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

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

-τός.

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

μεταφράσεις

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

πλοΰσιων

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

λεξιλόγιο

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

φράξιμο

έκφράσεις
- φράγμα,

nal

παραγωγικό.—

Μ έ τις λόγιες λέ-

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

π λ ά ι στις

λαϊκές:

φοάχτης,

Κάποτε πολιτογραφήθηκαν

μέ

Δελή τήν ποίηση : άβυσσσθέμελα παλάτια, άπό τής σύναστρης σκλαβιάς μου τά παλάτια. Στό Σολωμό υπάρχουν σύνθετα καθώς λιανοτρέμουλη (σπίθα), κλωνοφλί·
φλισμα, νερομουρμούρισμα, γλυκολυπούμενη, τρεμομανιάζοντας κτλ. Επισώρευση
συνθέτων έχομε σέ στίχους καθώς :
Λακκιώτικα άσημάρματα, πρωτάκουστα βροντήστε'
παντέρμα πετροχώματα
χιλισφωτοκαμένα,
βάλτε τό πρασινόξανθο τών άμπελιώ στολίδι.. .
(Παλαμάς)
Καράβια άλαργοτάξιδα και θαλασσοδαρμένα,
πού τρέχετε γοργόφτερα ν'άράξετε.
(Δελής).
1. 'Αναγράφονται μερικά παραδείγματα άπό τό έργο τού Χατζόπουλου :
μιά άπολαμπίδα άπό χαρά θεϊκή. Και άπό τήν πεζογραφία (Τάσω) : γειρτόκλωνα
δέντρα, χλωμοκίτρινα άχνορόδινα φέγγη, άχνοκόκκινο αϊμα, γλανκόλαμπη πυρά,
θαμποσκότεινη, άσπρσγάλαζες θαμπόχρνσες αναλαμπές' ήσυχοι, διάφανοι, γαλανωποι άπλώνονταν και κρεμούσαν οί ίσκιοι στις σταχτοκόκκινες σκεπές, στους μουντόλευκους τοίχους τών σπιτιών, καί μαλακή ευωδιά και λάμψη χρυσορόδινη, σκορπισμένη σά χρυσόσκονη, τρέμανε σ* δλο τόν άέρα.
2. "Η μετάφραση τής Ίλιάδας άπό τόν Ά λ . Πάλλη έχει σύνθετα καθώς
τ' άκόλουθα : θεόμορφος (θεοείκελος), χρυσόλαλος (ήδυεπής), μαυροσύννεφος (κελαινεφής), Ικατοβοδιά (έκατόμβη), μενεξέθωρος γιαλός (Ιοειδής πόντος), κουτσολαχαVIασμένος (ποιπνύων), διπλόφερε ή καρδιά (διάνδιχα μερμήριξεν) κτλ. Καί ό Γρυπάρης λέει μεταφράζοντας τόν ΑΙσχύλο : με τις διπλογοργόατροφες φτεροΰγες
(πτερύγων θοαϊς άμίλλαις), σφιχταλυσοπερίπλεχτο
σώμα (άδαμαντοδέτοισι λύμαις), κι ϊδεοα χαλινόστεργα τ' άλογα στ* άρμα | τής άρχοντιας τής μεγαλόπλουτης
καμάρι (ύφ* άρμα τ' ήγαγον φιληνίους | ίππους, άγαλμα τής ύπερπλούτου χλιδής), που πάλι με τραβούν | οί μακροπεριπλάνητοι παραδαρμοί ; (ποΐ μ' άγουσ' αίδε
τη I λέπλαγκτοι πλάναι), άπ* τις ψιλαμμουδένιες έκβολες (άπό προστομίων λεπτοψαμάθων), άντάρα χειμωνόδαρτη (λαίλαπι χειμωνοτύπφ), τής γερακοκυνήγητης
άηδόνας (τάς κιρκηλάτου άηδόνος).
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διαφορετικές παραγωγικές καταλήξεις ή μέ διαφορετική σύνθεση λόγια
συνώνυμα: κόσμος: κόσμιος - κοσμικός, άεργος (πού δέν έργάζεται)ανεργος (πού δέ βρίσκει δουλειά, δταν ΰπάρχη άνεργία). Λόγια παράγωγα καθιερώθηκαν κάποτε πλάι στ3 άντίστοιχα λαϊκά, μέ διαφορετική σημασία ή σέ διαφορετική χρήση : μέσος, μεσαίος - μεοιανός' παιδικός—παιδιάτικος
κτλ. (411)' βρόχινος —βροχερός,
καθημερινός—ήμερήσιος, ξανάνιωμα — ανανέωση, ξανασχηματίζω — άνασχηματίζω
κτλ.
Ή έκφραστικότητα τής γλώσσας μεγάλωσε καί μέ πολλά ρήματα
λόγια σύνθετα άπό προθέσεις. Πλάι στά λαϊκά γράφω,
ξεγράφω,
ξαναγράφω,
παραγράφω
(γράφω μέ τό παραπάνω), λέμε και συγγράφω, προγράφω,
άναγράφω, διαγράφω,
καταγράφω,
μεταγράφω,
παραγράφω, άντιγράφω, περιγράφω, άπογράφω,
υπογράφω.
Πλάι στό βάζω και τά λαϊκά του σύνθετα έχομε τώρα τά λόγια
σύνθετα άπό τό βάλλω ; άναβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω,
παραβάλλω,
άμφιβάλλω, έπιβάλλω, υποβάλλω κτλ., καθώς και τ9 άφθονα και ποικίλα παράγωγα, σύνθετα ή παρασύνθετα, σέ -βολος, -βολή,
-βολία,
-βλητικός, -βλητικότητα, -βολο. Λεπτές άποχρώσεις έκφράζονται καί με
σύνθετα άπό προθέσεις, καθώς προκαθορίζω,
προσύμφωνο,
προανάκριση, άντιδιάψευση, συγκατοικώ. Δέ θ ά έπρεπε ώστόσο νά γίνεται
κατάχρηση ρημάτων σύνθετων μέ προθέσεις, δταν φτάνουν τ9 απλά
γιά νά έκφράσουν τό ίδιο.
415. Λεξιλογική
Ανανέωση.—Ή
λεξιλογική σύσταση μιας γλώσσας, δπως διαμορφώνεται μέ τή βοή&εια τών παραγωγικών στοιχείων,
δέν άποτελεΐ κατάσταση έντελώς πάγια καί άμετάβλητη, άκόμη λιγότερο
στή σημερινή γλώσσα μας, πού βρίσκεται σέ μεταβατική κατάσταση. Είναι άνάγκη, μαζί μέ τό άπλωμα τής παιδείας, νά διαδοθούν καί νά έκλαϊκευτούν σέ πλατύτερα στρώματα λέξεις λόγιες πού έκφράζουν έννοιες
τοΰ νεοελληνικού πολιτισμού. Καί άπό τό άλλο μέρος, θ ά έπρεπε νά γνωρίσουν καί οί κάτοικοι τών πόλεων μέ τή βοήθεια τής λογοτεχνίας καί
τής παιδείας λέξεις λαϊκές, σχετικές μέ τήν έλληνική φύση, τήν έλληνική ζωή, τις συνήθειες της, πού άντιπροσωπεύουν καί αύτές έννοιες
τοΰ νεοελληνικού πολιτισμού άλλά πού μέ τούς δρους τής νεοελληνικής ζωής άπαρχαιώθηκαν γιά τούς κατοίκους τών μεγάλων κέντρων ή
μισοξεχάστηκαν, έπειδή περιφρονήθηκαν ή άγνοήθηκαν ol έννοιες πού
έκφράζονται μέ αύτές.

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

I l l - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ Τ Ω Ν

ΣΗΜΑΣΙΩΝ

Σημασία συγκεκριμένη καί σημασία αφηρημένη
4 1 6 . OÎ περισσότερες λέξεις χρησιμεύουν πρώτα γιά νά φανερώσωμε μιά πραγματικότητα συγκεκριμένη : βράχος, κόκκινος,
πιάνω.
Ά λ λ ά δπως έχομε ούσιαστικά συγκεκριμένα
καί Αφηρημένα (493),
έτσι έχομε καί έπίθετα καί ρήματα συγκεκριμένα καί άφηρημένα. Τά
1. Έδώ ανήκουν σύνθετα καθώς αρτισύστατος - νεοσύστατος, ήμιάγριος - μισοάγριος, ήμιβάρβαρος - μισοβάρβαρος, ήμίκλειστος - μισόκλειστος, μισοκλεισμένος,
δυσδιάκριτος - δυσκολοξεχώριστος, ευανάγνωστος - ευκολοδιάβαστος, ευσυνείδητη έργασία - καλοσυνείδητη, άνύελληνικος - άντιελληνικός, άν&υγιεινός - άντιυγιεινός κτλ. Φυσικά θά διατηρηθούν λέξεις πού έχουν κρυσταλλωθή μέ τόν άρχαΐκό τους
τύπο : ημίτονο, ευσυνειδησία, ψευδαίσθηση κτλ.
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επίθετα φανερώνουν δχι μόνο τις Ιδιότητες πού μας δίνουν οί αισθήσεις μας (κόκκινος, ψηλός, σκληρός, παστρικός) παρά κα! Ιδιότητες πού
σχηματίζομε με τήν κρίση τού μυαλού μας (ευγενικός, γενναίος, σημαντικός). Κα! τα ρήματα δέ φανερώνουν μόνο πράξεις (πιάνω, δένω, κολυμπώ, λιχνίζω) παρά κα! λειτουργίες πνευματικές (νιώθω,
έλπίζω,
άνυπομονώ). Τήν ϊδια διαφορά τής συγκεκριμένης κα! τής άφηρημένης
σημασίας βρίσκομε κα! στά έπιρρήματα τά παράγωγα άπό έπίθετα
(307): πέταξε ψηλά, φέρθηκε
ευγενικά.

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

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

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

πικρός φαρμάκι,

φάνηκε λιοντάρι,

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

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

(τά πετεινά

τον

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

ουρανου,
κόκορα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΜΩΝΥΜΑ—ΠΑΡΩΝΥΜΑ—ΣΥΝΩΝΥΜΑ
ΤΑΥΤΟΣΗΜΑ—ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ

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

ψηλή λεύκα

κλείνω

τήν πόρτα

κα!

τιέφτει

κα!

κλίνω τό

ψιλή

βροχή

ρήμα

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

γλύφω (*)
δανικός
εξάρτυση (8)
κλήμα

σατιρικός
σκίνος
στίχος
τοίχος (ό)

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

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

β
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κρητικός
λύρα
λυτός
προκλητικός
πύρα

κριτικός
λίρα
λιτός
προκλιτικός
πείρα

ύπερορία
φύλλο
χωρικός
ψηλός

υπερωρία
φύλο
Χ°ρ^κ9ς
ψιλός,

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

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

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

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

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

παρώνυμα

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

Τονικά

παρώνυμα

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

σωστό νΑ τονίζωμε :

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

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

434. Τά συνώνυμα έκφράζουν τήν ϊδια έννοια μέ μικρές διαφο1. Είναι πιο κανονικό νά τονίζωμε αεροπλάνο, κινηματογράφος, άν καί παρατηρούμε κάποια τάση νά τονιστούν ot λέξεις αύτές στήν προπαραλήγουσα.— 2.
Ή σημερινή τοπωνυμία Κηφισιά, ονομασμένη άπό τό ποτάμι Κηφισός, μετονομάστηκε Κηφισία (καί μάλιστα Κηφισσία), έπειδή νομίστηκε πώς αύτός ήταν ό
αρχαίος τύπος της λέξης.— 3. Άρχαία πόλη καί ώς σήμερα μητρόπολη στήν
Κύπρο.—4. ΟΙ αρχαίοι ελεγαν καί Τάναγρα, Φιγάλεια, Ρήγιλλα.— b. Θάλεια λεγόταν μιά άπό τις Μούσες, Θαλία (Εύθαλία) ονομάζονται σήμερα πολλές γυναίκες.—6. Κόριννα λεγόταν ή άρχαία ποιήτρια, Κόριννα ονομάζονται σήμερα
πολλές γυναίκες.
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ρές κα! αποχρώσεις. Αυτές μπορούν να υπάρχουν (αν και τά δρια
δέν είναι πάντοτε καθαρά) :
α) Σ έ ο υ σ ι α σ τ ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς τών έννοιών πού έκφράζονται:
πέτρα, πετρίτοα, πετράδι, πετραδάκι, λιθάρι, βότσαλο, λιλάδι, χαλίκι, άμάδα, κοτρόνι, βράχος, κατσάβραχο, ριζιμιό, κουφολίθι, σαπολίθι, σαπόπετρα κτλ.
βλέπω., κοιτάζω, ξεχωρίζω, διακρίνω, άναβλέπω, αγναντεύω.
β) Σ έ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό χ ρ ω μ α τ ι σ μ ό τής ίδιας περίπου έννοιας:
πέθανε, τελείωσε, ξεψύχησε, έσβησε, μας άφησε γειά, μας άφησε
χρόνους.
ψηλός, τετράψηλος, έφτάψηλος, δρθόψηλος, πανύψηλος,
θεόρατος,
τιελώριος, γίγαντας, γιγαντένιος, λέλεκας, κυπαρίσσι, κατάρτι, καμήλα,
φουρνόξυλο, ταβανόσκουπα, τηλεγραφόξυλο,
ούρανοξύστης.
ξυπνός, ξεφτέρι% φωστήρας, πονηρός; παμπόνηρος,
τετραπέρατος,
τετραπερασμένος, άνοιχτομάτης, άλεπού, σπίθα, πανούργος, πολυμήχανος.
435. OÎ λέξεις τής δεύτερης αύτής κατηγορίας βοηθούν νά διαφοροποιήσωμε τό ύ φ ο ς πού μεταχειριζόμαστε μιλώντας καί ιδίως γράφοντας. Οι συνώνυμες λέξεις μπορεί νά έχουν τό ϊδιο άκριβώς νόημα,
άλλά κατά τήν περίσταση και κατά τό είδος έκείνου πού γράφομε θ ά
προκρίνωμε άλλη λέξη.
Σέ μια έπίσημη περίσταση μπορεί νά πούμε Αείμνηστος άντ! μακαρίτης. Κατά τήν περίσταση μιλούμε γιά διασκέδαση και γλέγτι· συντροφιά ή παρέα. "Αν θέλωμε νά ειρωνευτούμε λέμε άρμάδα άντί στόλος,
γραιδιο άντ! γριά, γριούλα. Κάποτε λέμε μέ περισσότερη εγκαρδιότητα γιά τούς πεζούς στρατιώτες οί φαντάροι και τά φανταράκια ή
δνομάζομε καμαρώνοντας τούς εύζώνους τσολιάδες. Ή δ ι ο ι κ η τ ι κ ή
πάλι γ λ ώ σ σ α , πού προτιμά λέξεις άχρωμάτιστες κα! δχι τόσο συνηθισμένες, μπορεί νά πή λήγω άντ! τελειώνω κα! κλοπή άντ! κλεψιά.
Γενικά μπορεί νά παρατηρηθή πώς στήν καθημερινή Ιδιωτική
δμιλία μπορεί νά μεταχειριζόμαστε λέξεις κα! έκφράσεις πού δέ λέγονται στόν κόσμο ή δημόσια κα! προπάντων δέν άνήκουν στή συνηθισμένη γραπτή γλώσσα—άκόμη λιγότερο στήν πρότυπη σχολική (ΟΙ. Τέτοιες είναι λ.χ. μούρη (για τό πρόσωπο), κολοκύθια, οκαμπάζω, ξεφορτώσου με, κατέβασε τα μούτρα τον, τον μπήκαν ψύλλοι στ*avuà κτλ.

192

'Ομώνυμα—Παρώνυμα—Συνώνυμα — Ταυτόσημα— Ίδιωτισμοί

436. Ή διαφορά δμως στό λεξιλόγιο παρουσιάζεται προπάντων
στήν ποιητική
γλώσσα— στήν ποίηση άλλά και γενικότερα στή
γλώσσα της πεζογραφίας, ιδίως τής λογοτεχνικής, δταν ΰπάρχη ποιητική έξαρση. Λέξεις ποιητικές προπάντων είναι λ.χ. ot άκόλουθες:
άλάργα (μακριά), Αλαφιάζομαι (τρομάζω), άντάμα, άρματα άρματώνω, άτι (άλογο πολεμικό, ιππασίας), γοργός, διαφεντεύω (υπερασπίζομαι), κούπα (ποτήρι, συνήθως ξύλινο, κύπελλο), λόγκος (δάσος), νοτίζω (βρέχω), πλουμίζω (στολίζω, κεντώ), πουρνό, ρήγας% ρόδο, τάοι
(μετάλλινο κύπελλο), τρανός τρανεύω (μεγάλος μεγαλώνω), σκιάζομαι
(φοβούμαι), φλάμπουρο, ψίκι (πομπή γάμου, κηδείας) ( ι ).
437. Ή σημασία τών συνωνύμων
καί ό πλουτισμός
μέ άρχαϊες λέξεις.—Τά συνώνυμα είναι μεγάλος πλούτος γιά μιά γλώσσα.
Μέ τή μελέτη τους πλουτίζεται ή άτομική γλώσσα, δξύνεται τό μυαλό
και βαθαίνει ή μόρφωση. Γι 9 αύτό είναι χρήσιμο νά μελετά κάνεις
πλάι στούς λαογραφικούς θησαυρούς τούς δόκιμους συγγραφείς, πού
καθιέρωσαν τή χρήση τους.
Τά συνώνυμα έγιναν σέ πολλές περιστάσεις άφθονώτερα μέ τις
λόγιες λέξεις πού προστέθηκαν στις λαϊκές, ιδίως δταν αύτές ήταν άφη1. Λέξεις ποιητικές βρίσκονται λ.χ. σέ στίχους καθώς οί ακόλουθοι:
αϊ« άξετίμωτο, φλόγα, φωτιά (Βαλαωρίτης), δταν τρανέψης, γιόκα μου (Βιζυηνός), καβαλικεύει τό ρηγόπουλο, παίρνει λαγκάδια, στράτες, ροϋγες (Πολέμης).
*Ας σημειωθή ώστόσο πώς οί ποιητές χρησιμοποίησαν συχνά λέξεις τοΰ
τόπου τους άπό άλλη αίτια, έπειδή τούς ήταν πιό γνωστές καί οίκςΐες καί δχι
γιατί ήθελαν να μεταχειριστούν λέξεις σπάνιες καί ξεχωριστές, δπως τις αίσθάνεται συνήθως ό σημερινός αναγνώστης. Καί δέν είναι μόνο οί λέξεις ποιητικές. Πλάι σ* αύτές μπορεί νά χρησιμοποιηθούν γιά ποιητικά, καί άλλα γραμματικά στοιχεία, φωνητικά ή μορφολογικά, ξένα στήν κοινή γλώσσα. Στούς
στίχους
λαχανιασμένος στάθη εκεϊ κι ό σκύλος, π% άγανάχτησε
στά όρτά τά μονοπάτια.
(Σικελιανός)
*Η Φλωρεντία, σά ν*άδειασε, τής φάνη μες στόν ύπνο της,
τό χάραμα ώς άρχίζει.
(Σικελιανός)
έχομε τ' άκόλουθα ποιητικά στοιχεία : στάθη άντί στάθηκε, π' άντί πού (160),
άγανάχτησε άντί κουράστηκε ή απόστασε, όρτά άντί όρθά (413), φάνη άντί φάνηκε,
ώς άντί καθώς.
Φυσικά δμως δέ θά έπρεπε νά γίνεται ώς πρός τό ζήτημα αύτό κατάχρηση.
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ρημένα δνόματα ή ουσιαστικά πού έπιδέχονταν διαφοροποίηση, επίθετα και ρήματα.
καπετάνιος — πλοίαρχος' τζάκι —εστία (λ.χ. αρρώστιας)' άσπρος —
λευκός (λ.χ. διαγωγή)' ανίκητος, άλύγιστός, άγονάτιστος, Ατσάκιστος—
Ακατανίκητος, ακατάλυτος, άκατάβλητος, Ακαταγώνιστός,
Ασυναγώνιστος,
Ακαταπόνητος ' μουρμουρίζω - ψι&υρίζω.
Πλάι στό λεξιλογικό πλούτο πού μας δίνει έτοιμο ή μητρική
γλώσσα μας δόθηκε ή τύχη νά εχωμε καί δεύτερη πλουσιότατη κληρονομιά άπό τήν άρχαιότητα κα! τήν κλασική της φιλολογία, πού φύλαξε
μαζί με τις άρχαιες λέξεις τόσες έννοιες του άρχαίου πολιτισμού. Γιά
τή γενική λ.χ. έννοια τής συντροφιάς, πλάι σέ μερικές λαϊκές λέξεις
συνώνυμες, είναι πραγματικός πλουτισμός γλωσσικός οί λόγιες Αδερφάτο, ένωση, έσμός, έταιρεία, ϋίασος, ομάδα, δμιλος, σπείρα, σύλλογος,
συμμορία, σύνδεσμος, συνεταιρισμός, σύνοδος, χορεία κτλ. Δίνεται έτσι
μέ τις άρχαιες λέξεις εύκαιρία νά πλουτιστή ή νέα γλώσσα και ό πολιτισμός πού έκφράζει, άπό μιά δεύτερη άνεξάντλητη πηγή. Ά λ λ ά δέν
πρέπει νά καταφεύγω με στήν άρχαία γλώσσα χωρίς άνάγκη παίρνοντας λέξεις ταυτόσημες κα! περιττές παρά μόνο δταν πρόκειται γιά λέξεις μέ άποχρώσεις, πού μπορούν νά χρησιμέψουν στήν εννοιολογική
εμβάθυνση κα! διαφοροποίηση τού λεξιλογικού πλούτου και πού μας
χρειάζονται πραγματικά.

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

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

διπλόμορφα

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

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

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

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

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

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

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

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

πά-

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

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

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

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

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

(Κολοκοτρώνης)
(Κολοκοτρώνης)

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

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

καί δχι

Στή δημοτική λένε

μάλλον ή ήττον
έν ριπή οφθαλμού

μάλλον καί ήττον
έν ροπη δφθαλμον

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

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

* Ιδιωτισμοί αρχαϊκοί—Τά

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

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

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τ Α ΚΥΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΑ

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

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

Τά βαφτιστικά

(*)

Τά βαφτιστικά ονόματα εΐναι ώς πρός

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

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

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

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

δνόματα

οικογενειακά δνόματα είναι ώς προς

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

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

(σταχτί άλογο), Κα-

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

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

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

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

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

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

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

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

"Αρ&ρο—'Οριστικό

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

του.

I. ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ό, ή, τό και τό άόριστο,

τρης, βγαίνει ό ήλιος, νά ίνα

ίνας, μιά, ενα : ίρχεται

ό

Δημή-

λουλούδι.

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

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

Όνομ.
Γεν.
Αΐτ.

ό
του
τό(ν)

ή
τής
τή(ν)

τό
του
τό

Πληθυντικός άριθμός
άρσεν. θηλ. σύδ.

οί
τών
τους

ol
τά
τών
τών
τις (*) τά

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

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

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.

άρσεν.

θηλ.

ένας
ένός
ενα(ν)

μιά
μιας
μιά

ούδ.
ενα
ένός
ενα

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

'Αόριστο &ρ&ρο — Κύρια και κοινά

ΤΑ

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

λέγονται ο! λέξεις πού φανερώνουν πρόσωπα,

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

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

489.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—

Γράφονται

μέ κεφαλαίο

στήν άρχή :

1. Τά κύρια δνόματα : Μα&ιός, 'Ελένη —Κανάρης,
Τρικούπης—
β
9
Ερμης, Σείριος — 'Ελλάδα, Αργυρόκαστρο, Πεντέλη, Ευβοϊκός, 9Ακρόπολη.
Κύρια δνόματα λογαριάζονται καί:
α)Τά έ θ ν ι κ ά (282): "Ελληνες, Σουηδοί,Πειραιώτες,
Σουλιώτισσες.
β)Τά όνόματα τών μηνών, τών ήμερών τής έβδομάδας καί τών
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γ ι ο ρ τ ώ ν : Αύγουστος, Κυριακή, Χριστούγεννα. Έ τ σ ι καί Δεκαπενταύγουστο, Σαρακοστή (&λλά κάνω σαρακοστή, αύριο είναι σαρακοστή).
γ) Τά όνόματα τών έργων τής λογοτεχνίας καί τής τέχνης: ή ΊΙιάδα
τοϋ eΟμήρου, ή *Ασάλευτη Ζωή τοϋ Παλαμά, τά Κρυφό Σκολειό τοϋ
Γύζη, ή Ηρωική
τοϋ Μπετόβεν.
S) TÂ όνόματα τών δ ρ ό μ ω ν , τών π λ α τ ε ι ώ ν , τών σ υ ν ο ι κ ι ώ ν , συν ο ι κ ι σ μ ώ ν , τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν : ό&ός Σταδίου, 'Ομόνοια, Πλάκα, Καστέλα.
2. Ή λέξη θ ε ό ς καί τά συνώνυμά της: Πανάγαθος,
Παντοδύναμος, θεία Πρόνοια κτλ., οί λέξεις Χριστός, Παναγία, Άγιο
Πνεύμα.
Τό &εος γράφεται μέ μικρό δταν πρόκειται γιά τούς θεούς τής μυθολογίας : οί θεοί τοΰ *Ολύμπου, οί Φέσι τών πρωτόγονων λαών.

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

δ. Μερικές συντομογραφίες

(137): Κος, δηλ. κύριος.

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

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

Περιληπτικά—Συγκεκριμένα

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

χριστια-

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τ Ο Γ Ε Ν Ο Σ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

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

Σχηματισμός

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

κα!
κα!

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

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

ξενοδόχαινα

(μόνο γιά τή γυναίκα τοΰ ξενοδόχου) καί

ξενοδόχα.

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

μέ διαφορετική

λέξη

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

ζώων

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

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

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

Θηλυκά

ζώων—Ουσιαστικά

μέ όνο

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

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

ό
δ
ό
δ

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

αρσενικά καί ουδέτερα

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

θηλυκά και ουδέτερα

ή γέφυρα—τό

γεφύρι

ή πεζούλα —τό

πεζούλι.

Τό δείπνο λέγεται στό άρσενικό γένος μόνο δταν πρόκειται γιά
τό τελευταίο δείπνο τοΰ "Ιησού τή νύχτα τοΰ Ιουδαϊκού Πάσχα : δ
μυστικός δείπνος.
505. Υπάρχουν κα! περιπτώσεις πού τό ένα γένος είναι λιγότερο
κοινό: δ άρραβώνας κα! σπανιότερα ή άρραβώνα. 'Ανάλογα ούσιαστικά είναι (άναγράφεται έξω άπό τήν παρένθεση δ πιό κοινός τύπος) :
δ φράχτης (ή φράχτη), ή συνήθεια (τό συνήθειο), τό γιαούρτι
(ή γιαούρτη), τό μελάνι (ή μελάνη), τό μπαρούτι (ή μπαρούτη), τό
ρακί (ή ρακή).
506· Πολλές φορές τά ουδέτερα έχουν ύποκοριστική σημασία: γάτα - γατί,
στάμνα - σταμνί. Συνήθως δμως τά ουδέτερα σέ -ι δέν ξεχωρίζουν ώς πρός τή
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Το γένος τών ουσιαστικών

σημασία από ιόν αρσενικό ή θηλυκό τύπο: άμαξα-αμάξι, κότσυφας - κοτσύφι,
λάρυγγας - λαρύγγι, πλάτανος - πλατάνι, φλούδα - φλούδι, τζίτζικας - τζιτζίκι.
Πολλές φορές τό άρσενικό ή τό θηλυκό έχουν μεγεθυντική σημασία : μύτη - μύτος, κεφάλι - κεφάλα. Έτσι καί μαντίλι - μαντίλα (τού κεφαλιού) (277).

Τό γένος

Αλλάζει

κατά τή

σημασία

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

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

Συνηθίζονται

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

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

δνόματα

συνηθίζονται στόν ένικό. "Ετσι :

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

Τριώδι.

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

9

Ιλισός.

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

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

β
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σπίτι

εχει τρεις

0 αριθμός

Φρόσες,

τών

ουσιαστικών

ol δυο Άντρέηδες

(ετσι έλεγαν στό Ε ι κ ο σ ι έ ν α

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

οί Κατσαντωναϊοι

ol

Κολοκοτρω-

(ολόκληρη ή οικογένεια).

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

μόνο

9

Α) Π ο λ λ ά κοινά δνόματα

μέ

άμφια,

Αντίποινα,

ράματα,

δρίμες,

λύτρα,
τα,

μάγια,

μεθεόρτια,

παλαμάκια,

φόδια,
τάρταρα,
τήματα

Άπαντα,
έγκαίνια,
παρακάλια,

πρόθυρα,
τρεχάματα,

προικιά,

προπάντων

περιληπτική

άρματα,

Αρχαιρεσίες,

έγκατα,

έκατόχρονα,

μεσάνυχτα,

μετρητά,

παρασκήνια,
προπύλαια,

υπάρχοντα,

στόν

πληθυντικό

συχνά σ η μ α σ ί α :

βαφτίσια,

γένια,

έννιάημερα,
δργια,

πεθερικά,

:

γε-

κάλαντα,

δρνιθοσκαλίσμα-

περίχωρα,

πολεμο-

ρέστα,

συλλυπητήρια,

σοχθικά,

χαιρετίσματα,

χαράματα,

χειροκρο-

κτλ.

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

Συνηθίζονται

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

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

ΠΕΜΠΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ Τ Ρ Ε Ι Σ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
518. Γενικά. —Ίο ουσιαστικό έχει ζρείς κλίσεις. Ή διαίρεση
αύτή βασίζεται στό γένος. Στήν πρώτη κλίση ανήκουν δλα τ9 άρσενικά. Στή δεύτερη κλίση ανήκουν δλα τα θηλυκά. Στήν τρίτη κλίση
άνήκουν δλα τα ουδέτερα.
519. Τα ουσιαστικά κάθε κλίσης διαιρούνται σέ Ισοούλλαβα κα!
σέ άν ισοούλλαβα.
Τά Ισοούλλαβα έχουν στόν πληθυντικό τόν ϊδιο αριθμό συλλαβές μέ τήν δνομαστική τοΰ ένικοΰ :
καθρέφτης — καθρέφτες,
χαρά — χαρές,
παιδί — παιδιά.
Τ 9 άνισοσύλλαβα έχουν σέ δλες τις πτώσεις τοΰ πληθυντικού μιά
συλλαβή περισσότερο παρά στήν δνομαστική τοΰ ένικοΰ :
δ περιβολάρης
ol περιβολάρηδες — τών περιβολάρηδων
ή δκά
οί δκάδες — τών δκάδων
τδ κύμα
τά κύματα — τών κυμάτων.
15
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Τ άνισοσύλλαβα ουδέτερα έχουν και στή γενική του ένικοΰ μια συλλαβή
περισσότερο : τσϋ κύματος (586).
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Γιά τον τονισμό τών ουσιαστικών βλ. 89.

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

228

Ot τρεις κλίσεις

και σέ άλλες περιστάσεις στή θέση τής γενικής μπαίνει ή δνομαστική : £να ποτήρι νερό, κάτι κοπάδια γίδια, ενα μπουκέτο
λουλούδια,
δλα τα εϊδη ot κάλτοες, μιά οειρά παραλλαγές, χιλιάδες κόσμος, υστέρα
άπό είκοσι χρόνια πόλεμο, είδε τόν ϊσκιο άπό δυό πόδια, μιά διμοιρία τραυματιοφόροι,
τά φλουριά άπό τή βάφτιση (*).
*Αλλα βασικά γνωρίσματα τής νέας κλίσης είναι :
η) Ή έξίσωση τοϋ χαταληχτιχοϋ
φωνήεντος
στον ενικό τών
άρσενικών κα! τών θηλυκών : Τό φωνήεν τής ενικής αιτιατικής φυλάγεται (έκτός άπό τό ο τών άρσενικών σέ -ος) σέ δλες τ!ς πτώσεις του
ένικοΰ τουλάχιστον άριθμού (κανόνας τοϋ ίδιου φΰονήεντος) :
ή πείνα · τής πείνας - τήν πείνα
ή δύναμη - τής δύναμης - τη δύναμη
ή μαγείρισσα · τής μαγείρισσας - τή μα· ή Κλειώ - τής Κλειώς - τήν Κλειώ
γείρισσα
ο τραγουδιστής - τοϋ τραγουδιστή - τόν
ή κλειδαρότρνπα - τής κ)*ειδαρότρυπας τραγουδιστή
τήν κλειδαρότρυπα
ό στρατώνας - τοϋ στρατώνα · τό στραή σφήκα · τής σφήκας - τή σφήκα
τώνα.

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

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

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

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

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

Οι τρεις
Κανονικοί νέοι τύποι
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Κληρονομημένοι τύποι άσυμμόρφωτοι

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

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

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

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

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

0 1 ίδιες φράσεις μέ ρήμα καί αιτιατική.
Είναι άπαραίτητο νά καταχωριστή τό σημείωμα.
Μου χρειάζονται άποδείξεις, ή καί εχω
άνάγκη άπό αποδείξεις.
Εϊναι ένα εϊδος γυμναστική που γίνεται
με σκοπό ν9 αύξηση τή δραστηριότητα
τοϋ ανθρώπινου οργανισμού.
Χρειάζεται νά συγκρίνη κάνεις τά ήθη
και τά έθιμα τοϋ λαοϋ και τις συνηθειες άλλων τόπων και νά έξιστορήση
τις προσπάθειες τών μορφωμένων.
'Εμπρός σε τόσο μεγάλο κίνδυνο·
Ot πολλές στενοχώριες τόν τσάκισαν.

'Αρσενικά σε -α ς

ΠΡΩΤΗ

Ισοούλλαβα

231

ΚΛΙΣΗ

'Αρσενικά
525. Διαίρεση.— Τ* αρσενικά τελειώνουν στήν ονομαστική τοΰ
ενικού σέ - ς κα! διαιρούνται σέ δύο τάξεις, τήν πρώτη κα! τή δεύτερη τάξη.
Στήν πρώτη τάξη ανήκουν τ8 αρσενικά πού τελειώνουν σέ - α ς ,
-ης, -ες, -ους.
Στή δεύτερη τάξη ανήκουν τ3 αρσενικά πού τελειώνουν σέ - ο ς .

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

σέ -ας
ό ταμίας

Ισοσύλλαβα
6 φύλακας

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

Ονο μ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ο πατέρας
τοϋ πατέρα
τον πατέρα
πατέρα

δ
τοϋ
τον

ταμίας
ταμία
ταμία
ταμία

δ
τον
τό

φύλακας
φύλακα
φύλακα
φύλακα

Πληθυντικός
9

Ονο μ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι πατέρες
τών πατέρων
τονς πατέρες
πατέρες

ot ταμίες
τών ταμιών
τονς ταμίες
ταμίες

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

σέ -ας

ό ψωμάς

Ανισοσύλλαβα
ό ρήγας

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

ο ψωμάς
τον ψωμά
τον ψωμά
ψωμά

Πληθυντικός
δ ρήγας
τοϋ ρήγα
το ρήγα
ρήγα

ol ψωμάδες
τών ψωμάδων
τους ψωμάδες
ψωμάδες

ol
τών
τους

ρηγάδες
ρηγάδων
ρηγάδες
ρηγάδες

Κατά τό ψωμάς κλίνονται : άρακάς, βοριάς, βραχνάς, παπάς, πευκιάς, σκαφτιάς, χαλκιάς κτλ.— Τά επαγγελματικά : άμαξάς, γαλατάς, καστανάς, κοσκινάς,

'Αρσενικά σε -ας, -ης
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μαρμαράς, σφουγγαράς, τσουκαλάς, ψαράς κτλ.—Τά μεγεθυντικά : γλωσσάς, φαγάς κτλ.— Τά ξενικά i άγάς, κουμπαράς, λαπάς, λουκουμάς, μαμμωνάς, μασκαράς,
μαστραπάς, μουσαμάς, παράς, πασάς, ραγιάς, σατανάς, σουγιάς, τραχανάς, χαλβάς,
χαλκάς κτλ.— 0 1 τοπωνυμίες : Κραβασαράς, Μαρμαράς, Μιστράς, Πειραιάς κτλ.,
Καναδάς, Παναμάς' Δουκάδες, Καρουσάδες κτλ.— Το βαφτιστικά : Θωμάς, Λουκάς, Μηνάς κτλ.—Τά οίκογενειακά : Βηλαράς, Καλλιγάς, Καρατζάς, Παλαμάς, Πολυλάς, Σκουφάς, Φωκάς κτλ.
Κατά τό ρήγας
κλίνονται: κάλφας, μπάρμπας, χότζας, καθώς καί τα
προπαροξύτονα: τσέλιγκας, πρωτόπαπας,
φραγκόπαπας.

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

δ ναύτης
τού ναύτη
τό ναύτη
ναύτη

Πληθυντικός
ό νικητής
τον νικητή
τό νικητή
νικητή

ol ναύτες
τών ναυτών
τούς ναύτες
ναύτες

οί
τών
τούς

νικητές
νικητών
νικητές
νικητές

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

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

σέ -τής
μέ διπλό
6 πραματευτής

πληθυντικό

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

Όνομ.

ο

Πληθυντικός
οί

πραματευτής

Γεν.

τοϋ

πραματευτή

Αιτ.

τον

πραματευτή

Κλητ.

πραματευτάδες

και

τών πραματευτάδων
τους πραματευτάδες

οί

πραματευτες

τών

πραματευτών

τους

πραματευτές

πραματευτάδες

πραματευτή

πραματευτές

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

σέ

-ης

άνισοσύλλαβα

6 νοικοκύρης

ό

φούρναρης

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

δ

γανωματής

ο

Γεν.
Αιτ.

τοϋ

γανωματή

τδ

γανωματή

νοικοκύρης

δ

του

νοικοκύρη

τοϋ

φούρναρη

τδ

νοικοκύρη

το

φούρναρη

γανωματή

Κλητ.

νοικοκύρη

φούρναρης

φούρναρη

Πληθυντικός
Όνομ
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

οι
τών
τους

γανωματήδες

οί

νοικοκύρηδες

γανωματήδων

τών

νοικοκύρηδων

γανωματήδες

τούς

νοικοκύρηδες

τούςφουρνάρηδες

νοικοκύρηδες

φουρνάρηδες

γανωματήδες

οί
τών

φονρνάρηδες
φουρνάρηδων

Κατά τό γαν<οματής κλίνονται διάφορα επαγγελματικά παράγωγα σέ -τής,
-τζής : μπαλωματής, πεταλωτής, καφετζής, κουλουρτζής. "Ετσι καί τό παπουτσής, μερακλής, χατζής, χιμπαντζής κτλ. — Ot τοκωνυμίεςιΜισσισσιππής.— Τ' άρχαΐα κύρια όνόματα : 'Απελλής, 9Ηρακλής, Θεμιστοκλής, Περικλής κτλ.—Τά βαφτιστικά : Κωστής, Παναγής, Παντελής κτλ.— Τά οίκογενειακά : Κοραής, Παπανικολής, Ραγκαβής, Τσιτσεκλής, Φραντζής κτλ.
Κατά τό νοικοκύρης
κλίνονται : βεζίρης, γκιόνης, μανάβης, μουσαφίρης,

'Αρσενικά

σέ -η ς -ε ς,

-ους
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χαλίφης.— Τά επαγγελματικά σέ -άρης : βαρκάρης, περιβολάρης, -ιέρης : καμαριέρης, τιμονιέρης.—Τά υποκοριστικά σέ -άκης : δρομάκης, Παυλάκης, σέ -ούλης :
παππούλης, πατερούλης.— Τά εθνικά: Άρμένης, Καραγκούνης, Λιάπης κτλ.— Ot
τοπωνυμίες : Γάγγης, Τίγρης κτλ.— Τά βαφτιστικά : " Αλκιβιάδης, * Αντώνης, Βασίλης, Γιάννης, Μανόλης, Φώτης κτλ.— Τά οικογενειακά: Βαλαωρίτης, Γύζης,
Δραγούμης, Κανάρης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Τρικούπης, * Υψηλάντης κτλ.— Ot
ονομασίες τών μηνών : Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης κτλ.
Κατά τό φούρναρης
κλίνεται τό κοτζάμπασης και μερικές τοπωνυμίες :
Δούναβης, Τάμεσης, Τίβερης κτλ. (χωρίς πληθυντικό).

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

536.

καί φουρναραιοι βλ. 615.

(?.—'Αρσενικά σέ -ες
ό καφές
'Ενικός

9

Ο νομ.

ό

Πληθυντικός
ol

καφέδες

Γεν.

του καφέ

τών

καφέδων

Αιτ.

τον

τους

καφέδες

Κλητ.

καφές
καφέ
καφέ

καφέδες

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

537.

7 —'Αρσενικά σέ - ο ν ς
ό

πάππους

'Ενικός
9

Ο νομ.

δ

πάππους

Πληθυντικός
οι

παππούδες

Γεν.

τον πάππου

τών

παππούδων

Αιτ.

τόν παππον

τονς

παππούδες

Κλητ.

παππον

παππούδες

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

8.—'Αρσενικά
6 ουρανός

ak -ο ς

ό δρόμος

ό άγγελος

Ένικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

ο ουρανός
τον ουρανού
τόν ουρανό
οϋρανε

ό δρόμος
τοϋ δρόμου
τό δρόμο
δρόμε

δ
τοϋ
τόν

άγγελος
δγγελου
άγγελο
άγγελε

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι ουρανοί
τών οϋρανών
τούς ούρανούς
ουρανοί

ol δρόμοι
τών δρόμων
τούς δρόμους
δρόμοι

οι
τών
τούς

άγγελοι
άγγελων
αγγέλους
άγγελοι

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

προπαροξντόνων

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

Ό

πληθυντικός

τών οικογενειακών

όνομάτων

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

* Ανακεφαλαιωτικός

πίνακας

τών

άρσενικών.

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

όνο μαστικής
Πληθυντικός

'Ενικός

τάξη

Σέ -ας
-ας
-άς
ας
ας
-ης

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

Δεύτερη τάξη
Σέ Ός (ισοσύλλαβα)

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

Γενικές

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

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

-οι ουρανοί, άγγελοι.

παρατηρήσεις

3

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

ΔΕΥΤΕΡΗ

ΚΛΙΣΗ

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

552.

ί . — Θ η λ υ κ ά σέ -α
ή καρδιά

ή ώρα

ή -θάλασσα

ή ελπίδα

ή

σάλπιγγα

'Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ή καρδιά
τής καρδίας
τήν καρδιά
καρδιά

ή ώρα
τής ώρας
τήν ώρα
ώρα

ή
τής
τή

θάλασσα
θάλασσας
θάλασσα
θάλασσα

οι
τών
τΙς

θάλασσες
θαλασσών
θάλασσες
θάλασσες

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι καρδιές
τών καρδιών
τΙς καρδιές
καρδιές

οί ώρες
τών ώρών
τις ώρες
ώρες

Θηλυκά aè -a
Ενικός

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

σάλπιγγα
σάλπιγγας
σάλπιγγα
σάλπιγγα

ol έλπίδες
τών έλπίδων
τΙς έλπίδες
έλπίδες

ol σάλπιγγες
τών σαλπίγγων
τΙς σάλπιγγες
σάλπιγγες

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

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

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

Όνομ.
Γεν.
ΑΪτ.
Κλητ.

ή δκά
τής δκάς
τήν δκά
δκά

Πληθυντικός

οί
τών
τΙς

δκάδες
δκάδων
δκάδες
δκάδες

Κατά τό όκά κλίνονται : γιαγιά, μαμά, νταντά.

556. Τό κυρά σχηματίζει τόν πληθυντικό κυρές και

κυράδες.

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

Θηλυκά σε -η
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2. — θηλυχά
σέ
ή ψυχή

ή νίκη

-η
ή ζάχαρη

Ένικός
Όνομ.

ή

ή

νίκη

ή

Γεν.

τής

ψυχή
ψυχής

τής

νίκης

τής

ζάχαρης

Αϊτ.

τήν

ψυχή

τή

νίκη

τή

ζάχαρη

νίκη

ψυχή

Κλητ.

ζάχαρη

ζάχαρη

Πληθυντικός
Όνομ.

οί

Γεν.

τών

Αϊτ.

τIς

Κλητ.

ψυχές

οί

ψυχών

τών

νικών

ψυχές

τις

νίκες

ψυχές

νίκες

νίκες

οί
τις

ζάχαρες
ζάχαρες
ζάχαρες

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

πού

κατεβάζουν

καί τόν

πληθυντική

και μερικά παρο-

τόνο στή λ ή γ ο υ σ α : τών

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

Τά

προπαροξύτονα δέν τή σχηματίζουν

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

3.—

Θηλυκά

σέ 'η

ή σκέψη
Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ή οχέψη
τής σκέψης
τή σκέψη
σκέψη

ή δύναμη
τής δύναμης
τή δύναμη
δύναμη

Αρχαιόκλιτα
ή δύναμη
Πληθυντικός
οί σκέψεις
τών σκέψεων
τις σκέψεις
σκέψεις

οι
τών
τις

δυνάμεις
δυνάμεων
δυνάμεις
δυνάμεις

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

Θηλυκά

σε -η αρχαιόκλιτα,

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

— τΙς δυνάμεις

563.

- οί δυνάμεις

-

(Χ).

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

ή

Γεν.

τής

Φρόσως

Αιτ.

τή

Φρόσω

Κλητ.

Φρόσω

Φρόσω

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

Φρόσω,

Λενιώ

(ή). ' Α λ λ ά τό Αενιό,

τό

Κατερινιό.

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

5.—θηλυκά

ai -ο ς

άρχαιόκλιτα

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

ή

εγκύκλιος

τής Εγκυκλίου
τήν Εγκύκλιο
Ιγκύκλιο)

Πληθυντικός
ol

Εγκύκλιες

και ol

τών
Εγκυκλίων
τις Εγκύκλιες
και τις
(Εγκύκλιοι)

εγκύκλιοι
Εγκυκλίους

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

Θηλυκά σέ -ο ς, -ου — 'Ανακεφαλαιωτικός

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

αλεπού
Πληθυντικός

αλεπού
αλεπούς
άλεπού
άλεπού

οί
τών
τ}ς

άλεπονδες
άλεπούδων
άλεπονδες
άλεπονδες

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

'Ανακεφαλαιωτικός

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

πίνακας

τών

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

Φηλυκών.
όνο μαστικής

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

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

παρατηρήσεις

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

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

ΚΛΙΣΗ

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

Πρώτη τάξη : Ίσοσυλλαβα
575.

1.—Ούδέτερα
τό βουνό

τό πεύκο

σέ -ο
τό σίδερο

τό πρόσωπο

Ένικός
9

Ονομ.
Γεν.
Α!τ.
Κλητ.

τό βουνό
τοϋ βουνού
τό βουνό
βουνό

τό πεύκο
τοϋ πεύκου
τό πεύκο
πεύκο

τα βουνά
τών βουνών
τά βουνά
βουνά

τά πεύκα
τών πεύκων
τά πεύκα
πεύκα

τό σίδερο
τοϋ σίδερου
τό σίδερο
σίδερο

τό
τοϋ
τό

πρόσωπο
προσώπου
πρόσωπο
πρόοωπο

τά σίδερα
τών σίδερων
τά σίδερα
οίδερα

τά
τών
τά

πρόσωπα
προσώπων
πρόσωπα
πρόσωπα

Πληθυντικός
9

Ονο μ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

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

2.—Ούδέτερα
τό παίδι
'Ενικός

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

τό τραγούδι
τοϋ τραγουδιού
τό τραγούδι
τραγούδι

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

τά
τών
τά

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

Ούδέτερα σέ -ος, -μα

582.

3.—Ούδέτερα
τό μέρος

σέ -ο ς
τά έδαφος

* Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

τό μέρος
τον μέρονς
τό μέρος
μέρος

251

Πληθυντικός

τό έδαφος
τον έδάφονς
το έδαφος
έδαφος

τά μέρη
τών μερών
τά μέρη
μέρη

τά εδάφη
τών έδαφών
τά έδάφη
έδάφη

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

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

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

4.—Ούδέτερα
τό κύμα
Ενικός

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

σέ

-μα

τό δνομα
Πληθυντικός

τά δνομα
τον δνόματος
τό δνομα
δνομα

τά κύματα
τών κυμάτων
τά κύματα
κύματα

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

5.— Ούδέτερα

ab

-σιμό

(-ξ ι μ ο, 'ψ ι μ ο)

τό γράψιμο
Πληθυντικός

Ένικός
Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

τό
τον
τό

τά
τών
τά

γράψιμο
γραψίματος
γράψιμο
(γράψιμο)

γραψίματα
γραψιμάτων
γραψίματα
(γραψίματα)

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

6.— Ούδέτερα
τό κρέας

τό κρέας
τον κρέατος
τό κρέας
κρέας

τό
τον
τό

-ως

τό φως
Πληθυντικός

Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ai -ας,

φως
φωτός
φώς
φώς

τα κρέατα
τών κρεάτων
τά κρέατα
κρέατα

τά
τών
τά

φώτα
φώτων
φώτα
φώτα

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

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

592. 'Ανακεφαλαιωτικός

πίνακας

τών
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ούδετέρων

Οί καταλήξεις τής ένικής και τής πληθυντικής

όνσμαστική ς

Πληθυντικός

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

πίνακας

βουνό, σίδερο
παιδί, τραγούδι
μέρος, έδαφος

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

Γενικές

-α

βουνά, σίδερα
παιδιά, τραγούδια
μέρη, έδάφη

•ματα
•σίματα
-ατα
-ωτα

κύματα, ονόματα
γραψίματα
κρέατα
φώτα

παρατηρήσεις

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

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

ίδιόκλιτα,

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

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

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

Παπανα-

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

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

Ελλειπτικά

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

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

600. Σ τ ή γ ε ν ι κ ή

μ ό ν ο συνηθίζονται ot λέξεις: τοϋ

κάκου—

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

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

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

δ
τον
τό

δεκανέας
δεκανέα
δεκανέα
δεκανέα

Πληθυντικός

ot
τών
τονς

δεκανείς
δεκανέων
δεκανείς
δεκανείς

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

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

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

μηδέν,

φω-

Ίδιόκλιτα

—

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

Διπλόκλιτα

παντός,

σύμπαντος, μηδενός,
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φω-

Πληθυντικός αριθμός

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

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

βάτος
βράχος
δεσμός
γ κρεμνος
καπνός

Πληθυντικός
οί
οi
οι
οί
οι

ό λαιμός

οι

ό λόγος
ό ναύλος

οι
οί

ό ουρανός
ό πηλός

οι
οi

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

Πληθυντικός

ό σκελετός
δ σταθμός

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

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

β) Τα θηλυκά
Θ έτη.

'Αρτέμιδα - "Αρτεμη,

Θέμιδα - Θέμη,

Θέτιδα -

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

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

ΤΑ

ΕΠΙΘΕΤΑ

ΕΒΔΟΜΟ

Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΛΙΣΗ

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

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

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

622.
καλός

καλή

καλό

ah -ο ς, -if, -ο
άμορφος

ομορφή

άμορφο

Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

δ καλός
τον καλού
τόν καλό
καλέ

ή καλή
τής καλής
τήν καλή
καλή

τό καλό
τον καλού
τό καλό
καλό

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οί κάλοι
τών καλών
τονς καλούς
καλοί

ol καλές
τών καλών
τις καλές
καλές

τά καλά
τών καλών
τά καλά
καλά

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

Όνομ.
Γεν.
Alt.
Κλητ.

δμορφος
δμορφον
δμορφο
δμορφε

ή
τής
τήν

δμορφη
δμορφης
δμορφη
δμορφη

τδ
τοϋ
τδ

δμορφο
δμορφον
δμορφο
δμορφο

τά
τών
τά

δμορφα
δμορφων
δμορφα
δμορφα

Πληθυντικός
οί
τών
τϊς

Οί ομορφοι
τών
δμορφων
τους
δμορφονς
δμορφοι

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.
Κλητ.

δμορφες
δμορφων
δμορφες
δμορφες

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

2.—ΈπίΦετα
ωραίος

ώραία

ak -ο ς, -α, - ο

ώραΧο

πλούσιος

πλούσια

πλούσιο

Ένικός
Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.
Κλητ.

ό ώρα ιος
τοϋ ώραίον
τον ώραϊο
ώραϊε

ή
τής
τήν

ώραία
ώραίας
ώραία
ώραία

το
τοϋ
τδ

ώραϊο
ώραίον
ώραϊο
ώραϊο

τα
τών
τά

ωραία
ώραίων
ώραϊα
ώραϊα

Πληθυντικός
Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

οι ώραϊοι
τών ώραίων
τονς ώραίονς
ώραϊοι

ol
τών
τΙς

ώραΐες
ώραίων
ώραΐες
ώραϊες

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

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

πλούσιος

ή

πλούσια

τον πλούσιου
τόν πλούσιο

ό

τής
τήν

πλούσιας
πλούσια

Κλητ.

πλούσιε

τό
τοϋ
τό

πλούσιο
πλούσιου
πλούσιο
πλούσιο

τά

πλούσια

πλούσια
Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

πλούσιοι

ol

τών πλούσιων

οί

τών

τούς πλούσιους
πλούσιοι

τϊς

πλούσιες
πλούσιων
πλούσιες
πλούσιες

τών

πλούσιων

τά

πλούσια
πλούσια

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

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

628.

3.—Έπί&Β%α
γλυκός

ah -6ς, -ιά, -ό
γλυκιά

γλυκό

Ένικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

δ γλυκός
τοϋ γλυκού
τό γλυκό
γλυκέ

ή
τής
τή

γλυκιά
γλυκιάς
γλυκιά
γλυκιά

τό
τοϋ
τό

γλυκό
γλυκού
γλυκό
γλυκό

τά
τών
τά

γλυκά
γλυκών
γλυκά
γλυκά

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.
Κλητ.

οί γλυκοί
τών γλυκών
τούς γλυκούς
γλυκοί

ol γλυκές
τών γλυκών
τΙς γλυκές
γλυκές

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

Έπί&ετα

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

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

-ιά,

-ό γράφεται στόν

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

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

4.—Επίθετα
βαθύς

βαθιά

aè -ύς, - ι ά , -ύ- -ής, -cd, -I
βαθύ

σταχτής

σταχτιά

σταχτί

'Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ο βαθύς
τον βαθιού
το βαθύ
βαθν

ή
τής
τή

το
τον
τό

βαθύ
βαθιού
βαθύ
βαθύ

βαθιές
βαθιών
βαθιές
βαθιές

τά
τών
τά

βαθιά
βαθιών
βαθιά
βαθιά

οταχτια
σταχτιάς
σταχτιά
σταχτιά

το
τον
τό

σταχτί
σταχτιού
σταχτί
σταχτί

τα
τών
τά

οταχτια
σταχτιών
σταχτιά
σταχτιά

βαθιά
βαθιάς
βαθιά
βαθιά

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

οι βαθιοί
τών βαθιών
τονς βαθιονς
βαθιοί

οί
τών
τις

'Ενικός

Όνομ.
Γεν.
Αίτ.
Κλητ.

ο σταχτής
τον σταχτιού
τό σταχτή
σταχτή

ή
τής
τή

Πληθυντικός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οί σταχτιοι
των σταχτιών
τονς σταχτιονς
σταχτιοϊ

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

ενική γενική του αρσενικού και τού ούδετέρου είναι

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

αρύς, (ε)λαφρνς

αραιός — άραιή — αραιό,

έχουν και

τόν τύπο

αδρός -

ελαφρός — ελαφρό.

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

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

μα-

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

5.—ΈπΙ&ετα
^tyAicİçtys

σέ - η ς , - α , - ι κ ο
^λίάρα

ζηλιάρικσ

'Ενικός
Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

<5 ζηλιάρης
τοϋ ζηλιάρη
τό ζηλιάρη
ζηλιάρη

ή ζηλιάρα
τής ζηλιάρας
τή ζηλιάρα
ζηλιάρα

τό
τοϋ
τό

ζηλιάρικο
ζηλιάρικου
ζηλιάρικο
ζηλιάρικο

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

'Επίθετα

ak -ης, -α, -ι χ ο—'Ανώμαλα

έπίθετα
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Πληθυντικός

Όνομ
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οί ζηλιάρηδες
τών ζηλιάρηδων
τους ζηλιάρηδες
ζηλιάρηδες

οί
τΙς

ζηλιάρες
—
ζηλιάρες
ζηλιάρες

τά
τών
τά

ζηλιάρικα
ζηλιάρικων
ζηλιάρικα
ζηλιάρικα

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

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

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

δ
τόν

πολύς
—
πολύ
—

ή πολλή
τής πολλής
τήν πολλή

τδ
το

πολύ
—
πολύ

Πληθυντικός
Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι πολλοί
τών πολλών
τονς πολλούς
(πολλοί)

oi πολλές
τών πολλών
τις πολλές
(πολλές)

τά πολλά
τών πολλών
τά πολλά
(πολλά)

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

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

Ό σχηματισμός

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

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

σχηματισμός

τοϋ

συγκριτικοΰ

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

—Ούδέτεραάνισοσύλλαβα

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

καλός,

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

Ό

σχηματισμός

του

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

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

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

α υ τ ά λέγονται

διαφορετικό

άνώμαλα.

Τέτοια

είναι :
κακός—χειρότερος

απλός —

πολύς—περισσότερος

( σ π α ν . πιότερος)

άπλούστερος

καλός - καλύτερος

(ποιητ.

κάλλιος)

γέρος—γεροντότερος
Β.—Ό

σχηματισμός

6 5 1 . Α ) Τ ό σχετικό

τοϋ

ύπερΦετικό

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

η ό καλύτερος,

τό καλύτερο'

οι πιό λίγοι

ή πιό

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

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

ή οί λιγότεροι,

6 5 2 . Β ) Τ ό άπόλυτο

ύπερ&ετικοϋ

ή ή καλύτερη,

τό πιό καλό

τό πιό σωστό ή τό σωστότερο

ύπερθετικό

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

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

άπόδειξη

στιγμή,

σοφώτατος

ή
(ι).

άνθρωπος,

έντιμότατος,
γλυκύτατο

-ύτατος):
ταπεινότατος,

κρασί,

απλού-

(·).

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

1. Κάποτε καί τό μονολεχτικό συγκριτικό έπίθετο παίρνει εμπρός του τό
πιό, π.χ. πιό καλύτερος μέ τήν έννοια: πιό καλός.
2. Σπανιότερα λέγουν καί καλός - καλότατος. Τό μονολεχτικό υπερθετικό
συνηθίζεται περισσότερο στή γλώσσα τής λογοτεχνίας καί τής επιστήμης:
*Ω μεγαλότατε κριτή, και πάψε τό θυμό σου.
(Θυσία Αβραάμ)
Ταπεινότατη σου γέρνει | ή τρ ισ άθλια κεφαλή.
(Σολωμός)
Βγαίνει γιά σε γλυκότατος άπ' τήν καρδιά μου ό στίχος.
(Σολωμός)
Στης παναρμονικότατης *Αθήνας τόν άέρα.
(Παλαμάς).
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β) Μέ σ ύ ν θ ε τ α άπό τό θετικό, μέ πρώτο συνθετικό τό επίθετο ολος,
τήν πρόθεση κατά (365) ή τό ούσιαστικό θεός (327):
όλος : ολόμαυρος, ολοζώντανος, όλοπράσινσς
κατά : κατακόκκινος, κατακάθαρος, κατάξερος.
θεός: θεόγυμνος, θεόκουφος, θεονήστικος, θεοσκότεινος.
Μέ τήν πρόθεση κατά συνθέτονται καί πολλές παθητικές μετοχές : κατα·
χαρούμενος, κατακουρασμένος.
Σάν ύπερθετικά μπορούν νά λογαριαστούν καί μερικά σύνθετα μέ άριθ·
μητικά : τρισκατάρατος, τετράξανθος, τετράπαχος, τετράψηλος, πεντάρφανος, πεντάμορφη κτλ. (359).
'Υπερθετικού άπόλυτου σημασία έχουν καί μερικά λόγια συνήθως έπίθετα
σύνθετα, μέ πρώτο συνθετικό τό παν-, παγ-, παμ- (399): πανάγιος, πανάθλιος,
πανάκριβος, πανάλαφρος, πανάρχαιος κτλ., πάγκοινος, παμπάλαιος, πάμπολλοι.
6 5 4 . 'Ανώμαλα
ύπερθετικά.—
Μερικά έπίθετα σχηματίζουν τό
απόλυτο μονολεχτικό υπερθετικό άπό διαφορετική ρίζα ή διαφορετικά
άπό τ 9 όίλλα. Τ α ύπερθετικά αύτά λέγονται Ανώμαλα.
Τέτοια είναι :
απλός — απλούστατος
μεγάλος—μέγιστος
λίγος—έλάχιστος
καλός—άριστος
(*).
μικρός—έλάχιστος
655.
Θετικό
ψηλός

Παράδειγμα

σχηματισμοϋ

Συγκριτικό
περιφραστικό
μονολεχτικό
πιό ψηλός

ψηλότερος

'Ελλειπτικά

παραθετικών
'Υπερθετικό
σχετικό
απόλυτο
ό ψηλότερος
δ πιό ψηλός

ψηλότατος
πολύ ψηλός
πολύ πολν ψηλός.

παραθετικά

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

(κάτω)
(άνω)
(υπέρ)

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

Ιεραρχίας

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

Παραθετικά

μετοχών —
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επιρρημάτων

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

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

τών

μετοχών

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

Συγκριτικό

χαρούμενος
προκομμένος
εύτνχισμενος

πιό χαρούμενος
πιό προκομμένος
πιό εύτυχισμένος

Tà παραθετικά

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

τών

έπιρρημάτων

9

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

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

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

18
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662· Ά π ό τά επίθετα πολύς κα! λίγος σχηματίζονται τα επιρρήματα πολν και λίγο, πού Ιχουν τ9 άκόλουθα παραθετικά :
Θετικό
πολν
λίγο

Συγκριτικό

'Υπερθετικό

τιερισσότερο (πιότερο)
λιγότερο

πάρα πολύ
πολν λίγο (ελάχιστα)

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

ΕΝΑΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΕΠΙΘΕΤΑ

667. 'Αριθμητικά
έπίθετα δνομάζομε τις λέξεις πού φανερώνουν έναν αριθμό ή τή σειρά (') : ό χρόνος έχει δώδεκα μήνες, δ Μαθ ιός έφτασε πρώτος.
668. Ξεχωρίζομε πέντε ειδών αριθμητικά έπίθετα: τά απόλντα,
τά ταχτικά, τά πολλαπλασιαστικά, τ9 άναλογικά κα! τά περιληπτικά.
1. Τ' αριθμητικά έπίθετα ονομάζονται έτσι, άν καί πολλές φορές συνηθίζονται καί σάν ούσιαστικά.

'Απόλυτα
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Α.—"Απόλυτα

αριθμητικά

6 6 9 . Τ ά Απόλυτα
άριθμητικά
έπίθετα
φανερώνουν ορισμένο
π λ ή θ ο ς ά π ό ουσιαστικά, Ιναν ά ρ ι θ μ ό : έχει τρεις κόρες, πέρασαν
σαράντα
μέρες.
Ό ά ρ ι θ μ ό ς τών άπόλυτων ά ρ ι θ μ η τ ι κ ώ ν είναι άπεριόριστος. Σ τ ο
καθένα τους άντιστοιχει σ υ ν ή θ ω ς ά π ό ενα ταχτικό ά ρ ι θ μ η τ ι κ ό .
Σ τ ό ν άκόλουθο π ί ν α κ α π α ρ α θ έ τ ο ν τ α ι τ 9 α ρ ι θ μ η τ ι κ ά , άπόλυτα και
ταχτικά, μαζί μέ τά έλληνικά σημεία γ ρ α φ ή ς τ ώ ν ά ρ ι θ μ ώ ν (βλ. 703).
6 7 0 . Πίνακας

τών

Απόλυτων

καί

τών

ταχτικών

Αριθμητικών

(ι)

iKJt °

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

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

22

GÛ.
Χ

Χ β

οα
"Q.
8 e*
<ο» *ξ.
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Ταχτικά αριθμητικά

ίνας, μία - μιά, ίνα
δύο, δνο
τρεις, τρία
τέσσερεις, τέσσερα
πέντε
Ηι
εφτά (Ιπτα)
όχτώ
εννέα, êvvtà
δέκα
εντεκα
δώδεκα
δεκατρία
δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι (δεκάξι)
δεκαεφτά {δεκαεπτά)
δεκαοχτώ
δεκαεννέα, δεκαεννιά
είκοσι
είκοσι ίνας, είκοσι μία,
είκοσι ίνα
εϊκοσι δύο

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

είκοστός δεύτερος
1. Στήν περίπτωση πού μνημονεύονται μέ τή σειρά ol άριθμοί, χρησιμοποιούμε συνήθως τό ούδέτερο γένος (δταν τό άριθμητικό κλίνεται) καί λέγονται περισσότερο μερικοί λόγιοι τύποι.
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23
30
40
50
60
70
80
90
100
101

ν'
I'
ο'
π'
h
ο'
ρα'

102
120
121
200

Qß'
ρκ'
ρκα'
σ'

300

τ'

400

υ'

500

φ'

600

Χ'

700

•Ψ'

800

ω'

κγ'
λ'

μ'

900
1000
2000
3000
10.000
100.000
200.000
1.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000.000

,α
,β
,ν
,ι
,ρ
,σ
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Ταχτικά αριθμητικά

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

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

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.

ένας
ένός
ενα(ν)

Ουδέτερα

μία, μιά
μιας
μία, μιά

ενα
ένός
ενα

τρία τέοοερα

677.

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.

Θηλυκά
ένα

τρεις
τριών
τρεις

τέσσερεις
τεσσάρων
τέσσερεις

τρία
τριών
τρία

τέσσερα
τεσσάρων
τέσσερα

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

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

683. 'Αριθμητικές
πράξεις.—Γιά
νά φανερώσωμε τις άριθμητικές πράξεις μεταχειριζόμαστε:
α) Γ ι ά τήν πρόσθεση τό και η τό σύν : δύο σύν τρία.
β) Γ ι ά τήν άφαίρεση τό άπό, τό πλήν ή τό μείον : έξι πλήν πέντε.
γ) Γ ι ά τόν πολλαπλασιασμό τό άρθρο οί ή τό έπΐ ή τίποτε :
δχτώ οί πέντε, Α έπι Β, τρεις οχτώ είκοσι
τέσσερα.
δ) Γ ι ά τή διαίρεση τό στό ή τό διά : τό τρία στό είκοσι, είκοσι
δια τρία.
684· Ό καθορισμός
τοϋ χρόνου μέ τούς Αριθμούς.—Ό
χρόνος πού σ9 αύτόν κάτι γίνεται, έγινε ή θ ά γίνη δρίζεται συνήθως δτσι :
α) Ο ί ώ ρ ε ς : Μέ τήν πρόθεση σ(έ), τήν αΐτιατική του άρθρου και τό άριθμητικό : στή μία, στις εξι (ή ώρα), στίς τρεις παρά
τέταρτο.
β) Ο ι μ έ ρ ε ς τ ο ύ μ η ν ό ς : Γιά τήν πρωτομηνιά, ή αΐτιατική

'Απόλυτα

αριθμητικά

— Ταχτικά

αριθμητικά

279

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

άριθμητικά

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

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

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

ένάμι-

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

Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά—'Αναλογικά
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Τ' άλλα είδη τών αριθμητικών
696. Τα πολλαπλασιαστικά, τ9 αναλογικά καί τα περιληπτικά
άριθμητικά τά σχηματίζομε άπό δνόματα άριθμών προσθέτοντας ορισμένες καταλήξεις.
Οί λέξεις πού σχηματίζονται έτσι είναι ούσιαστικά ή έπίθετα.
'Αντίθετα δμως άπο τ9 απόλυτα ή και τά ταχτικά άριθμητικά, πού είναι
απεριόριστα, τ9 άλλα αύτά άριθμητικά είναι λίγα και δέν άποτελούν
συνήθως μεγάλες σειρές.
697. Γ.— Τά πολλαπλασιαστικά
άριθμητικά φανερώνουν άπό
πόσα απλά μέρη άπαρτίζεται κάτι και τελειώνουν σέ
-ηλός,-ηλή,-πλό:
διπλό παράθυρο, διπλή μερίδα, τριπλή κλωστή.
Πολλαπλασιαστικά άριθμητικά είναι : απλός, διπλός,
τριπλός,
τετραπλός, πενταπλός, έξαπλός, δεκαπλός, είκοσαπλός,
έκατονταπλός,
χιλιαπλός κτλ., (πολλαπλός, ποσαπλός).
698. Κοντά σ'αύτά συνηθίζονται, στή λαϊκότερη Ιδίως γλώσσα,
κα! πολλαπλασιαστικά σύνθετα άπό τό διπλός : τρίδιπλος δηλ. τριπλός,
τετράδιπλος, έφτάδιπλος κτλ., έκατοντάδιπλος. Ά ν τ ι άπλός λέγεται κα!
μονός (»).
699. Δ.—Τ 9 Αναλογικά Αριθμητικά φανερώνουν ποιά άναλογία
έχει ένα ποσό πρός ένα άλλο, πόσες φορές δηλαδή μεγαλύτερο είναι Ινα
ποσό άπό ένα άλλο, κα! τελειώνουν σέ «πλάσιος, ·πλάσια,-πλάσιο
:
τό σπίτι μου είναι διπλάσιο άπό τό γειτονικό.
Αναλογικά άριθμητικά είναι : διπλάσιος, τριπλάσιος, τετραπλάσιος, πενταπλάσιος, δεκαπλάσιος, είκοσαπλάσιος,
τριανταπενταπλάσιος,
έκατονταπλάσιος, χιλιαπλάσιος κτλ., (πολλαπλάσιος,
ποσαπλάσιος).
700. Ά ν τ ι διπλάσιος, τριπλάσιος κτλ. λέγεται κα! δύο, τρεις κτλ.
φορές μεγαλύτερος.
Άντί διπλάσιος λέγεται καί διπλός σέ φράσεις καθώς τό σπίτι μου είναι
διπλό άπό τό δικό σου. Επίσης άντί διπλάσιος λέγεται καί άλλος τόσος, άντί
τριπλάσιος, τετραπλάσιος κτλ. λέγεται καί τρεις, τέσσερεις φορές τόσος κτλ.
Τό πολλαπλάσιο είναι ούσιαστικό (δρος άριθμητικής).
1. Κάποτε, όταν πρόκειται γιά διαίρεση, μερικοί μεταχειρίζονται στή
θέση τοΰ διπλός, τριπλός τό διττός, τριττός.
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Τά σύνθετα έπίθετα μέ α' συνθετικό τ'άριθμητικά τρια-, τετρα- κτλ., χρησιμεύουν γιά νά σχηματίζουν υπερθετικά (βλ. 653).

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

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

"Ονόματα μέτρων

έκφρασμένα

μέ παράγωγα

Αριθμητικών

702. Συχνά χρησιμεύουν μερικές παραγωγικές καταλήξεις γιά νά
δηλωθούν έννοιες μέτρων σχετικές μέ χρήμα, βάρος, χωρητικότητα,
ηλικία, άπόσταση, χρονική διάρκεια κτλ.:
-άρα. Φανερώνει ενα σύνολο άπό μονάδες ορισμένες* νομίσματα:
πεντάρα, δεκάρα — δρους σέ διάφορα παιχνίδια : δυάρα, τριάρα, εξάρα — μέτρο
βάρους, κυρίως σέ δράμια (λ.χ. γιά κρασί): πεντακοσάρα, χιλιάρα (9). -άρι. Φανερώνει μέτρο βάρους σέ δράμια: πενηντάρι, εκατοοτάρι. Λέγεται καί γιά χαρ1. "Αν καί ούσιαστικά, εξετάζονται τά περιληπτικά άριθμητικά έδώ γιά
νά μή χωριστούν άπό τ* άλλα άριθμητικά.
2. Στή στρατιωτική γλώσσα ονομάζονται οί τιμωρίες πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι ήμερων πεντάρα, δεκάρα κτλ.
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τονομίσματα ή μεταλλικά νομίσματα: δεκάρι, πενηντάρι (χ). -άρικο : Λέγεται γιά
χαρτονομίσματα ή μεταλλικά νομίσματα ορισμένης άξίας : είκοσάρικο, εκατοστάρικσ, χιλιάρικο. -άρης, θηλ. -άρα : Γιά άνθρώπους μέ όρισμένη ηλικία, κάπως
μεγάλη ή προχωρημένη : τριαντάρης, σαραντάρης έξηντάρης, όγδοντάρης (*).
Σύνθετα μέ άριθμητικά σέ άνάλογη έννοια βλ. 359, 399 (στή λέξη έτος).
*Η Απόδοση

τών Αριθμών

μ έ τό

Αλφάβητο

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

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

Λατινικοί
αριθμοί

1

I

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

II
III
IV

16

ν
VI
VII
VIII
IX

Χ
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

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

Λατινικοί
αριθμοί
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXX
XL

L
LX
LXX
LXXX
XC

C
CC
D

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

ΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

αντωνυμίες

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

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

Σχηματισμοί

715.

Β' πρόσωπο
τύποι
δυνατοί
άδύνατοι

Α' πρόσωπο
τύποι
δυνατοί
άδύνατοι
Ένικός αριθμός

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.
Κλητ.

εγώ
εμένα
έμένα
—

εσυ
έσένα
έσένα
έσύ

μου
μέ
—

σου
σέ
—

Πληθυντικός αριθμός

Όνομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

έμεϊς
έμας
εμάς

εσείς
έσας
εσάς
έσεϊς

—

μας
μας
—

—

—

σας
σας
—

Γ' πρόσωπο
τύποι
άδύνατοι

δυνατοί
Ένικός αριθμός

Όνομ.
Γεν.
ΑΙτ.

αύτός
αύτού
αύτόν

αύτή
αυτής
αύτή(ν)

αύτό
αύτού
αύτό

τος
τού
τόν

τη
τής
τή(ν)

το
του
τό
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Πληθυντικός άριθμός

Όνομ.
Γεν.
Αϊτ.

αυτοί
αυτών
αύτους

αυτές
αυτών
αύτές
Δυνατοί

αυτά
αυτών
αύτά
nal Αδύνατοι

τοι
τούς
τούς

τες
τούς
τΐς(τές)

τα
τα
τούς
τά

τύποι

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

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

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

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

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

(Παλαμάς)

9

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

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

(183):

θά μας τή δώσουν,

τή

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

φέρ9 τη

μέσα(ι).

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

άλλά φέρε τα, νά μου τά φέρης

άλλά φέρε

μου τα (ή

δξεία στό μου έρχεται ά π ό τόν τόνο τοΟ άκόλουθου τά).
Γιά τόν τονισμό των προσωπικών άντωνυμιών βλ. § 89.2.
731. Χρήση καί σημασίες.—''Οταν παραθέτονται άντωνυμίες διάφορων
προσώπων ή καί ονόματα, είναι πιό ευγενικό νά μιλούμε γιά τόν έαυτό μας
τελευταίο καί δχι ν' άρχίζωμε άπό τό έγώ, δπως κάνουν πολλοί :
"Οχι λοιπόν
έγώ καί Sav, έγώ καί αντός, έγώ καί ό Γιάννης
παρά
εάν καί έγώ, αντός και έγώ, ό Γιάννης καί έγώ (9).
732. "Οταν άποτεινόμαστε σ' ενα πρόσωπο μεταχειριζόμαστε τήν προσωπική άντωνυμία :
α) Στόν έ ν ι κ ό ά ρ ι θ μ ό . — Γιά πρόσωπα πού συγγενεύομε ή συνδεόμαστε μαζί τους, πού εχομε οίκειότητα ή έγκαρδιότητα, έπίσης δταν μιλούμε
σέ πρόσωπα κατώτερα στήν ηλικία ή στήν κοινωνική Ιεραρχία. Τό Ιδιο καί
δταν αποτεινόμαστε στό Θεό, σέ πρόσωπα πού βρίσκονται πολύ ψηλά, ή στόν
Ιδιο τόν έαυτό μας : Κύριε, σάν ήρ&εν ή βραδιά σον λέω τήν προοενχή μου (Πα·
παντωνίου).
β) Στόν π λ η θ υ ν τ ι κ ό ά ρ ι θ μ ό.— Γιά πρόσωπα άγνωστα ή πού δέ
συνδεόμαστε μαζί τους στενώτερα ή πού θέλομε ν' άποφύγωμε τήν οίκειότητα,
ή γιά νά δείξωμε φιλοφροσύνη ή σεβασμό, δταν μιλούμε σέ άνώτερους συνήθως στήν ήλικία ή στήν κοινωνική Ιεραρχία (738).
Γιά τό τον λόγου σον, ή ευγενεία σον, ή άφεντιά σον, πού μεταχειριζόμαστε κάποτε στήν περίπτωση αύτή, βλ. 786.
733. Παρατήρηση.— Μερικοί μεταχειρίζονται τό αύτός σά συνώνυμο τοϋ
άκόμη καί σ' εκφράσεις καθώς : Άπό τήν άπόφασή τονς &ά έξαρτηάή αύτη ή
1. Στή λογοτεχνία ύπάρχουν καί ot έγκλιτικοί τύποι τονε, τηνε (101 ύπο·
σημ.) : πάρ' τηνε. Ό τύπος τονε λέγεται καί ώς προκλιτι^ός δταν άκολουθή
ρήμα άπό εξακολουθητικό σύμφωνο : τονε βλέπω, τονε χαιρετά.
2. Ή προσωπική άντωνυμία έμεΐς σπάνια φανερώνει τά πρόσωπα πού
μιλούν. Συνήθως φανερώνει ενα σύνολο, πού μέλος του είναι καί έκεΐνος πού
μιλεΐ : εμεΐς φτάσαμε πρώτοι, έμεΐς οι *Ελληνες κατοικούμε χώρα μ* ένδοξη Ιστορία.

Προσωπικές
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αυτάρκεια τής χώρας. 9Ηταν φοβερός στό πήδημα, περνούσε κι αύτόν τόν Ζαμαριά.
Ή χρήση αύτή πρέπει ν' άπο φεύγε τα ι.
734. θ έ σ η . — Ή αδύνατη προσωπική αντωνυμία, δταν είναι αντικείμενο ή
προσδιορισμός, μπαίνει πριν άπό τό ρήμα, ακολουθεί όμως τήν προσταχτική
και τή μετοχή : σε παρακαλώ νά μου δ ώσης- τραγούδα μου, δες τον, βλέποντας τον.
"Η άντωνυμία ακολουθεί τό ρήμα και σέ μερικές στερεότυπες φράσεις καί
παροιμίες: ήταν πατείς με πατώ σε, προσκυνώ σας, εύχαριστώ σας, χαιρετώ σας,
ήθελές τα κι επαθές τα. "Ομοια άκολουθεΐ καί στίς φράσεις : καλώς τον, κρίμα στον.
735. Τό έμμεσο άντικείμενο προηγείται άπό τό άμεσο : πότε θά μας τό
πήτε ; φέρε μού το. "Υστερ* άπό τό β' πρόσωπο τής προσταχτικής μπορεί νά
προηγήται καί τό άμεσο άντικείμενο : στείλε μάς το καί στείλε τό μας, φέρε
μού το καί φέρ'τσ μου.

Προσωπικές

Αντωνυμίες

περιφραστικές

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

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

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

(Βιζυηνός)

έπαναληπτική,

αντωνυμίες

Ί^Λ.Κτητικές
άντωνυμίες λέγονται έκεΐνες πού φανερώνουν σέ
ποιόν άνήκει κάτι, τόν κτήτορα.
741. Α.—"Οταν δέν ύπάρχη έμφαση χρησιμεύει γιά κτητική άντωνυμία ή γενική τών άδύνατων τύπων τής προσωπικής μου, σου, του,
της, του, μας, σας, τους (715): δ πατέρας μου, ή μητέρα σου, ή κόρη
του, τό βραχιόλι της, είναι φίλος μας.
742. Στή θέση τού εγκλιτικού τους μερικοί συγγραφείς μεταχειρίζονται
τό των δταν προηγήται δνομα σέ -τους ή -ους, Ιδίως όξύτονο. Τό -(τ)ονς δέν
είναι τόσο εύφωνο σέ φράσεις καθώς : τούς νόμους τους, τούς οπαδούς τους, τούς
σκελετούς τους, αυτούς τούς καλούς φίλους τους, τούς άρχαίους ΰεούς τους, τοϋ
κράτους τους. "Ετσι μπορεί νά γραφτή : όσοι πρωτόγραψαν τή ζωντανή γλώσσα τοϋ
εΰνους τ ων και τής εποχής τους.

743. Β.—"Οταν ύπάρχη έμφαση ή άντιδιαστολή ή στήν άπόλυτη
χρήση μεταχειριζόμαστε τις άκόλουθες κτητικές άντωνυμίες :
Α' προσώπου.—Γιά
2ναν κτήτορα : δικός μου, δική μου, δικό μου.
Γ ι ά πολλούς κτήτορες : δικός μας, δική μας, δικό μας.

'Επαναληπτική,
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Β' προσώπου.—Για
εναν κτήτορα : δικός σου, δική σου, δικό σου.
Για πολλούς κτήτορες : δικός σας, δική σας, δικό σας.
Γ' προσώπου. —Για εναν κτήτορα : δικός του (τ^ς), δική του (της),
δικό του (της).
Για πολλούς κτήτορες : δικός τους, δική τους, δικό τους.
δ δικός μου πατέρας, οί δικές μου ζουγραφιές, τών δικών μου
συμμαθητών, τό βιβλίο είναι δικό μου, τά θέλει δλα δικά του.
Κάποτε χρησιμοποιούμε τήν κτητική άντωνυμία γιά νά μήν ξαναμεταχειρι·
στοΰμε τό ούσιαστικό πού δηλώνει τό κτήμα : στό σπίτι μου ή στό δικό σον ;

744. Τό επίθετο δικός, πού σχηματίζει τήν κτητική αντωνυμία
μαζι μέ τις προσωπικές, κλίνεται καθώς τό καλός (622) : τό δικό τους
βιβλίο, τοϋ δικοϋ τους βιβλίου, τά δικά τους βιβλία, τών δικών τους
βιβλίων κτλ.
745. Μέ τό νά εχη ή άδύνατη προσωπική άντωνυμία τοΰ γ' προσώπου
τρία γένη κατορθώνεται νά δηλώνεται στόν ένικό μέ τήν τριτοπρόσωπη κτητική
άντωνυμία καί τό γένος εκείνου πού έχει κάτι : ή μητέρα τον, ή μητέρα της, ή
μητέρα του (τον παιδιον)' ή δική τον μητέρα, ή δική της μητέρα, ή δική τον μητέρα.
746· Στόν πληθυντικό άριθμό ή κτητική άντωνυμία μέ τό άρθρο, οι δικοί μον (σον κτλ.), όταν παίρνεται άπόλυτα, είναι ούσιαστικό πού σημαίνει : οί
συγγενείς, οί σπιτικοί : Τί σον γράφονν οι δικοί σον ;—Γιά πές μας, πες μας, στανραϊτέ, τί κάνονν ot δικοί μας ; (δημ.).
Σπανιότερα λέγεται στήν ϊδια σημασία καί ό ένικός : άπόμεινε χωρίς δικό
καί φίλο.—Με τό δικό σον φάγε, πιε και πραματειά μήν κάνης (δημ.).
Άπόλυτα συνηθίζεται καί ή εύχή καί στά δικά σον, στίς χαρές σου, στό
γάμο σου.

3.—Ιδιοπαθές άντωνυμίες
747. ΊδιόπαΦες άντωνυμίες λέγονται έχεΐνες πού φανερώνουν
πώς τό ίδιο πρόσωπο ένεργει και τό ϊδιο παθαίνει.
Οί ιδιοπαθές άντωνυμίες σχηματίζονται περιφραστικά άπό τήν
άντωνυμία έαυτοϋ - έαυτό μέ τό άρθρο και μέ τή γενική τής άδύνατης προσωπικής άντωνυμίας : βλέπω τόν έαυτό μου στόν καθρέφτη,
λέει στόν έαυτό της.
"Αστραψε φώς καί γνώρισε ν ό νιος τόν εαντό τον.

(Σολωμός)

Οί Ιδιοπαθές άντωνυμίες δέν έχουν δνομαστική. Τό έαυτοϋ κλίνεται κατά τό καλός (622).
748. 'Ιδιοπαθές άντωνυμίες είναι :
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'Ενικός
Τοΰ πρώτου προσώπου :
Τοΰ δεύτερου προσώπου :
Τοΰ τρίτου προσώπου :

τοϋ έαυτοϋ μου
τοϋ έαυτοϋ σου
τον έαυτοϋ του (της)
Πληθυντικός

Τοΰ πρώτου προσώπου :
Τοΰ δεύτερου προσώπου :
Τοΰ τρίτου προσώπου :

τοϋ έαυτοϋ μας ή τών εαυτών μας
τοϋ έαυτοϋ σας ή τών εαυτών σας
τοϋ έαυτοϋ τους (των) ή τών εαυτών τους.

Ή καθεμιά άπό τις άντωνυμίες αύτές κλίνεται στις πλάγιες πτώσεις : τοϋ έαυτοϋ μου, τόν έαυτό μου, τών εαυτών μας, τους εαυτούς
μας κτλ.
Κάποτε ή ιδιοπαθή άντωνυμία δυναμώνει μέ τήν άντωνυμία
ό ίδιος : αυτά νά τά λες στόν ϊδιο τόν έαυτό σου.
749. Γιά νά φανερωθή πώς δυο ή περισσότερα πρόσωπα ενεργούν καί
παθαίνουν αμοιβαία, μεταχειριζόμαστε τις φράσεις ό ενας τόν άλλο{ν) (ή μια τήν
άλλη, τό ενα τό άλλο)-—ό ενας τον άλλον κτλ.—ό ενας στόν άλλο κτλ. ή χρησιμοποιούμε τά έπιρρήματα : μεταξύ, αναμεταξύ, ανάμεσα, μαζί μέ τις προσωπικές
άντωνυμίες μας, σας, τονς ; γύρενε ό ενας τόν άλλον' φέρνει ή μιά στήν άλλη' άγαπιόμαστε μεταξύ μας.

4.—'Οριστικές αντωνυμίες
750. 'Οριστικές άντωνυμίες λέγονται έκεΐνες πού ορίζουν κα! ξεχωρίζουν κάτι άπό άλλα άντικείμενα τοΰ ϊδιου είδους. Γιά οριστικές
άντωνυμίες χρησιμεύουν οί άκόλουθες :
751. α) Τό έπίθετο Ô ϊδιος, ή ϊδια9 τά ϊδιο.— Λέγεται πάντοτε
μέ τό άρθρο κα! μπορεί νά προηγήται άπό τό ούσιαστικό (ή μιά άντωνυμία) ή νά τό άκολουθή : θέλω νά μιλήσω μέ τήν ϊδια τή γραμματέα, έγώ δ ϊδιος τό έκαμα
752. β) Τό έπίθετο μόνος, μόνη, μόνο χωρίς τό άρθρο, μέ τή
γενική τών απλών προσωπικών άντωνυμιών μου, σου, του κτλ. : μόνη
της τό συλλογίστηκε. Κάποτε συνοδεύεται τό μόνος άπό τήν πρόθεση
άπό : τό έκαμαν άπό μόνοι τους.
Τήν ϊδια σημασία μέ τό μόνος έχει τό μοναχός,

μοναχή,

μοναχά
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(και μονάχος -η -ο, βλ. 431). Τό μονάχος είναι κάπως δυνατότερο άπό
τό μόνος και συχνά εχει και κάποια έννοια μοναξιάς (').

5.—Δειχτικες άντωνυμίες
753. Δειχτικές άντωνυμίες λέγονται εκείνες πού τις χρησιμοποιούμε δταν δείχνω με : αύτό τό παιδί, εκείνες οί άγράμπελες.
Δειχτικες άντωνυμίες είναι οί άκόλουθες :
754. α) αύτός, αύτή, αύτό.— Τή μεταχειριζόμαστε γιά νά δείχνωμε ενα πρόσωπο η πράμα πού είναι κοντά μας, τοπικά ή χρονικά,
η πού τό αναφέραμε λίγο πρίν ή γενικά σέ νοητό δείξιμο, χωρίς νά
πρόκειται νά τονιστή ή άπόσταση :
πρόοεχε αυτή τήν πέτρα, αύτές ol λέξεις εϊναι πολύ παλιές.
755. β) τοϋτος, τούτη, τοΰτο.— Τή μεταχειριζόμαστε γιά νά δείχνωμε κάτι πού είναι πολύ κοντά : πάρε τούτο.
Τό τοϋτος έχει σπανιότερα καί τόν τύπο ετούτος.

756. γ) έκεΐνος, έ κείνη, έ κείνο.— Τή μεταχειριζόμαστε γιά νά
δείχνωμε Ινα πρόσωπο ή πράμα πού είναι μακριά, τοπικά ή χρονικά,
ή πού τό άναφέραμε πρίν άπό κάποιο άλλο:
εκείνα τά χρόνια' τί προτιμάς, αυτό ή έκεινο ; αύτό είναι καλό
μά έκεινο είναι ακόμη καλύτερο, μού άρέοουν καI έκεινα καί αύτά.
757. Στόν καθημερινό διάλογο καί στήν ποιητική γλώσσα συνηθίζεται
τό κείνος, χωρίς τό αρχαίο ε, άκόμη καί στήν άρχή τού λόγου : κείνα πού μοϋ
είπες (*). Γιά τήν όρθογραφία τού κείνος στή συμπροφορά βλ. 166, 726.

758. OÎ δειχτικές άντωνυμίες αύτός, τούτος, εκείνος κλίνονται καθώς τά έπίθετα καλός, μαύρος (622). (Γιά τό τελικό ν τής αΐτιατικής
τού ένικοΰ βλ. 184).
759. Δειχτικό είναι καί τό άρθρο το στίς φράσεις τό και τό, τα και τά,
1. Γιά οριστικές άντωνυμίες χρησιμεύουν καί μερικοί άλλοι περιφραστικοί άντωνυμικοί τύποι, τό άπό εαυτοϋ μου (σου κτλ.), τά ποιητικά άτός μου1
άτός σου κτλ., άπατός μου κτλ. καί τό λαϊκότερο άπό λόγου μου : Πώς τοϋ πήγαινε ! Αύτός άτός του ήταν ό κόκκινος άιτός (Μυριβήλης).
2. Στήν ποίηση, τήν έφτανησιώτικη Ιδίως, συνηθίζειαι καί ό τύπος εκειός,
εκειά, εκειό (καί κειός, κειά, κειό), πού κλίνεται καθώς τό παλιός, παλιά, παλιό :
εκειός πού άκούει και τή δροσιά (Σολωμός).
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πού τις μεταχειριζόμαστε για να μήν πούμε κάτι πού ειπώθηκε (ή πού εγινε)
πρίν : είπε τό καί τό, τά καί τά.

760. δ) τέτοιος, τέτοια, τέτοιο.—Τή μεταχειριζόμαστε για να δειχνωμε τήν ποιότητα τοΰ ουσιαστικού : δέν είναι τέτοιος πον νομίζεις.
Κάποτε, μαζι μ 9 επίθετο, μπορεί να ισοδυναμή μ9 επίρρημα ποσοτικό : τέτοιος μεγάλος καημός.
761. ε) τόσος, τόση, trfcro.—Τή μεταχειριζόμαστε για να δείχνωμε
τήν ποσότητα τοΰ ουσιαστικού : μαζεύτηκε τόσος κόσμος, πού δέν μπορούσες νά περάσης.

6.—Αναφορικές αντωνυμίες
762. ".Αναφορικές άντωνυμίες λέγονται έκεινες μέ τις όποιες δλόκληρη πρόταση άναφέρεται, δηλ. άποδίνεται σέ μιά άλλη λέξη. Ή λέξη
στήν οποία άναφέρεται ή αναφορική άντωνυμία λέγεται λέξη άναφορας.
"Οταν πούμε είδα τό άεροπλάνο πον περνούσε σήμερα τό πρωί,
τδ πού στήν πρόταση πού περνούσε σήμερα τό πρωί, άναφέρεται στο
αεροπλάνο, πού ύπάρχει στήν κύρια πρόταση εϊδα τό Αεροπλάνο. Θά
μπορούσαμε νά πούμε, χωρίς τήν άναφορά αύτή : εϊδα τό άεροπλάνο,
(και) περνούσε σήμερα τό πρωί.
Υπάρχουν οί άκόλουθες άναφορικές άντωνυμίες:
763. α) Τδ συχνότατο άκλιτο πού(ι).—Τδ
πού δέν έχει ούτε γένος ούτε άριθμδ ούτε πτώση, άναφέρεται δμως σέ δνόματα κάθε γένους, αριθμού και πτώσης :
οί διαβάτες πού περνούσαν, ή ομορφότερη λαγκαδιά πού είδα,
εϊδα τά κορίτσια πού κεντούσαν, τό βάρος τών ψωμιών πού άγόρασες.
764. Τό πού μπορεί νά είναι ύποκείμενο, άντικείμενο άμεσο ή
έμμεσο, ή νά ισοδυναμή μ9 έμπρόθετο διορισμό :
υποκείμενο :
ή γυναίκα πού φώναζε* τό παιδί πού έφερε τό γράμμα
άμεσο άντικείμενο : ή γυναίκα πού είπα' τό παιδί πού εϊδα να φέρνη τό γράμμα
έμμεσο άντικείμενο : ή γυναίκα πού τής εΐπα' τό παιδί πού τοϋ έφεραν τό γράμμα
Ισοδύναμο μ* έμπρόθετο : που είναι ό ψωμάς πού (άπό τόν όποιο) ψωνίζεις ;

765. "Οταν τό πού ισοδυναμή μ9 έμπρόθετο ή σχέση πού φανεί . Στή θέση τοΰ άναφορικοΰ πού λέγεται σπανιότερα στή λαϊκή γλώσσα
τό όπου : Χαρά στον όπου γλίτωσε, χαρά στον πόχει φύγει (Γρυπάρης).
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ρώνεται μπορεί νά είναι π ο ι κ ί λ η . Ή σημασία του πού φαίνεται ά π ό
τό νόημα τής φ ρ ά σ η ς :
το παιδί πού τού (άπό τό ό π ο ι ο ) πήραν το βιβλίο
το παιδί πού τού (στό όποιο) έδωσαν το βιβλίο
τό παιδί που τον (γιά τό όποιο) Αγόρασαν τό βιβλίο
τό σταφύλι πού (άπό τό όποιο) κάνονν τό κρασί
αύτός είναι ό λόγος πού (γιά τον όποιο) προτίμησα
νά
μείνω.
766. Τό που είναι πολύ συχνό καί στήν ομιλία καί στό γραπτό λόγο. Πρβ.
τήν περικοπή: "Εσκυψε πάλι στά χαρτιά του, ση μείωσε με κόκκινο μολύβι το δίδραχμο
πού πήρε, δίπλα στ* δνομα εκείνου πού τό εδωοε, και γύρισε πάλι στόν άλλο τιελάτη
πού ήρ&ε. Μά πλησίασε και γιά μένα ή ώρα πού επρεπε νά φύγω (Χατζόπουλος).
Συχνά μάλιστα συμβαίνει νά υπάρχουν στήν ϊδια σειρά τού λόγου πολλά
πού μέ διαφορετική σημασία : Οί άνθρωποι πού είδαμε και πού τούς μιλούσες.—Με
τοϋτο τό μικρό φαναράκι πού έκρεμότουν στό ΰυρόφυλλο και πού τά γυαλιά του ήταν
λιγδιασμένα άπό τό λάδι (Θεοτόκης). — Αύτούς φοβάστε ; αύτούς πού τρέμουν πού
(σύνδεσμος αιτιολογικός) σας βλέπουν ; (Μελάς).
'Ωστόσο δέν είναι ωραίο νά γίνεται κατάχρηση μέ τήν έπισίόρευση πολλών πού (*). Καλό είναι ν* άποφεύγωμε τήν έπανάληψή τους δταν μπορή νά γίνη
αύτό, γυρίζοντας τή φράση ή χρησιμοποιώντας στή θέση τους τά συνώνυμα,
δπου (έπίρρημα), ό όποιος.
7 6 7 . "Οταν τό πού άντιστοιχή σέ π λ ά γ ι α π τ ώ σ η , γ ι ά περισσότερη σαφήνεια συνοδεύεται ά π ό τήν κατάλληλη π ρ ο σ ω π ι κ ή ή δειχτική
άντωνυμία, πού σ υ μ φ ω ν ε ί μέ τή λέξη τής ά ν α φ ο ρ ά ς στό γένος καί
τον ά ρ ι θ μ ό :
Ό Γιάννης, πού τόν είδα χτές, μου φάνηκε παχύτερος.—Αύτούς τούς άδερφούς
μας, πού ζηλεύουμε τό δοξασμένο τους ΰάνατο (Μελάς).—"Ελλειψη, πού σε μιά άπό
τις έστίες της βρίσκεται ή γη.— Ποιά είσ' εσύ, πού ή φωνή σου με ταράζει ; (Χατζόπουλος).— Μιά παιδούλα, λίγο μικρότερη μου, πού γιατρός του σπιτιού μας ήταν
ό πατέρας της (Δροσίνης).—"Ο Κώστας είχε ένα σκυλί, πού εβγαινε με αύτό κά&ε
μέρα.— Τήν ίδέα πού γιά κείνη δούλεψε και υπόφερε ("Ιδας) (*).
1. Αύτό γίνεται λ. χ. στήν άφήγηση : Τήν ιστορία αύτή τή διάβασα σ* ενα
παλιό βιβλίο, πού τό εγραψε ενας σοφός *Ινδός, πού τήν είχε, λέει, άκούσει άπό
τόν πρόπαππό του, πού κι αύτός τήν είχε μά&ει άπό τόν παππού του, πού κι έκεΐ·
νος πάλι τήν είχε άκούσει άπό τό μεγάλο &εΐο, πού τήν είχε ίδεΐ με τά ίδια του τά
μάτια.
2. Κάποτε παραλείπεται στήν περίπτωση αύτή ή προσωπική άντωνυμία
άλλά συνήθως τήν άποζητούμε : ό Γέρος (ό Κολοκοτρώνης) άπογύρευε εκείνη τήν
πανέμορφη ζωή πού τόν άγέρα μονάχα είχε πάρει (Μελάς).
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"Η προσωπική αντωνυμία συχνά συνοδεύει στήν περίπτωση αύτή ενα έπίρρημα : ό άνθρωπος πού βρέθηκα κοντά του (1).
7 6 8 . β) Λ όποιος,

ή όποια,

τό όποϊο.—"Εχει

τρία γένη και κλί-

νεται μέ τό ά ρ θ ρ ο και στούς δυο α ρ ι θ μ ο ύ ς κατά τό έπίθετο ώραΐος (623).
Λόγια άθάνατα τοΰ λέει \ με τά όποια στά σωθικά
τό θυμό του ξανακαίει | εναντίον στήν άδικιά. (Σολωμός)
769. Τό άναφορικό ό όποιος μπαίνει στή θέση τοΰ πού στίς άκόλουθες
περιστάσεις (9) :
Α) "Οταν έτσι ά π ο φ ε ύ γ ε τ α ι ή ά σ ά φ ε ι α . Αύτό γίνεται :
αα) "Οταν βρίσκωνται στή φράση δ υ ό λ έ ξ ε ι ς πού θά μπορούσε νά
είναι λέξεις τ ή ς ά ν α φ ο ρ ά ς (762) : τό παιδί τοΰ λοχαγού, πού είχε βρεθή
έκει,μοΰ είπε όλα όσα έγιναν. Έδώ τό πού δέν ξεχωρίζει άν είναι ό λόγος γιά
τό λοχαγό ή γιά τό παιδί του, ένώ ή άντωνυμία ό όποιος δέν άφήνει καμιά
άμφιβολία.
ββ) "Οταν τό άναφορικό Ι σ ο δ υ ν α μ ή μ' έ μ π ρ ό θ ε τ ο . Στήν περίπτωση αύτή χρησιμοποιούμε μιλώντας συχνότερα τό πού, άλλά μένει σέ μερικές περιπτώσεις κάποια άοριστία, πού τήν άποφεύγομε γράφοντας τό ό όποιος:
ή γυναίκα πού άγόρασα τά μήλα (765) — ή γυναίκα άπό τήν όποια άγόρασα τά
μήλα' εκείνος πού τοΰ δανείστηκα πέρσι — εκείνος άπό τόν όποϊο δανείστηκα τιέρσι.
Β) "Οταν ύπάρχουν στήν Ιδια περίοδο πολλά πού, γιά λόγους ύφους (766),
άν δέν είναι δυνατό νά περιοριστούν αύτά μέ άλλο τρόπο.
7 7 0 . γ) Τ ό άοριστολογικό δποιος, δποια, δποιο(*),
κ α θ ώ ς και
τό άκλιτο δ,τι. Τ ό οποίος, δποια, δποιο κλίνεται κατά τό έπίθετο πλουοιος (623) ( 4 ). Τ ό δ,τι είναι στήν άπόλυτη χρήση ούδέτερου γένους.
οποίος μπορεί
ας δοκιμάοη,
ρίχνοντας κάτω δποιους δέν τον
άνοίγανε τό δρόμο νά περάοη,
βάλε δποια ρονχα θέλεις' πές μας δ,τι
1. Στήν ποιητική γλώσσα, Ιδίως τήν παλιότερη, χρησιμεύει κάποτε γιά
άναφορική άντωνυμία καί τό άρθρο : ήβρηκε τό δεν ήθελε, ει δ ε τό δεν έθάρρει
(Έρωτόκριτος).
2. Τό άναφορικό ό όποιος είναι σπάνιο στή λογοτεχνία καί συχνά βαραίνει τή φράση μέ τις τέσσερεις συλλαβές του καί μέ τις χασμωδίες του. Είναι
όμως συχνά καί περιττό, όσο μποροΰμε νά μεταχειριστούμε στή θέση του χωρίς
δυσκολία τό πού, άκόμη κάποτε καί τό έμπρόθετο : έκεΐνος πού μιλούσαμε, τό
μέρος πού (ή δπου) βγαίνει ό ήλιος.
3. Στή γενική λέγεται κάποτε καί ό άοριστολογικός τύπος δτινος : 'Οτινος
(καί) νά* ναι. Τίνος τό είπες; δτινος.— Κι δτινος ήθελε φανή νά κάμη δίκια κρίση
(Έρωτόκριτος).
4. Στή θέση τοΰ όποιος λέγεται κάποτε, στή λαϊκότερη γλώσσα, τό δπου:
"Οπου εϊχε μαΰρον γλήγορο είδε τόν κορνιαχτό του (δημ.).

