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"Η προσωπική αντωνυμία συχνά συνοδεύει στήν περίπτωση αύτή ενα έπίρ-
ρημα : ό άνθρωπος πού βρέθηκα κοντά του (1). 

768 . β) Λ όποιος, ή όποια, τό όποϊο.—"Εχει τρία γένη και κλί-
νεται μέ τό άρθρο και στούς δυο αριθμούς 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 περί-
πτωση αύτή χρησιμοποιούμε μιλώντας συχνότερα τό πού, άλλά μένει σέ μερι-
κές 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) Τό άοριστολογικό δποιος, δποια, δποιο(*), καθώς και 
τό άκλιτο δ,τι. Τό οποίος, δποια, δποιο κλίνεται κατά τό έπίθετο πλου-
οιος (623) (4). Τό 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 βαραί-
νει 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.). 
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θυμάσαι, δ,τι έγινε εγινε, δ,τι μέρα έρθης θά μας βρής σπίτι, δ,τι 
φαγιά βρέθηκαν τά έφαγαν, θά σπάσουν κανένα γυαλί, φλιτζάνι, δ,τι. 

771. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— Τό δ,τι, άναφορική άντωνυμία καί άκλιτο χρο-
νικό, γράφεται μέ ύποδιαστολή : πήρε δ,τι βρήκε, φτάσαμε δ,τι βγήκε. 

Τό δτι, σύνδεσμος ειδικός, γράφεται χωρίς ύποδιαστολή: νομίζω 
δτι βγήκε (ι). 

772. δ) Τό ποσοτικό άναφορικό δσος, δση, δσο, πού κλίνεται 
δπως τό έπίθετο μαύρος (622) : μίλησαν δσοι είχαν κάτι νά πουν 
δλοι δσους ζήτησαν βρέθηκαν. 

"Οοα καράβια τ' άκουσαν, δλα κινάν και πάνε. (δημ.) 

773. Ot άοριστολογικές άναφορικές άντωνυμίες οποίος, δ,τι παίρ-
νουν μεγαλύτερη άοριστία δταν : 

αα) συνοδεύωνται άπό τό άοριστολογικό hi ûv (καϊ άν) ή σπα-
νιότερα τό καί νά : οποίος κι äv έρθη άς μπή μέσα, δ,τι καί νά πής 
θά έχης δίκιο. 

ββ) συνθέτωνται μέ τό άοριστολογικό -δήποτε γιά β' συνθετικό, 
ένώ ot ίδιες οί άντωνυμίες έξακολουθοΰν νά κλίνωνται. Τό δ,τι μένει 
άκλιτο : δποιαδήποτε αίτια, δτιδήποτε δυσκολίες νά βρής. (Υπάρχει 
και ή γενική δτινοσδήποτε). 

Μέ τόν τρόπο αύτό γίνεται άοριστολογική καί ή άντωνυμία δσος : 
δσα κι äv μου ζητήσουν θά τους τά δώσω' δσεσδήποτε εικόνες καϊ 
νά είδα. 

Κάποτε συνδυάζεται ή χρήση του κι αν, και νά μέ τή χρήση τών 
τύπων τών σύνθετων μέ τό -δήποτε : δσαδήποτε έπιχειρήματα και νά 
μου πής, δέ θά μέ πείσης. 

7.—Ερωτηματικές άντωνυμίες 

774. 'Ερωτηματικές άντωνυμίες λέγονται εκείνες πού τις μετα-
χειριζόμαστε δταν ρωτούμε : τί είπες, πόσα πλήρωσες ; 

1. Τό χρονικό δ,τι είναι διαφορετικό άπό τήν άντωνυμία δ,τι. Σημειώ-
νεται καί σ* αύτό ή υποδιαστολή γιά λόγους άναγνωστικούς (92). Ένώ δ σύν-
δεσμος δτι έχει μόνο τό δικό του τόνο, ή άντωνυμία καί τό χρονικό δ,τι παίρ-
νουν συχνά καί τόν τόνο τής φράσης. 
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Ερωτηματικές άντωνυμίες είναι οί άκόλουθες τρεις: 

775. α) Τό άκλιτο τί :— τί μάθατε ; τί καλό έφαγες ; τί ώρα εί-
ναι; τί άνοησίες είναι αυτές; κοίταξε τί έγινε. 

Τό τί εκφράζει ποιότητα δταν συνοδεύη δνομα ή τις λέξεις εϊδος, 
είδους, λογής : νά δούμε τί είδος φαγι θά μας φέρης, τί λογής άν-
θρωπος είναι ; τί χαρτί θ* άγοράοετε ; 

776. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.— Δέν πρέπει νά μπερδεύωνται τό γιά τί καί τό 
έρωτηματικό αιτιολογικό έπίρρημα γιατί. 

777. β) Τό ποιός ; ποιά ; ποιό ; πού κλίνονται κατά τό καλός 
(622) : ποιός έρχεται ; ποιες είναι έκεινες ol γυναίκες δέν ξέρω. 

778. Για γενική τοΰ ποιός, δταν πρόκειται να δηλωθή ή καταγωγή ή ή 
ίδιοχτησία, χρησιμεύει καί ή γενική τίνος γιά τόν ένικό καί (σπανιότερα) τίνων 
γιά τόν πληθυντικό : τίνος είναι τό χωράφι ; τίνων παίδι είναι ό μικρός ; 

779. γ) Τό πόσος ; πόση ; πόσο ; πού κλίνονται κατά τό μαύ-
ρος (622). Τήν άντωνυμία αύτή τή μεταχειριζόμαστε δταν θέλωμε νά 
μάθωμε τήν ποσότητα : πόση ώρα περίμενε ; πόσω χρονών είσαι ; πό-
σες τοϋ μηνός έχομε ; 

8.—'Αόριστες άντωνυμίες 

780. Οί à άριστες άντωνυμίες λέγονται γιά ένα πρόσωπο ή πράμα, 
άόριστα, χωρίς νά τ9 δνομάζουν : εϊδα μερικούς (άνθρώπους), κάθε 
παιδί. 

'Αόριστες άντωνυμίες είναι οί άκόλουθες : 

781. éVaç, μιά (μία), ëva.—Είναι τό ϊδιο μέ τό άριθμητικό (676), 
πού χρησιμεύει και γιά άόριστο άρθρο (481). "Ετσι λ.χ. δταν λέμε: 
μού έλεγε ένας, ήρθε μιανής τό παιδί. 

782. κανένας (κανείς), καμιά (καμία), κανένα. — Κλίνεται σάν 
τό ένας, μιά, ένα κα! δέν έχει ούτε αύτό πληθυντικό. 

βΟ τύπος κανείς τής δνομαστικής τοΰ άρσενικοΰ συνηθίζεται μόνο 
άπόλυτα, σάν ούσιαστικό: ήρθε κανείς; — κανείς, ή : δέν ήταν κανείς. 

Τό παροξύτονο καμία λέγεται δταν ύπάρχη έμφαση. 
783. Τό κανείς έχει δυο σημασίες: κάποιος και ούτε %νας. 
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α) "Όταν ή φράση είναι θετική εχει σημασία άόριστη κα! σημαί-
νει κάποιος : äv κάνεις άπό τή συντροφιά μπορέοη νά το βρή, καμιά 
φορά γίνεται κι αυτό, äv δής κανένα παιδί στό δρόμο, μέ ζήτησε κα-
νείς ; σέ καμιά μισή ώρα, δηλ. σέ μισή ώρα περίπου. 

β) *Οταν ή φράση είναι άρνητική μπορεί νά εχη και τις δυό ση-
μασίες : άρνητική, ούτε ενας, καί άόριστη, κάποιος. 3Από τον τόνο τής 
φωνής καταλαβαίνει κανείς κάθε φορά τή σωστή σημασία: äv δέν 
μπορέοη νά τό βρή κάνεις άπό τή συντροφιά, δέν τό φαντάστηκε κα-
νείς, προσέξετε νά μήν άκουστή καμιά φωνή, δέν είχαμε κανένα άπο-
τέλεσμα. 

γ) "Όταν έρχεται σάν άπάντηση σ3 ερώτηση, τό κάνεις εχει άρνη-
τική σημασία: φάνηκε κανένας ; — κανένας. 

784. κάποιος, κάποια, κάποιο.— Κλίνεται κατά τό πλούσιος 
(622): κάποιος σας ζητούσε, κάποια παροιμία λέει, δέν τού λείπει 
κάποια άξια, κάποιοι φαντάζονται. 

785· μερικοί, μερικές, μερικά.—Κλίνεται σάν τό καλοί : μερικοί 
παλιοί λένε, είδα στό δρόμο μερικές σημαίες, τά γραψίματα μερικών 
παιδιών είναι δρνι&οσκαλίσματα, μερικοί μερικοί. 

786. κάτι, κατιτί.—Είναι καί τά δυο άκλιτα ουδέτερα στήν άπό-
λυτη χρήση : κάτι θά έτρεξε, κάτι είναι πού δέ μ9 αρέσει σέ δλην αύτή 
τή δουλειά — ξέρω κι έγώ κατιτί, είναι κατιτί ώραϊο. 

Τό κάτι συντάσσεται καί μέ δνόματα τών τριών γενών στον πλη-
θυντικό, δταν λέγεται σάν έπίθετο: ήταν έκεΐ κάτι άστυνομικοι καϊ 
κάτι γυναίκες, έφαγα κάτι άγκινάρες πολύ νόστιμες, σου λέει κάτι πρά-
ματα, άκουσα τά ονόματα κάτι παιδιών. 

Τό κάτι λέγεται καί σάν έπίρρημα, συνήθως ειρωνικά, μέ τή σημασία 
λίγο, κάπως : κάτι νωρίς μας έρχεσαι ! 

787. τίποτε (τίποτα).— Είναι άκλιτο καί εχει δυό σημασίες, 
άόριστη καί άρνητική, δπως καί τό κανένας. 

α) Είναι άόριστο στή θετική φράση : πές μας τίποτε, εμα&ες τί-
ποτε νέα ; äv βρής τίποτε κάστανα φέρνεις καϊ γιά μένα, &ά διάλεξε 
άπό τό κείμενο τίποτε ξεχασμένοι βιβλίων. 

β) Μπορεί νά έχη καί τις δύο σημασίες δταν βρίσκεται σέ άρνη-
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τική φράση ή ώς άπάντηση σ9 ερωτηματική : δέν ξέρω τίποτε· τί θέ-
λεις ; τίποτε* δέ βρήκε τίποτε πον νά τον άρέση (!). 

788· κάμποσος, κάμποση, κάμποσο.— Φανερώνει άόριστη πο-
σότητα και κλίνεται κατά το δμορφος (622) : 

πέρασε άπό τότε κάμποσος καιρός, κάμποση ώρα, έχει κάμποσα 
βιβλία, χρειάζεται κάμποση ματαιοδοξία γιά νά πή κάνεις τέτοιο πράμα. 

789. Τό κάμποσος λέγεται στον πληθυντικό και μέ τή σημασία 
τοΰ πολλοί, αρκετοί: ήταν κάμποσοι μαζεμένοι' ήταν πολλά; — κάμποσα. 

"Οταν λέγεται άπόλυτα μπορεί και νά παροξύνεται: ήταν καμπόσοι. 
Μέ ποιοτική σημασία λέγεται στή φράση : κάνει τόν καμπόσο, 

κάνει τήν καμπόση. 
790. κάθε' καθένας, κα&εμιά (καθεμία), καθένα.— Τό κάθε 

είναι άκλιτο καί συνηθίζεται σάν έπίθετο, μέ άρθρο ή χωρίς άρθρο, 
μέ δνόματα κάθε πτώσης : (τήν) κάθε έβδομάδα, (τοΰ) κάθε παιδιον, 
κάθε δωδεκάχρονο, κάθε δνό ώρες. 

791. Τό καθένας κτλ. κλίνεται μόνο στον ένικό, κατά τό ένας 
καί τό κανένας (782) : <5 καθένας μέ τή σειρά τον, τά σκουλαρίκια τής 
καθεμίας. Τό καθεμιάς λέγεται στήν άπόλυτη χρήση καί καθεμιανής. 

792. καΦετί.—Είναι άκλιτο ουδέτερο καί συνηθίζεται μέ τό άρ-
θρο ή χωρίς αύτό στήν δνομαστική καί τήν αιτιατική τοΰ ένικοΰ : 
θ9 άκονσω (τό) καθετί πον θά πής. 

793. ό δείνα, ό τάδε.—Καί τά δυο λέγονται στον ένικό, γιά τά 
τρία γένη, χωρίς νά κλίνωνται. Ή ένική δνομαστική τοΰ άρσενικοΰ 
μπορεί νά τελειώνη καί σέ ς* δ τάδες, (σπανιότ.) δ δείνας : Χάθηκε, 
λέει, τό σκνλι τον δείνα* τον περίγραψε τό μέρος, τάδε άπόοταση, τάδε 
χιλιόμετρο (Μυριβήλης). 

794. Αλλος, Αλλη, Αλλο.— Κλίνεται κατά τό μανρος (622) : δώσε 
μον τό άλλο, γέμισε τώρα τό άλλο σακί. 

795. παν.—Τό ουδέτερο αύτό λέγεται κάποτε σέ μερικές στερεότυπες φρά-

1. Τό σωστό νόημα βγαίνει τότε, όπως καί στό κανείς, άπό τόν τόνο τής 
φωνής. Στή σειρά λ.χ. τών δυό φράσεων «Τί λέει έκεΐ ;» ρώτησε ή γριά.—« Τί-
ποτε σχετικό με τό χειρόγραφο » (Ξενόπουλος), τό τίποτε θά μπορούσε νά ση-
μαίνη κάτι ή τίποτε. 
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σεις καθώς: εϊναι τό πάν, &ά κάμη τά πάντα. Μακριά άπό τό κα&ετί... μακριά 
άπό τά πάντα (Παλαμάς).— Στά πάντα γυρισμός τών πάντων (Παλαμάς). 

Και μή δεχτής, συ πού τό παν | είσαι στή χώρα,νά μ* άρπάξουν. (Γρυπάρης) 
Ή σημασία του πάντα δυναμώνει δταν συνοδεύεται άπό τό όλα : όλα τά 

πάντα, 

796. Γενικές παρατηρήσεις.—01 άντωνυμίες σέ -ος, αύτός, εκείνος, τού-
τος, ποιός, όποιος, κάποιος, άλλος, έχουν, Ιδίίος δταν βρίσκωνται στό λόγο άπό-
λυτα, καί δεύτερο τύπο στή γενική, κάποτε καί στήν πληθυντική αιτιατική, 
κατά μιά συλλαβή συνήθως μεγαλύτερο, τονισμένο στή λήγουσα : αύτουνοΰ, εκεί' 
νοΰ, τουτουνοϋ, ποιανού, καποιανοϋ, άλλουνοΰ, όποιανοϋ : ποιανού, ποιανής τό 
εϊτιες ; δεν ξέρω ποιανών εϊναι τό σπίτι, έκεινούς κτλ. 

797. Οί ποσοτικές άντωνυμίες πόσος,τόσος,όσος χάνουν συνήθως, δπως καί 
τα ούσιαστικά (183), στή γενική πληθυντική τό τελικό τους ν δταν είναι ό λόγος 
γιά ήλικία: δταν ήμουν δεκαοχτώ χρονώ παλικάρι κι εκείνη άλλω τόσω (Ξενό-
πουλος). 

798. Σέ κάθε έρώτηση πού κάνομε μέ μιά ερωτηματική άντωνυμία μπορεί 
νά δοθή άντίστοιχα απάντηση μέ ορισμένες κάθε φορά άντωνυμίες άόριστες, 
δειχτικές καί άναφορικές. "Ολες αύτές ot άντωνυμίες, οί έρωτηματικές, οί 
άόριστες, ot δειχτικές καί οί άναφορικές, έχουν μεταξύ τους κάποια σχέση. 
Γι9 αύτό λέγονται συσχετικές άντωνυμίες. 

Συσχετικές άντωνυμίες 

799 · Πίνακας συσχετικών Αντωνυμιών 

Ερωτηματικές Άόριστες 

ποιός ; ένας, κάποι ένας, κάποιος 
κανένας, μερικοί 
άλλος 
ό δείνα, ό τάδε 
καάένας (κάϋε) 
κάτι, κατιτί 
κάΰε, καϋετι 
τίποτε 

Δειχτικές Άναφορικές 

αυτός (έκεϊνος) που 
τούτος οποίος 
έκεινος 

τί ; αύτό, τούτο δ,τι 
έκεινο 

τέτοιος 
» 

οποιοσδήποτε 
οτιδήποτε 

πόοος ; κάμποσος τόσος δσος 
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ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

800. Ρήματα λέγονται οί λέξεις πού σημαίνουν πώς τό ύποκεί-
μενο ένεργεϊ ή παθαίνει κάα ή βρίσκεται σέ μια κατάσταση. 

"Οταν άκούσωμε νά λένε ή μητέρα, ενα δέντρο, ή γάτα καταλα-
βαίνομε πώς γίνεται λόγος γιά ανθρώπους, ζώα και πράματα άλλά 
δέν ξέρομε τί κάνουν ή τί συμβαίνει μέ αύτά. 

"Αν δμως άκούσωμε νά λένε πώς ή μητέρα κεντά, ένα δέντρο 
ξεριζώθηκε, ή γάτα κοιμάται, τότε ξέρομε άπό τή λέξη κεντά πώς ή 
μητέρα κάνει μιά ένέργεια, άπό τή λέξη ξεριζώθηκε πώς τό δέντρο 
έπαθε κάτι, άπό τή λέξη κοιμάται πώς ή γάτα βρίσκεται σέ μιά κα-
τάσταση. Οί λέξεις κεντά, ξεριζώθηκε, κοιμάται λέγονται ρήματα. 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ 

Διαθέσεις 

801. Ή ένέργεια, τό πάθημα ή ή κατάσταση, ή έννοια δηλαδή 
πού έχει τό ρήμα λέγεται διάΦεση τοϋ ρήματος. 

Ή διάθεση τού ρήματος είναι τεσσάρων είδών: ένεργητική, 
παΦητική, μέοη καί ούδίτερη. 

802· Ρήματα μέ διάΦεση ίνεργητική ή ένεργητικά λέγονται τά 
ρήματα πού σημαίνουν πώς τό υποκείμενο ένεργει : τρέχω, λύνω έναν 
κόμπο, μοίραοα λουλούδια. 

Ρήματα μέ διάΦεση παθητική ή παΦητικά λέγονται τά ρήματα 
πού σημαίνουν πώς τό υποκείμενο παθαίνει, δηλαδή δέχεται μιά ένέρ-
γεια, άπό άλλον : λύθηκε δ κόμπος, τά λουλούδια μοιράστηκαν. 

Ρήματα μέ διάΦεση μέση ή μέσα λέγονται τά ρήματα πού ση-
μαίνουν πώς τό υποκείμενο ένεργει καί ή ένέργεια γυρίζει σ9 αύτό : 
ντύνομαι, δηλ. ντύνω τόν έαυτό μου, έτοιμάζομαι, προμηθεύομαι. 

Ρήματα μέ διάΦεση ούδέτερη ή ούδέτερα λέγονται τά ρήματα 
πού σημαίνουν πώς τό ύποκείμενο βρίσκεται σέ μιά κατάσταση : πεινώ, 
τό μωρό κοιμάται, δ Παύλος κάθεται. 
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803. Τά ενεργητικά ρήματα είναι δυο ειδών : μεταβατικά και 
άμετάβατα. 

Μεταβατικά είναι τά ρήματα πού ή ενέργεια τους πηγαίνει σέ 
κάποιο πρόσωπο ή πράμα. Τά ρήματα αύτά συνοδεύονται πάντοτε άπό 
ένα άντικείμενο : ό περιβολάρης ποτίζει τά λουλούδια, έσπασα ενα 
ποτήρι. 

'Αμετάβατα λέγονται τά ρήματα πού ή ένέργειά τους δέν πη-
γαίνει σέ πρόσωπο ή πράμα. Τά ρήματα αύτού τοΰ εϊδους δέ συνο-
δεύονται άπό άντικείμενο : τρέχω, χαμογελώ, περπατώ. 

804. Τά μεταβατικά και τ9 άμετάβατα ρήματα δέ χωρίζονται μέ 
αύστηρά δρια. Πολλά μεταβατικά ρήματα συνηθίζονται και άμετά-
βατα, και πολλά άλλα πάλι, πού είναι άμετάβατα, συνηθίζονται και 
μεταβατικά : 

άνοίγω το παράθυρο κα! τό παράθυρο άνοίγει 
ανεβαίνω καί άνεβαίνω τή οκάλα 

Μεταβατικά ρήματα πού συνηθίζονται καί ώς άμετάβατα είναι : άλ-
λάζω, άνάβω, άοπρίζω, βόσκω, γεμίζω, γυρίζω, δυναμώνω, θο-
λώνω, περνώ, πιάνω, σβήνω, σκορπίζω, χαμηλώνω, χωρίζω κ.ά. 

'Αμετάβατα ρήματα πού συνηθίζονται καί ώς μεταβατικά είναι : 
άκουμπώ, βράζω, καμαρώνω, κατεβαίνω, μεθώ, ξυπνώ, παίζω, περνώ, 
πετώ, πηδώ, χορεύω κ.ά. 

Φωνές 
805. 'Ένα ρήμα δέν έχει μόνο τή σημασία του. "Εχει καί τή 

μορφή του, ιόν τύπο του. 
"Αν έξετάσωμε τά ρήματα ώς πρός τή μορφή τους, ξεχωρίζομε 

σ9 αύτά δύο σύνολα άπό τύπους, πού λέγονται φωνές. 
Γιά διακριτικό γνώρισμα τής φωνής παίρνομε τήν κατάληξη τοΰ 

πρώτου ένικοΰ προσώπου τοΰ ένεστώτα τής οριστικής, πού τελειώνει 
ή σέ -ω (-ώ) : γράφω, άγαπώ, ή σέ -μαι : γράφομαι, άγαπιέμαι. 

806· Τό σύνολο τών ρηματικών τύπων πού έχουν στό α' ένικό 
.πρόσωπο τής οριστικής τοΰ ένεστώτα τήν κατάληξη -ω δνομάζεται 
ένεργητική φωνή. Τό σύνολο τών ρηματικών τύπων πού έχουν τήν 
κατάληξη -μαι δνομάζεται παθητική φωνή· 

9Ακολουθοΰν συνήθως τήν ένεργητική φωνή τά ρήματα μέ διά-
20 
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θεση ενεργητική, και τήν παθητική φωνή τα ρήματα μέ διάθεση πα-
θητική ή μέση : 

γράφω, μοιράζω, ντύνω — γράφομαι, μοιράζομαι, ντύνομαι. 
Τα ούδέτερα ρήματα άλλοτε άκολουθούν τήν ένεργητική φωνή 

και άλλοτε τήν παθητική : 
ζώ, υπάρχω — κοιμούμαι, κάθομαι, χαίρομαι, στενοχωριέμαι. 

807. "Ετσι συμβαίνει ρήματα τής ενεργητικής φωνής να έχουν δχι μόνο 
ένεργητική παρά καί παθητική ή μέση διάθεση, καί πάλι ρήματα παθητικής 
φωνής νά έχουν καί ένεργητική διάθεση : παθαίνω, αραχνιάζω* κόβω (που έκο-
ψες τά μαλλιά σον;)—σοφίζομαι, στανροκοπιέμαι. 

808. Πολλά ρήματα έχουν καί τΙς δυο φωνές: δένω-δένομαι. 
Υπάρχουν δμως και πολλά ρήματα πού σχηματίζονται μόνο στή 

μιά φωνή. Λ.χ. τά ζώ, ξυπνώ, γερνώ, γέρνω, κάνω, τρέχω, φταίω 
έχουν μόνο ένεργητική φωνή. Τά φαίνομαι, χρειάζομαι έχουν μόνο 
παθητική φωνή. Τά ρήματα πού έχουν μόνο παθητική φωνή λέγον-
ται άποΦετικά. 

'Αποθετικά ρήματα είναι : αισθάνομαι, αναρωτιέμαι, αφοσιώνομαι, βαριέ-
μαι, γίνομαι, δεξιώνομαι, δέχομαι, ειρωνεύομαι, εμπιστεύομαι, έμπορεύομαι, εναν-
τιώνομαι, εργάζομαι, έρχομαι, εύχομαι, θυμούμαι, κάθομαι, καρπώνομαι, κατα-
ριέμαι, κείτομαι, κοιμούμαι, κοκορεύομαι, μάχομαι, μεγαλοπιάνομαι, μεταχειρίζομαι, 
μηχανεύομαι, ντρέπομαι, ονειρεύομαι, όσμίζομαι, παραπονιέμαι, περηφανεύομαι, 
πραγματεύομαι, προφασίζομαι, σέβομαι, σιχαίνομαι, σκέπτομαι, σοβαρεύομαι, σταν-
ροκοπιέμαι, στοχάζομαι, συλλογίζομαι, σνναναστρέφομαι, σννερίζομαι, σφετερίζομαι, 
ταλαντεύομαι, υποκρίνομαι, υποψιάζομαι, φιλαργυρεύομαι, φοβούμαι, φτερνίζομαι, 
χαριεντίζομαι, χασμουριέμαι, χρειάζομαι κ.ά. 

809. Τά ένεργητικά μεταβατικά ρήματα έχουν συχνά και παθη-
τική φωνή : φωτίζω — φωτίζομαι, χάνω — χάνομαι, κρατώ — κρατιέμαι. 

δ ήλιος φώτισε τδν κάμπο — δ κάμπος φωτίστηκε άπό τον ήλιο. 
'Υπάρχουν μεταβατικά ρήματα πού βρίσκονται σπανιότερα στόν 

παθητικό τύπο : Ή πατρίδα πάντα πατρίδα είναι, πονιέται (Καρκαβί-
τσας).— Ή προδοσιά στόν ούρανό δέ συμπα&ιέται (Βλαχογιάννης). 

Σέ μερικές περιστάσεις ό παθητικός τύπος είναι σπάνιος ή λείπει. 
Στή θέση του μεταχειριζόμαστε τότε τον τύπο τής ενεργητικής φωνής, 
γυρίζοντας διαφορετικά τή φράση, η μιά περίφραση: 

βοη&ώ — βρίσκω, βρήκα βοή&εια άντι βοηθιέμαι, βοη&ή&ηκα. 

810. Μερικά άποθετικά ρήματα έχουν σπανιότερα καί τόν ένεργητικό 
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τύπο : στέκομαι - στέκω, παραστέκομαι - παραστέκω, ξαναμωραίνομαι - ξαναμωραίνω, 
χαίρομαι - χαίρω (στή φράση : χαίρω πολν). 

811· Διαφορετική σημασία κατά τή φωνή.— Κάποτε δ παθη-
τικός τΰπος Ιχει κα! ενεργητική σημασία, διαφορετική δμως άπό τή 
σημασία τοΰ ενεργητικού: 

ανοίγω - ανοίγομαι (στή θάλασσα, παθαίνω - παθαίνομαι 
σέ παιχνίδια) πετώ - πετιέμαι 

μνρίζω - μυρίζομαι (υποψιάζομαι) φαντάζω - φαντάζομαι 
ξανοίγω - ξανοίγομαι χρηματίζω « χρηματίζομαι. 

812. Τυχαίνει κάποτε νά μας χρειάζεται ενας παθητικός τύπος άπό ρήμα 
άποθετικό μέ έννοια ένεργητική. Στήν περίπτωση αύτή καταφεύγομε : 

α) Σέ ρ ή μ α σ υ ν ώ ν υ μ ο , πού νά εχη παθητικό τύπο* λ.χ. τό χρησι-
μοποιούμαι γιά παθητικό του μεταχειρίζομαι : τά επιχειρήματα που χρησιμοποιή-
θηκαν (άντι μεταχειρίστηκαν). 

β) Σέ π ε ρ ί φ ρ α σ η άπό τό ρήμα είμαι ή γίνομαι καί ρηματικό έπίθετο 
ή ούσιαστικό: 

σέβομαι τή γνώμη σον — μου εϊναι σεβαστή ή γνώμη σου 
επεξεργάστηκαν καπνά — έγινε επεξεργασία καπνών 
δεχόμαστε — γίνεται δεχτό 
σκεφτήκαμε κάτι — έγινε σκέψη για κάτι 

813. Μόνο ή μετοχή τοΰ παρακειμένου τών άποθετικών ρημάτων μπορεί 
νά εχη όχι μόνο ένεργητική σημασία (καθισμένος, παραπονεμένος, παραξενεμένος, 
συλλογισμένος) άλλά καί παθητική (προσκυνημένος), κάποτε μάλιστα μόνο παθη-
τική (ονειρεμένος, προφασισμένος) καί μπορεί τότε νά χρησιμοποιηθή μέ τή ση-
μασία αύτή : ιστορίες διηγημένες, οί παραδεγμένες άπόψεις. 

814. 'Αντίθετα μέ τά παραπάνω μερικοί μεταχειρίζονται τ* άποθετικά ρή-
ματα καί σέ παθητική έννοια : τά καπνά επεξεργάστηκαν φέτος κακά, τά σακιά 
που προμηθεύτηκαν άπό τήν άγορά. "Οσο καί άν ή χρήση άνταποκρίνεται σέ 
μιάν άνάγκη, δέν τή δέχεται εύκολα τό γλωσσικό μας αίσθημα καί είναι καλό 
ν* άπρφεύγεται. 

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Ω Π Α 

Εγκλίσεις 

815· Τήν έννοια πού εκφράζει τό ρήμα μπορεί νά τήν παρου-
σιάση εκείνος πού μιλεί : 
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ως πραγματικότητα: εσν έγραψες, 
ώς έπιθυμητό, προσδοκώμενο : γράψης δέ γράψης, #ά τό μά&ω, 
ώς προσταγή : γράψε. 
Οί διάφορες μορφές πού παίρνει τό ρήμα για να φανερώση τήν 

ψυχική διάθεση εκείνου πού μιλεί λέγονται έγκλίσεις. 
Οί έγκλίσεις είναι τρεις : Ή όριστική, ή ύποταχτική καί ή 

προσταχτιχή. 
816· 'Οριστική λέγεται ή έγκλιση πού παριστάνει τό σημαινό-

μενο άπό τό ρήμα σά βέβαιο καί πραγματικό, εϊτε είναι κατάφαση εϊτε 
άρνηση εϊτε έρώτηση : πέφτει χιόνι, δέν πέφτει χιόνι, πέφτει χιόνι ; 

Ύποταχτική λέγεται ή έγκλιση πού παριστάνει τό σημαινόμενο 
άπό τό ρήμα σάν κάτι πού θέλομε ή πού περιμένομε νά γίνη: &έλω 
νά μου γράψης' δταν πέοη χιόνι, οέ περιμένω. 

Προσταχτική λέγεται ή έγκλιση πού παριστάνει τό σημαινόμενο 
άπό τό ρήμα σάν προσταγή, επιθυμία, εύχή : φύγε, πήγαινε, τρώγε, 
άχουσέ με. 

817. Ή οριστική, ή ύποταχτική καί ή προσταχτική έχουν πάν-
τοτε ξεχωριστούς τύπους γιά τά διάφορα πρόσωπα κάθε άριθμού και 
δνομάζονται γι9 αύτό προσωπικές έγκλίσεις. 

818. Πλάι σ3 αύτές μπορούμε νά λογαριάσωμε γιά έγκλίσεις καί 
δυό άλλες άκόμη, τό Απαρέμφατο καί τή μετοχή. 

Οί δυό αύτές έγκλίσεις δνομάζονται Απρόσωπες éy κλίσεις, επειδή 
δέν ξεχωρίζουν μέ Ιδιαίτερους τύπους τά διάφορα πρόσωπα κάθε 
άριθμού. 

819. Τό Απαρέμφατο είναι ρηματικός τύπος άκλιτος. Δέ συνη-
θίζεται μόνο του καί χρησιμεύει γιά νά σχηματίζωνται οί συντελεσμέ-
νοι ρηματικοί χρόνοι : έχει δέσει, είχε δε&ή, ΰά έχη πει. 

"Ενα ρήμα μπορεί νά έχη δύο άπαρέμφατα. Τό ενα είναι τού 
ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ ά ο ρ ί σ τ ο υ καί τελειώνει συνήθως σέ -σει ή σέ -ει 
(-£?): δέσει, πάρει, πιει. 

Τό άλλο είναι τού π α θ η τ ι κ ο ύ ά ο ρ ί σ τ ο υ καί τελειώνει σέ 
-&ή ή σέ -ή : δε&ή% βραχή. 

820· Μεταχειριζόμαστε κάποτε στή φιλοσοφική γλώσσα καί μερικά άρχαΐα 
άπαρέμφατα. Λέγονται μαζί μέ τό άρθρο καί είναι ουσιαστικά άκλιτα (233Α) : 
το είναι, τό γίγνεσθαι. 



Χρόνοι 309 

821· Ιστορική παρατήρηση.— Λείψανα τοΰ αρχαίου απαρεμφάτου δια-
τηρήθηκαν στή σημερινή λαϊκότερη γλώσσα σέ ούσιαστικά καθώς : τό είναι 
του (έχασε όλο τό είναι τον), τό εχει (ή περιουσία του), τό ιδεί (ή όψη, εχει καλό 
Ιδεΐ), τό λάχει (τοϋ χυνηγοϋ και τοϋ ψαρά στό λάχει εϊν* ή χαρά του, δημ.), φάει, 
πιει (δέν ήρθα εγώ γιά φάει πιει, νά πιω και νά μεθύσω, δημ. . Τί V ό κάβου-
ρας τί V τό ζουμί τον, τί 'μ έγώ τί V τό έχει μου (Καρκαβίτσας). Άπό αρ-
χαία άπαρέμφατα έρχονται και τά ούσιαστικά το φαγί, τό φιλί, τό μεθύσι 
κτλ. τής σημερινής γλώσσας, πού κλίνονται τώρα πιά σάν τ' άλλα ούδέτερα ούσια-
στικά σέ ι. 

822· Ή μετοχή είναι ρηματικός τΰπος έπιθετικός, πού φανερώ-
νει διάθεση και χρόνο. e H μετοχή είναι άλλοτε άκλιτη, δένοντας, και 
άλλοτε κλιτή, μέ τρία γένη, δεμένος, δεμένη, δεμένο. 

Χρόνοι 

823. Ή έννοια πού έκφράζει το ρήμα μπορεί νά γίνεται ή τώρα 
πού μιλούμε, στο παρόν : δένω, ή στά/ περασμένα : έδεοα, ή στο μέλ-
λον : θά δέοω. 

Γιά νά διακρίνωμε τις ξεχωριστές αύτές βαθμίδες χρησιμοποιούμε 
ξεχωριστές μορφές ρηματικές, πού δνομάζονται χρόνοι· 

824. Τά είδη τών χρόνων.—Οί χρόνοι είναι τριών εΙδών: α) 
παροντικοί, β) περασμένοι και γ) μελλοντικοί. 

Ή σημασία τών χρόνων τοΰ ρήματος παρουσιάζεται προπάντων 
στήν οριστική έγκλιση. 

825. 9 Απο τούς χρόνους τοΰ ρήματος άλλοι σχηματίζονται μέ μια 
μόνο λέξη καί λέγονται μονολεχτικοί, και άλλοι σέ δλους τούς τύ-
πους, μέ δυο ή τρεις λέξεις, καί λέγονται περιφραστικοί. 

Μονολεχτικοί χρόνοι είναι τρεις : δ ένεοτώτας : δένω, δ παρα-
τατικός : έδενα, και δ άόριστος : έδεσα. 

Περιφραστικοί χρόνοι είναι τέσσερεις : 
α) δ άπΐός μέλλοντας, πού σχηματίζεται μέ τδ μόριο θά και τήν 

ύποταχτική τοΰ ένεστώτα ή τοΰ άορίστου : θά δένω, θά δέσω. 
β) δ παρακείμενος, δ ύπερσυντέλικος καί δ συντελεσμένος μέλ-

λοντας. 
826. Ό παρακείμενος» δ ύπερσυντέλικος και δ συντελεσμένος μέλ-

λοντας έχουν δύο τύπους: 
Ό πρώτος τύπος σχηματίζεται μέ τδ ρήμα Βχω (είχα, θά $χω) 
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και τό απαρέμφατο τοΰ αορίστου (δέσει, δεθή): έχω δέσει, είχα δέ-
σει, θά έχω δέσει — παθητικό έχω δεθή, είχα δεθή, θά έχω δεθή. 

Ό δεύτερος τύπος σχηματίζεται: 
α) Στήν ένεργητική φωνή, μέ τό ρήμα 8χω κα! τή μετοχή τοΰ 

παθητικού παρακειμένου στο γένος πού έχει κα! τό άντικείμενο : έχω 
δεμένο, είχα δεμένο, θά έχω δεμένο. 

β) Στήν παθητική φωνή, μέ τό ρήμα είμαι (ήμουν, θά είμαι) κα! 
τή μετοχή τοΰ παθητικοΰ παρακειμένου μέ τό γένος πού έχει κα! τό 
υποκείμενο : είμαι δεμένος, ήμουν δεμένος, θά είμαι δεμένος. 

827. Τά δύο ρήματα έχω κα! είμαι, δταν βοηθούν γιά νά σχη-
ματιστούν οί σύνθετοι χρόνοι τών ρημάτων, λέγονται βοηφητικά ρή-
ματα (876). 

Ά π ό τούς μονολεχτικούς χρόνους τοΰ ρήματος ό ένεστώτας κα! δ 
αόριστος λέγονται άρχικοί χρόνοι τοΰ ρήματος, έπειδή άπό τό θέμα 
τους σχηματίζονται δλοι οι άλλοι χρόνοι. 

Ή σημασία τών χρόνων στήν όριστιχή 

Α.—Παροντικοί χρόνοι 

828. 1. Ό ένεστώτας.—Φανερώνει πώς έκεΐνο πού σημαίνει τό 
ρήμα γίνεται στό παρόν : χτυπά μεσημέρι, βγαίνει δ ήλιος. 

Ή εξακολούθηση μπορεί νά είναι χωρίς διακοπή (μέ άδιάκοπη 
συνέχεια) ή μέ διακοπές κα! έπανάληψη. "Ετσι μπορεί ό ένεστώτας νά 
σημαίνη πώς ή πράξη γίνεται : 

α) Μ έ δ ι ά ρ κ ε ι α (μέ άδιάκοπη συνέχεια), δταν φανερώνη κάτι 
πού βαστά πολλή ώρα ή πάντοτε : τρέχω νά τόν πιάσω, δ ήλιος λάμ-
πει, κάθε σώμα έχει βάρος, τό καλό δέ χάνεται· 

β) Μ9 έ π α ν ά λ η ψ η : ξυπνώ στίς έξι καί σηκώνομαι άμέσως, 
δέν καπνίζω, τά.χελιδόνια φτιάνουν τή φωλιά τους στίς στέγες, δ πάπ-
πους παίζει κομπολόι. 

Ό ένεστώτας αύτός μπορεί νά φανερώνη κα! μιά συνήθεια. 
γ) Κατά τή σημασία τοΰ ρήματος μπορεί να σημαίνη δ ένεστώτας καί 

κάτι πού βαστά μιά στιγμή ή πολύ λίγο : κλείνω τό παράθυρο, χτυπώ τό κουδούνι. 

829. 2. Ό παρακείμενος.— Φανερώνει πώς έκεΐνο πού σημαίνει 
τό ρήμα έγινε στά περασμένα κα! είναι πιά άποτελειωμένο, συντελε-
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σμενο τήν ώρα πού μιλούμε. "Ετσι δ παρακείμενος ανήκει κα! στούς 
περασμένους χρόνους : έχω τελειώσει τά γράψιμό μου. 

830. "Ο δεύτερος τύπος τού παρακειμένου φανερώνει τό συντελεσμένο 
κάπως έντονώτερα καί καθαρότερα άπό τόν πρώτο : τό έχω ακούσει — τό έχω 
ακουσμένο. Ό πρώτος έχει συχνά άδυνατισμένη τή σημασία αύτή καί μπορεί νά 
καταντήση στή σημασία τού άορίστου : πήγες στήν Πόλη ; — πήγα ή έχω πάει — 
είμαι πηγεμένος. 

Β.—Περασμένοι χρόνοι 

831. 3. Ό παρατατικός.— Φανερώνει πώς έκεινο πού σημαίνει 
τό ρήμα γινόταν στα περασμένα : 

α) Ε ξ α κ ο λ ο υ θ η τ ι κ ά : έτρεχα νά τόν πιάσω. 
β) Μ9 έ π α ν ά λ η ψ η : δλο τό καλοκαίρι ξυπνούσα στις εξι. 
832. 4. Ό άόριστος.— Φανερώνει πώς έκεινο πού σημαίνει τό 

ρήμα έγινε στά περασμένα : 
α) Μέ δ ι ά ρ κ ε ι α μ ι α ς σ τ ι γ μ ή ς (ή πολύ λίγης ώρας): 

άνοιξε τά μάτια, ό σεισμός γκρέμισε τό σπίτι, γεννήθηκε πέρσι, σταμά-
τησε σιγά σιγά. 

β) Μέ ( μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ) δ ι ά ρ κ ε ι α ή μέ δ ι α κ ο π έ ς : περά-
σαμε ώραια στό ταξίδι μας, ζήσαμε εύτυχισμένοι, μας τραγούδησε δυό 
ώραια τραγούδια. 

833· "Ετσι ό παρατατικός καί ό άόριστος άναφέρονται καί oi δυό στά 
περασμένα* ένώ δμως μέ τόν παρατατικό τονίζομε τήν έξακολούθηση, τή διάρ-
κεια πού εΐχε μιά πράξη, μέ τόν άόριστο άντικρίζομε τήν πράξη καί τή διάρ-
κειά της στό σύνολο της, παρμένη συνοπτικά, άδιάφορο άν έγινε μιά στιγμή ή 
άν βάσταξε ή άν έγινε μέ διακοπές. 

834. 5. Ό ύπερσυντέλικος.—Φανερώνει πώς εκείνο πού σημαί-
νει τό ρήμα ήταν τελειωμένο στά περασμένα πρίν γίνη κάτι άλλο: 
δταν έφτανες έγώ είχα φύγει. 

Γ. — Μελλοντικοί χρόνοι 

835. 6. Ό μέλλοντας.— Είναι δυό εΙδών, άπλός καί συντελε-
σμένος. "Οταν λέμε μόνο μέλλοντα έννοούμε τόν απλό. 

α) Ό ά π λ ό ς μέλλοντας φανερώνει πώς έκεινο πού σημαίνει τό 
ρήμα θά γίνη στό μέλλον, ΰστερ9 άπό τήν ώρα πού μιλούμε, καί είναι 
καί αύτός δύο ειδών : έξακολου&ητικός καί συνοπτικός (ή στιγμιαίος). 
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αα) Ό έξακοΧον&ητικάς μέλλοντας αντιστοιχεί στόν ενεστώτα 
και στόν παρατατικό και φανερώνει πώς εκείνο πού σημαίνει τό ρήμα 
θα γίνεται : 

1. Μ έ ά δ ι ά κ ο π η σ υ ν έ χ ε ι α : αύριο θά βρέχη. 
2. Μ9 έ π α ν ά λ η ψ η : άπό αύριο θά σηκώνω μα t στις εξι. 

ββ) Ό συνοπτικός μέλλοντας άντιστοιχεΐ στόν άόριστο και φα-
νερώνει πώς έκεΐνο πού σημαίνει τό ρήμα θά γίνη, συνοπτικά ιδω-
μένο : 

1. Βαστώντας μ ι ά σ τ ι γ μ ή (ή πολύ λίγο) : θά ξυπνήσω δσο 
μπορώ πιδ πρωί. 

2. Μέ δ ι ά ρ κ ε ι α ή μ9 έ π α ν ά λ η ψ η : αύριο θά ξεκουραστώ 
δλη τή μέρα, θά γράψω πολλά γράμματα, θά μιλήσω μέ τον καθένα 
σας χωριστά. 

β) Ό συντελεσμένος μέλλοντας φανερώνει πώς έκεΐνο πού ση-
μαίνει τό ρήμα θά είναι συντελεσμένο στό μέλλον ύστερ® άπό ορι-
σμένο καιρό : δταν θά βραδιάση θά εχω τελειώσει τΙς δουλειές μου. 

836· 'Αρχαίοι τύποι σέ στερεότυπες φράσεις.— Σέ στερεότυπες λόγιες φρά-
σεις φυλάχτηκαν μερικοί ρηματικοί τύποι άπό άρχαιες εγκλίσεις καί χρόνους 
πού δέν ύπάρχουν πιά στή σημερινή γλώσσα, καθώς καί άλλοι τύποι άπαρ-
χαιωμένοι, πού άντικαταστάθηκαν στή σημερινή γλώσσα μέ νεώτερους. Τέ-
τοιους τύπους έχομε σέ φράσεις καθώς ο μή γένοιτο (εύκτική), δούναι και λα-
βείν, όπερ έδει δεΐξαι (άρχ. άπαρέμφατα), παράσχου, Κύριε (προσταχτική μέσου 
αορίστου), πέπρωται, τετέλεσται (παρακείμενοι), σώσον, Κύριε, Κύριε, ελέησον 
(προσταχτικές άορίστου), μνήσΰητί μου, Κύριε (προσταχτική παθητ. άορίστου). 

837. Γιά προσταχτική τοΰ γ' ενικού προσώπου τοΰ είμαι χρησιμεύει κά-
ποτε ό άρχαϊος τύπος έστω, πού συνηθίζεται : α) στή γλώσσα τών μαθηματι-
κών: έστω ή ευθεία ΑΒ. Στήν περίπτωση αύτή λέγεται κάποτε στόν πληθυν-
τικό ό άρχαιος τύπος εστωσαν : εστωσαν τά τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΕΖ.— β) Σέ πα- ^ 
ραχωρητική σημασία, στή θέση τοΰ ας είναι : δέχομαι, έστω, νά ζητήση συγγνώμη· 
εστω, ας πούμε πώς μείναμε σύμφωνοι. 

Τρόποι 

838. Καθώς έγινε φανερό άπό τά παραπάνω, οί χρόνοι τής δρι-
στικής δέ φανερώνουν μόνο τό πότε, δηλαδή τή χρονική βαθμίδα πού 
γίνεται κάτι, παρά και τόν τρόπο πού αύτό παρουσιάζεται ή πού άν-
τικρίζεται άπό τόν δμιλητή στή συνέχισή του, αν δηλαδή βαστά μόνο 
μιά στιγμή (ή πόλύ λίγο) : έγραψα, θά μιλήσω, ή έξακολουθη : μιλώ, 
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&ά μιλώ, έγραφα· 3ν είναι συντελεσμένο πια ή δχι : έχω γράψει κτλ. 

839. Ξεχωρίζομε συνήθως ώς πρός τόν τρόπο τρία εϊδη χρόνους : 
Τούς έξακολουύητικούς, τούς συνοπτικούς (ή στιγμιαίους) καί τούς 
συντελεσμένους. 

0 Î έξακολουύητικοϊ χρόνοι φανερώνουν τήν εξακολούθηση, τή 
διάρκεια μέ συνέχεια ή μ9 έπανάληψη. Εξακολουθητικοί χρόνοι είναι 
ό ένεστώτας, ό παρατατικός και ό εξακολουθητικός μέλλοντας. 

Οι συνοπτικοί (ή στιγμιαίοι) χρόνοι φανερώνουν συνοπτικά 
δ,τι έγινε, συνολικά Ιδωμένο, έκεινο πού βάσταξε (ή πού θά βαστάξη) ή 
πού τό παίρνομε σά νά βάσταξε (ή σά νά πρόκειται νά βαστάξη) μία 
φορά. Συνοπτικοί χρόνοι είναι ό άόριστος κα! ό συνοπτικός μέλλοντας 
(σέ μερικές περιστάσεις και δ ένεστώτας). 

Οί συντελεσμένοι χρόνοι φανερώνουν τό άποτελειωμένο, τό συν-
τελεσμένο. Συντελεσμένοι χρόνοι είναι δ παρακείμενος, δ ύπερσυντέλι-
κος καί δ συντελεσμένος μέλλοντας. 

840. Πίνακας συσχετικός τών χρόνων τής όριστιχής 
(ώς πρός τή χρονική τους βαθμίδα καί τόν τρόπο πού παρουσιάζουν τό 

σημαινόμενο). 

01 χρόνοι ώς πρός 
τόν τ ρ ό π ο τους 

Χρόνοι 
παροντικοϊ 

Χρόνοι 
περασμένοι 

Χρόνοι 
μελλοντικοί 

Εξακολουθητικοί 

Συνοπτικοί 

Συντελεσμένοι 

Ένεστώτας 
γράφω 

Παρακείμενος 
εχω γράψει 

Παρατατικός 
έγραφα 

Αόριστος 
έγραψα 

Ύπερσυντέλικος 
είχα γράψει 

Έξακολουθ. μέλλοντας 
θά γράφω 

Συνοπτικός μέλλοντας 
θά γράψω 

Συντελεσμ.μέλλοντας 
θά έχω γράψει 

Ή σημασία τών χρόνων σζΐς Λλλες έγκλίσεις 

841. Έ ξ ω άπό τήν οριστική οί άλλες έγκλίσεις δέν έχουν κα-
θώς αύτή δλους τούς χρόνους, καί δέν ορίζουν, καθώς γίνεται μέ 
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τήν οριστική, τό χρόνο πού γίνεται κάτι παρά μόνο, συνήθως, τόν 
τ ρ ό π ο του : ό ένεστώτας εκφράζει τό έξακολουθητικό, ό αόριστος τό 
συνοπτικό, ό παρακείμενος τό συντελεσμένο. "Ετσι λ.χ. οί τύποι τών 
χρόνων τής προσταχτικής : φέρνε μου (κάθε μέρα) μιά οκά γάλα — 
φέρε μου άπο το τραπέζι το ποτήρι — εχε το φερμένο ώς αύριο. 

842. "Όσο γιά τό χ ρ ό ν ο πού φανερώνουν, οί ρηματικοί χρόνοι 
παίρνουν συνήθως τή σημασία τους άπό τό νόημα τοΰ λόγου. "Ετσι 
λ.χ. ή ύποταχτική νά γράψω, στή φράση : θέλω νά γράψω άναφέρε-
ται στο μέλλον, ένώ στή φράση τοϋ Υποσχέθηκα νά γράψω, παρά λίγο 
νά γράψω το άντίθετο μπορεί ν3 άναφέρεται πιά και στά περασμένα. 

Ό σχηματισμός τής ύποταχτικής καϊ τής προσταχτικής 

843. Ή ύποταχτική έχει ένεστώτα, άόριστο και παρακείμενο, 
άλλά μόνο στόν άόριστο, ένεργητικό και παθητικό, έχει τύπους ξεχω-
ριστούς άπό τήν δριστική (νά γράψης-νά γραφτής). Στούς άλλους χρό-
νους παρουσιάζει μόνο μερικές δρθογραφικές διαφορές άπό αύτή : γρά-
φει-νά γράφη, γράφονται —νά γράφωνται, έχει γράψει —νά έχη γράψει. 

844. Ή ύποταχτική σχηματίζεται κανονικά παίρνοντας ένα άπό 
τά μόρια ή τούς συνδέσμους νά (άς), γιά νά ή άλλους συνδέσμους 
(στον άόριστο και τό άμα, άφοϋ, Γσως, μόλις, μήπως, δποτε, 
οποίος, δπου, δ,τι, πρίν, προτού, ώσότου, ώσπου), κάποτε δμως βρί-
σκεται και μόνη της : νά μου γράψης' έρθης δέν έρθης, έγώ θά ξε-
κινήσω* πηγαίνωμε. 

845. Ή προσταχτική έχει ένεστώτα (γράφε), άόριστο (γQάψή 
και πολύ σπάνια παρακείμενο (έχε γραμμένο). Στήν παθητική φωνή 
έχει ή προσταχτική σπανιότερα ξεχωριστούς, μονολεχτικούς τύπους. 

Οί τύποι πού λείπουν άναπληρώνονται άπό τήν ύποταχτική, πού 
παίρνει τότε τό μόριο άς (ή νά) : νά γράφη, άς γράφεται, νά είναι 
γραμμένο. Ή ύποταχτική μέ τό 3ς (νά) μπορεί νά μπή κα! στή θέση 
τών μονολεχτικών τύπων τής προσταχτικής : νά γράφης (γράφε), νά 
καθίοης καλά (κάθου καλά). 

846. Ή προσταχτική έχει μόνο δύο πρόσωπα, τό β' κα! τό γ ' . 
Τό γ ' πρόσωπο δέν έχει ξεχωριστό τύπο κα! συμπληρώνεται άπό τήν 
ύποταχτική : ας γράφη ή νά γράφη. 
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Κάποτε σχηματίζεται και πρώτο πληθυντ ικό πρόσωπο : δ ς πάμε 
να φύγωμε, ας κοιμηθούμε. 

Μερικά ρήματα σχηματίζουν μονολεχτικά τό α' πληθυντικό πρόσωπο τής 
ενεργητικής προσταχτικής: πάμε, φεύγωμε. 

Συνταχτικές εγκλίσεις 

847. Έκτός άπό τήν οριστική, τήν ύποταχτική και τήν προσταχτική υπάρ-
χουν και άλλες προσωπικές εγκλίσεις, πού δέν έχουν δμως καί ξεχωριστούς 
γραμματικούς τύπους. Αναγνωρίζονται άπό τό νόημα πού παίρνουν στή σύν-
ταξη τού λόγου καί μπορούν νά ονομαστούν συνταχτικές εγκλίσεις. Συνταχτι-
κές εγκλίσεις είναι : 

α) "Η 6υνητική9 πού παριστάνει τό δ υ ν α τ ό . Σχηματίζεται μέ τό (δυ-
νητικό) μόριο Φα καί οριστική παρατατικού ή καί ύπερσυντέλικου : θά μας 
χαιρετούσε, θα μας είχε χαιρετήσει. 

β) Ή πι&ανολογιχή, πού παριστάνει τό π ι θ α ν ό . Σχηματίζεται μέ τό 
(πιθανολογικό) μόριο θα καί όρισεική (όλων τών χρόνων, έκτός άπό του μέλ-
λοντα) : τί κάνει ;—θά διαβάζη, εκείνη τή στιγμή θά διάβαζε, θά είχε φύγει. 

γ) Ή ευχετική, πού εκφράζει ε ύ χ ή. Σχηματίζεται μ' ενα άπό τά εύχε-
τικά επιφωνήματα μακάρι, άμποτε, εϊθε και μέ ύποταχτική, ή μέ οριστική πα-
ρατατικού, άορίστου ή ύπερσυντέλικου, ή μέ τό σύνδεσμο νά ή τό ας καί εναν 
άπό αύτούς τούς τύπους : μακάρι νά φανή, μακάρι νά ερχόταν, μακάρι νά έφυγε, 
άμποτε νά είχε έρθει, στερνή μου γνώση νά σ* είχα πρώτα. 

'Αριθμοί 

848 · ΆρίΦμός τον ρήματος λέγεται ό τύπος του ρήματος πού 
φανερώνει αν τό υποκείμενο του είναι ενα ή περισσότερα πρόσωπα ή 
πράγματα. 

"Οταν λέμε τρέχω, τρέχεις πρόκειται κάθε φορά γ ιά ενα πρόσωπο. 
"Οταν λέμε τρέχομε, τρέχετε πρόκειται κάθε φορά γ ιά πολλά πρόσωπα. 

8 4 9 . OÎ αρ ιθμο ί είναι στό ρήμα, δπως καί στ δνομα, δύο : δ 
ένικός καί ό πληθυντικός (475). 

Τό άπαρέμφατο καθώς καί ή ένεργητική μετοχή δέ φανερώνουν 
τόν άρ ιθμό : (έχει, έχουν) τρέξει, τρέχοντας. 

Πρόσωπα 

8 5 0 . Πρόσωπο του ρήματος λέγεται ό τύπος τού ρήματος πού 
φανερώνει τίνος προσώπου είναι τό υποκείμενο του. 
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Τό υποκείμενο τοΰ ρήματος μπορεί να είναι τό πρόσωπο ή τα 
πρόσωπα πού μιλούν : τραγουδώ, τραγουδούμε. Τότε τό ρήμα είναι 
στό πρώτο πρόσωπο ή είναι τοϋ πρώτον προσώπου. 

Τό ύποκείμενο τού ρήματος μπορεί να είναι τό πρόσωπο ή 
τά πρόσωπα πού τούς μιλούμε : τραγουδεϊς, τραγουδεϊτε. Τότε 
τό ρήμα είναι στό δεύτερο πρόσωπο ή είναι τοΰ δεύτερου προ-
σώπου. 

Τό ύποκείμενο τοΰ ρήματος μπορεί νά είναι τό πρόσωπο ή τα 
πρόσωπα (ή τα πράγματα ή οί ιδέες) για τό οποίο ή για τα όποια μι-
λούμε : τραγουδει, τραγουδούν, σωριάστηκαν. Τότε τό ρήμα είναι στό 
τρίτο πρόσωπο ή είναι τοΰ τρίτου προσώπου. 

851· Καθώς φαίνεται άπό τά παραδείγματα αύτά, τό πρόσωπο 
καί δ άριθμός τοΰ ρήματος φανερώνονται μέ ξεχωριστές καταλήξεις, 
πού προσθέτονται στό θέμα τοΰ ρήματος (858). 

852. Μέ τις καταλήξεις έκφράζει τό ρήμα τά τρία πρόσωπα. Ή 
προσταχτική δέν έχει πρώτο και (μέ δικό του τύπο) τρίτο πρόσωπο 
(846). Οί δύο άπρόσωπες έγκλίσεις, τό άπαρέμφατο και ή μετοχή, 
δέν έκφράζουν πρόσωπα. 

853. Μεταχειριζόμαστε από ευγένεια τόν πληθυντικό τοΰ β' προσώπου 
καί όταν αποτεινόμαστε σ' ένα μόνο πρόσωπο, σεβαστό, ανώτερο στήν ηλικία 
ή στήν κοινωνική Ιεραρχία, ξένο ή όπως καί νά είναι όχι οίκεΐο. Ό πληθυν-
τικός αύτός τοΰ β' προσώπου λέγεται πληθυντικός τής ευγένειας t δπως αγα-
πάτε, σας παρακαλώ νά μου πήτε. 

Στόν πληθυντικό μπαίνει τότε ή προσωπική άντωνυμία, όχι όμως καί τό 
κύριε, κυρία, πού μένουν στόν ένικό : ελπίζω πώς εσείς δε θ' αργήσετε, κύριε. 
Τό έπίθετο καί ή μετοχή μένουν στόν ένικό : έσεΐς πού τό προτείνατε είστε ό 
πιό κατάλληλος νά τό κάμετε. 

854· Στή θέση τοΰ ένικοΰ μεταχειριζόμαστε σέ μερικές περιστάσεις καί 
γιά τό πρώτο πρόσωπο τόν πληθυντικό. Αύτό γίνεται: α) Άπό διακριτικό-
τητα, όταν θέλωμε νά μιλήσωμε πιό άόριστα γιά τόν έαυτό μας : μπορούμε νά 
σας ενοχλήσωμε μιά στιγμή ; θά μας γράφη ς καμιά φορά ; — β) Άπό μετριο-
φροσύνη. Αύτό γίνεται άπό συγγραφείς: στό βιβλίο μας αύτό προσπαθήσαμε νά 
δείξωμε κτλ. Άλλά είναι περιττό* πολύ πιό άπλό νά μιλήση κανείς στόν ένικό. 
Ά ν δμως χρησιμοποιηθή ό πληθυντικός πρέπει νά διατηρηθή ώς τό τέλος, 
καί στ' άκόλουθα ρήματα, καί όχι νά συναλλάζεται μέ τόν ένικό, καθώς γί-
νεται συχνά. 

Τό α' πρόσωπο τοΰ πληθυντικοΰ άντίς τό α' τοΰ ένικοΰ τό μεταχειρίζον· 
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ται καί πρόσωπα μέ μεγάλα αξιώματα («πληθυντικός τής μεγαλοπρέπειας»). 
Στόν πληθυντικό μπαίνει τότε καί ή άντωνυμία καί τό έπίθετο : Μά ελπίζουμε 
νά κατορθώσουμε γιά όλα νά μιλήσουμε με τή σειρά, πάντα με τό κέφι μας, και 
διασκεδάζοντας, έμεΐς πρώτοι, με τόν ϊδιο τόν έαυτό μας (Παλαμάς). 

855. Κάποτε γίνεται άλλαγή προσώπου, καί λέγεται τό α' πληθυντικό 
στή θέση του β' ενικού, άπό συμπάθεια ή άπό λεπτότητα καί γιά νά μετρια-
στή έκεϊνο πού άποδίνεται μέ τό ρήμα σ' εκείνον πού τού μιλούμε : λοιπόν, 
πότε φεύγομε ; τό μάθαμε τό μάθημά μας ; μας μάλωσαν πάλι ; τό πήραμε τό άρι-
στα πάλι !, και τί, θ' αφήσω με νά μας γελά ό κόσμος ; 

Συνακόλουθα 

856. Ή διάθεση καί ή φωνή, ή έγκλιση, δ χρόνος και δ τρόπος, 
ό άριθμός και τό πρόσωπο παρουσιάζονται πάντοτε στούς τΰπους πού 
σχηματίζει ένα ρήμα καί λέγονται συνακόλουθα τοϋ ρήματος. 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

857. Στο σχηματισμό τών ρημάτων ξεχωρίζομε διάφορα στοι-
χεία. Αύτά είναι ή κατάληξη, τό θέμα και δ χαρακτήρας, ή αύξηση 
καί τά βοηθητικά ρήματα. 

Σέ κάθε τύπο ρήματος ξεχωρίζομε, δπως και στούς δνοματι-
κούς τύπους (473), θέμα και κατάληξη: δέν-ω, δέν-εις, δέν-ουν, 
δέν - αμε. 

Κατάληξη 

858. Κατάληξη είναι τό τέλος τού ρήματος πού άλλάζει, γιά νά 
εκφραστή ή διάθεση, ή έγκλιση, ό χρόνος, τό πρόσωπο και δ άριθμός. 

"Ετσι ύπάρχουν ξεχωριστές καταλήξεις γιά τήν ένεργητική και 
γιά τήν παθητική φωνή (λ.χ. -ω, -εις, -ει κτλ., παθητ. -ομαι, -εσαι, 
-εται κτλ.) καί πάλι διαφορετικές γιά τόν ένεστώτα καί γιά τούς 
περασμένους χρόνους, παρατατικό καί άόριστο (λ.χ. -α, -ες, -ε κτλ., 
παθητ. -όμουν, -όσουν, -όταν κτλ.). Ή ύποταχτική παρουσιάζει με-
ρικές διαφορές. 

Ή προσταχτική έχει καταλήξεις δικές της: -ε (-α), -ετε (-ατε) 
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για ιήν ενεργητική φωνή και -ου, -ήτε για τήν παθητική φωνή. 
859. Στούς συντελεσμένους χρόνους τό πρόσωπο κα! ό αριθμός 

έκφράζονται μέ τό βοηθητικό ρήμα: έχω γράψει, έχετε γράψει, έχω 
γραφτή, ή (στό β' τύπο τής πα&ητικής φωνής) κα! μέ τήν παθητική 
μετοχή : είμαι δεμένος, είστε δεμένοι. 

Θέματα 

860. Κάθε ρήμα έχει γιά κάθε φωνή δύο 'θέματα, άπό τά όποια 
σχηματίζονται ot διάφοροι χρόνοι του. Τά θέματα αύτά είναι τό ένε-
στωτικό κα! τό άοριστικό. 

861. Ά π ό ιο ένεστωτικό θέμα σχηματίζονται οι έξακολουθητι-
κοι χρόνοι κα! τών δύο φωνών, δηλ. οι τύποι γιά τόν ένεστώτα, τόν 
παρατατικό κα! τόν έξακολουθητικό μέλλοντα : 

δέν - ω, θά δέν - ης, νά δέν - ης, δέν - ε, δέν - οντάς 
φεύγ - ω, φεύγ - αμε, φεύγ - α, φεύγ - οντάς 
δέν - ομαι, δεν - όμονν, θά δέν - ωμαι, δέν - ον. 

9Από τό 'θέμα τοϋ ένεργητικοϋ Αορίστου σχηματίζονται ot συ-
νοπτικοί χρόνοι τής ένεργητικής φωνής, δηλαδή οί τύποι γιά τόν άόρι-
στο κα! τό συνοπτικό μέλλοντα, καθώς κα! τό άπαρέμφατο τής ένερ-
γητικής φωνής (') : 

έδεσ - α, θά δέσ - ω, νά δέσ - ω, δέσ - ε, δέσ - ει 
έφνγ-α, θά φύγ - ω, νά φύγ - ωμε, φύγ-ε, φύγ-ει. 

Έ τ σ ι σχηματίζονται άπό τό θέμα τοΰ ένεργητίκοΰ άορίστου δλοι 
οί συντελεσμένοι χρόνοι στο άκλιτο τους μέρος: είχαμε δέσ-ει, θά 
εχετε φύγ-ει. 

Ά π ό τό 'θέμα τοϋ ααΦητικοϋ Αορίστου σχηματίζονται οί συ-
νοπτικοί χρόνοι τής παθητικής φωνής (έκτος άπό τό β' έν. πρόσωπο 
τής προσταχτικής τοΰ άορίστου), τό παθητικό άπαρέμφατο κα! οί συν-
τελεσμένοι χρόνοι στό άκλιτο τους μέρος : 

δέθ - ηκα, θά δεθ - ώ, νά δεθ - ήτε, δεθ - ήτε, έχουν δεθ - ή. 
862. Διασάφηση.— Δέν πρέπει νά παραπλανηθή κανείς άπό τις ονομα-

σίες ένεστωτικό καί άοριστικό θέμα καί νά φανταστή πώς οί χρόνοι πού σχημα-
τίζονται άπό τά δύο αύτά θέματα έχουν πραγματικά τή σημασία ένεστώτα καί 

1. Άπό τό θέμα τοΰ ενεργητικού άορίστου σχηματίζεται καί τό β' έν. 
πρόσωπο τής παθητικής προσταχτικής τοΰ άορίστου : δέσ-ον, κρνψ-ον. 
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αορίστου. Καθώς τονίστηκε ήδη παραπάνω (838), τά δύο θέματα, τού ενεστώτα 
καί τού αορίστου, άσχετα μέ τό χρόνο πού δηλώνουν οί χρόνοι αυτοί στήν 
οριστική, δείχνουν τόν ορισμένο διαφορετικό τρόπο πού τοποθετούμε τήν πράξη 
μέσα στό χρόνο. Σύμφωνα μέ αύτά ol χρόνοι πού σχηματίζονται άπό τό ένε-
στωτικό θέμα παριστάνουν συνήθως μιά πράξη ή κατάσταση στή διάρκειά της : 
τήν είδα που έπλενε τά πιάτα, πλένει κάθε δεκαπέντε* ένώ οί χρόνοι πού σχη-
ματίζονται άπό τό άοριστικό θέμα τήν παριστάνουν παρμένη συνοπτικά : νά τά 
πλννης δλα.—"Οποιος πεθάνη σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει (Σολωμός). 

8 6 3 · Ό τελευταίος φ θ ό γ γ ο ς του ένεστωτικού ή του άοριστικού 
θέματος λέγεται ένεατωτικός ή ά ο ρ ι σ τ ι κ ό ς χαρακτήρας· 

8 6 4 . Τό φωνήεν (ή τό δ ίψηφο) πού βρίσκειαι στή συλλαβή τήν 
πρίν άπό τήν κατάληξη λέγεται θεματικό φωνήεν. 

"Ετσι τού γράφω ένεστωτικός χαρακτήρας είναι τό φ καί θεμα-
τικό φωνήεν τό α* τού λείπω ένεστωτικός χαρακτήρας είναι τό π και 
θεματικό φωνήεν τό ει' τού φεύγω-έφυγα, χαρακτήρας είναι τό γ καί 
θεματικό φωνήεν τό ευ γ ιά τό ένεστωτικό θ έ μ α καί τό υ γ ιά τό άορι-
στικό. 

Αΰξηση 

865 . *Όσα ρήματα άρχίζουν άπό σύμφωνο παίρνουν έμπρός άπό 
τό θέμα, στον παρατατικό καί στον άόριστο τής οριστικής, ένα ε-. 

Τό ε- αύτό λέγεται αϋξηση καί οί ρηματικοί τύποι πού τό παίρ-
νουν λέγονται αύξημένοι τύποι. 

Ή αύξηση αύτή άλλοτε μένει καί άλλοτε παραλείπεται . 

866 . Ή αϋξηοη μένει πάντοτε δταν τονίζεται : έγραψα, 
Αύτό γίνεται στούς τρισύλλαβους τύπους τής ένεργητικής φωνής, α) στόν 

παρατατικό καί τόν άόριστο τών δισύλλαβων ρημάτων τής πρώτης συζυγίας : 
έγραφα, έγραφες, έγραφε, έγραφαν* έγραψα, εγραψες, έγραψε, έγραψαν, καί 
β) στόν ένικό τού άορίστου τών μονοσύλλαβων ρημάτων τής β' συζυγίας: 
έζησα, έζησες, έζησε, έζησαν' έσπασα, έσπασες, έσπασε, έσπασαν. 

867. 01 λοιποί ρηματικοί τύποι τού παρατατικού καί τού άορίστου τής 
οριστικής, πού έχουν τό ε- άτονο, σχηματίζονται συνήθως χωρίς αύξηση, προ-
πάντων δταν είναι πολυσύλλαβοι : 

γράφαμε, γράφατε, (γράφανε)' γράψαμε, γράψατε, (γράψανε) — ζοϋσα, ζού-
σες, ζούσαμε, ζήσαμε, ζήσατε κτλ.— μαλώσαμε, μοιάζαμε, χαιρετούσα, χαιρετιστή-
καμε, στενοχωριόμουν, ξημερωθήκαμε, προσέξαμε, διορθώθηκε, συμβουλευτήκαμε, 
διοικηθήκατε, ξανάγραψε. 

868 . Ή ά τ ο ν η σ υ λ λ α β ι κ ή α ύ ξ η σ η φ υ λ ά γ ε τ α ι σέ 
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μερικές περιστάσεις, Ιδίως δταν θέλωμε ν9 αποφύγω με κάποια άσά-
φεια ή γιά λόγους εύφωνίας και ρυθμοΰ, καθώς λ. χ. δταν τδ ρήμα 
άρχίζη άπο σΰμφωνο, τό ϊδιο ή συγγενικό μέ σύμφωνο πού βρίσκε-
ται στήν τελευταία συλλαβή τής προηγούμενης λέξης : 

τονς έστρώσαμε άντι τονς στρώσαμε (πού θά μπορούσε ν9 άκου-
στή : τον στρώσαμε), σάν έσνντροφέψαμε άντι σά συντροφέψαμε (πού 
θ ά μπορούσε νά νομιστή : σας σνντροφέψαμε) (*) — δέν έδιδαχτήκαμε 
άντι δέ διδαχτήκαμε (έτσι και μέ τά ρήματα δειλιάζω, δέχομαι, δίνω, 
θέλω, θησανρίζω κτλ.). 

Αύτό γίνεται καί στή ζωντανή γλώσσα, περισσότερο όμως στή γραπτή 
καί Ιδίως στόν ποιητικό λόγο(3). 

869. Μερικά ρήματα άντι ε- παίρνουν αϋξηση η-. Τέτοια είναι : 
πίνω (έπινα)—ήπια, βρίσκω (έβρισκα)—ήβρα. 

870. "Οσα ρήματα άρχίζουν άπό φωνήεν (ή δίψηφο), τό φυλά-
γουν σέ δλους τούς χρόνους : 

Ανάβω, άναβα, άναψα, Ανάφτηκε 
έτοιμάζω, έτοίμαζα, έτοίμασα, έτοιμαζόμονν, έτοιμάστηκα 
δρίζω, δριζα, δρισα, δριζόταν, δρίστηκε (8) 
αΙχμαλωτίζω, αιχμαλώτιζα, αιχμαλώτισα, άίχμαλωτιζόμονν, αΐχ-

μαλωτίστηκα 
ενχαριστώ, ενχαριστονσα, ενχαρίστησα, ενχαριστιόμονν, ευχαρι-

στήθηκα. 

1. Ή ασάφεια καί ή άνάγκη νά τήν άποφύγωμε παρουσιάζεται όταν δια-
βάζωμε περισσότερο παρά όταν μιλούμε. Μάς βοηθέ ΐ στήν ομιλία ό τόνος τής 
φωνής καί τό χώρισμα τών λέξεων πού κάνομε, άν χρειαστή. 

2. Κανονικά μεταχειρίστηκαν τήν άτονη συλλαβική αύξηση μερικοί Έφτα-
νησιώτες συγγραφείς: δεν εμποροϋσαν (Θεοτόκης),οι γυναίκες τής γειτονιάς εχτυ· 
πιόνταν κι εσυρομαδοϋσαν τα μαλλιά τους, έκλαιγαν κι έφώναζαν κι εκείνες 
(Θεοτόκης). 

3. Ή όρθογράφηση μέ ω τών περασμένων χρόνων τής οριστικής, εφαρ-
μοσμένη καί σέ ρήματα σύνθετα μέ προθέσεις ή σέ παράγωγα άπό λέ-
ξεις σύνθετες μέ αύτά, θά είχε γιά άποτέλεσμα νά ορθογραφούνται μέ ω καί 
ρήματα καθώς: εξορκίζω, (Εξομολογώ, ενοχλώ' διοχετεύω, μετοχετεύω, (ε)ξοφλώ, 
ξοδεύω, προοδεύω, συνοδεύω' έφοδιάζω, άνεφοδιάζω, σοδιάζω, συνομιλώ, εξοστρα-
κίζω, συνοψίζω, έξονυχίζω, επιορκώ, συνοφρυώνομαι, υποπτεύομαι κιλ. Τέτοιες 
όμως γραφές δέ θά μπορούσαν νά έξασφαλιστοΰν μέ κανόνα γενικό παρά μέ 
άπαρίθμηση όλων τών σχετικών τύπων. 
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'Εξα ιρούντα ι : έχω-είχα, έρχομαι (ερχόμουν)—ήρθα, είμαι—ήμουν. 

8 7 1 . Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α - Η ΑΥΞΗΣΗ 

1. Γράφονται μέ η το ήρθα, ήβρα, ήπια, ήμουν, ήξερα, ήθελα. 
2. Γράφονται μέ ει το είδα, είπα, είχα(1). 
3. "Επειτα άπό λέξη πού τελειώνει σέ (ε) ή άτονη αύξηση πα-

ραλείπεται : μέ δείξατε, σέ βλέπαμε, και τραγούδησε, ούτε θέλαμε. 
Ή τονισμένη συλλαβική αδξηση χάνεται στήν άφαίρβση τής συμπροφορας: 

τό 'δείξε (164). 

4 . "Οταν ή προηγούμενη λέξη είναι δ σύνδεσμος καί, γράφεται 
αύτός όλόκληρος,καΐ τό ρήμα πού άκολουθεί γράφεται χωρίς τήν άτονη 
αδξηση : καϊ γράφαμε, δχι κι έγράφαμε. 

8 7 2 . 'Εσωτερική αΰξηση.—Μερικά σύνθετα ρήματα μέ πρώτο 
συνθετικό έπίρρημα, καθώς πολύ, πάρα, καλά, κακά, κουτσά κτλ., δέν 
παίρνουν τήν τονισμένη αύξηση παρά στήν άρχή τού δεύτερου συνθετι-
κού. Ή αύξηση αύτή λέγεται έσωτερική αύξηση : 

δέν πολυέγραφε, δέν τόν πολυέβλεπα (άλλά δέν πολυβλέπονταν), 
παραήπιε, κουτσοήπιαμε, δέν τό παραήθελε, (άλλά και συναιρεμένα: 
παράπιες, παράφαγε, παράθελε) — δέν τού καλοήρθε κτλ. 

873. Άρχαΐκή έσωτερική αύξηση.—Έσωτερική αύξηση παίρνουν άνώ-
μαλα καί μερικοί περασμένοι τύποι λόγιων ρημάτων, σ ύ ν θ ε τ ω ν μ έ π ρ ό· 
θ ε σ η (νέα ή άρχαία), πού άκολουθούν τόν άρχαίο σχηματισμό. Ή αύξηση 
αύτή λέγεται αρχαϊκή έσωτερική αύξηση. 

Τά πιό συνηθισμένα άπό τά ρήματα πού παίρνουν τήν άρχαΐκή έσωτερική 
αύξηση είναι: εγκρίνω - ένέκρινα, εκφράζω - εξέφραζα, ενδιαφέρω - ενδιέφερα, εμ-
πνέω - έν έπνεα, συμβαίνει - συνέβηκε. Στούς περασμένους χρόνους τού ρήματος 
υπάρχω τρέπεται το a oh η .· υπήρχα, υπήρξα. 

Ή έσωτερική αύξηση παρουσιάζεται στούς άρχαϊκούς αύτούς σχηματισμούς 
μόνο στά τρία πρόσωπα τού ενικού (ή καί στό τρίτο πληθυντικό) τής ενεργητικής 
φωνής, όπου είναι τονισμένη. Σέ όλους τούς άλλους τύπους δέν ύπάρχει : εξέφραζα, 
εξέφρασε, Εξέφραζαν), άλλά εκφράζαμε, έκφράζαν(ε), εκφράζονταν, εκφράστηκε κτλ. 

874. "Ιστορική παρατήρησηΓιά τό γλωσσικό αίσθημα ή αύξηση (έκτός 
άπό τήν τονισμένη αύξηση τής άρχής) δέν είναι πιά σήμερα, καθώς στήν άρ-

1. Στά ρήματα πού άρχίζουν άπό ρ οί αύξημένοι τύποι τών περασμένων 
χρόνων δέ διπλασιάζουν τό ρ, δπως γινόταν στήν άρχαία γλώσσα: έριχνα, 
έραψες, έροκάνισε, έ ρυμοτομήθηκε. 

18 
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χαία αττική γλώσσα, απαραίτητο στοιχείο για να δηλωθή ό περασμένος χρό-
νος. 'Απεναντίας, αποζητούμε τό ϊ δ ι ο χ ρ ο ν ι κ ό θ έ μ α σέ ό λ ε ς τ ι ς 
έ γ κ λ ί σ ε ι ς του ίδιου χρόνου. 

Αυτός είναι ό λόγος πού μερικοί άοριστικοί τύποι, πού έπικράτησαν στήν 
οριστική μέ τήν αύξηση ένώ αύτή είχε γενικά ατονήσει, μετάδωσαν τό νέο τους 
αύτό θέμα σέ όλες τις έγκλίσεις τού άορίστου, έπιβάλλοντας μάλιστα τήν ίδια 
ρίζα στό ένεστωτικό θέμα. Έτσι λέμε ώς σήμερα: 

ανέβηκα - ανεβήκαμε — θ* ανέβω · ανέβα · ανεβαίνω (άντί άρχ. αναβαίνω), άκόμη 
καί ανέβασμα, ά»εβασιά κτλ. 

κατέβηκα - κατεβήκαμε — θά κατέβω - κατέβα - κατεβαίνω (άντί άρχ. κατα-
βαίνω), άκόμη καί κατέβασμα - κατεβασιά, κατεβατό κτλ. 

πέθανε - πέθαναν — θά πεθάνη - πεθαίνει (άντί άρχ. άποθνήσκει) 
πέτυχα - πετύχαμε — θά πετύχω - πέτυχε - πετυχαίνω (άντί άρχ. επιτυγχάνω) 
συνέφερε — θά συνεφέρη, συνεφέρνω (άντί άρχ. συμφέρω). 
Τέτοια παραδείγματα παρουσιάζονται πολύ άφθονώτερα σέ πολλά Ιδιώ-

ματα τής νησιώτικης 'Αν. καί ΝΑ Ελλάδας, δπου λένε λ.χ. καί άνετριχιάζω -
άνετρίχιασμα, άνεσταίνω κτλ. (0 

Βοηθητικά στοιχεία σχηματισμού 

875· Γιά νά σχηματιστούν ο! περιφραστικοί χρόνοι τίΰν ρημά-
των χρησιμεύουν : 

α) τό μελλοντικό μόριο θά γιά τό μέλλοντα, 
β) τά βοηθητικά ρήματα εχω καί είμαι γιά τούς συντελεσμένους 

χρόνους (826). 
Γιά τό σχηματισμό τής ύποταχτικής μέ τό νά, άς, γιά νά βλ. 844. 

1. Γιά τόν ίδιο λόγο σήμερα πολλοί, άκόμη καί γραμματισμένοι, κάνουν 
τό λάθος καί μεταφέρουν τήν άρχαΐκή αύξηση τής οριστικής στήν προσταχτική 
τού άορίστου καί άλλού, καί λένε λ.χ. προσέταξέ τον, διέταξέ τον, έπανέλαβέ το, 
υπέγραψε, διέγραψε το, άνέφερέ μου, επέστρεψέ το, παρήγγειλέ του κτλ. Τά συχνά 
αύτά «λάθη» δείχνουν πόσο ξένη μας είναι σήμερα ή έσωτερική αύτή αύξηση, 
δσο καί άν oi τύποι μέ τήν αύξηση μας φαίνωνται σέ μερικά παραδείγματα 
άναντικατάστατοι. 

Σέ παλιότερα χρόνια, πρίν άκόμη διαμορφωθή ή καθαρεύουσα, ol τύποι 
τών ρημάτων, πού σήμερα παίρνουν άνώμαλα έσωτερική αύξηση, γράφονταν 
χωρίς αύτή σέ κείμενα απλά γραμμένα, άκόμη καί άπό όπαδούς τής άρχαϊκής 
γλώσσας. "Ετσι έκτός άπό τό Σολωμό, πού έγραψε τούτον έμπνευσε, οντάς 
νέος, μιά θεά μελωδική, ό Τερτσέτης έχει γράψει : έούμβαλον, άπόβαλαν κ.ά., 
ό Κούμας: έσύνθεσα, ό Α. Βλάχος (σέ ποίημα): υπόφερα κτλ. 
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Σχηματισμός βοηθητικών ρημάτων 

876. Τό ρήμα 8χω συνηθίζεται μόνο στούς παρακάτω τύπους : 

Μονολεχτικοί χρόνοι 

Ενεστώτας Παρατατικός 

'Οριστική Ύποταχτική Προσταχτική Μετοχή 

έχω 
έχεις 
έχει 
έχομε, έχουμε 
έχετε 
έχουν 

έχω 
hw 
hv 
έχω με, έχουμε 
έχετε 
έχουν 

εχε 

έχετε 

έχοντας 

είχα 
είχες 
είχε 
είχαμε 
είχατε 
είχαν 

Περιφραστικοί χρόνοι. Μέλλοντας t θά εχω 

Γιά μερικούς δεύτερους τύπους τοΰ ε χω πρβ. 882. 

877. Τό ρήμα είμαι συνηθίζεται μόνο στούς παρακάτω τύπους : 

Μονολεχτικοί χρόνοι 

*Ενεστώτας Παρατατικός 

Όριστική καί "Υποταχτική Μετοχή 

είμαι ήμουν 
εΐοαι ήσουν 
είναι 
είμαστε 

(δντας) 
ήταν 
ήμαστε 

είστε ήσαστε 
είναι ήταν 

Περιφραστικοί χρόνοι· Μέλλοντας : θά είμαι 

Γιά μερικούς δεύτερους τύπους τοΰ είμαι πρβ. 882, 883. 

878. Γιά ν9 άναπληρωθή ό άόριστος τοϋ είμαι χρησιμεύουν : 



324 Ρήματα — Ol συζυγίες 

α) β 0 αόριστος τοΰ στέκομαι : στάθηκα· δ πατέρας του μου στά-
θηκε προστάτης. 

β) Ό αόριστος τοΰ γίνομαι : έγινα· μου έγινε έμπόδιο στά σχέδιά μου. 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ 

879· Τα ρήματα δέν κλίνονται δλα μέ τον ϊδιο τρόπο. Στον ένε-
στώτα κα! στον παρατατικό παρουσιάζουν πολλά άπό αΰιά διαφορές 
άπό τά έπίλοιπα και σχηματίζονται διαφορετικά. 

Ό τρόπος πού κλίνεται τό ρήμα λέγεται συζυγία. 
880. 'Έχομε δυο μεγάλες όμάδες μέ διαφορετικό έν μέρει σχημα-

τισμό, πού άποτελοΰν τις δυό συζυγίες τοΰ ρήματος. 
Στήν πρώτη συζυγία άνήκουν τά ρήματα πού τονίζονται στήν 

παραλήγουσα στό πρώτο πρόσωπο τοΰ ενεργητικού ένεστώτα (κα! στήν 
προπαραλήγουσα στο πρώτο πρόσωπο τοΰ παθητικού ένεστώτα). 

Τά ρήματα αύτά τελειώνουν σέ - ω στήν ένεργητική φωνή κα! σέ 
-ομαι στήν παθητική : δένω - δένομαι, γράφω - γράφομαι. 

Στήν πρώτη συζυγία άνήκουν τά περισσότερα ρήματα. 
Στή δεύτερη συζυγία άνήκουν τά ρήματα πού τονίζονται στή 

λήγουσα στό πρώτο πρόσωπο τοΰ ένεργητικοΰ ένεστώτα (κα! στήν πα-
ραλήγουσα στό πρώτο πρόσωπο τοΰ παθητικοΰ ένεστώτα). 

Τά ρήματα αύτά τελειώνουν σέ ' ώ στήν ένεργητική φωνή κα! σέ 
-ιέμαι ή -οϋμαι στήν παθητική : άγαπώ, άργώ, λυπώ — άγαπιέμαι, 
λυπούμαι. 

Γενικές παρατηρήσεις γιά το σχηματισμό τών ρημάτων 
881. Γιά τό σχηματισμό τής ύποταχτικής βλ. 848. Για τό σχηματισμό 

τής προσταχτικής βλ. 845. Για τό απαρέμφατο βλ. 819. Για τή μετοχή τοΰ 
παθητικοΰ ένεστώτα βλ. 976 α. Γιά τήν αύξηση τών περασμένων χρόνων 
τών ρημάτων άπό σύμφωνο βλ. 866. 

882. Ot διάφοροι τριτοπρόσωποι ρηματικοί τύποι σέ -ν συνηθίζονται καί 
μέ ένα πρόσθετο ε στό τέλος, Ιδίως στή λογοτεχνία : 

δένουν - δένουνε, (ε)δεναν - (ε)δένανε, (ε)δεσαν · (ε)δέσανε, δέσουν - δέσουνε, 
δενόταν - δενότανε, δένονταν - δενόντανε, δε&οϋν - δε&οϋνε, 
αγαπούν - αγαπούνε, αγαπούσαν - αγαπούσανε, αγάπησαν - αγαπήσανε, αγαπή-

σουν * αγαπήσσυνε, 
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αγαπιόταν - αγαπιότανε, αγαπιόνταν - άγαπιόντανε, αγαπηθούν - αγαπηθούνε. 
Αύτό γίνεται Ιδίως στήν ποιητική γλώσσα για τις ανάγκες του μέτρου καί 

τής εύφωνίας : 
Κι οι ναύτες λείπουν, λείπουνε κι οί γέροι καπετάνιοι... 
και πάνε, πάν και δε ζητάν νά βροϋν ενα λιμάνι. (Πορφύρας) 

Κάπως συχνότερα λέγονται μέ ε καί στή συνηθισμένη πεζογραφία οί μο-
νοσύλλαβοι ρηματικοί τύποι : βρούνε, δοϋνε, ζούνε, βγούνε, σποϋνε, καΐνε, κλαίνε, 
πάνε, φάνε, τρώνε κτλ. 

883. Στόν παθητικό παρατατικό συνηθίζονται άκόμη : α) γιά τό α' καί 
β' πληθ. πρόσωπο, έκτός άπό τούς κανονικούς τύπους σέ - μαστέ, - σαστε καί οί 
τύποι σέ - μασταν, -σασταν : δενόμασταν - δενόσασταν, άγαπιόμασταν - άγαπισσασταν, 
θυμόμασταν - θυμόσασταν (*). 

β) Γιά τά τρία ενικά πρόσωπα, Ιδίως στό διάλογο καί στήν ποιητική 
γλώσσα, οί τύποι σέ -όμουνα, -όσσυνα καί σέ -ουμ,ουν, -ουσουν, -ονταν ή -οΰνταν : 

δενόμουνα - δενόσουνα καί δένουμουν - δένουσουν - δένονταν, άγαπιόμουνα -
άγαπιόσουνα καί άγαπιούμουν - άγαπιούσουν - άγαπιοϋνταν, θυμόμουνα - θυμόσουνα 
καί θυμούμουν - θυμούσουν - θυμούνταν. 

1. Οί τύποι αύτοί, πού είναι συνηθισμένοι σέ μεγάλο μέρος τής Ελλάδας 
(πιό άποκλειστικοί στά μέρη τής Βόρ. Ελλάδας), χρησιμεύουν νά ξεχωριστή 
καλύτερα ό παθητικός παρατατικός άπό τόν ένεστώτα. 'Αλλιώς οί δυό αύτοί 
χρόνοι δέν ξεχωρίζονται εύκολα, ούτε στά ρήματα άπό φωνήεν, άφοΰ δέν παίρ-
νουν αύξηση (ετοιμαζόμαστε, άντιστεκόμαστέ) ούτε στά ρήματα άπό σύμφωνο, 
πού χάνουν συχνά τήν αύξηση στήν ομιλία δταν προηγήται μόριο σέ φωνήεν: 
(ε)στεκόμαστε, θά (έ)καθόμαστε. 

Στήν περίσταση αύτή τό σωστό χρόνο θά μπορούσε νά τόν φανερώση ενα 
χρονικό έπίρρημα ή τό νόημα τού λόγου καί ειδικότερα άλλα ρήματα (παθη-
τικά, αύξημένα δμως, ή ενεργητικά), πού βρίσκονται στήν ίδια φράση : Άπό 
τότε, πότε ελειπα έγώ άπ9 τήν 3Αθήνα, πότε εκείνος. Μά κι οί δυό όταν ήμαστε δέ 
βλεπόμαστε, γιατί δε συχνάζαμε στά ίδια μέρη (Ξενόπουλος). — Μιά μέρα, έκεΐ πού 
καθόμαστε στοϋ Ζαχαράτου και λέγαμε τά παλιά και τά καινούρια μας, τοϋ είπα 
(Ξενόπουλος).—*Εγώ χαμογελούσα. Και χωρίς καμιά άλλη εξήγηση, συνεννοούμαστε 
λαμπρά (Ξενόπουλος). Στόν παρατατικό τοϋ είμαι ή διάκριση άπό τόν ένεστώτα 
είναι μόνο ορθογραφική : Έγώ δεν θέλω άπό μέρος μου τίποτας . . . είμαστε άδελ-
φοι και φίλοι, καθώς ήμαστε (Μακρυγιάννης). 

"Ολα αύτά δμως είναι περιπτώσεις μερικές, καί ό διαφορισμένος τύπος 
σέ -μασταν μένει πάντοτε χρήσιμος καί άπαραίτητος. 'Ακόμη καί ό τύπος σέ 
-σασταν γιά τό β' πληθ. πρόσωπο φαίνεται άναγκαιος, έπειδή ό τύπος σέ -σαστε 
συνηθίζεται στά περισσότερα μέρη καί γιά τόν ένεστώτα : Που καθόσαστε ; ·Τί 
γινόσαστε σπίτι ; Μήν ξεσκεπαζόσαστε. Τούς τύπους σέ -μασταν, -σασταν μετα-
χειρίζονται καί πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς. 
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884. Ένεργητική φωνή 

δένω 
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*Ε
νε

στ
ώ

τα
ς δένω 

δένεις 
δένει 
δένομε, δένουμε 
δένετε 
δένουν 

δένω 
δένης 
δένη 
δένωμε, δένουμε 
δένετε 
δένουν 

δένε 

δένετε 

δένοντας 

UI 
'S 
Η β I» β Of 

>3 

έδενα 
εδενες* 
έδενε 
δέναμε 
δένατε 
έδεναν 

U» 
Ο 
ID ·* 
Of 

• 

£δεσα 
έδεσες 
έδεσε 
δέσαμε 
δέσατε 
έδεσαν 

δέσω 
δέσης 
δέση 
δέσω με t δέσουμε 
δέσετε 
δέσουν 

δέσε 

δέστε 

δέσει 

Ό ρ ι σ τ ι κ ή " Υ π ο τ α χ τ ι κ ή 
ο χ 
S I 

s - s 
Qi 

β 

'Εξακολουθητικός μέλλοντας t # ά δένω 
Συνοπτικός μέλλοντας : θά δέσω 
Παρακείμενος t έχω δέσει (ή έχω δεμένο) 
Ύπερονντέλικος t είχα δέσει (ή είχα δεμένο) 
Συντελεσμένος μέλλοντας t &à έχω δέσει (ή θά έχω δεμένο) 

Παρακείμενος * νά έχω δέσει 
(ή ν ά έχω δεμένο) 



885. Παθητική φωνή 
δένομαι 
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 'Εξακολουθητικός μέλλοντας t θ ά δένωμαι 

Συνοπτικός μέλλοντας t θά δεθώ 
Παρακείμενος t έχω δεθή (ή είμαι δεμένος) 
*Υσζερσυντέλικος t είχα δεθή (ή ήμουν δεμένος) 
Συντελεσμένος μέλλοντας : θά έχω δεθή (ή θά είμαι δεμένος) 

Παρακείμενος t νά έχω δεθή 
(ή νά είμαι δεμένος) 



886. Ένεργητική φωνή 
κρύβω 
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Έξακολουθητικός μέλλοντας t θά κρύβω 
Συνοπτικός μέλλοντας: θά κρύψω 
Παρακείμενος t έχω κρύψει (ή έχω κρυμμένο) 
Ύπερουντέλικος t είχα κρύψει (ή είχα κρυμμένο) 
Συντελεσμένος μέλλοντας t θά έχω κρύψει (ή θά έχω κρυμμένο) 

Παρακείμενος s νά έχω κρύψει 
(ή νά έχω κρυμμένο) 



887. Παθητική φωνή 
κρύβομαι 

ΧΡΟΝΟΙ 'Οριστική Ύποταχτική Προσταχτική 'Απαρέμφατο Μετοχή ΧΡΟΝΟΙ 'Οριστική 

*Ε
νε

στ
ώ

τα
ς κρύβομαι 

κρύβεσαι 
κρύβεται 
κρυβόμαστε 
κρύβεστε 
κρύβονται 

κρύβωμαι 
κρύβεσαι 
κρύβεται 
κρυβόμαστε 
κρύβεστε 
κρύβωνται 

(κρύβου) 

(κρύβεστε) 

U t Ό 
Χ « · 
Κ» β I« 
CS 
Of 

»3 

κρυβόμουν 
κρυβόσουν 
κρυβόταν 
κρυβόμαστε 
κρυβόσαστε 
κρύβονταν 

*
Α

ό
ρ
ισ

το
ς κρύφτηκα 

κρύφτηκες 
κρύφτηκε 
κρυφτήκαμε 
κρυφτήκατε 
κρύφτηκαν 

κρυφτώ 
κρυφτής 
κρυφτή 
κρυφτούμε 
κρυφτήτε 
κρυφτούν 

κρύψου 

κρυφτήτε 
κρυφτή 

Παρακείμενος I κρυμμένος 

Π
ερ

ιφ
ρα

στ
ικ

οί
 

χρ
όν

οι
 

' Ο ρ ι σ τ ι κ ή Ύ π ο τ α χ τ ι κ ή 

Π
ερ

ιφ
ρα

στ
ικ

οί
 

χρ
όν

οι
 Εξακολουθητικός μέλλοντας t κρύβωμαι 

Συνοπτικός μέλλοντας t κρυφτώ 
Παρακείμενος ; έχω κρυφτή (ή είμαι κρυμμένος) 
Ύπερσυντέλικος: είχα κρυφτή (ή ήμουν κρυμμένος) 
Συντελεσμένος μέλλοντας t ûà έχω κρυφτή (ή είμαι κρυμμένος) 

Παρακείμενος t và εχω κρυφτή 
( ή νά είμαι κρυμμένος) 



Περιφραστικοί 
χρόνοι 'Αόριστος 'Ενεστώτας 
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8 9 2 . Κ α τ ά τό δένω κ λ ί ν ο ν τ α ι (*) : χάνω, ψήνω, γδύνω, Χύνω, ντύνω, χύνω, 
άγκυλώνω, απλώνω, αυλακώνω άφιερώνω, βεβαιώνω, βουρκώνω, διορθώνω, δι-
πλώνω, δυναμώνω, ίνώνω, επικυρώνω, ζυμώνω, θαμπώνω, θεμελιώνω, θολώνω, 
κακιώνω, καρφώνω, κλειδώνω, λιώνω, ξη μερών ω, όργώνω, περικυκλώνω, πια-
σώνω, πληρώνω, σηκώνω, σημειώνω, στεφανώνω, τεντώνω, τσακώνω, φιλιώνω, 
φορτώνω, χαρακώνω, χρυσώνω, χυλώνω — Ιδρύω κ . α . 

Κ α τ ά τό κρύβω κ λ ί ν ο ν τ α ι : άλείβω, άνάβω, θλίβομαι, προκόβω, ράβω, 
σκάβω, σκύβω—λείπω — βάφω, γράφω, θρέφω — (καί μέ τ ή ν π α θ η τ . μ ε τ ο χ ή σέ 
-μένος μ ' ε να μ) : γειτονεύω, γιατρεύω, καβαλικεύω, κουρεύω, λιγοστεύω, μα-
γεύω, μαζεύω, μουσκεύω, ξεθαρρεύομαι, όνε ι ρεύομαι, παραξενεύομαι, περισσεύω, 
σαλεύω, συγγενεύω, συντροφεύω, ταξιδεύω, φυτεύω, χορεύω, ψαρεύω κ .α. 

Κ α τ ά τό πλέκω κ λ ί ν ο ν τ α ι : μπλέκω — άνοίγω, αρμέγω, διαλέγω, λήγω, 
τυλίγω, φυλάγομαι — δέχομαι, τρέχω — αδράχνω, δείχνω, διώχνω, ρίχνω, σπρώ-
χνω— άναπτύσσω, έξελίσσω— παίζω, πήζω, άλλάζω, άράζω, άρπάζω, βουλιάζω, 
κοιτάζω, ταιριάζω, φωνάζω κ .α. 

Κ α τ ά τό δροσίζω κ λ ί ν ο ν τ α ι : άγωνίζομαι, άλατίζω, άλωνίζω, άνθίζω, 
άχνίζω, ελπίζω, ζαλίζω, θερίζω, καλησπερίζω, κερδίζω, κυματίζω, λιχνίζω, 
λουλουδίζω, μεταχειρίζομαι, προφασίζομαι, στοιχηματίζω, στολίζω, συλλογίζομαι, 
συνερίζομαι, συνεχίζω, υπερασπίζομαι, φτερνίζομαι* άθροίζω, δακρύζω, δανείζω' 
λούζω' δοξάζω, εξετάζω, κουράζω, σκεπάζω, ωριμάζω* αγκαλιάζω, άρραβωνιάζω, 
θημωνιάζω, κουβαριάζω, λογαριάζω, μουδιάζω, μπολιάζω, πλαγιάζω — αλέθω, 
γνέθω, πείθω, πλάθω, σβήνω, ζώνω, πιάνω, φτάνω — ελκύω, άκούω, κρούω κ . ά . 

Παρατηρήσεις 
Ρήματα τής πρώτης συζυγίας 

'Ενεργητική φωνή 

893. Διηλοι τύηοι.—Πλάι στούς τΰπους δένομε τής οριστικής, 
δένωμε, δ έσω με τής ΰποταχτικής, λέγονται ot τΰποι δένουμε, δέσουμε. 

894. Προσταχτική.— Τό β' ενικό πρόσωπο τής προσταχτικής 
του αορίστου χάνει συχνά τό τελικό του ε στή συμπροφορά, δταν άκο-
λουθή ή τριτοπρόσωπη προσωπική αντωνυμία τόν, τή(ν), τό (179), 
κάποτε και οί τύποι του άρθρου πού αρχίζουν άπό τ : φέρ9 το, 

1. 'Αναγράφονται ρήματα πού άκολουθοΰν πιστά τό παράδειγμα σέ όλό-
κληρο τό σχηματισμό* παραλείφτηκαν δσα παρουσιάζουν διαφορές, Ικτός δταν 
σημειώθηκε αύτό ξεχωριστά. Μερικά από τά ρήματα πού σχηματίζονται μόνο 
σιήν ένεργητική φωνή, συνηθίζονται και στήν παθητική δταν είναι σύνθετα : 
εχω - άνέχομαι, τρέχω - κατατρέχομαι. 
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βάλ9 τα, κρύψ9 το, πλέξ9 το, πάρ9 τά βιβλία άπο δώ, βάλ9 τδ καπέλο σον. 
Στήν προσταχτική δώσε χάνεται τό ε και πριν απ9 δλες τις αδύ-

νατες προσωπικές άντωνυμίες : δώσ9 μον, δώσ9 μας, δώσ9 το κοντί. 
Ό χαρακτήρας ξ, ψ τρέπεται συχνά σέ χ, φ στό β'πληθ·. πρόσωπο τής 

π ρ ο σ τ α χ τ ι κ ή ς τ ο ΰ ά ο ρ ί σ τ ο υ (193Β): ρίξτε κ α ί ρίχτε, άλεΐψτε κ α ι άλεϊφτε. 

Έλατ* εδώ και σκνφτ* εδώ και διπλοπροσκννήστε. (Παλαμάς ) 

895. Σπανιότερα, Ιδίως στήν ποίηση, τό β' πληθ. πρόσωπο τοΰ αορίστου 
τής ύποταχτικής λέγεται και συγκομμένο (179): 

Μα εσεΐς γυρίστε στήν ώραία 'Ελλάδα 
μιά νέα ζωή χαρούμενη ν* άρχίστε. (Χατζόπουλος) 

896. Τό β' πληθυντικό πρόσωπο τής προσταχτικής τοΰ αορίστου, πού τε-
λειώνει κανονικά σέ σύμφωνο καί -τε, τελειώνει κάποτε στόν έπισημότερο λόγο 
σέ σύμφωνο καί -ετε (Ιδίως σέ λόγια ρήματα) : επιτρέψετε μου, άναφέρετέ μου, 
παραβλέψετε (179). 

897. Ot προσταχτικές μερικών πολυσυνήθιστων ρημάτων τής 
πρώτης συζυγίας παρουσιάζουν α ν ώ μ α λ ο υ ς σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ ς : 

α) Σχηματίζουν τό β' πρόσωπο τής ένεστωτικής προσταχτικής σε 
-α, -Ä*e, διατηρώντας κάποτε και τούς δμαλούς τύπους, τα ρήματα 
στέκομαι, στέκω : οτέκα-στεκάτε (άλλα συχνότεροι είναι οι άοριστικοι 
τύποι στάσον — στα&ήτε)' τρέχω : τρέχα — τρεχάτε' φεύγω : φεύγα — 
φενγατε. 

β) Σχηματίζουν τό β' εν. πρόσωπο τής άοριστικής προσταχτικής 
σέ -α (κάποτε και τό β' πληθυντικό σέ -öte) τα ρήματα άνεβαίνω : 
ανέβα (άνεβήτε)' κατεβαίνω : κατέβα (κατεβήτε)' έρχομαι : έλα, έλατε. 

γ) Σχηματίζουν τό β' πρόσωπο τής άορισιικής προσταχτικής σέ 
-ές τα ρήματα : βλέπω : δές (άλλά και γιά ιδέ), λέ(γ)ω : πες, βρίσκω : 
βρές, πίνω : πιές (και πιέ). 

Τό β' πληθυντικό πρόσωπο είναι : δήτε (και δέστε), πήτε (και 
πέστε), βρήτε, πιήτε (και πιέ(σ)τε). 

δ) Τό μπαίνω και τό βγαίνω σχηματίζουν τό β'έν.πρ.άορ. σέ -α κα! 
σπανιότερα σέ -ές : έβγα (καί βγές) - βγήτε, έμπα (και μπες)-μπήτε. 

ε) Τό πηγαίνω (πάω) σχηματίζει τήν προσταχτική τοΰ ενεστώτα 
πήγαινε — πηγαίνετε και τοΰ άορίστου άμε — άμέτε (*). 

1. Τό άφήνω εχει στή γλώσσα τοΰ σπιτιοΰ για προσταχτική αορίστου καί 
τούς συγκομμένους τύπους : άσε, ασ' (λ.χ. άσ' το)-άστε. 
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8 9 8 . Ρήματα μέ συνίζηση στήν παραλήγουσα.— Τό ια, ιω, 
ιε, ιαι στήν παραλήγουσα πολλών ρημάτων τής πρώτης συζυγίας άλ-
λοτε Ιχει πάθει συνίζηση καί αποτελεί μια συλλαβή κα! άλλοτε προ-
φέρεται δισύλλαβα : ματιάζω άλλα πλησιάζω, λιώνω άλλα σημειώνω 
(μέ τέσσερεις συλλαβές), θεριεύω άλλά δημοσιεύω, χλωμιαίνω άλλά 
μιαίνω. 

Στήν πρώτη περίπτωση δ ενικός και τό γ ' πληθυντικό πρόσωπο 
του ενεργητικού παρατατικού και άορίστου και τό δεύτερο ένικό πρό-
σωπο τής προσταχτικής, ενεστώτα και άορίστου, τονίζονται στή συλ-
λαβή τήν πριν άπό τό ια, ιω κτλ. ή στό φωνήεν επειτα άπό τό ενώ 
στή δεύτερη περίπτωση τονίζονται στο ι : 

έμοιαζα, έμοιασες κτλ.— προσταχτ. μοιάζε, μοιάσε 
έλιωνα, έλιωσες — προσταχτ. λιώνε, λιώσε 
πλησίαζα, πλησίασες — προσταχτ. πλησίαζε, πλησίασε 
σημείωνα, σημείωσες — προσταχτ. σημείωνε, σημείωσε. 
"Ομοια μέ τό μοιάζω, λιώνω τονίζονται στόν' άόριστο τά ρή-

ματα άγιασα, άνατρίχιασα, έβιασα, έφτιασα, κάκιωσα, κούρνιασα, μά-
τιασα κτλ. "Ομοια μέ τό πλησιάζω, σημειώνω τονίζονται τά ρήματα άη~ 
δίασα, δημοσίεψα, θυσίασα, κρύωσα, παρουσίασα, συνδύασα, συνεδρίασα 
κτλ. 

Τ ό ρ ή μ α τελειώνω, κ α θ ώ ς κ α ί τό στεριώνω - στερεώνω μέ τό σύμπλεγμο 
εω, εχσυν κ α ί τούς δύο τ ύ π ο υ ς : τέλειωσα κ α ί τελείωσα, στέριωσα και στερέωσα 
Τό κοπιάζω έχει κατά τόν τύπο καί διαφορετική σημασία : κόπιασε (λ.χ. κό-
πιασε μέσα) κ α ί κοπίασε (λ.χ. κοπίασε πολύ ώσπου να πετύχη). 

Διαφέρει ό τονισμός άνάμεσα στ' απλά καί στά σύνθετα, σέ ρήματα 
κ α θ ώ ς έδιωξα - καταδίωξα, επιδίωξα* ζήμιωσα - αποζημίωσα. 

Παθητική φωνή 

899. Ή μονολεχτική προσταχτική του ένεστώτα είναι σπάνια. Λέγεται 
μόνο σέ μερικά ρήματα, ίδιόπαθα ή αποθετικά : γίνου % κά&ου (κάάου καλά), 
γδύνου, ντύνσυ (ντύνου γρήγορα), πλύνου, προφασίζου, έτοιμάζεστε, σηκώνεστε κτλ. 
Χαίρου, τέκνο μου, άκριβό (Σολωμός) (*). 

1. Ή προσταχτική αύτή είναι σπανιότατη στά ρήματα τής δεύτερης συζυγίας : 
Κά&ον κρυμμένη, άπελπισιά, και κοίμου (Σολωμός).—"Εμπα, κοίμου και ό ϋπνος 
θά σε γιάνη (Μαβίλης). 
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9 0 0 . Τοΰ σηκώνομαι ο παθητ ικός αόριστος εχει β ' εν. πρόσωπο 
οηκώσου και συχνότερα σήκω (*). 

Ρήματα τής δεύτερης σ υ ζ υ γ ί α ς 
901 . Τα ρήματα της δεύτερης συζυγίας διαιροΰνται σέ δύο τάξεις 

για τήν ενεργητική φ ω ν ή καί σέ δύο τάξεις γ ια τήν παθητ ική , κατά 
τΙς καταλήξεις πού παίρνουν στόν ενικό τοΰ ενεστώτα της οριστικής. 
"Ετσι τελειώνουν : 

'Ενεργητικά ρήματα 

Ή πρώτη τάξη σε -ώ , · 5 ς , -Ö : άγαπώ, άγαπας, άγαπα. 
Ή δεύτερη τάξη σέ -ώ9 λαλώ, λαλείς, λαλεϊ. 

Παθητικά ρήματα 

Ή πρώτη τάξη σέ -ιέ μαι, -ιέ σαι, -ιέται : αγαπιέμαι, αγαπιέσαι, 
άγαπιέται. 

Ή δεύτερη τάξη σέ -οϋμαι, -ασαι, -άχαι : θυμούμαι, θυμάσαι, 
θυμάται. 

Για μερικούς διπλούς τύπους βλ. 882, 883. 

1. Στόν π α θ η τ ι κ ό έ ν ε σ τ tô τ α τής οριστικής οι τύποι δένουμαι, δέ-
νουνται, μέ ου, άντί δένομαι, δένονται, δέν είναι τόσο κοινοί καί δέν άνήκουν 
στή γλώσσα τής πεζογραφίας, άν καί τούς έχουν μεταχειριστή μερικοί συγ-
γραφείς. 

Γιά τό β' καί γ ' ένικό πρόσωπο τοϋ π α θ η τ ι κ ο ύ ά ο ρ ί σ τ ο υ , ή ποιη-
τική γλώσσα μεταχειρίζεται καί τούς άπαρχαιωμένους τύπους σέ -ης, -η άντί σέ 
-ηκες, ·ηκε : 

Τή μάνα σου με λογισμό πολλά βαρύ τήν κρίνεις, 
ΰυμώντας σε πώς ήσουνε, βλέποντας πώς έγίνης. ( Έ ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο ς ) 
Τό φλάμπουρο τσακίστηκε και τό φανάρι εσβήστη. (δημ.) 
Κρίμα σ% εκείνον πού επεσε κι άλιά σ* εκειόν πού έστάθη. (δημ.) 
"Οταν ε χτίστη ό ούρανός και &εμελιώ&η ό κόσμος. (δημ.) 
Πώς ειν* τής Αύγούλας | ό Άν&ός εστοχάσ&η 
και πρό&υμα εβιάσ&η | κατά τήν Αύγή. (Σολωμός) 

Οι άπαρχαιωμένοι αυτοί τύποι λέγονται καί σέ στερεότυπες φράσεις : Χρι-
στός άνέστη, καί βρίσκονται καί στήν παλιότερη συνήθως πεζογραφία : Τά χα-
ρακώματα τών Τούρκων ήταν πλατιά και γιομάτα' ρίχτη ό πρώτος, επεσε μέσα' 
ρίχτηκα κοντά έγώ και άλλοι συγχρόνως, περάσαμεν (Μακρυγιάννης) . 

22 
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d y α η ώ 

ΧΡΟΝΟΙ 'Οριστική καί Ύποταχτική Προσταχτική 'Απαρέμφατο Μετοχή ΧΡΟΝΟΙ 'Οριστική 

U» 
0 
ι» 

Η * 
β» * 

ft 

άγαπώ 
άγαπας 
άγαπά(χ) 
άγαπούμε (9) 
άγαπατε 
άγαπονν (8) 

άγάπα 

άγαπατε 

άγαπώντας 

Π
α

ρ
α

τα
τι

κό
ς άγαπούσα (4) 

άγαπούσες 
άγαπονσε 
αγαπούσαμε 
άγαπούσατε 
άγαπούσαν 

'Α
ό

ρ
ισ

το
ς
 άγάπηοα 

άγάπησες 
άγάπησε 
άγαπήσαμε 
άγαπήσατε 
άγάπησαν 

άγαπήσω 
άγαπήσης 
άγαπήση 
άγαπήσωμε, -ονμε 
άγαπήσετε 
άγαπήσονν 

άγάπησε 

άγαπήστε 

άγαπήοει 

1. Κ αϊ άγαπάιι (-τ/), προπάντων στήν ποι-
ητική γλώσσα. Χρήσιμο καί στήν πεζογραφία 
γιά εύςρωνικους Ιδίως λόγους, δταν λ.χ. ά-
κολουθή λέξη μέ Αρχικό φωνήεν χαΐ μάλι-
στα α : καχαττάβι άνοστο, φυσάβι άβράχι. 

2. Kal άγοπάμΒ, στή λογοτεχνία καί Ιδί-
ως στήν ποίηση. 

3. Καί αγαπάν, στή λογοτεχνία καί Ιδίως 
στήν ποίηση. 

4. Κ αί άγάπαγα, άγάπα(γ)βς, άγάπα(γ)8 κτλ., 
στή λογοτεχνία. 

' Ο ρ ι σ τ ι κ ή Ύ π ο τ α χ τ ι κ ή 
ο χ «· 
Μ 2 

ι 

Έξακολουφητικός μέλλοντας t θ ' άγαπώ 
Συνοπτικός μέλλοντας t θ9 άγαπήσω 
Παρακείμενος : έχω άγαπήοει (ή έχω άγαπημένο) 
Ύπερουντέλικος t είχα άγαπήοει (ή εΐχα άγαπημένο) 
Συντελεσμένος μέλλοντας t θά εχω άγαπήοει (ή θά εχω άγαπημένο) 

Παρακείμενος t νά έχω άγαπήσει 
(ή νά έχω άγαπημένο) 
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άγαπιέμαι 

ΧΡΟΝΟΙ 'Οριστική καί Ύποταχτική Προσταχτική Άπαρέμφατο Μετοχή ΧΡΟΝΟΙ 'Οριστική 

ut 
β 
»» 

* * 
CO * 

Κ) • 

άγαπιέμαι (*) 
αγαπιέοαι 
αγαπιέται 
αγαπιονμαοτε 
άγαπιέστε 
αγαπιούνται Π

α
ρ

α
τα

τι
κό

ς άγαπιόμονν 
άγαπιόσονν 
άγαπιόταν 
αγαπιόμαστε 
άγαπιόοαστε 
άγαπιόνταν (9) 

Ut 
ο 
ι* 
b ·* 
a 

« 

αγαπήθηκα 
άγαπήθηκες 
άγαπήθηκε 
αγαπηθήκαμε 
αγαπηθήκατε 
Αγαπήθηκαν 

άγαπηθώ 
άγαπηθής 
άγαπηθή 
άγαπηθοϋμε 
άγαπηθήτε 
άγαπηθονν 

άγαπήσου 

άγαπηθήτε 

άγαπηθή 1. Καί αγαπιονμαι 
2. Καί αγαπιοννταν 

Παρακείμενος άγαπημένος 

ο Χ 
Μ ·* D Ο 
β * Ol"© 
8· g Qi 

Ό ρ ι σ τ ι κ ή Ύ π ο τ α χ τ ι κ ή 
ο Χ 
Μ ·* D Ο 
β * Ol"© 
8· g Qi 

'Εξακολουθητικός μέλλοντας t θ9 άγαπιέμαι 
Συνοπτικός μέλλοντας t θ* άγαπηθώ 
Παρακείμενος t έχω άγαπηθή ( ή είμαι αγαπημένος) 
Ύπερονντέλικος t είχα άγαπηθή (ή ήμουν αγαπημένος) 
Συντελ. μέλλοντας t θά έχω άγαπηθή ( ή θά είμαι άγαπημένος) 

Παρακείμενος / νά έχω άγαπηθή 
(ή νά είμαι άγαπημένος) 
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904. Δεύτερη συζυγία—Δεύτερη τάξη—Ενεργητική φωνή 

*Ενεστώτας 

"Οριστική "Υποταχτική Προσταχτική Μετοχή 

λαλώ 
λαλείς 
λαλεί 
λαλούμε 
λαλείτε 
λαλούν 

λαλώ 
λαλής 
λαλή 
λαλούμε 
λαλήτε 
λαλούν 

λάλει 

λαλείτε 

λαλώντας 

Ο! άλλοι χρόνοι σχηματίζονται δπως και στήν πρώτη τάξη. 
905. Ή προσταχτική τελειώνει συχνά, δπως και στά ρήματα τής 

πρώτης τάξης, σέ -α : τηλεφώνα, φίλα (πρβ. καί 908). 

906. Δεύτερη συζυγία—Δεύτερη τάξη—Παθητική φωνή 

9Ενεστώτας Παρατατικός 

Όριστική και "Υποταχτική Όριστική 

θυμούμαι (*) θυμόμουν 
θυμάσαι θυμόσουν 
θυμάται θυμόταν 
θυμούμαστε θυμόμαστε 
θυμάστε θυμόσαστε 
θυμούνται θυμόνταν(9) 

Οί δλλοι χρόνοι και εγκλίσεις σχηματίζονται δπως και στήν 
πρώτη τάξη. 

9 0 7 · Κ α τ ά τό αγαπώ κ λ ί ν ο ν τ α ι : απαντώ, βουτώ, γλεντώ, κεντώ, κολλώ, 
κυβερνώ, κυλώ, κυνηγώ, μελετώ, νικώ, ξενυχτώ, πηδώ, προσδοκώ, ρωτώ, σταματώ, 
τιμώ, τρυπώ, τσιμπώ, φυσώ, χαιρετώ, χτυπώ κτλ. , κ α ί μέ κ ά π ο ι α δ ι α φ ο ρ ά σ ι ό ν 
ά ό ρ ι σ τ ο : βαστώ, γελώ, διψώ, δρώ, κρεμώ, ξεχνώ, περνώ, πετώ, ρουφώ, σκουντώ, 
σπώ, τραβώ, χαλώ κ .α . 

1. Καί θυμάμαι, Ιδίως στήν ποιητική γλώσσα. — 2. Καί ΰυμοΰνταν. 
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Κ α τ ά τό λαλώ κ λ ί ν ο ν τ α ι : αγνοώ, αδιαφορώ, αδικώ, αντιστοιχώ, απειλώ, 
απορώ, αργώ, δημιουργώ, διεκδικώ, δικαιολογώ, διοικώ, ενεργώ, εξαντλώ, επι-
θυμώ, επιχειρώ, εύνοώ, εύτυχώ, ζώ (πού σ χ η μ α τ ί ζ ε ι τ ' ά λ λ α π ρ ό σ ω π α του ενι-
κού τής ο ρ ι σ τ ι κ ή ς ζής, ζή), θεωρώ, θρηνώ, ικανοποιώ, καλλιεργώ, κατοικώ, κινώ, 
ναυαγώ, ναυπηγώ , νομοθετώ, τιλειοδοτώ, πληροφορώ, ποθώ, προσπαθώ, προχωρώ, 
συγκινώ, συμμαχώ, συνομιλώ, τηλεγραφώ, τιμωρώ, υμνώ, υπηρετώ, φιλώ, φο-
ρολογώ, φρονώ, φρουρώ, φωτογραφώ, ωφελώ κτλ. , κ α ί μέ κ ά π ο ι α δ ι α φ ο ρ ά στόν 
ά ό ρ ι σ τ ο : αποτελώ, αφαιρώ, εκτελώ, θαρρώ, καλώ, μπορώ, προκαλώ, συναιρώ κ .α . 

Κ α τ ά τό αγαπιέμαι κ λ ί ν ο ν τ α ι : αναρωτιέμαι, ζητιέμαι, κρατιέμαι, μετριέ-
μαι, παρηγοριέμαι, πατιέμαι, πουλιέμαι, σταυροκοπιέμαι, τρυπιέμαι, χασμουριέμαι, 
κτλ., καί μέ κάποια διαφορά στόν παθητ. άόριστο καί τήν παθητ. μετοχή : βα-
ριέμαι, γελιέμαι, καταριέμαι, κρεμιέμαι, κυλιέμαι, ξεχνιέμαι, παραπονιέμαι, πετιέ' 
μαι, ρουφιέμαι, στενοχωριέμαι, τραβιέμαι, τυραννιέμαι, φοριέμαι κ . α . 

Κατά τό θυμούμαι κ λ ί ν ο ν τ α ι : κοιμούμαι, λυπούμαι, φοβούμαι. 

908. Πολλά ρήματα τής δεύτερης συζυγίας κλίνονται στήν ένερ-
γητική φωνή κα! κατά τήν πρώτη τάξη και κατά τή δεύτερη : 

μιλείς καί μιλάς τραγουδεϊτε και τραγουδάτε 
πατεί και πατά συζητείτε καί συζητάτε. 

"Όμοια σχηματίζονται : βαρώ, βοη&ώ, ζητώ, καρτερώ, κατα-
φρονώ, κελαηδώ, κληρονομώ, κουβαλώ, κουνώ, κρατώ, λαχταρώ, πα-
ρηγορώ, περπατώ, πονώ, πουλώ, συγχωρώ, τηλεφωνώ, φορώ κ.α. (*)· 

Ή τάξη πού θ 3 ακολουθήσουν μερικά ρήματα κανονίζεται κά-
ποτε : 

α) 9Από τή σ η μ α σ ί α τους. Λ. χ. λειτουργά δ παπάς άλλα λει-
τουργεί μιά ϋπηρεσία. 

β) 9Από τό φ ω ν η τ ι κ ό τους τ ύ π ο : κουνάς (ή κουνεϊς), ξεκι-
νάς, ξανακινας άλλα κινείς (βάζεις σέ κίνηση). 

γ) 9Από τό αν είναι α π λ ά ή σ ύ ν θ ε τ α : 

μιλάς ή μιλείς άλλα συνομιλείς 
πονάς ή πονεις προπονείς 
χωράς ή χωρείς προχωρείς, προσχωρείς, άναχωρεις, 

παραχωρείς, υποχωρείς. 

1. Ή τάση τής κοινής είναι νά τρέπωνται σέ ·ας δλο καί περισσότερα 
ρήματα πού λέγονται κανονικά σέ -εις, σέ μερικές δμως επαρχίες, προπάντων 
στή νησιώτικη Ελλάδα, συνηθίζονται αποκλειστικά σέ ρήματα καθώς τά πα : 

ραπάνω ol τύποι σέ ·εΐς. 
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909. 'Αρχαϊκή κλίση παθητικής φωνής.— Μερικά λόγια ρήματα σέ 
-ουμαι ακολουθώντας αρχαϊκή κλίση σχηματίζονται στόν ένεστώτα καί στόν 
παρατατικό κατά τό ακόλουθο σχηματιστικό παράδειγμα : 

Ένεστώτας : στερούμαι, στερείσαι, στερείται, στερούμαστε, στερείστε, στε-
ρούνται . 

Παρατατικός : στερούμουν, στερούσουν, στερούνταν, στερούμαστε, στερούσα-
στε, στερούνταν. 

"Ομοια σχηματίζονται μερικά αποθετικά ρήματα, καθώς είσηγοΰμαι, επικα-
λούμαι, μιμούμαι, προηγούμαι, συνεννοούμαι κα ί μ ε ρ ι κ ά ά π ό τά ρ ή μ α τ α πού 
σχηματίζονται κατά τό λαλώ, δταν έχουν παθητικό τύπο, καθώς αποτελούμαι, 
αφαιρούμαι, εξαιρούμαι. 

Συναιρεμένα ρήματα 

910. Μερικά φωνηεντόληχτα ρήματα συναιροΰν συχνά, στόν ενερ-
γητικό ένεστώτα τής οριστικής, τής ύποταχτικής και τής προσταχτικής, 
τό θεματικό τους φωνήεν μέ τό φωνήεν τής κατάληξης. Έτσ ι παρου-
σιάζουν μερικούς τΰπους συναιρεμένους. Διατηρούν δμως κάποτε πλάι 
τους και τούς άσυναίρετους, αν και λιγότερο συχνούς στήν καθημερινή 
ομιλία. Τα ρήματα αύτά λέγονται συναιρεμένα ρήματα. 

'Οριστική τοΰ ενεστώτα : άκούω, άκούς, άκούει, Ακούμε, 
Ακούτε, άκούν(ε). 

Προσταχτική: äxov, Ακούτε. 
911· 'Ανάλογα κλίνονται : 
καίω, καις, καίει, καιμε, καϊχε, καίνε. Προσταχτ.ικαΐ(γ)ε, καιτε 
κλαίω, κλαις, κλαίει, κλαίμε κτλ. 
φταίω, φταις, φταίει, φταίμε κτλ. 
"Ομοια κλίνονται και μερικά ρήματα μέ χαρακτήρα γ, δταν τον 

χάσουν κα! τό θέμα τους μείνη μέ φωνήεν στό τέλος : 
λέ(γ)ω, λές, λέει, λέμε, λέτε, λένε. Προσταχτ. Atye, λέ(γε)τε 
τ ρ ώ(γ) ω, τρως, τρώ(γ)ει, τρώμε, τρώτε, τρώνε (σπάν. τρώγουν). 

Προσταχτ. : τρώ(γ)ε% τρώτε 
' φυλά(γ)ω, φυλάς, φυλάει, φυλάμε, φυλάτε, φυλαν(ε) (καί φυλά-

γουν). Προσταχτ. φύλαγε, φυλάτε 
πάω, πας, πάει, πάμε, πάτε, πάνε. Προσταχτ.: πήγαινε, πηγαίνετε. 
"Ομοια και ό μέλλοντας τοΰ τρώγω : θά φάω, θά φας, θά 

φά(γ)η, θά φα με, θά φατε, θά φάνε (σπάν. θα φάγουν). Προσταχτ. 
άορ. φά(γ)ε, φάτε. 'Απαρέμφατο : φά(γ)ει. 
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'Ανάλογα σχηματίζεται κα! τό &έλω, θέλεις κα! &ές, θέλει, &έ-
λομε, θέλουμε κα! ϋ'έμε, θέλετε κα! &έτε, θέλουν καί &ένε. 

Ot τύποι τής ύποταχτικής του ένεστώτα είναι στά παραπάνω συναιρεμέ-
να ρήματα ol Ιδιοι μέ τούς τύπους τής οριστικής, άλλά στίς περιστάσεις πού λέ-
γονται καί οί άσυναίρετοι, στή θέση τών σχηματισμών σέ -εις, -ει, -ομε τής 
οριστικής, ή ύποταχτική εχει κανονικά τούς τύπους σέ -ης, -η, -ωμε : θέλης, 
θέλη, θέλωμε κτλ . 

Τό καίω, κλαίω, φταίω παίρνουν συνήθως ενα γ, δταν άκολουθή 
στό αι ενα ε (182). Προσταχτική ενεστώτα: καίγε, κλαίγε. Π α ρ α τ α τ . : 
έκαιγε, έφταιγε. Παθητ ικός ενεστώτας : καίγεται, κλαίγεται (ι). 

9 1 2 . Πολλά σύνθετα άπό τά παραπάνω ρήματα Ιχουν μόνο άσυ-
ναίρετους τύπους : 

παρακούς, οτραβακοϋς, δέν καλακοϋμε, τα παραλές, ξαναλέτε, άλλά 
κατακαίεις, προλέγεις, άντιλέγομε, προφυλάγετε κτλ. 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - 01 ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

Ή ύποταχτική (*) 

913.— 1. Συντάσσονται μέ ύποταχτ ική τα μόρια &ά9 νά, γιά νά9 

δταν, äv, άς καί τό άπαγορευτικό μή (8) : 
&ά μένη, νά γράφη, δταν φύγη, άν κάΰωνται, ας κάΰωνται, μήν 

τρέχης, άς γράψωμε. 

1. Τό ίδιο γίνεται στήν ποιητική γλώσσα καί μέ τό έκαιγα, καίγαμε κτλ. 
καί μέ τό ακούω : ακουγόταν, ακούγεται κτλ . 

2. "Από συνταχτική άποψη συντάσσονται μέ οριστική τά μόρια πού εισά-
γουν δευτερεύουσες προτάσεις δταν πρόκειται γιά κάτι ορισμένο, καί μέ ύπο-
ταχτική δταν πρόκειται γιά κάτι επιθυμητό ή πού τό προσδοκούμε ή γιά επα-
νάληψη χρονικά άόριστη. Άπό τήν άποψη αύτή θά επρεπε νά συντάσσεται 
μέ όριστική τό υποθετικό μόριο άν, δταν ή πρόταση πού εισάγει είναι βέβαιη 
(άν θέλεις,έρχομαι) καί θά επρεπε άκόμη νά συντάσσωνται μέ όριστική: α) 
Τό άν πού εισάγει πλάγιο λόγο: τόν ρώτησα άν επιμένει.— β) Τό πιθανολογικό 
θά : Που είναι ό Πέτρος ; — Θά παίζει στό δρόμο. — γ) Τ ό π α ρ α χ ω ρ η τ ι κ ό άς : 
Τό παίδι φωνάζει.—"Ας φωνάζει.— δ) Τ ό δ ι σ τ α χ τ ι κ ό νά ( τ ά χ α ) : Νά θέλει ; 
Λέω νά έχει φτάσει. Επικράτησε ωστόσο νά γράφεται ύποταχτική γενικά ύστερα 
άπό τό άν, θά, νά, άς, 

Β. Άπό τούς τύπους τής ύποταχτικής οί ένεστωτικοί ξεχωρίζουν μόνο 
ορθογραφικά άπό τούς τύπους τής όριστικής (843), Ινώ ot άοριστικοί άνήκουν 
αποκλειστικά στήν ύποταχτική. Μέ τόν παραπάνω κανόνα ρυθμίζεται ή όρθο-
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Τό απαρέμφατο 

2. Τ ό τελικό (ι) στό ένεργητικό άπαρέμφατο γράφεται μέ ει καI 
στό παθητικό μέ η : 

έχω φέρει, είχατε γελάσει, είχα φερθή, εϊχα γελαστή. 
Γράφεται μέ η καί τό ένεργητικό άπαρέμφατο των ρημάτων μπαίνω, 

βγαίνω, άνεβαίνω, κατεβαίνω, διαβαίνω : μπή, βγή, άνεβή, κατεβή, διαβή. 

Ή ενεργητική μετοχή 

3. Ή κατάληξη τΐ]ς ένεργητικης μετοχής (-οντάς) γράφεται, δταν 
δέν τονίζεται, μέ ο καί δταν τονίζεται, μέ ω καί δξεία ; 

τρέχοντας, βλέποντας πηδώντας, γελώντας. 
Γιά τον τόνο που παίρνουν διάφορες καταλήξεις μέ δίχρονο στή λήγουσα ή 

στήν παραλήγουσα βλ. 90. 

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τ Α Θ Ε Μ Α Τ Α 

Α.—Τό έ ν ε σ τ ω τ ι κ ό θ έ μ α 
9 1 4 . Τό ένεστωτικό θέμα τό βρίσκομε αν άφαιρέσωμε από τό 

α' ένικό πρόσωπο τής ενεστωτικής οριστικής τήν κατάληξη -ω (ή 
-ομαι, -ιέ μα ι, -ούμαι) : 

δέν·ω, γελ-ώ, δέν-ομαι, γίν-ομαι, γελ-ιέμαι, θνμ-ονμαι. 

γράφηση τών ομώνυμων Ινεστωτικών τύπων, τών μόνων πού μπορεί να μπερ-
δευτούν πραγματικά καί νά γραφτούν λανθασμένα, άλλά δέν προβλέπεται ή ορ-
θ ο γ ρ α φ ί α τ ώ ν ά ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν (δέσης, δέση, δεθής, δεθή, δε&ήτε), π ο ύ γ ρ ά φ ο ν τ α ι 
μόνο ετσι, έπειδή αύτό είναι αύτονόητο. 

Ή ύποταχτική του άορίστου λέγεται : ή μόνη της (844) ή μέ τά μόρια πού 
παίρνει καί ή ένεστωτική ύποταχτική (913.1) ή μέ τ' άκόλουθα άκλιτα : άμα, 
αφού, ϊσως, αν ίο ως, α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ό ή δ ι σ τ α χ τ ι κ ό μή, μήπως, μόλις, δποτε, πρίν, 
προτού, σάν, ωσότου, ώσπου νά, άν τύχη καί, κ α ί τ* α ν α φ ο ρ ι κ ά : πού, όποιος, 
δπου, δπως, δσος, δ,τι, καθώς, ώς\ άμα φύγης, μόλις μιλήσης, ωσότου τό κρίνη. 

Σύμφωνα μέ αύτά πρέπει νά γράφεται : οποίος μπορεί νά γράψη, άν και 
προσπαθείς — δσο και άν προσπαθής, δ,τι κάνεις ( ένεστ . )— δ,τι κάμης (940), κ α ί 
σέ ρήματα πού έχουν τό ίδιο θέμα στόν ένεστώτα καί στόν άόριστο (941.1), 
κ α τ ά τό ν ό η μ α : άμα σ' άρέσει — άμα σ* άρέση, δποιος κλίνει — δποιος κλίνη, 
δποτε συγκρίνεις — δποτε συγκρίνης, φοβούμαι μήπως hoi εύκσλύνεις — εύκολύνης, 
άφοϋ πάει — αφού πάη. 
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Ol εξι κατηγορίες τών ένεστωτικών θεμάτων 

915. Κατά τό ενεστωτικό τους θέμα διαιρούνται τα ρήματα τών 
δυο συζυγιών στις παρακάτω εξι κατηγορίες : 

Α.—Ρήματα πρώτης συζυγίας 

Πρώτη κατηγορία. — Φ ω ν η ε ν τ ό λ η χ τ α , μέ χαρακτήρα 
φωνήεν : 

διανύω, έλκυω, Ιδρύω, μηνύω — αποκλείω — πλέω, πνέω — 
καίω, κλαίω, φταίω — ακούω, κρούω. 

Δεύτερη κατηγορία.— Χ ε ι λ ι κ ό λ η χ τ α , μέ χαρακτήρα π , β, φ. 
n βλέπω, δρέπω, &άλπω, λείπω, ντρέπομαι—πρέπει, ρέπω, 

τρέπω — λάμπω 
β άλείβω, άμείβω, άνάβω, Μβω, θλίβομαι, ϋρύβω, κλέβω, 

κόβω, κρύβω, νίβω, πασαλείβω, προκόβω, ράβω, σκάβω, σκοντάβω, 
σκύβω, στρίβω, τρίβω, σέβομαι 

φ βάφω, γράφω, γλείφω, γλύφω, γνέφω, ΰρέφω (τρέφω), στρέφω. 

Είναι χειλικόληχτα κα! τά ρήματα σέ -αώω, -εύω, καθώς κα! οσα 
τελειώνουν σέ -φτω, -πτω : 

α ν , ευ άπολαύω, παύω, βασιλεύω, γειτονεύω, δουλεύω, καβα-
λικεύω, μαγεύω, μουσκεύω, γεύομαι, ονειρεύομαι κτλ. 

φτ, πτ άστράφτω, πέφτω· άνακαλύπτω, άπορρίπτω, προκύπτω. 

Τρίτη κατηγορία. — Λ α ρ υ γ γ ι κ ό λ η χ τ α , μέ χαρακτήρα 
V» Χ· 

κ ανήκω — διώκω, πλέκω, μπλέκω, στέκομαι — σκ βόσκω, δι-
δάσκω, χάσκω 

γ άνοίγω, άρμέγω, διαλέγω, ϋέλγω, λήγω, μπήγω, πνίγω, σμίγω, 
τυλίγω, φεύγω, φλέγω, φυλάγω — γγ σφίγγω, φέγγω 

χ βήχω, βρέχω, ελέγχω, έχω, τρέχω, υπάρχω, άνέχομαι, δέ-
χομαι, έρχομαι, εύχομαι, μάχομαι, υπόσχομαι. > 

Είναι λαρυγγικόληχτα και τά ρήματα σέ -χνω : 
χν άδράχνω, δείχνω, διώχνω, ρίχνω, σπρώχνω, ψάχνω. 
Τέταρτη κατηγορία·—Όδοντικόληχτα κ α ί σ υ ρ ι σ τ ι κ ό -

λ η χ τ α ρ ή μ α τ α , μέ χαρακτήρα * (ττ), (σσ)9 ζ. 
τ ΰέτω, κείτομαι — πλήττω, -πράττω (άντι-, εισ-, συ/Α-), φρίττω 
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θ* αλέθω, γνέθω, κλώθω, νιώθω, πείθω, πλάθω 
α άρέσω — άναπτύσσω, έξελίσσω, κηρύσσω, δρύσσω, -τάσσω, έπι-

φνλάσσομαι, υπαινίσσομαι 
ξ πιέζω, πήζω, λούζω, τσούζω, παίζω — αλλάζω, άράζω, άρ-

πάζω, διστάζω κτλ. — άγκαλιάζω, άνατριχιάζω, άσπρογαλιάζω, βουλιά-
ζω, δειλιάζω, λαχανιάζω, ταιριάζω — άντιφεγγίζω, άρμενίζω, άσπρίζω, 
μυρίζω, δακρύζω, δανείζω, άθροίζω κτλ. 

Πέμπτη κατηγορία. —Ύ γ ρ ό λ η χ τ α κ α ι ρ ι ν ι κ ό λ η χ τ α ρή-
ματα μέ χαρακτήρα Λ ( Λ Α ) , ρ , μ, ν . Στα ύγρόληχτα λογαριάζονται 
και δσα ρήματα τελειώνουν σέ - Α ν ω , - ρ ν ω . 

Α θέλω, μέλει — άναβάλλω, άναγγέλλω, άνατέλλω, θάλλω, πάλ-
λω, προβάλλω, σφάλλω, μέλλω, ποικίλλω 

Α ν παραγγέλνω, ψέλνω 
ρ διαφέρω, ξέρω, οίκτίρω, διαμαρτύρομαι, χαίρομαι — κουμαν-

τάρω, λουστράρω, μαϊνάρω, μπαρκάρω, δρτσάρω, σαλπάρω 
ρν γδέρνω, γέρνω, δέρνω, στιέρνω, τρατέρνω, φέρνω 
μ άπονέμω, τρέμω — κρέμομαι 
ν κάνω, μένω, πλένω — κλίνω, κρίνω, άποκρίνομαι — τείνω 

— μπαίνω, βγαίνω, άνεβαίνω, κατεβαίνω, διαβαίνω 
έπιβαρύνω, εύκολύνω, διευθύνω, μολύνω, ξεδιαλύνω, δξύνω, τα-

χύνω, άμύνομαι κτλ. 
άκριβαίνω% άνοσταίνω, βαραίνω, κονταίνω, δμορφαίνω, φτωχαί-

νω κτλ., άνασαίνω, άπολυμαίνω, βαθουλαίνω, βασκαίνω, γλυκαίνω, 
ζεσταίνω, μαραίνω, συμπεραίνω κτλ. — αισθάνομαι 

(κατα)λαβαίνω, λαχαίνω, μαθαίνω, παθαίνω, πετυχαίνω, πη-
γαίνω, τυχαίνω 

δαγκάνω, πιάνω, φτάνω, φτιάνω, χάνω κτλ., δένω, άφήνω, 
σβήνω — δίνω, πίνω 

γδύνω, ντύνω, λύνω κτλ. — απλώνω, ζώνω, καμαρώνω, ξεριζώνω, 
χώνω κτλ., παρασταίνω, συσταίνω—άποσταίνω, σωπαίνω, χορταίνω. 

Β.—Ρήματα δεύτερης συζυγίας 

"Εκτη κατηγορία.—αγαπώ, γελώ, πηδώ, άργώ, σταυροκοπιέμαι, 
κοιμούμαι κτλ. (907). 
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916. Παρατήρηση.—Άπό τις εξι αυτές κατηγορίες περισσό-
τερα παραδείγματα έχουν ή τέταρτη μέ τα ρήματα σέ -ζ(ο (-άζω, 
-ιάζω, -(ζω), ή πέμπτη μέ τα ρήματα σέ -νω, και μάλιστα σέ -ώνω, 
και ή εκτη. 

917· Σέ μερικά ρήματα τό θέμα του ενεστώτα αλλάζει στήν προσταχτική 
καί στόν παρατατικό. Αύτό γίνεται στό άρέσω, παρατ. άρεσα καί άρεζα, καί στά 
ξενικά ρήματα σέ -άρω, ·ίρω, πού έχουν άόριστο σέ -άρισα ή -αρα, -ίρισα ή -ιρα, 
καί τότε συνήθως παρατατικό σέ -άριζα, -ίριζα καί προσταχτική σέ -άριζε, 
-ίριζε: Ό ναύτης μαϊνάριζετά πανιά.—Τον είδα πού λονστράριζε τά παπούτσια του. 
— Τήν ώρα πού σερβιριζόταν.— Χτύπα το κουδούνι γιά το τραπέζι καϊ σερβίριζε 
(Ξενόπουλος). 

9 1 8 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΙ ΕΝΕΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 

1. Τά ρήματα σέ (άβο) γράφονται μέ β: ανάβω, ράβω, σκάβω. 
Γράφονται μέ ν τό απολαύω, παύω, αναπαύω. 
2. Τά ρήματα σέ (έβο) γράφονται μέ εν : γυρεύω, κλαδεύω, πα-

λεύω, δνειρεύομαι (*). 
Γράφονται μέ β τά κλέβω καί τό σέβομαι. 
3. Τά ρήματα σέ (ένο) γράφονται μέ αι: ανασταίνω, άνεβαίνω, 

ζεσταίνω, κονταίνω, παρασταίνω, σιχαίνομαι, φαίνομαι. 
Γράφονται μέ ε τό δένω, μένω, πλένω (9). 
4. Τά ρήματα σέ (έρνο) γράφονται μέ ε : γδέρνω, γέρνω, τρα-

τέρνω, φέρνω. Γράφεται μέ αι τό παίρνω. 

5. Τά ρήματα σέ (ιάζο) γράφονται μέ ι : άγκαλιάζω, βραδιάζω, 
βιάζομαι. 

ΈξαιροΟνται τό άδειάζω, χρειάζομαι—μοιάζω, μονοιάζω, νοιά-
ζομαι (β). 

6. Τα ρήματα σέ (ίζο) γράφονται μέ ι : άνΰίζω, άντικρίζω, 
δροσίζω, φτερνίζομαι. 

ΈξαιροΟνται τό μπήζω, πήζω, πρήζω — άναβλύζω, άναβρύζω, 

1. 'Όμοια καί τό ρεύω. 
2. " Ό μ ο ι α κ α ί τό κρένω, ψένω, γένομαι. 
3. " Ό μ ο ι α κ α ί τό ομπυάζω, ρυάζομαι, φρυάζω. 
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γογγύζω, δακρύζω, κατακλύζω, κελαρύζω, συγχύζω, σφύζω — δα-
νείζω, Αθροίζω (*). 

7. Τ ά ρήματα τής πρώτης συζυγίας σέ (λο) γράφονται μέ δύο λ : 
Αναβάλλω, άναγγέλλω, ανατέλλω, μέλλω, ποικίλλω. 

Γράφονται μ9 ëva λ τό μέλει, δφείλω (9). 
8. Τά ρήματα σέ (<$νο) γράφονται μέ ω σέ δλους τούς χρό-

νους : κλειδώνω, κλείδωνα, κλείδωσα, κλειδώθηκα, κλειδωμένος (·). 
9. Τά ρήματα τής πρώτης συζυγίας σέ ( σ ο ) γράφονται μέ δύο σ : 

άναπτύσσω, άπαλλάσσω, έξελίσσω, έξορύσσω, υπαινίσσομαι. 
Γράφεται μ9 2να σ τό άρέσω. 
10. Τά ρήματα τής πρώτης συζυγίας σέ (το) γράφονται μέ δύο τ : 

πλήττω, φρίττω, έίσπράττω, συμπράττω. 
Γράφονται μ9 §να τ τό θέτω καί τό κείτομαι. 
11. Τά ρήματα σέ (Ivo) δέν άκολουθοΟν κανόνα. 
Γράφονται μέ ι : δίνω, κλίνω, πίνω 

μέ η : άφήνω, σβήνω, στήνω, ψήνω 
μέ ν : γδύνω, λύνω, ντύνω, ξύνω, φτύνω, χύνω καί 

μερικά δπερδισόλλαβα ρήματα μέ άόριστο άσιγμο (941.1): εύκολύνω, 
διευθύνω, άμύνομαι κτλ. 

Γράφονται μέ ει τό κλείνω καί τό τείνω. 

Παράλληλα ρήματα 

919· Συχνά παράγονται ά π ό τ ή ν ί δ ι α ρ ί ζ α μιας αρχικής 
λέξης, μέ δύο διαφορετικές παραγωγικές καταλήξεις, δ ύ ο δ ι α φ ο -
ρ ε τ ι κ ά ρ ή μ α τ α (246). 

Τα ρήματα αύτά παρουσιάζονται ετσι σέ ολόκληρη τήν κλίση τους 
μέ παράλληλα θέματα και λέγονται παράλληλα ρήματα. 

"Ετσι εχομε λ.χ. άπό τή ρίζα άνακατ- (άνω κάτω) δυο ρήματα, 
τό άνακατεύω, μέ ένεστωτικό θέμα άνακατευ-, και τό άνακατώνω, μέ 
Ινεστωτικό θέμα άνακατων- (260.3). 

1. " Ο μ ο ι α τό όλολνζω, ταννζομαι. 
2. "Ομοια τό ποιητικό βούλομαι—βονλή&ηκα. 
Β. Γ ρ ά φ ε τ α ι μέ ο τό όμόνω — δμοσα κ α ι τό οννώμοοα. 
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Και τότε εχομε τούς δύο παράλληλους ρηματικούς σχηματισμούς: 
ανακατεύω ανακάτευα, προστ. άνακάτευε άνακατεύοντας κα! 
ανακατώνω άνακάτωνα ανακάτωνε άνακατώνοντας 
άνακάτεψα άνακατέψω άνακατέψτε έχω άνακατέψει κα! 
άνακάτωσα άνακατώσω άνακατώστε έχω άνακατώσει. 

920· Στά παράλληλα άνήκουν ρήματα καθώς τ9 άκόλουθα : 
-Ιζω, -ιάζω : ζυγίζω — ζυγιάζω, ξαφνίζω - ξαφνιάζω, ξεδοντίζω 

— ξεδοντιάζω 
-ιάζω, '(ι)ώνω : Ιοιάζω — ισιώνω, μαραζιάζω — μαραζώνω 
-ιάζω, -(ι)αίνω : κλουβιάζω — κλουβιαίνω, χλωμιάζω— χλωμιαίνω. 

"Ετσι κα! σιωπώ — σωπαίνω ('J. 
921. Διασάφηση.—Άπό τούς παρακάτω παράλληλους τύπους πού λέγον-

ται στήν κοινή γλώσσα, είναι προτιμότερος γιά τήν πεζογραφία ό ενας, πού ση-
μειώνεται εξω ά π ό τήν π α ρ έ ν θ ε σ η : δαγκάνω (δαγκώνω), μαζεύω (μαζώνω), κι-
τρινίζω (κιτρινιάζω), ξοδεύω (ξοδιάζω), τελειώνω (τελεύω), φυλακίζω (φυλακώνω) 
— αρχίζω {αρχινίζω, άρχινώ), βουλιάζω (βουλώ). 

922 . Παράλληλα ρήματα μέ διαφορετική σημασία.— Τ ά πα-
ράλληλα ρήματα έχουν κάποτε διαφορετικές σημασίες. Μπορούν να 
λογαριαστούν τότε γιά εντελώς διαφορετικές λέξεις : 
κονταίνω κάνω κάιι πιό κ ο ν τ ε ύ ω , κοντεύω νά φτάσω κάπου, 

κοντό, γίνομαι πιό κοντός. είμαι κοντά và φτάσω, πλησιάζω. 

''Ομοια ρήματα είναι : 
άπορρίχνω — άπορρίπτω (2) ιοιάζω, ισιώνω — σιάχνω 
βαρώ — βαραίνω καρπίζω — καρπώνομαι 
βολεύω — βόλεϊ κουφαίνω, -ομαι — κουφίζω 
γυρεύω — γυρίζω μεγαλώνω — μεγαλύνω 
δουλεύω — δουλώνω (υποδουλώνω) μοιράζω — μοιραίνω (8) 

1. Παράλληλους σχηματισμούς έχουν καί μερικά ρήματα ξενικά σέ -άρω 
άλλά καί σέ -έρνω: τρατάρω—άόρ. τρατάρισα, κα ί τρατερνω — άόρ. τράταρα, ύπο-
ταχτ ική : τρατάρω' λουστρέρνω - λουστράρω κτλ. 

2. Άπορρίχνω (άπόρριξα, άπορρίχτηκα) π ε τ ώ κ ά τ ω : πσϋ νά τόν πώ τόν πόνο 
μου, που νά τόν άπορρίξω ; (δημ.)* άπορρίπτω (άπόρριψα, άπορρίφτηκα) δέν ανα-
γνωρίζω, δέν κάνω δεχτό, λ.χ. μιά αίτηση, δέν προβιβάζω, λ.χ. στίς εξετά-
σεις.—3. Γιά τις Μοίρες πού δίνουν τά χαρίσματα τους. 
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μυρίζω — μυρώνω 
παοκίζω — πάσχω 
πετσιάζω — πετσώνω (*) 

σιτεύω — σιτίζομαι 
στρέφω — στρίβω (9) 
τσακώνω — τσακίζω 

πιστεύω — πιστώνω (διαπιστώνω) φιλιώνω — φιλεύω 
πορίζω — πορεύομαι 
προξενεύω — προξενώ 

χρυσώνω — χρυσίζω 
ψωμώνω — ψωμίζω (8) 

Σέ μερικές περιστάσεις ol δύο διαφορετικοί τύποι είναι πραγματικά δια-
φ ο ρ ε τ ι κ έ ς λέξε ις : πλανώ - πλανίζω, σκαλίζω - σκαλώνω. 

923. Κάποτε ό δεύτερος τύπος βρίσκεται μόνο σέ σ ύ ν θ ε τ α άπό 
τύπο ρηματικό παράλληλο και τότε είναι φυσικό να ύπάρχη καί δια-
φ,ορά σημασίας : ξενίζω — άποξενώνω, σκαλίζω — άνασκαλεύω, φορ-
τώνω — έπιφορτίζω, (και μέ αλλαγή φωνητική) στερεύω - άποστειρώνω. 

924. Σέ μερικά παραδείγματα εκφράζεται συχνά μέ τούς παράλ-
ληλους τύπους ή δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή δ ι ά θ ε σ η τοΰ ρήματος : 

πικρίζω, λ.χ. πικρίζει το γιατρικό — πικραίνω, λ.χ. πίκρανα κά-
ποιον μέ τά λόγια μου. 

'Όμοια είναι: νοστιμαίνω-νοστιμίζω (κ. άμετάβ.), πληγιάζω (κ. 
μεταβ.) — πληγώνω, πλουταίνω (μέ τό νού πλουταίνει ή κόρη) — πλουτί-
ζω (κ. άμετάβ.), άγριεύω - (σύνθετο) έξαγριώνω. 

Τό κάθομαι και τό κρέμομαι είναι ουδέτερα, ενώ τό καθίζω - κά-
θισα και τό κρεμώ είναι ενεργητικά. 

925. Συχνά είναι τά παραδείγματα δπου τό ρήμα σέ - ίζω είναι 
μ ε τ α β ι β α σ τ ι κ ό ενός ρήματος τής ϊδιας ρίζας, συνήθως σέ -ω, ση-
μαίνοντας πώς τό ύποκείμενο κάνει άλλον νά κάμη κάτι : θυμούμαι — 
θυμίζω, φοβούμαι — φοβίζω, (τά σύνθετα τού οικώ — οίκίζω) κατοικώ, 
μετοικώ, παροικώ, συνοικώ — αποικίζω, έποικίζω, κατοικίζω, συνοι-
κίζω κτλ. 9 Ανάλογα είναι και τό πίνω - ποτίζω, φεύγω - φευγατίζω. 
"Ομοια διαφορά σημασίας εχει τό τρώγω- ταγίζω. 

926. Υπάρχουν πολλά ρήματα πού τό καθένα τους, ένώ εχει στα-

1. πετσιάζω βγάζω πέτσα* πετσώνω ανανεώνω τό πετσί, ντύνω μέ πετσί, 
μπαλώνω.— 2. στρίβω συστρέφω, λέγεται δμως καί μέ τή σημασία τού στρέφω.— 
3. ψωμώνω ώριμάζω, μεστώνω* ψωμίζω ταγίζω. 

Διπλοσχημάτιστα ρήματα 
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θερό άοριστικό θέμα, διχάζεται ώς πρός τό ένεστωτιχό, κα! εχει ετσι 
διπλό (κάποτε και τριπλό) ενεστώτα. Τα ρήματα αυτά δνομάζονται δι-
πλοσχημάτιστα ρήματα. 

Στόν άόριστο λ.χ. έσπασα — σπάσω — σπάσε — σπάσει άντιστοιχοΰν 
οι ενεστώτες σπάζω - σπάζε - σπάζοντας — (παρατ.) έσπαζα άλλά κα! 
σπάνω — σπάνε — σπάνοντας — έσπανα και σπώ — σπώντας — απούσα. 

"Όμοια ρήματα είναι : βαραίνω—βαρύνω (έπιβαρύνω), πηγαίνω — 
πάω, στριμώνω — στριμώχνω, φτιάνω — φτιάχνω, χάφτω — χάβω. 

9Αφθονώτερα είναι τά ρήματα πού σχηματίζονται κα! κατά τις 
δύο συζυγίες : άκονίζω — άκονώ, άν&ίζω — άνάώ, άρρωσταίνω — άρρω-
οτώ, λυγίζω—λυγώ, ξεφτίζω - ξεφτώ, ξεφίονίζω —ξεφωνώ, ξεχειλίζω 
— ξεχειλώ, περεχύνω - περεχώ, πλημμυρίζω — πλημμυρώ, σφαλίζω — 
σφαλώ, χιμίζω- χιμώ κτλ. Έ τ σ ι κα! τό γυρίζω-γυρνώ, τριγυρίζω-
τριγυρνώ, (έγ)κατασταίνω — (έγ)κα&ιστώ. 

927. Ά π ό τούς παρακάτω διπλούς ένεστώτες πού λέγονται στήν 
κοινή γλώσσα, είναι προτιμότερος γιά τήν πεζογραφία ό Ινας, πού 
σημειώνεται εξω άπό τήν παρένθεση : 

άλείβω (άλείφω), βάζω (βάνω), βγάζω (βγάνω), βυζαίνω (βυζάνω), 
ζεύω (ζεύγω), ξεχνώ (ξεχάνω), πασαλείβω (πασαλείφω), ρίχνω (ρίχτω), 
σιάχνω (σιάζω), σκάβω (σκάφτω), σκύβω (σκύφτω), σκοντάβω (σκοντά-
φτω), ψήνω (ψένω)% κολλώ (κολνώ), κρεμώ (κρεμνώ), σφαλώ (σφαλνώ), 
χαλώ (χαλνώ). 

Έ δ ώ άνήκουν κα! πολλά ρήματα τής πρώτης συζυγίας πού σχη-
ματίζονται κα! κατά τή δεύτερη : άπολύω (άπολνώ), αρπάζω (άρπώ), 
κοιτάζω (κοιτώ), κοιμίζω (κοιμώ), κοπανίζω (κοπανώ), σκορπίζω 
(σκορπώ), στοιχηματίζω (στοιχηματώ), συλλογίζομαι (συλλογιέμαι)' κα! 
αντίθετα : λαχταρώ (λαχταρίζω), ξενυχτώ (ξενυχτίζω), ξεψυχώ (ξεψυ-
χίζω), παραστρατώ (παραστρατίζω). 

928. Πολλών διπλοσχημάτιστων ρημάτων μόνο ό Ινας τύπος είναι κοινός 
πλάι σέ άλλους σπανιότερους ή Ιδιωματικούς. 'Αναφέρεται μόνο ό κοινός: 
ανάβω, άρέσω, άοτράφτω, βαστώ, βσγκώ, γεμίζω, δίνω, ζουπώ, θάβω, θαρρώ, 
καίω, κερδίζω, κουτουλώ, κλέβω, κόβω, κρύβω, λούζω, μαδώ, νιώθω, ξεμυ-
τίζω, τιεθαίνω, πλαντάζω, πλέω, πρήζω, ράβω, σέρνω, στρίβω, σφυρίζω, ψά-
χνω κτλ. (*). 

1. Στήν ποιητική γλώσσα συνηθίζονται καί αλλα όμοια ρήματα τής δεύ-
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9 2 9 · Διπλοσχημάτιστα ρήματα μ έ διαφορετική σημασία.— 
''Οπως τά παράλληλα ρήματα, έχουν και μερικά διπλοσχημάτιστα κατά 
τό ένεστωτικό τους θέμα διαφορετική σημασία: 

συνάζω λουλούδια στόν κήπο άλλα συνάγω ένα συμπέρασμα. 
Τέτοια ρήματα είναι : 
μηνώ (παραγγέλνω) μηνύω (καταγγέλλω) 
μπήγω (φωνή, καρφιά κτλ.) μπήζω (μόνο γιά φωνή) 
σώνω (φτάνω, αρκώ) (άπο-) σώζω (γλιτώνω, διατηρώ) (ita-) 
930. Μερικά διπλοσχημάτιστα ρήματα έχουν τό δεύτερο τους ένε-

στωτικό θέμα μόνο σέ μερικά σύνθετα : 
νιώθω — μετανιώνω 
στήνω — άνασταίνω, παρασταίνω (κα! παριστάνω) 
φτάνω — προφταίνω (σπανιότ. προφτάνω). 
Ανάλογη διαφορά παρουσιάζουν συχνά τά λόγια σύνθετα : 

(άγγέλλω), παραγγέλνω 
άλλάζω, συναλλάζομαι 
δίνω, ξαναδίνω, άναδίνω, άπσδίνω 
διώχνω-έδιωξα, άποδιώχνω 
κόβω, αύγοκόβω, αποκόβω, ξεκόβω, προ-

κόβω, κατακόβω 
κλείνω, περικλείνω 
λύνω, ξεδιαλύνω 
σέρνω, ξεσέρνω, παρασέρνω 
τάζω (υπόσχομαι, αφιερώνω), προστάζω 
στέλνω, ξαποστέλνω 
φυλάγω, προφυλάγω, παραφυλάγω 

άναγγέλλω, άπαγγέλλω 
απαλλάσσω 
εκδίδω 
επιδιώκω (-δίωξα), καταδιώκω 
διακόπτω, συγκόπτω 

άποκλείω 
καταλύω, άπολύω 
διασύρω 
-τάσσω (συν-, κατα-, μετά-, άντι- κτλ.) 
συστέλλω, άναστέλλω, διαστέλλω 
επιφυλάσσομαι. 

Διαφορετικά άπό τά διπλοσχημάτιστα ρήματα είναι μερικά άλλα, καθώς 
βρίσκω (ξαναβρίσκω) — εφευρίσκω, σκίζω (ξεσκίζω, άποσκίζω σ κ ί ζ ω έντελώς) 
διασχίζω, άποσχίζω, πού άνήκουν στά φωνητικά διπλόμορφα (444). 

Β.—Τό θέμα τοΰ ένεργητικοΰ αορίστου 

931· Τό άοριστικό θέμα τό βρίσκομε αν άφαιρέσωμε άπό τό α' 

τερης συζυγίας, γιά λόγους ποιητικούς, μετρικούς, εύφωνίας : αναγαλλιάζω - άνα-
γαλλιώ, άναβρύζω · άναβρώ, άνοίγω - άνοιώ, βόσκω - βοσκώ, κλείνω - κλειώ, λύνω 
- λυώ, ξεσκίζω - ξεσκώ, ξύνω - ξυώ, φωτίζω - φωτώ κτλ . 
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ένικό πρόσωπο τής δριστικής τοΰ άορίστου τήν κατάληξη -α (και τήν 
αύξηση, αν ΰπάρχη) : 

έ-δεσ-α, γέλασ-α, έ-πλυν-α, παράγγειλ-α. 

932· Ό ενεργητικός άόριστος τελειώνει στό α' ενικό πρόσωπο σέ 
-σα καί σπανιότερα σέ -α, χωρίς τό σ : 

έδεσα, άκουσα, άπλωσα — έπλυνα, παράγγειλα, έφυγα. 
Ό άόριστος σέ -σα λέγεται αιγματικός Αόριστος. 
Ό άόριστος σέ -α λέγεται Λσιγμος Αόριστος. 
933. ''Οταν τό ένεστωτικό θέμα εχη χαρακτήρα χ ε ι λ ι κ ό σ ύ μ -

φ ω ν ο σχηματίζεται δ άόριστος σέ -ψα : 
λείπω — έλειψα βάφω — έβαψα 
κρύβω — έκρυψα άστράφτω — άστραψα 
βασιλεύω (προφ. βασιλέβο)—βασίλεψα. 

"Όταν τό ένεστωτικό θέμα 8χη χαρακτήρα λ α ρ υ γ γ ι κ ό σ ύ μ -
φ ω ν ο σχηματίζεται ο άόριστος σέ - £ α : 

πλέκω — έπλεξα προσέχω — πρόσεξα 
πνίγω — έπνιξα διώχνω — έδιωξα. 

"Οταν τό ένεστωτικό θέμα Ιχη χαρακτήρα ο δ ο ν τ ι κ ό η σ υ ρ ι -
σ τ ι κ ό σ ύ μ φ ω ν ο σχηματίζεται ό αόριστος σέ ·αα ή σέ f a : 

θέτω — έθεσα πλήττω — έπληξα 
άλέθω - άλεσα — 
άρέσω — άρεσα άπαλλάσσω — απάλλαξα 
νομίζω - νόμισα τρίζω — έτριξα 
λούζω — έλουσα τσούζω — ετσουξα 
άγοράζω — άγόρασα σπαράζω — σπάραξα 
άγκαλιάζω - αγκάλιασα βουλιάζω — βούλιαξα. 

Τα ρήματα τής δ ε ύ τ ε ρ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς σχηματίζουν τόν άόρι-
στο σέ -ηοα: τραγουδώ —τραγούδησα, λαλώ —λάλησα. 

Τά ΰγρόληχτα και τά ρινικόληχτα ρήματα έχουν άόριστο ασιγμο 
σέ -α (έκτός άπό πολλά ρήματα σέ -νω). 

934· Διηλοϊ Αόριστοι.— Σέ μερικά ρήματα συμβαίνει ν' αντι-
στοιχούν στόν ίδιο ένεστώτα δύο άόριστοι, σιγματικοί, πού σχηματί-
ζονται κα! σέ -σα κα! σέ -ξα : 

22 
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αγγίζω— άγγισα κα! άγγιξα πηδώ —πήδησα κα! πήδηξα 
βουίζω - βούισα κα! βούιξα σφαλώ — σφάλησα κα! σφάληξα 
ταιριάζω —ταίριασα κα! ταίριαξα φυσώ —φύσησα κα! φύσηξα. 

935. Διασάφηση.— Ρήματα πού σχηματίζουν διπλό άόριστο είναι πολλά, 
όταν Ιδίως λογαριαστούν τύποι λιγότερο κοινοί ή ιδιωματικοί. Στά παρακάτω 
παραδείγματα αναγράφονται μόνο ol κοινοί τύποι, ένώ ή λογοτεχνία μεταχει-
ρίζεται κάποτε καί τούς λιγότερο συχνούς : δίστααα, ζήτησα, κράτησα, μάτιασα, ρώ-
τησα, σκάλισα, σκούντησα, σπούδασα, στέγνωσα, στράγγισα, στραμπούλιξα, σφούγ-
γισα, έφτασα* βόγκηξα, ζούληξα' βάσταξα (βάστηξα). 

936. Καί μερικά άπό τά ρήματα πού σχηματίζουν τόν άόριστο σέ ·ξα, 
τόν σχηματίζουν σέ -σα όταν είναι σύνθετα : άγγιξα (καί άγγισα) άλλά προσέγ-
γισα, άρπαξα άλλά σννάρπασα, ρούφηξα άλλά άπορρόφησα. 

937. Τό μαζεύω εχει άόριστο μάζεψα καί (σπάν.) έμασα. Ό άόριστος του 
καθίζω είναι κάθισα, προσταχτ. κάθισε, λέγεται όμως στή γλώσσα του σπι-
τ ιού κ α ί έκατσα - κάτσε. 

938. βΙστορική διασάφηση.—9Από τά δύο χρονικά θέματα τό άοριστικό 
είναι τό βασικό. Αύτό εχει συνήθως γιά κάθε ρήμα τύπο πάγιο μέ λίγες σχετι-
κά εξαιρέσεις, ένώ τό ένεστωτικό θέμα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία (βλ. 916). 
Τό άοριστικό θέμα εμεινε συνήθως άπό τήν άρχαία γλώσσα αμετάβλητο, ένώ 
τό ένεστωτικό μετασχηματίστηκε μέ τήν επίδραση του άοριστικού (λ.χ. κατά 
τό έδεσα : έδενα, δέσω : δένω ε ί π α ν κα ί ελνσα : έλυνα, λύσω : λύνω άντ ί λύω). Κα ί 
τήν ποικιλία τού ένεστωτικού θέματος τήν προκάλεσε τό άοριστικό : σπώ άλλά 
καί σπάνω καί σπάζω, εξαιτίας του άορίστου έσπασα - σπάσω, πού μοιάζει μέ 
τό έχασα - χάσω : χάνω, άδειασα - άδειάσω : άδειάζω. 

Τό άοριστικό θέμα έξακολουθεΐ καί σήμερα νά επιδρά στό ένεστωτικό* 
γι" αύτό ό ενεστώτας τών λόγιων ρημάτων μετασχηματίζεται συχνά σύμφωνα 
μέ τόν τύπο πού άποζητεΐ ό άοριστικός τους τύπος. Λ. χ. κατά τό έδειξα - δεί-
χνω λέγεται κα ί (έ)κήρυξα - κηρύχνω (άντί κηρύσσω) (*). 

'Ιδιορρυθμίες καϊ άνωμαλίες στό σχηματισμό 
τοϋ ένεργητικοϋ Αορίστου 

939 . Ό ενεργητικός αόριστος σχηματίζεται στα περισσότερα t 
ματα σύμφωνα μέ τά παραπάνω. Υ π ά ρ χ ο υ ν δμως κα! ρήματα πού >έν 
ακολουθούν τόν κανόνα. (Γ ιά δσα έχουν δ ιπλό άόριστο βλ. 934) : 

1. Τή βασική θέση πού εχει στή γλώσσα μας τό θέμα του άορίστου τή 
βεβαιώνει καί τό ότι ot γειτονικές γλώσσες τών ελληνικών, πού πήραν άπό τά 
ελληνικά διάφορα ρήματα, τά πήραν μέ τόν άοριστικό τους τύπο τής ύπο-
ταχτικής. 
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α) "Έχουν ξ αντί ο τα ρήματα βογκώ, ζουλώ, ρουφώ, τραβώ, 
οτραμπουλώ : ρούφηξα, τράβηξα κτλ. 

β) Παρουσιάζουν άλλες άνωμαλίες τ9 άκόλουθα ρήματα : 
1. Φ ω ν η ε ν τ ό λ η χ τ α : καίω — έκαψα, κλαίω — έκλαψα, φταίω 

—έφταιξα, πλέω — έπλευσα, πνέω — έπνευσα. 
2. Χ ε ι λ ι κ ό λ η χ τ α . Τό πέφτω εχει άόριστο έπεσα. 
Μερικά λόγια ρήματα σέ -βνω εχσυν άόριστο σέ -ενσα (Ιδίως όταν έχουν 

π στήν παραλήγουσα) : επιτρόπευσα (πρβ. καί 264.2). 

3. Ρ ι ν ι κ ό λ η χ τ α : δίνω-έδωσα. 
4. Ρ ή μ α τ α δ ε ύ τ ε ρ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς . Τελειώνουν σέ - ε σ α άντί 

-ηοα ot αόριστοι άπό τά ρήματα άρκώ, βαρώ, βόλεϊ, διαρκώ, επαινώ, 
καλώ, καταφρονώ, μπορώ, πλανώ, στενοχωρώ, συγχωρώ, τελώ, φορώ, 
χωρώ καί τά σύνθετα (άπό τό αιρώ) άφαιρώ, διαιρώ, έξαιρώ, συναιρώ 
κτλ. : στενοχώρεσα, έξαίρεσα. Μερικά (λόγια) σύνθετα άπό τό χωρώ 
σχηματίζονται σέ -ησα : άποχώρησα, παραχώρησα. 

Τελειώνουν σέ - α σ α άντι -ησα τά ρήματα : γελώ, διψώ, κρεμώ, 
πεινώ, χαλώ' άνακλώ, δια&λώ, δρώ, σπώ, καθώς και μερικά ρήματα 
σέ -νώ : γερνώ-γέρασα, κερνώ, ξεχνώ, περνώ, σκολνώ. Τό βαστώ και 
τό πετώ έχουν άόριστο σέ - a f α : βάσταξα (σπανιότ. βάστηξα), πέταξα. 

γ) Σχηματίζονται άνώμαλα στόν άόριστο και μερικά άλλα ρήματα: 
διδάσκω —δίδαξα, συνωμοτώ — συνωμότησα καί συνώμοσα. 

Τό βόσκω καί τό ϋέλω σχηματίζονται στόν άόριστο, σά νά ήταν τής 
δεύτερης συζυγίας, σέ -ησα : βόσκησα, θέλησα. 9Αντίθετα, τό &αρρώ 
(νομίζω) εχει άόριστο ΰάρρεψα, σά νά ήταν τής πρώτης συζυγίας. 

Ό ασιγμος άόριστος 
940. Τά κυριότερα ρήματα πού σχηματίζουν άσιγμο άόριστο είναι: 
α) Μερικά άνώμαλα ρήματα πού σχηματίζουν τον άόριστο άπό 

διαφορετική ρίζα. Αυτά είναι: 
βλέπω — είδα, έρχομαι — ήρ&α, λέγω — είπα, τρώγω — έφαγα. 
β) Τό φεύγω —έφυγα, βάζω —έβαλα, βγάζω — έβγαλα, πίνω — 

ήπια. Τό κάνω §χει διπλό άόριστο, έκαμα καί έκανα (J). 

1. Ό άόριστος έκανα είναι στήν κοινή πιό συχνός άπό τόν έκαμα, είναι 
όμως προτιμότερος ό τύπος μέ τό μ, επειδή έτσι ξεχωρίζομε μέ τό διαφορετικό 
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γ) Μερικά ρήματα πού σχηματίζουν τον αόριστο σέ -ηκα: 
άνεβαίνω- ανέβηκα βρίσκω — βρήκα και σπανιότ. ήβοα 
κατεβαίνω — κατέβηκα μπαίνω — μπήκα 
διαβαίνω — διάβηκα βγαίνω — βγήκα (*). 

941· δ) "Ολα τά ύ γ ρ ό λ η χ τ α και πολλά ρ ι ν ι κ ό λ η χ τ α 
ρήματα (915). 

Τό άοριστικό θέμα τών ρημάτων αυτών, άμα τό συγκρίνουμε 
μέ τό ένεστωτικό, παρουσιάζει τις άκόλουθες ιδιορρυθμίες: 

1. Είναι τό ϊ δ ι ο μέ τό έ ν ε σ τ ω τ ι κ ό . Αυτό γίνεται στό 
οίκτίρω, σέ μερικά ρήματα σέ -ίνω καί στά περισσότερα ρήματα σέ 
-ύνω: οίκτίρω—οίκτιρα t κλίνω—έκλινα, κρίνω—έκρινα, γίνομαι—έγινα, 
ευκολύνω — εύκόλυνα, ξεδιαλύνω — ξεδιάλυνα, δξύνω — δξυνα. 

2. 'Έχε ι α π λ ό σ ύ μ φ ω ν ο στή θέση τών δύο ομοίων: προ-
βάλλω — πρόβαλα, σφάλλω — έσφαλα. 

3. "Εχει ά λ λ ο θ ε μ α τ ι κ ό φ ω ν ή ε ν : μένω-έμεινα, άπο-
νέμω — άπόνειμα. 

4. Τοΰ λ ε ί π ε ι τ ο ν πού εχει τό ένεστωτικό θέμα και συχνά 
εχει κα! άλλο θεματικό φωνήεν: 

φέρνω — έφερα σπέρνω - έσπειρα 
γδέρνω — έγδαρα 
σέρνω — έσυρα 
τρατέρνω — τράταρα. 

5. Τοΰ λ ε ί π ε ι ή σ υ λ λ α β ή -αίν- πού εχει τό ένεστωτικό θέμα: 
καταλαβ-αίν- ω — κατάλαβα πετυχ-αίν-ω — πέτυχα 
λαβ-αίν-ω — έλαβα πηγ-αίν-ω — πήγα 
λαχ-αίν- ω — έλαχα παθ-αίν-ω — έπαθα 
μαθ-αίν· ω — έμαθα τυχ-αίν-ω- έτυχα. 

θέμα τό έξακολουΦητικό άπό τό συνοπτικό : ϊκανα - θα κάνω - νά κάνω - κάνε 
καί έκαμα - θά κάμω - νά κάμω - κάμε (άλλά κάν'ίο). 

1. Σπανιότερα, Ιδίως στή λογοτεχνία, έχουν τούς σχηματισμούς σέ -κα 
καί τά ρήματα δίνω, άφήνω : έδωσα καί έδωκα, άφησα καί άφήκα (άηρηκα). Ot 
τύποι αύτοί μέ κ λέγονται σπανιότερα καί στό μέλλοντα καί στήν ύποταχτική 
τοΟ άορίστου : θά δώκω, να τ'άφήκης. 
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6. Τα περισσότερα ρήματα σέ -αίνω σχηματίζουν τόν αόριστο σέ 
-ava ή σέ -tira ; 

άνασαίνω — Ανάσανα, άπολυμαίνω — άπολύμανα, βασκαίνω — βά-
σκανα, γλυκαίνω — γλύκανα, μαραίνω — μάρανα, ξαίνω — έξανα, πε-
θαίνω — πέθανα, ψυχραίνω — ψύχρανα 

Ακριβαίνω - άκρίβυνα, βαραίνω — βάρυνα, κονταίνω — κόντυνα, 
(ξε)μακραίνω — (ξε)μάκρυνα, δμορφαίνω - ομόρφυνα, φτωχαίνω— φτώ-
χυνα. (Για τά ρήματα μέ άόριστο σέ -ηκα βλ. 940γ). 

942. Ά π ό τά ρήματα σέ -αίνω Ιχουν σ ι γ μ α τ ι κ ό ά ό ρ ι σ τ ο : 
α) σέ - α σ α , τό άποσταίνω — άπόστασα, σωπαίνω — σώπασα, χορ-

ταίνω — χόρτασα, 
β) σέ ·αξα9 τό βυζαίνω-βύζαξα, 
γ) σέ -ησα, τό άνασταίνω—άνάστησα, (έγ)κατασταίνω—(έγ)κατά-

στησα, παρασταίνω—παράστησα, συσταίνω—σύστησα. Τό άρταίνω εχει 
άόριστο σέ -wet : αρτυσα. 

Σέ -ησα σχηματίζουν τόν άόριστο και άπό τά ρήματα σέ -άνω τό 
άμαρτάνω—άμάρτησα κα! τό αύξάνω- αύξησα. 

Τά ξενικά ρήματα σέ -άρω (-έρνω) έχουν συνήθως άόριστο σιγματικό σέ 
•άρισα : λιντσάρω - λιντσάρισα, μπαρκάρισα, τρατέρνω - τρατάρισα (και τράταρα). 

Διαφορές στό θεματικό φωνήεν τοϋ άσιγμον Αορίστου 
κατά τήν 8γχΙιση 

943. α) Μερικά ρήματα έχουν στήν ύποταχτική η κα! στ!ς άλλες 
εγκλίσεις του ενεργητικού άορίστου διαφορετικό θεματικό φωνήεν 
παρά στήν όριστική. Τά ρήματα αύτά είναι : 

παίρνω - πήρα, άορ. θέμα πηρ- άλλά πάρω, πάρε, πάρει 
πηγαίνω—πήγα, άορ. θέμα πηγ- πάω, πάμε, πάει. 

β) Χωρ!ς τό θεματικό φωνήεν σχηματίζονται ol άλλες εγκλίσεις 
στά ρήματα: 

μπαίνω—μπήκα, άορ. θέμα μπηκ- άλλά μπώ, Ιμπα, μπή 
βγαίνω-βγήκα, άορ. θέμα βγηκ- βγώ, έβγα, βγή 
βρίσκω-βρήκα, άορ. θέμα βρηκ- βρώ, βρές, βρει, 
'Ανάλογα σχηματίζονται καί τό Ανεβαίνω, κατεβαίνω, διαβαίνω. 
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γ) Οί αόριστοι είδα, είπα, ήπια σχηματίζονται στις άλλες εγκλί-
σεις χωρίς τό άρχικό (0 : 

δταν δής, ας πή, ίσως πήτε, έχουν πει, αν πιήτε, πιές. 
Στήν ύποταχτική καί στό απαρέμφατο, δταν ή προηγούμενη λέξη τελειώνη 

σέ φωνήεν, λέγονται καί ot τύποι μέ τό άρχικό (ι) του εϊδα, etna : θά Ιδώ, va 
Ιδούμε, θά είπήτε, εχω ιδεΐ. 

944 . Μετακίνηση τοΰ τόνου στήν ύποταχτική.— Μερικοί ά -
σιγμοι αόριστοι τονίζονται στήν ύποταχτική τού άορίστου και στή 
λήγουσα: 

ν9 άνέβω — ν3 άνεβώ, νά κατέβω — νά κατεβώ, νά έρθω — (νά έρθώ) 
νά 'ρθώ, θά 9ρθώ, νά 9βρω — νά βρώ, νά μπώ (σπαν. νά 9μπω), θά 
βγώ — θά 9βγω, νά γίνω (σπάν. νά γενώ), νά διαβώ. Τό άπαρέμφατο 
τονίζεται άνέβη-άνεβή, κατέβη - κατεβή και συνήθως έρθει, βρει, 
μπή, γίνει (σπάν. γενή), (μόνο) διαβή. 

Οι ύποταχτικές τών αορίστων εϊδα, είπα τονίζονται μόνο στήν 
κατάληξη : (ι)δώ, (ει)πώ. Ό άόριστος ήπια Ιχει ύποταχτική πιώ. 

945. Μερικά ρήματα τής παθητικής φωνής σχηματίζονται στόν 
άόριστο κατά τήν ένεργητική : 

γίνομαι - έγινα (σπάν. γίνηκα), έρχομαι —ήρθα, κάθομαι — κάθισα^). 
Τ ό οτέκω - στέκομαι κ α ί τό παραστέκω - παραστέκομαι (810) έχουν άόρ ιστο 

μόνο παθητικό στάθηκα - παραστάθηκα. 

9 4 6 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΙ ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

Α) Τό (ι) τής παραλήγουσας 

1. "Οσα ρ ή μ α τ α έ χ ο υ ν (ι) σ τ ό ν έ ν ε σ τ ώ τ α , άκόμη καί 
δταν είναι διπλοσχημάτιστα (926), γράφονται στόν άόριστο μέ τά ϊδιο 
(ι) πού ϊχουν καϊ στόν ένεστώτα. "Έτσι γράφονται : 

Μέ ι : γίνομαι - έγινα, νίβω — ένιψα, πνίγω — έπνιξα, ραγίζω — 
ράγισα κτλ., καθώς καί τά διπλοσχημάτιστα (άνθίζω καί άνθώ) άν-
θισα, γύρισα, λύγισα, ξεχείλισα, πλημμύρισα, σφάλισα καί σφάλιξα 
κτλ., κοίμισα, κοπάνισα, σκόρπισα κτλ. (927). 

1. Ό άόριστος τοΰ καθίζω, δπως καί ή μετοχή τοΰ παθητικού παρακει-
μένου, ε ί ν α ι κ ο ι ν ο ί κ α ί γ ι ά τό κάθομαι : Κάθισα τρεις μήνες σ' αύτό τό σπίτι. 
Ποιός είναι καλύτερα καθισμένος ; 
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Μέ ν : χύνω — έχυσα, δακρύζω - δάκρυσα, εύκολύνω — εύκόλυναχ.ά. 
η : άφήνω — άφησα, σβήνω — έσβησα, πρήζω — έπρηξα, μπήγω — 

έμπηξα 
οι : άθροίζω - άθροισα, άνοίγω — άνοιξα 
ει: κλείνω —έκλεισα, ^είνω — έτεινα, άλείβω — άλειψα' σειώ— 

έσεισα. 
Γράφονται άκόμη: 
Μέ υ : τό έπλυνα καί τό (ινα) τόν ρημάτων σέ -αίνω : άκριβαίνω -

άκρίβυνα, κονταίνω — κόντυνα, φάρδυνα κτλ. 
η : ol άόριστοι βρήκα, βγήκα, μπήκα, άνέβηκα, κατέβηκα, διά-

βηκα, πήρα 
ει: ol άόριστοι έγειρα, έδειρα, έσπειρα, άνάγγειλα, άνάτειλα, 

έστειλα, έμεινα(ι). 
2. Τ ά ρ ή μ α τ α τής δ ε ύ τ ε ρ η ς σ υ ζ υ γ ί α ς γράφονται μέ ι ; : 

άγάπηοα, λάλησα, περπάτησα, κύλησα' ρούφηξα, τράβηξα. 
Γράφονται μέ ν τό μέθυσα καί τό μήνυσα. 
3. Χρειάζεται προσοχή στήν όρθογραφία μερικών διπλοσχημά-

τιστων ή άλλων ρημάτων σέ (-ι£ο) καί σέ (ο), πού άμφιβάλλεται τό 
ένεστωτικό τους θέμα ή που μπερδεύεται μέ άλλων ρημάτων : 

1. " Ο μ ο ι α κ α ί τό άπόνειμα. 
2. Τ* άρχαία δυσφημώ, διευκρινώ λέγονται συνήθως σήμερα σέ ·ίζω, ανά-

λογα μέ τ ά ό μ ο ι α ρ ή μ α τ α δυσφημίζω - δυσφήμισα (δυσφήμιση) κ α ί διευκρινίζω -
διευκρίνισα (διευκρίνιση). "Οσοι προτιμούν τούς παλιούς τύπους δυσφημώ, διευ-
κρινώ θ ά π ρ έ π η νά γ ρ ά φ ο υ ν δυσφήμησα, διευκρίνησα, δυσφήμηση, διευκρίνηση 
(άλλά δυσφημιστικός, διευκρινιστικός). Τ ά λ ό γ ι α σαφηνίζω, αποσαφηνίζω, διασα-
φηνίζω έ χουν κ α ί τούς τ ύ π ο υ ς άποσαφώ - άποσάφησα (άποσάφηση), διασαφώ - δια~ 
σάφησα (διασάφηση). 

3. Τ ό εγχειρίζω - Εγχειρίζομαι · εγχειρίστηκα λ έγετα ι κ α ί γ ι ά τό κάνω εγχεί-

Γράφομε μέ ι : ά λ λ α γράφομε μέ η : 

βοώ - βόησα 
έπευφημώ — έπευφήμησα (a) 

βουίζω — βούισα 
διαφημίζω — διαφήμισα, διαφή-

μιση 
εγχειρίζω — έγχείρισα (®) επιχειρώ — έπιχείρησα, έπιχείρη· 

ση, έπιχειρηματικος 
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Γράφομε μέ ι : άλλα γράφομε μέ η : 
θυμίζω — θύμισα, θύμισέ μου θυμούμαι — θυμήθηκα, θύμηση 
καταρτίζω - κατάρτισα, κατάρ- εξαρτώ — εξάρτησα, έξάρτηση άλ-

τιση λά καί εξάρτυση (424) 
καταχωρίζω — καταχώρισα, κα- παραχωρώ — παραχώρησα, παρα-

ταχώριση χώρηση 
ξεφωνίζω — ξεφώνισα (άλλά συμφωνώ — συμφώνησα, διαφω-

φωνητο) νώ — διαφώνησα 
ψηφίζω —ψήφισα, ψήφιση ψηφώ — ψήφησα, άψήφησα. 

Β) Τά (ο) παραλήγουσας.—Τό (ο) τών άορίστων σέ (οσα) 
γράφεται μέ ω : 

κλείδωσα (πρβ. 918.8), έσωσα, ένιωσα, έδωσα. 

Γράφεται μέ ο τό άρμοσα καί τά σόνθετά του. 

Γ) Ή ρ/Ça (δο) τοϋ δίνω.—Ή ρίζα (<$ο) τοΟ δίνω γράφεται μέ 
ω στόν ένεργητικό Αόριστο καί στούς χρόνους πού γίνονται άπό τό 
θέμα του : 

έδωσα, δώσω, δώσε, δώσ* το, θά δώσωμε, έχω δώσει, παραδώσου. 
Γράφεται μέ ο στόν παθητικό Αόριστο καί παρακείμενο καί 

σέ δλα τά παράγωγα (*) : 
δόθηκα, δοθώ, έχει έκδοθή, παραδοθήτε, δοσμένος (-δομένος) 
δόση, έκδοτης, παραδοτέος, άποδοτικός, δοσοληψία. 

Δ) -M" ëva ή μέ δύο λ; — Τά ρήματα μέ δύο λ στό ένεστωτικό 
θέμα, στό άοριστικό έχουν μόνο ëva : 

άνατέλλω — άνάτειλα, καταγγέλλω - κατάγγειλα 
άναβάλλω — άνάβαλα, σφάλλω — έσφαλα, ποικίλλω — ποίκιλα. 
"Ετσι θ α γ ρ ά ψ ω μ ε : Ποτέ μήν άναβάλλω με δ,τι πρέπει νά γίνη άμέσως—πρέ-

πει νά τό άναβάλωμε γιά αύριο. "Εβλεπα τόν ήλιο νά προβάλλη σιγά σιγά άπό τό 
βουνό—να με είδοποιήσης δταν θά προβάλη ό ήλιος. Έσύ προσβάλλεις δλο τόν κό-
σμο—δεν εκαμες καλά νά τόν προσβάλης. Γιά αύτά τά ζητήματα πάντα ν* άμφιβάλ-
λης—άν καμιά φορά άμφιβάλης. 

ριση. Πρέπει τότε να γράφεται καί ή εγχείριση μέ ι. "Οσοι τυχόν προτιμούν στή 
σημασία αυτή τό εγχειρώ, πρέπει νά γράφουν εγχείρησα - εγχειρήθηκα - εγχείρηση 
μέ η, δπως άλλωστε γράφεται καί ή εγχειρητική. 

1. Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι τό δωσίδικος κα ί τό δωσίλογος. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας. 9Η σχέση τών δύο θεμάτων 
μεταξύ τους 

947. Τό ένεστωτικό και τό άοριστικό θέμα τών ρημάτων τής 
ενεργητικής φωνής έχουν τήν ακόλουθη σχέση μεταξύ τους : 

α) Δέ διαφέρουν καθόλου. Σχηματίζονται άπό τό ϊδιο ρηματικό 
θέμα και οί δύο χρόνοι: κρίνω — έκριν-α, ευκολύνω —εύκόλυν-α. 

β) Διαφέρουν μόνο ώς πρός τό χαρακτήρα, πού γράφεται μέ δυό 
δμοια σύμφωνα στον ένεστώτα, μ9 ενα στον άόριστο: προβάλλω — πρό-
βαλα, σφάλλω — έσφαλα. 

γ) Διαφέρουν στο χαρακτήρα τους : 
άλείβ-ω άλειψ-α βγάζ-ω έβγαλ-α 
κάν-ω έκαμ-α άκού-ω ακουσ-α 

δ) Διαφέρουν στό θεματικό τους φωνήεν : 
πλέν-ω επλυν-α γδέρν-ω εγδαρ-α 
φεύγ-O) έφυγ-α στέλν-ω εστειλ-α 

ε) Διαφέρουν και στά δύο μαζί : 
άγαπ-ώ άγάπησ-α κλαί-ω έκλαψ-α 
γελ-ώ γέλασ-α χορταίν-ω χόρτασ-α 

ζ) Σχηματίζονται άπό διαφορετικές ρίζες: 
βλέπ-ω είδ-α έρχομ-αι ήρθ-α τρώγ-ω έφαγ-α 

Γ.—Θέμα παθητ. άορίστου καί παθητ. μετοχής 
948. Ό σχηματισμός άπό τό σιγματικό άόριστο.—Αλλάζον-

τας τήν κατάληξη του σιγματικοϋ άορίστου -σα σέ ·θηκα η σέ -στηκα 
έχομε τον παθητικό άόριστο και σ9 αυτόν άντιστοιχεΐ ή παθητική με-
τοχή σέ -μένος ή σέ -σμένος. 

Ενεργητική φωνή Ha θ η τ ι κ % I φωνή 
Ένεστώτας *Αόριστος 'Αόριστος Μετοχή 

Ρήματα τής πρώτης συζυγίας 
ιδρύω ίδρυσα Ιδρύθηκα ιδρυμένος 
έλκύω έλκυσα έλκύστηκα έλκυσμένος 
άκούω άκουσα άκούστηκα άκουσμένος 
δένω έδεσα δέθηκα δεμένος 
πιάνω έπιασα πιάστηκα πιασμένος. 
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Ρήματα τής δεύτερης συζυγίας 

αγαπώ 
διαλαλώ 
επαινώ 
γελώ 
κρεμώ 
στενοχωρώ 
παραχωρώ 

άγάπησα 
διαλάλησα 
επαίνεσα 
γέλασα 
κρέμασα 
στενοχώρεσα 
παραχώρησα 

Αγαπήθηκα 
διαλαλήθηκα 
έπαινέθηκα 
γελάστηκα 
κρεμάστηκα 
στ ενοχωρέθηκα 
παραχωρήθηκα 

άγαπημένος 
διαλαλημένος 
(έ)παινεμένος 
γελασμένος 
κρεμασμένος 
στ ενοχωρεμένος 
παραχωρημένος. 

949· Ό τ α ν ό ενεργητικός άόριστος τελειώνη σέ -ψα9 δ παθητικός 
τελειώνει σέ -φτηκα κα! ή παθητική μετοχή σέ -μμένος : 

κρύβω έκρυψα κρύφτηκα κρυμμένος 
εγκαταλείπω έγκατάλειψα έγκαταλείφτηκα εγκαταλειμμένος 
απορρίπτω απόρριψα άπορρίφτηκα άπορριμμένος 
ανακαλύπτω ανακάλυψα Ανακαλύφτηκα άνακαλνμμένος. 

Στά ρήματα σέ -αύω, ι-εύω τελειώνουν σέ -αύ%ηκα9 -εύτηκα, 
-αυμένος, -εμένος : 

παύω έπαψα παύτηκα παυμένος 
μαγεύω μάγεψα μαγεύτηκα μαγεμένος. 

Σ9 ενεργητικό άόριστο σέ -Ja αντιστοιχεί παθητικός άόριστος σέ 
-χτηκα κα! παθητική μετοχή σέ -γμένος : 

πλέκω έπλεξα πλέχτηκα πλεγμένος 
ανοίγω άνοιξα Ανοίχτηκα Ανοιγμένος 
σφίγγω έσφιξα σφίχτηκα σφιγμένος 
διώχνω έδιωξα διώχτηκα διοτγμένος. 

Σ9 ενεργητικό άόριστο σέ -σα, - f a ρημάτων μέ χαρακτήρα σΰμ-
φωνο δδοντικό ή συριστικό άντιστοιχει παθ. άόριστος σέ -ατηκα ή 
-χτηκα κα! παθ. μετοχή σέ -σμένος ή -γμένος : 

Αλέθω άλεσα Αλέστηκα Αλεσμένος 
πλάθω έπλασα πλάστηκα πλασμένος 
λούζω έλουσα λούστηκα λουσμένος 
μοιράζω μοίρασα μοιράστηκα μοιρασμένος 
δροσίζω δρόσισα δροσίστηκα δροσισμένος 



Θέμα σία&ητ. άορίστου και τζα&ητ. μετοχής 363 

άγκαλιάζω άγκάλιασα αγκαλιάστηκα άγκαλιασμένος 
άλλάζω άλλαξα άλλάχτηκα άλλαγμένος 
βουλιάζω βούλιαξα βουλιάχτηκα βουλιαγμένος. 

Σέ -άστηκα σχηματίζεται και ό άόριστος τοΰ σέβομαι: σεβάστηκα. 

950 . Ό σχηματισμός Από τόν Άσιγμο Αόριστο.—'Αλλάζοντας 
τήν κατάληξη - α τοΰ άσιγμου άορίστου τών ύγρόληχτων και τών ρινι-
κόληχτων ρημάτων α) σέ -θηχα εχομε τόν παθητικό αόριστο, και β) σέ 
-μένος εχομε τήν παθητική μετοχή : 

Τά ρινικόληχτα ρήματα σέ -νω σχηματίζουν τόν παθητικό άόρι-
στο σέ -Φηκα και τήν παθητική μετοχή σέ -μένος : 

Τό αισθάνομαι και τά ύπερδισΰλλαβα ρήματα σέ -ύνω: διευ-
θύνω, έπιβαρύνω, εύκολύνω, μολύνω κτλ. σχηματίζουν τόν παθητικό 
άόριστο σέ -νΦηκα: αισθάνθηκα, άμύνθηκα, διευθύνθηκα κτλ. Τό 
ξεδιαλύνω εχει άόριστο ξεδιαλύθηκα και παθητική μετοχή ξεδιαλυμένος. 

951 . 9 Από τά ρινικόληχτα ρήματα σέ -αίνω μ9 ενεργητικό άόρι-
στο -ανα : 

Α·—Χάνοντας τό χαρακτήρα ν τοΰ ενεργητικού άορίστου σχημα-
τίζουν τόν παθητικό άόριστο σέ -Φηχα και 

α) τήν παθητική μετοχή σέ -μένος τά ρήματα : 

βάζω έβαλα βάλθηκα βαλμένος 
βγάζω έβγαλα βγάλθηκα βγαλμένος 
φέρνω έφερα φέρθηκα φερμένος 
γδέρνω έγδαρα γδάρθηκα γδαρμένος. 

κρίνω έκρινα 
πλένω έπλυνα 

κρίθηκα κριμένος 
πλύθηκα πλυμένος. 

βουβαίνω βουβάθηκα βουβαμένος 
γλυκαίνω γλυκάθηκα γλυκαμένος 
ζεσταίνω ζεστάθηκα ζεσταμένος 
μαραίνω μαράθηκα μαραμένος 
ξετρελαίνω ξετρελάθηκα ξετρελαμένος 
ξεραίνω ξεράθηκα ξεραμένος 
πικραίνω πικράθηκα πικραμένος 
ψυχραίνω ψυχράθηκα ψυχραμένος. 
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β) τήν παθητική μετοχή σέ -σμένος τα ρήματα : 
λενκαίνω λευκάθηκα λευκασμένος 
υφαίνω ύφάθηκα υφασμένος. 

Έ τ σ ι και τό ξεθυμαίνω εχει παθητική μετοχή ξεθυμασμένος. 

Β.—Φυλάγοντας τό χαρακτήρα ν σχηματίζουν τον παθητικό άόρι-
στο σέ -νθηκα και τήν παθητική μετοχή σέ -σμένος τά ρήματα : 

άπολυμαίνω άπολυμάνθηκα άπολυμασμένος 
λιπαίνω λιπάνθηκα λιπασμένος 
μιαίνω μιάνθηκα μιασμένος 
σημαίνω σημάνθηκα σημασμένος. 

952. Μερικά ΰγρόληχτα και ρινικόληχτα ρήματα άλλάζουν στόν 
παθητικό άόριστο και στήν παθητική μετοχή τό θεματικό τους φω-
νήεν : 

δέρνω έδειρα δάρθηκα δαρμένος 
σπέρνω έσπειρα σπάρθηκα σπαρμένος 
στέλνω έστειλα στάλθηκα σταλμένος 
παίρνω πήρα πάρ&ηκα παρμένος. 

'Ιδιορρυθμίες καϊ άνωμαλίες στό σχηματισμό τοϋ παθητικοϋ 
Αορίστου καϊ τής παθητικής μετοχής 

953. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω κλίνονται τά περισσότερα παθη-
τικά ρήματα. Μερικά δμως σχηματίζονται διαφορετικά. 

1. Τό ρήμα δίνω - έδωσα εχει παθητικό άόριστο δόθηκα, τό στε-
κομαι : στάθηκα, τό τείνω — έτεινα : -τάθηκα (έν-,έκ-, προ-, δια- κ.α.). 

2. Σέ -έθηκα, -εμένος σχηματίζονται ό παθητικός άόριστος 
και ή παθητική μετοχή τών ρημάτων βρίσκω-βρέϋηκα και ύπόσχο-
μαι — υποσχέθηκα — ύποσχεμένος. 

3. Σέ -ήθηκα σχηματίζονται οί παθητικοί άόριστοι τών ρημά-
των άπονέμω — Απονεμήθηκα, δέομαι — δεήθηκα, διαμαρτύρομαι — δια-
μαρτυρήθηκα, εύχομαι — εύχήθηκα, προσεύχομαι — προσευχήθηκα ('). 

1. "Ομοια σχηματίζεται καί τό ποιητικό βονλή&ηκα άπό τόν άπαρχαιω-
μένο ένεστώτα βονλομαι (βουλιέμαι ). 
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4. Τό μαθαίνω σχηματίζει ανώμαλα αόριστο μαθεύτηκα και με-
τοχή μαθημένος. Τό μαθεύτηκε είναι και άόριστος τοΰ μαθεύεται. 

954· Μερικά άνώμαλα ρήματα, μέ διαφορετική ρίζα στόν άσιγμο 
ενεργητικό άόριστο (940), καθώς και μερικά άλλα, μέ άσιγμο άόριστο 
και αύτά, τελειώνουν στόν παθητικό άόριστο σέ -ώΦηχα κα! στήν 
παθητική μετοχή σέ -ω μένος, χωρίς άντίστοιχο ενεργητικό άόριστο σέ 
-(ma : 

Ή μετοχή γίνωμένος σημαίνει συνήθως ώριμος. 
Τ ό καμώθηκα ε ί ν α ι αόρ ιστος τοΰ καμώνομαι. Γ ι ά π α θ η τ ι κ ό τοΰ κάνω 

χρησιμεύουν τό γίνομαι, τό φτιάνομαι και άλλα συνώνυμα. 
Μερικά άπό τά σύνθετα τοΰ βλέπω έχουν και τούς ομαλούς τύπους 

στόν ένεργητ ικό κα ί π α θ η τ ι κ ό άόρ ιστο : είδα - ξανάειδα, παράειδα, άπόειδα, 
παραειδωθήκαμε άλλά κα ί πρόβλεψα (προεΐδα) — προβλέφτηκε, άνάβλεψα, παρά-
βλεψα — παραβλέφτηκε. 

955. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—Τό είδα, ειδώθηκα γράφεται μέ ει μόνο στήν 
όριστική. ΣτΙς άλλες έγκλισεις γράφεται μέ ι : νά (1)δή, νά Ιδ(οθονμε, 
έχομε Ιδωθή, ιδωμένος. 

956. Μερικά ρήματα, άπό διάφορες κατηγορίες, σχηματίζουν τον 
παθητικό άόριστο σέ -ι?*α άντι σέ -θηκα ή -τηκα. 

Ό άόριστος αύτός λέγεται δεύτερος ηαΦητικός Αόριστος. 
Στό δεύτερο παθητικό άόριστο, κάποτε κα! στήν παθητική μετοχή, 

δταν ύπάρχη, άλλάζει συνήθως κα! τό θεματικό φωνήεν τοΰ ρήματος. 
Μερικά ρήματα σχηματίζουν κοντά στό δεύτερο άόριστο κα! τόν 

κανονικά σέ -θηκα, συχνά τότε μέ μαθητική μόνο σημασία : 
Α) Μέ τό ϊδιο θεματικό φωνήεν : 
γράφω-έγραψα-γράφτηκα άλλά κάποτε κα! γράφηκα σέ μερικά 

σύνθετα Προγράφηκα, διαγράφηκα) 
κόβω — έκοψα — κόπηκα 

βλέπω είδα 
λέγω είπα 
γίνομαι έγινα 
κάνω έκαμα 
πίνω ήπια 
τρώγω έφαγα 

εΙδώθηκα Ιδωμένος 
είπώθηκα εϊπωμένος 

γ iv ω μένος 
καμωμένος 

πιώθηκα πιωμένος 
φαγώθηκα φαγωμένος, 

Δεύτερος παΦητιπός Αόριστος 
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πνίγω — έπνιξα — πνίγηκα. 
Β) Με διαφορετικό θεματικό φωνήεν: 
βρέχω - έβρεξα - βράχηκα, άλλα και καταβρέχτηκα 
καίω — έκαψα — κάηκα 
στρέφω — έστρεψα — στράφηκα (<στραμμένος, καταστραμμένος κτλ. 

άλλά κα! καταστρεμμένος, διαστρεμμένος) 
ντρέπομαι — ντράπηκα 
τρέπω — έτρεψα — τράπηκα 
φαίνομαι — φάνηκα 
χαίρομαι — χάρηκα. 

957· παθητικοί Αόριστοι.—Υπάρχουν μερικά ρήματα 
πού σχηματίζουν δύο παθητικούς άορίστους (πρβ. 934): 

ξύθηκα —ξύστηκα, σφαλίστηκα — σφαλίχτηκα, ταιριάστηκα — ται-
ριάχτηκα, άποκαταστάθηκα — άποκαταστήθηκα. 

'.ΑνώμαΑες παθητικές μετοχές 

958. Μερικές παθητικές μετοχές σχηματίζονται άνώμαλα. Έ τ σ ι : 

α) Ρήματα τής πρώτης συζυγίας έχουν μετοχές σέ ψημένος: αύξη-
μένος, διαμαρτνρημένος, μαθημένος, πετυχημένος. 

β) Ρήματα τής δεύτερης συζυγίας έχουν μετοχές σέ -ıcs μένος, 
-υσμένος: άγαναχτισμένος, άγρνπνισμένος, δυστυχισμένος, κοιμισμέ-
νος, τυραννία μένος, μεθυσμένος. "Έτσι κα! τό κακοφανισμένος. 

γ) Μερικά ρήματα σέ -α ί νω , βαραίνω, μακραίνω, πηγαίνω κτλ., 
έχουν μετοχή σέ -εμένος : βαρεμένος, πηγεμένος. 

δ) Ά π ό τά ρήματα σέ -ύνω Ιχουν μετοχή σέ -σμένος το άπο-
μακρύνω — άπομακρυσμένος, λεπτύνω — (έκ)λεπτυσμένος, μολύνω - μο-
λυσ μένος, κα! σέ -ημένος τό άποθαρρύνω - άποθαρρη μένος, έπ ι βαρύ-
νω — έπιβαρημένος. 

Μερικά λόγια ρήματα σέ -εύω έχουν μετοχή σέ χυμένος t δεσμευμένος, 
στρατευμένος (πρβ. 939β2). 

Κάποτε ή παθητική μετοχή άναπληρώνεται άπό τή μετοχή παράλ-
ληλου ρήματος* ετσι λέγεται: άρχίζω-άρχισμένος κα! συνήθως (άρ-
χινώ) Αρχινισμένος ή άρχινημένος. 
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959. Διασάφηση.—Μερικές αρχαίες μετοχές λέγονται ώς ούσιαστικά ή ώς 
επίθετα καί τότε κρατούν τόν αρχαίο άναδιπλασιασμό : εκτεταμένος, επιτετραμ-
μένος, συγκεκριμένος, * Εσταυρωμένος, τεθλασμένη ' αφηρημένος, επανειλημμένος, 
προκατειλημμένος. 'Αλλιώς, λέγεται κανονικά: είμαι πεισμένος, αποσπασμένος, 
αποσταλμένος, αποχτημένα δικαιώματα, πολύγωνο 7ΐεριγραμμένο, εξαρτημένος, συναρ-
τημένος κτλ . 

960. Διπλές παθητικές μετοχές.—Μερικά ρήματα έχουν διπλό 
τΰπο γιά τήν παθητική τους μετοχή, άντίστοιχα συχνά μέ τό διπλό 
παθητικό άόριστο πού σχηματίζουν (934) : 

βοντη(γ)μένος, βρε(γ)μένος, πετα(γ)μένος 
ξυ(σ)μένος, οβη(σ)μένος, χω(ο)μένος 
οφαλιομένος — σφαλιγμένος, φτιασμένος — φτιαγμένος 
στραμμένος—στρεμμένος (956 Β). 
961. Διασάφηση.·—'Υπάρχουν καί άλλες παθητικές μετοχές μέ δεύτερο 

τύπο, σ'αύτές όμως μπορεί νά προτιμηθή ό πιό κοινός. Αύτός είναι: αγγιγμέ-
νος, αφημένος, βασταγμένος, βυζαγμένσς, ζουλημένος, καμένος, κερδισμένος, κλαμέ-
νος, ξεφτισμένος, σαπισμένος, σπουδασμένος, στραγγισμένος, φυσημένος κτλ . 

9 6 2 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Ή κατάληξη (-μένος) τής μετοχής τοΟ παρακειμένου γράφεται 
μέ ένα μ: δεμένος, άγαπημένος. 

Γράφεται μέ δύο μ στά ρήματα μ έ χ α ρ α κ τ ή ρ α π, β, φ 
(πτ, φτ): έγκαταλείπω — έγκαταλειμμένος, σκάβω —σκαμμένος, στρί-
βω — στριμμένος, θρέφω — θρεμμένος, άπορρίπτω — άπορριμμένος ('). 

2. Ή κατάληξη (·εμένος) τής παθητικής μετοχής γράφεται καϊ 
στήν προπαραλήγουσα μέ ε : 

βασιλεμένος, μαγεμένος, πηγεμένος, βαρεμένος, νποσχεμένος. 
3. Τό (e) τής παθητικής μετοχής σέ (-ισμένος) γράφεται πάντοτε 

μέ 4* έξαιρείται τό μεθυσμένος καI τά ρ ή μ α τ α τ ή ς π ρ ώ τ η ς σ υ ζ υ -
γ ί α ς πού Ιχουν άλλο (i) στήν παραλήγουσα: 

καθίζω — κάθισα — καθισμένος, χτίζω - έχτισα — χτισμένος 
άγρυπνώ— άγρυπνισμένος, κυλώ — κυλισμένος, τυραννώ — τυραννί-

α μένος, χαιρετώ — χαιρετισμένος 

1. " Ε τ σ ι κ α ί o l μ ε τ ο χ έ ς απ οσκληρυμμένος, άπαμβλ υ μ μένος, εκθηλυ μμένος. Μέ 
δύο μ γράφονταν στήν άρχαία γλώσσα καί οί παθητ. μετοχές ώξυμμένος, έξη· 
ραμμένος κ α ί τό μεταγενέστερο μεμαραμμένος. 
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σβήνω - έσβησα — σβησμένος, πήζω - έπηξα — πηγμένος 
έλκνω — έλκυσα - έλκυσμένος, ξύνω — έξυσα - ξυσμένος 
κλείνω — έκλεισα — κλεισμένος, δανείζω - δάνεισα — δανεισμένος 
άθροίζω — άθροισα — άθροισμένος. 
Γράφεται μέ η ή παθητική μετοχή τοΟ άποϋαρρύνω — άπο-

^αρρημένος καί του έπιβαρύνω — έπιβαρημένος. 

963· Διασάφηση.— Γράφονται μέ £να μ οί μετοχές τών ρημάτων σέ -αΐω, 
•εύω κα ί σέ - ν ω , -αίνω: χαμένος, κλαμένος, μαγεμένος, φυτεμένος, πλυμένος, 
μαδημένος, μαραμένος, πικραμένος, πεθαμένος (άλλά βαμμένος), μακρέ μένος. Τό 
Ιδιο καί ot παλιές μετοχές που έγιναν όνόματα διακεκριμένος καί συγκεκριμένος 
(άλλά επιτετραμμένος). 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΡΗΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ, ΑΠΡΟΣΩΠΑ, ΑΝΩΜΑΛΑ 

Ελλειπτικά ρήματα 

964. Μερικά ρήματα συνηθίζονται μόνο στούς χρόνους και στούς 
τύπους πού σχηματίζονται άπό τό ενα χρονικό θέμα, συνήθως τό ένε-
στωτικό. Τά ρήματα αυτά λέγονται έλλειπτικά ρήματα. 

Ρήματα πού συνηθίζονται μ ό ν ο σέ μ ε ρ ι κ ο ύ ς τ ύ π ο υ ς 
τ ώ ν ε ξ α κ ο λ ο υ θ η τ ι κ ώ ν χ ρ ό ν ω ν είναι : άνήκω, βαίνω (λ.χ. 
γιά μιά ευθεία), είμαι, έπείγει, έρπω, έχω, κείτομαι, λάμνω, μάχο-
μαι, μέλει, μέλλω, ξέρω, δφείλω, παθαίνομαι, πρέπει, πρόκειται (έγ-
κειται), ρέπω, φάσκω (άποφάσκω, άντιφάσκω), χάσκω, χροητώ (*). 

Μ ό ν ο σ τ ο ύ ς σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ ς χ ρ ό ν ο υ ς λέγονται τά 
ρήματα: έδραμα-δράμε, έμασα (937) και συνήθως τό κορέστηκα, 
χρημάτισα. 

Στή θέση τών χρόνων πού λείπουν μεταχειριζόμαστε συνώνυμο 
ρήμα ή περίφραση. 

1. Πλάι στά ελλειπτικά αύτά ρήματα υπάρχουν καί μερικά άλλα, άρχαια, 
πού συνηθίζονται μόνο σέ μερικές στερεότυπες φράσεις, Ιδίως λόγιες. Τέτοια 
ε ίνα ι τό οδύρομαι (κλαίω και οδύρομαι), τό πένομαι (αύτός πένεται) κτλ . 
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Ετσι λ.χ. για τό ρήμα 
έρπω 
μάχομαι 
πρέπει 
ρέπω 
τρέμω 

θά ποΰμε στόν άόριστο : 
σύρθηκα (στόν τοίχο) 
πολέμησα 
έδέησε, χρειάστηκε 
έδειξα τή ροπή, τήν τάση 
τρεμούλιασα, άνατρίχίασα} μ9έπιασε 

τρομάρα ('). 
Τό ΐδισ γίνεται κάποτε γιά περισσότερη σαφήνεια σέ ρήματα πού έχουν 

τόν ίδιο παρατατικό μέ τόν άόριστο (941.1), καθώς κρίνω, κλίνω, τείνω, οίκτίρω. 

965. Μερικά ρήματα συνηθίζονται στό γ ' ενικό πρόσωπο χωρίς 
υποκείμενο ενα πρόσωπο ή ένα πράμα. Τά ρήματα αύτά λέγονται 
Απρόσωπα ρήματα : δέ μέ μέλει. 

966. Απρόσωπα ρήματα εϊναι : 
Α) Ρήματα πού φανερώνουν φυσικά φαινόμενα: άσπρογαλιάζει, 

άστράφτει, βραδιάζει, βρέχει, βροντά, γλυκοχαράζει, καλοκαιριάζει, 
καλοσυνεύει, μεσημεριάζει, μπουμπουνίζει, ξαστερώνει, ξημερώνει, 
σκοτεινιάζει, σουρουπώνει, φέγγει, φυσά, χαράζει, χειμοονιάζει, χιονί-
ζει, ψιχαλίζει. 

'Όσα άπό αυτά τά ρήματα συνηθίζονται και σέ πλατύτερη ή σέ 
άλλη σημασία σχηματίζουν τότε καί άλλα πρόσωπα : μή μέ βρέχης, 
θά σού τις βρέξω, ξαστέρωσέ μου τα, καλοσύνεψες τώρα, φέξε μου. 

Μερικά άπρόσωπα ρήματα παύουν νά είναι άπρόσωπα δταν άλ-
λάξουν φωνή : βράδιασε - βραδιάστηκα, ξημέρωσε-ξημερωθήκαμε, 
πού άά ξημερωθούμε ; 

Κάποτε γίνονται άπρόσωπα και ρήματα συνηθισμένα, δταν φανε-
ρώνουν φυσικό φαινόμενο : ρίχνει πολύ χαλάζι, μας κάνει ώραιο καιρό, 
κάνει κρύο, ζέστη, δροσιές, θά κάμη δυνατά χειμώνα. 

Β) Μερικά άλλα ρήματα : βόλεϊ, μέλει, μέλλεται, πρέπει, πρόκει-
ται, συμφέρει. 

Γ) Χρησιμεύουν γι9 άπρόσωπα και πολλά άλλα ρήματα, τότε δμως 
παίρνουν είδική σημασία ή αυτό γίνεται μόνο σέ δρισμένες φράσεις. 

'Απρόσωπα ρήματα 

1. Λ.χ. τον τρεμσνλιασαν τα χείλια έτοιμα νά ξεσπάσονν σε άναφιλητά (Δέλτα). 
24 
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Τέτοια ρήματα είναι : άλλάζει (έτσι άλλάζει, τότε άλλάζει), άκούεται 
(άκούεται πώς θά γίνη ό γάμος), άξίζει (άξίζει και παραξίζει), βρομά 
(εκεί βρομά), γίνεται (όέ γίνεται νά μας άφήοης μόνους), θέλει (γιά 
αύτό θέλει, δηλ. χρειάζεται, πολλή δουλειά), κοντεύει (νά ξημερώοη), 
λαχαίνει (λαχαίνει καμιά φορά), μπορεί (μπορούσε καϊ νά έβρεχε), μυ-
ρίζει (έδώ μυρίζει ώραϊα), πειράζει (δέν πειράζει πού έφυγες), στέκει 
(δέ στέκει νά κάθεσαι δλη μέρα χωρίς νά κάνης τίποτε), συμβαίνει, 
συνηθίζεται, σώνει, ταιριάζει, τυχαίνει (τυχαίνει νά έχωμε γράμμα 
του καμιά φορά), φαίνεται. 

"Ετσι καί τά ρήματα στίς φράσεις : μου δόθηκε, δε στάθηκε μπορετό, τοϋ 
κατέβηκε, έχει και παραέχει, δεν έχει μά και ξεμά. 

'Ανώμαλα ρήματα 
967· Πολλά ρήματα δέν άκολουθοΰν στο σχηματισμό τους τούς 

κανόνες τών άλλων ρημάτων. Παρουσιάζουν ανωμαλίες ή στή σχέση 
τών θεμάτων τους (βλέπω- άόρ. εϊδα, μαθαίνω - άόρ. έμαθ-α), ή στήν 
κλίση τους (εϊδα - ύποταχτ. δώ, προσταχτ. δές, δήτε). Τά ρήματα αύτά 
ονομάζονται Ανώμαλα ρήματα. 

Κατάλογος Ανώμαλων ρημάτων 

968· Παραθέτονται τά πιό συχνά άπό τ' άνώμαλα ρήματα, όσα έχουν 
Ιδιαίτερες ανωμαλίες ή Ιδιοτυπίες στήν κλίση τους. Δέ μνημονεύονται τά ελ-
λειπτικά, καθώς καί δσα ρήματα σχηματίζονται κανονικά περίπου, δπως λ.χ. 
τό άνασταίνω - άνάστησα ή τά ρήματα σέ -α/νω μέ άόριστο σέ ~υνα ή σέ -ava, 
άκριβαινω - άκρίβυνα, γλυκαίνω - γλύκανα κτλ. (941. 6) (*). 

Ενεστώτας 'Ενεργητικός άόριστος Παθ. άόριστος Παθ. μετοχή 
ανατέλλω * άνάτειλα 
ανεβαίνω άνέβηκα—ανέβω - άνεβώ, ά- ανεβασμένος 

νέβα, -ήτε—άνέβη - άνεβή 

1. Κανονικά άναγράφονται στόν κατάλογο αύτόν ό ενεργητικός ένεστώ-
τας καί ό άόριστος, ό παθητικός άόριστος καί ή μετοχή τοΰ παθητικού παρακει-
μένου. Ά π ό αύτά σχηματίζονται εύκολα ol ύπόλοιποι ρηματικοί τύποι καί χρό-
νοι. Εξαιρετικά παραθέτονται καί άλλοι χρόνοι καί εγκλίσεις, δταν παρουσιά-
ζουν ιδιοτυπίες. "Από τούς διπλούς τύπους μνημονεύονται παράλληλα ot Ισότι-
μοι* οί λιγότερο συχνοί ή oi σπανιότεροι άναγράφονται μέσα σέ παρένθεση ή 
καί παραλείπονται. Τά λόγια ρήματα σημειώνονται μέ άστερίσκο. 
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'Ενεστώτας 'Ενεργητικός άόριστος Παθ . άόριστος Παθ . μετοχή 

άπ οσταίνω άπόστασα άποσταμένος 
άρέσω,άρεσα-ά-

ρεζα (917) 
άρεσα 

άρταίνω άρτνσα άρτύθηκα άρτνμένος 
αυξάνω * αύξησα αύξήθηκα αύξημένος 
άφήνω άφησα (άφήκα 940)—άφησε 

(άσε 897) 
(άφήθηκα) 
(αφέθηκα *) 

άφημένος 

βάζω ($21) έβαλα βάλθηκα βαλμένος 
-βάλλω* (προ-, -βαλα -βλήθηκα -βλημένος 

προσ-,άνα- κ.α.) 
βγάζω έβγαλα βγάλθηκα βγαλμένος 
βγαίνω βγήκα—βγω, εβγα (βγές), 

βγήτε (897) 
βγαλμένος 

βλέπω είδα— δώ (943), δές-(ίδέ), 
δήτε - δέστε (897) — for 
άλλά καί άνάβλεψα, πρό-
βλεψα κτλ. 

είδώθηκα- Ιδωθώ 
άλλά καί προβλέ-
φτηκε κτλ. 

ιδωμένος 

βόσκω βόσκησα βοσκήθηκα βοσκημένος 
βονλομαι. (ποιητ.) βουλήθηκα 
βρέχω εβρεξα βράχηκα (κατα-

βρέχτηκα (956) 
βρε(γ)μένος 

βρίσκω βρήκα (ήβρα 940) — βρω, 
βρές — βρει 

βρέθηκα 

γίνομαι έγινα (γίνηκα, γενώ) γινωμένος 
γδέρνω έγδαρα γδάρθηκα γδαρμένος 
γέρνω εγειρα γερμένος 
δέομαι * δεήθηκα 
δέρνω εδειρα δάρθηκα δαρμένος 
διαβαίνω διάβηκα, διαβώ, διάβα, -ήτε 
διαμαρτύρομαι * διαμαρτυρήθηκα διαμαρτυρημένος 
διδάσκω * δίδαξα διδάχτηκα διδαγμένος 
δίνω έδωσα (έδωκα 940), δώσε δόθηκα δοσμένος- δομένος 
εγκαταστ αίνω 
(εγκαθιστώ) 

εγκατάστησα εγκαταστάθηκα εγκαταστημένος 

έρχομαι, ερχό-
μουν 

ήρθα—έρθω ('ρθώ 944), ελα, 
ελάτε — ερθει ('ρθεΐ) 

εύχομαι ευχήθηκα 
θαρρώ (νομίζω) θάρρεψα 
θέλω Φέλησα 
θέτω εθεσα (τέθηκα) -θεμένος(άπο·#α-

τα-,άποσυν- κ.α.) 
κάθομαι (945) κάθισα (έκατσα 937) καθισμένος 
καίω (911) έκαψα κάηκα καμένος 
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Ένεστώτας 
χάνω 
καταλαβαίνω 
κατεβαίνω 

κλαίω (911) 
λαβαίνω 
λαχαίνω 
λε(γ)ω (911) 

μαθαίνω 
μακραίνω 

μένω 
μπαίνω 

ντρέπομαι 
πα&αίνω 

'Ενεργητικός άόριστος 
έκαμα - έκανα (940) 
κατάλαβα 

κατέβηκα—κατέβω - κατεβώ, 
κατέβα, -ήτε—κατέβη - -βη 

έκλαψα 
έλαβα 
έλαχα 
εϊπα—πώ (943), πες, πήτε 

πέστε (897)—πει 
έμαθα 
μάκρυνα 

εμεινα 
μπήκα — μπω, εμπα (μπες) 

(897), μπήτε — μπή 

έπαθα 

Παθ. άόριστος Παθ. μετοχή 
καμωμένος 

κατεβασμένος 

κλαύτηκα κλαμένος 

ειπώθηκα εΐ πω μένος 

μαθεύτηκε μαθημένος 
μακρεμένος 

άπομακρύνθηκα άπομακρυσμένος 

μπασμένος 

παραγγέλνω, αγ- παράγγειλα 
γέλλω • (930) 

πάω βλ. πηγαίνω 

ντραπηκα 

παραγγέλθηκα 

πετυχαίνω 
πέφτω 
πηγαίνω, πάω 

(911) 

πέτυχα 
ετιεσα 
πήγα — πάω (943), άμε - άμέτε 

(897)—πάει 

(- πατημένος) 
π αραγγελμένος 

πετ υ χη μένος 
πεσμένος 
π ηγεμένος 

πίνω ήπια—πιω, πιες, πιήτε -
πιέ(σ)τε 

πιώθηκα πιωμένος 

πλένω έπλυνα πλύθηκα πλυμένος 
προσεύχομαι προσευχήθηκα 
σέβομαι σεβάστηκα • 

σέρνω έσυρα σύρθηκα συρμένος 
σπέρνω εσ πείρα απάρθηκα σπαρμένος 
στέκομαι, στέ- στάθηκα, στάσου, 

κω, στέκα-άτε σταθήτε (897) 
στέλνω εστειλα στάλθηκα σταλμένος 
στρέφω εστρεψα στράφηκα στραμμένος 

•στρεμμένος 

σωπαίνω, 
-σ(ι)ωηώ 

σώπασα -σιωπήθηκα σωπασμένος σωπαίνω, 
-σ(ι)ωηώ {άπο-, παρα-) -σιώπησα -σιωπημένος 

τείνω * ετεινα -τάθηκα (953.1) 
τρέπω ετρεψα τράπηκα -τ ραμμένος 



Ενεργητική μετοχή 373 

'Ενεστώτας 
τρώ(γ)ω (911) 
τυχαίνω 
υπόσχομαι 
φαίνομαι 
φεύγω, φεΰγε,-γα έφυγα 
φταίω (911) έφταιξα 
χαίρομαι 
χορταίνω χόρτασα 
ψέλνω έψαλα 

Ενεργητικός άόριστος 
έφαγα—φά(γ)ω (911) 
έτυχα 

Παθ. άόριστος Παθ. μετοχή 
φαγώθηκα φαγωμένος 

(αποτυχημένος) 
υποσχέθηκα ύποσχεμένος 
φάνηκα (κακοφαν ισμένος) 

χάρηκα 

[ψάλθηκα) 

(Ινεστ. χαρούμενος) 
χορτασμένος 
ψαλμένος 

Δ Ε Κ Α Τ Ο ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ 

969· Μετοχή έχουν στήν ενεργητική φωνή δ ενεστώτας και στήν 
παθητική φωνή ό παρακείμενος. 'Έτσι εχει συνήθως ?να ρήμα δύο 
μετοχές, π ο ύ λέγονται ένεατωτική ή ένεργητική μετοχή και μετοχή 
τοϋ παθητικοϋ παρακειμένου ή παθητική μετοχή. 

Ή ένεργητική μετοχή τελειώνει σέ (-οντάς): Αρμενίζοντας, τρα-
γουδώντας, τηλεγραφώντας. 

Ή παθητική μετοχή τελειώνει οϊ('μενος)\ δεμένος, Αγαπημέ-
νος, θλιμμένος. 

Γιά τήν όρθογραφία τής ενεργητικής και τής παθητικής μετοχής βλ. 
913.3, 962. 

Α.—*Η ένεργητική μετοχή 

970. Ή ένεργητική μετοχή φανερώνει πράξη πού γίνεται Εξακο-
λουθητικά— άδιάκοπα μ" έπανάληψη — σύγχρονα μέ τό σημαινόμενο 
άπό τό ρήμα τής προσωπικής Ιγκλισης: δ Παύλος ξφυγε τρέχοντας. 
Συνήθως προσδιορίζει τό ύποκείμενο τής πρότασης τροπικά, χρονικά, 
αιτιολογικά, ύποθετικά (ή παραχωρητικά) : 

τροπικά: ρωτώντας πηγαίνει κανείς οτην Πόλη 
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χρονικά: λέγοντας αυτά άνοιξε τήν πόρτα (ι) 
αιτιολογικά: μήν έχοντας πιά χρήματα άναγκάοτηκε νά φύγη 
ύποθετικά: θέλοντας μή θέλοντας θά οταματήοη. 
971. Σχηματίζουν ενεργητική μετοχή καί μερικά αποθετικά ρήματα πού 

έχουν σπανιότερα καί τόν ενεργητικό τύπο (810) : στέκομαι (στέκω) — στέκοντας, 
υπερασπίζομαι (υπερασπίζω) — υπερασπίζοντας, χαίρομαι (χαίρω) — χαίροντας(9). 

Β.—*Η παθητική μετοχή 

972. Ή παθητική μετοχή φανερώνει πράξη πού είχε συντελε-
στή τόν καιρό πού φανερώνει τό ρήμα τής προσωπικής έγκλισης: τον 
βρήκαμε λυπημένο. 

Ή παθητική μετοχή συχνά Ισοδυναμεί μ9 επίθετο: έτρεχε φοβι-
σμένη, τραγούδι θλιβερό και παραπονεμένο (παραπονιάρικο). 

973. Ή παθητική μετοχή σχηματίζεται και άπό ρ ή μ α τ α τ ή ς 
ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή ς φ ω ν ή ς , πού δεν έχουν άλλους τύπους τής παθητι-
κής. Με αύτή φανερώνεται συνήθως κατάσταση φυσική, σωματική ή 
ψυχική, κάποτε και ενέργεια. 

Μετοχές παθητικού παρακειμένου άπό ρήματα τής ενεργητικής φωνής 
ε ί ν α ι : αηδιασμένος, ακουμπισμένος, αΧαλιαομένος, ανθισμένος, άποκαμω μένος, απο-
ρημένος, αραχνιασμένος, αργοπορημένος, αρρωστημένος, βασιλεμένος, βραχνιασμέ-
νος, γερασμένος, δακρυσμένος, διψασμένος, δυστυχισμένος, θυμωμένος, κακιωμέ-
νος, καμαρωμένος, κατσουφιασμένος, μεθυσμένος, μετανιωμένος, μουδιασμένος, ξα-
γρυπνημένος, ξεσπαθωμένος, ξυπνη μένος, πεθαμένος, πεινασμένος, πονεμένος, προ-
κομμένος, σκουριασμένος, σταματημένος, συννεφιασμένος, ταξιδεμένος, φυτρωμένος, 
χορταριασμένος κ.α. 

974. Κάποτε ή ϊδια παθητική μετοχή μπορεί νά έχη κατά τήν 
περίσταση κα! ένεργητική και παθητική σημασία : 

1. Ή ενεργητική μετοχή πού λέγεται μέ χρονική σημασία τυχαίνει κά-
ποτε νά λέγεται γιά κάτι προτερόχρονο καί όχι σύγχρονο, άλλά αύτό είναι τυ-
χ α ί ο κ α ί σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ό : αρπάζοντας τό τουφέκι άνοιξε τήν πόρτα. 

2. Στήν ποιητική γλώσσα, όπως καί στή λαϊκότερη χρήση, σχηματίζεται 
ένεργητική μετοχή καί άπό άλλα άποθετικά ρήματα: κάθοντας, φτερνίζοντας, 
άρνιώντας, συλλογιώντας κτλ . 

Τά δικά του συλλογιώντας κι όχι τά δικά μας τά μέλλοντα. ( Ε φ τ α λ ι ώ τ η ς ) 
Περασμένα μεγαλεία | καϊ διηγώντας τα νά κλαις. (Σολωμός) 
Στις ράχες του κάποια κορφή όνειρεύοντας γυρεύουν. (Παλαμάς) 
Μήτε φοβώντας τούς θεούς, τά πλατιά πού κατέχουν ουράνια. (Ποριώτης) 
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ένας διαβασμένος άνθρωπος — τδ διαβασμένο βιβλίο 
βγήκα κερδισμένος — κερδισμένα λετηά 
προσκυνημένο κεφάλι δέν κόβεται — προσκυνημένες εικόνες 
έφυγε φαγωμένος — πίτα φαγωμένη 
ηρθε στό σπίτι πιωμένος — νερό πιωμένο. 
Γιά τή μετοχή τών αποθετικών ρημάτων μ* ενεργητική μόνο σημασία 

βλ. 813. 

975. Μερικές παθητικές μετοχές σημαίνουν τόν άξιο να πάθη 
έκεΐνο πού φανερώνει τό ρήμα: κόρη ζηλεμένη, πού άξίζει νά τή ζη-
λεύη κανείς, και άλλες Ισοδυναμούν, δπως τά εύχετικά σύνθετα (334), 
μ'εύχή ή μέ κατάρα: έλα δώ, ευλογημένε, πού νά σέ εύλογη ό Θεός. 

"Ομοια είναι τά συχωρεμένος, πολύχρονε μένος, συφοριασμένος. 

Γ.—Ή μετοχή τοϋ παΦητιχοϋ ένεστώτα 

976. Έκτός άπό τή μετοχή τοΰ παθητικού παρακειμένου σχημα-
τίζεται, σπάνια, σέ μερικά ρήματα άπό τό ένεστωτικό τους θέμα και 
μετοχή παθητικού ένεστώτα. Ή μετοχή αύτή τελειώνει σέ -άμενος, 
-ούμενος, 'όμενος κα! είναι συνήθως έπίθετο ρηματικό. Συχνά εχει 
καταντήσει ουσιαστικό: τόν είδα τρεμάμενο, τρεμάμενα χείλη, οί έρ-
γαζόμενες γυναίκες, γλυκολυπούμενη χαμογελάει (Σολωμός), κάθε φωνη 
κινούμενη (Σολωμός). 

977. Τέτοιες ένεστωτικές μετοχές είναι: πουλί πετάμενο, στεκά-
μενα νερά' τά βρεχάμενα τού καραβιού, δ λεγάμενος, παραστεκάμε-
νος, παρατρεχάμενος — θεοφοβούμενος, πρεπούμενο, τρεχούμενο νερό, 
χαρούμενος· τό άπαιτούμενο, τά βρισκούμενα, τά κρατούμενα, τά μελ-
λούμενα, τά λαλούμενα, τό πλεούμενο, τό προηγούμενο, τά χρειαζού-
μενα, κατηχούμενος, παραπονούμένος, τρεχούμενος (λογαριασμός), προ-
ηγούμενος, φορολογούμενος — επιτρεπόμενοι γάμοι, ot έρχόμενες γε-
νεές, κυμαινόμενοι πληθυσμοί· διαμαρτυρόμενος, έμπορευόμενος έν-
διαφερόμενος, έξαγόμενο, κομψευόμενος, τά λεγόμενα, μαθητευόμενος, 
περιεχόμενο, προστατευόμενος, στρατευόμενος, υποφαινόμενος, φαι-
νόμενο. 

978. Τά θηλυκά τών μετοχών σέ -όμενος, -ούμενος, σχηματίζονται προ-
παροξύτονα όταν ot τύποι αύτοί είναι αίσθητοί στή μετοχική ή στήν έπι-
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θετική τους σημασία καί παροξύτονα δταν έχουν γίνει ούσιαστικά: ή ένδε-
χόμενη νίκη, ή στρατευόμενη εκκλησία, ή εφαπτόμενη τοϋ κύκλου (αύτή ή καμπύλη 
είναι εφαπτόμενη δύο κύκλων), μ ά κα ι ή εφαπτομένη. Μερ ικά δ ι φ ο ρ ο ΰ ν τ α ι : κατη-
γορούμενη - κατηγορουμένη, προστατευόμενη - προστατευόμενη. 'Ανάλογα τον ί ζοντα ι 
κα ί o l π α λ ι έ ς μετοχές προϊστάμενος - προϊστάμενη κα ί προϊσταμένη, συνισταμένη. 

979. Οί μετοχές σέ -όμενος καί οί λόγιες σέ -ούμενος δέ συνηθίζον-
ται στή λογοτεχνία σέ μετοχική χρήση. Ή λαϊκή γλώσσα μεταχειρίζεται συνή-
θως στή θέση τους τή μετοχή του παθητικού παρακειμένου (λ. χ. καθισμένος, 
παρακινημένος άπό τή σκέψη, ό πνιγμένος άπό τά μαλλιά του πιάνεται) ή εμπρό-
θετο προσδιορισμό (άπό φόβο άντί φοβούμενος). Τις μεταχειρίζονται όμως 
κάποτε μερικοί συγγραφείς, Ιδίως σέ αποθετικά ρήματα, καί είναι περιστάσεις 
όπου βοηθούν τήν έκφραση στό συνθετώτερο επιστημονικό λόγο: 

Στες πόρτες εοταμάτησαν φοβούμενοι τήν τιμωρία (Θεοτόκης).— Έβρήκε τή Μα-
ρία καθούμενη ν σ* ενα σκαλί και τρεμάμενην (Θεοτόκης).— <Σοϋ φαίνεται, του *πε 
πάλι, ερχόμενη σιμά του, πώς θά σας άφήσω (Θεοτόκης). 

Ή μετάφραση αύτή συγκρινόμενη με τό πρωτότυπο.—' Υποστηρίζοντας τό πρώτο 
και δεχόμενος τό δεύτερο . ..— Άφον σου έγινα ενοχλητικός, επιμένοντας νά μου τό 
δανείσης και υποσχόμενος σου άσφάλειαν (Λασκαράτος) .— 'Αναφερόμενοι σ* ολη τήν 
'Ελλάδα (Βλαχογ ιάννης) .— Τότε περπατώντας σκυφτός, πότε σερνόμενος στόν πάγο, 
πότε βουλιάζοντας στό νερό, προχωρούσε (Δέλτα). 

9 8 0 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.-Τό (ο) στίς μ ε τ ο χ έ ς σέ (ομενος) γράφεται 
μέ ο δταν τονίζεται καί μέ ω δταν δέν τονίζεται: 

έμπορευό μένος, λεγόμενος — ε! πω μένος, φαγωμένος, ξηλωμένος. 

II. ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

9 8 1 . 9 Από τ9 άκλιτα μέρη του λόγου τά έπιρρήματα και τά έπι-
φωνήματα είναι λέξεις πού και μόνες τους σημαίνουν κάτι : κάτω 
(επίρρημα), &χον (επιφώνημα). 

Κάποτε Ισοδυναμεί ενα έπ ιφώνημα μέ ολόκληρη πρόταση: μπράβο 
= κ α λ ά τό έκαμες. 

Τ 9 άλλα άκλιτα, οί προθέσεις καί οί σύνδεσμοι, δέν έχουν κα-
θαυτό νόημα μόνα τους και δέν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μόνα 
τους, λ.χ. μέ (πρόθεση), άν (σύνδεσμος)' είναι γραμματικά στοιχεία 
πού χρησιμεύουν νά ένώ νου ν άλλες λέξεις ή προτάσεις μεταξύ τους. 



Τοπικά επιρρήματα 377 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

982· 'Επιρρήματα λέγονται οι άκλιτες λέξεις πού προσδιορίζουν 
Ιδίως τδ ρήμα φανερώνοντας τ ό π ο , χ ρ ό ν ο , τ ρ ό π ο , π ο σ ό κ.ά.: 

έπεσα κάτω, φεύγω αύριο, δέ βλέπω καλά, μού άρέσει πολύ. 
Τα έπιρρήματα μπορεί νά προσδιορίζουν καί τά έπίθετα, τά 

ούσιαστικά και άλλα έπιρρήματα: πολύ μεγάλος, στην κάτω συνοικία, 
κάπως καλύτερα. 

983· Κατά τή σημασία τους είναι τά έπιρρήματα πέντε εΙδών: α) 
τοπικά, β) χρονικά, γ) τροπικά, δ) ποσοτικά καί ε) βεβαιωτικά, 
δισταχτικά ή άρνητιχά, πού χρησιμεύουν νά δώσουν στό λόγο μορφή 
βεβαιωτική, δισταχτική ή αρνητική. 

9Από άλλη άποψη τά έπιρρήματα τών διάφορων εΙδών μπορεί 
νά ξεχωριστούν σ9 έρωτηματικά, σέ άναφορικά και σέ θετικά (δηλ. δει-
χτικά ή αόριστα). 

Α.—Τοπικά 

984· Τά κυριότερα τοπικά έπιρρήματα είναι τ9 άκόλουθα: 
α) Έρωτηματικά: πού; (άπό πού; γιά πού; κατά πού;), (σπάν. 

πούθε). 
β) 9Αναφορικά: πού, δπου, δπουδήποτε. 
γ) Θετικά: έδώ, έκεΐ, παρακεϊ (και παρέκει, πάρα κει), αύτού, 

άλλου, παντού, κάπου, πουθενά, (σπανιότ. έδώθε, έκειθε, δλούθε) 
(ά)πάνω (έπάναή, κάτω, χάμω, καταγής 
μέσα (μές, 162), έξω, (έ)μπρός (μπροστά), πίσω, δεξιά, άριστερά 
ψηλά, χαμηλά, κοντά, (σπανιότ.) σιμά, πλάι, (σπανιότ.) δίπλα, 

παράπλευρα, παράμερα, άπόμερα, μακριά, (ποιητ.) άλάργα, άντίκρυ 
και άντικρύ, κατάντικρυ, άπέναντι (και άγνάντια), γύρω, τριγύρω, 
δλόγυρα, (σπανιότ. περίγυρα, γύροοθε) 

μεταξύ, άναμεταξύ, άνάμεσα, πέρα, άντίπερα 
βόρεια, νότια, άνατολικά, δυτικά, βορειοανατολικά κτλ. 
985· Τοπικά έπιρρήματα είναι καί άλλα, πιό συχνά στήν ποιητική γλώσσα : 
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εντός, αύτοϋθε, δθε, ξοπίσω, ζερβά, επ ίσης δ ι ά φ ο ρ α σύνθ-ετα σέ ·ής, ·ίς, -α κτλ. , 
σ υ χ ν ά κ α ί σ τ ή ν π ε ζ ο γ ρ α φ ί α : καταμεσής, κατακαμπίς, μέσονρανίς, μεσοστρατις κτλ. , 
κατακέφαλα, κατάματα, κατάκορφα, κατάραχα, κατάστημα, παραμάσκαλα, πισωκά-
πονλα (382, 391). 

986. Πολλά τοπικά έπιρρήματα λέγονται συχνά μαζί μέ μιά πρόθεση : 
γιά πάνω, κατά πίσω, άπό μπρος, άπό πέρα κτλ . 

Τά τοπικά έπιρρήματα παίρνουν συχνά τό άρθρο καί Ισοδυναμούν τότε 
μ ' έ π ί θ ε τ α (233 Β γ ) : ή πίσω ράχη, τό πάνω πάτωμα, ή πέρα μεριά. 

987. Μερικά τοπικά έπιρρήματα συνηθίζονται καί σέ άλλη σημασία, 
Ιδία>ς χρονική. Τό τοπικό λ.χ. κάπον εχει χρονική συνήθως σημασία στό 
κάπου κάπου (τόν βλέπω κάπου κάπου). Τ ό έκεΐ πού ε ί ν α ι χρον ικός σύνδεσμος 
(εκεΐ πού μιλούσα άνοιξε ή πόρτα). 

Β.—Χρονικά 

988. Τά κυριότερα χρονικά έπιρρήματα είναι: 
α) Ερωτηματικά: πότε; (γιά πότε; ώς πότε;). 
β) 'Αναφορικά: πον, δποτε, οποτεδήποτε. 
γ) Θετικά: ποτέ{1), πότε πότε, κάποτε, Ινίοτε, κάπον κάπον, πάντα, 

πάντοτε, άλλοτε, δλοένα, τότε, τώρα, άμέοως (σπάν. ευθύς), κιόλας 
(σπανιότ. χιόλα)(*)% ήδη, πιά, μόλις, άκόμη (άκόμα), πάλι, ξανά, δλο, 
δλο καί, ονχνά, συνήθως 

ύστερα, επειτα, κατόπι, πρώτα, πρίν, πρωτύτερα, έξ αρχής, άπαρ-
χής, νωρίς, άργά, γρήγορα, οτήν ώρα, έγκαίρως, μαζί, ουνάμα, άδιά-
κοπα, τέλος 

χτές, προχτές, άντιπροχτές, σήμερα, (έ)ψές, άπόψε, άνήμερα, αύριο, 

1. Τό έπίρρημα ποτέ, άρνητικό κανονικά, σημαίνει σ' ερωτηματική πρό-
ταση κ α ί τό καμιά φορά : Τό είδες ποτέ σου ; 

2. Τό χρονικό έπίρρημα κιόλας λέγεται: α) Γιά κάτι πού εγινε πιό γρή-
γορα άπ'δ,τι περιμέναμε: ήρθες κιόλας;— β) Στή σημασία άμέσως, στή στιγμή: 
Μόλις τό είπα τ άρπαξε κιόλας. — γ) Μ ' έ π ι δ ο τ ι κ ή σ η μ α σ ί α (και μάλιστα, μάλι-
στα και): Τόν ξέρεις τόν Κώστα; - "Αν τόν ξέρω, λέει; τόν βάφτισα κιόλας.—δ) 
Σ τ ή σ η μ α σ ί α τοΰ πιά: 9Ηταν κιόλας σπαρμένο τό χωράφι άμα ξβρεξε. 

Μερικοί συγγραφείς δίνουν στό κιόλας πλατύτερη χρήση : Είδαμε κιόλας σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. Είπα κιόλας τή γνώμη μου. Ά κ ό μ η κ α ί στήν ά ρ χ ή τής 
φράσης: Κιόλας σε παλιότερη έποχή. Στήν τελευταία αύτή σημασίϋ συχνότερο 
είναι τό ήδη. 
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μεθαύριο, άντιμεθαύριο— πέροι, πρόπεροι, άντιπρόπεροι, φέτος, τον 
χρόνου, τον πάρ9 άλλο χρόνο, πρώην, (τέως). 

989. Χρονικά επιρρήματα είναι καί τ* ακόλουθα, συχνότερα στήν ποιη-
τ ι κ ή γ λ ώ σ σ α : ταχιά, σννταχα, ούνανγα, πάρωρα, (έ)ξώρας, σύγχαιρα, τά σ ύ ν θ ε τ α 
μ έ τήν άπό: άπόπασχα, άπόλαμπρα, άποβδόμαόα, άπολείτονργα, άπομε σήμερα κτλ. , 
τα σ ύ ν θ ε τ α σέ Ίς: άποβραδίς, όλη με ρις, ολοχρονίς κτλ. κ α ί ά λ λ α : χαταμεσήμε-
ρα, ννχτόημερα (382), μεσοβδόμαδα, ξώλαμπρα. 

Για χρονικά έπιρρήματα μπορεί νά λογαριαστούν καί μετοχές καθώς 
ξημερώνοντας, βραδιάζοντας, σουρονπώνοντας, νυχτώνοντας. Μέ χ ρ ο ν ι κ ή σ η μ α σ ί α 
λέγονται καί μερικά τοπικά έπιρρήματα: κοντά (τώρα κοντά) καί τά τροπικά 
μαζί, άραιά (βλεπόμαστε άραιά) κ . α . 

990· Μερικά χρονικά έπιρρήματα λέγονται άπό δυό φορές, σέ δύο 
άντίστοιχα μέλη μιας πρότασης σύνθετης: πότε...πότε,άλλοτε... άλλοτε. 

9 Ανάλογα χρησιμεύουν κάποτε και τό φορές... φορές, μιά... μιά. 
ΙΙολλά χρονικά έπιρρήματα συνηθίζονται, όπως καί τά τοπικά, καί μέ 

μ ι ά ά π ό τ ι ς π ρ ο θ έ σ ε ι ς άπό, γιά, ώς : άπό πότε, ώς πότε, γιά πότε, άπό νωρίς ώς 
αργά, γιά αύριο. 

Γ.—Τροπικά 

991· Τά κυριότερα τροπικά έπιρρήματα είναι : 
α) Ερωτηματικά: πώς; 
β) 'Αναφορικά: καθώς, δπως. 
γ) Θετικά: έτσι, μαζί, κάπως, άλλιώς, οπωσδήποτε 
καλά, κακά, σιγά (σπανιότ. άγάλια), έξαφνα (άξαφνα, ξαφνικά), 

ΐοια, ώραια, χωριστά, σννεχιστά, μόλις, άκονστά, (έ)πίστομα, μπρούμυτα 
μόνο και μονάχα (μοναχά), καθαυτά (καθαυτού), ϊσια ίσια, δια-

μιάς, μεμιάς, μονομιάς, έπίσης, έπικεφαλής, Ιδίως, κυρίως, προ-
πάντων, είδεμή, εξάλλου, τού κάκου, τυχόν, χάρισμα, παμψηφεί, 
σταυροπόδι, άνάσκελα, χεροπόδαρα 

καλώς (σέ φράσεις καθώς καλώς νά δρίση, καλώς δρισες, καλώς 
τον Πέτρο, καλώς τη), άκριβώς, έντελώς, καταλετττώς, συνεπώς, εύ-
τυχώς, έξης (στό έξης, τά έξης), καθεξής 

(γιά γλώσσες) έλληνικά, άρβανίτικα, γαλλικά κτλ. 
(γιά ντύσιμο) φράγκικα, βλάχικα, χωριάτικα κτλ. 
992. Στά τροπικά έπιρρήματα άνήκουν καί διάφορες κατηγορίες άπό 

λέξεις άπλές, παράγωγες ή σύνθετες πού συνηθίζονται στή γλώσσα του σπι-
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τιου, στή λαϊκή ή στή λογοτεχνική γλώσσα : α) αντάμα, κλεφτάτα, χώρια, ειδάλ-
λως, είδαλλιώς. — β) σ ύ ν θ ε τ α μέ τό άλα- : άλαφράγκα, άλατούρκα, άλαμιλανέζα, 
άλαπολίτα, άλασπετσιώτα κτλ., καθώς καί άλλα σύνθετα (382). 

993. Ξεχωριστά πολυάριθμα είναι τα επιρρήματα σέ -α, τρο-
πικά τα περισσότερα, πού σχηματίζονται άπό τόν πληθυντικό τοΰ ού-
δετέρου τών άντίστοιχων επιθέτων : 

Έπίθετο Πληθ. ούδετέρου Έπίρρημα 
ώραίος ώραϊα περάσαμε ώραϊα 
γρήγορος γρήγορα ελα γρήγορα 
βαθύς βαθιά άνάπνεε βαθιά 
κυριακάτικος κυριακάτικα εφυγε κυριακάτικα 
9 Ανάλογα είναι τά έπιρρήματα : δμορφα, ίσια, στραβά, σωστά, 

ψηλά, χαμηλά, περαστικά κτλ., άντρίκεια, γυναικεία (και γιά ίππασία), 
άδικα, άναδρομικά, άνάποδα, διεξοδικά, εξαιρετικά, περήφανα κτλ., 
μακριά, φαρδιά κτλ., παραπονιάρικα κτλ. 

Συχνά σχηματίζονται έπιρρήματα τροπικά σέ -α κα! άπό τό ούδέ-
τερο ρηματικών επιθέτων σέ -τος : 

κουφωτδς — έκλεισε τά παράθυρα κουφωτά, 
ξυστός — πέρασε πλάι μου ξυστά. 
Τέτοια έπιρρήματα είναι : καμαρωτά, κολλητά, πεταχτά, σηκωτά, 

σταυρωτά κτλ. 
"Ομοια έπιρρήματα σχηματίζονται κα! άπό τό ούδέτερο τής παθη-

τικής μετοχής : δικαιολογημένος : τδ φέρσιμό του κατακρίθηκε δικαιο-
λογημένα, μπορούμε δικαιολογημένα νά θυμηθούμε. 

Τά έπιρρήματα αύτά συνηθίζονται στή νεώτερη λογοτεχνία : ανα-
σαίνοντας βαριά και κοπιασμένα (Καρκαβίτσας). 

994. Μερικά άπό τά έπιρρήματα σέ -α (-ά) μπορούν νά σχημα-
τιστούν κα! σέ -ως (·<δς) : άσχετα — άσχέτως, βέβαια — βεβαίως, σπά-
νια — σπανίως, μελλοντικά — μελλοντικώς, χοντρικά — χοντρικώς. 

Oi έπιρρηματικοί τύποι σέ -ως είναι χρήσιμοι στήν περίσταση πού τό 
προσδιοριζόμενο έπίθετο (ή ή μετοχή) τελειώνει καί αύτό σέ -α καί θά μπο-
ρούσε τότε νά γεννηθή ασάφεια, δταν καί τό έπίρρημα θά τελείωνε σέ -α. Θά 
π ο ύ μ ε κ α λ ύ τ ε ρ α : δλα αυτά είναι άπολύτως σωστά (καί όχ ι άπόλυτα σωστά), άγρίως 
προκλητικά, δυσαναλόγως μεγάλα, τελείως ήσυχασμένα (Θεοτόκης) ά λ λ ά κα ί : σημαν-
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τιχά καλύτερα, εξαιρετικά ώραια (γιατί στά παραδείγματα αύτά δέ γίνεται σύγ-
χυση). 

995· Μερικά έπιρρήματα σε -ως Ιχουν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ση-
μ α σ ί α άπό τα δμοια τους σέ - α : 

σή σας. 
Το χρονικό έπίρρημα άμέσως λέγεται μόνο έτσι, σέ -ως, ένώ τό 

τροπικό λέγεται Άμεσα αλλά στήν άνάγκη και άμέσως, άντίθετο του 
έμμεσα ή έμμέσως. 

Όμοιωματιπά μόρια 

996· Στά τροπικά έπιρρήματα μπορούμε νά περιλάβωμε και 
τά όμοιωματικά άναφορικά μόρια σάν και ώ ς . 

Τό όμοιωματικό μόριο σάν (183) συνοδεύει δνόματα ή άντωνυμίες : 
έκλαιγε σάν παιδί, πέ&ανε σάν παλικάρι, χυτή σά λαμπάδα, και μέ 
σημασία περιοριστική, σάν καλό μου φαίνεται, εγινε σά σεισμός, σάν 
ποιος νά ήρθε; 

''Οταν τό όμοιωματικό σάν συνοδεύη άντωνυμία ή ουσιαστικό μέ 
άρθρο, τότε αυτά μπαίνουν σ9 αΐτιατική άντι σέ δνομαστική: εϊναι 
σάν έσένα, μαύρος σάν τόν κόρακα (άλλά μαύρος σάν κόρακας), δέν 
είμαι σάν αυτόν. 

997. 'Ανάλογη είναι και ή σημασία του ώ ς : τόν υποδέχτηκαν 
ώς σωτήρα. 

Στήν ποιητική γλώσσα τό έπίρρημα ώς λέγεται καί μέ ρήμα : ώς τρέμει 
τό καρνόφνλλο νά τρέμη τό γεφύρι (δημ.). Κάποτε τό ώς εχει καί έπιδοτική ση-
μ α σ ί α , ακόμη : τό ξέρουν ώς και τα παιδιά. 

Γιά τήν πρόθεση ώς βλ. 1017, γιά τό σύνδεσμο ώς βλ. 1049-1051. 

το άγόρασες άκριβά 
περάσαμε στό ταξίδι έκτακτα 

περάσαμε εύγάριστα 

άκριβώς αύτδ έννοούοα καί έγώ 
συνεδρίασαν έκτάκτως 
είχαν έκτάκτως μεγάλα κέρδη 
δέχομαι εύχαρίστως τήν πρότα-

Δ.—Ποσοτικά 
998· Τά κυριότερα ποσοτικά έπιρρήματα είναι : 
α) 'Ερωτηματικά: πόσο ; 
β) 9Αναφορικά: δσο, δσοδήποτε. 
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γ) Θετικά: τόσο, μόνο, πολύ, περισσότερο, πιό, A/yo, λιγάκι, 
λιγότερο, κομμάτι, αρκετά, κάμποσο, σχεδόν, τονλάχιστο(ν) (ι), άπάνω 
κάτω, περίπου, ώς, έξίσου, μόλις, καθόλου, διόλου, δλωσδιόλου, ολότελα, 
μάλλον (είναι μάλλον κοντός· όταν άκούω δλα αυτά, μάλλον πιστεύω 
κτλ.), μ^ρος . . . μέρος, μισό... μισό, μ^ρε*... εν μέρει. 

999. Στα ποσοτικά επιρρήματα ανήκει και τό έπιτατικό πάρα, 
πού προτάσσεται σ3 επιρρήματα και άλλες λέξεις γιά να δυναμώση τήν 
εννοιά τους : κατοικεί πάρα πάνω, ή πάρα κάτω γειτονιά, κοίταξε καί 
πάρα πέρα, μού άρεσε πάρα πολν, δ πάρα προσπαππούλης, τήν πάρ(α) 
άλλη έβδομάδα, είναι καί πάρα είναι (8). 

Τό έπιτατικό έπίρρημα πάρα, πού βρίσκεται συχνά και σέ σύνθετα (πα-
ραπάνω, με το παραπάνω, παραπανιστός, τό παρακάνει), δέν π ρ έ π ε ι νά μπερδεύε-
ται μέ τήν πρόθεση παρά (1026). 

Γιά ποσοτικά έπιρρήματα χρησιμεύουν καί μερικά ούσιαστικά σέ αρνη-
τ ικές προτάσε ι ς ' άχνα, κουκούτσι, σταλιά : δεν έφαγε σταλιά. 

Ε.—Βεβαιωτικά, δισταχτικά, αρνητικά 

1000. Τά κυριότερα έπιρρήματα τής κατηγορίας αύτής είναι: 
α) Βεβαιωτικά: ναί, μάλιστα, βέβαια, βεβαιότατα, δρισμένως, 

άλήθεια (άληθινά), σωστά, τωόντι. 
β) Δισταχτικά: ισως, τάχα (τάχατε), (σπανιότ.) άραγε, δήθεν, πι-

θανό(ν). 
γ) 'Αρνητικά: δχι, δέ(ν) (183), μή(ν) (183), δχι βέβαια, πιά (δεν 

έχω πιά). 
1001. Χρησιμεύουν άκόμη γιά έπιρρήματα: α) Δισταχτικά: ol σύνδε-

1. Τό τουλάχιστο μπορεί νά πάρη στό τέλος ενα ν όταν άκολουθή λέξη 
άπό φωνήεν, τό πιθανό καί όταν βρίσκεται στό τέλος τής φράσης. 

2. Λέγοντας πάρα πολύ δέ δυναμώνομε μόνο τήν έννοια τοΰ πολύ' κάποτε 
τό μεταχειριζόμαστε γιά νά φανερώσωμε τό υπερβολικά πολν, τό περισσότερο 
άπ* δ,τ ι έπρεπε : εφαγε πάρα πολν και άρρώστησε. Δέν εχει κ α θ ο ρ ι σ τ ή στή 
γλώσσα μας ή χρήση αύτή πάγια καί κάποτε μένει άμφιβολία γιά τή σωστή 
σημασία. Θά ήταν καλό στή δεύτερη αύτή περίπτωση νά λέμε με τό παραπάνω, 
νπερβολικά : 8φαγε με τό παραπάνω, είναι με τό παραπάνω καλός, νπερβολικά κα-
λός, ή νά χρησιμοποιούμε, δπου είναι δυνατό, τό πάρα σύνθετο μέ ρήμα: 
παραείναι πεισματάρης, παράγινε τό κακό. 
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σμοι μήν (μή), μήπως (χαί) σέ φράσεις καθώς μήν πέρασε ή ώρα ; μήπως 
(χαί) το είδε χανείς σας ; — β) ' Α ρ ν η τ ι κ ά : ο ί σύνδεσμο ι ούτε, μήτε (κάποτε μέ 
τό χαί), σέ φ ρ ά σ ε ι ς κ α θ ώ ς ούτε μου πέρασε από τό vod, ούτε xai να τό ξαναπής, 
<5έν είχε μήτε δεχάρα. (Γιά τις άόριστες άντωνυμίες χανείς, τίποτε, πού έχουν 
καί άρνητική σημασία, βλ. 783,787). 

1002. Τό μάλιστα είναι δχι μόνο βεβαιωτικό άλλα και έπιδο-
τικό (ακόμη) : Ό Παύλος μάλιστα πήρε καί άλλο βραβείο. Κοιμήθηκε 
καϊ παρακοιμήθηκε μάλιστα. 

Γιά καταφατική άπάντηση χρησιμεύει καί τό πώς δχι. 'Απαν-
τώντας μέ τό πώς δχι σέ άρνητική ερώτηση άποφεύγομε τήν άβεβαιό-
τητα πού θ ' άφηνε ή άπάντηση μέ τό val : Δέν ερχεσαι ; Πώς δχι, 
δηλ. έρχομαι. — Δέ θά πληρώσης ; Πώς δχι, δηλ. θά πληρώσω. 

Στή γλώσσα τού σπιτιού λέγεται στήν περίσταση αύτή καί τό πώς δα ; αμ 
πώς (162 ύποσημ.), άμε κτλ. 

Γενικές παρατηρήσεις γιά τά έπιρρήματα 

1003· Πολλά έπιρρήματα λέγονται δύο φορές και τότε δυνα-
μώνει τό νόημα τους (πρβ. 450) : 

άπάνω άπάνω, κάτω κάτω, έξω έξω, ψηλά ψηλά, κοντά κοντά, 
πλάι πλάι, γύρω γύρω, πρώτα πρώτα, τελευταία τελευταία, τώρα τώρα, 
νωρϊς νωρίς, άρχή άρχή, σιγά σιγά, άγάλια άγάλια, ίσως ίσως. 

Τ' άναδιπλωμένα έπιρρήματα έχουν κάποτε ξεχωριστό χρωματι-
σμό ή καί διαφορετική σημασία: ϊσια ίσια, καλά καλά, δπως δπως, 
λίγο λίγο, το κάτω κάτω, το πολύ πολύ. Λέγονται μόνο διπλασιασμένα 
τό πότε πότε και τό κούτσα κούτσα. 

"Αλλοι συνδυασμοί έπιρρημάτων είναι τά : πού καϊ πού, έτσι 
κι έτσι, άραιά καϊ πού, άπάνω κάτω, άνω κάτω, λίγο πολύ (διαφο-
ρετικό άπό τό πολύ λίγο), γύρω τριγύρω, έδώ πέρα, έκεΐ πέρα, έκεΐ 
κάτω. 

1004 · Έπιρρηματική χρήση τών ούσιαστικών.— Σέ πολλές 
περιστάσεις καταντούν νά έχουν έπιρρηματική σημασία καί ούσια-
στικά (σέ αΐτιατική): πηγαίνω σχολείο, καθόταν σπίτι, πήρε τό παιδϊ 
άγκαλιά, πάω περίπατο, ταξίδι, πήγε φυλακή, πάνε συντροφιά (πα-
ρέα), βγήκε άναφορά, τράβηξε γραμμή (Γσια), έφυγε τρεχάλα, το εϊπε 
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χωρατά, τον βλέπω πρωί βράδυ, έφυγε μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα, 
χαράματα, ταξιδεύει χειμώνα καλοκαίρι κτλ. 

Γενική δνόματος εχομε στις έπιρρηματικές φράσεις : τού κάκου, 
καλού κακού, στεριάς. 

Πολλά τέτοια ουσιαστικά διπλασιάζονται γιά νά εκφράσουν : 
α) τή συνέχεια: περπατούσε άκρη άκρη, γιαλό γιαλό, ράχη ράχη, 
τοϊχο τοϊχο, και β) διανομή : πήγαιναν παρέες παρέες. 

1005. Έπιρρηματικές έκφράσεις. — Συχνά χρησιμεύουν γιά 
έπιρρήματα και Ιχουν τήν ϊδια σημασία εκφράσεις άπό ορισμένες λέξεις: 

στ* άλήθεια άλήθεια» καμιά φορά κάποτε. 
Τέτοιες έπιρρηματικές έκφράσεις, κοντά σέ μερικές πού καταχω-

ρίστηκαν παραπάνω μαζι μέ τ9 άλλα επιρρήματα, είναι : 
α) Χρονικές : κάθε μέρα, μέρα μέ τήν ήμέρα, τις προάλλες, άπό δώ 

κι έμπρός, άπό τότε καί ύστερα, έδώ και τόσα χρόνια, άπό δώ και πέρα. 
β) Τροπικές : μιά γιά πάντα, μιά χαρά, μιά καί καλή, στο βρόντο, 

στά τυφλά, στά πεταχτά, στά χαμένα, στά γεμάτα, κατά τύχη, κατά 
σύμπτίοση, γιά καλή (μας) τύχη, γιά κακή τύχη, δπως και νά είναι, 
παρά λίγο νά. 

Γιά τά παραθετικά έπιρρήματα βλ. 661. 

Συσχετικα έπιρρήματα 
1006. Σέ κάθε έρώτηση πού κάνομε μ' ένα έρωτηματικό έπίρρημα μπο-

ρεί νά δοθή άντίστοιχα άπάντηση μέ ορισμένα κάθε φορά έπιρρήματα άόρι-
στα, δειχτικά καί άναφορικά. "Ολα αύτά τ* άντίστοιχα έπιρρήματα ονομάζονται 
ανσχβτικα έπιρρήματα. 

1007 . Πίνακας συσχετικών έπιρρημάτων 

' Ερωτηματικά 'Αόριστα Δειχτικά Άναφορικά 
πού ; κάπου, άλλού έδώ, αύτού, πού, δπου, δπου-

έκει, πουθενά δήποτε 
πότε; κάποτε, άλλοτε τότε, τώρα, πού,δποτε,όποτε-

ποτέ δήποτε 
πώς ; κάπως, άλλιώς έτσι δπως, καθώς, ο-

πωσδήποτε 
πόσο ; κάμποσο τόσο, καθόλου δσο 
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1 0 0 8 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΑ ΕΤΤΙΡΡΗΜΑΤΑ 

Α.—Ot καταλήξεις 

1. Τό (ιά) στό τέλος τών έπιρρημάτων τό γράφομε μέ ι: κα-
τοικεί μακριά, ξαπλώθηκε φαρδιά πλατιά. 

2. Τό (ος) στό τέλος τόν έπιρρημάτων τό γράφομε μέ ω ; πώς, 
άλλιώς, άκριβώς, άμέσως, άπολντίος. 

ΈξοαροΟνται : έμπρός, έντδς, τέλος, (έ)φ^τος. 

3. Τό (ις) στό τέλος τών έπιρρημάτων τό γράφομε μέ t : νωρίς, 
άποβραδίς, δλοννχτίς, κοντολογίς. 

Γράφονται μέ rç μερικά σύνθετα άπό γενική : έπίσης, άπαρχής, 
έξαρχής, καταγής, καταμεσής, έπικεφαλής. 

4. Άπό τά έπιρρήματα σέ (i) γράφομβ : 
Μέ ι τό έτοι, μαζί, πάλι, τιερσι, τωόντι, κομμάτι, δχι, στανροπόδι, μονο-

ρούφι. Μέ ι; τό άκόμη, είδεμή, μή. Μέ ν τό άντικρν, μεταξύ, πολν. Μέ ce τό 
παμψηφεί. 

Β .—Τονισμός 

5. Ή μακρόχρονη λήγουσα τών έπιρρημάτων παίρνει περισπωμέ-
νη : που, άλλου, αυτού, παντού, έδώ, έκεΐ, πώς, άλλιώς, εύτυχώς, 
έξαρχής, καταγής. 

ΈξαιροΟνται τ9 άναφορικά πού, πώς, καϋώς καί τό μή, παμψη-
φεί, πού παίρνουν στή σειρά τοΟ λόγου βαρεία. 

Είναι μακρόχρονη καί ή λήγουσα τών έπιρρημάτων σέ -ας: δια-
μιάς, μεμιάς, μονομιάς. 

6. Τό -α στό τέλος τών παροξύτονων έπιρρημάτων λογαριάζεται 
γιά τόν τονισμό, δπως καί στά ούδέτερα έπίθετα, βραχύχρονο : 

πρώτα, τελευταία, σπουδαία, ώραια· 
τήν είδα τελευταία άλλά έφτασε στο τέρμα τελευταία. 
Γιά τόν τονισμό xoö νά καί τοΒ μά βλ. 91.3 β καί γ. 

Γ.— 'Αφαίρεση 

7. Τά έπιρρήματα έδώ, έκεΐ μπορεί νά πάθουν άφαίρεση μόνο άν 
προηγήται λέξη πού τελειώνει σέ α, (ο), ου ή τονισμένο (ε). Στά έπιρ-
ρήματα αύτά, πού έπαθαν άφαίρεση, δέ σημειώνεται άπόστροφος (166) : 

25 
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έλα δώ, άπο κει, φέρ9 το δώ, τράβα κει, πάρα κει, φέρ' το καλέ 
δώ, αλλά ήρθ9 ιδώ, πάμ9 έχει, κοίταξ9 έκεϊ. 

'Όταν προηγήται τό καί μπορεί αύτό νά γραφή καί κι (161): 
κι εδώ (δχι καϊ δώ) (1). 

Διασάφηση·—Τα έπιρρήματα ίμηρός καί έψες έχουν καί δβόχερους τόπους 
μηρός, ψες, καί αύτοί γράφονται χωρίς νά σημειώνεται αφαίρεση. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

1009. Προθέσεις δνομάζονται άκλιτα πού μπαίνουν εμπρός από 
τα δνόματα ή τά έπιρρήματα γιά νά φανερώσουν μαζί τους διάφορες 
έπιρρηματικές σχέσεις (τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό, αίτια κτλ.) : 

έκοψε ώς τώρα μέ τδ μαχαίρι τρία κλωνάρια άπο τήν τριαν-
ταφυλλιά. 

ΟΙ προθέσεις είναι ol άκόλουθες : 
Πέντε μονοσύλλαβες: μέ9 οέ, γιά, ώς, ηρός. 
Ε φ τ ά δισύλλαβες: χατά9 μετά, παρά, άντί, άπό, χωρίς, δίχως. 
Ή τρισύλλαβη ϊοαμε. 
1010· 9Από τΙς προθέσεις μερικές συνηθίζονται μ ό ν ο σ τ ή σύν-

τ α ξ η . Τέτοιες είναι ot μέ, οέ, γιά, ώς, χωρίς, δίχως, ϊοαμε. 
Συνηθίζονται δχι μόνο στή σύνταξη άλλά κ α ι σ τ ή σ ύ ν θ ε σ η , 

ώς πρώτα συνθετικά» οί προθέσεις πρός, μετά, κατά, παρά, άντί, άπό : 
πρός τά ξημερώματα προοτάζω 
κατά μάνα κατά κύρη κατακαθίζω 
μετά τό δείπνο μεταλαβαίνω 
παρά τρίχα παρακούω 
δύο άντι τρεις άντίδωρο 
άπό χτές άπόβροχο. 

1011· Στή σύνταξη οί προθέσεις μπαίνουν κανονικά μ* α ι τ ι α -
τ ι κ ή τών δνομάτων καί τών άντωνυμιών. 

1. 'Ανάλογος κανόνας διατυπώθηκε γιά τις άντωνυμίες πού άρχίζουν άπό 
ε (726). Εννοείται πώς ol αφαιρέσεις αύτού τού είδους δέν είναι συχνές στή 
συνηθισμένη πεζογραφία (158α). 
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Μόνο οι προθέσεις γιά και από συντάσσονται και μέ ο ν ο μ α -
σ τ ι κ ή , οταν σημαίνουν αφετηρία, κατάσταση ή αποτέλεσμα και τ9 δνο-
μα πού συνοδεύουν άναφέρεται στο υποκείμενο : 

τό ξέρω άπό μικρός, άπό δήμαρχος κλητήρας, περνά γιά θεός, 
γυρεύει $έση γιά έπιοτάτης — τόν ξέρω άπό μικρό, τόν πήρε γιά βοηθό. 

Μερικές προθέσεις βρίσκονται συνταγμένες καί μ έ γ ε ν ι κ ή . Αύτό γί-
νεται προπάντων σέ στερεότυπες εκφράσεις καί φράσεις, συνήθως λόγιες (1030). 
Τή σύνταξη αύτή τή βρίσκομε καί σέ μερικές λέξεις σύνθετες άπό προθέσεις» 
πού διατήρησαν ετσι τήν παλιά σύνταξη : καταγής (κάτω στή γη). 

9Από τΙς προθέσεις τέσσερεις, οί μέ, οέ, γιά, άπό, είναι συχνό-
τατες καί έχουν ποικίλες σημασίες. "Αλλες, καθώς οί πρός, μετά, παρά, 
δίχως έχουν περιορισμένη χρήση. 

1012. Οί προθέσεις μέ, οέ, γιά, κατά, παρά, άπό παρουσιάζον-
ται καί χωρίς τό τελικό τους φωνήεν : 

α) Ή πρόθεση οέ χάνει τό ε έμπρός άπό τό τ του άρθρου καί 
γράφεται μαζί μέ αύτό σέ μιά λέξη : στά φύλλα (76δ). 

β) Ή πρόθεση άπό συχνά παθαίνει άποκοπή του ο έμπρός άπό 
τούς τύπους του άρθρου πού άρχίζουν άπό τ (179). Αύτό γίνεται προ-
πάντων στό διάλογο και στήν ποιητική γλώσσα. 

γ) Οί προθέσεις μέ, οέ, άπό χάνουν συχνά τό τελικό τους φωνήεν 
έμπρός στό άρχικό φωνήεν τής άκόλουθης λέξης δταν αύτό είναι πιό 
δυνατό άπό τό δικό τους, ιδίως δταν αύτό είναι δμοιο μέ τό δικό 
τους (158, 160). 

Οί προθέσεις γιά, κατά, παρά μπορεί νά χάσουν τό τελικό τους 
φωνήεν εμπρός άπό άλλο α: γι9 αύτό, κατ9 αύτά. 

Γιά μερικές άρχαΐες προθέσεις, πού λέγονται σήμερα μόνο ώς άχώριστα 
μόρια, δηλαδή ώς πρώτα συνθετικά σέ σύνθετες λέξεις, βλ. 309, 314, 315. 

ΟΙ κυριότερες σημασίες τών προθέσεων 

1013. Ή πρόθεση μέ σημαίνει τό μαζί, τή συνοδεία : έφυγε μέ 
τόν πατέρα του, κατοικώ μέ τούς δικούς μου, ταξιδεύει μέ δλα του τά 
πράματα, τή νύχτα μέ τό φεγγάρι(ι). 

1. Τό με χρησιμεύει στή σημασία αύτή πλατύτερα γιά νά φανέρωση καί 
τόν άντίπαλο πού μάχεται κανείς μαζί του, ένάντιά του : μαλώνω με κάποιον, 
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Ή πρόθεση με σημαίνει άκόμη : 
β) τ ' ό ρ γ α ν ο , τό μέσο ή τ ή ν ΰ λ η : τόν έπιασε με τα χέρια τον, πληγώθηκε 

μ' ενα ξύλο, ταξίδεψε με τό καΐκι, καλύβα πλεγμένη με λυγαριές. 
γ ) Τ ό ν τ ρ ό π ο : έμαθα με λύπη, νά σε ξαναδούμε με τό καλό, νοίκι με τό μήνα, 

τό λές με τά σωστά σου ; πουλιέται με τήν όκά, με τό παραπάνω, χέρι με χέρι. 

ό) τό χ ρ ό ν ο : σηκώθηκε με τόν αυγερινό, ξεκίνησε με τ* άπόσκια, κοιμάται 
με τις όρνιθες. 

1014 . Ή πρόθεση οέ, er' (158.4)σημαίνει : 
α) διεύθυνση πρός κάτι (πρόσωπο η πράμα) ή τό τέρμα : πηγαίνω 

στο σπίτι, φτάσαμε στή λαγκαδιά, τδ έδειξε ο9 αύτό τδ παιδί, θυσίασε 
δλα στήν πατρίδα. 

β) στάση ή ενέργεια μέσα σέ μια περιοχή : έχει στό μέτωπο ένα 
σημάδι, παίζαμε στο δάσος. 

Ή πρόθεση σε σημαίνει άκόμη : 
Υ) τό χρόνο ή τήν π ρ ο θ ε σ μ ί α : στό Εικοσιένα, σε λίγες μέρες &ά γυρίσω πίσω. 
δ) τήν ά ν α φ ο ρ ά : ξεχωρίζει σε πολλά, είναι καλύτερος σε 0λα. 
ε) τόν τ ρ ό π ο : τραγουδοΰσε σε άλλον τόνο, στήν τύχη. 
Μεταχειριζόμαστε κάποτε τήν πρόθεση σε έλλειπτικά μέ γενική, όταν έν· 

νοούμε τ ή λέξη σπίτι ή ά λ λ η ά ν ά λ ο γ η : ήμουν στοΰ θείου σου, στσϋ φίλου μου, 
στοϋ Παπαστράτου (το εργοστάσιο) κτλ . 

1015. Τό είς, παλιότερος τύπος του σέ, βρίσκεται σπάνια, σέ μερικές στε-
ρεότυπες ή Ιστορικές φράσεις, σέ δημοτικά τραγούδια κτλ. : και εΙς ετη πολλά, είς 
ύγείαν,είς άνώτερα, εις βάρος σου.—Κοιμάται, κοιμάται είς ϋπνο βαθύ (Σολωμός) . 

1016 . Ή πρόθεση γιά σημαίνε ι : 
α) αιτία : γ ι9 αύτό δέν έφυγα, καμαρώνει γιά τό βραβείο πού πήρε. 
β) σκοπό ή τέρμα: ξεκίνησε γιά μακριά, γιά πού; 
Ή πρόθεση γιά σημαίνει άκόμη : 
γ) γιά χάρη, γιά σωτηρία κ τ λ . : τρέχει γιά τούς άλλους, πολέμησε γιά τήν 

πατρίδα. 
δ) άναφορά, τό πρόσωπο ή τό πράμα γιά τό όποιο γίνεται λόγος : δσο γιά 

μένα μεϊνε ήσυχος, γιά σένα μιλούσαμε, έγραψε ενα βιβλίο γιά τις μέλισσες. 

πολεμά με τή μοίρα του, με τούς λύκους, μ' έναν επιδρομέα. Σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η π ο ύ 
άγωνίζεται κανείς μαζί μέ κάποιον, λ.χ. σέ άμιλλα ή σά σύμμαχος, φίλος, μπο-
ρ ε ί ν ά μ π ή γ ι ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η σ α φ ή ν ε ι α τό μαζί : πολέμησαν μαζι με τούς συμμά-
χους. "Αν ή φράση πόλεμος μέ, πολεμώ με δέ φαίνεται άρκετή νά δηλώση τήν 
έχθρότητα, μεταχειριζόμαστε τις έπιρρηματικές έκφράσεις ένάντια σε (κάποιον), 
εναντίον (κάποιου) (1030). 



Προθέσεις σ έ, γιά, ώ ς, ι σ α με, η ρ 6 ς 389 

ε) α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η : πήγαινε για μένα. 
ζ) Ι δ ι ό τ η τ α : περνά γιά σοφός. 
η) α ν τ α π ό δ ο σ η , ά ξ ί α , ε ξ ί σ ω σ η : τό πουλά γιά ενα κομμάτι ψωμί, ή συμφω-

νία μας ήταν γιά δέκα μέρες, άξίζει γιά δέκα, τρώει γιά δύο. 
θ ) δ ι ά ρ κ ε ι α : ήρθαμε γιά λίγες μέρες, φεύγω γιά πάντα. 
ι) ο μ ο ί ω σ η ή τ ρ ό π ο (σάν) : μοιάζει γιά ψεύτικος, σε ξέρω γιά σωστό άν-

θρωπο, τό εχει γιά καλό. 
κ) ε π ί κ λ η σ η : γιά τό θεό, γιά όνομα τοϋ Χρίστου. 
Τό γιά λέγεται μέ γενική σέ φράσεις ελλειπτικές, καθώς είμαι γιά του 

θείου μου (βλ. 1014ε). 
Γιά τό σύνδεσμο γιά βλ. 1037. Γιά τό μόριο γιά βλ. 1067. 

1017· Ή πρόθεση ώς σημαίνει τήν έκταση και τό τέρμα, τοπικά 
η χρονικά: ενας λαός απλώνεται ώς εκεί που μιλιέται ή γλώσσα τον, 
ό δρόμος άπό τό σχολείο ώς τό σπίτι, τά σπαρτά έφτασαν ώς τή μέση' 
τόν περιμέναμε άπό τό βράδυ ώς τό πρωί, άπό τό Είκοσιένα ώς σή-
μερα, ώς έδώ πήγαμε καλά. Συχνά συνοδεύεται ή πρόθεση ώς άπό 
τήν πρόθεση σέ' ώς σέ ποιο μέρος ; ώς σέ μιά ώρα. 

1018· Ή πρόθεση ως δέν πρέπει νά μπερδεύεται μέ τό όμοιωματικό 
μόριο ώς (997) κα'ι μέ τό σύνδεσμο ώς (1051). 

1019· Μερικοί μεταχειρίζονται στή θέση τού ώς τήν άρχαία πρόθεση 
μέχρι : άπό Μακεδονία μέχρι Ταίναρο. Αύτό είναι καλό ν' αποφεύγεται. 

1020. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. — Τό συγκομμένο σ(έ) ΰστερ' άπό τό ώς δέ 
γράφεται: ώς τΙς πέντε, ώς τό σπίτι, ώς έμας, ώς έκεινο τό μέρος. 

1021. Τήν ϊδια σημασία μέ τό ώς §χει κα! ή πρόθεση ϊσαμε (άπό 
τό Γσα μέ) : άπό τό Φάληρο ϊσαμε τή Βουλιαγμένη είναι δ δρόμος 
κοντά στή θάλασσα. 

1022. Ή πρόθεση πρός σημαίνει τή διεύθυνση και τό περίπου, 
τοπικά ή χρονικά (κατά): πήγαινε πρός τό βουνό, πετούσε πρός τά 
ΰψη, θά σέ περιμένωμε πρός τό βράδυ, πρός τά ξημερώματα.—Τρέ-
χομε πρός άγνοοστο άκρογιάλι (Βαλαωρίτης). 

Ή πρόθεση πρός σημαίνει άκόμη, μ9επέκταση τής άρχικής σημασίας: 
β) τ ή σχέση ή άναφορά έν γένει (μέ): πρός τά σημάδια που θωρώ, νά με 

γελάση θέλει (δημ.) , άνάλογα πρός τήν ηλικία του, μιλούσαν σάν ισοι πρός ίσους, 
πρόσωπο πρός πρόσωπο, άποτείνομαι πρός όλους όσοι με ακούνε, πρός τόν πρόεδρο 
τής "Επιτροπής, ενα πρός ενα, άντίθετα πρός τούς άλλους,—καλοσύνη πρός άντίπα-
λους (Πάλλης) , — ή λατρεία πρός τό έργο (Πάλλης) . 

γ) τό σκοπό (γιά), Ιδίως σέ μερικές λόγιες έκφράσεις: έγώ κι άν ετραγού-
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δη σα, προς μοιρολόγι τό *πα (δημ.), προς χάρη σον, πρός τό σνμφέρσν σον, πρός 
όφελος σον, μή πρός κακοφανισμό σας, μή πρός βάρος σας. 

Ή πρόθεση πρός φανερώνει ακόμη τήν άναφορά παίρνοντας καί τό μό-
ρ ι ο ώς : ώς πρός αντό (δηλ όσο γι'αντό). 

Ή πρόθεση πρός συντάσσεται μέ γενική στίς φράσεις πρός Θεον, πρός 
πάππον : το εχομε πατρογονικό πάππον πρός πάππον. 

1023. Ή πρόθεση πρός, όχι πολύ συχνή στή λαϊκή γλώσσα, εγινε κάπως 
συχνότερη μέ τή σημερινή χρήση. Στήν κοινή γλώσσα μπορεί ν' άντικατασταθή 
μέ τις προθέσεις κατά, σε, με, γιά, χωρίς άλλο όμως μέ τό μεταχείρισμά της 
πλουτίζεται ή έκφραση. 

1024. Ή πρόθεση κατά σημαίνει : 
α) συμφωνία, σχέση και τρόπο : κατά τον καιρό πον θά κάνη θά 

ξεκινήσωμε, κατά το Μαοτρογιάννη και τά κοπέλια τον, κατά μάνα 
κατά κύρη, τά λόγια έχονν άξια κατά τονς άνθρώπονς πού τά λένε 
(Καρκαβίτσας), κατά τρεις τρόπονς, κατά τύχη, κατά λάθος, κατά τή 
σννήθεια τον, το πήρε κατά γράμμα, κατά βάθος. Έτσ ι και τό έπιρ-
ρηματικό κατά πού : κατά πον λέει ό κόομος, κατά πον βλέπω. 

β) διεύθυνση : κατά πού πηγαίνεις ; κατά τήν ποταμιά, δ δρό-
μος πήγαινε κατά τό βοριά.-— Είχανε τά μάτια γνριομένα κατά τήν 
ΙΙόλη (Ψυχάρης). 

γ) τήν προσέγγιση (περίπον) τοπικά ή χρονικά : άνταμώοαμε κά-
πον κατά τό ξέφωτο τον δάοονς, αύτό τό οπίτι βρίσκεται κατά τό Κο-
λωνάκι, ξεκινήσαμε κατά τά χαράματα. 

Έπιρρηματικά λέγεται ή πρόθεση κατά μέ τή σημασία ένάντια 
σέ φράσεις καθώς ψήφισαν δλοι κατά, είσαι νπέρ ή κατά ; 

Ή πρόθεση κατά σπάνια συντάσσεται μέ γενική σέ φράσεις στερεότυπες 
καθώς κατά διαβόλον, κατ" άνέμον (δηλ. κακήν κακώς) καί σέ φράσεις λόγιες 
κ α θ ώ ς : ό πόλεμος κατά τών Περσών.— Φοβέρες και κατάρες κατά τον βασιλέα 
( Ρ ώ τ α ς ) . — Ό κλέφτης ήταν αιματηρή διαμαρτνρία κατά τής σκλαβιάς (Μελάς). 
Ανάλογο είναι τό σύνθετο καταγής. 

1025· Ή πρόθεση μετά είναι σπάνια και σημαίνει δ,τι και τό 
έπειτα άπό, ύστερα άπό, χρονικά, κάποτε και τοπικά: μετά τό δείπνο 
θά μέ περιμενης. 

Κάποτε λέγεται και έπιρρηματικά : θά σού το πω μετά.—«Ύστερα 
θά πονλήσονμε δ,τι έχονμε» — «Και μετά ;» (Τ. Σταύρου). 

Ή πρόθεση μετά συντάσσεται μέ γενική στίς στερεότυπες φράσεις μετά 
χαράς, μόλις και μετά βίας. 
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1026. Ή πρόθεση παρά σημαίνει : 
α) τή διαφορά πρός τό λιγότερο (άφαίρεση ή ελάττωση) : είναι 

τέσσερεις παρά τέταρτο, έφαγε παρά μία τεοοαράκοντα, παρά τρίχα, 
παρά λίγο (άλλά και παρ* δλίγο). 

β) εναντιότητα : τό εκαμε παρά τή θέληση μου, παρ9 δλα αυτά 
τον θνμονμαι πάντα. 

1027· Ή πρόθεση άντϊ (άντίς) σημαίνει άντικατάσταση. Συχνά 
συνοδεύεται άπό τήν πρόθεση γιά και τότε συνηθίζεται περισσότερο δ 
τύπος άντίς : τον έδωσαν πέντε δραχμές άντι δέκα, άντι(ς) έννέα, άντι(ς) 
τόν άδερφό μου, πήγαινε έσν άντίς γιά μένα, άντϊς γι9 αντό. 

Kai τ* αθώο τό χόρτο πίνει \ αίμα άντις γιά τή δροσιά (Σολωμός) . 

Ή πρόθεση άντι συντάσσεται καί μ' εμπρόθετα άπό τις προθέσεις μέ, σέ, 
από; άντις μ* εσένα, άντις από κει. 

1028· Ή πρόθεση άπό σημαίνει άπομάκρυνση, χωρισμό, άφαί-
ρεση : έφνγε άπό τήν πατρίδα τον, τόν χώρισαν άπό τους άγαπη-
μένονς τον, γλίτωσε άπό τά βάσανα, πέντε άπό δέκα. 

Ή πρόθεση από σημαίνει άκόμη : 
β) καταγωγή ή προέλευση (τοπικά, χρονικά ή σχετικά μέ πρόσωπα) : βα-

στούν από μεγάλη οίκογένεια, είναι άπό τζάκι, έτρεχαν δάκρυα άπό τά μάτια μου, 
άπ* άκρη σ* άκρη, μιλούσε άπό τήν καρδιά του, έρχομαι άπό μιά εκδρομή, άπό τό 
πρωί, άπό ένα χρόνο, δανείστηκε άπό τό φίλο του. 

γ) δ ι α ν ο μ ή : πήραν άπό δυό τετράδια. 
δ) μετάπτωση ή άλλαγή : άπό δήμαρχος κλητήρας. 
ε) ενα σύνολο μοιρασμένο (διαίρεση) : οί περισσότεροι άπό τούς φίλους μου, 

ενας άπ' όλους. 
ζ) τήν ύλη ή τό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο : βουνό άπό μάρμαρο, συρτάρι γεμάτο άπό χαρ-

τιά, χόρτασαν άπό ψωμί. 
η) τ ή ν α ί τ ί α : πετούσε άπό τή χαρά της, άρρωστήσαμε άπό τό κρύο. 
θ ) τό π ο ι η τ ι κ ό α ί τ ι ο : τό δέντρο κάηκε άπό τό άστροπελέκι. 
ι) ά ν α φ ο ρ ά : δεν καταλαβαίνει άπό τέτοια πράματα. 
κ) δ ι α φ ο ρ ά ή σ ύ γ κ ρ ι σ η : είναι μικρότερη άπ" όλες, ή Πεντέλη είναι πιό ψηλή 

άπό τόν " Υμηττό, έδώ είναι καλύτερα άπό έκεΐ. 
λ) τό μέσα άπό: βγήκε άπό τήν αυλή, πήγε άπό άλλο δρόμο, πέρασε τήν 

κλωστή άπό τή βελόνα. 
μ) Ή άπό χρησιμεύει άκόμη γιά ν' άντικαταστήση τή γενική, ιδίως σέ 

ονόματα πού τ ή σχηματίζουν δύσκολα (523γ). 
Ή πρόθεση άπό συντάσσεται μέ γενική σέ φράσεις καθώς : άπό μιας άρ-

χή ς, άπό χρόνου, άπό θεοΰ, άπό φυσικού του, άπό κατακλυσμού, άπό γεννησιμιοϋ 
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τον, τό ξχει από δικον τον, μύλος από χαραγής (μόλις χαράχτηκε). "Ετσι και τά 
σύνθετα απαρχής, άπεν&είας. Φράσεις καθώς έρχομαι από τον πεθερον μον κτλ. 
είναι έλλειπτικές (εννοούμε το σπίτι). 

1029. Ot προθέσεις χωρίς, δίχως σημαίνουν έλλειψη, στέρηση. 
Συχνότερη είναι ή πρόθεση χωρίς : άπόμεινε χωρίς φίλο, χωρίς πεν-
τάρα, θύμωσε χωρίς αίτια, δίχως άλλο, εφυγε δίχως νά πή λέξη. 

Πολλοί χωρίς άνάγκη λένε μαζί μέ τό χωρίς, δίχως τήν πρόθεση με : 
με χωρίς ζάχαρη, με δίχως τίποτε. 

1030· 'Απαρχαιωμένες προΦέσεις σ9 έχφράσεις στερεότυπες.— 
Έκτος άπο τις παραπάνω προθέσεις λέγονται κάποτε καί μερικές 
άλλες, αρχαίες, η τΰποι άρχαϊοι άπο προθέσεις σημερινές, σέ μερικές 
ιδίως εκφράσεις στερεότυπες ή άλλες φράσεις, Ιστορικές κτλ. OÎ προθέ-
σεις αυτές συχνά συντάσσονται μέ γενική και είναι ot άκόλουθες: 

Λιά (στή σημερινή γλώσσα : γιά, 1009) : διά πυρός καϊ σιδήρου, 
δια βίου. ("Ετσι κα! τό σύνθετο διαμιάς). 

έχ'έξ (σήμερα ξε-, 311) : έκ Θεού, έκ τού προχείρου, έξ αίματος, 
έξ ούρανού. ( Έ τ σ ι και έξαιτίας, έξάλλου, έξαρχής, έξίσου, έξώρας). 

έν : έν γνώσει, έν μέρει, έν τάξει, (έν τούτοις), 
έπί: έπι τούτο (έπϊ τούτου), έπϊ Φραγκοκρατίας, έπΐ Καποδί-

στρια, έπΐ Τρικούπη. ( Έ τ σ ι και τά σύνθετα έπικεφαλής, έπιταυτού, 
έπιτέλους (ι). 

πρό : προ Χριστού, πρό (δ)λίγου. ( Έ τ σ ι κα) προπάντων), 
ύπέρ : ύπερ τό μέτρο, και έπιρρηματικά : έχει πολλά τά ύτιέρ, 

τά ύπέρ και τά κατά. 
Κάποτε παίρνονται προθετικά τά έπιρρήματα έναντίο(ν), έξαιτίας, 

τό πλήν και τό μέσο(ν)(*). 

1. Μερικοί μεταχειρίζονται τό επί (μ* αίτιατική) χωρίς καμιά άνάγκη στή 
θέση τής απλής αΐτιατικής ή τής αΐτιατικής μέ τό γιά (1016θ), γιά νά φανερώ-
σουν χρονική διάρκεια : έπί αιώνες, έπι πολύν καιρό. 

2. Λ.χ. έστειλα τό γράμμα μέσο Θεσσαλονίκης, ταξίδεψα μέσο Μπρίντιζι, 
μέσο(ν) Άγρινίον.—Ή λέξη κάρο ήρθε στή γλώσσα μας άπό τά κελτικά μέσο τών 
λατινικών.—Προτίμησα νά ξεκινήσω άμέσως νά δώ τήν περίφημη Κλεισούρα, 
επειτα άντι μέσο Πάτρας νά γνρίσω μέσο Καρπενησιοΰ και Λαμίας (Πάλλης). 
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Χρησιμεύουν ώς μαθηματικοί δροι συνταγμένες μέ δνομαστική 
οί αρχαίες προθέσεις σύν, επί, διά, τό πλήν και τό μείον. 

Πολλές ωστόσο άπό τις παρόμοιες στερεότυπες αρχαϊκές εκφράσεις λέγον-
ται καί χωρίς τούς άρχαϊσμούς αύτούς, μέ πιό συγχρονισμένη έκφραση (458) î 
στό σύνολο (έν τφ συνόλω), στήν περίπτωση (έν περιπτώσει), στήν έπσχή ή στ à χρό-
νια (έπι τής εποχής), ώς τόν ουρανό (μέχρις ουρανού), με τόν όρο (υπό τόν όρο), με 
τήν έπίβλεψη (ύπό τήν έπίβλεψη) κτλ . 

1031· 'Ισοδυναμούν μέ προθέσεις καί πολλά έπιρρήματα πού παίρνουν 
στό τέλος τους μιά άπό τις προθέσεις μέ, σέ, από. Ot εκφράσεις αύτές λέγον-
ται προθετικές έκφράσεις s πίσω άπό τις γλάστρες, σύμφωνα με τή γνώμη σου, 
μέσα στή δεξαμενή. Τέτοιες προθετικές έκφράσεις είναι: 

Μέ τήν πρόθεση μέ : μαζί μέ, σύμφωνα μέ. 
Μέ τήν πρόθεση σέ : μεταξύ σέ. 
Μέ τήν πρόθεση άπό: έξω άπό, μακριά άπό, πριν άπό, πέρα άπό, υστέρα 

άπό, έπειτα άπό, κρυφά άπό, έκτός άπό. 
Μέ τήν πρόθεση σε ή μέ τήν πρόθεση άπό : άπάνω (άπάνω σέ, άπάνω 

άπό έκεΐ), κάτω, έμπρός, πίσω, (άνά)μεσα, κοντά, πλάι, άντίκρυ, γύρω, τριγύρω. 
Μέ τήν πρόθεση από διπλή : άπό κάτω άπό, άπό μπρος άπό, άπό μέσα 

άπό κτλ. 
Προθετική έκφραση είναι καί τό χάρη σέ' λ.χ. χάρη σ'εσένα. 
Στίς προθετικές εκφράσεις πού συνοδεύουν δυνατή προσωπική άντωνυμία 

άντιστοιχεί πολλές φορές έκφραση μέ τό έπίρρημα καί τόν άδύνατο τύπο τής 
άντωνυμίας άπρόθετο : 

έλα κοντά στό φώς, έλα κοντά σ' έμενα άλλά έλα κοντά μου 
στάσου πίσω άπό μας στάσου πίσω μας. 

ονν και 
έπι φορές 
διά μοιρασμένο μέ 

διακόσιες ονν τέσσερεις 
δύο έπι χίλια 
έκατό διά δεκατρία, ήμίτονο α 

πλήν από 
μείον άπό 

διά συνημίτονο β 
δώδεκα πλήν τέσσερα 
AB μείον ΒΓ 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Ι 

1032· Σύνδεσμοι λέγονται οί άκλιτες λέξεις πού χρησιμεύουν γιά 
νά συνδέουν λέξεις η προτάσεις μεταξύ τους : 

ή μέρα κ a I ή νύχτα, κάθομαι κ a I περιμένω 
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οντε το εϊδα ούτε τδ αχούσα, ούτε δ Πέτρος ούτε δ Παύλος. 
"Αν καί οί σύνδεσμοι γεννήθηκαν συχνά άπό επιρρήματα, διαφέρουν άπό 

αύτά γιατί δέν έχουν σημασία μόνοι τους. Είναι μόρια πού χρησιμεύουν γιά 
νά ενώνουν, ν* άντιθέτουν κτλ. 

1033. Οί σύνδεσμοι είναι δυο εΙδών, παραταχτικοί και νπο-
ταχτικοί. 

Παραταχτιχοί σύνδεσμοι λέγονται έκεΐνοι πού ενώνουν λέξεις ή 
προτάσεις συνταχτικά Ισότιμες. 

ΎηοταχχιχοΙ σύνδεσμοι λέγονται εκείνοι πού ενώνουν μια ύπο-
ταχτική ή δευτερεύουσα πρόταση μέ τήν κύρια. Οί δύο προτάσεις πού 
ενώνονται δέν έχουν τότε τήν ϊδια θέση στό λόγο παρά μια εσωτερική 
λογική σχέση μεταξύ τους (ή μια διορίζει και συμπληρώνει τήν αλλη). 

Α.— Παραταχτικοί σύνδεσμοι 
1034. Συμηλεχτιχοί : χαί, οϋτε, μήτε, ούδέ, μηδέ. 
Τό και έχει έμπρός από φωνήεν και τον τύπο χι (161). 
Τό και ένώνει λέξεις καί προτάσεις μέ πολλαπλή σχέση μεταξύ τους. 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Γιά μερικές περιπτώσεις πού μπορβί νά γραφή καί ή κι 

βλ. 726, 871.4, 1008.7. 
Τό ούτε, μήτε, ούτε - ούτε, μήτε - μήτε, ενώνουν άρνητικές προ-

τάσεις. 
Τό ουδέ, μηδε λέγονται σπάνια, προπάντων στόν ποιητικό λόγο. 
Τό οϋτε είναι πιό συχνό άπό τό μήτε, άλλά δέν υπάρχει διαφορά σημα-

σίας μεταξύ τους. 
01 σύνδεσμοι καί, οϋτε, μήτε μπορεί νά λέγωνται καί μ ' έ π ι δ ο τ ι κ ή 

σ η μ α σ ί α , φανερώνονεας δηλαδή πώς έκεΐνο πού άκολουθεΐ εχει περιεχόμενο 
σπουδαιότερο άπό τό πρώτο : ό Κώστας είναι ψηλότερος και από τόν Πανλο, 
δεν περίμενε οντε μια στιγμή. 

1035 . Διαχωριστικοί: if, εϊτε. 
Ή σημασία τού διαχωριστικού συνδέσμου ή είναι διπλή : 
α) Φανερώνει μέ μεγαλύτερη άκρίβεια τις δυνατότητες τής έναλλαγής χω-

ρίς αύστηρή άντίθεση : να μείνη ενας τους, ό Παύλος ή ό Πέτρος* φτάση σε 
μιά ή σε δνό ώρες' γράψε ενα δνομα φντον ή ζώου. 

β) Φανερώνει τό διλήμματικό «ενα άπό τά δυό» : Δεν μπορούν νά μείνονν 
και οι δνό. Να κα&ίση ή ό Παύλος ή ό Πέτρος. *Η παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς« 

1036. Ό διαχωριστικός σύνδεσμος μπαίνει ανάμεσα στις λέξεις ή 
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τις προτάσεις πού πρέπει νά χωριστούν. "Όταν αύτές είναι περισσότε-
ρες άπό δύο, μπορεί και νά μπή μόνο άνάμεσα άπό τις δύο τελευ-
ταίες: Νά μείνη δ Παύλος, δ Πέτρος ή δ Δημήτρης. 

Γιά έμφαση μπορεί νά μπή ό σύνδεσμος και πριν άπό τήν πρώ-
τη λέξη ή πρόταση : Ή εγώ f j έού. Εϊτε ου εϊτε εκείνος, μου είναι 
αδιάφορο. 

"Όταν γίνεται επανάληψη του συνδέσμου μεταχειριζόμαστε τόν 
ϊδιο πάντα. Μπορεί δμως μαζι μέ περισσότερα εϊτε νά χρησιμοποίηση 
και τό ή. 

1037. Στή γλώσσα τής λογοτεχνίας καί του σπιτιού χρησιμεύει για δια-
χωριστικός σύνδεσμος καί τό γιά : 

Τήρα εγώ, γέρο, μή σε βρω τριγύρω στά καράβια 
γιά τώρα ν' άργοστέκεσαι γιά πίσω νά κοπιάσης. (Πάλλης) 

1038. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.— Τό διαχωριστικό γιά παίρνει πάντοτε όξεία (91.3δ). 

1039. 'Αντιθετικοί : μά, άλλά, παρά , δμως, ώστόαο9 ένώ, Αν 
καί, μολονότι, μόνο. 

Οί σύνδεσμοι μά, άλλά, δμως, και δμως, ώστόσσ (*) καταντούν συχνά συνώ-
νυμοι καί συναλλάζονται στό γραπτό λόγο, έχουν όμως καί κάποια διαφορά 
μεταξύ τους ώς πρός τή δύναμη πού φανερώνουν τήν άντίθεση ή ασυμφωνία. 
"Ετσι τό ώστόσο είναι μάλλον μεταβατικό, μόλις ύποδηλώνοντας τήν άντίθεση* 
ακολουθούν τό μά καί τό άλλά, κάπως πιό δυνατά, τό δυνατότερο δμως (αύτό 
μπορεί νά ένώνη, άν καί όχι πάντα, καί κώλα ή περιόδους καί τότε άκολου-
θεϊ επάνω τελεία ή τελεία), καί τό έντονώτερο και δμως, πού μπορεί νά είσάγη 
καί ένσταση ή αντίρρηση. 

1040. Ό άντιθετικός σύνδεσμος παρά ενώνει άρνητική πρό-
ταση ή έννοια μέ άκόλουθη καταφατική και ισοδυναμεί μέ τό μόνο. 
Σημαίνει : 

α) Περιορισμό μέ άντίθεση : Δέν τοϋ άπό μείνε παρά αυτή ή πα-
ρηγοριά. Δέν κάναμε τίποτε παρά περιμέναμε γιά ώρες. "Οχι μόνο 
οτήν ποίηοη παρά καϊ στό πεζό. 

β) 'Αντίθεση δυνατή. (Στή θέση τού παρά μπορεί τότε νά χρη-
σιμοποιηθή και τό δμως) : Δέν κάθεται παρά τρέχει άπό τό πρωϊ ώς 
τό βράδυ. 

1. Στή θέση τού ώστόσο μερικοί συγγραφείς μεταχειρίζονται χωρίς άνάγκη 
τό λόγιο έν τούτοις. Τό ώστόσο είναι καί έπίρρημα. 
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Τ' αντρειωμένου τ ' άρματα δεν πρέπει νά πουλιόνται, 
μόν' πρέπει τονς στήν έκχλησιά, χι έχει νά λειτουργιόνται. (δημ.) 

1041. Πολλοί συγγραφείς μεταχειρίζονται στήν περίπτωση αύτή και τό 
αλλά, μερικοί καί τό μά, άκόμη καί όταν πρόκειται γιά δυνατή άντίθεση : Το 
αίμα τών άντρείων πού ρουφά (τό επαναστατημένο χώμα) δεν τό χρατεΐ έγωιστής 
στά σπλάχνα τον, μά τ' άπορρίχνει πύρινο σε νέα σώματα (Καρκαβίτσας). 

1042. Σάν άντιθετικοί σύνδεσμοι χρησιμεύουν και ot φράσεις: 
Mai άς, καϊ äv, καϊ άν άκόμη. Μ9 έπιδοτική σημασία συνηθίζονται 
το δχι μόνο... παρά, δχι μόνο... ΛλλΑ nal... 

1043· Συμπερασματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, έπομίνως, ηού. 
Ό σύνδεσμος λοιπόν, συνηθίζεται Ιδίως στήν άφήγηση και στή 

γλώσσα τοΰ σπιτιού, στήν άρχή τοΰ λόγου, κάποτε καί μέ σημασία 
προτρεπτική : πήγαινε λοιπόν. 

Μέ τό άρα, επομένως, έκφράζεται λογικδ συμπέρασμα άπό κά-
ποιο συλλογισμό. Ot σύνδεσμοι αύτοι συνηθίζονται στή λογιότερη 
γλώσσα, ιδίως τό άρα, συχνό στις μαθηματικές άποδείξεις: 

*Ενα τετράπλευρο με τέσσερεις ϊσες πλενρες είναι ρόμβος. Τό τετράγωνο εχει 
τέσσερεις ϊσες πλευρές, άρα είναι ρόμβος. 

1044 . 'Επεξηγηματικός : δηλαδή. 

Β.—ΎΛοταχτικοΙ σύνδεσμοι 
1045 . Είδικοί : πώς, πού, δτι. 
Άπό τούς είδικούς συνδέσμους συχνότερος είναι ό πώς. Ό ειδικός σύν-

δεσμος πον φανερώνει κάτι πραγματικότερο παρά ό πώς, άλλά καί μέ χαλα-
ρότερη έξάρτηση : Ξέρω πον ή χατάσταση είναι χαχή. Τό βλέπω που δεν είσαι 
ευχαριστημένη. Τόν εϊδα πού εφυγεê Παίρνουν τό πού καί προτάσεις πού άκο· 
λουθούν μερικά επιφωνήματα καθώς: κρίμα, χαλά, μπράβο, τυχερό κτλ.: κρίμα 
πού δεν προφταίνεις ! (Έδώ τό πού έχει κυρίως σημασία αΐτιολογική). 

1046. ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ. — 1. Δέν πρέπει ν9 άνακατώνεται ό ειδικός 
σύνδεσμος πώς μέ τό τροπικό έπίρρημα πώς (991,92). 

2. Δέν πρέπει ν9 άνακατώνεται δ ειδικός σύνδεσμος πον μέ τό 
τοπικά έπίρρημα πον (984, 92). 

3. Δέν πρέπει ν9 άνακατώνεται 6 ειδικός σύνδεσμος δτι μέ τό χρο-
νικό σύνδεσμο δ,τι καί μέ. τήν άναφορική άντωνυμία δ,τι (771). 

1047.— Τό λόγιο ότι, σπάνιο στήν ποιητική γλώσσα, είναι καί γενικά 
σπανιότερο άπό τό Ισοδύναμο πώς. Τό μεταχειριζόμαστε : α) όταν άλλιώς σω-
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ρεύωνται πολλά πώς, Ιδίως σέ αλυσιδωτή εξάρτηση, β) στήν άρχή μιας περιό-
δου, γ) γιά λόγους εύφωνίας, καθώς λ. χ. όταν σωρεύωνται στή φράση πολλά 
π: μου είπε πώς πρέπει. Μπορούμε άκόμη νά μεταχειριστούμε τό πώς δ) όταν 
ό ειδικός σύνδεσμος χωρίζεται άπό τήν πρόταση πού εΙσάγει μέ παρένθετη 
πρόταση : Είναι αλήθεια στ ι, ένώ μας τό είχε ανακοινώσει εγκαίρως, εμείς δε 
φροντίσαμε να τόν περιμένω με. 

1048. Γιά ειδικός σύνδεσμος χρησιμεύει και τό μόριο νά, ύστερ' άπό τά 
ρήματα πιστεύω, φαντάζομαι, λέγω (στή σημασία τού νομίζω) κτλ., όταν πρό-
κειται νά δηλωθή αμφιβολία γιά τό εκφραζόμενο άπό τήν ειδική πρόταση: 
Πιστεύω νά τά καταφέραμε. Φαντάζομαι νά φύλαξε τό λόγο τον. Λέγω νά ήρθε. 

1049. Χρονικοί: δταν, σάν, ένώ, κα&ώς, άφοϋ, άφότον, πρίν 
(πρίν νά), μόλις, αμα,προτοϋ,ώς, ώσπου, δσο (ίνόσω), ώσότου, 
δσο πού, δ ποτ ε, χά&ε πού. 

1050. Είδικότερα φανερώνουν οί σύνδεσμοι αύτοί ποικίλες χρονικές άπο-
χρώσεις. "Ετσι εκφράζεται μέ τό : 

δταν, σάν ό καιρός πού εγινε κάτι, ή στιγ-
μή, άσχετα μέ τή διάρκεια 

ένώ, καθώς, δσο (ένόσω), ώς τό σύγχρονο, ώς διάρκεια 
άμα, μόλις τό σχεδόν σύγχρονο 

σχετικά μέ τό ση-
μαινόμενο άπό τήν 
κύρια πρόταση 

πρίν, πριν νά, προτού τό προτερόχρονο 
άφοϋ, άφότον τό ύστερόχρονο 
κάθε πού, όποτε ή επανάληψη 
ώσότον, ώσπον, δσο πού το τέρμα. 
Τό πριν είναι όχι μόνο σύνδεσμος: πριν τό πητε, άλλά καί έπίρρημα: 

ήρθαν πρίν. 

1051. Σπανιότερα χρησιμεύουν γιά χρονικοί σύνδεσμοι καί οί άκόλουθες 
λέξεις: 

δ,τι, στή σημασία μόλις: νύχτωσε δ,τι φτάσαμε, καί έπιρρηματικά : τά 
σταφύλια δ,τι παΐρναν και ρόδιζαν στήν κληματαριά (Χατζόπουλος). 

ώς, στήν ποιητική Ιδίως γλώσσα, στή σημασία του δταν, καθώς, έκεΐ 
πού: ώς ήρθε,— ώς έτρωγα κι ώς έπινα σε μαρμαρένια τάβλα (δημ.). 

1052. Αιτιολογικοί : γιατί, έπειδή, άφοϋ ('). 
Τό γιατί είσάγει κάποτε καί παραταχτικές προτάσεις. Τότε σημειώνομε 

πρίν άπό αύτό επάνω τελεία ή τελεία. 

1. Τό άφοϋ συνταγμένο μ* ένεστώτα καί παρατατικό οριστικής είναι συνήθως 
αΐτιολογικό: Άφοϋ βρέχει άς μή βγοϋμε. Τό άφοϋ συνταγμένο μέ μέλλοντα 
ή άόριστο μπορεί νά είναι καί αΐτιολογικό καί χρονικό: Τί νά κάμωμε τώρα 
άφοϋ θά βρέξη! Νά μή βγοϋμε άφοϋ θά βρέξη. Άφοϋ άρρώστησες καλύτερα είναι 
νά μείνης σπίτι. Πήγαμε περίπατο άφοϋ έβρεξε. Νά ξεκινήσω με άφοϋ βρέξη. 
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1053· Χρησιμεύουν ακόμη για αίτιο λογικοί σύνδεσμοι και τ9 ακό-
λουθα μόρια και εκφράσεις : μιά καί, μιά ηού, ηού, νά, σάν (σάν 
ηού), γιά νά, δσο, τι (ποιητικό απαρχαιωμένο). 

ηού : Στενοχωρέθηχε πού ήρθαν έτσι τα πράματα. Χαίρομαι πον μον Εγρα-
ψες άμέσως. Λνπονμαι πού σας άφησα — ν à (ύστερ' άπό ρήματα πού σημαίνουν 
•ψυχικό πάθος, χαίρομαι, λνπονμαι, θνμώνω, πειράζομαι, παραξενεύομαι, άπορώ, 
ζηλεύω κτλ.) : Λνπονμαι ν* άχούω τέτοια λόγια άπό σένα — σάν (Ιδίως στή λαϊκό-
τερη γλώσσα) : Σά με ρωτάς, νά σον πω. — σάν... πού .ş Σάν καλσαναθρε μμένος 
πού είναι σιωπονσε — γιά νά : Νά τί έπαθε γιά νά χάμη τον κεφαλιον τον. 

'Απ* δλονς πιό σε μάχομαι τούς άρχηγούς έσένα, 
τι πάντα θες λογοτριβες χαί φόνονς και πσλέμονς. (Πάλλης) 

1054 . ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.—Ό σύνδεσμος τι παίρνει βαρεία. Ή έρωτηματική άν-
τωνυμία τί παίρνει όξεία (91 ΰποσημ.). 

, 1055. ΎηοΦετικός: «ν. 
Γιά ύποθετικοι σύνδεσμοι χρησιμεύουν και τα μόρια σάν, άμα, 

έκτός Λν, νά, ίσως καί : *Αμα θέλεις, έρχομαι. Νά μήν το έβλεπα 
μέ τά μάτια μον, δέ θά τό πίστενα. 

1056· Τελικοί: νά, γιά νά (δυνατότερο άπό τό νά): Ήρθα να 
σέ πάρω. θέλω νά πάω γιά νά δώ. 

1057. Αποτελεσματικοί : ώστε (νά), ηού : έφνγα βιαστικός, 
ώστε δέν πρόφταινα νά τον γράφω. Πλημμύρισε τό ποτάμι, πον ήταν 
άδύνατο νά διαβούμε.—Μού ϋρχεται νά φωνάξω δννατά, πού δλος δ κό-
σμος νά μ* άκούοη : «Μή! μή! μή! μή χαλνάτε τή γλώσσα» (Ψυχάρης). 

Γιά αποτελεσματικοί σύνδεσμοι χρησιμεύουν και τά νά, γιά νά : 
Δέν είναι κακός, νά πή αύτό. Δέν είναι ώρα γιά νά παίξης. Είσαι πολν 
μικρός γιά νά μον δείξης. (Γιά τό μόριο νά βλ. 1064). 

1058· Δισταχτικοί : μή(ν)(\83), μήπως: Πρόσεχε μήν πέσης. 
Άνησνχούσα μήπως χάσω τό λεωφορείο. 

1059. Συγκριτικός: παρά. Χρησιμεύει νά ξεχωρίζη στή σύγ-
κριση τό δεύτερο δρο. Αύτό γίνεται είτε δ δεύτερος δρος είναι μέρος 
τοΰ λόγου εϊτε είναι έμπρόθετο ή ολόκληρη πρόταση, ένώ τήν πρόθεση 
άπο τή μεταχειριζόμαστε κανονικά δταν πρόκειται γιά μέρος τοΰ λό-
γου (1028κ). 

Ό δεύτερος δρος παίρνει τήν ϊδια πτώση μέ τόν πρώτο : Μον 
άρεσε* τό βοννό περισσότερο παρά ή θάλασσα. Ή Μαρία είναι πιό μελα-
χρινή παρά ή Ειρήνη. Είναι πιό δμορφα έδώ παρά έκει. Κάλλιο 
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πέντε καί στό χέρι παρά δέκα και καρτερεί.Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά 
γαϊδουρογύρευε. 

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. (Ρήγας) 

"Οταν ό δεύτερος δρος είναι πρόταση τότε τα συγκριτικά άπό, 
παρά συνοδεύονται άπό τό δ,τι, δσο: άπ9 δ,τι, παρά δ,τι (παρ9 δ,τι), 
παρά δοο (παρ9δσο): Εϊναι πιο πονηρός άπ9 δ,τι φαίνεται. Είμαι πιο 
εύχαριοτημένος παρά δ,τι ήμουν πέρσι. 

1060. Παρατήρηση.— Ot δροι έπίρρημα, πρόθεση, σύνδεσμος δέν αναφέ-
ρονται, καθώς εγινε φανερό, σέ είδη λέξεων εντελώς ξεχωριστά παρά σέ λει-
τουργίες διαφορετικές, πού μπορεί νά τις έχη ή ϊδια λέξη, κατά τή θέση πού 
παίρνει μέσα στήν πρόταση' γι' αύτό είναι κάποτε δύσκολο νά όρίση κανείς 
ακριβώς σέ ποιο μέρος τοϋ λόγου άνήκει ενα άκλιτο. 

Μόρια 

1061. Μπορούν νά λογαριαστούν στούς συνδέσμους και μερικά 
μόρια, πολύ συχνά στή γλώσσα μας και μέ μεγάλη συνήθως ποικιλία 
στή χρήση. Τά μόρια αύτά είναι τά Λς, Φά9 νά9 μά, γιά: 

ας προοέξη, #ά γράψω, νά οοϋ πώ, γιά έλα. 
Τό νά καί τό μά είναι καί σύνδεσμοι (1056, 1057, 1039), τό γιά είναι καί 

πρόθεση (1016) καί σύνδεσμος (1038). 
1062. Τό μόριο &ς σημαίνει συνήθως προτροπή η συγκατάθεση: 

ας πηγαίνωμε, άς παίξη, &ς έφευγε, ας είναι. 

1063. Τό μόριο είναι κατά τή σημασία: 
α) μελλοντικό : #ά ξεκινήσω. 
β) δυνητικό : #ά οοϋ τά έστελνα äv τά είχα. 
γ) πιθανολογικό (Γσως) : &ά διαβάζη τώρα, ϋά έγραφε τήν ώρα 

πού έφυγες. 
1064. Τό βουλητικό μόριο νά: νά τό δώσωμε; νά μή μοϋ γρά-

ψης, στερνή μου γνώση νά ο9 είχα πρώτα, νά οοϋ πώ. 

1065. Τό δειχτικό μόριο νά : νά τες! νά μας πού προφτάσαμε! 
νά ή σάκα σου, νά πού είχα δίκιο. 

1066. Τό μόριο μά είναι δρκωτικό : μά τήν άλή&εια. 
1067. Τό μόριο γιά είναι προτρεπτικό και συντάσσεται μέ προστα-

χτική ή μέ τό νά καί ύποταχτική : γιά έλάτε, γιά δές, γιά νά δώ. 
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1068· ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ-1. Ή πρόθεση γιά παίρνει βαρεία: για πού; 
Τό προτρεπτικό μόριο γιά καί δ διαχωριστικός σύνδεσμος γιά παίρνουν 
όξεία: γιά ελα, γιά έδώ γιά έκεΐ (91.35) (!). 

2. Ό σύνδεσμος μά παίρνει βαρεία: μά σον το είπα. Τό μόριο 
μά παίρνει όξεία: μά τήν άλήθεια (91.3γ). 

3. Ό σύνδεσμος νά παίρνει βαρεία : &έλω νά πάω. Τό δειχτικό 
μόριο νά παίρνει όξεία: νά ή Μαρία (91.36). 

Τό βουλητικό μόριο νά παίρνει βαρεία : νά σον πώ. Παίρνει όξεία 
δταν προφέρεται τονισμένα: νά σον πώ (91.3β) (·). 

1069· Πίνακας συγκεντρωτικός άκλιτων μέ πολλαπλή 
γραμματική λειτουργία (fl δμωνύμων) 

πριν 

ως 

μόνο 

Επίρρημα 

χρονικό (988) (πρω-
τύτερα) : εφνγε 
πριν 

όμοιωματικό (χα-
θώς, 996): έ-
κλαιγε σαν παιδί 

Πρόθεση 

ποσοτ ικό (περίπου, 
998γ) : ήταν ώς 

χίλιοι 
όμοιωματικό (γιά, 

997): τόν ύπο-
δέχτηκαν ώς 
σωτήρα 

ποσοτικό (998) : 
έμειναν μόνο αύ-
τοί 

(ϊσαμε 1011): άπό 
δώ ώς έκεΐ 

Σύνδεσμος 

χρονικός (1049) : 
σνλλογιστήτε πριν 
τό πήτε 

χρονικός (καθώς, 
όταν,^ 1049) : 
σάν τ* άκουσε τά 
έχασε 

α ί τ ι ο λ ο γ ι κ ό ς 
(1053) : σά ρω· 
τάς νά σου πώ 

υποθετικός (1055): 
σά δεν πιστεύεις 
τί νά σου κάμω 

χρονικός (καθώς, 
1051) : (ποιητ. 
ώς φάνηκε) 

αντιθετικός (παρά, 
1039) : όχι έγώ 
μόνο εσύ 

Μόριο 

1. Υπάρχει καί γιά ερωτηματικό αιτιολογικό, απαρχαιωμένο: Γιά to Aèç 
τίποτε ; Σκλάβοι μου, γιά δε χαίρεστε ; (δημ.). 

2. Αύτό γίνεται, όπως καί μέ τήν ύποδιαστολή τού χρονικού ό,τι (771 ύπ.), 
γιά λόγους άναγνωστικούς. 
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Έπίρρημα 
καθώς τροπικό (991) : 

βρέξη, καθώς 
φαίνεται 

μόλις χρονικό (988) : μό-
λις εφυγε 

τροπικό (με δυ-
σκολία, 991) : 
μόλις στεκότανε 
στα πόδια του 

Πρόθεση 

ποσοτικό 
μόλις είκοσι χρο· 

Σύνδεσμος 
χρονικός (άμα, 

1049) : καθώς τό 
άκουσα τρόμαξα 

χρονικός (1049) : 
έφτασα μόλις ε-
φυγε 

Μόριο 

Mè διαφορετικό τονισμό 

για-για (1016) πολέμησε 
για τήν πατρίδα 

μα-μα 

που-που τοπικό (984) : που 
κά&εσαι ; που 
και που 

παρα-παρα ποσοτικό (999) : 
ε λα πάρα δώ 

μια παρα τέταρτο 
(1026) 

διαχωριστικός (ή, 
1038): γιά εγώ 
γιά έσύ 

τελικός(1056) : ήρ-
da νά σου πώ 

ειδικός (1048): λέ-
γω νά έφυγε 

αποτελεσματικός 
(1057): δέν είναι 
κακόςνάτό πή 

άντ ιθετικός(1039) 
θέλω μά δεν 
μπορώ 

είδικός (1045) : τό 
βλέπω πού είσαι 
καλά 

αΐτ ιολογικός 
(1053): λνπον-
μαι πού έφυγες 

άποτελεσματικός 
(1057): άκουσα 
τόσα πού τά ξέ-
χασα 

άντιθετικός (μόνο, 
1040): δεν κά&ε-
ται παρά τρέχει 

συγκριτικός (άπό, 
1059): καλύτε-
ρα έδώ παρά 
έκεΐ 

προτρεπτικό 
(1067) : γιά 
πές μου 

βουλή τ ικό 
(1064) : να 
το δώσω; νά 
σοΰ πώ 

δειχτικό(1065) 
νά ή Μαρία 

ό ρ κ ω τ ι κ ό 
(1066): μά 
τήν άλήθεια 

26 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 

1070. 'Επιφωνήματα λέγονται φωνές ή λέξεις άκλιτες πού φα-
νερώνουν συναίσθημα δυνατό : πόνο, λύπη, χαρά, έκπληξη, θαυμα-
σμό, απορία κτλ. : α / ουφ I άλίμονο ! 

Τά έπιφωνήματα συνοδεύονται συνήθως άπό φράση επιφωνηματική ή ερω-
τηματική : Ά! Σε βλέπω τέλος πάντων!—'Ορίστε! Τί επιθυμείτε ; 

1 0 7 1 · ΟΡΘΟΓΡΑΦΊΑ.—Στά έπιφωνήματα σημειώνεται συνήθως θαυ-
μαστικέ, κάποτε έρωτηματικό ή άποσιωπητικά : χα χα χα ! ώραια ! 
ε ; άμε . .. 

1072· Τά έπιφωνήματα φανερώνουν: 
Θαυμασμό: à! ϊ! ώ! ποπό! μπά! 
9Απορία: α! δI μπά! 
Πόνο, λύπη: αχ! άου! ώ! διμέ! δχ! δχου! δφου! άλί! τριοαλί! 

άλίμονο ! τριοαλί μονο ! 
Στενοχώρια, αηδία, απελπισία: ε! ού! ουφ! πουφ! πά πά πά ! 

μπά μπά μπά ! 
Περίπαιγμα, ειρωνεία: ε! ου! γιούχα! άχαχούχα ! 
Εύχή: μακάρι! άμποτε! εϊ&ε! 
Επιδοκιμασία, έπαινο: γειά οου ! μπράβο! εύγε! 
Κάλεσμα: ε! (έ Μαϋιέ !), ώ ! (ώ σεις βουνά /). 
Παρακίνηση: α ! (α ! γειά σου), χά ! άι ! άιντε ! άμε ! μάρς ! αλτ ! 

στοπ ! σία ! σουτ ΐσ'τ ! 
"Αρνηση : "Α μπά ! 
'Αβεβαιότητα τέλος δείχνει τό χμ ! 
Μερικά άπό τά έπιφωνήματα δέν έχουν μόνα τους έννοια. Τήν 

παίρνουν άπό τό νόημα του λόγου καί άπό τόν τόνο και τό χρωματι-
σμό τής φωνής. Τό ά ! λ.χ. μπορεί νά σημαίνη άλλοτε θαυμασμό, άλ-
λοτε λύπη και άλλοτε άπορία: &! ήταν έκτακτο! ά! τί κρίμα, ά! 
. . .λοιπόν ; 

Στά έπιφωνήματα μπορεί νά καταταχτή και τό έπιφωνηματικό 
μόριο δά, πού άκολουθεϊ μερικές λέξεις: δχι δά! πώς δά! έλα δά! ένας 
τόσος δά, άνοίγει τά μάτια του τόσα δά. 

1073· Κάθε λέξη η έκφραση πού χρησιμεύει γιά επιφώνημα είναι 
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έπιφωνηματική έκφραση. Έπιφωνηματικες εκφράσεις είναι ουσια-
στικά! επίθετα, ρήματα, επιρρήματα και φράσεις: κρίμα! φρίκη! θεέ 
(μον)! Χριοτέ (μου)! Χριοτός ! Χριστέ και Παναγιά! μάνα μον! καλέ! 
σνγγνώμη, δρόμο, προσοχή, θάρρος, βοήθεια, έλεος, άλήθεια, υπομονή, 
κακομοίρη μον, τόν καημένο, διάβολε, Ιλα (ίλα δά ! τί λές ! ελα ί), 
κόπιαοε, ορίστε, ήμαρτον, στάσου, έμπρός, κάτω, έξω, μάλιστα, ώραϊα, 
περαστικά, ζήτω, τέλος πάντων, μέ τό συμπάθειο, νά σέ χαρώ, τόσο 
τό χειρότερο, μά τήν άλήθεια, σέ καλό σον! 

9Επιφωνήματος έκφράσεις εύχετικές 

1074. Καλημέρα, καληστιέρα, καληνύχτα, καλό βράδυ, καλό ξημέ-
ρωμα, γειά σου, ώρα καλή (καλή δρα), καλώς δρισες, καλώς τόν 9Αλέκο, 
καλώς σας βρήκαμε, καλώς τά δεχτήκατε, καλώς τά χαίρεστε, χαίρε, 
χαίρετε, άντίο, μέ τό καλό, καλό ταξίδι, καλή άντάμίοση, (καλό) κατα-
βόδιο, στήν εύχή τού θεού, μέ τήν εύχή σας, καλή πατρίδα, μέ τό καλό 
στήν πατρίδα· 

καλή(ν) δρεξη, είς νγείαν, έβίβα, καλή διασκέδαση, μέ γειά, μέ 
τις νγειες σας, νγεία νά έχωμε, γειά χαρά· 

νά ζήσης, χρόνια πολλά, καί άπό χρόνόν, (καί) είς έτη πολλά, πο-
λύχρονος, πολλά τό έτη, σιδεροκέφαλος, νά γεράοης, νά τά χιλιάσης, 
στερεωμένος, σνχωρεμένος, καί στά δικά σον, καί γαμπρός, περα-
στικά, ζωή σέ λόγον σον, σνγχαρητήρια, σνλλνπητήρια, θεός σχω-
ρέση τον. 

'Επιφωνήματα Από όνοματοποιία 

1075. Στά επιφωνήματα μπορεί νά λογαριαστούν καί ενα ξεχωριστό εί-
δος φωνές πού μιμούνται μέ τό φωνητικό τους τύπο καί έκφράζουν φαινόμενα 
τοϋ εξωτερικού κόσμου : χά χα χά, αψού, γκονχου γκούχον, κονκουρίκου, γάβ, 
γάου, κράκ, μπουμ, φράπ, κρίτοι κρίτσι, μπλούμ, ντιγκ ντάγχ, ντούκου ντούκου, 
πλϊτς πλάτς, τράκα τρούκα, το ίου τοίου, μιάου κτλ. 

1076. Άλλου είδους επιφωνήματα είναι ol φωνές πού μεταχειριζόμαστε 
γιά νά καλέσωμε, γιά νά διώξωμε, γιά νά παρακινήσωμε σέ κάτι κτλ. διάφορα 
ζώα : ψ, ψ, ψ γιά τή γάτα, χίτ, χίτ, χίτ ή πούλ, πούλ, πούλ γιά τις κότες' (γιά 
νά έρθουν) καί ξού, ξού (γιά νά φύγουν), γκούτς γχούτς γκούτς γιά τά γουρού-
νια, οϋοτ γιά τά σκυλιά (γιά νά φύγουν), δτς, δτς ή οσο στά φορτηγά γιά νά 
σταματήσουν κτλ. 
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ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

Είσαγωγή 

1077. Τήν όρθογραφία τών λέξεων μιας γλώσσας μπορεί νά τή 
δώση μόνο ένα ^Ορθογραφικό Λεξικό, καί αύτό δέν είναι έργο τής 
Γραμματικής. Γι' αύτό δέν πρέπει νά ζητηθή άπό έναν Όδηγό νά λύση 
άπορίες πού μόνο ένα Λεξικό θά μποροΟσε νά τΙς λύση. Ό σκοπός τοΟ 
'Ορθογραφικού αύτοΟ ΌδηγοΟ είναι πολύ περιορισμένος. 

Άπό τό ένα μέρος, πολλές λέξεις τής γλώσσας μας, λόγιες ή λαϊ-
κές, πού διατήρησαν τόν άρχαίο τύπο, έχουν όρθογραφία πού άμφιβάλ-
λεται άπό πολλούς (κάθισα - κάϋησα) ή δέν όρθογραφοΟνται σωστά 
(λ.χ. τό προάστιο γράφεται προάοτειο) ή μπερδεύονται μέ άλλες λέξεις 
καί στραβογράφονται (Ιφορεία καί ευφορία, λατρεία καί ειδωλολα-
τρία). Καί άπό τό άλλο μέρος οί νεώτερες λέξεις τής γλώσσας μας γεν-
νοΟν πυκνές δυσκολίες : Γράφονται μέ πολλαπλές γραφές (μαζί, μαζύ, 
μαζή, μαζη' νιάτα, νηάτα, ν^άτα, νειάτα, νιάτα, νηατα κτλ.' δμορφος, 
ώμορφος, δμμορφος, ώμμορφος)' δέν έφαρμόζεται στήν όρθογράφηση 
δλων τών λέξεων μέ τήν άπαιτούμενη άκολουθία τό ϊδιο σύστημα* πολ-
λοί έπιμένουν σέ γραφές άντιεπιστημονικές, καθυστερημένες καί άδι-
καιολόγητες (ή γυναίκες, ή γυναίκες, πειά, τρελλός), ένώ άλλοι διατη-
poöv γραφές στηριγμένες στήν ιστορική άρχή, πού μεγαλώνουν δμως χω-
ρίς λόγο τΙς πραχτικές δυσκολίες τής όρθογραφίας (τραύα, τραυειέ-
μαι). Είναι άφθονες οί λέξεις πού πολλοί άμφιβάλλουν πώς θά γραφή 
ή ρίζα τους (λ.χ. λιβάδι), άλλά καί ώς πρός τις καταλήξεις συχνά βασι-
λεύει άμφιβολία καί άκαταστασία ή έπειδή δέν έπικράτησε ή σωστή 
γραφή ή έπειδή ύπάρχουν διαφορετικές άντιλήψεις καί τρόποι νά έφαρ-
μοστή ή ιστορική άρχή στή γραφή τους : βράδυ - βραδυνός, βραδυά κτλ., 
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ή βραδινός, βραδιά, βραδιάζω κτλ., d βυσσινής, τό βυσσινί ή ό βυσσι-
νύς, τό βυσσινυ κτλ. 

1078. Γιά δλα αύτά δέν μποροΟσε φυσικά νά γίνη λόγος μέσα 
στή Γραμματική, πού μόνο δρθσγραφικούς κανόνες μπορεί νά 
δώση γιά νά καθοδηγήσουν στή γραφή γενικών γραμματικών φαινο-
μένων, καί έτσι άπομένει στόν Όδηγό, συμπληρώνοντας τήν όρθογρα-
φική βοήθεια νά διαφωτίση άπορίες, άβεβαιότητες καί δυσκολίες, νά 
προλάβη λάθη δρθογραφικά σχετικά μέ διάφορες λέξεις, άλλά καί γενι-
κότερα νά βοηθήση νά ρυθμιστή καί νά ένοποιηθή ή σχολική όρθο-
γραφία σέ σύστημα θεμελιωμένο έπιστημονικά, σέ βάση δσο γίνεται πιό 
άπλή σύμφωνα μέ τΙς άρχές τής μεταρρυθμισμένης ιστορικής δρθογρα-
φίας, πού έξαρχής έφαρμόστηκε στή σχολική δημοτική καί τής έχει 
πιά γίνει παράδοση (*). 

1079· Ot κυριότερες άπό τΙς άρχές αύτές μποροΟν νά συνοψιστο&ν στ' άκό-
λουθα : 

1) Ή όρθογραφία τής γλώσσας μας δέν βίναι δυνατό ν* άκολουθήση άλύγιστα 
τήν Ιστορική άρχή, όπως έπιχειρήθηκε σέ παλιότερα χρόνια, καί νά γράφωμε λ.χ. 
βαρκονλλα, παραμύθι, τώρ$, Βασιλείς. Λόγοι κοινωνικοί, έθνικοί, έκπαιδβυτικοί 
άπαιτοΟν ν' άπλοποιηθή ή Ιστορική όρθογραφία. 

2) Τό όρθογραφίκό σύστημα τής μητρικής γλώσσας πρέπει νά μπορή νά 
δ ι δ ά σ κ ε τ α ι καί νά μ α θ α ί ν ε τ α ι , μέ κανόνες γραμματικούς σχετικά εύκο-
λοθύμητους, που νά μήν προϋποθέτουν τή γνώση τής αρχαίας γλώσσας καί τής 
γραμματικής της. "Αν λ.χ. παίρνη πβρισπωμένη τό τρώγε,npineι νά πάρη περισπω-
μένη καί τό τρώμε, άδιάφορο άν αύτό γεννήθηκε άπό τό τρώγομε' καί ή περι-
σπωμένη στή φακή δέν μπορεί νά στηριχτή στ* δτι ή λέξη αύτή άνήκει ή άνήκε 
στίς συναιρεμένες τής άρχαίας αττικής διαλέκτου. 

3) Μέ τή θέση πού παίρνουν στή ζωή μας ή άρχαία φιλολογία καί γλώσσα 
καί γιά πολλούς άλλους λόγους είναι φυσικό νά διατηρούμε, γενικά καί συνολικά, 
τήν Ιστορική όρθογραφία, καί σύμφωνα μέ αύτή νά όρθογραφοΒμε τΙς άρχαΐβς λέ-
ξεις τής σημερινής μας γλώσσας, λ.χ. τό παίζω μέ αι καί μέ ω καί δχι πέζο. 
Γιά πραχτικούς όμως λόγους μπορούμε νά μήν τήν άκολουθήσωμε, δσο δέν έρχό-
μαστέ σέ άμεση ή σέ μεγάλη άντίθεση μέ τήν άρχαία όρθογραφία (λ.χ. στή γραφή 
μέ ρρ ή μέ ύπογραμμένες) ή δπου άντιστέκονται διδαχτικές ανάγκες έπιταχτικές. 

1080. Σύμφωνα μέ τΙς άρχές αύτές γράφονται, δπως είναι καί έτυμολογικά 
σωστό, ot τύποι βασιλιάς (καί δχι βασιληας ή βασιλείας), ?φ<ά(καΙ δχι γρηά ή γρηά), 

1. Ό 'Ορθογραφικός 'Οδηγός δέν είναι γλωσσάριο. Ό φύση του άνάγκασε 
νά καταχωριστούν σ' αύτόν καί λέξεις λόγιες (λ.χ. άκκισμός) ή ξένες (λ.χ. ραφινά-
τ°ζ)> χωρίς αύτό νά σημαίνη πώς συσταίνεται ή χρήση τους στή σχολική γλώσσα. 
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τό *καμε (καί δχι τώκαμε), οι τιμές (καί δχι ή τιμαίς). Μεταγράφονται φωνητικά 
οί ν έ β ς έλληνικές λέξεις πού δέν είναι φανερή ή σχέση τους μέ τΙς αρχαίες, λ.χ. 
αγόρι (άντί άγώρι), τραβώ (τραι/ώ), καθώς καί ol μεταχριστιανικές γενικά λέξεις 
καί καταλήξεις ξ έ ν η ς κ α τ α γ ω γ ή ς , που γράφονται μέ άπλά φωνήεντα : ρο-
δάκινο άντί ρωδάκινο, τσιρότο (τσιρώτσ)' μέ γκ άντί γγ : ξίγκι' μέ άπλά σύμφωνα 
άντί μέ δυο δμοια (έκτος άπό τά κύρια 1103 β2) : ακουμπώ (άκκουμπώ), κανέλα (καν-
νέλλα), πίτα, βοσκοπούλα' μέ β : καβγάς, Σλάβος κτλ. "Ομοια ρυθμίζονται μέ Απλο-
ποιημένες γραφές μερικές καταλήξεις καί μερικά ορθογραφικά σημάδια, λ.χ. δέ ση-
μειώνεται ή ύπογραμμένη στό ζώο, λάδι, γελά, περιορίζονται τά δύο ρ κτλ. 

Ι.-Μέτί είδος (ι); 

1081. Προσημείωση.—Σέ κάθε κεφάλαιο αναφέρονται στή σειρά, δσο ύπάρ-
χουν: α) λέξεις, β) συσχετίσεις άπό λέξεις συγγενικές ή δχι, πού μπερδεύονται 
συχνά ή που ή όρθογραφία τους άμφιβάλλεται, καί γ) καταλήξεις. 

Ό αστερίσκος που συνοδεύει τΙς λέξεις στό πρώτο μέρος κάθε κεφαλαίου ση-
μαίνει πώς αύτές συσχετίζονται στό δεύτερο μέ άλλες. 01 άριθμοί στις παρενθέσεις 
παραπέμπουν στους παραγράφους τής Γραμματικής, δπου ρυθμίζεται ή όρθογραφία 
τών λέξεων, τόπων ή καταλήξεων, ή καί μόνο σέ μέρη τοΰ Παραγωγικού ή του 
Τυπικού, δπου άναφέρονται σχετικά παραδείγματα. 

"Οσα λέγονται σχετικά μέ τΙς καταλήξεις δέν άποτελοδν πάντοτε κανόνες, 
άφοδ αύτό δέν μπορεί νά γίνη. Συχνά γίνεται μόνο ή προσπάθεια νά διαφωτιστή ή 
γραφή τών λέξεων πού Ιχουν φωνητικά τήν Ιδια κατάληξη. Άλλά καί ή κατάληξη 
πρέπει νά νοηθή, γιά τις πραχτικές άνάγκες τής όρθογραφίας, πλατιά. Σημαίνει 
έδώ δχι μόνο τή σχηματιστική κατάληξη (μαβ-ής, καλ-ύτερος) καί τήν παραγω-
γική (βαρ-ίδι, βυσοιν-ής) άλλά καί τό τέλος τής λέξης, που μπορεί μέρος του 
ν' άνήκη σήμερα καί στο θέμα της (ξ·ίδι, όξ-ιά). Γιά άνάλογο πραχτικό λόγο με-
ρικές λέξεις άναγράφηκαν στόν πίνακα καί τών λέξεων καί τών καταλήξεων. 

1082. Γιά τις λέξεις μέ καταχρηστικό δίφθογγο (ta) κτλ. βλ. 
καί 1097. 

αιφνιδιασμός, άλι — άλίμονο, Αλλήθωρος, άλλιώς — Αλλιώτικος, 
αλυκή, άμείβω*, Αμφικτιονία, Αναφιλητό, άνίδωτος*, Αντικρύ*, άξέ-
νοιαοτος, Απάγκιο, Αοτίατρος, αφήνω — άφηοα* 

βαρήκοος, βεζίρης, βράδυ*, βρικόλακας' 
γειά (ύγεία) άλλά γιά (άκλιτο), γένι *, γιαίνω—έγιανα, γίνομαι-

έγινα, γέλιο *, γλιοτρίδα, γλιοτρώ, γλείφω *, γλιτώνω, γρικώ· 
δάκρυ(581) —δακρύζω, δίοδος*, δίχτυ (581), δόρυ, δυάρι*' 
έγειρα (γέρνω), ένδοιαομός, εξι, έπηρεάζω *· 
θειάφι, θελιά' 
καημός, κάθισα-(κάθομαι) καθίζω (945), κοΛιακούδα, καντήλα, 
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χαριοφιλι (άλλα χαρυόφνλίο), κείτομαι, κελαηδώ, κλήδονας, κο/τι?, 
κοιτάζω, χολλιτοίδα, κόμητας, κώδικας' 

λαγήνι, λείπω *, λιβάδι, λίγδα, λιγνός, λιντοάρω, Λιψία, λιώνω, 
λόξιγκας, λυγερός· 

μαζϊ, μαντίλι, μεγαλεπήβολος, μελαχρινός, μεταλλείο — μετάλλιο*, 
μετανιώνω, μετάνοια, μοιρολόγι, μοτοσικλέτα, Μουνιχία, μπίρα, μύγα' 

νιώθω, νοιάζομαι' 
ξενιτιά, ξίγκι, ξίδι, ξινός, ξιπάζω* 
οίκτίρω, δρειβάτης, δρείχαλκος, δξιά' 
παμψηφεί, περήφανος πέρσι, πιά *, πιό *, πίτα, πλατειασμός, Πο-

τίδαια, πρίγκιπας, προάστιο* 
ριζικό, ρύζι, ρυζόγαλο' 
σάτιρα — Σάτυρος*, σβήνω (918.11), Σιληνός, σιρίτι, σκίνος —σκοι-

νος*, σκίρο, σμίγω*, σπυρί, Στάγιρα —Σταγιρίτης, στάχυ (581) —ίε-
σταχνάίω, σταχνοΛο/ώ, στίβος — στοίβα*, στειλιάρι, οτριμώνω, στήλη — 
στύλος*, στίχος — στοίχος *, στρείδι, στρίβω, στύβω, στυφός, συνηθίζω· 

τάΑιρο, ταμείο —ταμίας, ταξίδι, τέσσερεις, τέτοιος, τζίτζιφο, το-
πίο (καλύτερα έτσι), τσόφλιο· 

ύπόψη' 
χίμαιρα*, Χιμάρα, χιμώ' 
φίδι, φιλονικία, φιτίλι, φοβητσιάρης. 

1083. Πρόσεξε τή διαφορά : 

άλείφω, άλειμμα — άλοιφή' 
άμείβω, άμειψισπορά — άμοιβή, άμοιβάδα, άργυραμοιβός* 
άντικρύ — άντικρινός, άντικρίζω, άντίκρισμα* 
βράδυ (581) — βραδιά, βραδινός, βραδιάζω, άβράδιαστος· 
yirt , πληθ. ρένια — γενειάδα, γενειοφόρος (350)* 
γέλιο - γελοίος, γελοιογραφία' 
γλείφω —γλύφω (424)· 
δίβουλος, δίοδος, διόδια. δίπορτο, δισύλλαβος, διώνυμο κτλ. (359) 

— δυάρι, δυαρχία κτλ. (360)* 
δισέγγονος, δισεκατομμύριο κτλ. (359)—δυσανάλογος, δύσκολος, 

δύσπιστος, δύστυχος (άλλά δίστιχο) κτλ. (317)* 
έγκληματώ — έγκλιματίζω' 
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έγχειρίζω έγχείρισα — έπιχειρώ Επιχείρησα (946 A3)* 
εϊδα, εΙδώθηκα—(1)δώ, Ιδοαθούμε, Ιδωμένος, άνίδωτος (955)* 
έξάρτηοη — έξάρτνση — κατάρτιση (424)' 
έπηρεάζω, έπήρεια — έπιρροή' 
ιλη (μονάδα ίππικοΟ), ιλαρχος - ύλη (ούσια), υλικός, ύλοτομία κτλ. 
κλήμα, κληματαριά —κλίμα, κλιματικός' κλιμάκιο, κλιμακωτός· 
κλίση (λ. χ . οδσιαστικοϋ), έγκλιση, άπόκλιση, προκλιτικός — κλήση 

(λ.χ. στά δικαστήριο), έκκληση, πρόκληση, παράκληση, προκλητικός — 
έκλυση, σύγκλυση, κατακλυσμός' 

λείπω, λειψός, λείψανο, λειψανδρία, λειψυδρία — Λοιπός, έπίλοι-
πος, υπόλοιπος — λιποτάχτης, λιποψυχία κτλ. ' έκλειψη, έλλειψη, διάλει-
ψη, παράλειψη —άντίληψη, σύλληψη, υπόληψη' παραλείφτηκε (παρα-
λείπω) — παραλήφτηκε (παραλαβαίνω)' 

μακρύς — μακριά, μακρινός, μακρινάρι, Μακρινίτσα· 
μείγμα, μείξη, άνάμειξη, μειχτός, άνάμειχτος - μιγάδας, συμμιγής' 

σμίγω, σμιγός, σμιγάδι' 
δμαλίζω - δμαλύνω' 
περήφανος - περίφημος' 
πιά, πιό (έπίρρ.) — ποιά, ποιο (άντων.)' 
σάτιρα, σατιρίζω, σατιρικός (λ .χ . ποίηση) — Σάτυρος, σατυρικός 

(λ. χ . « ΐ ρ ^ Η (424)· 
σκ/νος (τδ μαστιχόδεντρο) - σκοϊνος (τό βούρλο άπ9 δπου κάνουν τά 

σκοινιά) (424)' 
σπηλιά- σπιλιάδα (ή φρικίαση τής θάλασσας άπό δυνατό άέρα)' 
στιβάδα, στίβος —στοίβα, στοιβάζω' 
στήλη (λ.χ. έπιτύμβια, σημάδι γιά δριο), στηλιτεύω, άναστηλώ-

νω (ι) — στύλος, οτυλίτης% στυλώνω, αναστυλώνω ('), στυλοβάτης, έπι-
στύλιο, ύποστύλωση κτλ. 

στιχος(σειρά άπό λέξεις,γράμματα)-στοίχος (κάθεάλλησειρά)(424)' 

1. Πλάι στό στυλώνω λέγε κί τό λαϊκό αναστυλώνω (και άναστύλωμα) 
μέ τις σημασίες: στηρίζω (μέ στύλους ή δχι), σηκώνω, υψώνω (άναστυλώάηκε 
ό Μοριάς, Βαλαωρίτης), άναζωογονώ, δυναμώνω {αναστυλώθηκε ή καρδιά μου, 
με άναστύλωσε τό κρασί). Ό λόγιος άρχαιολογικός όρος πού λέγεται γιά τήν 
αποκατάσταση μνημείου, τήν ύψωση στήλης γιά μνημείο ή έπάνω σέ μνημείο 
γράφεται μέ η. 
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συμπόνια, άπονιά — έννοια, διχόνοια, δμόνοια, πρόνοια' 
τοίχος (δ) —τείχος (τό)' 
χίμαιρα — χείμαρρος (ξεροπόταμος). 

Πρόσεξε άκόμη: 
α) 'ία, -ειο 

αρχηγία - αρχηγείο' 
δημαρχία - δημαρχείο' 
ναυαρχία — ναυαρχείο' 
προεδρία (συνεδρία) — προεδρείο' 
στρατηγία — στρατηγείο' 
υπουργία — υπουργείο' 

ποτοποιία — ποτοποιειο' 
χαρτοποιία — χαρτοποιειο' 
άφορία, ευφορία — φορείο, λεωφορείο' 
ατροφία, υποτροφία, υπερτροφία — τροφεία (τά)· 
γυμνασιαρχία — σχολαρχεϊο. 

β) -tâ, -ε£α 
(σκοπός) σκοπιά — (κατασκοπεύω) κατασκοπεία' 
(στρατός) στρατιά — (στρατεύω) έκστρατεία' 
(πόρος) ποριά — (πορεύομαι) πορεία. 

γ \ - ία 

(άντιπροσωπεύω) Αντιπροσωπεία — (διπρόσωπος) διπροσωπία, πλα· 
στοπροοωπία' 

αντρεία - (άνανδρος) άνανδρία, λειψανδρία, πολυανδρία' 
(δουλεύω) δουλεία - (εθελόδουλος) έθελοδονλία' 
(έφορος, έφορεύω) εφορεία — (εύφορος) ευφορία' 
(λατρεύω) λατρεία — (ειδωλολάτρης) είδωλολατρία* 
(πορεύομαι) πορεία — (άεροπόρος) άεροπορία, άργοπορία, βράδυ-

πορία, δδοιπορία, πεζοπορία, πρωτοπορία. 

8) -ιο, -βίο, (ela) 
γραμμάτιο — γραμματεία' 
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μετάλλιο — μεταλλείο· 
μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο — άστεροσκοπειο' 
σχόλιο — σχολείο' 
σφάγιο — σφαγείο* 
τελώνιο — τελωνείο* 
φυλάκιο — φυλακειο' 
μονοπώλιο — βιβλιοπωλείο. 

ε) -ela, -βίο 
έ μπορεί α (έμπορία) — έ μπορεί ο' 
μαντεία — μαντείο· 
πρυτανεία — πρυτανείο. 

ζ) -ία, -ιο 
συνεδρία —, συνέδριο. 

1084. Καταλήξεις.— Βλ. γιά τά έπίθετα σέ (ίσιμος) 297,— 
γιά τά θηλ. έπίθετα σέ (id) 633,— γιά τά παραθετικά τών έπιθέτων καί 
τών έπιρρημάτων σέ (fcegoç), ( f ra toç) ' (έτερα), (ίτατα) 666,— γιά 
τά ρήματα σέ (td£o), (ί£ο), (Ivo) 918, — γιά τό (i) τής παραλήγου-
σας τών άορίστων σέ (cva), (icra) 946, — γιά τά έπιρρήματα σέ (ιά) 
1008. 

(ια) ούσ. θηλ. Τά περισσότερα όξύτονα καί πολλά άλλα γράφον-
ται μέ ι : 

a) -id (264.11, 288.1): βαριά, βραδιά, βελονιά, έλιά, ζητιανιά, 
ΰελιά ('), κερασιά, κρανιά (*), μητριά (59), ξενιτιά, δργιά (59), δξιά ('), 
προβιά (»). 

β) - ί α (264.11); άηδία, 9Ακαδημία, άμνηστία (άλλά μνηστεία), 
απληστία, άοωτία, διετία, εϋφορία, ήγεμονία, ήγ ου μεν ία (καλύτερα 
έτσι), προεδρία, τυραννία, υπουργία, φιλοκαλία κτλ. *Αρκαδία, 
9Ασία κτλ. 

1. 01 λέξεις θελιά, κρανιά (άρχ. κράνεια), οξιά (άρχ. όξύη), προβιά (έπίθ. 
πρόβειος) Ιρχονται πιθανότατα άπό τοός μεταγενέστερους ή μεσαιωνικούς τύπους 
θηλέα, κρανέα, οξέα, προβέα καί γράφονται κανονικά μέ ι. Τό ϊδιο άληθεύει καί 
γιά τά θηλυκά έπίθετα σέ -ιά, πλατιά (άρχ. πλατβΓα, μεσαίων, πλατέα). Μέ ν γρά-
φεται τό καρνά (καρυδιά), καρυόφνλλο, Καρυά, Καρυώτης, Καρυάτιδες. 
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γ) - ι α ( π ρ β . 88.5) : Αρρώστια, γύμνια, ζήλια, κάμπια, ορφάνια, 
περηφάνια, πούλια, συμπόνια, φτήνια. 9Ερέτρια. 

Γράφονται δμως καί πολλές λέξεις μ έ ει (264.12): 
-cid: γιατρειά, δουλειά, (έ)σοδειά, παντρειά' 
-ela : (πολλά άπό τά ούσιαστικά τά παράγωγα άπό ρήματα σέ 

-εύω, άλλά καί άλλα) : άγγαρεία, άγυρτεΐα, άλαζονεΐα, άλητεία, βασι-
λεία, δεσποτεία, δουλεία, δυναστεία, είρωνεία, έπιμελητεία, έρμηνεΐα, 
έταιρεία (καλύτερα Ιτσι), έφεδρεία, έφορεία, θητεία, κολακεία, κοσμη-
τεία, λατρεία, λιτανεία, μαγεία, μεσιτεία, μνηστεία, νηστεία, παιδεία, 
πολιτεία, πορεία, πραγματεία, συνοδεία' βαρεία, δασεία, οξεία, πλατεία* 
θεία, λεία, μνεία, χρεία. 

- ε ι α : άδεια, άκρίβεια, άλήθεια, άσφάλεια, άμέλεια, βοήθεια, έγ-
κράτεια, έπιφάνεια, ευγένεια, ευλάβεια, ευσέβεια, νήστεια, περιέργεια, 
πραμάτεια, προμήθεια, συγγένεια, συμπάθεια, συνήθεια, φτώχεια, 
ωφέλεια. Άλεξάντρεια, 9Αντιόχεια, Δαύλεια, Δεκέλεια, *Ελάτεια, Μαν-
τινεία, Φιλαδέλφεια, Χαιρώνεια' Θάλεια, *Ιφιγένεια κτλ. 

Μέ oc γράφονται χροιά, Τροία—άγνοια, άγχίνοια, διχόνοια, έν-
νοια, εύνοια, ομόνοια, παλίρροια, πρόνοια. Εύβοια. 

(ίδι) ούσ. (264.5), μέ ι : βαρίδι, κεντίδι, ξίδι, σκαφίδι, ταξίδι, 
φίδι. 

Εξαιρούνται : βοτρύδι, καρύδι, κρεμμύδι, μύδι, φρύδι' άντικλείδι, 
στρείδι' Παλαμήδι. 

( ι ά ε ρ ά ς ) έπίθ., μέ ι : άσπριδερός, μαυριδερός (304). 
(ίδις) κύρια άρχαΐα δνόματα άρσ. Γράφονται συνήθως μέ ι στήν 

παραλήγουσα : 9Επιμενίδης, Εύριπίδης, Θουκυδίδης, Τανταλίδης, Φω-
κυλίδης. 

ΈξαιροΟνται: 9Αρχιμήδης, Διομήδης, Παλαμήδης κτλ. ' Φερεκύδης 
καί μερικά άρχαια πατρωνυμικά σέ -είδης: 9Ατρείδης, *Ηρακλείδης, 
Πηλείδης, δμοια καί 9Αριστείδης, Ίπποκλείδης, Υπερείδης (καλύτερα 
έτσι). 

(ιπός) έπίθ., μέ ι: άστικός, έλληνικός, παστρικός. 
ΈξαιροΟνται: θηλυκός, λιβυκός, δανεικός, δεκελεικός. "Όμοια τά 

ούσιαστικά: δαρεικός, Κεραμεικός. 
(ίλα) ούσ. άφηρημένα (292.2), μέ i : Ανατριχίλα, καίλα, σαπίλα. 
(ίμι) ούσ. (293), μέ ι: άγρίμι, ψοφίμι. 
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Γράφονται μέ η : ασήμι' μέ ν : προζύμι, στενορύμι. 
(ίμισι) (μισι), (ίμισις) (μισις) β' συνθετικέ. Γράφεται ή λήγουσα 

μέ η μόνο δταν τό α' συνθετικό είναι τό άρσενικό ίνας ή τό θηλυκό 
μιά : ένάμισης μήνας, ένάμιση τόνου· μιάμιση όκά, μιάμισης μέρας. 
Σέ δλες τις άλλες περιστάσεις γράφεται μέ ι : ένάμισι πεπόνι, δυό-
μισι οκάδες, τρεισήμισι ώρες, δυόμισι κιλών. 

(ινός) έπίθ. όξύτ. (306), μέ ι: άντικρινός, βοδινός, βορινός, βρα-
δινός, έσπερινός, μακρινός, μελαχρινός, παντοτινός, πασχαλινός, τω-
ρινός, φετινός. 

ΈξαιροΟνται μερικά έπίθετα σέ -εινός : έλεεινός, κλεινός, δρεινός, 
ποθεινός, σκοτεινός, ταπεινός, υγιεινός, φωτεινός. "Έτσι καί πετεινός. 

(ινός) έθνικά, μέ ι (283.2) : *Αλεξαντρινός, Βυζαντινός, Καλα-
βρυτινός (ι). 

Τά οικογενειακά γράφονται κατά τήν περίσταση καί μέ τΙς δύο 
καταλήξεις (1100). 

(ινος) έπίθ. προπαροξύτονα (298.3), μέ ι: μάλλινος, τιέτρινος. 
(ιο) ούσ. ούδέτερα (264.9). Συνήθως μέ 11 γέλιο, καταβόδιο, 

τετράδιο. Άλλά καί : άπόγειο, Ισόγειο, ύπόγειο. 
(ιος) έπίθ. (299), μέ ι : άγριος, αΙώνιος, σάπιος, τίμιος, τρύπιος, 

υποχόνδριος. 
ΈξαιροΟνται : άδειος, άντρίκειος, γυναικείος, δάγκειος, έπίγειος, 

Ισόγειος κτλ., πρόβειος, τέλειος — δμοιος. 
(ιος) κύρια. Γράφονται μέ ι τά περισσότερα: 9 Αθανάσιος, Γεώρ-

γιος, Εύσέβιος. Άλλά καί "Αρεως, Βασίλειος, 'Ηράκλειος κτλ. 
(ιάς) κύρια, δνόματα ποταμιών, μέ ει: * Αλφειός, Πηνειός, Σπερ-

χειός, άλλά 9Αξιός. 
(ίος) έπίθ., μέ ει : άστειος, θείος, λείος, οικείος- δμοια καί πληβείος, 
(ιρός) έπίθ. Γράφονται μέ η: άνθηρός,δαπανηρός, πνιγηρός, πο-

νηρός, τολμηρός. 
Γράφονται μέ υ : άρμυρός, βδελυρός, βλοσυρός, Ισχυρός, δχυρός. 

1. Καταλήγουν ai -ηνός μβρικά άρχαία έθνικά, tδίως μικρασιατικά : Άβν 
δηνός, Άδραμντ(τ)ηνός, Άστακηνός, Δαμασκηνός, Κνζικηνός, Λαμψακηνός, Μαδν-
τηνός, Περγαμηνός. "Έτσι καί τό Σαρακηνός. 
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(Uni) ούσ. (289), μέ δύο ι : άρματολίκι· άλλά σκουλήκι. 
(ρ*ά) ούσ. (280), μέ i : καμπαναριό, νοικοκυριό, πλυσταριό, σκου-

πι<5αρι<5, συμπεθεριό. Εξαιρείται τό μαγειρειό. 
(ίς) έπίθ. δξύτονα. Γράφονται μέ η: τό δαμασκής, δεξής καί δσα 

σημαίνουν χρώμα (630): βυσσινής, μελιτζανής. Τά ύπόλοιπα γράφον-
ται μέ ν ; φαρδύς, πλατύς. 

(ίσιος) έπίθ. (298.10), μέ ι : βουνίσιος, παιδιακίσιος, τουλον-

μίσιος. 
Γράφονται μέ 1| τά λόγια άρχ. έπίθετα ετήσιος, ήμερήοιος, γνή-

σιος, τά ούσιαστικά μαρκήσιος, μαγνήσιο καί τά έθνικά : Ζαγορήσιος, 
9Ιθακήσιος, Μιλήσιος' Δωδεκανήσιος, Έφτανήσιος, Μοσχονήσιος (δω-
δεκανησιώτικος κτλ.). 

(ιβμάς) ούσ. (288.3), μέ ι: έλληνισμός, χριστιανισμός. 
ΈξαιροΟνται (πρβ. 918.6): δανεισμός, σεισμός, κατακλυσμός, γογ-

γυόμός κ.ά. 
( ι σ τ ι κ ά ς ) (έπίθ,). Γράφονται συνήθως μέ ι στήν προπαραλήγουσα : 

ελληνιστικός, ποτιστικός' άλλά : ίλκυστικός, μεθυστικός, αναμνηστικός, 
χρηστικός, αποκλειστικός, πειστικός, δανειστικός, αθροιστικός κ. ά. 
Όμο ια καί Εμπρηστικός, νηστικός, μυστικός. 

(ίστίΗος) έπίθ. (298.9), μέ ι: άγορίστικος, κουκλίστικος. 
(ιστίς). Γράφονται μέ ι στήν παραλήγουσα (263.1, 288.2): τρα-

γουδιστής, βουδιστής. ΈξαιροΟνται : δανειστής, ληστής. 
(ιτικός) έπίθ. Γράφονται συνήθως μέ η στήν προπαραλήγουσα : 

απορροφητικός, μαθητικός. Άλλά : άναλυτικός, διαλυτικός, διαχυτικός, 
δυτικός, Ιδρυτικός, φυτικός' κλιτικός, κριτικός, σπιτικός. 

(τίρα), (τέρας), (τίρι), (τίριο), ούσ. (265), μέ η: τροπωτήρα, 
φορτωτήρα' άνεμιστήρας, οδοστρωτήρας, φωστήρας' πατητήρι, ποτήρι, 
τρεχαντήρι' δικαστήριο, Εκπαιδευτήριο. 

ΈξαιροΟνται: κεφαλοτύρι, ψωμοτύρι κτλ.' μαρτύριο, χτίριο. 
(ιτίς) ούσ., μέ δύο 1|: άθλητής, έπιθεωρητής, μαθητής, τηλεγρα-

φητής, τρυγητής. ΈξαιροΟνται : Ιδρυτής, μηνυτής, κριτής. 
(ίτις) ούσ. Τά περισσότερα μέ ι καί η: έρημοσπίτης, οπλίτης, 

πολίτης, σπουργίτης, συντοπίτης, τηγανίτης. 
Γράφονται μέ δύο η: άλήτης, κομήτης, κυβερνήτης, πλανήτης, 

προφήτης. 
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Γράφονται μέ ν καί η τό δύτης, θύτης, λύτης καί τά σύνθετα άπό 
αύτά (λ. χ. τρωγλοδύτης, Ιεροθύτης, προλύτης, σιδεροκαταλύτης), καθώς 
καί τό άγιογδύτης, νεροχύτης, γερακομύτης κτλ. 

(fiις) έθνικά (283), μέ ι : Λιβαδίτης, Σκιαθίτης, Ώρείτης. 
Γράφονται μέ ει τό eΑγιορείτης, Πηλιορείτης, (Μαρώνεια;) Μα~ 

ρωνείτης, καί μέ if τό ΑΙγινήτης. 
(ίτιτα) ούσ. (292.4), μέ ν καί if: ταχύτητα, βαρύτητα. 
(ιτά) ούσ. (264.6). Συνήθως μέ η: αναφιλητό, κυνηγητό, παραμι-

λητό, ποδοβολητό, ρουχαλητό. 

2.— ο ή ω; 

1085· αγόρι, αμόνι, βόδι, βόλι, βόλος, Βόλος, δωσίλογος, δω-
σιδικία (946 Γ), ένωμοτία, ένωμοτάρχης, έξωμότης (383), θεόρατος, 
κλοτσώ, κολίγος, κολόνα, κορόνα, κοστίζω, κρεοπωλείο (354), μόλος, 
δμόνω - δμοσα, ορκωμοσία, παρωνυχίδα, πλανόδιος, πρωτύτερα, ρο-
δάκινο, ρομανικός, ρομαντικός, ρόμι, σαγόνι, σοβινισμός, σκόρος, 
συνωμοτώ — συνωμοσία (383), Σκοτία, τσόφλι, τώρα, χλωμός, χρεό-
γραφο, χρεοκοπία, χρεολύσιο (354). 

1086. Πρόσεξε τή διαφορά: 
αύτόφωρος — διάφορος, παράφορος· 
βιοτικός, άποχειροβίοτος — άβίωτος, βιώσιμος' 
διόδια — διωδία, τριωδία, τριώδιο' 
Ιόνιος (λ.χ. 'Ιόνιο πέλαγος), παν ιόν ιος— Ιωνικός (τής Ίων(ας), πα-

νιώνιος' 
δδύνη — έπώδυνος (άλλά ώδίνες)' όλεθρος, εξολοθρεύω - πανω-

λεθρία (383)' ομαλός — άνώμαλος' ορυχείο — Ανθρακωρυχείο' 
δνομα, συνονόματος — άνώνυμος, έπώνυμο, συνώνυμο κτλ. (379)' 
οφείλω, δφειλή, δφελος — ωφελώ, ώφέλεια, ωφέλιμος' 
στοά — στωικός' 
ύπερορία έξορία — ύπερωρία ή έργασία πάνω άπό όρισμένες ώρες' 
χορικός (πού άνήκει στό χορό) - χωρικός (πού άνήκει στό χωριό ή 

στή χώρα). 
1087·1ΓαταΛι}$β4$.—Βλ. γιά τά παραθετικά σέ (ότερος) 648,—γιά 

τά ρήματα σέ (όνο) 918.8,— γιά τούς άοριστικούς τύπους σέ ( - ο σ α ) 
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946 Β,— γιά τή ρίζα (δο) τοϋ έδωσα 946 Γ,—γιά τΙς μετοχές σέ 
(οντάς) 913.3, σέ (ομενος) 980. 

(όνα) ούσ. θηλ., μέ ο τά περισσότερα: άλκυόνα, αμαζόνα, εικόνα, 
σταγόνα — Γκιόνα, 9Ελασσόνα, Καρχηδόνα, Χαλκηδόνα. "Ομοια καί ή 
Λακεδαίμονα. 

Γράφονται μέ ω : αρραβώνα, βουβώνα, λεγεώνα — Αυλώνα, δα-
βνλώνα, Καλυδώνα, Σιδώνα, Σικυώνα. 

(άνας), (ιόνας) όνόματα άρσ. παροξ. (281). Γράφονται μέ ω : αγ-
κώνας, άμπελώνας, Απατεώνας} περιστεριώνας, χειμώνας. 

Γράφονται μέ ο : άλα£όνας, ήγεμόνας, κανόνας, συνδαιτυμόνας. 
(ονας) όνόματα άρσ. προπαροξ., μέ ο: Ακτήμονας, άξονας, Αρχι-

τέκτονας, γείτονας, γνώμονας, δαίμονας, δεισιδαίμονάς, έπιστήμονάς, 
κίονας, κλήδονας, καί τά έθνικά Μαίονες, Παίονες, Τεύτονες κτλ. 

( ά ν α ς ) ούσ. κύρια παροξ. Γράφονται μέ ω οί τοπωνυμίες: Ε λ ι -
κώνας, Κιθαιρώνας, Μαραθώνας κτλ., καί ό Ποσειδώνας. 

Γράφεται μέ ο δ Στρυμόνας κα t τά έθνικά Μακεδόνες, Παφλα-
γόνες κτλ. 

( ο ν α ς ) ούσ. κύρια καί έθνικά, προπαροξύτονα. Γράφονται τά περισ-
σότερα μέ ω : Πάρνωνας, Λάκωνας, Τσάκωνας' 9Αμφιτρύωνας, ν/ω-
νας, Μπόλλωνας, Δευκαλίωνας, Κίμωνας, Κρίτωνας, Πλάτωνας, Σό-
λωνας, 9Ωρίωνας. 

Γράφονται μέ ο : 9Αγαμέμνονας, cΑλιάκμονας, 9Αμφικτίονες, 9Αμ-
φίονας, 9Αρίονας, 9Ιάσονας, Φιλήμονάς. 

(όνΐ) ούσ. ούδ., μέ ο : αηδόνι, κανόνι, κοτρόνι, λεμόνι, μακαρόνι, 
παγόνι, πεπόνι, πριόνι, σαγόνι, σεντόνι, στημόνι, τιμόνι, τρυγόνι, χε-
λιδόνι, χιόνι. 

Γράφονται μέ ω : αλώνι, κυδώνι, κωθώνι, παραγώνι, ψώνι. 
(ονία) τοπωνυμίες. Γράφονται μέ ω : Βαβυλωνία, 9Ιαπωνία, 9Ιω-

νια, Αακοονία, Λαπωνία, Πολωνία. 
Γράφονται μέ ο : 9Εσθονία, Λεττονία, Λυκαονία, Παταγονία, Πα-

φλαγονία, Σαξονία. 
(ομα), (ομάς), (ονιά) ούσ. παράγωγα άπό ρήματα, μέ ω : κάρφω-

μα, κλείδωμα· λυτρωμός, ύψωμός' κλείδων ιά, παγωνιά. "Ομοια καί 
γωνιά, θημωνιά, χειμωνιά κτλ. Άλλά έρχομός, πετονιά. 

(ορας) ούσ. προπαροξ., μέ ο : αυτοκράτορας, διδάκτορας, δικτάτο-
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ρας, είσπράχτορας, κόκορας, παντοκράτορας, προπάτορες, πάστορας, 
πραίτορας — Βίκτορας, α.Εκτορας, Μέντορας, Νέστορας. 

(οπός) έπίθ. (304.3), μέ ω : κιτρινωπός, κοκκινωπός, χαρωπός, 
(οσίνι) ούσ. (292.3), μέ ο : άγραμματοούνη, γρηγοροσύνη, δικαιο-

σύνη, καλοσύνη, μεγαλοσύνη, χριστιανοσύνη. 
(ότις) ούσ. άρσ. Γράφονται μέ ο: άγρότης, δεσπότης, δημότης, 

έξωμότης, Ιππότης, συνωμότης, τοξότης. 
Τα υπόλοιπα σέ (ότις) καί σέ (ιότ/ς), γράφονται μέ ω : θιασώτης, 

ιδιώτης, νησιώτης, στρατιώτης. 
(ότις) καί (ιότις) έθνικά (283.1), μέ ω : Άντριώτης, Ηπειρώτης, 

Ρουμελιώτης, Σουλιώτης. 
(οτός) έπίθ. ρηματικά κ.ά. (296.3, 298.6), μέ ω : θολωτός, κλι-

μακωτός, μεταξωτός, σηκωτός, σπαθοηός, φτερωτός. "Όμοια καί τά 
θηλυκά ούσιαστικά σέ (οτί): πινακαηή, καί τά έπίθετα σέ (οτιχός)9 

παράγωγα άπό ρήματα σέ Άνω : δλοκληρωτικός, τελειωτικός. 9Αλλά 
κοινοτικός, ποιοτικός, ποσοτικός, δεσποτικός, Ιπποτικός' έκδοτικός, 
προδοτικός, συνωμοτικός κτλ. 

3·—ε ή αι; 

1088· Άλκμεωνίδες, έναίσιμος, Κυνέγειρος, ξέρω, Ποτίδαια, 
φιλενάδα. 

1089. Πρόσεξε άκόμη: 
γεωγραφία, γεωμετρία, γεωπονία κτλ . - γαιάνθρακες, γαιοκτήμονες· 
παίρνω - περνώ* 
έλεος, πολυέλεος - πολυέλαιος (πολυκάντηλο κρεμαστό)' 
έτοιμος, έτοιμόλογος, έτοιμόρροπος κτλ. — έτυμο, έτυμολόγος, 

έτυμολογία' 
παλεύω πάλεψα, πάλεμα — παλαιστής, παλαίστρα· 
πηγαίνω — πηγεμένος, πηγεμός ' πλαταίνω — πλάτεμα ' 
ταίρι, παράταιρος, έταιρεία, συνέταιρος -έτερόφωτος, έτερώνυμος. 
Οί παθητικές καταλήξεις -μαι,-σαι, -ται δέν πρέπει νά μπερ-

δεύωνται μέ τΙς ένεργητικές καταλήξεις -με, -σε, -τε τών όμώνυμων 
ρηματικών τύπων. Γράφομε: 

έγώ σηκώνομαι, πληρώνομαι καί έμεϊς σηκώνομε, πληρώνομε 
27 
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τδ παίδι σηκώνεται 
το βιβλίο δένεται 

καί έσεϊς σηκώνετε ένα βάρος 
έσεις δένετε τδν κόμπο. 

1090· Καταλήξεις.— Βλ. γιά τά ρήματα σέ (έβο)9 (ένο), (έρνο) 
918,— γιά τις μετοχές σέ (εμένος) 962.2. 

(έα) ούσ., μέ αι: αυλαία, ήλιαία, κεραία, μαία, περικεφαλαία, 
σημαία. 

ΈξαιροΟνται μερικά : θέα, ιδέα, νέα, παρέα. "Ομοια καί τά κύ-
ρια : Ζέα, Καπνικαρέα, Κέα, Νεμέα, Τεγέα' Ρέα. 

(εα)κύρια προπαροξ., μέ αι: Νίκαια, Νίσαια, Ποτίδαια, Φώκαια. 
(écxoç) έπίθ., (έιχα) ούσιαστ. (πληθ.) (300), μέ αι: άθηναίικος, 

Παπαχρισταίικα, Μαζαίικα. 
(έλνο) ρήματα, μέ ε: παραγγέλνω, στέλνω, 
(εμα), (εμάς) ούσ. παράγωγα άπό ρήματα (264.1.4): βασίλεμα, 

ρέμα, στένεμα· μισεμός, πηγεμός. Γιά τό -εμ(μ)α βλ. άκόμη σελ. 421. 
( e r a ) ούσ. προπαροξ.(287,498), μέ a t ; δράκαινα, λύκαινα· zfy/"?-

τραινα, Μαύρομιχάλαινα. 
(έι) ούσ. πληθ. προπερισπ. (615, 545), μέ α ι ; νοικοκυραίοι, Γρι-

βαϊοι, Μποτσαραιοι. 
(έος), (iéoç) έπίθ. προπερισπ. (299), μέ αι: άκμαιος, άρχαιος, 

σπουδαίος, βαθμιαίος, στιγμιαίος, ώραΐος. "Ομοια, τό ούσ. άπευκταιο 
καί τά προπαροξ. έπίθετα άποτρόπαιος, βίαιος, δίκαιος. 

Γράφονται μέ ε τό νέος, τά έπίθετα σέ ( Α έ ο ς ) (299) έκτός άπό 
τό κεφαλαίος: ρωμαλέος, πειναλέος, φευγαλέος, φρικαλέος, καθώς καί 
τά ρηματικά έπίθετα σέ (τέος) ; προπλ^ρωτέος. 

( έ ο ς ) έθνικά (283.3), μέ a i : 9Αθηναίος, Ευρωπαίος. "Ομοια καί 
τβ άντίστοιχα οικογενειακά : Σαντοριναϊος. 

1091. άβγατίζω, αυγό, αυτί, βρίσκω (ήβρα, άβρετος, δυσκολόβρε-
τος), εύρημα, έφεύρεση, έφευρίσκω, γαβγίζω, Δαβίδ, καβγάς, καταβό· 
διο, καταβοδώνω, λαβράκι, λάβρος, λαύρα, μαύρος, Ναβαρίνο, προ-
βοδίζω, σκλάβος, Σλάβος, στάβλος, τάβλα, τραβώ. 

Γιά τά ρήματα σέ (άβο), (έβο) βλ. 918. 
Βαυαρία, Βαταβία, Καλαβρία, Μολδαβία, Μοράβας, Νέβας, Ναβάρρα, Παβία, 

Πολ τάβα, Σκανδι ναβία' Γουστάβος. 

4.— V 9 β, φ; 
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5.—Δύο δμοια σύμφοονα ή ëva ; 

1092· Γράφονται μέ δύο δμοια σύμφωνα : 
α) Λέξεις ά ρ χ α ί α ς κ α τ α γ ω γ ή ς πού γράφονταν Ιτσι καί στήν άρ-

χαία γλώσσα: γλώσσα, 9Ελλάδα. 
β) Πολλά ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ά ό ν ό μ α τ α : Ζάππας, Καλλιγάς, Ράλλης (1100). 
γ)Τά ξ ε ν ι κ ά κ ύ ρ ι α ό ν ό μ α τ α , πού γράφονται §τσ: καί στήν ξένη 

γλώσσα : "Ολλανδία' Ρουσσό, Αέσσιγκ, Σίλλερ, Πίττ. 

1093. Γράφονται μέ ενα σύμφωνο t 
α) Λέξεις άρχαίας καταγωγής, δταν μέ τό νά Ιχουν αλλάξει φωνητικά 

δέ μας εϊναι πιά φανερή καί γνώριμη ή σχέση τους μέ τόν παλιό τύπο. Επίσης 
λέξεις πού ανήκουν στή μεταγενέστερη γλώσσα: κότα {κόττος), κουκί (κόκ-
κος) , κουλούρι (κολλύριον), μάνα (μαννάριον), παπάς (πάππας), οτουπι {στυππεΐον). 

β) Ot νεώτεροι φωνητικοί τύποι, πού γεννήθηκαν μέ αποβολή ή άφο-
μοίωση έξακολουθητικού προς τό ακόλουθο έξακολουθητικό σύμφωνο (193- 195): 
τιράμα (πράγμα), όμορφος (εΰμορφος), ρέμα (ρεϋμα), βασιλεμένος (βασιλευμένος), 
πε&ερός (πεν&ερός), νύφη (νύμφη). 

γ) Ot λέξεις ξένης καταγωγής, έκτός άπό τά κύρια όνόματα, πού δια-
τηρούν τά διπλά τους γράμματα (1003β2): (άκουμπώ λατινικό accumbo), κανέλα 
(ίταλικό canne lia). Διατηρούν ώστόσο τό διπλό τους σύμφωνο ot ξένες λέξεις πού 
είχαν μπή ήδη στήν άρχαία γλώσσα (200), καθώς και ot έβραϊκές (202): αλλη-
λούια, Σάββατο κ τλ . 

1094· Στόν άκόλουθο καθοδηγητικό πίνακα άναγράφονται οί πε-
ρισσότερες λέξεις που παρουσιάζουν ζήτημα γραφής μέ δμοια σύμφωνα, 
άς είναι καί άδικαιολόγητα, ρυθμισμένες σύμφωνα μέ τις παραπάνω 
άρχές. 

Γράφονται μέ ββ: Σάββατο, Σάββας. 
Γράφονται μέ β: άβάς, κρεβάτι, ραβίνος. 
Γράφονται μέ δδ: Σαδδουκαϊος. 
Γράφονται μέ δ: άδηφάγος, Βούδας, βουδισμός. 
Γράφονται μέ κκ: άκκισμός, άνέκκλητος, εκκαθάριση, εκκλησία, 

έκκρεμώ, έκκριση, κακκάβι, κόκκινος, κόκκος, κουκκίδα, λάκκος. 
Μέκκα, Περδίκκας, Τρίκκη, Ρεβέκκα. 

Γράφονται μέ κ : άκουμπώ, βούκα, κόκαλο, κόκορας, κοκίτης, κο-
κόνα, κουκί, κουκουβάγια, κούκος, κούκου, κούκουδο, κουκούλα, 
κουκούλι, κουκουνάρι, κουκούτσι, μπουκώνω, ξωκλήσι, ρόκα, σάκος, 
σιρόκος, στόκος, τσουκάλι, φλόκος, Μαρόκο, Φραγκοκλησιά. 
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Γράφονται μέ λλ: αγαλλίαση, άγγέλλω (άλλά άγγελος, άγγελία), 
αλλά, αλλαγή, αλλάζω, απαλλάσσω, αλλεπάλληλος, άλλος, άλλοπρόσαλ-
λος, άλλοίί, άμιλλα, άπαράμιλλος, αναγαλλιάζω, άναστέλλω, άπαλλοτρ/-
ώνω, -βάλλω, βδέλλα, δικέλλι, εΙδύλλιο, ελλέβορος, έλλειμμα, ελλει-
V?/ (άλλά ελείπα, ελειγ>α), έλλείπτική, έλλόγιμος, θαλλός, θάλλω, καλ-
λιγραφία, καλλιέργεια, κάλλιο, καλλιτέχνης, καλλονή, καλλυντικός, καλ-
λωπίζω, κατάλληλος, κόλλα, κολλιτοίδα, κόλλυβα, κολλύριο, κολλώ, κο-
ράλλι, κορυδαλλός, κρύσταλλο, κύπελλο, κωμειδύλλιο, μαλλί, μάλλον, 
μέταλλο, μεταλλείο, μέλλον, μέλλω, παράλληλος, ποικίλλω (άλλά ποι-
κίλος) , πολλαπλασιάζω, πολλοί, πρωτόκολλο, συλλαβή, συλλαβαίνω, 
συλλαλητήριο, συλλείτουργο, σύλληψη, συλλογή, συλλογίζομαι, σύλλογος, 
συλλυπούμαι, -στέλλω, σφάλλω, τριφύλλι (άλλά Τριφυλία), υπάλλη-
λος, φελλός, φύλλο (άλλά φυλή, φύλο), χρυσαλλίδα, ψάλλω, ψελλίζω, 
ψύλλος. 

eΕλλάδα, °Ελληνας, Καλλίδρομο, Κεφαλληνία, Κεφαλλονιά, Κυλ-
λήνη, Πέλλα, Πελλήνη, 9Αντίλλες, Βαστίλλη, Βερσαλλίες, Βρυξέλλες, 
Γαλλία (άλλά Πορτογαλία). °Ελλη, Καλλιόπη, Καλλέργης, Καλλίας, 
Καλλιγάς, Καλλίμαχος, Ρηγίλλη, Σίβυλλα, Σύλλας, Ψελλός. 

Βλ. γιά τά ρήματα σέ (λο) 918.7, - γ ι ά τούς άορίστους μέ Ινα λ 
946. 

Γράφονται μέ λ : άργιλος, βάκιλος, βίλα, βανίλια, βούλα, γά-
λος (άλλά Γάλλος), γρίλια, γρυλίζω, γρύλος, γορίλας, δολάριο, θρύ-
λος, καβάλα, κάγκελο, καλαισθησία, καριοφίλιf κολάρο, κολίγας, κου-
λός, λίβελος, μακελειό, μαλώνω, μαξιλάρι, μίλι, μπάλα, μπαλόνι, 
παλικάρι, πορτοφόλι, πουλί, σέλα, σκύλος, τάλιρο, τορπίλα, τρελός, 
τρούλος, φάκελος, φάλαινα, φελί, φυσαλίδα, ψαλίδι. 

Δαρδανέλια, Καβάλα, Πορτογαλία, Τριφυλία. 

'Έτσι καί οί καταλήξεις -έλα : κανέλα, κασέλα, κοπέλα, μπροστέ-
λα, σαρδέλα, φανέλα, φουστανέλα (άλλά βδέλλα, δικέλλα' θύελλα)' -έλι : 
κοκκινέλι, κουνέλι, κουρέλι, μπιζέλι, παστέλι' -έλο : βέλο, καπέλο, μον-
τέλο, πινέλο, φουρνέλο' ·ούλα, -ούλι, -ούλης: βαρκούλα, καρδούλα, 
μεδούλι, μικρούλης' -πουλο, -πούλα : άρχοντόπουλο, ψαροπούλα. 

Τ9 άρχαΐα κύρια όνόματα σέ (λος) γράφονται μέ ένα λ δταν εί-
ναι παροξύτονα xôcl μέ δύο δταν είναι προπαροξύτονα : ΑΙσχύλος, Κρα-
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τύλος, Ρωμύλος, Ζωίλος· άλλά Κάτονλλος, Τίβονλλος, Κύριλλος, 
Θράονλλος, Ρήγιλλος, Τελέσιλλα. 

Γράφονται μέ μμ : άμμος, άμμωνία, άναμμα, άόμματος, βάμμα, 
βλέμμα, γραμματέας, γραμμάριο, γράμμα, γραμματική, γραμμή, 
δίλημμα, έκατομμύριο, έλλειμμα, έμμεοος, έμμετρος, έμμισθος, έμ-
μονος, θρυμματίζω, κάλυμμα, κόμμα, κομμάτι, κομματίζομαι, κομ-
ματιάζω, κομμωτής, κρεμμύδι, λήμμα, μαμμωνάς, πλημμέλημα, 
πλημμύρα, ράμμα, στέμμα, στρέμμα, συμμαζεύω, συμμαθητής, σύμ-
μαχος, συμμερίζομαι, συμμετοχή, συμμετρία, συμμορία, συμμορφώ-
νω, τρίμμα. "Εμμα, Εμμανουήλ κτλ. Γιά τις μετοχές σέ -μ(μ)ένος 
βλ. 962. 

Γράφονται μέ μ: άνοιχτομάτης, μαυρομάτης κτλ., γόμα, καμιά, 
κομό, κομοδίνο, κόμοδος, μαμά, μαμή, μαμούθ, μαμούνι, άμορ-
φος, φλαμούρι, ψιμύθι. Τύποι καθώς θάμα, τάμα, κλάμα, πράμα, 
ρέμα, ψέμα, ψάρεμα. 

Γράφονται μέ νν: βλέννα, γέεννα, γενναίος, γέννημα, γεννώ, έν* 
νιά, έννιακόσια (άλλά ένατος, ένενήντα, ένενηντάρης 680), έννοια, έν-
νοώ, έννομος, καννάβι, παλιννόστηση, παννυχίδα, σύννεφο, συννυφάδα, 
τήβεννος, τύραννος, χάννος. 

Ούννος. 'Αλόννησος, Πελοπόννησος, Προκόννησος (άλλά Χερσό-
νησος, Πριγκιπόνησος, 'Εφτάνησα), Γιάννενα, 9Απέννινα, Κάννες, Λο-
ζάννη, Ραβέννα. "Αννα, Γιάννης, Γεννάδιος, Κόριννα. 

Γράφονται μέ ν : άέναος, Γενάρης, γενεά, γούνα, ένεός, έρινύες, 
κάνα, κανέλα, κανίβαλος, κάνουλα, κολόνα, μάνα, νόνα, νονός, πανί, 
πένα, σονέτο, τόνος (γιά δλες τΙς σημασίες). Βρετανία (καλύτερα έτσι)(!)· 

Γράφονται μέ ππ: Ιππικό, Ιπποδρόμιο, ιππότης, μόνιππο κτλ., 
κάππαρη, παππούς (άλλά παπάς). *Ιόππη, Καππαδοκία, Φιλιππίνες, 
cΙππίας. Λύσιππος, Φίλιππος. 

Γράφονται μέ π: γρίπη, κάπα, καπέλο, καπουτσίνος, κούπα, πα-
πάς, σούπα, στέπα, στουπί. 

Γράφονται μέ ρρ: αιμορραγία, άμφίρροπος, άναντίρρητος, άναρ-

1. Ot αρχαίοι "Ελληνες έγραφαν Βρετανός, Βρετανία, Βρετανικός καί Βρε τ-
τανός, Βρεττανία, Βρεττανικός. Ot Ρωμαίοι έγραφαν Britannus, Britannia. 
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ριπίζω, Ανάρρωση, άντίρρηση, άντίρροπος, Απόρροια, άπορρίπτω, 
άπορρίχνω, απορροφώ, άρρωστος, διαρροή, διαρρυθμίζω, έπίρρημα, 
έπι ρ ροή, ερρινος, έτοιμόρροπος, θάρρος, Ιδιόρρυθμος, Ισορροπία, 
χαταρράχτης, μεταρρυθμίζω, μηχανορραφία, ομόρρυθμος, παλίρροια, 
παρρησία, πρόρριζα, πρόρρηση, πυρρίχη, πυρρός, σύρριζα, συρροή, 
ψυχορραγώ. "Ομοια λέξεις καθώς ύπερρομαντιχός, ύπερρεαλιστής κτλ. 

'Αντίρριο, Σέρρες. Πύρρος, 9Ερρίκος. 
Γράφονται μέ ρ: 
α) Λέξεις αρχαίες ή καί νέες, που σύμφωνα μέ τόν άρχαΐο κανόνα γρά-

φονται μέ ρ: βοριάς, όρος (καλύτερα έτσι), εσώρουχο, ευρυθμία (άλλά άρρυ&μία), 
εύρωστος. Φερές, Φβράΐος, Ψαρά. 

β) Ot ρηματικοί τύποι ot σύνθετοι μέ τό έπίρρημα ξανά ή τό άχώριστο ξε-: 
ξαναρίχνω — ξανάριξα' ξεριζώνω — ξεριζωμένος, ξεράβω — ξέραψα. 

γ) Ot αύξημένοι ρηματικοί τύποι τών περασμένων χρόνων (871 δποσημ.) 
έραψε — (ε)ράφτηκε, {s) ροκάνισα, (ε)ρητόρεψα, (ε)ρήγωσα, (έ)ρύθμισα, {ε)ρεζι-
λεύτηκε. 

ό) Τά νεώτερα σύνθετα: άγριοροδιά, άναρωτιέμαι, άρχιραβίνος, άσπρόρσυχα, 
βαθύριζος, γαλλορωσικός, κατάραχα, γλυκόριζα, έλληνορουμανικός, έλληνορωμαϊκός, 
εμποροράφτης, καλορίζικος, μισοραγισμένος, μισορημαγμένος, μονορούφι, ξενο-
ράβω, προραφαηλικός, σιγορουφώ, συχνορωτώ, ψευτορομαντικός κτλ . 

ε) Ot ξ έ ν ε ς λ έ ξ ε ι ς : κάρο, καρούλι, μπάρα, περούκα, σαβούρα, σέρα, 
ταράτσα κ τ λ . 

Γράφονται μέ σσ : βύσσινο, βυοσοδομώ, γλώσσα, θάλασσα, κασ-
σίτερος, κίσσα, κισσός, κολοσσός, κρόσσι, κυπαρίσσι, λύσσα, μέλισσα, 
μολοσσός, νάρκισσος, νεοσσός, πάσσαλος, περισσεύω, περίσσιος, περισ-
σότερο, πεσσός, πίσσα, σουσσούμι, συσσίτιο, σύσσωμος, συσσωρεύω, 
-τάσσω, τέσσερα. Τά παράγωγα σέ -ισσα (498) : βασίλισσα, άρχόντισσα, 
Σαμιώτισσα κτλ. (άλλά σάρισα). 

Για τά ρήματα σέ (σο) βλ. 918.9. 
'Αλικαρνασσός, Βριλησσός, "Εδεσσα, 9Ελασσόνα, Θεσσαλία, Μασ-

σαλία, Μεσσηνία, 9Οδησσός, "Οσσα, Παρνασσός, *Αβησσυνία, 9Ασο ν · 
ρία, Λισσαβόνα, Μισσισσιππής. Βησσαρίωνας, Κασσάνδρα, Κασσιόπη, 
Μελισσηνός. 

Γράφονται μέ σ: αλυσίδα, άσος, άτίθασος, δισάκι, κάσα, κλασι-
κός, κλώσα, μασόνος, μτσεύω, μπούσουλας, ούσάρος, πασαλείβω, πα-
σάς, ποτάσα, ρούσος, σουσάμι, φασαρία, φουσάτο. "Όμοια οί λέξεις σέ 
-έσα: κοντέσα, πριγκιτιέσα. 
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'Αμισός, Άργινοϋσες, 9Ερεσός (στή Μυτιλήνη) άλλά 'Ιερισσός (στή 
Χαλκιδική), 9Ιλισός, Κηφισιά (δχι Κηφισσιά, μέ δύο σ, 432), Κηφισός, 
Κίσαβος, Κνωσός, Λάρισα, Λεμεσός, Πάμισος, Πατήσια, Ρωσία. Βε-
λισάριος. 

Γράφονται μέ χτ: άττικισμός, διττός, έλάττωμα, έλαττώνω, ήττα 
(ή) (άλλά ήτα τό γράμμα), κύτταρο, περιττός, τριττός, ψιττακίζω — 9Ατ-
τική, Άρδηττός, Λεττονία, Λυκαβηττός, Υμηττός, Φρεαττύδα. Πιτ-
τακός. Γιά τά ρήματα σέ (το) βλ. 918.10. 

Γράφονται μέ τ: βλατί, γάτα, κότα, κότερο, λότο(ς), πίτα, σαΐτα, 
σκαρλάτος, τρατέρνω. Βρετανία, Κωλέτης. "Όμοια οί καταλήξεις -έτα : 
& μελέτα, δπερέτα, πετσέτα, ρακέτα, ροκέτα, τουαλέτα* -έτο : καβαλέτο, 
κασκέτο, κλαρινέτο, κουφέτο, πακέτο, σονέτο, στιλέτο· -ότο : βαρελότο, 
καρότο, μπισκότο, τσιρότο. 

Μέ φφ δέ γράφεται καμιά λέξη (*). 

6·—YY fi Y* 

1095· Γράφονται μέ yy : α) δσες λέξεις γράφονταν έτσι στήν άρ-
χαία γλώσσα καί τά παράγωγά τους, λ.χ. άγγελος, φέγγω - άστροφεγγιά, 
β) μερικές άκόμη νεώτερες λέξεις έλληνικής καταγωγής μέ άρχαίο y : 
άγγούρι, σπαράγγι, γ) μερικά ξενικά κύρια μέ ng : 9Αγγλία, Βεγγάζη, 
Βεγγάλη, βεγγαλικά, Ούγγαρία, καί δ) μερικά οικογενειακά : Ζέγγε-
λης, Προβελέγγιος κ.ά. "Ετσι γράφομε : 

άγγούρι, βεγγαλικά, γάγγλια, γάγγραινα, γογγύζω, γογγύλι, έγ-
γαμος, έγγόνι, έγγράμματος, έγγραφο, έγγυητής, εύαγγέλιο, έχέγγυο, 
ίλιγγος, κλαγγή, λαρύγγι, λυγγιάζω, μαγγανεία (φίλτρο), μαγγάνιο, 
(τό στοιχείο), μάγκανο(ς) (είδος μηχανήματος), μαγκανοπήγαδο, μαγκα-
νίζω, μηλίγγι, μηνιγγίτης, παλιγγενεσία, παραγγελία, παρασάγγης, 
σάλπιγγα, σπαράγγι, στραγγίζω, στραγγαλίζω, στραγγουλίζω, στρογγυ-
λός, συγγενής, συγγνώμη, συγγραφέας, συρίγγιο, σφαλάγγι, σφίγγα, 
σφίγγω, σφουγγαρίζω, σφουγγίζω, σφουγγάτο, ύπέγγυος, ύπερφα-
λαγγίζω, φάλαγγα, φάλαγγας, φαλάγγι, φαράγγι, φεγγάρι, φέγγω, φε-
ρέγγυος, φθόγγος, φόρμιγγα, φραγγέλιο. 

1. Μέ φ γράφονται καί: γκάφα, καφές, κόφα, μαφία, όφίκιο - όφικιοΰχος, 
ραφινάτος, σκούφια, σοφέρ, τρούφα. Γιάφα, Κάφρος. 
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*Αγγελόκαοτρο, Μεσολόγγι, Πάγγαιο, 9Αγγλία, Γάγγης, Μογγο-
λία, Ουγγαρία. 9Αγγελική, "Αγγελος, Βαγγέλης, Αογγίνος. 

7.—ντζ παΐβχι τ ζ (62) 

1096· Μέ ντ£ γράφονται λέξεις καθώς : άντζα, βελέντζα, γάντζος, 
καλικάντζαρος, μαντζούνι, μαντζουράνα, μούντζα, μουντζαλιά, μουν-
τζούρα, μπρούντζος, νεράντζι, παντζάρι, παντζούρι, σκαντζόχοιρος, 
τέντζερης, τζίντζιρας. Ή μελιτζάνα γράφεται μέ τζ. 

Γλαρέντζα, Κιλιμάντζαρο, Μαντζουρία' Βιτοέντζος, Λορέντζος, 
Λορεντζάτος, Μαντζαβίνος. Μάντζαρος, Φραντζής. 

8.—Ό καταχρηστικός δίφθογγος ( 6 6 ) 

1 0 9 7 . Τό πρώτο μέρος τοΟ καταχρηστικοί) διφθόγγου (ια), ( ιο) , 
(con), ( ı s ) (AI) γράφεται : 

Α) Μέ ι. Αύτό γίνεται σέ λέξεις : 
α) μέ έτυμολογικό άρχαΐο ι : πιές, γιατί, ή υι : γιός, παραγιός, 

δργιά κτλ. (59)· 
β) νεώτερες έλληνικές καθώς: λιώνω, νιώθω, μετανιώνω, φτιάνω' 

Αναρωτιέμαι, κρατιούμαστέ* 
γ) ξένης καταγωγής : γρινιάζω, μπάνιο· 
δ) μέ έτυμολογικό άρχαΐο ε, αι : (λεοντάρι) λιοντάρι, (άρχ. βο-

ρέας) βοριάς, (μσν. δ£έα) δξιά, (έλαια) έλιά, (σπήλαιον) σπηλιά. (Βαρθο-
λομαίος) Βαρθολομιό, (Ματθαίος) Μαθιός. 

Β ) Μέ if, Vf ει, οι, σέ λέξεις κληρονομημένες πού γράφονται: 
α) Μέ η9 καληώρα, σβηώ' 
β) Μέ ν, δυόσμος, γυαλί, έμπυο, Καρυά' 
γ) Μέ ει, άδειάζω, θειάφι, καί διάφορες λέξεις σέ -εια, -ειο : άλή-

θεια, φτώχεια, στοιχείο· 
δ) Μέ οι, δοιάκι (άρχ. οϊαξ), έννοια, μονοιάζω, νοιάζομαι, ποιοι, 

δποιος* τέτοιος. 

1098· Τό σύμπλεγμα (ρια), (ριο) κτλ. γράφεται συνήθως χωρίς y 
ύστερα άπό τό ρ: άνάριος, καινούριος, σεριανίζω, στεριά, στεριανός. 
Παριανός, Ποριώτης, Συριανός. Μαριώ, Μαριορή, Μαριάνθη κτλ. 

Γράφεται μέ γ στίς λέξεις λειτουργιά, δργιά, στό έθνικό 9Αμορ-
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yιανός (') καί σέ μερικά κύρια δνόματα : Σέργιος, Στέργιος, Στέργιο-
πουλος. 

9.—Τά βαφτιστικά καϊ τά οικογενειακά όνόματα 

1099. Βαφτιστικά όνόματα.—Είναι άνάγκη νά ένοποιηθή περισ-
σότερο ό τύπος των βαφτιστικών όνομάτων, ό όρθογραφικός, άλλά 
κάποτε καί ό φωνητικός, ώστε ν3 άναγράφωνται όμοιόμορφα στά μητρώα 
καί στους καταλόγους κάθε είδους. Έδώ γίνονται μόνο μερικές 6πο-
δείξεις. 

Οί κ α τ α λ ή ξ ε ι ς πρέπει ν' άκολουθοΟν τούς σχετικούς Ορθο-
γραφικούς κανόνες. Τά θηλυκά λ.χ. σέ (ο) πρέπει νά γράφωνται μέ ω 
(έκτός δταν είναι γένους ούδετέρου) (565) : *Αφρόδω, Βάσω, Φρόσω' 
τά θηλυκά σέ (ι), μέ η: Βασιλική, Φιφή, Κική κτλ. καί δχι, δπως 
γίνεται κάποτε, ξενότροπα, μέ υ ή μέ ι: Πόλν, Κίτυ, Τζένν, Φάνν, 
Νινί.—Ό τ ο ν ι σ μ ό ς πρέπει ν3 άκολουθή καί αύτός τούς γενικούς 
τονικούς κανόνες: Λιλή, Κωστής, Παναγής, Δημαράς, (89.2)' Κατερίνα, 
Νίκος, Σπύρος, Μάρκος, (89.4.7).— ΟΕ ρ ί ζ ε ς διατηρούν τόν πιό 
κοινό φωνητικό τύπο, μέ τήν ιστορική του όρθογραφία δσο πρόκειται 
γιά όνόματα έλληνικά : Γρηγόρης (καί δχι Γληγόρης), Γιώργος, 
"Αννα, Θάλεια καί Θαλία (432), Κανέλα (δχι Καννέλα ή Κανέλλα), 
Μανόλης, Μαριορή, Παγόνα, Πανώρια, Χρίστος —Χριστίνα (*).—Οί 
μετασχηματισμένοι χαϊδευτικοί τύποι (461), μέ τις άτομικές συχνά 
παραμορφώσεις, είναι φυσικό νά παίρνουν καί κάποια μεγαλύτερη 
όρθογραφική έλευθερία, άλλά καί έδώ είναι γενικά καλό νά συμμορ-
φώνωνται στόν κανόνα, καί νά γράφωνται μέ άπλά σύμφωνα : Κοκός, 
Λιλή, καί μέ τα πιό άπλά φωνήεντα (ε, ι, ο) : Πόπη, δσο δέν όπάρχει 
άντίθετος λόγος. 

1100· Οικογενειακά όνόματα·—Τά οικογενειακά νεοελληνικά όνό-
ματα παρουσιάζουν άπό όρθογραφική άποψη, δπως γίνεται καί σέ άλλες 
γλώσσες, μεγάλη άκαταστασία καί συχνά γράφονται, άντίθετα μέ 

1. Άλλά Μοριανός, έθνικό άπό τή Μόρια, χωριό τής Μυτιλήνης. 
2. Τά χριστιανικά βαφτιστικά όνόματα Χριστόδουλος, Χριστοδονλη, Χρίστος, 

Χριστάχης, Χριστίνα, Χριστονδα, Χριστόφορος, Χριστόφιλος, Χριστοφης κτλ . 
είναι άπίθανο νά έχουν σχέση μέ τό Χρήστος (άπό τό έπίθετο χρηστός) πού βρέ-
θηκε σέ άρχαία έπιγραφή. 
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τήν έτυμολογία τους, μέ διπλά σύμφωνα : Πάλλης, Ψαρρας, Καρρας, 
Φλέσσας* μέ άδικα ιολόγητα η, ν, α>, αι κτλ. : Γρυπάρης (άπό τό γρί-
πος), Βελώνης (άπό τό βελόνα), Μοίρας (άπό τό άρβ. μίρ καλός), καί μέ 
δρθογραφικούς έξελληνισμούς : Λάσιος- Λάιος, κάποτε άνισους : Βουρ-
νάζος, Βογιατζής, Βογιατζίδης, Βαφεί&ης άλλά καί Μπουρνάζος, Μπο-
γιατζής, Μπογιατζίδης. Άπό τό άλλο πάλι μέρος χρησιμοποιοΟνται καί 
γραφές φωνητικές καθώς Καργιωτάκης, Στεργιόπουλος, ή καί άντί-
θετες μέ τήν έτυμολογία : Σχινας άντί Σχοινάς, Αύδελίδης, Ραυτόπου-
λος άντί 9Αβδελλίδης, Ραφτόπουλος κτλ. Έτσι συμβαίνει τό ίδιο δνομα 
ή ή ϊδια ρίζα νά παρουσιάζουν κατά τόν κάτοχό τους διπλές καί πολ-
λαπλές γραφές : 9Αντίπας, 9Αντύπας καί Άντίππας' Παπάς, Παππας· 
Παπαδάκης, Παπαδάκις, Παππαδάκης, Παπαδόπουλος, Παππαδό-
πονλος, Παπαδόπουλλος· ή νά γράφωνται δμοια, διαφορετικής καταγω-
γής όνόματα: Καριώτης, άπό τήν 9Ικαριά, άλλά καί άπό τήν ΤΓαρνά. 
Ή όρθογραφική αύτή πολυτυπία γεννά δυσκολίες, ίδίως δταν πρόκειται 
ν' άναζητηθή ëva δνομα σέ καταλόγους τηλεφωνικούς λ.χ., ή μη-
τρώα κτλ. 

θά ήταν καλό νά συγχρόνιζαν οΕ κάτοχοι τέτοιων όνομάτων τήν 
όρθογραφία τους, φυσικά δμως δέν είναι σωστό τρίτοι ν3 άλλάζουν τήν 
όρθογραφία ξένων οικογενειακών όνομάτων — έκτός δταν αύτά άναγρά-
φωνται γενικά ή δταν αύτοί δέν είναι γνωστοί. Είναι δμως πάντα σωστό 
νά διατηρηθί) ή καθιερωμένη όρθογραφία ιστορικών όνομάτων : Κοραής, 
Βηλαράς, Σολωμός. Μόνο σέ γενικά γραφικά ζητήματα καταλήξεων 
σχηματιστικών, τονισμοΟ κτλ. είναι σωστό νά ένοποιηθή ή όρθογραφία 
τών οικογενειακών. 9Από τήν άποψη αύτή είναι άτοπο καί άσκοπο νά 
γράφωνται μερικά οικογενειακά μέ τό άπαρχαιωμένο τζ ένώ προφέ-
ρεται το : Μουτζόπουλος (61). 

10.—Τά ξενικά κύρια δνόματα. Γραφή καί όρθογραφία 

1101. Τά ξενικά κύρια όνόματα, τοπωνυμίες καί άνθρωπωνύμια, 
γεννοϋν, δταν θελήσωμε νά τ9 άποδώσωμε έλληνικά, πολύπλοκα ζητήματα 
μέ τις άλληλοσυγκρουόμενες άπόψεις πού παρουσιάζουν καί μέ τήν άδυ-
ναμία μας νά έφαρμόσωμε ένα σύστημα. Οί λόγοι είναι πολλαπλοί: 
'Ασυμφωνία προφοράς καί γραφής στήν ξένη γλώσσα, πολλαπλή προ-
φορά είτε μέσα στήν ξένη γλώσσα είτε καί γιατί μεσολάβησε άλλη 
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γλώσσα πρίν πάρωμε τά ξενικά κύρια* φθόγγοι ξενικοί άνύπαρχτοι στά 
έλληνικά ή πού άποδίνονται δύσκολα ή μόνο χοντρικά μέ τό άλφάβητό 
μας (λ.χ. τά γαλλικά ch, j, d - nd - nt) (σελ. 36)' πολύχρονη προφο-
ρική ή καί γραπτή παράδοση στά έλληνικά καί άπόδοση κατά τις 
λέξεις μέ διαφορετικό τρόπο. Καταντά έτσι δχι μόνο δυσκολώτατο 
άλλα καί άσκοπο νά έπιδιώξη κανείς évtaîo σύστημα μεταγραφής. Τό 
σωστότερο είναι νά έφαρμοστοΟν οί άκόλουθες καθοδηγητικές γραμμές : 

1102. — Γιά δσα κύρια ίχει κα&ιερω&ή ά π ό καιρό μιά γραφή 
(έξελληνισμένη) ή μιά όρθογραφία, φυλάγεται αύτή άμετάβλητη : 
Λιψία (δχι Λάιψιγκ), 9Ερρίκος, Μάκβεθ (άγγλ. προφ. Μακμπέϋ), 
Σαίκσπηρ. "Ενας πρόσθετος άκόμη λόγος νά γίνη αύτό είναι δταν ό 
τύπος τοΟ κύριου όνόματος είναι μέ τό παραπάνω ξενότροπος : Μύνχεν— 
Μόναχο, Τοϋριχ—Ζυρίχη ή δταν συνηθίζωνται στήν όμιλία πολλα-
πλοί ξενικοί τύποι (Μπάζελ — Μπάλ — Βασιλεία). 

1103. — "Οσα ξενικά κύρια δέν ΙΙχουν πάγια γραφή στά 
έλληνικά, δσων ή όρθογραφία είναι εύκολο ν9 άλλάξη ή δσα πρωτο-
γράφονται, ρυθμίζονται, δσο είναι δυνατό, μέ τις άκόλουθες άπόψεις : 

α) "Οταν στήν ξένη γλώσσα διαφέρουν όρθογραφία καί προφορά, 
τά ξενικά κύρια μεταγράφονται κατά τήν περίσταση, κατά τήν προ-
φορά ή κατά τή γραφή, ή καί κατά τά δυό μαζί : Τολστόη(ς) (προφ. Ταλ-
στόι), Μασσαχουσέττη (άγγλ. Massachusetts, προφ. masafsomets). 

ß) "Οταν τά ξενικά κύρια μεταγράφωνται σύμφωνα μέ τήν όρθογρα-
φία τής ξένης γλώσσας, όρθογραφοΟνται έλληνικά σύμφωνα μ9 έκείνη, 
δσο αύτό δέν έχει άποτέλεσμα ν' άλλάξη καί ή προφορά τους : 

1. Αντίθετα μέ δ,τι γίνεται μέ τις κοινές λέξεις ξένης καταγωγής, 
στά ξενικά κύρια όνόματα τά u (γαλλ.), y, ai άποδίνονται μέ υ, αι : Μυσσέ, 
Νέα Υόρκη, Βολταϊρος, Βερλαίν, Μποντελαίρ. 

2. Τά ξενικά δμοια σύμφωνα άποδίνονται μέ δμοια καί χωρίς τούς 
περιορισμούς τής έλληνικής δρθογραφίας, πού άποκλείει δυό δμοια σύμ-
φωνα στό τέλος τής λέξης ή μέ άκόλουθο άλλο σύμφωνο (68) : Μυσσέ, 
Ροσσίνι, Σίλλερ, Μισσισσιππής. "Ετσι καί Στουττγάρδη, Πίττ, Ρόςς. 

3. Δέν άποδίνονται μέ η, ω, τά φωνήεντα ή οί δίφθογγοι (ι), (ο) πού 
είναι ή πού θεωροΟνται μακρόχρονα, έκτός άπό μερικές λέξεις πού 
καθιερώθηκαν έτσι παλιότερα : Διδερό, Διδό(τος), Ουάσιγκτον, Τυδόρ, 
Βουρβόνοι, Γλασκόβη — Πολωνία. 
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4. Γιά τόν Ιδιο λόγο, καί περισσότερο άκόμη, άποδίνονται μέ ι, 
ε, ο μερικά ξένα φωνήεντα καί δίφθογγοι, πού μεταγράφονται συνήθως 
μέ η, ει, οι, αι, ω. "Ετσι γράφονται μέ ι : Γκρίγκ, Μπίκονσφιλνν μέ 
ε : Μοντρέ, Κέμπριτς (δπως καί τό κέκ, άγγλ. cake)' μέ ο : Μιραμπό, 
Μποναλό, Ρεομύρ(ος), Ρονοοό, Γκοτιέ, Μοπαοοάν, Μπάτλερ (δπως καί 
τό χόλ, άγγλ. hall). 

5. Τό άρχικό ξενικό h (πότε δασυπρόφερτο καί πότε άφωνο) 
άλλοτε άποδίνεται μέ τό χ καί άλλοτε δέν άποδίνεται καθόλου : Χάβρη, 
Χόγκοκ, Χνδεραβάδη, Χάνδεν, Χέντελ — ^ Αβάνα, 9Ελβετία, * Ισπανία, 
"Εγελος. Τό έσωτερικό h άποδίνεται μέ χ, δταν προφέρεται : Μάνχαϊμ, 
Τέμπελχοφ (Tempelhof)' άλλά 9Ονε (Ohnet), Μακμαον (Mac-Mahon). 

6. Τά ξενικά b, d, g" μεταγράφονται κατά τήν περίσταση μπ, ντ, 
γκ άλλά καί β, γ, δ (ίδίως σ' έξελληνισμένους τύπους) καί — τά τελι-
κά — άκόμη καί μέ κ, π, τ : Μπάντεν, Βάγνερ, Γερτρούδη, Βάδη% 

Σάδοβα' Κάρλαμπαντ ή Κάρλσμπατ, (Ford) Φόρτ. 
Τά ξενικά mb , nd , ngf μεταγράφονται μπ, ντ, γκ ή καί γγ, 

κάποτε καί μβ, νδ : Ρέμπραντ, 9Αμβούργο, Σαγκάη, Λογκμπίτς, 
Σπρίγκφιλνν 9Αγγλία, Βεγγάζη, Βεγγάλη. 

Τά ξενικά m p , n t , n k μεταγράφονται μπ, ντ, γκ (ή καί νκ): 
Σεμπλόν, 9Αμπέρ, Μόντε-Κάρλο, Κάντ, Φραγκφούρτη, Νανκίν, Αίνκολν. 

Τό τελικό ngf μεταγράφεται συνήθως γκ: Σέμεριγκ, Ρίγκ, Αέσ-
σιγκ, Μπράοννιγκ. 

Τό τελικό n d μεταγράφεται ντ : Μπονντ, 9Όκλαντ, Πόρτλαντ. 
1104. Γιά τήν περίσταση πού θά θέλαμε ν' άποδώσωμε καί στή γλώσσα 

μας τήν π ρ ο φ ο ρ ά μερικών ξ ε ν ι κ ώ ν φ θ ό γ γ ω ν , χρήσιμων γιά τά κύρια 
προπάντων όνόματα, θα μπορούσαν να καθιερωθούν γιά τα γαλλικά eu, ch, g, 
τά έλληνικά ν, ο μέ μία ή δύο τελείες άπό πάνω τους : ν, ο καί τό σ καί ζ μέ 
μία όξεία έπάνω τους σ , ζ . Επίσης θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν, γιά τήν 
άπόδοση τών άρρινων b, g, */(πρβ. 72 ύποσημ.), τό β, γ, è, έτσι πού νά μή διαβά-
ζωνται σά νά ήταν ρινικά μπ, γκ, ντ. 

1105· "Όταν άποτεινόμαστε σ9 έπιστημονικό κοινό, σέ κείμενα έπι-
στημονικότερα, καί δταν πρόκειται γιά όνόματα πού δέν έχουν άκόμη 
πάρει έλληνικό τύπο, ή δσο τά μεταχειριζόμαστε μέ τόν ξενικό τύπο, 
μπορούμε νά τά γράφωμε, δπως καί στίς ξένες λέξεις, μέ τό λατινικό 
άλφάβητο : Dante, Beethoven, Freud. 
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Άπό τις άφθονώτατες γραμματικές εργασίες για τή γλώσσα μας, πού δη-
μοσιεύτηκαν ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες, αναγράφονται ελάχιστες, ιδίως 
έλληνόγλωσσες, άπό τις πιό σημαντικές η τις πιό προσιτές σιό πολύ κοινό. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Αναγράφονται αλφαβητικά οί γραμματικοί δροι καί τά κυριότερα γλωσ-
σικά φαινόμενα καί κεφάλαια πού αναφέρονται στή Γραμματική, έκτός άπό 
δσα αναφέρονται στά δύο εΙσαγωγικά κεφάλαια (Συνοπτική 'Ιστορία καί Φωνη-
τική Εισαγωγή) καί στόν * Ορθογραφικό * Οδηγό. 0 1 αριθμοί παραπέμπουν στούς 
παραγράφους, έκτός δταν προτάσσεται ενα σ. (σελίδα). Γ ι ά τά ορθογραφικά 
βλ. σ. 440. 

Α 
-α θηλ. 552. 
αγγλικές λέξεις στά ελ-

ληνικά 214. 
άηχα σύμφωνα 63. 
αιτ ιατική 474, βασική 

θέση της στή νέα κλί-
ση 521ε. 

αιτιολογικοί σύνδεσμοι 
1052. 

άκλιτα μέρη του λόγου, 
981, - ο ύ σ . 595. 

άλλαγή αρχικού φωνήεν-
τος 175α. 

άλφάβητο 42. 
άμετάβατα ρήματα 803. 
αναλογικά άριθμητικά 

699. 
άνάπτυξη γ άνάμεσα σέ 

φωνήεντα 182. 
άνατολίτιχες λέξεις στά 

έλληνικά 201. 
άνισοσύλλαβα ούσιαστι-

κά 519. 
— άρσενικά 526, θηλυ-

κά 550, ούδέτερα 574, 
586α. 

άνισοσυλλαβισμός ουσια-
στικών 5211, 

άντιθετικοί σύνδεσμοι 
1039. 

άντιπροπαραλήγουσα 79. 

άντρωνυμικά ούσιαστικά 
287. 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 710. 
— προσωπικές 713. 

περιφραστικές 736. 
— επαναληπτική 739. 
— προληπτική 739. 
— κτητικές 740. 
— ίδιόπαθες 747. 
— οριστικές 750. 
— δειχτικές 753. 
— άναφορικές 762. 
— έρωτηματικές 774. 
—- άόριστες 780. 
— συσχετικές 798. 
— επιθετικές 711. 
— άντωνυμιών απόλυτη 

χρήση 711,— έπιθετι· 
κή χρήση 711. 

ΑΝΩΜΑΛΑ ούσιαστικά 594. 
— έπίθετα 639. 
— έπίθ. συγκριτικά 650. 
— έπίθ. υπερθετικά 654. 
— ρήματα 967. 
— άνώμαλες παθητ. με-

τοχές 958. 
άνωμαλίες ενεργητικού 

άορίστου 939. 
ΑΟΡΙΣΤΟΣ 832α. 
— ενεργητικός σιγματι-

κός 932. 

άσιγμος 932,940. 
διπλός 934. 

— παθητικός δεύτερος 
956, θέμα του 948. 

— παθητικός διπλός 957. 
απαρχαιωμένες προθέ-

σεις σ' εκφράσεις στε-
ρεότυπες 1030. 

άπεριόριστα μεγάλου βα-
θμού έκφραση 688. 

άττλή λέξη 240. 
άπλωμα στήν άλλαγή τής 

σημασίας 421. 
άποβολή γ άνάμεσα σέ 

φωνήεντα 182. 
αποθετικά ρήματα 808. 
άπσκσπή φωνηέντων 179. 
άπόλυτα άριθμητικά 669. 
— υπερθετικά 642,652. 
άποσιωπητικά 128. 
άπόστροφος 103, βλ. καί 

Όρθογρ. Ευρετήριο, 
αποτελεσματικοί σύνδε-

σμοι 1057. 
άπρόσωπα ρήματα 965. 
απρόσωπες εγκλίσεις 818. 
άραβικές λέξεις στά ελ-

ληνικά 210. 
άραμαΐκές λέξεις στά έλ-

ληνικά 202. 
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αρβανίτικες λέξεις σχά 
έλληνικά 207. 

ΑΡΘΡΟ 477,αόριστο 481α., 
οριστικό 478. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 
667. 

— άπόλυτα 669, 671α. 
— ταχτικά 689. 
— πολλαπλασιαστικά697 
— αναλογικά 699. 
— περιληπτικά 701. 
άριθμητικές πράξεις 683. 
άριθμός πτωτικών 475. 
— ουσιαστικών 511, συ-

νηθίζονται στόν ένικό 
511, στόν πληθυντικό 
514. 

—• ρήματος 848. 
αριθμών απόδοση μέ 

τό ελληνικό αλφάβητο 
703, μέ τό λατινικό 
άλφάβητο 709. 

άρνητικά έπιρρήματα 
1000. 

άρσενικό γένος 494. 
— άρσενικών ουσιαστι-

κών κλίση 525α. 
αρχαϊκή κλίση ρημάτων 

παθητικής φωνής 909. 
αρχαίοι ρηματικοί τύποι 

σέ στερεότυπες φρά-
σεις 836. 

αρχικά γράμματα 52. 
— φωνήεντα 171. 
άρχικές λέξεις τής ελλη-

νικής γλώσσας 199. 
άρχική συλλαβή 79. 
-ας άρσ. Ισοούλλαβα 527, 

άνισοσύλλαβα 529. 
-ας ούδέτ. 591. 
άτονες λέξεις 100. 
αύξηση 865. 

— εσωτερική 872. 
— αρχαϊκή έσωτερική 

873. 
-αύω ενεστώτες σέ — 915. 
άφαίρεση 172,— στή συμ-

προφορά 164. 
αφομοίωση φωνηέντων 

180. 
άφωνα γράμματα 74. 
άχώριστα μόρια 309, λαϊ-

κά 311α., λόγια 315α. 

Β 
βαρεία 86. 
βασικός τόνος 85. 

έπιθέτων 621. 
βαφτιστικά όνόματα 460. 
βεβαιωτικά έπιρρήματα 

1000. 
βλάχικες λέξεις στά ελ-

ληνικά 207. 
βοηθητικά ρήματα 827, 

876. 
βραχύχρονη συλλαβή 82. 
-βω, ενεστώτες σέ —915. 

γ αποβολή, ανάπτυξη 182, 
εύφωνικό 182. 

γαλλικές λέξεις στά έλλη-
νικά 214. 

γγ 71 - 73. 
γενική 474, περιορισμένη 

χρήση της σέ πολλά 
Ιδιώματα 521ζ,— πλη-
θυντικοί) δέ σχηματί-
ζεται πάντα εύκολα 
522α, προθέσεις πού 
συντάσσονται μέ — 
1011. 

γένος 475, τά τρία γένη 
494. 

— γραμματικό καί φυ-
σικό 495. 

— ούσιαστικά μέ δύο 
γένη 504. 

γερμανικές λέξεις στά ελ-
ληνικά 214. 

γκ 60, 71 - 72. 
γλώσσα ποιητική 413,436. 
γλωσσικά σύμφωνα 63. 
γνήσια σύνθεση 405. 
γνωμικά 452. 
γράμματα 42, αρχικά, έ 

σοηερικά, τελικά 52, 
άφωνα 74, διπλά 55. 

γραμματοσύμφω να, γρα μ 
ματοφωνήεντα 48. 

-γω, ενεστώτες σέ — 915. 

Δ 

δασεία 94. 
δεύτερης συζυγίας ρή-

ματα, σχηματισμοί 
902 - 908. 

δεύτερος παθητικός άό-
ριστος 956. 

διαθέσεις ρήματος 801. 
διαλυτικά 104. 
διπλά γράμματα 55. 
διπλή παύλα 131. 
διπλή τελεία 124. 
διπλοδοντικά σύμφωνα 

63. 
διπλοί αόριστοι 934. 
— παθητ. άόριστοι 957. 
— διπλές παθητ. μετοχές 

960. 
διπλοκατάληχτα ούσ.614. 
— ζεύγη 617. 
διπλόκλιτα ούσ. 605. 
διπλόμορφα ούσ. 608. 
— φωνητικά 442,611. 
διπλοσύνθετες λέξεις 401. 
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διπλοσχημάτιστα ρήματα 
926. 

μέ διαφορετική ση-
μασία 929. 

διπλότυπα σύνθετα 400. 
δισταχτικά έπιρρήματα 

1000. 
δισύλλαβη λέξη 78. 
δίφθογγοι 65. 
— καταχρηστικοί 66. 
δίψηφα 57. 
— σύμφωνα 60. 
— φωνήεντα 58. 
δοτική 521δ. 

Ε 
-ε άπό ι κοντά στό ρ 178. 
εβραϊκές λέξεις στά έλ-

ληνικά 202. 
ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 815. 
— απρόσωπες 818. 
— προσωπικές 817. 
— απαρέμφατο 818-821. 
— μετοχή 818-822. 
— συνταχτικές : δυνητι-

κή, πιθανολογική, εύ-
χετική 847. 

έγκλιτικά 101. 
έθνικά (πατριδωνυμικά) 

282 - 285. 
είδικοί σύνδεσμοι 1045. 
εισαγωγικά 132. 
έκθλιψη 157α. 
έλλειπτικά έπίθ. 640, ούσ. 

599, ρήματα 964. 
ένεργητική φωνή 806. 
ένεργητικοΰ άορίστου θέ-

μα 861, 931, 938. 
ένεστώτας 828. 
ένεστωτικό θέμα 861, 

914 - 930. 

ενικός πτωτικών 475, — 
ρήματος 849. 

ένωτικό (σημάδι) 106*. 
εξακολουθητικά σύμφω-

να 63. 
έξίσωση καταληχτικοΰ 

φωνήεντος στήν κλίση 
τώνούσιαστικών 521η. 

επαγγελματικά ούσιαστι-
κά 286. 

έπάνω τελεία 112. 
έπαρχιωτισμός 441 ύποσ. 
επεξηγηματικός σύνδε-

σμος 1044. 
έπιδοτική σημασία 1034. 
ΕΠΙΘΕΤΑ 619. 
— άνώμαλα 639. 
— ελλειπτικά 640. 
— παράγωγα άπό έπίθε-

τα 304, άπό έπιρρή-
ματα 306, άπό ουσια-
στικά 298, άπό έθνικά 
298.7, άπό ρήματα 296. 

— επιθέτου βαθμοί 641. 
— έπίθετα αριθμητικά 

βλ. άριθμητικά έπί-
θετα . 

επιθετικές άντωνυμίες 
711. 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 982, το-
πικά 984, χρονικά 988, 
τροπικά 991, ποσοτι-
κά 998, βεβαιωτικά, 
δισταχτικά, αρνητικά 
1000, συσχετικά 1006, 
παρατηρήσεις 1003. 

— παράγωγα 307. 
έπιρρηματικές έκφράσεις 

1005. 
έπιρρηματική χρήση ου-

σιαστικών 1004. 
έπίτονη συλλαβή 93. 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 1070, άπό 
ονοματοποιία 1075. 

έπιφωνηματικές έκφρα-
σε ις 1073α. 

έρωτηματικό 118α, 121. 
-ες άρσ. 536. 
έσωτερικά γράμματα 52. 
εύφωνικό γ 182. 
εύχετικά σύνθετα 334, 

(πρβ. καί μετοχές 975). 
εύχετικές εκφράσεις έπι-

φωνηματικές 1074. 
εύχετική έγκλιση 847. 
-ενω, ενεστώτες σέ — 915. 

Ζ 
ζεύγη διπλοκατάληχτα 

617. 
— σημασιολογικά 227. 
-ζω, ενεστώτες σέ —915. 
ζώων θηλυκά 501α. 
— φωνές 231. 

Η 
-η θηλυκά 557. 
-η θηλυκά άρχαιόκλιτα 

560. 
-ης άρσ. Ισοσύλλαβα 531, 

άνισοσύλλαβα 534. 
·ής> -ιά, -ή έπίθετα 630. 
-ης, -α, -ιχο έπίθετα ά-

νισοσύλλαβα 634. 
ήχηρά σύμφωνα 63. 

© 

θαυμαστικό 120. 
ΘΕΜΑ πτωτικών 473, λέ-

ξεις μέ δύο θέματα 
243α. 

— θέματα ρημάτων 860, 
861, ή σχέση θεμάτων 
ρηματικών μεταξύ τους 
947. 

28 
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— ενεργητικού αορίστου 
931. 

— παθητικού άορίστου 
861,948, άνωμαλίες 
953. 

— θεμάτων ένεστωτικών 
κατηγορίες 915. 

θεματικό φωνήεν 864,— 
θεματικού φωνήεντος 
διαφορές στόν άσιγμο 
άόριστο κατά τήν έγ-
κλιση 943. 

θέσει μακρόχρονη συλ-
λαβή 82. 

θετικός βαθμός έπιθ.642. 
θηλυκά ούσ., διαίρεση 

550. 
θηλυκό γένος 494. 
— θηλυκού σχηματισμός 

498, θηλυκά μέ δια-
φορετική λέξη 500. 

— ζώων 501α. 
-ΰω, ένεστώτες σέ—915. 

ί, γίνεται ε κοντά στό ρ. 
-ι ούδ. 577. 
ιδιόκλιτα ούσ. 601. 
Ιδιωματισμός, Ιδιωματι-

κή λέξη 441, 449. 
Ιδιωτισμός 448, 449. 
ίδιωτισμός λόγιος 453. 
ιλλυρικές λέξεις στά έλ-

ληνικά 200. 
Ινδοευρωπαϊκές λέξεις 

στά έλληνικά 199. 
Ισοούλλαβα ούσιαστικά 

519, άρσενικά 526, 
θηλυκά 550, ούδέτε-
ρα 574α. 

Ιταλικές λέξεις στά έλλη 
νικά 208. 

κανόνες συλλαβισμού 81. 
κατάληξη 473 , — ρήμα-

τος 858. 
— παραγωγική 238 . 
— καταλήξεις παραγωγι-

κές παράλληλες 250. 
υποκοριστικές 267 . 

κατάλογος άνώμαλων ρη-
μάτων 968. 

καταχρηστική παραγωγή 
232 , — σύνθεση 405 , 
— καταχρηστικοί δί-
φθογγοι 66. 

κλητική 474. 
ΚΛΙΣΗ 475, ούσιαστικών 

518, 521. 
αρχαϊκή ρημάτων πα-
θητικής φωνής 909. 

κόμμα 113-117. 
κορωνίδα 103. 
κράση 168. 
κύρια όνόματα 459. 
κυριολεξία 418. 
χω, ένεστώτες σέ — 915. 

λ άπό ρ 188. 
λαϊκές λέξεις 218. 
— — παράγωγες καί σύν-

θετες 249. 
λαρυγγικά σύμφωνα 63. 
λατινικές λέξεις στά έλ 

ληνικά 204. 
ΛΕΞΗ παράγωγη 236. 
— πρωτότυπη 237. 
— ριζική 235. 
— άπλή 240. 
— σύνθετη 239. 
— λέξεις μέ δύο θέματα 

243α 

διπλοσύνθετες, πολυ-
σύνθετες 401. 

— γράφονται χωριστά 75. 
— ξένες, βλ. ξένες· 
— λόγιες, βλ. λόγιες. 
— έλληνικές στή θέση 

τών ξενικών 217. 
— στά έλληνικά :άγγλικές 

214, άνατολίτικες 201, 
αραβικές 210, άραμαϊ-
κές 202, άρβανίτικες 
207, άρχικές 199, βλά-
χικες 207, γαλλικές 
214, γερμανικές 214, 
Ιλλυρικές 200, Ινδοευ-
ρωπαϊκές 199, Ιταλικές 
208, λατινικές 204, 
σλαβικές 207, τούρκι-
κες 209, περσικές 210, 
προελληνικές 200, ποι-
κίλης καταγωγής 215. 

— ονομασία τους άπό τόν 
τόνο 93. 

— σχηματισμός τους 228. 
— οικογένειες τους 251. 
— καταγωγή τους 197. 
λεξιλογική άνανέωση 415. 
λεξιλόγιο λόγιο 414. 
λήγουσα 79. 
-λνω ένεστώτες σέ — 

915. 
λόγια συνθετικά 399. 
— σύνθεση, βλ. σύνθεση 

λόγια. 
ΛΟΓΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 192, 

218α. 
άρχαϊες 219, νεό-

πλαστες 219, διαφορά 
τών λόγιων άπό τις λαϊ-
κές λέξεις 221-227. 

παράγωγες καί σύν-
θετες 249. 
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— παραγωγικές καταλή-
ξεις 270. 

λόγιο λεξιλόγιο καί πα-
ραγωγικό 414. 

-λ(λ)ω,ένεστώτες σέ —915. 

Μ 
-μα ούδ. 587. 
μακρόχρονη συλλαβή 82. 
μεγεθυντικά 275. 
μέλλοντας 835, άπλός, ε-

ξακολουθητικός, συνο-
πτικός, συντελεσμένος 
835. 

μέρη του λόγου 471, κλι-
τά, άκλιτα 472. 

μεταβατικά ρήματα 803. 
μεταβιβαστικά ρήματα 

925. 
μετάθεση φωνηέντων 181, 

—συμφώνων 190, — 
αμοιβαία δύο συμφώ-
νων 190. 

μεταφορά, μεταφορική 
χρήση 418. 

ΜΕΤΟΧΕΣ 969,— διπλές 
960,—παθητικές άνο')-
μαλες 958. 

— μετοχή ένεργητική 
969,970. 

— παθητική (παθητ. πα-
ρακειμένου) 969,972. 

— παθητικού ένεστώτα 
976. 

μετρική συνίζηση 148. 
μέτρων όνόματα έκφρα-

σμένα μέ παράγωγα 
άριθμητικά 702. 

μονοσύλλαβη λέξη 78. 
ΜΟΡΙΑ θά, νά, γιά νά 

1061. 
— όμοιωματικά 996. 

μόρια άχώριστα 309, λαϊ-
κά 311α, λόγια 315α. 

μπ 60, 71α. 
-μω ενεστώτες σέ — 915. 

Ν 
ν τελικό φυλάγεται ή χά-

νεται 183, έπίδρασή 
του σέ ακόλουθο άρχι-
κό σύμφωνο 187. 

ν άνάπτυξη στήν άρχή 
λέξης 188 υπ. 

— χάνεται άπό τήν άρχή 
λέξης 188 ύπ. 

— στό τέλος τής έν. at-
τιατ. τών άρσ. επιθέ-
των σέ -ος 627. 

νεολογισμοί 219, — δη-
μοτικοί στερεότυποι 
220 ύπ. 

ντ 60, 71α. 
ντζ 62 — ντο 62. 

ξαφνικόηχα σύμφωνα 63. 
ΞΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 197α. 
213α, — έλληνικής κατα-

γωγής (ταξιδεΰτρες) 
216. 

Ο 
-ο ούδ. 575. 
όδοντικά σύμφωνα 63. 
οίκογενειακά όνόματα 

462α. 
— οίκογ. ονομάτων πλη-

θυντικός 545. 
σίκογένβιες λέξεων 251. 
όμόηχα 422. 
δμοια σύμφωνα 67. 
όμώνυμα 422. 
όνο μαστική 474, προθέ-

σεις πού συντάσσον-
ται μέ — 1011. 

όνόματα κύρια (όνόμα-
τα άνθρώπων, τόπων) 
459. 

όνόματα οίκογενειακά βλ. 
οίκογενειακά όνόματα 

όνοματοποιία ή όνοματο-
ποιημένες λέξεις 229. 

— έπιφωνήματα άπό ό-
νοματοποιία 1075. 

όξεία 86. 
όξύτονη λέξη 93. 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 138α. 
— Ιστορική 140, φωνη-

τική 140. 
— σημερινή σχολικής δη-

μοτικής 141α. 
όρθογραφικά σημάδια έ-

κτός άπό τούς τόνους 
καί τά πνεύματα 103. 

όριστική 816. 
— οριστικής πίνακας συ-

σχετικός τών χρόνων 
της 840. 

-ος άρσ. 538. 
-ος θηλ. αρχαιόκλιτα 566. 
-ος ούδέτ. 582. 
-ος, -α, -ο έπίθ. 623. 
-ος, -η, -ο έπίθ. 622. 
-ος, -ιά, -ο έπίθ. 628. 
-ου θηλ. 569. 
ούδέτερα ούσ., διαίρεση 

574. 
ούδέτερο γένος 494. 
-ους άρσ. 537. 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ όνόματα 485, 
— άνώμαλα 594, άφηρη-

μένα 493, έπίκοινα 
501, κοινά 488, (ούδέ-
τερα στόν πληθυντ.) 
496, κύρια 486, περι-
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ληπτικά 492, συγκε-
κριμένα 493. 

— ούσιαστικά μέ δύο γέ-
νη 504α. 

— παράγωγα άπό έπίθετα 
292, άπό ούσιαστικά 
266 - 290, άπό ρήμα-
τα 262-265. 

— άντρωνυμικά 287. 
— έθνικά 282α. 
— έπαγγελματικά 286. 

Π 

παθητική φωνή 806. 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ, διαφορά φω-

νητική στά-—μιας λέ-
ξης 225 - 226. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 234, θέμα πού 
χρησιμεύει γιά βάση 
στήν — 241. 

— καταχρηστική 232. 
— λαϊκή καί λόγια 249. 
παράγωγη λέξη 236. 
παραγωγικά στοιχεία ά-

τονημενα 247. 
παραγωγικές καταλήξεις 

238,247. 
— — άτονημένες 264 (σ. 

122)^99,301. 
— — παράλληλες 250. 
παραγωγικό 228,—λόγιο 

414,— πλ,οΰτος καί έκ-
φραστικότητά του 411. 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ έπιθέτου 
643,—έλλειπτικά 656, 
—μονολεχτικά 644,— 
περιφραστικά 644. 

— επιρρημάτων 661, με-
τοχών 660. 

παρακείμενος 829. 
παραλήγουσα 79. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ρήματα 919. 
μέ διαφορετική ση-

μασία 922. 
— παράλληλες παραγω-

γικές καταλήξεις 250. 
— συνθέσεις 250. 
— παράλληλοι φωνητι-

κοί τύποι 224. 
παρασύνθετα 402. 
παρατατικός 831,833. 
παραταχτικοί σύνδεσμοι 

1033α. 
παρένθεση 126, ορθογώ-

νια παρένθεση 126. 
παροιμίες 452. 
παροξύτονη λέξη 93. 
παρώνυμα 426, τονικά 428. 
πατριδωνυμικά 282α. 
παύλα 130, διπλή παύλα 

131. 
περιεχτικά 281. 
περιληπτικά άριθμητικά 

701. 
περισπωμένη 86. 
περιφραστικές προσωπι-

κές άντωνυμίες 736. 
περσικές λέξεις στά έλ-

ληνικά 210. 
πιθανολογική έγκλιση 

847. 
ΠΙΝΑΚΑΣ λόγιων άχώρι-

στων μορίων 317, λό-
γιων συνθετικών 399. 

— ουσιαστικών αρσενι-
κών 547, θηλυκών 
570, ούδέτερων 592. 

— άπόλυτων καί ταχτι-
κών άριθμητικών 670. 

— συσχετικών αντωνυ-
μιών 799. 

— συσχετικός τών χρόνων 
τής οριστικής 840. 

— γιά τή σχέση τών δύο 
ρηματικών θεμάτων 
μεταξύ τους 947. 

— συσχετικών έπιρρημά-
των 1007. 

— άκλιτων μέ πολλαπλή 
γραμματική λειτουρ-
γία (ή ομωνύμων) 1069. 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΌΣ 
— πτωτικών 475. 
— οίκογενειακών όνομά-

των 545. 
— ρήματος 849. 
— τής εύγένειας 853. 
— τής μεγαλοπρέπειας 

854. 
— στή θέση του ένικοΰ 

854. 
— πληθυντικού α' πρόσ. 

άντί α' ένικό 854. 
— α' πρόσωπο στή θέση 

τοΰ β' ένικοΰ 855. 
ΠΝΕΥΜΑΤΑ 94,θέση πνεύ-

ματος 99. 
ποιητικά σύνθετα 413. 
ποιητική γλώσσα βλ. 

γλώσσα, 
πολλαπλασιαστικά άριθ-

μητικά 697. 
πολυσύλλαβη λέξη 78. 
πολυσύνθετες λέξεις 401. 
πράξεις αριθμητικές 683. 
προελληνικές λέξεις 200. 
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 1009. 
— προθετικές έκφράσεις 

1031. 
προκλιτικές λέξεις 100. 
προπαραλήγουσα 79. 
προπαροξύτονη λέξη 93. 
προπερισπώμενη λέξη93. 
προσέγγιση άριθμητική 

686. 



Ευρετήριο 437 

προσταχτική 816.,-— α' 
συζυγίας 894α,* σχη-
ματισμός της 845. 

πρόσωπα ρήματος 850. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ αντωνυμί-

ες 713. 
— δυνατοί καί αδύνατοι 

τύποι τους 716, κλί-
ση 719α., χρήση και 
σημασίες 731, θέση 
αδύνατης προσωπικής 
αντωνυμίας 734. 

πρόταξη 174. 
προταχτικά (eu - , γερο-, 

κυρ κτλ.) 106.2, 407, 
596Αβ. 

προταχτικό φωνήεν 174. 
προφορά 46, 107. 
— διαφορετική συμφώ-

νων στή συμπροφορά 
185. 

πρώτης συζυγίας ρήμα-
τα, σχηματισμοί 884 -
892. 

-πτω ένεστώτες σέ —915. 
πτώσεις 474. 
πτωτικά 474. 
•πω ένεστώτες σέ —915. 

Ρ 
ρ γίνεται λ 188. 
ΡΗΜΑΤΑ 800, άμετάβατα 

803, άνώμαλα 967, ά-
ποθετικά 808, άπρό-
σωπα 965, βοηθητικά 
827, 876, δεύτερης συ-
ζυγίας 901, πρώτης 
συζυγίας 884α., μέ συ-
νίζηση στήν παραλή-
γουσα 898, διπλοσχη-
μάτιστα 926α., έλλει-
πτικά 964, μεταβατικά 

803, μεταβιβαστικά 
925, παράλληλα 919α., 
συναιρεμένα 910. 

— ρήματος αριθμοί 848, 
διαθέσεις 801, έγκλί-
σεις 815, πρόσωπα850, 
συνακόλουθα 856, τρό-
ποι 838, χρόνοι 823, 
φωνές 805. 

— παράγωγα άπό άκλιτα 
260, άπό όνόματα 258, 
άπό ρήματα 257. 

— υποκοριστικά 329. 

ρηματικά στοιχεία σχη-
ματιστικά 857. 

ρινικά συμπλέγματα μπ, 
ντ, γκ, γγ 71. 

— σύμφωνα 63. 
-ρνω, ένεστώτες σέ —915. 
-ρω, ένεστώτες σέ —915. 

Σ 

ο άνάπτυξη στήν άρχή 
λέξης 188,— προφορά 
έμπρός άπό ήχηρά 
σύμφωνα 69. 

ς τελικό, προφέρεται ζ 
186. 

σημασία άφηρημένη 416, 
συγκεκριμένη 416. 

— σημασίας άλλαγές, εί-
δη τους 421. 

— σημασίες προθέσεων 
1013 1029. 

— σημασιών αλλαγή ά-
διάκοπη 417. 

σημασιολογικά ζεύγη 227. 
-σιμό (-ξιμο καί ψιμο) 

ούδ. 589. 
σλαβικές λέξεις στά έλ-

ληνικά 207. 

στένεμα στήν άλλαγή της 
σημασίας 421. 

στιγμιαία σύμφωνα 63. 
στίξη 107, 109. 
στοιχεία ρηματικά σχη-

ματιστικά 857. 
— βοηθητικά σχηματι-

σμού ρημάτων 875. 
συγκοπή φωνηέντων 179. 
συγκριτικά έπίθετα άνο>-

μαλα 650. 
συγκριτικός βαθμός έπιθ. 

642, σχηματισμός του 
645. 

συγκριτικός σύνδεσμος 
1059. 

συζυγίες 879, συζυγία α' 
880, β' 880. 

ΣΥΛΛΑΒΗ 77, άρχική 79, 
βραχύχρονη 82, επί-
τονη 93, μακρόχρο-
νη 82. 

— συλλαβών χρόνος 82. 
— χάνεται μιά, όταν στήν 

άλλη υπάρχουν τά ί-
δια ή συγγενικά σύμ-
φωνα 189. 

συλλαβισμός 77. 
— συλλαβισμού κανόνες 

81. 
συμπερασματικοί σύνδε-

σμοι 1043. 
συμπλέγματα ρινικά μπ, 

ντ, γκ, γγ 71. 
συμπλεχτικοί σύνδεσμοι 

1034. 
ΣΥΜΦΩΝΑ 47α., άηχα 63, 

όμοια 67, τελικά 54. 
— συμφώνων διαίρεση 

καί όνομασία 63, πί-
νακας 64. 
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— συμφώνων μετάθεση 
190. 

αμοιβαία 190. 
συμφωνικά συμπλέγματα 

191 - 195. 
συναιρεμένα ρήματα 910. 
συναίρεση 154. 
συνακόλουθα 476,856. 
συναλοΐφή 153. 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1032α. 
συνδετικό Μ 103. 
συνδυασμοί αν, εν 70. 
συνεκφώνηση 147. 
συνέχεια (ένωτικό) 106. 
ΣΥΝΘΕΣΗ 234, 308, γνή-

σια 405, καταχρηστική 
405, λόγια344α.,355α., 
362, 370, 380α., 388, 
395. 

— μέ άχώριστα μόρια 
309α. 

— λέξεων318α.,θέμα πού 
χρησιμεύει γιά βάση 
στή — 241. 

— συνθέσεις παράλληλες 
(λαϊκές και λόγιες) 250. 

— λαϊκή καί λόγια 249. 
— σύνθεση τοΰ λεξιλο-

γίου 254. 
σύνθετα άντικειμενικά 

331, ζευγαρωτά 320, 
κτητικά 330, παρατα-
χτικά 319, προσδιορι-
στικά 325. 

— διπλότυπα 400, εύχε-
τικά 334, χαλαρά 406. 

— ποιητικά 413. 
— συνθέτων τονισμός 

392. 
σύνθετη λέξη 239. 
συνθετικά μιας λέξης 239. 
— λόγια 399. 

συνθετικών άλλαγές 

συνθετικό πρώτο 347-366» 
— δεύτερο 367-391. 

συνθετικό φωνήεν 336 -
346. 

συνίζηση 149, μετρική 
148, στήν παραλή-
γουσα ρηματικών τύ-
πων 898. 

συντομογραφίες 136. 
συνώνυμα 433. 
συριστικά σύμφωνα 63. 
συσχετικά έπιρρήματα 

1006. 
συσχετικές άντωνυμίες 

798. 
σχετικό ύπερθετικό 642, 

651. 
σχηματισμός ρημάτων, 

γενικές παρατηρήσεις 
881α., παρατηρήσεις 
γιά ρήματα α ' συζυ-
γίας 893-900 . 

-σ(σ)ω, ένεστώτες σέ — 
918,9. 

ταυτόσημα 438. 
τελεία 110, έπάνω—112, 

δ ιπλή-124 . 
τελικά γράμματα 52. 
— σύμφωνα 54. 
τελικό ν 183,187. 
τελικό ς 186,— προφέρε-

ται ηχηρό 186. 
τελικοί σύνδεσμοι 1056. 
τζ, 61. 
-της άρσ. μέ διπλό πλη-

θυντικό 533. 
τόκου καθορισμός 685. 

τονική έξίσωση στήν κλί-
ση τών οΟσιαστικών 
52 Ι θ , πρβ. καί βασικός 
τόνος. 

ΤΟΝΙΣΜΟΣ άρχαϊος 87. 
— ούσ. άρσενικών 626, 

σέ -öç προπαροξ. 540, 
θηλυκών 551, ούδετέ-
ρων 676,578,584,590. 

— έπιθέτων καί άντίστοι-
χων ούσ. σέ -ος 626. 

— σύνθ.ούσ.,έπιθ. 392α., 
λέξεις μέ διφορούμενο 
— 431, λέξεις πού ύ-
πάρχει αμφιβολία σέ 
ποιά συλλαβή θ ά τονι-
στούν 432. 

—, βλ. καί τονικά παρώ-
νυμα. 

«όνος (φωνητικός, γραπτό 
σημάδι) 84. 

— βασικός 8 5 , 5 2 Ι θ , 621. 
— ol τρείς τόνοι 86. 
— ονομασία λέξεων άπό 

τόν τόνο 93. 
— θέση τόνου 99. 
— μετακίνηση στήν ύπο-

ταχτική 944. 
σέ παράγωγα {ζε-

στός - ζέστη) 294, (&-
ναφτός - όναφτος) 305. 

τοπικά (ούσιαστικά) 280. 
— έπιρρήματα 984. 

τοπωνυμίες (γεωγραφικά 
όνόματα) 466. 

τούρκικες λέξεις στά έλ-
ληνικά 209. 

τρισύλλαβη λέξη 78. 
τροπικά έπιρρήμάτα 991. 
τρόπος ρημάτων 838, ol 

χρόνοι στήν ύποτα-
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χτική καί προσταχτι-
κή έκφράζουν συνή-
θως τόν τρόπο 841. 

-τσ, 61. 
τύποι μιας λέξης 473. 
-τ(τ) ω ένεστώτες σέ—918. 

10. 
Υ 

ύγρά σύμφωνα 63. 
υπερθετικά άνώμαλα 654. 
ύπερθετικό σχετικό 651. 
— άπόλυτο 652. 
ύπερθετικός βαθμός έ-

πιθέτου 642. 
ύπερσυντέλικος 834. 
ύποδιαστολή 103. 
υποθετικοί σύνδεσμοι 

1055. 
ύποκοριστικά ουσιαστι-

κών 267, ρήματα 329, 
αντωνυμιών καί έπιρ« 
ρημάτων σ. 141 υπ. 

ύποταχτική 816, σχημα-
τισμός της 843α,στήν 
—τού άορίστου μετα-
κίνηση τόνου 944. 

ύποταχτικοί σύνδεσμοι 
1033, 1045. 

-ύς, -ιά, -ν έπίθ. 630. 
ύφος 435. 

Φ 
φθόγγοι 41, φθόγγων πά-

θη 144. 

φθογγοσυμφωνα 48. 
φθογγοφωνήεντα 48. 
φράσεις Ιστορικές. 452, 

λογοτεχνικές 452, στε-
ρεότυπες μέ άρχαίους 
ρηματικούς τύπους 
836. 

φραστικός πλούτος τής 
γλώσσας 452. 

-φτω, ενεστώτες σέ — 915. 
-φω ένεστώτες σέ — 915. 
φωνές ρήματος 805, έ-

νεργητική 806, παθη-
τική 806, κατά τή — 
διαφορετική σημασία 
811. 

φωνές πού μεταχειριζό-
μαστε γιά νά καλέ-
σωμε ζώα 1076. 

φωνήεν θεματικό, βλ. θε-
ματικό φωνήεν. 

ΦΩΝΗΕΝΤΑ 47α.,αρχικά 
171, — φωνηέντων πά-
θη 145α., 178α. 

φωνητικά διπλόμορφα 
442, 611. 

φωνητικοί τύποι παράλ-
ληλοι 224. 

Χ 

χαϊδευτικά 267. 
χαρακτήρας πτωτικών 

473. 

— ρήματος ένεστωτικός, 
άοριστικός 863. 

χασμωδία 145. 
χειλικά σύμφωνα 63. 
-χνω, ένεστώτες σέ — 915. 
χρονικά έπιρρήματα 988. 
χρονικοί σύνδεσμοι 1049. 
κΡΟΝΟΙ ρήματος 823. 
— μονολεχτικοί, π ε ρ ι -

φραστικοί, μελλοντι-
κοί 825. 

— είδη τους 824. 
— ώς πρός τόν τρόηο τους 

(έξακολουθητικΟί, συ-
νοπτικοί ή στιγμιαίοι, 
συντελεσμένοι) 839. 

χρόνος συλλαβών 82. 
χρόνου καθορισμός μέ 

άριθμούς 684. 
•χω, ένεστώτες σέ — 915. 

Η* 

ψηφία 42. 
ψιλή 94. 

Ω 
-ω, ένεστώτες μέ θέμα 

φωνηεντόληχτο (ν, βι, 
e, at, ου) 915. 

•ω θηλ. 563. 
-ως ούδ. 591. 



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ 

'Αναφέρονται αλφαβητικά ol ορθογραφικοί κανόνες καί μερικές άλλες υπο-
δείξεις ορθογραφικές πού βρίσκονται στή Γραμματική. Δέν αναγράφηκαν όσα 
αναφέρονται στόν 'Ορθογραφικό 'Οδηγό, στό Παράρτημα. 01 άριθμοί παρα-

πέμπουν στούς παραγράφους. 

άντωνυμίες άπό ε, παθαίνουν άφαίρεση 
χωρίς νά σημειώνεται άπόστροφος : 
άπό μένα - μ*εσένα 726. 

— προσωπικές αδύνατες, παίρνουν τόνο 
όταν είναι προκλιτικές : νά τα φέρης 
άλλά φέρε τα 730. 

άοριστικοί τύποι : τό (ι) τής παραλή-
γουσας* τό (ο) τής παραλήγουσας' ή 
ρίζα (<5ο) τοδ δίνω* μέ δνα ή μέ δυο 
λ, 946. 

άπαρέμφατο {εχω δέσει, εχω δεθή) 913. 
απόστροφος (στήν έκθλιψη, άφαίρεση, 

άποκοπή) 166, 167. 
άριθμητικά : γράφονται σέ μία λέξη 

ή σέ δύο* εννέα - ένατος κτλ., τόνος 
τοδ -άντα, -ήντα' παίρνουν δασεία, 
680. 

— ταχτικά, γράφονται μέ άραβικά ψη-
φία : 1ος ή 1. (δχι Αος ή Α!) 707. 

άς - άσ* 163. 
αύξηση ει (*ίχα), η (ήρθα) 871— δέ γρά-

φεται αδξηση Ιπειτα άπό λέξη σέ ε 
καί δταν προηγήται τό και 871. 

άφαίρεση σέ άντωνυμίες καί έπιρρή-
ματα άπό ε-, βλ. άντωνυμίες, έπιρ-
ρήματα. 

βαρεία 91, 1068. 
για πρόθεση - γιά μόριο προτρεπτικό καί 

σύνδεσμος διαχωριστικός 1037,1068. 
για τί-γιατί 776. 

δασεία (λέξεις που τήν παίρνουν) 95. 
δι-, δισ-, δυ- σέ σύνθετα καί παράγωγα 

τοδ δυο 360. 
διαλυτικά 105. 
έγκλίσεις 913. 
έγκλιτικές λέξεις 102. 
εισαγωγικά (πότε ξανασημβιώνονται) 

135 — θέση τών σημείων τής στίξης 
στά βίσαγωγικά 135.3 

έκθλιψη 157, 1008.7. 
ένεστωτικές καταλήξεις 918. 
έπιρρήματα : καταλήξεις, τονισμός, έκ-

θλιψη 1008. 
έπιφωνήματα, παίρνουν θαυμαστικό, έ-

ρωτηματικό, άποσιωπητικά 1071. 
θηλυκά όνόματα σέ (ο) γυναικών, τό-

πων 565. 
— πληθυντικός θηλυκών έπιθέτων σέ 

-ός, - ί ά , -ο': γλυκές - γλυκών 629. 
(ι) τής κατάληξης τών έπιθέτων βαθύς -

βαθιού, βυσσινής 633. 
-(ίά) κατάληξη θηλυκών έπιθέτων : μα-

κριά 633' έπιρρημάτων 1008. 
-{ιο) τελικό τοδ α' συνθετικοδ: βαριό-

μοιρος, σταχυολογία 354. 
(/ς) κατάληξη έπιρρημάτων 1008. 
-(Ιοιμος) 297. 
•(ιτσα) κατάληξη δποκοριστικών 273. 
και γράφεται καί κι 161, 726, 871.4. 
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καταλήξεις, βλ. ένεστωτικές, άοριστι-
κοί τύποι, μετοχή, έπιρρήματα. 

κεφαλαίο (το άρχικό γράμμα μιας λέ-
ξης) : στήν άρχή τοδ λόγου ή τής πε-
ριόδου 11Γ δστερ'άπό έρωτηματικό 
ή θαυμαστικό 123* δστερ'άπό διπλή 
τελεία 125* στά κύρια όνόματα 489* 
άρχικό συνθέτου 410. 

κα 56 
λέξη μία (γράφονται σέ — ) 76. 
μα σύνδεσμος αντιθετικός - μά μόριο δρ-

κωτικό 1068. 
μετοχή ένεργητική -(όντας) 913.3. 
— παθητική -(μένος).-(εμενος) 962 (ο-

μενος) (λεγόμενος - ξηλωμένος) 980. 
νά σύνδεσμος - νά μόριο δειχτικά 1068. 
ξ 56 
δ,τι άναφορική άντωνυμία καί άκλιτο 

χρονικό, δτι σύνδεσμος είδικός 771, 
1046. 

ούδέτερα σέ (ι) 577α. 
— σέ φωνήεν καί ι : ταάι-τσαγιοϋ 581. 
παραθετικά σέ -(ίτερος) -(ιταζος), -((τερα) 

•(ιτατα) 666. 
— σέ -(ότερος) -(ότατος) 648. 

ποΰ έπίρρ. - πού σύνδεσμ. 92,984,1046. 
πώς έπίρρ. - πώς σύνδεσμ. 92,991, 1046. 
ς τελικό 53. 
σ(«) συγκομμένο δστερα άπό τό ώς, δέ 

γράφεται 1020. 
στοά - στωικός 303. 
συλλαβισμός 81. 
σύμφωνα όμοια, δέ μένουν πλάι σέ 

άλλο σύμφωνο 68. 
τελεία (πρίν κλείση ή παρένθεση) 127. 
τ i άντων. έρωτημ. - τι σύνδεσμος 1054. 
τονικά παρώνυμα, διαφορές όρθογρα-

φικές : σφαγείο - σφάγιο 429. 
τονικοί κανόνες (γενικοί, όνόματα, ρή-

ματα, κανόνες βαρείας) 88α., βλ. ά-
κόμη μετοχές, έπιρρήματα. 

ύποταχτική 913. 
ψ 56. 
ω άντI ο στήν άρχή β' συνθετικοΰ : α-

νώδυνος 383. 
ω στή θέση τοδ συνθετικοΒ φωνήεντος 

ο: λεωφόρος άλλά κρεοπωλείο, χρεο-
φειλέτης κ τλ . 354. 

-ω τελικό τών έπιρρημάτων φυλάγεται 
$τή σύνθεση 364. 



ιοε τό τύπωμα τό Νοέμβριο τού 1940. 

Τελείωσε τόν 9Ιούνιο τού 1941. 



Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο 

1. Από τη «Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)» ως 
τη «Νεοελληνική Γραμματική - Αναπροσαρμογή της Μικρής 
Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη» 

Αυτή εδώ η «Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)» (στα 
παρακάτω αναφέρεται ως ΝΓΔ) με την πρώτη της μορφή κυκλοφόρησε 
από τον τότε ΟΕΣΒ τον Ιούνιο του 1941, όταν δηλαδή η Ελλάδα ήταν 
πια σκλαβωμένη, και δεν έγινε ποτέ επίσημο σχολικό βιβλίο. 

Το 1949 ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, που ήταν Πρόεδρος της 
επιτροπής για τη σύνταξη της ΝΓΔ, δημοσίευσε τη «Μικρή Νεοελληνι-
κή Γραμματική» (ΜΝΓ), σελ. 4 +204. Και αυτή η Γραμματική έμεινε για 
χρόνια έξω από τη σχολική χρήση, ώσπου με τη μεταρρύθμιση του 1964 
η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου την υιοθέτησε για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Κυκλοφόρησε τότε φωτοτυπικά σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα. 

Το 1965 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας ζήτη-
σε από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών να συντάξει μια πιο μικρή 
Γραμματική για το δημοτικό σχολείο. Ο τότε διευθυντής του Ινστιτού-
του κ. Κ. Ν. Μπότσογλου σύνταξε, με βάση τη ΜΝΓ, τη «Μικρή 
Νεοελληνική Γραμματική-Δημοτικού» (ΜΝΓ-Δ), σελ. 160, έκδοση 
του ΟΕΔΒ, που κυκλοφόρησε ευρύτατα στα δημοτικά σχολεία από το 
Σεπτέμβριο του 1965 ως τις 20.4.1967. 

Η ίδια αυτή ΜΝΓ—Δ ξανακυκλοφόρησε φωτοτυπημένη μετά τη 
μεταπολίτευση του Ιουλίου του 1974. 

Τον Ιανουάριο του 1975 το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ξα-
νακυκλοφόρησε τη ΜΝΓ του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, τυπωμένη από 
την αρχή με βελτιώσεις. 

Τέλος, μετά την ίδρυση του KEME (βλ. εδώ, σελ. β', το προλογικό 
σημείωμα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου), το οποίο μετονομάστηκε σε «Παι-
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δαγωγικό Ινστιτούτο», το Υπουργείο Παιδείας κυκλοφορεί τη «Νεοελ-
ληνική Γραμματική-Αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμ-
ματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη», Αθήνα, ΟΕΔΒ, Α' έκδ. 1976, Γ 
έκδ. 1987 ([Γρ.] ΟΕΔΒ), σελ. 252. 

Όπως είναι φυσικό, οι διάφορες αυτές μορφές μιας και της ίδιας 
Γραμματικής αποσκοπούσαν κάθε φορά στο να καλύψουν τις ανάγκες 
της Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης και παρουσιάζουν, εκτός από 
την τελευταία, ελάχιστες αποκλίσεις από την αρχική ΝΓΔ. Σήμερα 
όμως ισχύουν μόνο τα διδάγματα της Γραμματικής του ΟΕΔΒ. Και 
επειδή η Γρ. ΟΕΔΒ προχώρησε σε κάποιες απλοποιήσεις, αλλά και 
προσθήκες και αλλαγές, σημειώνονται αμέσως παρακάτω οι διαφορές 
που παρουσιάζει απέναντι σ' αυτήν εδώ τη ΝΓΔ, για να τις έχουν υπόψη 
τους οι αναγνώστες, κυρίως όμως οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί. 

2. Διαφορές ανάμεσα στη ΝΓΔ 
και τη Γρ. ΟΕΔΒ 

Γράφονται με μία λέξη (ΝΓΔ § 76 - ΟΕΔΒ § 21) 

Η Γρ. ΟΕΔΒ προσθέτει τις παρακάτω άκλιτες λέξεις: εντάξει, ολη-
μέρα, οληνύχτα, οπουδήποτε. 

Συλλαβισμός (ΝΓΔ § 81 - ΟΕΔΒ § 25, 4) 

Ως προς το συλλαβισμό των διψήφων μπ, ντ, γκ η Γρ. ΟΕΔΒ 
διαφοροποιείται από τη ΝΓΔ. Δεν κάνει διάκριση ρινικής και άρρινης 
προφοράς τους (κατά το συλλαβισμό) και, γενικεύοντας τον κανόνα, 
διδάσκει ότι: τα δίψηφα μπ, ντ, γκ δε χωρίζονται στο συλλαβισμό: 
μπου-μπούκι, α-μπέλι, ντα-ντά, πέ-ντε, μπα-γκέτα, μου-γκρίζω. 

Τονισμός (ΝΓΔ § 84 εξξ. - ΟΕΔΒ § 26 εξξ.) 

Οι κανόνες του τονισμού παραθέτονται στο τέλος αυτού του Επιμέ-
τρου σε φωτοτυπική αναπαραγωγή από τη Γρ. ΟΕΔΒ. 

Πάθη φωνηέντων (ΝΓΔ § 145 εξξ. - ΟΕΔΒ § 38 εξξ.) 

Δε διδάσκεται στη Γρ. ΟΕΔΒ η Συνεκφώνηση (ΝΓΔ §§ 147-148). 
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Από τη Συναλοιφή και κάτω (ΝΓΔ § 153 εξξ.) απλουστεύεται η 
διάρθρωση και περιορίζεται η ορολογία στη Γρ. ΟΕΔΒ (§ 39 εξξ.). 
Συγκεκριμένα : 

Στη ΝΓΔ η Συναίρεση (§ 154) και η Συναλοιφή στη συμπροφορά 
(§§ 155-156) αποτελούν υποδιαιρέσεις της Συναλοιφής (§ 153)· τώρα η 
Συναίρεση αποτελεί ανεξάρτητο φαινόμενο (ΟΕΔΒ § 40), όπως και η 
Αφαίρεση (ΟΕΔΒ § 42), η οποία στη ΝΓΔ §§ 164-165 ονομάζεται Αφαί-
ρεση στη συμπροφορά. 

Στα Αρχικά φωνήεντα (ΝΓΔ § 171 εξξ.) η υποδιαίρεση Αφαίρεση 
(ΝΓΔ § 172) ονομάζεται τώρα Αποβολή (ΟΕΔΒ § 45). 

Τις αλλαγές Αφαίρεση αντί Αφαίρεση στη συμπροφορά και Αποβολή αντί Αφαίρεση τις 
είχε κάνει ήδη ο Τριανταφυλλίδης στο προσωπικό του έργο, τη ΜΝΓ. 

Παραλείπεται από τη Γρ. ΟΕΔΒ η Κράση (ΝΓΔ §§ 168-170). 

Τελικό -ν (ΝΓΔ §§ 183-184 - ΟΕΔΒ §§ 47-48) 

Στη Γρ. ΟΕΔΒ το σαν υπάγεται στις λέξεις που φυλάγουν πάντοτε 
το -ν. 

Συμφωνικά συμπλέγματα (ΝΓΔ § 191 εξξ. - ΟΕΔΒ § 49 και σελ. 210-213) 

Με εξαίρεση του λόγιου συμπλέγματος -κτ-, που η Γρ. ΟΕΔΒ το 
προτιμά από το -χτ-, ιδίως για γραμματικούς όρους (που τους καθιερώ-
νει και στη φρασεολογία της και στους πίνακες : υποτακτική, προστακτι-
κή), η λοιπή διδασκαλία παραμένει στα δύο βιβλία η ίδια. 

Ουσιαστικά (ΝΓΔ § 525 εξξ. - ΟΕΔΒ § 125 εξξ.) 

Στη Γρ. ΟΕΔΒ δεν υπάρχει η ονομασία «Πρώτη κλίση» κτλ., αλλά 
αναγράφεται «Κλίση αρσενικών» κτλ. 

Την αλλαγή αυτή την είχε επιφέρει ο Τριανταφυλλίδης στη ΜΝΓ. 

Μια δυο αλλαγές στα σχηματιστικά παραδείγματα (π.χ. ΝΓΔ § 527: 
ο πατέρας — ΟΕΔΒ § 126 : ο αγώνας) δε μεταβάλλουν τα πράγματα. 

Επίθετα με το αρσενικό σε -ύς, -ής (ΝΓΔ § 630 εξξ. - ΟΕΔΒ § 168) 

α) Επίθετα σε -ύς -ιά -ύ: Στη Γρ. ΟΕΔΒ δε σημειώνεται στο 
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κλιτικό παράδειγμα η ενική γενική του αρσενικού και του ουδετέρου. 
Αναφέρεται παρακάτω (σ. 111): (του βαθύ και του βαθιού), όπου χαρα-
κτηρίζεται «σπάνια». 

β) Επίθετα σε -ής -ιά -ί: Στη Γρ. ΟΕΔΒ η ενική γενική του 
αρσενικού και του ουδετέρου του σταχτιού μπαίνει σε ( ) στο κλιτικό 
παράδειγμα, και αναφέρεται σε σημείωση και ο τύπος του σταχτή. 

Ανώμαλα επίθετα (ΟΕΔΒ § 171, β) 

Η Γρ. ΟΕΔΒ υιοθετεί στα ανώμαλα επίθετα το συνεχής και τα όμοιά 
του. 

Η σημείωση της σελ. 117 στη Γρ. ΟΕΔΒ για τη χρήση των επιθέ-
των συγγενής και ευγενής ως ουσιαστικών ανταποκρίνεται στο δίδαγμα 
της ΝΓΔ § 602, β. 

Σχηματισμός παραθετικών (Γρ. ΟΕΔΒ § 173, 2 και § 174, 2) 

Στη Γρ. ΟΕΔΒ δίνεται για τα παραπάνω επίθετα σε -ής, -ές η 
περίπτωση γ) με την κατάληξη -έστερος (υπερθετικός : -έστατος) : επιει-
κής - επιεικέστερος - επιεικέστατος κτλ. 

Ορθογραφία παραθετικών (ΝΓΔ § 648 εξ. - ΟΕΔΒ § 179, σελ. 122) 

Οι ορθογραφικοί κανόνες για τη γραφή με -ώ- περιορίζονται μόνο 
στα επίθετα που προέρχονται από τοπικά επιρρήματα σε -ω: (άνω) 
ανώτερος - ανώτατος, (κάτω) κατώτερος - κατώτατος, (όπως και : απώτε-
ρος, εσώτερος, εξώτερος). 

Αριθμητικά (ΝΓΔ §§ 670, 677 - ΟΕΔΒ §§ 183 [σελ. 124], 185, Πίνακας) 

Στη Γρ. ΟΕΔΒ προτιμήθηκε η γραφή τέσσερις αντί τέσσερεις. 

ΡΗΜΑΤΑ 

Φωνητική μορφή και ορθογραφία καταλήξεων (ΝΓΔ §§ 876 και 884-904 
- ΟΕΔΒ §§ 227 και 230-243) 



Επίμετρο 447 

Η Γρ. ΟΕΔΒ 
α) προτιμά τους τύπους του α' πλ. προσ. της ενεργ. φωνής που 

λήγουν σε -ουμε (έχουμε, δένουμε), χωρίς ν' αποκλείει τους τύπους σε 
-ομε (έχομε, δένομε). 

β) Καταργεί τη διάκριση που γίνεται στη ΝΓΔ για τη γραφή των 
καταλήξεων -εις — -ης, -ει — -η, -είτε ήτε, στην υποτακτική, στην 
προστακτική, στο μέλλοντα και στο παθ. απαρέμφατο και γράφει παντού 
-εις, -ει, -είτε : να έχεις - να έχει, να δένεις - να δένει, να δέσεις - να δέσει, 
να δεθείς - να δεθεί, να δεθείτε, θα έχεις - θα έχει, θα δέσεις - θα δέσει, θα 
δεθείς, θα δεθεί, θα δεθείτε, δεθείτε, έχει δεθεί. 

γ) Καταργεί τη διάκριση των καταλήξεων -ομε —ωμε και γράφει 
παντού -ο- (για όσους προτιμούν τον τύπο αυτόν): να έχομε, θα έχομε, να 
δένομε, να δέσομε, θα δέσομε. 

δ) Το ίδιο και για την κατάληξη -ομαι — -ωμαι της παθητικής 
φωνής: να δένομαι, να έρχομαι. 

Μορφολογικά θέματα (ΝΓΔ § 909 - ΟΕΔΒ § 245) 

Η Γρ. ΟΕΔΒ προσθέτει (σελ. 172) στην αρχαϊκή κλίση της παθητι-
κής φωνής και ρήματα σε -ώμαι : εγγυώμαι, εξαρτώμαι κτλ. 

Μετοχές (ορθογραφία) (ΝΓΔ § 980 - ΟΕΔΒ § 265, σελ. 190) 

Η Γρ. ΟΕΔΒ συμπληρώνει τον κανόνα για την ορθογράφηση λίγων 
παθητικών μετοχών σε -ώ μένος: τιμώμενος, προσδοκώμενος, περισπώμενη 
λέξη. 





ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 





ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΟΝΟΙ 

Οι τόνοι 

παιδί, γράφω, άνθρωπος, σιδηρόδρομος, μήλο, ναύτες 

26 1. Σε κάθε λέξη που έχει δύο τουλάχιστον συλλαβές μία συλ-
λαβή προφέρεται δυνατότερα από τις άλλες, τ ο ν ί ζ ε τ α ι . 

Πάνω στο φωνήεν της συλλαβής που προφέρεται πιο 
δυνατά σημειώνουμε ένα σηϊιάδι, που λέγεται τόνος. 
Ως τονικό σημάδι χρησιμοποιείται η οξεία ( ' ) : 

κήπος, γερός, αγαπούμε. 

2. Σε μια λέξη μπορεί να τονιστεί μόνο μια από τις τρείς τελευ-
ταίες συλλαβές : 

λέμε, έλεγαν, ξαναλέγαμε. 

27. Στις λέξεις που κλίνονται ο τόνος δε μένει πάντα στην ίδια 
συλλαβή: 

ο άγγελος — του αγγέλου — τον άγγελο, 
η μοίρα — οι μοίρες — των μοιρών — τις μοίρες, 
δένω — έδενα — θα δεθώ. 

Ο τόνος της ενικής ονομαστικής στα ουσιαστικά (ο άγγελος), της ενι-
κής ονομαστικής του αρσενικού στα επίθετα (ο ωραίος) και του πρώτου ενικού 
προσώπου στον ενεστώτα της οριστικής στα ρήματα (δένω) λέγεται βασικός 
τόνος. 

22 
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Σημείωση. Τα παλιότερα χράνια χρησιμοποιούσαν στη γραφή τρία τονικά ση-
μάδια (οξεία *βαρεία ' και ηερισπωμένη ') καθώς και δύο πνεύματα (δασεία 
και ψιλή 9). Αντί για όλα αυτά χρησιμοποιούμε σήμερα μόνο την οξεία, σύμφωνα 
με τους ακόλουθονς κανόνες: 

28· Κανόνες του μονοτονικού συστήματος 
1. Τονικό σήμάδι παίρνει κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες 

συλλαβές. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η λέξη πα-
ρουσιάζεται ως μονοσύλλαβη ύστερα από έκθλιψη ή αποκοπή, 
όχι όμως και όταν έχει χάσει το τονισμένο φωνήεν από αφαί-
ρεση. 

• Παίρνουν τονικό σημάδι λέξεις που παρουσιάζονται ως 
μονοσύλλαβες ύστερα από 
έκθλιψη, π.χ. λίγ9 απ9 όλα, πάντ ανοιχτά, είν ανάγκη, 

ήρθ9 εκείνος, μήτ εσύ μήτ9 εγώ κτλ., 
ή αποκοπή, π.χ. φέρ9 το, κόψ9 τους, άσ τον κτλ. 

• Ένας ρηματικός τύπος που έμεινε άτονος από αφαίρεση 
δεν ανεβάζει το τονικό σημάδι στην προηγούμενη λέξη, 
π.χ. μου 'φερε, τα 9δείξε, να 'λεγε, θα 9θελα, που 9ναι 
(αλλά πού 9ναι;), μου 9πε κτλ· 

2. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. 
• Θεωρούνται μονοσύλλαβοι και μένουν άτονοι οι συνι-

ζημένοι τύποι (δύο φωνήεντα που προφέρονται μαζί 
σε μια συλλαβή), π.χ. μια, για, γεια, πια, πιο, ποιος-
ποια-ποιο, γιος, νιος, (να) πιω κ.ά. Προσοχή στη δια-
φορά : μια - μία, δυο - δυο, ποιον - (το) ποιόν, το βιος - ο 
βίος 
(Βλ. και καταχρηστικοί δίφθογγοι § 17 και συνίζηση 
§ 39). 

• Μια μονοσύλλαβη προστακτική, ακόμα κι όταν ακολου-
θείται από δύο εγκλιτικά, δεν παίρνει τονικό σημάδι, 
π.χ. πες μου το, δες του τα, βρες τους την, φα του τα κτλ. 

Εξαιρούνται και παίρνουν τονικό σημάδι : 
(α) ο διαζευκτικός σύνδεσμος ή, 

π.χ. Ή η Άννα ή η Μαρία 

25 
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τα Ερωτηματικά πού και πώς. 
• Τα πον και πώς παίρνουν τονικό σημάδι είτε βρίσκονται 

σε ευθεία ερώτηση είτε σε πλάγια, π.χ. 
Πού πήγες; Δε μας είπες πού πήγες. 
Πώς σε λένε; Μας είπε πώς τον λένε. 
(Επίσης παίρνουν τονικό σημάδι τα πού και πώς σε 
περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες : 
πού να σον τα λέω, 
από πον κι ως πού, 
πού και ηού, 
αραιά και πού. 
—Τονς έστειλες το γράμμα; Πώς! 
Πώς βαριέμαι! 
Κοιτάζω πώς και πώς να τα βολέψω.) 

• Τα πον και πως δεν παίρνουν τονικό σημάδι όταν ,δεν 
είναι ερωτηματικά (όταν το πον είναι επίρρημα, αντω-
νυμία, σύνδεσμος* το πως σύνδεσμος), π.χ. 
Αντό πον σον είπα. 
Μας είπε πως τον λένε Βασίλη. 

οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (μον, σον, 
τον, της, τον, την, το, μας, σας, τονς, τα), όταν στην ανά-
γνωση υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν εγκλιτικές, 

π.χ. ο πατέρας μού είπε ( = ο πατέρας είπε σ' εμένα) ενώ 
ο πατέρας μον είπε ( = ο δικός μου πατέρας είπε)· η δα-
σκάλα μάς τα έδωσε ( = η δασκάλα τα έδωσε σ' εμάς) ενώ 
η δασκάλα μας τα έδωσε ( = η δική μας δασκάλα τα έδωσε). 

Αλλά όταν οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντω-
νυμιών (μον, σον, τον κτλ.) δεν υπάρχει περίπτωση να 
μπερδευτούν με τα ομόηχά τους εγκλιτικά, δεν παίρνουν 
τονικό σημάδι, π.χ. 
γιατί μας τα λες αντά; 
τι μας έστειλες; 
όταν μας τα έστειλες, 
η δασκάλα πον μας έστειλαν, 
η δασκάλα πον θα μας στείλουν, 
μας έστειλαν μια δασκάλα κτλ. 



454 Επίμετρο 

(S) οι μονοσύλλαβες λέξεις, όταν συμπροφέρονται με τους ρηματι-
κούς τύπόυς μπω, βγω, βρω, *ρθω, σε όλα τα πρόσωπα και 
τους αριθμούς» και δέχονται τον τόνο τους, 

π.χ. θά μπω (προφέρουμε δυνατότερα το 0α) ενώ θα μπω 
(προφέρουμε δυνατότερα το μπω), θά μπεις - θα μπεις κτλ., 
νά βγω-να βγω, 
θά 9ρθω - θα 9ρθω, 
θα τού 9ρθει - θα τον 9ρθει, 
να τά βρει - να τα βρει κτλ. 

3. Ο τόνος του εγκλιτικού ο οποίος ακούγεται στη λήγουσα των 
προπαροξύτονων λέξεων σημειώνεται, 

π.χ. ο πρόεδρός μας; 
χάρισμά σον, 
άφησέ τον το κτλ. 

Το ίδιο γίνεται στο πρώτο από δύο εγκλιτικά, όταν προηγεί-
ται παροξύτονη προστακτική, 

π.χ. δώσε μού το, 
φέρε μάς τονς κτλ. 

29. Ονομασία τ ω ν λέξεων από τον τόνο τους 
Μια λέξη λέγεται: 

α) ο ξ ύ τ ο ν η , όταν τονίζεται στη λήγουσα : 
εμπρός, γιατί, τα μικρά παιδιά. 

β ) π α ρ ο ξ ύ τ ο ν η , όταν τονίζεται στην παραλήγουσα : 
τρέχα, ταχυδρόμος. 

γ) π ρ ο π α ρ ο ξ ύ τ ο ν η , όταν τονίζεται στην προπαραλήγουσα: 
άνθρωπος, γυμναστήριο. 

Εγκλιτικές λέξεις 
Το βιβλίο μου. Το τετράδιο σου 

30. Στα παραδείγματα αυτά οι λέξεις μου, αου προφέρονται τόσο 
στενά ενωμένες με την προηγούμενη λέξη, που ο τόνος τους ή δεν 

25 



Επίμετρο 455 

ακούεται (το βιβλίο μου) ή ακούεται ως δεύτερος τόνος στη λήγουσα 
της προηγούμενης λέξης (το τετράδιό σον). 

Οι μονοσύλλαβες λέξεις που χάνουν τον τόνο τους ή που 
τον ανεβάζουν στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης λέ-
γονται εγκλιτικές. 

Οι συχνότερες εγκλιτικές λέξεις'είναι οι μονοσύλλαβοι τύποι της 
προσωπικής αντωνυμίας μου με μας, σον σε σας, τος τον τοι τη τες κτλ. 
31. Ο τόνος του εγκλιτικού: 

1. μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι : 
α) στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης, όταν αυτή τονίζεται στην 

προπαραλήγουσα: 
ο πρόεδράς μας (αας, τονς). 

β) στην προηγούμενη λέξη, όταν είναι κι αυτή εγκλιτική και η πριν 
από αυτήν είναι παροξύτονη; 
φέρε μου το, δώσε μάς το. 
2. α π ο β ά λ λ ε τ α ι , όταν η προηγούμενη λέξη τονίζεται στη 

λήγουσα ή στην παραλήγουσα: 
το φως μας, η χαρά μου, να τονς, τα δώρα τον, οι φίλοι σας. 

32. θ έ σ η του τονικού σημείου 
Το τονικό σημάδι σημειώνεται : 
(α) Πάνω στο τονιζόμενο μικρογράμματο φωνήεν: εγώ, τιμώ. 
(β) Εμπρός κι επάνω στο τονιζόμενο κεφαλαίο φωνήεν : Άβδηρα, 

Έβρος, Ήφαιστος. 
(γ) Πάνω στο φωνήεν της διφθόγγου που προφέρεται δυνατό-

τερα : νεράιδα. 
(δ) Πάνω στο δεύτερο φωνήεν του δίψηφου φωνήεντος, συνδυα-

σμού αν και εν και καταχρηστικής διφθόγγου : πούλησα, 
είμαι' αύριο, εύλογος9 πιάνω, μοιάζω. 
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