνια μετά τα τρωικά = κάπου 
το 1120 π.Χ.), επειδή δεν υπήρχε η γεωργία (πρώτη φορά σπάρθηκαν σπόροι 

στην Ελευσίνα το 1410 π.Χ. από τη Δήμητρα, την ανακηρυχθείσα μετά το θά-
νατό της θεά, σύμφωνα με το Πάριο χρονικό) και ως εξ αυτού οι άνθρωποι έ-
πρεπε να μεταναστεύουν για εξεύρεση πηγών διατροφής, ενώ η πιο ισχυρή ο-
μάδα όπου πήγαινε έδιωχνε με βία αυτή που έβρισκε εκεί, για να εκμεταλλευτεί 
αυτή το χώρο.  

«Διότι είναι προφανές ότι η χώρα που καλείται σήμερον Ελλάς δεν ήτο 
μονίμως κατοικημένη εξ αρχής, αλλ' εγίνοντο εις το παρελθόν συχναί μετανα-
στεύσεις και οι κάτοικοι χωρίς πολλάς δυσκολίας εγκατέλειπαν τας εστίας των, 
εξαναγκαζόμενοι εις τούτο από νέους πολυαριθμοτέρους εκάστοτε εποίκους. 
Καθόσον ούτε το εμπόριον, όπως σήμερον διεξάγεται, υπήρχε τότε, ούτε ασφα-
λής διά ξηράς ή διά θαλάσσης συγκοινωνία, και καθένας εξεμεταλλεύετο το έδα-
φος, το οποιον είχε υπό την κατοχήν του, τόσον μόνον όσον ήρκει διά την συ-
ντήρησίν του...» (Θουκυδίδης Α 2) 
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«Ο Εκαταίος ο Μιλήσιος λέει ότι η Πελοπόννησος πριν από τους Έλληνες 

την κατοίκησαν βάρβαροι. Εξάλλου, ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα κατοικία βαρ-
βάρων υπήρξε, στους παλιούς καιρούς, έτσι λογάριαζαν όσοι μνημονεύουν αυτά 
τα πράγματα, γιατί ο Πέλοπας έφερε ένα λαό από τη Φρυγία στη χώρα που απ' 
αυτόν ονομάστηκε Πελοπόννησος, κι ο Δαναός από την Αίγυπτο, κι οι Δρύοπες, 
οι Καύκωνες κι οι Πελασγοί κι οι Λέλεγες και άλλοι τέτοιοι λαοί μοίρασαν τους 
τόπους πάνω και κάτω από τον ισθμό. Γιατί την Αττική κατέλαβαν Θράκες που 
ήρθαν με τον Εύμολπο, τη Δαυλίδα της Φωκίδας ο Τηρεύς την Καδμεία οι Φοί-
νικες που ήρθαν με τον Κάδμο, και την ίδια τη Βοιωτία κατέκτησαν οι Aονες, οι 
Τέμμικες και οι Ύαντες.» (Στράβων 7, 321) 

Β) Το Ελληνικό έθνος δεν αποκόπηκε από τους Ινδοευρωπαίους, αλλά 
από τους Πελασγούς (= οι Σπαρτιάτες ή Δωριείς,  οι Ίωνες ή Αθηναίοι, Αιολείς ή 
Θεσσαλοί κ.α.) και μετά προσχώρησαν σ΄αυτό και άλλοι βάρβαροι (= οι Κάδμειοι 
ή Θηβαίοι,  οι Δαναοί, οι Πέλοπες κ.α.). Ειδικότερα το Ελληνικό έθνος δημιουρ-
γήθηκε λέει μετά τα τρωικά, τον πόλεμο που διαίρεσε τον κόσμο σε Έλληνες και 
βάρβαρους, από τα διάφορα φύλα που είχαν έρθει μεταναστευτικά στην Ελλάδα 
πριν από τα Τρωικά  και όχι από ένα μέρος, αλλά από πολλά. Άλλοι είχαν έρθει 
λέει στην Ελλάδα από την Αίγυπτο-Κασπία Θάλασσα  (= οι Καδμείοι ή Θηβαίοι 
και οι Δαναοί), άλλοι από τη Μ Ασία (= οι Πέλοπες κ.α.), άλλοι από τη Θράκη (= 
οι Θράκες με τον Εύμολπο κ.α.) κ.α.,πρβ:   

 «Το ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό 
είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε 
και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προ-
σχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά 
φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον 
ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη…..» (Ηρόδοτος Α, 57- 58) 

«Εξαιτίας  αυτών (της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία) επήλθε τόσο 
μεγάλη μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι βάρβαροι, που ζούσαν δυστυχι-
σμένοι στους τόπους τους, και ο Δαναός, αφού έφυγε από την Αίγυπτο, κατέ-
λαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος έγινε βασιλιάς της Θήβας, οι Κάρες αποί-
κησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την Πελοπόννησο οι μετά από αυτού 
του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση ακμή ώστε κατάφερε να αφαιρέσει από 
τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και τεράστιες εδαφικές εκτάσεις» (Ισοκράτης 
Ελένης εγκώμιο 68 – 69)  

 
Σύμφωνα επίσης με το Πάριο χρονικό: Οι  Κάδμοι  ή Θηβαίοι είχαν έρθει 

στη Βοιωτία από την Αίγυπτο (από τη Θήβα της Αιγύπτου μέσω Φοινίκης) και 
έκτισαν τη Θήβα  το 1255 πριν από το Διόγνητο = το 1519 π.Χ.,  Οι Δαναοί είχαν 
έρθει στο Άργος της Πελοποννήσου το 1247 πριν από το Διόγνητο = το 1511 
π.Χ., και αναμείχθηκαν ειρηνικά με τους εκεί  Αχαιούς που κατοικούσαν στο Άρ-
γος εξ ου και Αργείοι = Δαναοί = Αχαιοί. Οι Πέλοπες είχαν έρθει από τη Φρυ-
γία της Μ. Ασίας στην Πελοπόννησο λίγα χρόνια πριν από τον Τρωικό πόλεμο. 

2) Η θεωρία της Ινδοευρωπαϊκής φυλής και γλώσσας είναι κατά βάση ένα 
ρατσιστικό δημιούργημα που πλάστηκε βασικά από ορισμένους Γερμανούς (ο 
λόγος και που την πρώτη φορά ονομάστηκε « ινδογερμανική») προπαγανδιστές 
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με σκοπό να εκθειάσουν την ανωτερότητα της λευκής ή άλλως Αρείας φυλής και 
συνάμα  να δείξουν ότι  η Γερμανική φυλή έχει σχέση με τους καλύτερους λαούς 
- πολιτισμούς της αρχαιότητας (Έλληνες, Ρωμαίους κ.α.) και γι αυτό πρέπει να 
ηγεμονεύσει του κόσμου. 

3) Για να δούμε π.χ. ότι ένας λευκός άνθρωπος δεν έχει καμιά απολύτως 
διαφορά από έναν μαύρο ή έναν κίτρινο δεν έχουμε παρά να εκθέσουμε π.χ. 
έναν λευκό ή κιτρινιάρη για κάποιο διάστημα, ακόμη και 20 ημέρες, στον ήλιο 
(ως συμβαίνει στους μαύρους της Αφρικής) και θα δούμε ότι και κείνος αμέσως 
θα μαυρίσει λόγω της μελαμίνης. Επίσης, αν ανοίξουμε τις φλέβες όλων τους, 
θα δούμε ότι όλοι έχουν το ίδια χρώμα αίμα, συνεπώς κάθε ανθρώπινη διάκριση 
είναι λάθος.  

Υπενθυμίζουμε απλώς ότι οι Αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι οι άνθρωποι της 
γης διαφέρουν μόνο στην Παιδεία, από τη μια είναι οι βάρβαροι ή αμόρφωτοι και 
από την άλλη οι μορφωμένοι (οι Έλληνες). Υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αρχαίοι 
Τούρκοι έλεγαν ότι άνθρωποι διαφέρουν μόνο στην πίστη, από τη μια είναι οι 
πιστοί του Αλλάχ (οι Τούρκοι) και από την άλλη οι γκιαούρηδες (= οι άπιστοι).  

4) Μια φυλή – μια γλώσσα υπήρξε μόνο επί εποχής των πρωτόπλαστων 
(Αδάμ και Εύας).  Κατόπιν κάθε φυλή έφτιαχνε και τη δική του γλώσσα. Πιο απλά 
- παρατηρώντας τις διάφορες γλώσσες του κόσμου διαχρονικά βλέπουμε ότι κα-
μιά δεν είναι ακριβώς ίδια με την άλλη. Είναι όλες διάφορα λαϊκά διαχρονικά 
δημιουργήματα, που οφείλονται  στη γλωσσική  ικανότητα που χάρισε ο Θεός ή 
η Φύση στον άνθρωπο.  

Κάθε γλώσσα είναι και ένα ξέχωρο ή ιδιαίτερο λαϊκό διαχρονικό δημιούρ-
γημα, με τη δική του τεχνική και καλλιτεχνία και συνεπώς η γλώσσα δεν είναι 
κάτι που πήγασε  από κάποιον άνθρωπο, για να μεταδοθεί στον επόμενο και 
κείνος σε άλλο.  Απλώς σε κάθε γλώσσα υπάρχουν και γλωσσικά δάνεια ή άλ-
λως διεθνείς λέξεις (=  οι λέξεις που επιβάλουν σε όλον τον κόσμο το εμπόριο, 
η θρησκεία, η γεωγραφία, ο αθλητισμός κ.τ.λ.), όπως π.χ. οι «Ολυμπία = Olym-
pia, Αμερική = America, μπάσκετ, καρμπυρατέρ…  κ.τ.λ. και οι οποίες δίδουν 
την εντύπωση ότι όλες οι γλώσσες κάποτε ξεκίνησαν από μια.  

Σαφώς κάποιες γλώσσες σήμερα προέρχονται από άλλες και τότε μιλούμε 
για  γλώσσα και διαλέκτους, όμως αυτό είναι κάτι το πρόσκαιρο. Παρατηρώντας 
τις διάφορες γλώσσες, βλέπουμε ότι είναι ως ένας ζωντανός οργανισμός. Συνε-
χώς εμπλουτίζονται (δηλαδή είτε φτιάχνουν οι ίδιες λέξεις ή δανείζονται λέξεις 
από άλλες (πρβ π.χ. στην ελληνική, τις ξένες λέξεις sabbato, pasha, ianuarius, 
februarius …. ), για να καλυφθούν οι νέες έννοιες, αλλά και  μεταποιούν τα γλωσ-
σολογικά τους στοιχεία (πρβ π.χ. εις στα Αθήνας > στην Αθήνα, παις – παιδίον 
– παιδί …), για να γίνουν πιο εύκολες στη χρήση και συνάμα πιο τέλειες στην 
απόδοση, άρα συνεχώς μεταβάλλονται και δεν είναι σωστό να μιλούμε για πάντα 
για μια και μόνη γλώσσα και τις διαλέκτους της. Μια γλώσσα ακόμη και αν έχει 
προκύψει ως διάλεκτος, παύει κάποια στιγμή να έχει ομοιότητα ως προς τη 
γλώσσα απ’ όπου προέκυψε. 

Ο λόγος, άλλωστε, που αφενός οι νέοι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα των 
προγόνων τους (πρβ π.χ. αρχαία και νέα ελληνικά) και αφετέρου ο κάθε λαός (η 
κάθε ανθρώπινη ομάδα) έχει και τη δική του γλώσσα (ή τους δικούς του 
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γλωσσικούς κανόνες, τις δικές του λέξεις κ.τ.λ.) ή που υπάρχουν τόσες γλώσσες 
όσοι και οι λαοί (ή οι ανθρώπινες ομάδες). 

Παράβαλε επίσης ότι η αριθμητική ποσότητα του λεξιλογίου κάθε γλώσ-
σας ακολουθεί την πρόοδο των τεχνών, των επιστημών, του αθλητισμού κ.τ.λ., 
ενώ από την άλλη η θρησκεία, οι επιστήμες, οι τέχνες και ο αθλητισμός  φτιά-
χνουν - επιβάλλουν τις δικές τους ορολογίες, ονόματα κ.τ.λ., πρβ  π.χ. στην ελ-
ληνική τα χριστιανικά εβραϊκά ονόματα: Μιχαήλ, Μαρία,  Χερουβείμ, Ιακώβ…. , 
τις αθλητικές ορολογίες: σέντρα, μπακ, πέναλτι …..    

Παρέβαλε ομοίως ότι οι καθολικοί (Ιταλοί, Αγγλοι, Γάλλοι κ.τ.λ.) γράφουν 
με το λατινικό αλφάβητο, έχουν ονόματα αγίων της καθολικής εκκλησίας  κ.τ.λ., 
οι μουσουλμάνοι (Αραβες, Πέρσες κ.τ.λ.) γράφουν με το αραβικό αλφάβητο, έ-
χουν μουσουλμανικά ονόματα κ.τ.λ., οι κουμφουκιστές γράφουν με την  ιδεογρα-
φία  κ.τ.λ.  

Παρέβαλε ομοίως ότι επειδή κάθε επάγγελμα, κάθε γεωγραφική ιδιαιτερό-
τητα και κάθε γενιά χρησιμοποιεί δικές της λέξεις ή ονόματα, η κάθε γλώσσα δεν 
παραμένει αμετάβλητη στο χρόνο ή γι αυτό δημιουργούνται και οι διάλεκτοι και 
οι ποικιλίες της αυτής γλώσσας. 

5) Η θεωρία των ινδοευρωπαίων και γενικά των ομογλωσσιών όχι μόνο 
δε στηρίζεται σε κανένα συγγραφικό, αρχαιολογικό και ανθρωπολογικό αρχαιο-
λογικό εύρημα, αλλά αγνοείται ακόμη και  από την τις μυθολογίες όλων των 
λαών.  Μα, αν υπήρξε ινδοευρωπαϊκή φυλή, άρα και γλώσσα, τότε θα είχε αφή-
σει γραπτά ή αρχιτεκτονικά μνημεία. Έπειτα είναι λογικό το να λέμε π.χ. ότι οι 
Ινδοί, που είναι σχεδόν μαύροι και κατοικούν στα βάθη της Ασίας, ανήκουν στην 
ινδοευρωπαϊκή φυλή ή συγγενείς των Ελλήνων και οι μελαχρινοί Κρητικοί όχι;!   

Η θεωρία της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και γλώσσας στηρίζεται απλώς 
και μόνο σε επιδέξιες λεξικές συγκρίσεις που κάνουν διάφοροι συγκριτικοί γλωσ-
σολόγοι. Δηλαδή στο ότι π.χ. μεταξύ της Ελληνικής, ινδικής κ.τ.λ. γλώσσας υ-
πάρχουν πολλές κοινές λέξεις, όμως κοινές λέξεις υπάρχουν σε όλες τις γλώσ-
σες είτε λόγω των ηχοποιητικών λέξεων (βου…, μπου.. > βους > βόδι, bull, 
buffalo…) είτε λόγω των γλωσσικών δανείων. Παρέβαλε π.χ. στην ελληνική τις 
λέξεις: βάρβαρος, δημοκρατία, κεφαλή, κάμινος, τέχνη.. και στην αραβική: 
μπουλ, barbar  dimokratia, kafa, kamin, tacnia….   Επομένως γιατί η αραβική 
γλώσσα να ανήκει σε άλλη ομογλωσσία και σε άλλη η ελληνική;   

Στην αραβική γλώσσα σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που υπάρ-
χουν και στην ελληνική, κάτι όμως που δεν φαίνεται στα λεξικά, επειδή οι δυο 
γλώσσες έχουν εντελώς διαφορετικά συστήματα γραφής. Στην αραβική γραφή 
από τη μια δεν υπάρχουν  το τονικό σημάδι, τα διαλυτικά και  τα γράμματα για 
τα φωνήεντα α, ε, ι, η, υ, ω, ο, αι, οι…  και από την άλλη υπάρχουν γράμματα 
και για τα συμπλέγματα αϊ, εϊ, αα, εε, μπ, ντ, γκ …με συνέπεια η αραβική γλώσσα 
να φαίνεται εντελώς διαφορετική από την ελληνική. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των λέξεων της κάθε γλώσσας είναι ξένες λέξεις. 
Κάτι που δε φαίνεται, επειδή οι ξένες λέξεις σε μια γλώσσα δεν μπαίνουν την 
ίδια στιγμή, αλλά σιγά-σιγά, οπότε οι αρχικές ξένες λέξεις μετά από καιρό (αφού 
πάθουν και μικρή παραποίηση στα τοπικά πλαίσια) μας φαίνονται ως δικές μας.  
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Σήμερα οι λέξεις π.χ. της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τον W. 

Skeat, είναι: 32% γαλλικές, 18% αγγλοσαξονικές, 14,4% λατινικές, 12,5% 
ελληνικές, 23,1% από άλλες γλώσσες. Κατ’ άλλους  οι ελληνικές λέξεις εί-
ναι ακόμη σε πιο μεγάλο (30 %) ποσοστό. 

Και είναι πιο πολλές οι ξένες λέξεις της κάθε γλώσσας, γιατί από τη μια τα 
διάφορα προϊόντα τα  ονοματίζει είτε το εμπόριο είτε εκείνος που τα παράγει και 
από την άλλη  τα ονόματα των διαφόρων πόλεων, βουνών, πεδιάδων, ιστορικών 
προσώπων, φυτών… κ.τ.λ. της κάθε περιοχής μεταφέρονται σε όλες τις γλώσ-
σες, στόμα με στόμα  σε όλον τον κόσμο, πρβ π.χ. ότι Κρήτη λένε οι Έλληνες, 
Crete – Creta λένε οι Ιταλοί , Crete λένε οι Άγγλοι, Kreta λένε οι Γερμανοί κ.α. 

Φυσικά οι γειτονικοί και οι ομόθρησκοι λαοί συναλλάσσονται πιο εύκολα, 
άρα έχουν και πιο πολλά κοινά ονόματα και κοινές λέξεις από τους άλλους λα-
ούς, οπότε και γι αυτό και οι γλώσσες τους φαίνονται πιο συγγενείς. Άλλο, όμως 
αυτό και άλλο η συγγένεια των λαών και των γλωσσών τους.   Παρέβαλε ομοίως 
ότι κάθε επάγγελμα και κάθε γεωγραφική περιοχή (π.Χ. Κρήτη, Ήπειρος κ.τ.λ.)  
έχει είτε ξέχωρους ιδιωματισμούς είτε ξέχωρες ορολογίες. Οι καλούμενοι διάλε-
κτοι και ποικιλίες της γλώσσας. 

 
Έπειτα: Α) Οι γλώσσες δεν είναι μόνο λέξεις, αλλά και άλλα πράγματα 

(είναι κανόνες σύνταξης, σχήματα λόγου, κλίση, συστατικά στοιχεία λέξεων 
κ.τ.λ.). Συνεπώς για να κρίνει και να κατατάξει κάποιος όλες  τις γλώσσες σε 
οικογένειες, θα πρέπει να τις ξέρει όλες και μάλιστα σε βάθος, σε όλα τους τα 
στοιχεία, κάτι που τον 18-19 αι.  δεν ήταν σε θέση να κάνει κανείς. Β)  Αν οι 
κοινές λέξεις μεταξύ δυο ή περισσοτέρων γλωσσών είναι προσδιοριστικό κοινής 
καταγωγής τους, τότε ή  μ' αυτήν τη λογική θα μπορούσαμε να  πούμε ότι όλες 
οι σημερινές γλώσσες έχουν «μητρική γλώσσα» την αρχαία ελληνική, ύστερα 
από τα τόσα γλωσσικά δάνεια που τους έχει δώσει.  

 

 

2. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ‘Η ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 

 

<<  & ΠΩΣ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ >> 

 

α) Οι λανθασμένες απόψεις  

 

Ο Γάλλος γλωσσολόγος F. Saussure, 1857 -1973 μ.Χ., και οι μα-

θητές του (Ch. Baley, A. Sechehaye...), καθώς και ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών   κ. Γ. Μπαμπινιώτη, λένε τα εξής, σχετικά με 

τον τρόπο δημιουργίας της γλώσσας:  

<< Οι λέξεις είναι ορισμένοι κατά γλώσσα συνδυασμοί φθόγγων  

που με την σειρά τους συνδέονται προς ορισμένες σημασίες, συνθέτουν 

την γλώσσα.... Μερικά γλωσσικά στοιχεία, ιδίως  επιφωνήματα, 
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ρυθμικές επαναλήψεις ήχων, κραυγές ζώων κ.λπ. αποτελούν περιθω-

ριακά στοιχεία της γλώσσας, χωρίς σημαντικό οργανικό  λειτουργικό 

ρόλο μέσα  στο σύστημα της γλώσσας.    Γενικά δεν πρέπει να υπερτι-

μάται η σημασία των   ονοματοποιημένων ή επιφωνηματικών σημείων 

(λέξεων) στην  γλώσσα.  Πρόκειται για πολύ περιορισμένο αριθμό στοι-

χείων στην γλώσσα και υπόψιν   ότι πολλά από τα στοιχεία που φαίνο-

νται ηχομιμήσεις οφείλονται σε   υστερογενείς εξελίξεις, όπως το "τσα-

λαβουτώ" από το "έξαλλα ή άτσαλα"... Οι περιπτώσεις ονοματοποιίας 

και επιφωνημάτων δεν κλονίζουν τον συμβατικό χαρακτήρα των γλωσ-

σικών σημείων (λέξεων).... Η  μορφή και η φύση κάθε γλωσσικής κα-

τάστασης  είναι τυχαίον προϊόν, όχι απόρροια αιτιακής ή τελεολογικής  

εξέλιξης. Κάθε διαμορφωμένη γλωσσική κατάσταση είναι  συμπτωμα-

τικό αποτέλεσμα κάποιας τυχαίας μεταβολής.   Αντί μια  ορισμένη 

σχέση  να δηλώνεται με τον α' τύπο, μπορούσε  κάλλιστα να δηλώνεται 

με τον β'.     Οι φωνολογικοί συνδυασμοί που δηλώνουν την α' ή την 

β'  σημασία, δηλ. τα σημαίνοντα, δεν είναι προϊόντα κάποιας αιτιατής 

σχέσεως ως προς την σημασία που δηλώνουν. Είναι συμβατικά στοι-

χεία,  όπως στο σύστημα των αριθμών. Ο διαφορετικός συνδυασμός 

των 1, 2, 3, 4, 5.. μπορεί να δώσει διαφορετικά συνολικά ποσά 1234, 

2134.. έτσι    και στο σημειακό σύστημα της γλώσσας. Η γλώσσα δεν 

δημιουργείται ούτε ρυθμίζεται με τις  έννοιες  που δηλώνει. Γενικώς τα 

διαχρονικά φαινόμενα είναι   συμπτωματικά ασυστηματικά και μεμονω-

μένα, δεν συνιστούν σχέσεις αλλά στερούνται οποιασδήποτε σκοπιμό-

τητας.Το γλωσσικό σημείο (η λέξη) είναι αυθαίρετο (arbirtaite), είναι 

ο συνδυασμός μιας ορισμένης σημασίας και με μια ορισμένη μορφή 

(διαδοχή φθόγγων).    Η σχέσι μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου 

είναι συμβατή.  Δεν υπάρχει κανείς εσωτερικός αιτιώδης σύνδεσμος 

μεταξύ σημασίας   και ακουστικής εικόνας. Το ότι ένα πράγμα δηλώνε-

ται με δυο ονόματα  το επιβεβαιώνει. Σε μια έννοια έχει δοθεί ένας 

συνδυασμός φθόγγων. Τα φωνήματα λ.χ.: a, i, r, h   με εναλλαγή των 

τονιζόμενων και άτονων φωνηέντων μας δίδουν στην Νεοελληνική τις 

λέξεις σημεία: "αρχή, ρηχά,  ράχη, χήρα, χρεία, χροία".  Η όλη γλώσσα 

είναι, σε τελευταία ανάλυση, συνδυασμός   σημασίας (περιεχομένου) 

και συγκεκριμένης συμβατικής φωνολογικής αντιπροσώπευσης (μορ-

φής)".....     

(Γ. Μπαμπινιώτη, Θεωρητική Γλωσσολογία)     

 

<<Το γλωσσικό σημείο, η λέξη, είναι ο συνδυασμός μιας   ορι-

σμένης έννοιας προς ένα τυχαίο συγκεκριμένο συνδυασμό φθόγγων  

(arbitration). Γενικώς οι λέξεις   είναι ένας κατάλογος συνδυασμών 

φθόγγων - εννοιών ή πραγμάτων από  άποψης αίσθησης. Τα ακου-

στικά, τα οπτικά, τα γευστικά… σημαίνοντα, ως οι φθόγγοι "άλογο" = 

είδος ζώου, οι φθόγγοι "γάτα" = άλλο είδος ζώου.... Τον ως άνω 
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κατάλογο (λεξικό) συνδυασμών φθόγγων – εννοιών το δημιούργησαν 

οι ινδοευρωπαίοι, η μητέρα Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, απ' όπου διασπά-

στηκαν κατόπιν οι γλώσσες από Ινδία μέχρι Γερμανία  και  γι' αυτό 

υπάρχουν   πάρα πολλές κοινές λέξεις   μεταξύ των  λαών -γλωσσών 

αυτών. Το ότι πολλές κοινές λέξεις δεν είναι όμοιες φθογγικά έπ’ ακρι-

βώς αυτό οφείλεται σε  εξελικτικούς λόγους των γλωσσών, και γίνονται 

με προσθαφαιρέσεις και   εναλλαγές φθόγγων. Τις  φθογγικές  αυτές 

παραποιήσεις, όταν τις   εξετάζουμε στον αυτόν χρόνο λέγονται συγ-

χρονία και σε διάφορο  διαχρονία. Η διαχρονία της αρχαίας γερμανικής 

λέξης gast (= ξένος - ξένοι) είναι, λέει,  geste, που έγινε κατ' αρχή 

gasti με  την πρόσθεση του -i και στη συνέχεια gesti > geste με εναλ-

λαγή του a και i σε e. Ομοίως hant (χέρι-χέρια) > hanti > hente.... 

Aγγλογερμανική: fot (πόδι-α) > foti > feti > fet, top (δόντια) > topi > 

tepi, gos (χήνα-ες) > gogi > gesi… Το ότι πάλι μερικές κοινές λέξεις 

δεν έχουν την αυτήν έννοια, ενώ είναι φθογγικά όμοιες, αυτό οφείλε-

ται, λέει ο Saussure, στη μετατόπιση σχέσεων  εννοίας, όπως π.χ. η 

λατινική λέξη  necare = σκοτώνω που έγινε στα γαλλικά noyer = 

πνίγω, ... >>. («Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, F. Saussure) 

 

Ας σημειωθεί ότι:  

α) Τα ως άνω λεγόμενα των Sausare και Μπαμπινιώτη είναι στην 

πραγματικότητα η γνώμη του Ερμογένη στον  Πλατωνικό διάλογο 

«Κρατύλος»,  

β) Στα ως άνω συγγράμματα δε γίνεται αναφορά ούτε για τις α-

πόψεις των αρχαίων Ελλήνων ούτε για κυριολεξία και  μεταφορά, ούτε 

για συστατικά στοιχεία των λέξεων (κατάληξης, θέματος, ρίζας..) ούτε 

τίποτα.  

 

β) Η πραγματικότητα 

 

 Οι  ως άνω απόψεις, σχετικά με τη συμβατική ή συμπωματική 

γλώσσα κ.τ.λ., είναι λάθος, γιατί: 

Α) Οι λέξεις δε δημιουργούνται ή αποτελούνται από τυχαίους ή 

συμπτωματικούς φθόγγους που τους αποδόθηκε μια έννοια, τυχαία ή 

συμβατικά, όπως λένε Saussure και Μπαμπινιώτης, αλλά από συγκε-

κριμένα συστατικά στοιχεία, δηλαδή τα:πρόθεμα + θέμα ή ρίζα + κα-

τάληξη + τόνος, αν έχουμε απλή λέξη, α’ + β’ συνθετικό, αν έχουμε 

σύνθετη λέξη, π.χ.: έ-γραφ-α,ες,ε, καλ-ός,ή.., παρα-βλέπ-ω,εις.. και  

Β) Η έννοια των λέξεων δεν είναι κάτι το συμβατικό ή συμπτω-

ματικό, όπως λέει ο Saussure και ο Μπαμπινιώτης, αλλά κάτι που α-

πορρέει από τα συστατικά τους στοιχεία, δηλαδή από το συνδυασμό 

των στοιχείων: πρόθεμα, θέμα ή ρίζα + κατάληξη κ.τ.λ., αν έχουμε 

απλή λέξη και επιπλέον τα συνθετικά μέρη (α’ και β’ συνθετικό), αν 
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έχουμε σύνθετη λέξη, πρβ π.χ.: έ-γραψ-α,ες,ε... συν-έγραφ-α,ες…,  

καλ-ός,ή,ό, καλ-ή,ής… 

Γ) Τα ονόματα δε δίδονται τυχαία ή συμβατικά, όπως λέει ο Saus-

sure και ο Μπαμπινιώτης, αλλά με αιτιολογική συσχέτιση. Μια λέξη τη 

δεχόμαστε ως όνομα μόνο, αν αυτό που εκφράζει η ετυμολογία της (= 

η έννοια που δίδουν τα συστατικά της στοιχεία)  μας είναι αποδεκτό ή 

δίκαιο ή λογικό κ.τ.λ. Παρέβαλε π.χ. ότι κανείς δε θα ήθελε να λέγεται 

π.χ. ά-λογος, ά-τιμος, α-νώμαλος….    

Η ονομασία π.χ. "άλογο" σημαίνει κάτι που είναι "ά(νευ) + λόγου 

ή λογικής", άρα είναι ένα όνομα που κανένας άνθρωπος δε θα ήθελε 

να έχει παρά μόνο ένα ζώο. Άλλως, με το όνομα «ά-λογο»  είναι λο-

γικό, αιτιατό, να ονομάζεται έτσι ένα  ζώο, ενώ δε θα ήταν, αν με το 

όνομα αυτό ονομάζονταν ένας άνθρωπος, αφού ο άνθρωπος έχει λόγο 

ή λογική και το ζώο όχι. Ομοίως η ονομασία «Χαράλαμπος» σημαίνει 

κάποιος που δείχνει ότι «λάμπει (από) χαρά», άρα κάτι το λογικό, το  

αιτιατό, να ονομάζεται έτσι ένας άνθρωπος και παράλογο να ονομάζεται 

έτσι ένα ζώο και δη το άλογο, που δεν έχει ή τουλάχιστον δεν το έχει 

επιδείξει. Ας σημειωθεί ότι το ζώο «άλογο», αν και έχει πολύ καλά συ-

ναισθήματα, ωστόσο σπάνια ακούγεται να φωνάζει ή να γκαρίζει, κα-

θώς και σπάνια δείχνει το συναίσθημά του. 

Η ονομασία «βους» ( > βόδι κ.α.) σημαίνει κάτι,  ζώο που βγάζει 

τη φωνή «βου..» απ’ όπου και το όνομά του (ηχοποιητική λέξη), άρα 

είναι λογικό να ονομάζεται έτσι  το ζώο που βγάζει τη φωνή αυτή και 

εντελώς παράλογο, αν ονομάζαμε κάποιο άλλο ζώο ή έναν άνθρωπο. 

Βέβαια πολλά ονόματα λένε ετυμολογικά κάτι το διαφορετικό απ' 

ό,τι είναι πράγματι το  σημαινόμενό τους.  Λέμε π.χ. "ο κ. Μαύρος" και 

όμως είναι «λευκός».     Λέμε "ο κ. Παπάς" και όμως  είναι «ρά-

φτης»......     Λέμε η «κ. Αγαθή» και όμως είναι σκέτη "παμπόνηρη»...  

Λέμε κ. Τριανταφυλλιά και όμως δεν είναι λουλούδι… Ωστόσο στην πε-

ρίπτωση αυτή δεν έχουμε κυριολεξία, αλλά είτε όνομα επίθετο είτε ό-

νομα μεταφορά (κοσμητικό, μνημονικό κ.τ.λ. όνομα), άρα όχι αυθαι-

ρεσία στη σχέση ονόματος και σημαινόμενου.  Είπαμε κάποιο κάποτε 

κ. Ράπτη, γιατί αυτό το επάγγελμα έκανε (ήταν ράπτης), κατόπιν έγινε 

οικογενειακό επίθετο, ο κ. Ράπτης,  και έτσι τώρα, δικαιωματικά, λέγο-

νται και τα παιδιά του, π.χ. Κυριάκος Δημ. Ράπτης. Η σχέση αυτή φα-

νερώνεται από τα συμπληρωματικά (όνομα μικρό, όνομα πατέρα 

κ.τ.λ.). Είπαμε, επίσης, κάποτε κάποιον κύριο «Μαύρο» (Δ. Μαύρος), 

γιατί ήταν μελαψός.  Σήμερα λέμε κάποιον απόγονό του «Μαύρο»  (Γ. 

Δ. Μαύρος), γιατί έτσι έλεγαν τον πατέρα   του σε ανάμνηση-διάκριση. 

Το ότι μιλούμε  για απόγονο  φαίνεται από τη σύνταξη Γ. Δ. Μαύρος. 

Να λέγαμε διαφορετικά έναν απόγονο θα ήταν παράλογο, επειδή έτσι 

θα ήταν σαν να το αποξενώναμε από τη γενιά του, έτσι θα θίγονταν τα 
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κληρονομικά του δικαιώματα κ.τ.λ. Ομοίως ισχύει και για τα ονόματα: 

"Κ. Γ. Παπάς"  κ.α.   

Δ) Οι φυσικοί ήχοι, τα επιφωνήματα κ.τ.λ. έχουν σχέση ή παίζουν 

σημαντικό οργανικό λειτουργικό ρόλο μέσα στο   σύστημα της γλώσ-

σας. Από αυτά, αυτούσια ή διαπλασμένα με ειδικό τρόπο (τα καλούμενα 

φθογγικά πάθη), αποτελούνται τα συστατικά στοιχεία των λέξεων, ό-

πως είδαμε στο βιβλίο «Επιστημονική Γλωσσολογία», Α. Κρασανάκη, 

όπου βλέπε περισσότερα. Μα, αν οι φυσικοί ήχοι, τα επιφωνήματα 

κ.τ.λ. είναι χωρίς σημαντικό οργανικό λειτουργικό ρόλο μέσα στο   σύ-

στημα της γλώσσας, τότε ποιο   θα ήταν το ποιόν της γλώσσας; Τι θα 

καταλάβαινε ή τι συναίσθημα θα έδινε κάποιος λέγοντας π.χ. «σ… > 

σιγή» αντί  «τρ.. > τριβ-ή» ή «μπαμ > μπαλωτιά..». 

 

 Σημειώνεται, επίσης, ότι: 

1) Αν οι λέξεις ήταν τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που τους απο-

δόθηκε μια έννοια κ.τ.λ.,  τότε δε θα μπορούσε να γίνει συνεννόηση, 

αφού τότε ποιο τμήμα της λέξης θα έλεγε στον ακροατή ότι ο ομιλητής 

μιλά για  ουσιαστικό (αρσενικό ή θηλυκό..) ή για ρήμα ή για επίθετο 

κ.τ.λ.; Υπενθυμίζουμε ότι η κλιτική και η παραγωγική κατάληξη μιας 

λέξης μας ορίζει επιπλέον το μέρος λόγου και τον τύπο του σημαινό-

μενού της, π.χ. γραμμ-ή, γραμμ-ικ-ή, γραμμι-κ-ός…, ενώ  η έννοια 

μιας λέξης που δεν έχει κατάληξη καθορίζεται με το βάλουμε μια άλλη 

λέξη πριν ή μετά από αυτή, πρβ π.χ. στην αγγλική: the love, of love, 

the loves...  = αγάπ-η, αγάπ-ης, αγάπ-ες..    i love, you love, he loves...    

= αγαπ-ώ, αγαπ-άς, αγαπ-ά.. Ο λόγος και για τον οποίο δεν υπάρχουν 

πολλές λέξεις χωρίς κατάληξη. 

2) Αν οι λέξεις ήταν τυχαίοι συνδυασμοί φθόγγων που τους απο-

δόθηκε μια έννοια, δε θα ήταν εύκολο να θυμούμαστε πάρα πολλές, 

γιατί  έτσι δεν θα υπήρχε συνάφεια μεταξύ των λέξεων – εννοιών, ο-

πότε έτσι θα είχαμε απλώς ένα μακροσκελή – οπότε δύσκολο στην α-

πομνημόνευση-  κατάλογο συνδυασμών φθόγγων-εννοιών. 

3) Αν οι λέξεις ήταν τυχαίο αράδιασμα  φθόγγων ή αν οι λέξεις 

φτιάχνονταν με τυχαίους  ή  συμπτωματικούς συνδυασμούς φθόγγων 

που τους δίνουμε μια  έννοια και όχι με τα  γλωσσικά - εννοιολογικά  

στοιχεία: ρίζα ή θέμα + κατάληξη..., τότε: 

α) γιατί βλέπουμε να σχηματίζονται άλλες με παραγωγή (με ανά-

λογες καταλήξεις,   προθέματα και θέματα ή ρίζες), π.χ.: γράφ-ω, 

γραφ-ικός, γραφ-έας, γραφ-είον, γράφ-μα/μμα  >  γραμμ-ατι-κός, 

γραμμ-ατική..., και άλλες με  σύνθεση, πχ.:  ά-γραφος, α-γράμματος, 

σύγ-γραμμα, διά-γραμμα...  (ε)κ + δύω > γδύνω, εν + βολιάζω > 

μπολιάζω, ευ-λόγος > ευλογώ > βλογώ, εκ + δέρω > γδέρνω,  ες/εις 

+ τάση > στάση, ες + άγω > εισάγω.. 
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β) γιατί δε μας λένε  κάποιο παράδειγμα. Δηλ. να μας πουν π.χ. 

ότι η λέξη τάδε βγήκε από τον τάδε ή είπε την έννοια π.χ. "γράφω" με 

τους φθόγγους "γ+ρ+ά+φ+ω" και έτσι έμεινε. Άλλως γιατί δεν είδαμε 

σε κανένα λεξικό μέχρι τώρα να μας λέει ότι συμφωνήθηκε ο τάδε συν-

δυασμός φθόγγων να  σημαίνει αυτή την  έννοια;  

γ) γιατί δε βλέπουμε έννοιες που να συνδέονται με  τους συνδυα-

σμούς φθόγγων: ααααα, βββ, αααβββ, αεαε, βγβγ,.... που είναι  και 

πιο εύκολοι στην προφορά και συνάμα πιο εύκολοι    στην αποστήθισή 

τους;  

δ) γιατί, όταν δεν ξέρουμε την έννοια μιας λέξης, τη   βρίσκουμε  

αναλύοντάς της στα συστατικά της στοιχεία (συναρτήσει κατάληξης, 

θέματος ή ρίζας κ.τ.λ.) και όχι  αναλύοντας έναν-έναν τους φθόγγους; 

ε) γιατί οι λέξεις δεν έχουν μια ή δυο έννοιες, αλλά πάρα  πολλές, 

κυριολεκτικές και μεταφορικές:   «κλίνω» = κάμπτω, γέρνω,.. μετα-

φορικά: ακουμπώ, μεταπλάθω λέξεις. Πώς απορρέουν οι έννοιες αυ-

τές; 

στ) γιατί μιλούμε για «δόκιμο & αδόκιμο όρο»», το «αδόκιμος & 

δόκιμος όρος» ποιος παράγων της λέξης είναι που τα καθορίζει, αν όχι 

τα συστατικά στοιχεία (ρίζα, θέμα, κατάληξη);  

4) Οι φθόγγοι και οι συλλαβές δεν είναι συστατικά στοιχεία των 

λέξεων και επομένως δεν είναι σωστό να μιλάτε για «διαδοχή και εναλ-

λαγή φθόγγων π.χ. των "χ,η,ρ,α" που τους αποδίδεται μια έννοια και   

που με διάφορη τάξη γίνονται άλλες λέξεις: χήρα - αρχή - ράχη...». 

Σαφώς εκείνα τα στοιχεία που υλοποιούν τη γλωσσική έκφραση ή ε-

κείνα από τα οποία αποτελούνται – δημιουργούνται οι λέξεις είναι τα 

καλούμενα συστατικά στοιχεία των λέξεων, δηλαδή: το θέμα ή η ρίζα 

και η κατάληξη, παραγωγική και τυπολογική και το πρόθεμα, πρβ π.χ.: 

γραφ-ω, γραφ-ικός, έ-γραφ-α… και επιπλέον τα α’ και β’ συνθετικό, αν 

έχουμε σύνθετη λέξη: παρα-γωγ-ή, συγ-γράφ-ω,εις… Εκτός και έ-

χουμε συστατικό στοιχείο που είναι ένας μόνος φθόγγος (στην περί-

πτωση αυτή ο φθόγγος αυτός θα είναι φωνήεν, π.χ.: «ο καλ-ός») ή 

μια μόνο συλλαβή, π.χ. «νέ-α».  Και αυτό συμβαίνει, γιατί τα σύμφωνα 

δεν είναι δυνατόν να προφερθούν από μόνα τους. Προφέρονται μπά-

ντα μαζί με ένα φωνήεν,  πριν ή μετά από αυτά, πρβ π.χ.: εν, νέ-ος, 

εκ, κε-ντρο … απ΄όπου και σύμφωνα. Όσο και αν προσπαθήσουμε να 

προφέρουμε ένα σύμφωνο μόνο του, π.χ. το κ, είναι αδύνατο να το 

κατορθώσουμε, θα πούμε π.χ. κα ή κου ή κε.. 

Έπειτα, οι Φθόγγοι δεν είναι κάτι το αυτόνομο, αφού τα μικρό-

τερα τεμάχια που μπορούν να κοπούν οι λέξεις είναι οι συλλαβές, 

φωνηεντικές (= τα φωνήεντα από μόνα τους: ο α-ε-(τος)…) ή συμ-

φωνικές (= σύμφωνο ή σύμφωνα συν ένα φωνήεν: εν, νέ-ος…),  

πρβ π.χ.: κα-λός, γρά-φω…  Οι φθόγγοι είναι συμβατική, τεχνική 

διάκριση στην ελληνική γραμματική, γιατί έτσι απαιτούνται λιγότερα 
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σύμβολα στη γραφή παρά αν γράφαμε συλλαβικά (οι διαφορετικοί 

φθόγγοι είναι 20 ακριβώς και οι διαφορετικές συλλαβές πάνω από 

500, ανάλογα με τη γλώσσα). Ο λόγος και για τον οποίο στις άλλες 

γλώσσες δεν υπάρχει καθόλου η λέξη φθόγγος. Απλώς στο λατινική 

αλφάβητο μιλούμε για γράμματα φωνήεντα και γράμματα σύμφωνα  

5) Σύμφωνα με τον κ. Μπαμπινιώτη: «τα διαχρονικά φαινόμενα 

είναι   συμπωματικά ασυστηματικά και μεμονωμένα, δε συνιστούν σχέ-

σεις αλλά στερούνται οποιασδήποτε σκοπιμότητας....». Με άλλα λόγια 

ο κ. Μπαμπινιώτης μας λέει ότι οι λέξεις δεν παθαίνουν φθογγικά πάθη 

( αντιμεταθέσεις, αποβολές.....  φθόγγων), αφού αυτές γεννιούνται με 

τυχαίες περιπλέξεις φθόγγων,  και αν τα φθογγικά πάθη συμβούν καμιά 

φορά,  είναι  φαινόμενα μεμονωμένα, ασυστηματικά και  στερούνται 

σκοπιμότητας. Ωστόσο αυτά είναι λάθος, γιατί πολλές λέξεις σκόπιμα 

παθαίνουν στο χρόνο διάφορα φθογγικά πάθη (προσθέσεις ή αφαιρέ-

σεις ή αντιμεταθέσεις φθόγγων) για λόγους ευστομίας (για ευφωνία, 

πιο άνετη προφορά) και παραγωγής (σημασιολογικής διαφοροποίη-

σης). Σήμερα αυτό μπορεί να μη συμβαίνει τακτικά, συνέβαινε όμως 

αυτό πάρα πολύ στο παρελθόν, μέχρι να διαπλαστεί και να εμπλουτι-

στεί η γλώσσα, πρβ και σήμερα: αμυγδαλιά & αμυγδαλή (του λαιμού), 

λεπτά & λεφτά (τα χρήματα), ξέρα & ξηρά, χώρ-α (τόπου) & (χ)ώρα > 

ώρα (χρόνου), πένης (ουσ.) & πειν-ώ (ρήμα), Ιωάννης > Γιάννης κ.α. 

Ας σημειωθεί και ότι τα φθογγικά πάθη δε γίνονται τυχαία, αλλά με 

τάξη (νόμους), πρβ π.χ. ότι: 

α) αλλάζει φωνήεν με φωνήεν ή ημίφωνο με ημίφωνο, ουρανικό 

με ουρανικό κ.τ.λ.: χέρι > hand > γάντι,   καρδία > hard, δένδρο > 

δέντρο,    πέν-ης > πείν-α, αρθρόω - αρθροίζω, ήλθα - ήρθα κ.τ.λ.  

β) επιτρέπονται μέχρι ενός σημείου, μέχρι να μη χαλάσει παντε-

λώς η γλωσσική σύνθεση των λέξεων: ρίζα ή θεμα +  κατάληξη κ.τ.λ.: 

"σκυλ-ί, πυρ-ία, γράφ-μα"....  > σκλ-ί, (σ)πύρ-(τ)α, γρά-μμα.., όχι ό-

μως: "ισκλ, ιαρυπ".., Ομοίως: συ(ν)-μαθητής > συμμαθητής, ε(ν)-ρά-

πτω > ερράπτω, συ(ν)ζυγος, εκ-δύω > γδύνω, εν-βολιάζω > μπο-

λιάζω..., λύ(ν)ω, δύ(ν)ω, άκου(γ)α, λέ(γ)ω...  

 

 

3. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΓΛΩΣΣΑΣ   

(Του 1 φωνήεντος που έγινε 5, μετά 7, 6, 12 και σήμερα 5!) 

  

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Μπα-

μπινιώτη, μεταφέροντας στην Ελλάδα την άποψη των ξένων γλωσσο-

λόγων: Η. Μοller, A. Guny, A. Lowicz....: 

«Η αρχική μορφή του φωνηεντικού συστήματος της Πρώιμης  Ιν-

δοευρωπαϊκής γλώσσας  αποτελείτο από ένα και μόνο φωνήεν, το e, 

καλούμενο για  το λόγο αυτό και  βασικό  φωνήεν.  Το φωνήεν αυτό 
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αποτελούσε το μοναδικό φωνηεντικό   στοιχείο των ριζών των λέξεων 

στην κανονική (απαθή) τους βαθμίδα. Η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα διέ-

θετε και φθόγγους λαρυγγικούς, που λειτουργούσαν 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 (ελληνικά) που 

έγινε πατήρ = σανσκριτικά (= αρχαία ινδικά) pita = λατινικά pater, 

στατός ( ελληνικά) = λατινικά status = σανκριτικά sthitar..»   

(Γ. Μπαμπινιώτη: Ιστορική Γραμματική της Ελληνικής 

γλώσσας.) 

  

<<Τα φωνηεντικά συστήματα της πρωτοελληνικής γλώσσας ήταν 

5  φωνήεντα μακρά και 5 βραχέα τα: a, e, o, u, i & aa,  ee, oo, uu, ii. 

που κληρονόμησε από ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.  Το σύστημα των φω-

νηέντων της Αττικής διαλέκτου στους κλασικούς χρόνους ήταν δωδε-

καμελές. Περιελάμβανε 5 βραχέα φωνήεντα και    7 μακρά, τα: α, ε, ο, 

ι, υ, η, ω, ου, ει, οι, υι, αι. Με την κατάργηση της προσωδίας τα φω-

νήεντα αυτά έγιναν ισόχρονα. Με τη φωνολογική εξέλιξη που συντε-

λέστηκε στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες στο σύστημα των 

φωνηέντων της αρχαίας ελληνικής, στους χρόνους της Αλεξανδρινής 

κοινής μετεβλήθησαν σ' ένα απλό εξαμελές φωνηεντικό σύστημα που 

διέφερε από το πενταμελές νέο  ελληνικό μόνο κατά την προφορά του 

υ (= ου).   Το φωνηεντικό σύστημα της νεοελληνικής είναι απλό,   οι-

κονομικό, αποτελείται από 5 φωνήεντα ισόχρονα, τα: a, e, o, u, i….>>   

(Γ. Μπαμπινιώτη: Συνοπτική ιστορία ελλ. γλώσσας.)  

 

Ωστόσο οι ως άνω απόψεις, σχετικά με τη λαρυγγική πρωτο-

γλώσσα κ.τ.λ., είναι λάθος, γιατί: 

1)   Ό,τι φθόγγους είχαμε παλιά το ίδιο έχουμε και σήμερα. Α-

πλώς στη ελληνική γραφή, αρχαία και νέα, έχουμε περισσότερα γράμ-

ματα απ ό,τι απαιτεί η αντιστοιχία φθόγγων γραμμάτων (βλέπε π.χ. 

στην ελληνική τα ομόφωνα γράμματα ο ω, η & ι & υ…) για τεχνικούς 

(νοηματικούς, ετυμολογικούς) λόγους. Δηλαδή για υπόδειξη της ετυ-

μολογίας (μέρους λόγου, τύπου, γένους, παραγωγής και σύνθεσης) 

των γραπτών λέξεων, ώστε να έχουμε βοήθεια και στην κατανόησή 

τους (να ξέρουμε αν μιλούμε για ρήμα ή ουσιαστικό κ.τ.λ., πρωτότυπη 

ή παράγωγη λέξη κ.τ.λ.) και διάκριση των ομόηχων (γράφοντας π.χ. 

τα πτωτικά με –ο,ι.. και τα ρήματα με –ω,ει.. τα θηλυκά με –η και τα 

ουδέτερα με –ι…) πρβ: κρίνω > κριτικός & Κρήτη > κρητικός, λύρα & 

λίρα, καλό & καλώ, καλοί & καλή & καλεί,   ημείς & υμείς,  φοιτώ  & 

φυτό,... Κάτι τέτοιο γίνεται και στη λατινική ή παρόμοιο σε άλλες γλώσ-

σες, πρβ π.χ. στην αγγλική: two & too & to, write & right…  



130 

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

 
Άλλο φθόγγοι και άλλο γράμματα. Οι φθόγγοι φωνήεντα σε όλες 

τις γλώσσες και σ' όλες τις εποχές δεν είναι ούτε 12 ούτε 6 ούτε 7 

κ.τ.λ.,  αλλά 5, οι: [α] [ε] [ο] [ι] [ου]. Απλώς οι 5 αυτοί φθόγγοι στο 

ελληνικό σύστημα γραφής δε γράφονται με 5 γράμματα, αλλά με 12 

γράμματα, τα: ο & ω, υ & η & ι & οι & υι & ει, ε & αι, α, ου, που άλλα 

είναι με ένα ψηφίο και άλλα με δυο (βλέπε: ε & αι, η & ι & οι & ει…) 

για τους τεχνικούς (νοηματικούς, ετυμολογικούς) λόγους που προανα-

φέραμε.  

Απλώς 7 είναι τα στοιχεία του αλφάβητου ( τα: α ε ο υ ι ω η) με 

τα οποία γράφονται όλα  τα ως άνω 12 γράμματα του ενός και δυο 

ψηφίων.     Αυτός είναι και o λόγος που άλλοι λένε ότι τα φωνήεντα    

είναι επτά, άλλοι δώδεκα... Αυτός  είναι και ο λόγος που   στη γραμμική 

γραφή τα συλλαβογράμματα για τις φωνηεντικές συλλαβές ήσαν πέντε 

και σήμερα οι φθόγγοι φωνήεντα πάλι πέντε. (Περισσότερα βλέπε στο 

βιβλίο: «Το ελληνικό σύστημα γραφής»,  Α.  Κρασανάκη.) 

2)   Οι συλλαβές, συμφωνικές ή φωνηεντικές, ανάλογα με το 

ποιόν των στοματικών οργάνων και του χρόνου  εκφώνησης παραποι-

ούνται. Μπορούμε να το  διαπιστώσετε με ένα δίσκο ή μαγνητόφωνο, 

γράφοντας τη φωνή σας και κατόπιν  αναπαράγοντάς την όχι με κανο-

νικές στροφές, αλλά με πιο γρήγορες  ή πιο αργές.  Όχι μόνο αγνώρι-

στη φαίνεται η φωνή μας, αλλά και ως οι ήχοι του υπερπέραν ή ως ένα 

σφύριγμα.    Ομοίως στην ωδική οι συλλαβές επιμηκύνονται ή επιβρα-

δύνονται ή λέγονται πότε μπάσα και πότε οξύφωνα κ.τ.λ.  Ομοίως όταν 

είμαστε χαρούμενοι προφέρουμε αλλιώς, ζωηρά και έντονα, όταν είμα-

στε λυπημένοι, προφέρουμε αλλιώς, χαμηλά και άτονα..   Ωστόσο δε 

μιλούμε για τέτοιου είδους φθόγγους, αλλά για τους βασικούς 20: α ε 

ο u ι π β φ τ δ θ κ γ χ μ ν λ ρ σ ζ, που βρίσκονται στις λέξεις σε 

κανονική προφορά. 

 

 

4. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙ-

ΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 

Σύμφωνα, επίσης, με τον καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη: « Οι φωνο-
λογικοί συνδυασμοί που δηλώνουν την α' ή τη β'  σημασία, δηλ. τα σημαίνοντα, 
δεν είναι προϊόντα κάποιας αιτιατής σχέσεως ως προς τη σημασία που δηλώνουν. 
Είναι συμβατικά στοιχεία,  όπως στο σύστημα των αριθμών.... Η σχέσι μεταξύ 
σημαίνοντος και σημαινόμενου είναι συμβατή.  Δεν υπάρχει κανείς εσωτερικός 
αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ σημασίας   και ακουστικής εικόνας...  Η όλη γλώσσα 
είναι, σε τελευταία ανάλυση, συνδυασμός σημασίας (περιεχομένου) και συγκε-
κριμένης συμβατικής φωνολογικής αντιπροσώπευσης (μορφής).....» (Γ. Μπα-
μπινιώτη, Θεωρητική Γλωσσολογία) 
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Δηλ. ο κ. Μπαμπινιώτης λέει με άλλα λόγια  ότι τα ονόματα δε 

σημαίνουν τίποτα ως λέξεις και εκεί π.χ. που το «άλογο» ονομάζεται 

έτσι θα μπορούσε να είχε ονομαστεί   «βόδι» ή «Χαράλαμπος» και το 

«βόδι» ή ο «Χαράλαμπος» «άλογο». Ωστόσο αυτά είναι εντελώς λάθος, 

γιατί: 

α) Η έννοια των λέξεων δεν είναι συμβατική, αλλά απορρέει από 

τα συστατικά τους στοιχεία (πρόθεμα + ρίζα ή θέμα + κατάληξη κ.τ.λ.), 

πρβ π.χ.: ά-λογ-ο,ου..  καλ-ός,ού…, καλ-ή,ής..  έ-λεγ-α,ες.ε.. 

β) Όλοι μας δεχόμαστε μια  λέξη ως όνομα μόνο, αν αυτό που 

εκφράζει η ετυμολογία της (= η έννοια που δίδουν τα συστατικά της 

στοιχεία)  μας είναι αποδεκτό ή δίκαιο ή λογικό κ.τ.λ. Παρέβαλε π.χ. 

ότι κανείς δε θα ήθελε να λέγεται π.χ. ά-λογος, ά-τιμος, α-νώμαλος….   

Η ονομασία π.χ. "άλογο" σημαίνει κάτι που είναι "ά(νευ) + λόγου ή 

λογικής", άρα είναι ένα όνομα που κανένας άνθρωπος δε θα ήθελε να 

έχει παρά μόνο ένα ζώο. Άλλως, με το όνομα «ά-λογο»  είναι λογικό, 

αιτιατό, να ονομάζεται έτσι ένα  ζώο, ενώ δε θα ήταν, αν με το όνομα 

αυτό ονομάζονταν ένας άνθρωπος, αφού ο άνθρωπος έχει λόγο ή λο-

γική και το ζώο όχι. Ομοίως η ονομασία «Χαράλαμπος» σημαίνει κά-

ποιος που δείχνει ότι «λάμπει (από) χαρά», άρα κάτι το λογικό, το  αι-

τιατό, να ονομάζεται έτσι ένας άνθρωπος και παράλογο να ονομάζεται 

έτσι ένα ζώο και δη το άλογο, που δεν έχει ή τουλάχιστον δεν το έχει 

επιδείξει. Ας σημειωθεί ότι το ζώο «άλογο», αν και έχει πολύ καλά συ-

ναισθήματα, ωστόσο σπάνια ακούγεται να φωνάζει ή να γκαρίζει, κα-

θώς και σπάνια δείχνει το συναίσθημά του. 

Η ονομασία «βους» ( > βόδι κ.α.) σημαίνει κάτι,  ζώο που βγάζει 

τη φωνή «βου..» απ’ όπου και το όνομά του (ηχοποιητική λέξη), άρα 

είναι λογικό να ονομάζεται έτσι  το ζώο που βγάζει τη φωνή αυτή και 

εντελώς παράλογο, αν ονομάζαμε κάποιο άλλο ζώο ή έναν άνθρωπο. 

 

Πράγματι παρατηρώντας ετυμολογικά τα ονόματα βλέπουμε ότι 

κάποια από αυτά λένε ετυμολογικά κάτι το διαφορετικό απ' ό,τι είναι 

πράγματι το  σημαινόμενό τους.  Λέμε π.χ. "ο κ. Μαύρος" και όμως 

είναι «λευκός».     Λέμε "ο κ. Παπάς" και όμως  είναι «ράφτης»......     

Λέμε η «κ. Αγαθή» και όμως είναι σκέτη "παμπόνηρη»...  Λέμε κ. Τρια-

νταφυλλιά και όμως δεν είναι λουλούδι… 

Ωστόσο στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε κυριολεξία, αλλά είτε 

όνομα επίθετο είτε όνομα μεταφορά (κοσμητικό, μνημονικό κ.τ.λ. ό-

νομα), άρα όχι αυθαιρεσία στη σχέση ονόματος και σημαινόμενου.  Εί-

παμε κάποιο κάποτε κ. Ράπτη, γιατί αυτό το επάγγελμα έκανε (ήταν 

ράπτης), κατόπιν έγινε οικογενειακό επίθετο, ο κ. Ράπτης,  και έτσι 

τώρα, δικαιωματικά, λέγονται και τα παιδιά του, π.χ. Κυριάκος Δημ. 

Ράπτης. Η σχέση αυτή φανερώνεται από τα συμπληρωματικά (όνομα 

μικρό, όνομα πατέρα κ.τ.λ.) 
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Είπαμε, επίσης, κάποτε κάποιον κύριο «Μαύρο» (Δ. Μαύρος), 

γιατί ήταν μελαψός.  Σήμερα λέμε κάποιον απόγονό του «Μαύρο»  (Γ. 

Δ. Μαύρος), γιατί έτσι έλεγαν τον πατέρα   του σε ανάμνηση-διάκριση. 

Το ότι μιλούμε  για απόγονο  φαίνεται από τη σύνταξη Γ. Δ. Μαύρος. 

Να λέγαμε διαφορετικά έναν απόγονο θα ήταν παράλογο, επειδή έτσι 

θα ήταν σαν να το αποξενώναμε από τη γενιά του, έτσι θα θίγονταν τα 

κληρονομικά του δικαιώματα κ.τ.λ. Ομοίως ισχύει και για τα ονόματα: 

"Κ. Γ. Παπάς"  κ.α.   

  

 

5. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

Σύμφωνα με τον κ. Μπαμπινιώτη, τα φθογγικά πάθη είναι άνευ 

λόγου. Λέει συγκεκριμένα: «τα διαχρονικά φαινόμενα είναι   συμπτω-

ματικά ασυστηματικά και μεμονωμένα, δεν συνιστούν σχέσεις αλλά 

στερούνται οποιασδήποτε σκοπιμότητας....». 

 Με άλλα λόγια ο κ. Μπαμπινιώτης μας λέει ότι οι λέξεις δεν πα-

θαίνουν φθογγικά πάθη ( αντιμεταθέσεις, αποβολές.....  φθόγγων), α-

φού αυτές γεννιούνται με τυχαίες περιπλέξεις φθόγγων,  και αν τα 

φθογγικά πάθη συμβούν καμιά φορά,  είναι  φαινόμενα μεμονωμένα, 

ασυστηματικά και  στερούνται σκοπιμότητας. 

Ωστόσο αυτά είναι λάθος, γιατί πολλές λέξεις σκόπιμα παθαίνουν 

στο χρόνο διάφορα φθογγικά πάθη (προσθέσεις ή αφαιρέσεις ή αντι-

μεταθέσεις φθόγγων) για λόγους ευστομίας (για ευφωνία, πιο άνετη 

προφορά) και παραγωγής (σημασιολογικής διαφοροποίησης). Σήμερα 

αυτό μπορεί να μην πολυγίνεται, συνέβαινε όμως αυτό πάρα πολύ στο 

παρελθόν, μέχρι να διαπλαστεί και να εμπλουτιστεί η γλώσσα, πρβ: 

αμυγδαλιά & αμυγδαλή (του λαιμού), λεπτά & λεφτά (τα χρήματα), 

ξέρα & ξηρά, χώρ-α (τόπου) & (χ)ώρα > ώρα (χρόνου), πένης (ουσ.) 

& πειν-ώ (ρήμα), Ιωάννης > Γιάννης κ.α. 

 

Ας σημειωθεί ότι τα φθογγικά πάθη δε γίνονται τυχαία, αλλά με 

τάξη (νόμους), πρβ π.χ. ότι: α) στα φθογγικά πάθη μιας λέξης αλλάζει 

φωνήεν με φωνήεν ή ημίφωνο με ημίφωνο, ουρανικό με ουρανικό 

κ.τ.λ.: χέρι > hand > γάντι,   καρδία > hard, δένδρο > δέντρο,    πέν-

ης > πείν-α, αρθρόω - αρθροίζω, ήλθα - ήρθα κ.τ.λ. β) φθογγικά πάθη 

επιτρέπονται σε μια λέξη μέχρι να μη χαλάσουν παντελώς τα συστατικά 

της μέρη: "σκυλ-ί, πυρ-ία, γράφ-μα"....  > σκλ-ί, (σ)πύρ-(τ)α, γρά-

μμα.., όχι όμως: "ισκλ, ιαρυπ"….. Ομοίως: συ(ν)-μαθητής > συμμαθη-

τής, ε(ν)-ράπτω > ερράπτω, συ(ν)ζυγος, εκ-δύω > γδύνω, εν-βολιάζω 

> μπολιάζω..., λύ(ν)ω, δύ(ν)ω, άκου(γ)α, λέ(γ)ω...  

  



133 

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

 
 

6. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

α. Οι απόψεις του Έρασμου 

 

Σύμφωνα με την άποψη του Ολλανδού φιλόλογου Έρασμου   

(Desiderius Erasmus, 1457 - 1536 μ.Χ., "Dialogus de recta latini grae-

ciguae serminis pronunciatione"), άποψη με την οποία, δυστυχώς, έ-

χουν γραφεί τα σημερινά σχολικά βιβλία, η ελληνική γραφή (κατ’ επέ-

κταση και η λατινική) είναι ιστορική, δηλαδή γράφουν τις λέξεις όπως 

τις πρόφεραν κάποτε οι πρόγονοί τους και όχι ως προφέρονται σήμερα. 

Ξεκινώντας ο Έρασμος από τη σκέψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες  δεν 

ήταν δυνατόν  να ξεκινήσουν 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, όπως θα δούμε πιο κάτω, όμως αληθοφα-

νές, συμπέρασμα:  

1) Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν διαφορετική από τη νέα, γιατί: 

α) η αρχαία περιείχε και τους φθόγγους που γραφόταν 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]!  Για τον ίδιο τα συμπλέγ-

ματα: ΑΙ ΕΙ ΟΙ ΥΙ ΟΥ ΑΥ ΕΥ ΗΥ... προφέρονταν ως δείχνουν τα ψηφία 

τους, δηλαδή:  αι = [αϊ], ει = [εϊ], οι = [οϊ], ου = [ουϊ], αυ = [αου], 

ευ = [εου], 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 προφερόταν ως "ντ, μπ, γγ" και όχι ως 

σήμερα!   

2) Η νέα ελληνική γραφή (και κατ’ επέκταση η λατινική, αφού οι 

λατίνοι πήραν τη γραφή από τους Έλληνες) είναι ιστορική, αφού δια-

τηρεί από συνήθεια στη γραφή των λέξεων τα γράμματα ω, η, υ, π.χ. 

τιμώ, καλώ..  ενώ έπαψαν να παριστούν φθόγγους της ελληνικής, ε-

πειδή συνέπεσαν με την προφορά των ο, ι! 

 

Ερασμιακή προφορά ελληνικών λέξεων: γεωργία = "γκεοοργκια" 

και όχι "γεοργία", Ευρώπη = εουροοπεε" και όχι  "εβρόπι",    αυστηρός 

= "αουστεερος"  και όχι  "αφστιρός", είναι =  "εϊναϊ" και όχι  "ίνε",   

ηύρα  =  "εεουρα"  και όχι "ίβρα",  θείοι   =   "θεϊοϊ  και όχι "θίι",....!!! 

 

Σημειώνεται ότι:  

1) Η ως άνω άποψη του Έρασμου προκάλεσε τότε αντίδραση 

στους Έλληνες λόγιους και κυρίως στον Κλ. Ραγκαβή, αλλά και στους  

ξένους,  όπως το Βαυαρό φιλόλογο Ι. Ρόυχλιν (J. Reuhlin), 1445 -1522 
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μ.Χ. (απ' όπου ονομάστηκαν οι αντίπαλοι του Έρασμου "Ροϋχλικοί" ή 

ιωτακιστές, επειδή πρόφεραν τα η υ οι ει υι = [ι] και όχι   έτσι, όπως 

πρότεινε ο Έρασμος ) λέγοντας ότι κάτι τέτοιο ούτε στη βυζαντινή πα-

ράδοση ούτε στους αρχαίους συγγραφείς  αναφέρεται. Ωστόσο δεν έ-

πεισαν και η αναληθής ως άνω  άποψη για το ελληνικό σύστημα γρα-

φής εισχώρησε στα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.  

2) Η ως άνω ερασμιακή  θεωρεία, αν και είναι λάθος, όπως θα 

δούμε πιο κάτω, εισήχθηκε στα σχολεία της δύσης τον  16ο  αιώνα και 

ισχύει μέχρι σήμερα. 

 

 

β. Οι απόψεις  του  F. SAUSSURE 

 

Σύμφωνα με το Γάλλο γλωσσολόγο F. Saussure, 1857 -1973 

μ.Χ., και τους μαθητές του (Ch. Baley, A. Sechehaye...): 

 <<Από λογικής άποψης, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο είναι ι-

διαίτερα εξαίρετο, διότι για κάθε φθόγγο είχε ένα  γράμμα:  β-ά-ρ-β-

α-ρ-ο-ς. Οι Σημίτες έγραφαν μόνο τα σύμφωνα. Τη λέξη "βάρβαρος" 

θα την έγραφαν "βρβρς". Η αρμονία, όμως, ανάμεσα στη γραφή και 

στην προφορά δεν  διαρκεί, γιατί:     

α) Η γλώσσα εξελίσσεται αδιάκοπα, ενώ  η γραφή έχει την τάση 

να μένει ακίνητη. Πρόφεραν στα γαλλικά  και έγραφαν     11ος αιώνας    

"rei, lei"   rei, lei,..   13ος αιώνας    "roi, lei"   roi, loi… 14ος αιώνας    

"roe, loe"   roi, loi, ..     19ος αιώνας    "rwe, lwa"   roi, loi.. Γράφουμε 

eveiller, mouiller, lei, rei,..., ενώ προφέρουμε eveyer ("έβεγιε"), moui-

yer ("μούιγιε"), lwa ("λουά"), rwa ("ρουά"),..., επειδή έτσι προφέρο-

νταν αρχικά και έπειτα άλλαξε η προφορά τους.   Η γραφή επομένως 

καταλήγει να μην ανταποκρίνεται πια σ' αυτό που αντιπροσωπεύει, να 

υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής  και προφοράς. 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. 

β) Όταν ένας λαός δανείζεται από άλλον το αλφάβητο του   συμ-

βαίνει πολλές φορές να μην προσαρμόζεται κατά τα μέσα του γραφικού 

αυτού συστήματος στην καινούργια του λειτουργία. Αναγκαζόμαστε 

τότε να προστρέχουμε σε τεχνάσματα χρησιμοποιώντας δυο γράμματα 

για να προσδιορίσουμε μ' αυτά ένα ήχο. 

γ) Υπάρχει η ετυμολογική προκατάληψη,  όπως π.χ. στην Ανα-

γέννηση, που πολλές φορές και μια παρετυμολογία  επιβάλλει μια 

γραφή: poids (γαλλικά) σαν να προέρχεται από τη λατινική pondus, 

ενώ προέρχεται από τη λέξη pensum.... 
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Κατόπιν αυτού, καταλήγει ο Sausure, θα πρέπει η σημερινή 

γραφή, ελληνική και ξένη, να  καταργηθεί και να γίνει ένα νέο φωνη-

τικό αλφάβητο με ένα γράμμα για  κάθε φθόγγο, και που κάθε φορά 

που η λέξη θα αλλάζει προφορά θα γράφεται ανάλογα.>>.  

 ( Περισσότερα βλέπε: "Μαθήματα Γλωσσολογίας" F.  Saussure).  

 

 

γ. Οι αλήθειες και τα λάθη  Έρασμου & Saussure 

 

α) Η γραφή με τους λατινικούς χαρακτήρες = ιστορική  

 

Αν παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γράφουν όσοι λαοί 

χρησιμοποιούν σήμερα τους  λατινικούς χαρακτήρες (Άγγλοι, Γάλλοι, 

Γερμανοί...), θα δούμε ότι δε γράφουν τις λέξεις με κάποιο σύστημα 

γραφής,  όπως οι Έλληνες και οι Λατίνοι, αλλά με τον εξής τρόπο:  

1) Οι λέξεις που η γραφή τους υπάρχει στην ελληνική ή στη λα-

τινική γραφή, γράφονται όμοια (φωτογραφικά), όμως με λατινικούς 

χαρακτήρες, άσχετα αν η προφορά τους εκεί μπορεί να είναι και δια-

φορετική, πρβ π.χ.:  

ελληνική: τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, τυπώ(νω), Oλυμπια-

κός, φιλοσοφία,..  

& αγγλική: Titan (προφορά «ταϊτάν»), Georgia (προφορά «τζόρ-

τζια»), Europe (προφορά «γιούροπ»), idea (προφορά «αϊντία»), type 

(προφορά «τάϊπ»), Olympic,  philosophy,...   

 

ελληνική: ακ(τ)ίς, Γεωργιανός, Συριανός, Λατίνος... 

& γαλλική: action (προφορά «αξόν»), Georgien (προφορά «ζε-

ορζάν»), Syrien (προφορά «σιριάν»),   Latin (προφορά «λατάν»)... 

 

λατινική: Cluba (προφορά «κλούμπα»), cupa (προφορά 

«κούπα»), America, plus (προφορά «πλους»), imperial (προφορά «ι-

μπέριαλ»), lina (προφορά «λίνα»), douo > double (προφορά «ντου-

πλέ»),..... 

& αγγλική: club (προφορά «κλαμπ»), cup (προφορά «κάπ»), 

America, plus (πλας), imperial (προφορά «ιμπίριαλ»), line (λάϊν),     

double ("νταμπλ"),...   

 

Με ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις που 

δεν είναι ελληνικές, όμως η γραφή τους υπάρχει στην ελληνική ή τη 

λατινική γραφή, όπως π.χ. οι εξής από την αραβική & εβραϊκή γλώσσα: 

άλγεβρα, Μιχαήλ, Εμμανουήλ, Δανιήλ... = στην αγγλική: algebra, 

Michael, Emmanuel... 
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Ακολούθως οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις 

πρωτότυπες, ακόμη και αν η προφορά της παραγώγου είναι διαφορε-

τική λόγω φθογγικού πάθους (συναίρεσης ή αφομοίωσης κ.α.), πρβ 

π.χ. στην αγγλική: live (προφορά "λάϊβ)  > living   (προφορά "λάϊβιγκ 

> λίβινκ"),    volcano («βολκέϊνουν») > volcanic («βολκανικ»), athlete 

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

day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), Europe > European, algebra > 

algebraic, algebraically, allegory > allegorically.., 

 

2) Οι λέξεις που οι ίδιες ή η ρίζα ή η πρωτότυπή τους λέξη δε 

βρίσκεται στην ελληνική ή στη λατινική γραφή γράφονται φθογγικά με  

λατινικούς χαρακτήρες και συνάμα, αν είναι ομόφωνη (ομόηχη) με κά-

ποια άλλη  λέξη, γράφεται με πρόσθεση τυχαίου γράμματος,   σύμφωνα 

με τη σκέψη αυτού που την καθιέρωσε γραφικά, πρβ π.χ.:  

γαλλική: grave ("κριβ"= ενικός) & graves ("κριβ" = πληθ.) 

(εδώ το -es δεν προφέρεται, μπαίνει στον πληθ. για διάκρισή του 

από ομόηχο ενικό)   

αγγλική: to & t(w)o & to(o), rit(e) & (w)rit(e) & ri(g)t(h) 

(εδώ τα: w o w e g h δεν προφέρονται, μπήκαν για διάκριση των 

oμοφώνων λέξεων)  

Ομοίως στην αγγλική:   sent & cent & scent, pare & pair & pear,   

boy & buoy  no & know, sail & sale, grown & gran, fought & fort, war 

&  wore, side &  sighed, made & maid, night & Knight,   soared &   

suard, hole & whole, morning & mouring,.............. 

 

Ας σημειωθεί ότι η  γραφή - ορθογραφία μιας λέξης με τον ως 

άνω τρόπο παραμένει στο χρόνο ακόμη και  αν η προφορά αλλάξει ή 

αν λέγεται με δυο ή  περισσότερες διαφορετικές προφορές μέσα στην 

ίδια γλώσσα. Παρέβαλε π.χ. στην αγγλική που  ενώ άλλοι λένε:  "δε 

λαντον, μπάτι, σον, ουάτ..." και  άλλοι "δι, λόντον  μπόντι,     σιν, 

χουάτ ή  γουάτ..", ωστόσο και   οι μεν και οι δε γράφουν ίδια, δηλ.: 

the, London, body, Sean, what ..!  Παρέβαλε επίσης ότι η  λέξη π.χ. 

minute προφέρεται “μίνιτς”, όταν δηλώνει ουσιαστικό (το λεπτό της 

ώρας) και “μινιουτ ή μαϊνιουτ”, όταν δηλώνει επίθετο (λεπτομερής). 

Αυτό συμβαίνει σε πάμπολλες λέξεις. 

 

Άρα σωστά μιλά ο Έρασμος και ο Saussure  για  τις ως άνω 

γραφές, είναι πράγματι ιστορικές. 

 

Μάλιστα, επειδή η ως άνω γραφή (αγγλική, γαλλική..) είναι ιστο-

ρική, γι αυτό και εδώ: 

α) «Ορθογραφία» είναι το να γράψεις σωστά ένα συνδυασμό λα-

τινικών γραμμάτων που έχει συμβατά καθιερωθεί για κάθε λέξη, όπως 
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π.χ. το συνδυασμό των γραμμάτων  good  για τη λέξη "γκούτ" (= κα-

λός,ή,ό), το συνδυασμό two  για τη λέξη "του" (= δυο), too για τη λέξη 

"του" (= επίσης), to για τη λέξη "του" ( = προς)..... 

β) Δεν μπορούμε να αποδώσουμε γραπτώς την πιστή προφορά 

των λέξεων ή να γράψουμε πιστά μια λέξη που ακούμε για πρώτη 

φορά. 

γ) Έχουμε διάσταση μεταξύ προφοράς και γραφής, δηλ. παρου-

σιάζεται το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα να έχουμε πάρα πολλές δια-

φορετικές προφορές ή με ένα γράμμα να παριστάνουμε  διαφορετικούς 

φθόγγους  και όχι ένα  πάντα, όπως στην ελληνική. Παρέβαλε π.χ. ότι  

στην  αγγλική το γράμμα:  

i = αϊ = ι = ε = εε = ιι: titan (ταϊτάν), prize (πράϊζ), girl (γκέρλ),    

pig (πιγκ), ability  (αμπίλιτι)..   

e = i = ee = ea = ie = ui = ay = u... = [ι]: feel, seen, fit, sin, 

least, beat, city, cities («σιτις»), built (“μπίλτ”), sanday (“σαντι”), 

business (“μπίζνες”),... 

ο = ο = οο = α = ου = ουα = οου = ε..: go  (γκόου), come (καμ), 

one (ουάν),  to  (του), God (γκοντ), lotus (λοτους)..   

a = ο= εϊ = α = ε= ouo....: was  (γουόζ), Αmerica (αμέρικα), 

hand (χέντ),  table (τέϊμπλ)..   

e = ι = ε = α....: me (μι), every (έβρι) love (λαβ), peter (πέτερ)..   

u = ου = α = ε = γιου...: cup (κάπ), use (γιούζ), run (ραν), 

Murphy (μέρφι)..   

w= ου = γου = χου...: Washington  (Ουάσινγκτον), web 

(γουέμπ), west (γουέστ), whiskey, &   wrist (ρίστ), two  (του ).... 

th = δ & θ: the (δε), mother (μάδερ), thing (θίνκ).. 

cc = κ & κσ: accompany (ακόμπανι), acces (αξές)... 

sc = σ & σκ: scenario ("σενάριο") & Scorpio ("σκόρπιο"),...  

,..........................   

Όπως βλέπουμε από τα πιο πάνω παραδείγματα άλλα λέμε   και  

άλλα γράφουμε ή άλλα βλέπουμε και άλλα προφέρουμε!  

δ) Για να δούμε εδώ πως  προφέρεται μια γραπτή λέξη, συνήθως 

δεν  διαβάζουμε τα γράμματα της, αλλά ρωτούμε τους άλλους ή κοιτά-

ζουμε στα λεξικά, για να μάθουμε πώς προφέρεται ο  συνδυασμός των 

γραμμάτων αυτής της γραπτής λέξης!  

 

 

β) Η γραφή με ελληνικούς χαρακτήρες = φθογγική και συ-

νάμα ετυμολογική    

 

Αν παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γράφουν οι Έλληνες, 

τώρα και παλιά, θα δούμε ότι γράφουν αφ’ ενός ίδια και αφ’ ετέρου 

ό,τι επακριβώς λένε φθογγικά τη στιγμή που γράφουν και συνάμα ό,τι 



138 

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

 
επακριβώς εννοούν ετυμολογικά (σε μέρος λόγου, τύπο και  παραγωγή 

ή σύνθεση των λέξεων) με τη βοήθεια των ομόφωνων γραμμάτων ο & 

ω, η & η & υ...., γράφοντας π.χ.: 

τα θηλυκά  σε <-ι>  με -η: καλ-ή, λύση, λαβή, πράξη, τάξη, 

φυλή… 

τα αρσ.  πληθ. με -οι: καλ-οί, άποροι, άτυχοι...,  

τα ρήματα με -ω,ει: καλ-ώ, φοιτώ, φιλεί.. καλ-εί, πράξει, τάξει...,  

τα ουδέτερα σε <-ι/ο>  με -ο,ι: καλ-ό, φυτό... φιλί, τυρί..... 

,............................................ 

Παρέβαλε ομοίως ότι, όταν βλέπουμε μια λέξη γραμμένη στην 

κατάληξη με –η αυτό σημαίνει ότι δηλώνει κάτι το θηλυκό, αν είναι 

γραμμένη με –ω = ρήμα,....: καλό & καλώ, καλή & καλεί & καλοί, "κενή 

διαθήκη" = Καινή διαθήκη (νέα) & κενή διαθήκη (άδεια, "λίρα"   =  

λίρα (το νόμισμα) & λύρα (το μουσικό όργανο),   "λίπι"  = λ(εί)π-ει 

(ρήμα), λ(ύ)π-η (η) &  λ(ί)π-η (τα),    "ιδι"   = είδη (ουσιαστικό ) & 

ήδη (επίρρημα),     "ο,ε"   = ο, αι (άρθρα) & "ω, ε." (επιφωνήματα), "ι 

ίλι" = η ίλη & η ύλη & η είλη & οι ήλοι,  "λιπόν" = λοιπόν & λιπών  & 

λοιπών  & λυπών, "ιμίς"  = ημείς (= α' πρόσ.)  &  υμείς (β' πρόσ.)...... 

 

Άρα δε μιλά σωστά ο Έρασμος για  την ελληνική γραφή, 

αρχαία και νέα.  Τα γράμματα ω η υ δεν είναι έτσι  όπως τα νόμισε ο 

Έρασμος, δηλ. φθόγγοι που είχε παραπάνω η αρχαία ελληνική γλώσσα, 

αλλά ομόφωνα και επιπλέον των ο, ι, ε, ει, αι, οι, υι, τα οποία βάσει 

κανόνων μας υποδεικνύουν στη γραφή την  ετυμολογία των λέξεων ή 

με τα οποία γίνεται διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: μισό & μισώ, καλό 

& καλώ, σαφής & σαφείς… 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Αν η ελληνική γραφή ήταν ιστορική, τότε σε πολλές λέξεις θα 

υπήρχε διάσταση μεταξύ προφοράς και γραφής, όπως συμβαίνει στην 

αγγλική, όμως κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, πρβ:  

Ελληνική: καλό, καλό, ωραίος, σήμερα….(Εδώ τα γράμματα είναι 

πάντα μιας και μόνης προφοράς και όλα τα  ω προφέρονται πάντα όπως 

και τα [ο],  όλα τα αι όπως και τα [ε], όλα τα η όπως και τα ι = ει = 

οι....)  

Αγγλική:   ιδέα > idea (= προφορά "αϊντία"),   Ευρώπη > Εurop  

(προφορά "γιούροπ"), go (γκόου), doc (ντόκ),    come (κάμ), one 

(ουάν)..   (Εδώ τα γράμματα δεν είναι πάντα μιας και μόνης προφοράς, 

αλλά πολλών, το γράμμα ο για παράδειγμα προφέρεται πότε οου , πότε 

ο,  πότε α, πότε ουά...)   

2) Ο Έρασμος «Εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια»! Δηλαδή, επειδή η 

γραφή με τους λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Ιταλική, Ολλανδική 

...) είναι ιστορική, γι αυτό και ο Έρασμος με τους οπαδούς του 
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(Saussary, Μπαμπινιώτη κ.α.) νόμισαν ότι και η νέα ελληνική γραφή 

προέκυψε με τον ίδιο τρόπο από την αρχαία Ελληνική. Για το ίδιο λόγο 

κάποιοι άλλοι είπαν ότι οι αρχαία ελληνική γραφή προέκυψε από μια 

πιο αρχαία γραφή, την υποτιθέμενη  ινδοευρωπαϊκή!  

3) Επειδή ορισμένες αρχαίες λέξεις έχουν πράγματι αλλάξει σή-

μερα προφορά λόγω συναίρεσης και όμως γράφονται με ίδια ακριβώς 

γράμματα,  π.χ.: γάϊα > γαία(«γέα»), ομόϊως > ομοίως, θεϊ(κ)ος > 

θείος…  γι αυτό και ο Έρασμος με τους οπαδούς του νόμισαν ότι η 

ελληνική γραφή είναι ιστορική. Ωστόσο αυτό είναι οφθαλμαπάτη, γιατί 

στις λέξεις που αλλάζει η προφορά, η νέα προφορά φαίνεται - υποδει-

κνύεται με την αφαίρεση των διαλυτικών ή με την τοποθέτηση του 

τονικού σημαδιού (παλιά της περισπωμένης) στο δεύτερο φωνήεν 

κ.τ.λ.: γάϊα > γαία, θέϊος > θείος..  Δεν κατάλαβε- πρόσεξε αυτά ο 

΄Ερασμος, γιατί διαλυτικά και τονικά σημάδια δεν υπάρχουν στη λατι-

νική. 

4) Επειδή το γράμμα Η(η) μπαίνει αντί του  γράμματος Ι(ι) στη 

συναίρεση ή τροπή των  ΕΕ, Ε σε [ι], για υπόδειξη αυτού του φθογγικού 

πάθους, π.χ.: Ετεοκλέες (Αντιγόνη) > Ετεοκλής,,  χρέματα  > χρήματα, 

πλέον > πλήθος, Μνεσίθεος > Μνησίθεος..., γι' αυτό και νομίστηκε από 

τον Έρασμο και τους οπαδούς του ότι το Η(η) προφερόταν πριν ως 

παρατεταμένο (μακρό) ε, δηλ. ως εε.  

5) Επειδή ο φθόγγος <u> δεν αναφέρεται στο ελληνικό αλφά-

βητο (δεν αναφέρεται γιατί γράφεται δίψηφα, δηλ. ΟΥ,  οπότε αναφέ-

ρονται τα ψηφία του Ο + Υ)  και στη λατινική ο φθόγγος αυτός γρά-

φεται με το γράμμα U(u) που μοιάζει με το ελληνικό γράμμα Υ(υ), γι' 

αυτό και νομίστηκε από τους Έρασμο και τους οπαδούς του ότι το  

γράμμα Υ(υ)  προφερόταν πριν ως ου. Όμως ότι μοιάζει δεν είναι ίδιο.  

6) Επειδή το γράμμα  Ω(ω) μπαίνει αντί του γράμματος Ο(ο) στη 

συναίρεση των: οο, αο, εο..:  νόος - νως ή νους, τιμαόμενος > τιμώ-

μενος....., για υπόδειξη αυτού του πάθους, γι' αυτό και νομίστηκε από 

τον Έρασμο και τους οπαδούς του ότι αυτό    πριν προφερόταν  ως 

παρατεταμένο (μακρό) ο.  

7) Επειδή τα ΝΝ(νν), ΚΚ(κκ)... σε μερικές λέξεις προέρχονται από 

σύνθεση (εν-νομος, εκ-κλησία), γι' αυτό και νομίστηκε από τον Έρα-

σμο και τους οπαδούς του ότι και τα δυο ψηφία των όμοιων διπλών: 

ΜΜ(μμ) ΛΛ(λλ)....  προφερόταν πριν.  Όμως αυτό είναι λάθος, γιατί: 

α) Τα διπλά όμοια γράμματα μμ νν ... μπαίνουν συμβατά (τεχνικά, 

με ορθογραφικούς κανόνες) στο φθογγικό πάθος της αφομοίωσης, για 

υπενθύμιση αυτού του φθογγικού πάθους, πρβ:  π,β,φ + μ = μμ, ν + 

ν,λ,ρ,μ = νν,λλ,ρρ,μμ:  συ(ν)-μαθητής > συμμαθητής, συν-ράπτω > 

συρράπτω,  παν-λαϊκός > παλλαϊκός, εν-νομος > έννομος,.. οπή - 

ό(π)μα > όμμα > μάτι, κόβω -κό(β)μα > κόμμα,    γράφω - γρά(φ)μα 
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> γράμμα...   (Περισ. βλέπε “Το Ελληνικό Σύστημα Γραφής, Α. Κρασα-

νάκη)  

β) Ένα σύμφωνο δεν προφέρονται ποτέ μόνο του παρά μόνο μαζί 

με φωνήεν ή μαζί με άλλο σύμφωνο συν φωνήεν, π.χ. μα, αμ, μα-μα, 

μνα… Δυο  όμοια σύμφωνα (μμ, νν...) σε μια λέξη, ακόμη και αν προ-

έρχονται από σύνθεση, π.χ. εκ-κλησία, έν-νομος, συν-νομος…, μπορεί 

να προφερθούν  και τα δυο μόνο, όταν η λέξη κοπεί στα δυο και προ-

φερθεί  ως δυο, με δυο τόνους, π.χ.: άλ.. λφάβητο, έκ.. κλησία.   Κάτι 

που δε γίνεται στην ελληνική γλώσσα πλην μόνο σε ιδιωματικές προ-

φορές της ιταλικής:  prattico ( "πράτ-τίκο"), statίco ("στάτ-τίκο" ),  fo-

netic  ("φόν-νετίκ)...  

8) Επειδή τα γράμματα δ, β, γ δεν υπάρχουν στο λατινικό αλφά-

βητο (δεν υπάρχουν, γιατί οι φθόγγοι που αντιπροσωπεύουν υποδεί-

χνονται με τα γράμμα th, v, y και με κάπως παράξενο τρόπο, πρβ π.χ. 

στην αγγλική: jot & yatagan, then & thin…) και επειδή τα συμπλέγματα 

ντ, μπ, γγ/γκ πολλών λέξεων τρέπονται στους φθόγγους: δ β γ,  π.χ.: 

γκαρίζω - γ(κ)άϊδαρος > γάιδαρος, μπογιατζής > Βογιάτζης, Graecia – 

γραικός, συγγραφέας > συγ(γ)ραφέας…. γι' αυτό και νομίστηκε από 

τον Έρασμο και τους οπαδούς του ότι   τα γράμματα δ β γ πριν προ-

φέρονταν ως ντ(d) μπ(b) γγ(g)!     

9) Η ελληνική λέξη  "ηθική" διαφέρει φθογγικά  από   την αντί-

στοιχη λατινική "etheki" ("εθεκi), όχι για το λόγο που νομίζει ο Έρα-

σμος (γιατί πριν το γράμμα η προφερόταν ως εε ή ε), αλλά για το ότι 

το αρκτικό η- στην  ελληνική λέξη "ηθική" είναι από τροπή του "ε" σε 

"ι", (έθος - εθική > ηθική)   που γράφεται έτσι, με η, για ενθύμηση του 

ε, ενώ το ε στη λατινική λέξη etheki δεν άλλαξε. Παρέβαλε ομοίως και 

για τα: ποιέτης (ποιέω) > ποιητής, νερό  > Νηρέας, πρό-βλέμα > prob-

lem(a) - πρόβλημα, χρέματα (χρέος) > χρήματα,  δέμος > δήμος, Α-

θέναι (Αttenae)  > Αθήναι, γέρος (γέρας) > γήρας, πλέον > πλήθος,... 

όπου και εδώ η τροπή του ε σε ι γράφεται ομοίως με η.   

   Ομοίως η λατινική λέξη hora = αγγλικά Ho(u)r είναι παρμένη 

από την ελληνική «χώρα» (= τμήμα γεωγραφικό ή χρονικό...) και όχι 

από το νεότερο «(χ)ώρα > "ώρα" (= τμήμα μόνο χρόνου).   Πιο απλά, 

στην ελληνική στη λέξη "χώρα" έγινε αποβολή  του αρκτικού χ-, για 

να γίνει σημασιολογική  διαφοροποίηση, ενώ στη λατινική παρέμεινε. 

Μάλιστα στην ελληνική αυτή η αποβολή συμβολίζεται με το σημάδι της 

δασείας (‘) για υπενθύμιση αυτού του φθογγικού πάθους, άρα της κα-

ταγωγής της λέξης. 

 

γ)  Η λατινική (ρωμαϊκή) γραφή  = μόνο φθογγική  

 

Αν παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έγραφαν οι Λατίνοι, 

θα δούμε ότι γράφουν κάπου ίδια με τους Έλληνες, όμως με λιγότερη 
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ορθογραφία και εντελώς διαφορετικά απ’ ότι γράφουν σήμερα όσοι 

λαοί γράφουν με τους λατινικούς χαρακτήρες (= οι Άγγλοι, Γάλλοι…). 

Η σημερινή γραφή με το λατινικό αλφάβητο είναι ιστορική ενώ η λατι-

νική (ρωμαϊκή) γραφή ήταν φθογγική. Στη λατινική γραφή: 

1) Οι λέξεις γράφονται κατά φθόγγο και από αριστερά προς δεξιά, 

όπως και στην ελληνική,  π.χ.: L-a-t-i-o, I-t-a-l-i-α = Λάτιο, Ιταλία…   

2) Για κάθε φθόγγο της λατινικής γλώσσας στη λατινική γραφή 

υπάρχει και ένα γράμμα, πλην μερικών φθόγγων που γράφονται όχι 

με ένα μόνο γράμμα, αλλά με δυο ή περισσότερα, όπως  π.χ. τα ομό-

φωνα γράμματα Υ(υ) και Ι(ι) για το φθόγγο [ι], τα ομόφωνα γράμματα 

ΑΕ(ae) και Ε(e) για το φθόγγο [ε], τα γράμματα Κ & Q & C, PH & F….   

Με τα ομόφωνα αυτά γράμματα και βάσει κανόνων υποδεικνύονται ο-

ρισμένα μέρη λόγου ή τύποι των λέξεων για ετυμολογικούς λόγους 

(είτε για κατανόησή τους είτε για διάκριση των ομοήχων), όπως και 

στην ελληνική. Για παράδειγμα με το ΑΕ(ae) υποδείχνεται ο πληθυντι-

κός των ουσιαστικών που λήγουν σε  -α (όπως και στην ελληνική με 

το -αι):  dea - deae (θεά, θεαί), mensa - mensae (τράπεζα, τράπεζαι), 

poeta - poetae..  

4) Υπάρχει λιγότερη ορθογραφία, άρα και ετυμολογική αξία, όπως 

θα δούμε παρακάτω. 

5) Τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου προφέρονται όπως και 

τα ελληνικά:  A(a), E(e), Υ(y), K(k), L(l)... = Α(α), Ε(ε), Y(υ), Κ(κ)… 

6) Τα γράμματα Χ(χ), Β(b), D(d), G(g), παριστούν δυο φθόγγους, 

τους κς: rex (“ρεξ”), μπ, ντ, γκ: barba («μπάρμπα»),  dominus (“ντό-

μινους”), genu (“γκένου”).  

7) Με τα διπλά όμοια γράμματα ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν), ΣΣ(σσ), 

TT(tt)..., καθώς και τα  NT(nt), MP(mp), NC(nc) αντί των D(d), Β(b), 

G(g), σημειώνονται οι σύνθετες λέξεις που παθαίνουν αφομοίωση ή 

σύνθλιψη, όπως και  στην ελληνική ( n + n,r,l,m = nn, rr, ll,  mm, n 

+ t, p, c = nt, mp, nc):  in-rideo > irrideo, con-mitto > committo, con-

loquor > colloquor.... n + p,b  = mp, mb:  in-piuς > impius, in-port  

> importer...b + c = cc: ab-cedo > accedo,... 

8) Το γράμμα Ζ(z)   προφέρεται  όπως το ελληνικό Ζ(ζ), όμως 

ανάμεσα σε δυο φωνήεντα προφέρεται και τζ/τσ: maza (“ματζα») = 

μάζα, 3ephyrus = ζέφυρος.  

9) Το γράμμα Σ(s) προφέρεται όπως το ελληνικό Σ(σ,ς): domi-

nus, super…, όμως ανάμεσα σε δυο φωνήεντα προφέρεται και ως ζ: 

rosa («ρόζα»), asinus («αζίνους»), όπως και το ti- ως τς: latium - Latio 

(«λάτιουμ & λάτσιο») 

10) Το γράμμα C(c) προφέρεται όπως το ελληνικό Κ(κ), όμως προ 

των ae, oe, eu προφέρεται και ως τς: cecidi, cycinus, caedo 

11) Τo γράμμα U(u) προφέρεται όπως το ελληνικό ΟΥ(ου): Eu-

ropa = «εουρόπα» 



142 

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

 
12) Τα γράμματα Β Γ Δ Ζ των ελληνικών λέξεων γράφονται πολ-

λές φορές, κακώς, με τα λατινικά: Β G D Z, επειδή μοιάζουν, όμως στη 

λατινική τα Β G D Z προφέρονται [μπ, γκ, ντ, τζ]: συλλαβή > syllaba 

(προφορά «σίλαμπα»),  δάκτυλος > dactylus,(προφορά «ντάκτυλuς») 

δέμα > dema («ντέμα»), βήτα > beta («μπέτα»), γραμματική > gram-

matica («γκραμάτικα»), δράμα > drama..... 

13) Tα ΑΕ(ae), OE(oe) είναι ίδια με τα ελληνικά ΑΙ(αι), Οι(οι), 

δηλαδή πότε είναι δίφθογγοι (= δυο φθόγγοι) και πότε δίψηφα γράμ-

ματα (ένας φθόγγος). Στην ελληνική αυτά ξεχωρίζουν με τα διαλυτικά, 

βλέπε αϊ & αι, οϊ & οι. Στη λατινική, όμως, δεν υπάρχουν τα διαλυτικά 

και έτσι εκεί δεν ξεχωρίζουν πότε είναι δίφθογγος και πότε δίψηφο 

γράμμα, πρβ: Aeneas (“ενέας = Αινέας») & aer (“αερ = αήρ”), aeneus 

(“αένεους = χαλκούς”), Foenix = Φοίνιξ, Βοeotia = Βοιωτία & coerrceo 

(“κοέργκεο”). 

14) Tα AU(au), EU(eu) προφέρονται «αου, εου»: nauta, laudo 

και μερικά από αυτά προέρχονται από τα ελληνικά αυ, ευ: Ευρώπη > 

Europa («εουρόπα»), Λευκάς > Leucas («λεουκάς»), ο λόγος που πολ-

λοί τα λένε  και δίφθογγους. 

15) Με το γράμμα «γιώτ» J(j) γράφεται κανονικά ο φθόγγος γ 

και με το γράμμα «γκε» G(g) γράφεται το σύμπλεγμα γκ. Ωστόσο αυτό 

πολλές φορές δεν τηρείται και J(j) = «γι/γκι»: Jupiter = “γκιούπιτερ ή 

γιούπιτερ”, judico “γ(κ)ιούδικο”, Jordanes = “γιορδάνες ή γκιορδάνες 

= Ιορδάνης… και Gu(gu)  = γκβ/γκ:  lingua (“λίνγκβα”), arguo (“αρ-

γκουο”) 

16) Το σύμπλεγμα qu προφέρεται κβ: Quies (“κβίες” = ησυχία ), 

aqua («άκουα»= νερό) 

17) Το γράμμα H(h) προφέρεται όπως το ελληνικό Χ(χ:, hora = 

ώρα.  Επίσης μ’ αυτό σχηματίζουμε τα δίψηφα γράμματα: PH(ph) = 

Φ(φ) = ελληνικά Φ(φ), TH(th) = ελληνικά Θ(θ): philosophia, mathe-

matica 

18) Με τα διπλά όμοια γράμματα ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν), ΣΣ(σσ), 

TT(tt)... σημειώνονται οι σύνθετες και οι παράγωγες λέξεις, που πα-

θαίνουν αφομοίωση ή σύνθλιψη συμφώνων, όπως και  στην ελληνική, 

για υπόδειξη αυτού του φθογγικού πάθους. Κανόνες:  n + n,r,l,m = 

nn,rr,ll,mm:  in-rideo > irrideo, con-mitto > committo, con-loquor > 

colloquor.... n + p,b  = mp, mb:  in-piuς > impius, in-port  > 

importer...b + c = cc: ab-cedo > accedo,... 

19) Οι λέξεις από την ελληνική γλώσσα και γραφή κρατούν την 

ελληνική ορθογραφία:  

 ελληνικά: μύθος,  πυραμίς,  γράμμα, Γραικία, Φοίνιξ...  

= λατινικά: mythus, pyramis, gramma, Graecia, Phoenix..., ό-

μως: 
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Το γράμμα Φ(φ) των ελληνικών λέξεων γράφεται συνήθως με 

ΡΗ(ph): philosophus, και των λατινικών με  F(f): futura  

Το γράμμα Θ(θ) των ελληνικών λέξεων γράφεται με TΗ(th): θέμα 

> thema,    mathematicα... και το Δ(δ) με Δ(δ) δάκτυλος > daktylus 

Το γράμμα Χ(χ) των ελληνικών λέξεων γράφεται με CΗ(ch): 

Chios = Χίος και των λατινικών και προελληνικών με H(h): habeo, 

homo 

 

Στη λατινική γραφή δεν υπάρχουν: 

1) το τονικό σημάδι, τα διαλυτικά και η απόστροφος. Έτσι 

στη γραφή αυτή δεν υποδεικνύονται, αν και υπάρχουν, οι ειδικές προ-

φορές. Δηλαδή οι τονιζόμενες και άτονες συλλαβές, η προφορά με συ-

νίζηση, η προφορά με αποκοπή, με συναίρεση κ.τ.λ. Το πού τονίζεται 

μια λέξη είναι γνωστό  από πείρας, κάτι ως γίνεται και στην ελληνική, 

όταν γράφουμε με κεφαλαία γράμματα, π.χ.:  latium = «λάτιουμ», 

problema = «πρόμπλεμα» ...  

Το πότε τα ae eu, au, oe είναι δυο φθόγγοι (δίφθογγος) και πότε 

ένας (δίψηφα γράμμα) πάλι είναι γνωστό από πείρας:   Φοίνιξ - foenix 

= «φίνιξ», το οe = oι = [ι] = δίψηφο γράμμα & coergo = «κοέργκο», 

το οe = [ο-ε] = δίφθογγος (δυο φθόγγοι φωνήεντα). Ομοίως:  αένεος 

> aeneus («αένεους», ae = [α-ε]  & γραικία > graecia («γκρεκία», ae 

= αι = [ε]),   Βοιωτία > Boeutia («μπεουοτία»), κωμωδία > comοedia 

(«κομεούντια»),    auricila («αουρικίλα» > «ορικίλα»),...  

2) Τα ομόφωνα  γράμματα Η(η) Ω(ω). Έτσι στη λατινική δε 

σημειώνονται π.χ. με –η τα θηλυκά, με -ω τα ρήματα, η γενική πληθυ-

ντικού κ.τ.λ. (lego, legis.. = λέγω, λέγεις..), όπως γίνεται στην ελλη-

νική.   Για το λόγο στη λατινική δε σημειώνεται το φθογγικό πάθος 

συναίρεσης και εναλλαγής, πρβ π.χ. στη λατινική: facio - perficio,  

rapio - diripio, statuo -instituo, caedo - occido, sacro - obsecro, scado 

-descedo, spargo -dispergo..    

Στην ελληνική θα γράφαμε π.χ.: facio (φάκιο) > perficio (περφή-

κιο), rapio (ράπιο) > deripio (ντερήπιο), instatuo > instituo (ινστήτουο 

> ινστητούτο)... δηλ. με η την τροπή των α ή του  ε σε ι, με οι την 

τροπή του ο σε ι, με αι την τροπή του α σε ε.... Όσες λατινικές λέξεις 

έχουν τα γράμματα ae, oe, eu..    είναι από την  ελληνική γραφή: 

Phoenix, Αegium,... 

3) Τα γράμματα δ, θ, γ. Στη γραφή με λατινικούς χαρακτήρες 

με το δίψηφο γράμμα TH(th) γράφεται και ο φθόγγος δ και ο φθόγγος 

θ και το πότε το γράμμα αυτό έχει τη μια ή την άλλη προφορά είναι 

γνωστό από πείρας, πρβ  π.χ. στην αγγλική: mother (“μαδε”) & nothing 

(“νάθιγκ”)  (Περισσότερα βλέπε “ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» στο βιβλίο «Πα-

γκόσμια γραφή",  Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)  
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Σημειωτέον και ότι: 

Α)  Στην Ελληνική, όταν η προφορά μιας λέξης αλλάζει, αλ-

λάζει και η γραφή της, ενώ  δεν αλλάζει στη λατινική.  Επειδή οι 

λέξεις στη σημερινή γραφή με το λατινικό αλφάβητο γράφονται ιστο-

ρικά, δηλαδή όπως πρωτογράφτηκαν και πάντα ίδια, ακόμη και αν η 

προφορά τους αλλάξει, όπως είδαμε πιο πριν, άρα έχει δίκιο ο Saussary 

λέγοντας ότι η γλώσσα, οι λέξεις στο χρόνο αλλάζουν και η γραφή τους 

μένει η ίδια. Όμως αυτό μόνο στη γραφή με τους λατινικούς χαρακτή-

ρες. 

Στη γραφή με το ελληνικό αλφάβητο δεν ισχύει αυτό, γιατί εκεί 

και όπως είδαμε πιο πριν, οι λέξεις γράφονται όπως ακριβώς προφέρο-

νται φθογγικά τη στιγμή που γράφονται και συνάμα ανάλογα με την 

ετυμολογία τους (τα ρήματα γράφονται με –ω,ει, τα θηλυκά με –η, τα 

ουδέτερα με –ι,ο…), πρβ π.χ.:  

Ρήματα: καλώ, καλεί, τιμώ, απορώ, αδικώ, σήκω… 

Ουδέτερα: καλό, άπορο, άδικο, σύκο, φιλί, τυρί… 

Θηλυκά: καλή, τιμή, άπορη,… 

αρχαία: τιμάω, φάος, κόνις, πυρία, Ελλάς, ανθέει, δένδρον… 

νέα: τιμώ, φως, σκόνη, σπύρτα, Ελλάς, ανθεί, δέντρο.. 

Β) Οι φθογγικές συνθέσεις των λέξεων αλλάζουν στο 

χρόνο και όχι η χροιά και η ποσότητα των φθόγγων. Παρατηρώ-

ντας τις λέξεις διαχρονικά, αλλά και κατά τη μεταφορά τους από 

γλώσσα σε γλώσσας ή από διάλεκτο σε διάλεκτο βλέπουμε ότι πράγματι 

πολλές από αυτές αλλάζουν, πρβ π.χ.:  

αρχαία: παις ή παιδίον, δένδρον, πυρία, κόνις, Ελλάς, μήτηρ, λύω 

νέα: παιδί, δέντρο, σπύρτα, σκόνη, Ελλάδα, μητέρα, λύνω.. 

«Ιοχάναν» (εβραϊκά) = Ιωάννης > Γιάννης… (ελληνικά) = Γκιο-

βάννης (ιταλικά)  = Τζών ( αγγλικά).. 

Παρατηρώντας επίσης προσεκτικά τις αλλαγές αυτές βλέπουμε ότι 

εκεί δεν έχουμε κατάργηση φθόγγων ή σύμπτωση φθόγγων (των 

φθόγγων ω, η, υ με τους ι, ο), όπως νομίζει ο Έρασμος ή αλλαγή ηχη-

τικής χροιάς των φθόγγων, όπως νομίζει ο Μπαμπινιώτης κ.α., αλλά 

απλώς πρόσθεση ή αφαίρεση ή αντιμετάθεση ή εναλλαγή συγγενική 

ήδη υπάρχοντος φθόγγου (τα καλούμενα φθογγικά πάθη) και αυτό είτε 

για ευστομία (ευφωνία, για πιο σύντομη ή πιο άνετη συμπροφορά των 

φθόγγων της λέξης) είτε για   νοηματική διαφοροποίηση (παραγωγή 

μέσω των παθών   αυτών άλλων λέξεων για συγγενείς έννοιες), πρβ 

π.χ.: αμυγδαλιά (δέντρο) - αμυγδαλή (λαιμού), χώρα τόπου & (χ)ώρα 

> ώρα χρόνου.. 

 
Παρατήρηση: 
1) Στην ελληνική γραφή μερικές από τις ως άνω μεταβολές σημειώνονται 

ορθογραφικά  με τα ομόφωνα γράμματα υ η ω αι οι υι μμ.. (παλιά και με τα 
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διαφορετικά τονικά σημάδια, αν τονιζόταν), ώστε να υποδεικνύουμε και τη νέα 
προφορά και την πρωτότυπη  λέξη,   άρα το ακριβές νόημα και να μη γίνονται 
παρανοήσεις με τις  ομόηχες.  Παρέβαλε π.χ.: πρόβλεμα (προ-βλέπω) > πρό-
βλημα,  γράψαμε με η και όχι ι  για να μας θυμίζει ότι το ι αυτό προήλθε από 
μεταβολή του ε, κάτι όπως και: γέρας - γήρας,  πλέον  > πλήθος, δέμος > δήμος, 
Ελλάνων ή Ελλένων > Ελλήνων,    χρέματα > χρήματα, μάτερ(α) > μήτηρ, πα-
τέρ(ας) > πατήρ... 

 Παρέβαλε ομοίως: τάξις > τάξη, γράψαμε με -η, για να μας δείχνει γένος    
και πτώση ή ως και τα άλλα θηλυκά: νίκ-η, τιμ-ή, δύναμις > δύναμη, λύσις > 
λύση..  (Όλα τα θηλυκά ενικού σε -ι γράφονται με -η, για  να διακρίνονται από 
πληθυντικό και από ρήματα:  καλή - καλοί - καλεί, τάξις > τάξη - τάξεις...).     

2) Στα ως άνω φθογγικά πάθη, αφού δεν έχουμε αλλαγή στην ποσότητα 
και το χρώμα των φθόγγων, άρα δε χρειάζεται ν' αλλάξει το αλφάβητο και το 
σύστημα γραφής.  

 

δ) Η ετυμολογία δεν είναι προκατάληψη, αλλά το κλειδί της 

νόησης 

 

Η ετυμολογία δεν είναι ούτε προκατάληψη ούτε επιβολή  που ε-

πέβαλε η Αναγέννηση, ως λέει ο F. Saussure, αλλά το κλειδί, το εργα-

λείο της γραφής και νόησης.  

Ετυμολογία λέγεται η ανάλυση μιας λέξης στα συστατικά της μέρη 

(α’ και β’ συνθετικό, αν είναι σύνθετη, θέμα + κατάληξη κ.τ.λ. αν είναι 

απλή) και εξ αυτών εύρεση της  έννοιάς της ή της ορθής γραφής της. 

Όταν ακούμε μια λέξη την αναλύουμε τάχιστα στα συστατικά της 

μέρη και ανάλογα καταλαβαίνουμε, πρβ π.χ.: συν-μέτ-οχ-η >συμμέ-

τοχη (= σύνθετο θηλυκό επίθετο), συν-μετ-οχ-ή > συμμετοχή (σύν-

θετο θηλυκό ουσιαστικό), γραφ-έας (αρσενικό ουσιαστικό), γραφ-είο 

(ουδέτερο ουσιαστικό), γράφ-ω (ρήμα α’ πρόσωπο), συν-γραφ-έας > 

συγγραφέας (σύνθετο ουσιαστικό)...   

Ομοίως όταν θέλουμε να γράψουμε μια λέξη, σκεφτόμαστε το τι 

είναι ετυμολογικά, δηλαδή αν είναι ουσιαστικό ή  επίθετο, αρσενικό ή 

θηλυκό..., και κατόπιν τη γράφουμε ανάλογα με τα  ομόφωνα γράμ-

ματα  ο & ω, ε & αι, η & ι & υ.. που υπάρχουν στο αλφάβητο, π.χ. τα 

ρήματα με –ω,ει: γράφω,εις… τα θηλυκά με –η: γραφή,ής,….   

Η ίδια σκέψη γίνεται  και στη γραφή με λατινικούς χαρακτήρες 

(αγγλική, γαλλική… γραφή), πρβ π.χ. στην αγγλική τη λέξη «του» που 

γράφεται: to & too & two, ανάλογα με την ετυμολογία ή το μέρος λό-

γου της, άρα έννοια.  

Απλώς στο ελληνικό σύστημα γραφής μια λέξη γράφεται με τα 

ομόφωνα γράμματα ο & ω, η & υ ... όχι τυχαία ή ιστορικά όπως γίνεται 

στη γραφή με τους λατινικούς χαρακτήρες, αλλά ανάλογα με το μέρος  

λόγου, τον τύπο, την παραγωγή και σύνθεσή της, για βοήθεια στην 

κατανόησή της και διάκρισή της από άλλη ομόηχη, πρβ π.χ. ότι τα 
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ρήματα γράφονται με –ω και τα επίθετα με -ο:  καλ-ώ = ρήμα, καλ-ό 

= επίθετο..   

   Βέβαια το να λέμε π.χ. στην αγγλική, γαλλική... "μισέλ ή μάϊκλ, 

τζον ή τζόνι"... και να γράφουμε ΜICHAEL JHON, δηλ.  με CH ή  h ,J 

επειδή  σαν λέξεις προέρχονται από τις εβραϊκές «μιχαέλ»,  «ιοχάναν»  

που είχαν τα J = [ι], Η =  [χ], αυτό δεν είναι η σωστή ελληνική ετυμο-

λογική γραφή. Είναι μεν σωστή ετυμολογική παρατήρηση, όμως λάθος 

να καταγραφεί, γιατί έτσι δεν υποδείχνεται η σωστή αγγλική ή γαλ-

λική… προφορά της λέξης. 

 

ε) Οι επιπτώσεις από την ερασμιακή θεωρεία  

 

Αποτέλεσμα της θεωρίας του Έρασμου για την ελληνική γραφή 

ήταν: 

1) Να γραφούν δυσνόητα ελληνικά σχολικά βιβλία γραφής 

(γραμματικής) και γλώσσας, που επιφέρουν δυσκολία ή απέχθεια και 

σύγχυση καθημερινώς στους μαθητές με αποτέλεσμα πολλοί να παθαί-

νουν αναλφαβητισμό ή δυσλεξία. 

2) Να σταματήσει η διάδοσή του Ελληνικού συστήματος γραφής 

και έτσι να υπάρχουν ακόμη πρωτόγονα και ακαταλαβίστικα  συλλαβικά 

συστήματα γραφής  (ιδεογραφία, συλλαβογραφία κ.τ.λ.) που εκτός 

από το ότι  δεν  αποδίδουν ή δεν καταγράφουν πιστά τον προφορικό 

λόγο είναι και δύσκολα στην εκμάθηση τους με επακόλουθο δισεκα-

τομμύρια κόσμος  να αποφεύγει το σχολείο και να μένει αναλφάβητος.  

3) Να θεωρηθεί το ελληνικό σύστημα γραφής  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 ομοήχων 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, αλλά και όπως είδαμε πιο πριν, δεν έχουν δικό τους σύστημα 

γραφής, αλλά γράφουν τις λέξεις, όπως ακριβώς (φωτογραφικά) τις 

προφέρουν-γράφουν οι αρχαίοι Λατίνοι και Έλληνες, άσχετα αν εκεί 

προφέρονται διαφορετικά.  

4) Να ακολουθήσει λανθασμένο δρόμο η γλωσσολογική επιστήμη 

(Βλέπε το ψεύδος της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας, το ψεύδος της λαρυγ-

γικής πρωτογλώσσας, το ψεύδος της συμβατικής γλώσσας κ.τ.λ.)  
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5) Να νομίσουν πολλοί συγγραφείς των χωρών που γράφουν με 

λατινικούς χαρακτήρες ότι η γραφή - ορθογραφία τους είναι το αποτέ-

λεσμα της φωνητικής εξέλιξης και έτσι να μη δέχονται την κατάργηση 

των απηρχαιωμένων συστημάτων γραφής τους. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

1) Πολλά από τα λεγόμενα του Έρασμου και του Saussary είναι σωστά, 
όπως ισχύουν στη γραφή με τους λατινικούς χαρακτήρες και όχι στην ελληνική. 

2) Το να  γράφουμε μόνο φθογγικά, ως προτρέπει ο Saussure,  δε γίνεται, 

γιατί τότε θα έχουμε πολλές παρανοήσεις λόγω των ομόηχων λέξεων. Άλλο το 
«καλεί» = ρήμα και άλλο τα «καλή & καλοί"»(= ενικός &  πληθ.  επιθέτου), άλλο 

το «σούπα» (φαγητού) και άλλο το «σού  'πα» = σου είπα...  
3) Το ελληνικό αλφάβητο – σύστημα γραφής πρέπει να γίνει διεθνές, αντί 

του λατινικού, επειδή το λατινικό γράφει τις λέξεις ιστορικά και το ελληνικό  όπως 

ακριβώς προφέρονται φθογγικά τη στιγμή που γράφονται και συνάμα ανάλογα 
με την ετυμολογία τους με τη βοήθεια των ομόφωνων γραμμάτων ο & ω, η & 

ι…  (τα ρήματα γράφονται με –ω,ει, τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ι,ο…), 
άρα με πανεύκολη και κατανοητή γραφή.  

 

7. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ο Γάλλος καθηγητής και γλωσσολόγος Sausure και οι οπαδοί του 

(κοντά σ’ αυτούς και οι  πανεπιστημιακοί μας καθηγητές γλωσσολο-

γίας: Μπαμπινιώτης, Σετάτος, Τομπαϊδης κ.α.!) δεν παραδέχονται την 

ετυμολογία! Τη θεωρούν προκατάληψη που επέβαλε η αναγέννηση και 

έτσι δεν την αναφέρουν   ούτε σαν  λέξη στα βιβλία τους.  Άλλοι  τη  

θεωρούν  "Πλατωνική αυθαιρεσία" (βλέπε "Ιστορία Ελλ. Γλώσσας", Χ. 

Χαραλαμπάκη σελ. 11)!    Οι λόγοι για τους οποίους λένε αυτά οι εξής: 

1) Θεωρούν τις λέξεις ως τυχαίες συνθέσεις φθόγγων που τους 

αποδόθηκε μια  έννοια, όπως π.χ. "άλογο" = οι φθόγγοι: α,λ,ο,γ,ο που 

τους αποδίδεται η έννοια ενός συγκεκριμένου ζώου, άρα γι’ αυτούς η 

έννοια μιας λέξης δε βγαίνει από την ετυμολογία της (από την ανάλυσή 

της στα συστατικά της μέρη κ.τ.λ.), αλλά είναι κάτι που έρχεται στο 

νουν μας, όταν ακούμε τους φθόγγους μιας λέξης (οι λέξεις, λένε, είναι 

ένας κατάλογος φθογγικών συνδυασμών με έννοιες)!  

Κάτι λάθος, γιατί οι λέξεις δε φτιάχνονται με φθόγγους ή συλλα-

βές,  αλλά με  παραγωγή και σύνθεση. Δηλαδή με τα συστατικά στοι-

χεία: πρόθεμα + ρίζα ή θέμα + κατάληξη + τόνος, αν έχουμε απλή 

λέξη και  α' + β' συνθετικό, αν έχουμε σύνθετη: καλ-ώ,εις.. ε-κάλεσ-

α,ες..  κράτ-ος, κρατ-ώ > κρατ-ικός, συν-κρατ-ώ...    (Περισσότερα 

βλέπε σε ειδικό μέρος για τη γένεση των λέξεων.)   

Μα, αν οι λέξεις ήταν τυχαίοι φθόγγοι που τους   αποδόθηκε μια 

έννοια και όχι συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία (πρόθεμα, θέμα ή ρίζα, 
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κατάληξη, τόνος..), τότε ποιος φθόγγος θα μας έλεγε το γένος, τον 

αριθμό,  τη σημασία κ.τ.λ. του σημαινόμενου   ή μήπως και  αυτά δεν 

είναι ανάλογα, π.χ. τα   αρσενικά με -ος, -ης ...:  Γιάννης, Γιώργης ή 

Γιώργης,  τα θηλυκά με -η, -ια..: νίκ-η, τιμ-ή, Γεωργία, Μαρία...,   τα 

ρήματα με -ω, -αζω, -ιζω...: καλώ, γελώ, συχνάζω, τεμπελιάζω.... ( 

Περισ. βλέπε στα συστατικά στοιχεία των λέξεων) 

 Έπειτα οι φθόγγοι είναι συμβατική (τεχνική) διάκριση (έτσι λιγο-

στεύουμε τα γράμματα παρά αν γράφαμε συλλαβικά), αφού τα σύμ-

φωνα δεν είναι δυνατόν να προφερθούν από μόνα τους, απ’ όπου φω-

νήεντα και σύν-φωνα > σύμφωνα, άρα για ποια εναλλαγή φθόγγων 

μιλούνε οι ως άνω καθηγητές; 

2) Θεωρούν τα γράμματα ω, η, υ, υι, οι, ει, αι, μμ... αρχαίους 

φθόγγους  που νεότερα συνέπεσαν στην προφορά με τα ο, ι, ε, μ.. και 

που τα διασώζουμε στις λέξεις ιστορικά (= οι ερασμιακές ανοησίες που 

είδαμε πιο πριν). Δηλ. γι αυτούς τα γράμματα ω η υ ... δεν τα καθορίζει 

η ετυμολογία (το τι μέρος λόγου ή τύπος .. είναι  η  λέξη), αλλά το πώς 

προφερόταν πριν η λέξη!   Κάτι λάθος βέβαια, γιατί τα γράμματα ω η 

υ  δεν είναι αρχαίοι φθόγγοι που συνέπεσαν με τα ο, ι, αλλά  γράμματα 

επιπλέον που υπάρχουν στη γραφή για τεχνικούς λόγου,  για να υπο-

δείχνουμε, βάσει κανόνων,  την ετυμολογία της γραπτής λέξης (μέρος 

λόγου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ.), γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -

ωει, τα θηλυκά με -η, τα ουδέτερα με -ο,ι…… και έτσι να βοηθούμε τον 

αναγνώστη και στη στην κατανόηση τους και διάκριση των ομόηχων, 

π.χ.: καλώ, καλείς, καλέι…. καλή, καλής…., καλό, ….. φυτό & φοιτώ, 

λύρα & λύρα, λύπη & λείπει & λίπη..... Μα, αν τα ω η υ..   είναι γράμ-

ματα αρχαίων φθόγγων,  τότε, γιατί  αυτά μπαίνουν πάντα στις λέξεις 

ανάλογα  με το μέρος λόγου,    τον τύπο (γένος, αριθμό, πρόσωπο, 

πτώση) και τα φθογγικά πάθη  και όχι τυχαία;  Όλα τα ρήματα γράφο-

νται με -ω,ει: καλώ,είς,εί, αδικώ,είς,..  όλα τα επίθετα με -ο,η: καλ-ό, 

καλή,ής, άδικη,ης,...   Ας μην πούμε σε κάποιον τι μέρος λόγου και 

τύπος είναι π.χ. η λέξη  "φιτό", να δούμε θα ξέρει να τη γράψει;  (πρβ: 

φοιτώ & φυτό) 

Μα, αν γράφαμε ως προφέρουμε κάποτε, τότε, γιατί σήμερα λέμε 

και γράφουμε: φως, συμμαθητής,  γράμμα,  τάξη.. και όχι : φάος, 

συνμαθητής, γράφμα, τάξις ...  όπως γινόταν πριν; Και αφού δεν γίνε-

ται έτσι, άρα εδώ  υπάρχει η ετυμολογία και σ' αυτή στηρίζεται όχι μόνο 

η νόηση, η γλώσσα, αλλά και η ελληνική γραφή. 

 

Σημειώνεται ότι:  

1) Ετυμολογία είναι η ανάλυση μιας λέξης στα συστατικά της μέρη 

(= θέμα ή ρίζα + κατάληξη, α’ + β’ συνθετικό κ.τ.λ.) με σκοπό να 

βρούμε τι σημαίνει και πως να γραφεί ορθογραφικά με τα ομόφωνα 

γράμματα ο & ω, αι & ε, μ & μμ..., αφού και  π.χ. τα  ρήματα στην 
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ελληνική γραφή γράφονται με -ω,ει :  φοιτ-ώ, καλ-ώ, καλ-είς, σήκ-ω, 

απορ-ώ,.. τα πτωτικά  με -ο,η: φυτ-ό, καλ-ό, καλ-ή, καλ-ής, σύκ-ο, 

άπορ-ο........  (Περισσότερα βλέπε το «Ελληνικό σύστημα γραφής», Α. 

Κρασανάκη.)  

Και αυτό γίνεται, για να έχουμε βοήθεια στην κατανόηση των 

γραπτών λέξεων και διάκριση των ομοήχων: καλό & καλώ, φυτό & 

φοιτώ…Άρα ετυμολογία στην ελληνική γλώσσα και γραφή δεν είναι 

ούτε προκατάληψη ούτε επιβολή που επέβαλε η αναγέννηση, όπως λέει 

ο F. Saussure (βλέπε πιο πριν), αλλά το κλειδί της νόησης. 

2) Στην αγγλική, γαλλική...  λένε π.χ. "μισέλ ή μάϊκλ, τζόν ή 

τζόνι".. και  γράφουν Michael, john .., δηλ.  με CH και   h, επειδή οι 

λέξεις αυτές προέρχονται από τις εβραϊκές "μιχαέλ",  ("ιοχάναν").. που 

είχαν το Χ,     και αυτό είναι ετυμολογία για τους ξένους. Όμως αυτό  

δεν είναι ετυμολογία και το ελληνικό σύστημα  γραφής, αλλά μια βλα-

κεία και μισή, αφού και δεν καταγράφεται η πραγματική αγγλική και 

γαλλική προφορά των λέξεων και  συνάμα η γραφή John  είναι και 

ακατανόητη.  

3) Πριν  γράψουμε μια λέξη με το ελληνικό σύστημα γραφής σκε-

φτόμαστε το τι είναι ετυμολογικά, αν είναι ουσιαστικό ή  επίθετο, αρ-

σενικό ή θηλυκό..., και κατόπιν τη γράφουμε ανάλογα  με τα  ομόφωνα 

γράμματα  ο & ω, ε & αι, η & ι & υ.. (π.χ. τα ρήματα με -ω, τα επίθετα 

με -ο,...), ώστε να έχουμε βοήθεια στην κατανόησή της και συνάμα να 

μη γίνονται παρανοήσεις με τις   ομόηχες, π.χ.: καλ-ώ = ρήμα, καλ-ό 

= επίθετο..   

 

8. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΘΟΓΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Μερικοί  (Έρασμος, Saussure, Μ. Φιλήντας, Δ. Γλυνός, Ν. Χατζη-

δάκης κ.α.),  θέλουν την κατάργηση της ελληνικής γραφής, γιατί θε-

ωρούν ότι η σημερινή ελληνική γραφή είναι ιστορική και ως απ’ αυτό 

πάρα πολύ δύσκολη (δηλαδή δεν είναι εύκολο να θυμάσαι το πότε βά-

ζουμε ο και πότε ω κ.τ.λ.), και συνάμα προτείνουν την αντικατάστασή 

της με το λατινικό αλφάβητο – λατινική γραφή ή να γίνει μια νέα γραφή 

που να έχει μόνο τόσο γράμματα όσο και οι φθόγγοι.   

Κάτι  που είναι παντελώς λάθος, για τους εξής λόγους:  

α) Αν γράφουμε τις λέξεις, ελληνικές ή ξένες, μόνο φθογγικά 

(δηλαδή με τόσα γράμματα όσο και οι φθόγγοι), δε θα είναι δυνατόν 

κατόπιν να διακρίνονται οι ομόηχες, πρβ π.χ. 

Ελληνική: φυτό & φοιτώ, λύπη & λίπη & λείπει… 

Αγγλική:  too & two & to 

β) Ιστορική γραφή δεν είναι η ελληνική, αλλά η σημερινή γραφή 

με τους λατινικούς χαρακτήρες, όπως είδαμε πιο πριν, άρα αυτή θέλει 

κατάργηση.  
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Υπενθυμίζουμε ότι: 

1) Το ελληνικό σύστημα γραφής δε γράφει ιστορικά, όπως νόμισε 

ο Έρασμος και επαναλαμβάνουν οι άλλοι, αλλά ό,τι λέμε φθογγικά και 

συνάμα ό,τι εννοούμε σε μέρος λόγου και τύπο με την επινόηση των 

ομόφωνων γραμμάτων: ο & ω, η & ι & υ…, ώστε να έχουμε αφ’ ενός 

βοήθεια στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και διάκριση των ομό-

ηχων, πρβ λύρα & λίρα, καλ-ώ & καλό, κουτί & κουτή & κουτοί... Πα-

ρέβαλε ομοίως ότι με –ω γράφονται τα ρήματα και με –ο τα επίθετα: 

καλώ & καλό, σήκω & σύκο, φυτό & φοιτώ....  

2) Στην ελληνική γραφή όλα  τα γράμματα    έχουν  μια και μόνη 

προφορά (παριστάνουν  ένα μόνο φθόγγο και έχουν την αυτή προφορά 

σε όλο το κείμενο, άρα και λάθος  ορθογραφικά να γράψεις πάλι λες – 

γράφεις πιστά την προφορά των λέξεων): «καλί» = καλή & καλοί & 

καλή…  Κάτι που δεν ισχύει στη γραφή με λατινικούς χαρακτήρες λόγω 

ιστορικής γραφής, πρβ π.χ. come, on, go, one… όπου και π.χ. το 

γράμμα ο πότε προφέρεται ο, πότε ουα, πότε α ….   

3) Στο έξυπνο, επινοητικό και απλό ελληνικό σύστημα υπάρχουν 

εκτός από τα ομόφωνα γράμματα, υπάρχουν και ορθογραφικά σημάδια 

(τονικό σημάδι, διαλυτικά, απόστροφος) με τις οποίες σημειώνονται οι 

ειδικές προφορές (= οι τονισμένες και άτονες συλλαβές, η έκθλιψη, η 

συναίρεση η αποκοπή κ.τ.λ., ) που γίνονται στο λόγο, π.χ.: σ' όλα & 

σόλα, έξοχη & εξοχή, , θε-ϊκός & θέ-ιος > θείος…  Τα ως άνω ορθο-

γραφικά σημεία και ομόφωνα γράμματα  δεν υπάρχουν στο λατινικό 

αλφάβητο – λατινική γραφή, επειδή οι Λατίνοι πήραν το ελληνικό αλ-

φάβητο πριν επινοηθούν αυτά. Και επειδή δεν τα έχει,  γι αυτό και η 

λατινική γραφή ήταν πιο εύκολη από την ελληνική.  

Συνεπώς το ελληνικό σύστημα γραφής – ελληνικό αλφάβητο όχι 

μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά να γίνει διεθνές. 

 
9. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ ΛΕΝΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ Α-

ΠΟΨΕΙΣ 

 
Οι λόγοι, για τους οποίους οι ξένοι "γλωσσολόγοι (τους οποίους 

αντιγράφουν, κακώς, σήμερα οι νέοι Έλληνες καθηγητές: Μπαμπινιώ-

της, Σετάτος, Τομπαϊδης...) λένε λανθασμένα πράγματα, σχετικά με τη 

γλώσσα και γραφή, είναι οι εξής:  

α) Έχουν λάθος εκτιμήσει την αρχαία ελληνική γραφή. Επειδή ο 

Έρασμος ( και στη συνέχεια οι οπαδοί του) υπέθεσε ότι τα γράμματα 

ω, η, υ που υπάρχουν στο ελληνικό αλφάβητο ήταν φθόγγοι της αρ-

χαίας ελληνικής που χάθηκαν ή συνέπεσαν με τα ο, ι, στο χρόνο, έ-

βγαλε το λάθος συμπεράσματα  που λέει ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα 
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ήταν διαφορετική από τη νέα, κάτι που δεν είναι βέβαια αληθές.(Πε-

ρισσότερα βλέπε «Γλωσσολογικές απόψεις Έρασμου».) 

β) Τους παραπλανά το σύστημα γραφής τους.  Υπενθυμίζουμε ότι 

στη γραφή  με το λατινικό αλφάβητο (αγγλική, γαλλική….) δεν υπάρχει 

το τονικό σημάδι, τα διαλυτικά και η απόστροφος, οπότε εκεί δε φαί-

νονται – υποδείχνονται οι ειδικές προφορές (= οι τονισμένες και άτονες 

συλλαβές, οι συνηρημένες και ασυναίρετες λέξεις, η συνίζηση, η έκ-

θλίψη κ.τ.λ.) με συνέπεια οι φθόγγοι εκεί να φαίνονται διαφορετικοί ή 

περισσότεροι κ.τ.λ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η γραφή με τους λατινι-

κούς χαρακτήρες (αγγλική, γαλλική … γραφή)  είναι ιστορική, δηλαδή  

οι λέξεις γράφονται φωνητικά όχι ως έχουν στη γλώσσα τους, αλλά ως 

έχουν στη λατινική και ελληνική γραφή με λατινικούς χαρακτήρες, πρβ 

π.χ. ελληνική: ιδέα, γεωργία, Ευρώπη, Ολυμπία.. & αγγλική: idea ("α-

ϊντία"), Georgia ("τζόρτζια"), Europe ("γιούροπ", Οlympia.... Οπότε 

στις ως άνω γραφές άλλα βλέπεις και άλλα διαβάζεις, άλλα ακούς και 

άλλα  γράφεις, π.χ. στην αγγλική: come ("κάμ"), go ("γκόου"), 

to("του"), one  ("ουάν"), on ("ον")..  (εδώ το γράμμα ο προφέρεται  

πότε α και πότε  oου, ου, oυα, ο..). Ομοίως: man ("μεν"), was 

("γουόζ"), America  ("αμέρικα")..  (εδώ το γράμμα a προφέρεται  πότε 

ε και πότε α, ουο,..) Παρέβαλε ομοίως στη γαλλική: action (προφορά 

"αξόν"), mur ("μιρ"), georgien ("ζεορζάν")...  

 Άρα εδώ όχι μόνο δεν μπορείς να γράψεις ή  να διαβάσεις άνετα 

και   πιστά τις λέξεις, αλλά και να μελετήσεις σωστά τη γλώσσα, πρβ 

π.χ. στην αγγλική τη λέξη  go, που προφέρεται «γκό-ου δ», άρα είναι 

με 2 συλλαβές και όχι 1 ως δείχνει,  Ομοίως: why   = προφορά «χου-

ά-ϊ»,  άρα 3 συλλαβές και όχι 1 ως δείχνει,   titan = προφορά «τα-ϊ-

ταν», άρα 3 συλλαβές και όχι 2..   

Μα, όταν βλέπουν π.χ. οι Άγγλοι  το γράμμα α στη λέξη "America" 

να προφέρεται "α", στη λέξη "was" ως  "ο", στη    λέξη "hand" ως "ε"..  

είναι βέβαιο ότι θα πεις ως δικαιολογία ότι το a προφέρεται κάτι μεταξύ 

α και ο, το ε κάτι μεταξύ ε και ι κ.τ.λ., κάτι που δεν είναι βέβαια σωστό. 

 Μα, όταν βλέπουν π.χ. οι Άγγλοι με το γράμμα ΤΗ(th) να γρά-

φεται και ο φθόγγος "δ"   και ο φθόγγος "θ": mother ("μάδε"), thing 

("θίνκ"),  με το  γράμμα Υ(υ) και ο φθόγγος "γ" και ο φθόγγος "ι" και 

ο δίφθογγος "αϊ"  και ο τρίφθογγος “ουάϊ”....: Yale ("γιάλε"), library 

("λαϊμπραρι"), type ("τάϊπ"), why ("χουάϊ))..., τότε τι σωστά συμπερά-

σματα περιμένουμε να ακούσουμε από τους γλωσσολόγους της γλώσ-

σας  και  γραφής αυτής;   Πώς θέλετε να φθάσουν σωστά στη ρίζα, 

στην ουσία του θέματος;  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται αποκλει-

στικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονόματα 
αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά τους. 

 
 

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 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ  (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 ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ  
27. ΙΣΤΟΡΙΑ  MΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.), 
28. ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ 
30. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 
31. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

http://www.krassanakis.gr/Greek_language.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_writing(grammar).pdf
http://www.krassanakis.gr/Nautical_History_of_Greek_Nation.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_literature&rhetoric.pdf
http://www.krassanakis.gr/Poetry(mantinada_cantata_serenata_etc).pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_civilization.pdf
http://www.krassanakis.gr/value&global_offer_greek_language.PDF
http://www.krassanakis.gr/value&global_offer_greek_language.PDF
http://www.krassanakis.gr/Linguistics.pdf
http://www.krassanakis.gr/Writing_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Syntax_of_Greek_langvuage.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek-mythology.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_oenology&distillery.pdf
http://www.krassanakis.gr/Athens.pdf
http://www.krassanakis.gr/thebes.pdf
http://www.krassanakis.gr/Macedonian_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Sparta.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Jupiter&religion_of_Olympian_gods.pdf
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
http://www.krassanakis.gr/sacrifice.pdf
http://www.krassanakis.gr/astronomy-astrology.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_language(falsies).pdf
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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 ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ  
35. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΥ (ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α.). 
36. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΑΜ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
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