
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Δ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γιά ποιά Ἑλληνικά
µιλᾶµε;

Οἱ ἀνακολουθѳίες τῆς Δ∆ηµοτικῆς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔ∆ΟΣΙΣ 1.0
ΠΕΛΟΠΙΟΝ ΗΛΕΙΑΣ 2012



Πνευµατικά δικαιώµατα © Χαρίλαος Δ∆ηµητρακόπουλος
Ἱστοσελίς διαδικτύου: http://foivos.e-e-e.gr
Ἠλεκτρονικό ταχυδροµεῖο: foivos@e-e-e.gr
Τηλέφωνο: (+30) 26240 31635

I.S.B.N.: 978-960-92403-1-4

Ἐπιτρέπεται οἱαδήποτε ἀναδηµοσίευσις, ὑπό τόν ὅρον σαφοῦς ἀναφορᾶς στήν πηγή 
καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ συγγραφέως.

Καλλιτεχνική ἐπιµέλεια - ἠλεκτρονική σελιδοποίησις:
Ὠρίων Δ∆ηµητρακόπουλος
ΙΣΤΟΣ "Ε"
http://www.e-e-e.gr
orion@e-e-e.gr

2



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

......................................................................................................................Γλῶσσα καί ἀνακολουθѳία  7
................................................................................................... Οἱ ἐραστές τῆς στρεβλότητος  7

.............................................................................................................................Ὁ σχηµατισµός λέξεων  8
............................................................................... α. Σχηµατισµός λέξεων διά παραγωγῆς  8

................................................................................. β. Σχηµατισµός λέξεων διά συνθѳέσεως  8
....................................................................................................................................................Ἡ σύνθѳεσις  9

.................«Ἕλληνες» στά βήµατα τῶν κατά καιρούς κατακτητῶν καί τῶν ἱερατείων  10
...............................................................Ἡ µακραίων δουλεία καί ἡ ἐξαθѳλίωσις τῆς γλώσσας 11

..............................................................................................Δ∆είγµατα ἀλλοιωµένων τοπωνυµίων  11
...............................................................................................................................................Τό χρέος µας  13

....................................................................................................................................Λανθѳασµένη θѳέσις  13
....................................................................................................................Ἡ ἀπροσδόκητη ἔκπληξις  15

ΜΕΡΟΣ Δ∆ΕΥΤΕΡΟ

......................................................................................................................Γλωσσικές ἀνακολουθѳίες  17
............................................................................................................................Ὀνόµατα οὐσιαστικά  17

............................................................. Παραλλαγµένοι τύποι οὐσιαστικῶν ὀνοµάτων  17

............................................................. Ἐσφαλµένος τονισµός οὐσιαστικῶν ὀνοµάτων  24
................................................................................................  α. Ὀνόµατα α' κλίσεως  24
.................................................................................................  β. Ὀνόµατα β' κλίσεως  25
.................................................................................................  γ. Ὀνόµατα γ' κλίσεως  25

............................................................................................................. Ξενικά κύρια ὀνόµατα  26
.... Ἀλλοιωµένοι τύποι, χωρίς συνέπεια & νόηµα, συνθѳέτων κυρίων ὀνοµάτων  28

.......................................................................................................................................................Ἐπίθѳετα  31
........................................................................................ Ἐσφαλµένως τονιζόµενα ἐπίθѳετα  31

........................................................................................... Παραλλαγµένοι τύποι ἐπιθѳέτων  33
............................................................................................................... Παραθѳετικά ἐπιθѳέτων  37

.........................................................................................................................Ἐσφαλµένες ἐκφράσεις  38
.................................................................................................................................................Ἀντωνυµίες  39

................................................................................ Λοιπά δείγµατα ἀθѳλίων ἰδιοµορφιῶν  40
..........................................................................................................................................................Ρήµατα  42

......................................................................................... Παραλλαγµένοι ρηµατικοί τύποι  42

3



.................................................................................................................. Συνηρηµένα ρήµατα  50
................................................................................................. Συλλαβική αὔξησις ρηµάτων  51

........................................................................................................................................................Μετοχές  52
............................................................................................................... 1. Ἐνεργητικῆς φωνῆς  52

................................................................................................... 2. Ἐνεργητικοῦ ἀορίστου β'  52
............................................................................................. 3. Μέσης καί παθѳητικῆς φωνῆς  53

....................................................................................................................................................Προθѳέσεις  54
.................................................................................................... Ἡ σηµασία τῶν προθѳέσεων  54

............................................................................................. Ἡ χρῆσις τῆς προθѳέσεως «διά»  55
............................................................................ «Γιά»˙ ἡ πρόθѳεσις «διά» στήν Δ∆ηµοτική  55

....................................................... Συγγνώµη [σύν+γνώµη] καί ἐσφαλµένως συγνώµη  55
......................................................................................................... Ὁ ρόλος τῶν προθѳέσεων  56

...............................................................................................................................................Ἐπιρρήµατα  58
......................................................................................... Συνήθѳη ἀλλοιωµένα ἐπιρρήµατα  58

..................................................................................................................... Λοιπά ἐπιρρήµατα  60
................................................................................................. Ἐπιρρήµατα λήγοντα εἰς -ως  61

..............................................................................................................................Σύνδεσµοι καί µόρια  62

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

........................................................................................................Κανόνας: «Μίλα ὅπως γράφεις»  63
...............................................................................................................Οἱ ἀκρότητες τῆς Δ∆ηµοτικῆς  63

..................................................................................................................................Οἱ ρίζες τοῦ κακοῦ  67
..............................Ἡ ἀκατανόητη πλάνη τοῦ ΨѰυχάρη καί τό νοσηρό παραλήρηµά του  69

................................................................................................................................................Ἡ Δ∆ηµοτική  72
................................................................Ποίους ὅρους πρέπει νά πληροῖ µία ἐθѳνική γλῶσσα  72

..........................................................................................................Ἡ «πολυτυπία» τῆς Δ∆ηµοτικῆς  73
................................................................................................ α) Ἐνεργητικός παρατατικός  74

............................................................................... β) Μέσος καί παθѳητικός παρατατικός  74

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

........................................................................................................................................Τί θѳέλει ὁ Λαός;  76
.....................Ἡ ἀναµφισβήτητη εὐ-µορφία καί ἡ καλλι-φωνία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας  77

 1. Σχηµατισµός λέξεων µέ µόρια καί τό ἐπίρρηµα εὖ                                                                             
..................................................               ὡς πρῶτα συνθѳετικά (ἀνά τρία)  78

 2. Σχηµατισµός λέξεων µέ µόρια καί τό ἐπίρρηµα εὖ                                                                              
..................................................                   ὡς πρῶτα συνθѳετικά (ἀνά δύο)  79

4



........................................................................................ 3. Οὐσιαστικά ὀνόµατα εἰς -ωδία  80
........... 4. Ρήµατα λήγοντα εἰς -εύω καί ἀντίστοιχα θѳηλυκά οὐσιαστικά εἰς -εία  80

.............................................. 5. Ἐπίθѳετα εἰς -ώδης, -ῶδες, καί ἐπιρρήµατα εἰς -ωδῶς  82
.................................................................................  α) Ἐπίθѳετα λήγοντα εἰς -ώδης  82
..................................................................................  β) Ἐπίθѳετα λήγοντα εἰς -ῶδες  85

.........................................................................  γ) Ἐπιρρήµατα λήγοντα εἰς -ωδῶς  86
.............................................................. 6. Κοσµητικά ἐπίθѳετα µέ οὐσιαστικά ὀνόµατα  87

........................................................... 7. Μετοχές µέσου καί παθѳητικοῦ παρακειµένου  89
...................................................................................  α) Τύποι µέ ἀναδιπλασιασµό  90

...........................................................  β) Τύποι µέ χρονική ἤ συλλαβική αὔξησι  93
 8. Ἡ ἐνεργός παρουσία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς                                                                         

.............................................................         στό σύγχρονο γλωσσικό µας ἰδίωµα  94
.............. 9. Ἡ πληθѳώρα ἀρχαίων ἑλληνικῶν λέξεων στόν καθѳηµερινό µας λόγο  97

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

..................................................................................................................................Οἱ Ποσειδωνιᾶτες  118
..................................................................... α) Τό ἀρχαῖο κείµενο τοῦ ἀποσπάσµατος  118

......................................................................................... β) Ἀπόδοσις στήν Νεοελληνική  118
..................................... γ) Ἔµµετρη ἀπόδοσις ἀπό τόν ποιητή µας Κων. Καβάφη  119

5



    Γλῶσσα µου, 
          µοῦσα µου πολύπαθѳη

6



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γλῶσσα καί ἀνακολουθѳία

Οἱ ἐραστές τῆς στρεβλότητος

  Ἀνέκαθѳεν ἡ ἀνακολουθѳία (ἀσυνέπεια ἤ ἀντίφασις ἄν θѳέλετε) ἦταν  γενικῶς 
κατακριτέα ὑφ' ὅλες τίς ἐπόψѱεις της καί δικαιολογηµένα ὁπωσδήποτε, ἀφοῦ 
θѳεωρεῖται ὡς ἀπόρροια ἐπιπόλαιης, κακῆς ἤ καί δολίας συµπεριφορᾶς ἐκ µέρους 
ὡρισµένων ἀτόµων. 
  Περιπτώσεις ἄξιες ἰδιαιτέρας µνείας, ὅσον ἀφορᾶ τό φαινόµενο τῆς γλωσσικῆς 
ἀνακολουθѳίας, µέ ὅ,τι τοῦτο συνεπάγεται γιά τήν ἐπί τά χείρω (= πρός τό χειρότερο) 
µεταβολή τῆς γλώσσας µας, ἔχουν ἐπισηµανθѳῆ πάρα πολλές, σέ ἀρκετές ἐκ τῶν 
ὁποίων θѳά ἀναφερθѳοῦµε. 

Συνίστανται δέ αὐτές στό ὅτι γίνεται χρῆσις παραλλαγµένων τύπων λέξεων, 
ἐνῶ γιά τίς σχηµατιζόµενες ἀπό αὐτές παράγωγες ἤ σύνθѳετες λέξεις 
χρησιµοποιοῦνται οἱ ἀρχικοί ὀρθѳοί τους τύποι. 
  Ἀκόµη καί οἱ γλωσσικές ἀκρότητες, γιά τίς ὁποῖες γίνεται λόγος διά βραχέων 
στό τέλος τοῦ παρόνος πονήµατος, µποροῦν κάλλιστα νά θѳεωρηθѳοῦν ὡς 
ἀνακολουθѳίες, διά τόν λόγον ὅτι οἱ χρῆστες τους δέν λαµβάνουν ὑπ' ὄψѱιν τους 
κανένα λογικόν κανόνα καί αὐθѳαιρετοῦν ἀδίστακτα καί ἀνερυθѳρίαστα εἰς βάρος τῆς 
γλώσσας. 

Ἡ προτίµησις τῶν τύπων αὐτῶν ἐκ µέρους τους, καί µάλιστα ἐν γνώσει τους 
ὅτι ἔχουν ὑποστῆ τήν οἱουδήποτε βαθѳµοῦ παραµόρφωσι, δέν ἀπέχει βέβαια ἀπό τοῦ 
νά ταυτίζεται ἀπολύτως µέ τήν ἔννοια τῆς µικρόνοιας (= τῆς µωρίας) ἀφ' ἑνός καί τῆς 
ἀσέβειας ἀφ' ἑτέρου.

  Τό ἐρώτηµα στήν περίπτωσι αὐτή εἶναι: Ἀφοῦ οἱ ὁπαδοί τῆς ἀσυναρτησίας 
θѳέλουν νά ἐπιβάλουν σέ ἕνα ὁλόκληρο ἔθѳνος τέτοιους τύπους, ὅπως 'µέρα, 'βδοµάδα 
κ.λπ., γιατί δέν χρησιµοποιοῦν ἀντιστοίχως παραλλαγµένα καί τά παράγωγά τους, 
ὥστε νά εἶναι συνεπεῖς πρός τίς ὑποδείξεις καί τά προστάγµατα τῶν ὑψѱηλῶν 
ἐντολέων τους;

Νά λένε ἐπί παραδείγµατι καί τά προερχόµενα ἀπό τή λέξι 'µέρα ὡς ἑξῆς: 

 'µερήσιος  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἡµερήσιος
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 'µερίς ('µερίδα)  »  ἡµερίς (ἡµερίδα) 
 'µεροµηνία   »  ἡµεροµηνία 
 'µερολόγιο   »  ἡµερολόγιο 
 'µεροδείκτης   »  ἡµεροδείκτης 
 'µεροµίσθѳιος   »  ἡµεροµίσθѳιος 
 κ.λπ.  

ἤ καί:

 ὑπερ-µερία  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ὑπερ-ηµερία 
 ἐπι-µέριος   »  ἐφ-ηµέριος 
 ἐπι-µερίς   »  ἐφ-ηµερίς
 κατα-µερινῶς  »  καθѳ-ηµερινῶς 
       κ.λπ. 

  Ἀποφεύγουν δέ, ἐκ τοῦ πονηροῦ πάντοτε, νά χαρακτηρίζουν ὡς σύνθѳετες τίς 
λέξεις ἐκεῖνες, πού ἐµπεριέχουν ὡς πρῶτο ἤ πρῶτα συνθѳετικά τους µέρη κάποιες 
προθѳέσεις, ἐµφανίζοντάς τες ὡς λέξεις ἁπλές, µή σύνθѳετες δηλαδή!...

Ὁ σχηµατισµός λέξεων

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα διαθѳέτει ἑκατοµµύρια λέξεων, πού διακρίνονται σέ 
λήµµατα (ἀρχικές ρίζες ἤ ριζικές λέξεις ἤ πρωτογενεῖς) καί σέ παράγωγες ἤ 
δευτερεύουσες, οἱ ὁποῖες µέ τή σειρά τούς διακρίνονται σέ ἁπλές παράγωγες ἀφ' 
ἑνός καί σέ σύνθѳετες ἀφ' ἑτέρου. 
  Οἱ περισσότερες λέξεις σχηµατίζονται ἀπό ἄλλες διά παραγωγῆς (παράγωγες) 
ἤ διά συνθѳέσεως (σύνθѳετες). 

α) Σχηµατισµός λέξεων διά παραγωγῆς
  Οἱ λέξεις γραφικός καί πολίτης, ἐπί παραδείγµατι, σχηµατίζονται ἀπό τό θѳέµα 
τῶν λέξεων γράφ-ω καί πόλι-ς διά τῆς προσθѳήκης σέ αὐτά τῶν καταλήξεων -ικός καί 
-της καί λέγονται παράγωγες λέξεις. 

Καθѳ' ὅµοιον τρόπον ἀπό τό θѳέµα βα- τοῦ ρήµατος βαίνω καί διά προσθѳήκης 
τῆς καταλήξεως -τός παράγεται ἡ λέξις βα-τός. 

β) Σχηµατισµός λέξεων διά συνθѳέσεως
Οἱ λέξεις πού σχηµατίζονται ἀπό δύο ἄλλες ἁπλές λέξεις λέγονται σύνθѳετες 

καί ἡ µέν πρώτη ὀνοµάζεται πρῶτο συνθѳετικό (µέρος), ἡ δέ δεύτερη δεύτερο 
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συνθѳετικό (µέρος)˙ π.χ. τῆς λέξεως βιβλιοπώλης, πρῶτο συνθѳετικό εἶναι ἡ λέξις βιβλίο 
καί δεύτερο ἡ λέξις πωλώ.

Ὁµοίως τῆς λέξεως ναυπηγός συνθѳετικά µέρη εἶναι οἱ λέξεις ναῦ-ς (= πλοῖο) 
καί πήγ-νυµι (= κατασκευάζω), θѳέµατα τῶν ὁποίων εἶναι τά ναυ- καί πηγ- , καί  -ος 
εἶναι ἡ κατάληξις τῆς σύνθѳετης λέξεως, πού προστίθѳεται γιά τήν περίπτωσι. 

Συναφεῖς λέξεις: ναυ-πηγ-εῖο, ναυ-πήγ-ησις, ναυ-πηγ-ι-κός. 

Σύνθѳετες λέξεις γίνονται καί µέ συνένωσι περισσοτέρων τῶν δύο λέξεων, ἀλλά 
σέ µικρότερο συγκριτικά ἀριθѳµό, ὅπως: 
τηλε-φωτο-γραφία [ἀπό τίς λ. τῆλε (= ἐκ τοῦ µακράν) + φῶς (γεν. φωτός) + γράφω]. 
τηλε-οµοιό-τυπο [ἀπό τίς λ. τῆλε + ὅµοιος + τύπος]. 
ὠτο-ρινο-λαρυγγο-λόγος [ἀπό τίς λ. οὖς (γεν. ὠτός) + ρίς (γεν. ρινός) + λάρυγξ (γεν. 
λάρυγγος) + λέγω]. 

Ἀντιθѳέτως οἱ σύνθѳετες λέξεις, πού σχηµατίζονται ἀπό µία ἁπλῆ λέξι καί ἀπό 
µία ἤ καί περισσότερες προθѳέσεις πρό αὐτῶν, ἐµφανίζονται σέ πολύ µεγάλους 
ἀριθѳµούς καί εἶναι ὁπωσδήποτε λίαν ἀξιοπρόσεκτες. 
π.χ. ἀνά + τρέχω = ἀνατρέχω 
  ἀντί + παρά + θѳέσις = ἀντιπαράθѳεσις
  ὑπέρ + σύν + χρόνος = ὑπερσύγχρονος 

ἐπί + ἀνά + πρός + διά + ὁρίζω = ἐπ' + ανα + προς + δι' + ορίζω = 
 ἐπαναπροσδιορίζω 
ἐπί + ἀνά + ἐν + κατά + στάσις = ἐπ' + αν' + εγ + κατά + στασις = 
 ἐπανεγκατάστασις
ὑπό + ἁλµυρός = ὑφ' +  άλµυρος = ὑφάλµυρος

Παρά ταῦτα οἱ πτωχοί τῶ πνεύµατι νεοέλληνες, συνεπεῖς πρός τήν ἀρχή τους 
τῆς κατεδαφίσεως καί ἰσοπεδώσεως τῶν θѳαυµαστῶν ἐπιτευγµάτων τοῦ ἑλληνικοῦ 
πνεύµατος, παραγνωρίζουν λόγω πλάνης ἤ ἀγνοίας τόν δηµιουργικό ρόλο τῶν 
προθѳέσεων. 

Ἡ σύνθѳεσις

Ἡ σύνθѳεσις εἶναι φαινόµενο πού παρατηρεῖται εὐρύτατα καί στόν φυσικό 
κόσµο πού µᾶς περιβάλλει, ὅπου οἱ διάφορες µορφές της ἐπαναλαµβάνονται οἱ ἴδιες 
ἐπί µακρούς χρόνους, τηρουµένης ἀναλλοίωτης τῆς φύσεως τῶν συστατικῶν µερῶν 
της καί τῶν ἀναλογιῶν τους.

Τό ὕδωρ (= τό νερό) π.χ. ὡς φυσικό στοιχεῖο, ἀποτελεῖται ἀπό δύο µέρη 
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ὑδρογόνου καί ἕνα µέρος ὀξυγόνου (ὁ γνωστός του τύπος Η2Ο).
Ἐάν κατά τή χηµική ἕνωσι χρησιµοποιήσουµε διαφορετικές ἀναλογίες τῶν 

συστατικῶν του ἤ ἀλλάξουµε τό ἕνα συστατικό µέ ἄλλο, δέν θѳά λάβουµε πλέον 
ὕδωρ, ἀλλά κάποια ἄλλη πιθѳανῶς ἕνωσι ἤ τίποτε. 

Μέ τήν παρεµβολή τῆς παρατηρήσεως αὐτῆς ἀποσκοποῦµε στό νά τονίσουµε, 
ὅτι ὁποιαδήποτε ἀλλοίωσις ἑνός µέρους τῶν συνθѳέτων λέξεων δέν ὠφελεῖ εἰς τίποτε, 
ἀλλά µᾶλλον περιπλέκει τά πράγµατα, διά τόν λόγον ὅτι ἡ ὅλη δοµή τῆς γλώσσας 
διακρίνεται γιά τήν πληρότητα καί τελειότητά της καί δέν ἔχει ἀνάγκην ἀσκόπων 
καί ὑπόπτων ἐπεµβάσεων. 

Ἡ παράθѳεσις ἕως ἐδῶ τῶν ὀλίγων παραδειγµάτων δέν ἐξαντλεῖ ὁπωσδήποτε 
τό θѳέµα, στό ὁποῖο θѳά ἐπανέλθѳουµε στή συνέχεια ἐν ἐκτάσει. 
 Μέ δεδοµένη ὅµως τήν ἐκτροπή, ἀκόµη καί τήν ἔνδεια, πού παρατηροῦνται 
στόν κόσµο τῶν ἀξιῶν µας, ὡς καί τήν ἀπάθѳεια πού ἐµφωλεύει ἀπό µακροῦ χρόνου 
στούς κόλπους τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, διαφαίνεται καθѳαρά ἡ σοβαρή κρίσις, πού 
παίρνει συνεχῶς διαστάσεις ἀνεξέλεγκτες. 

Δ∆έν εἶναι δέ δύσκολο νά διαπιστώση κανείς στίς καθѳηµερινές ἐπαφές µέ 
συνανθѳρώπους του, ὅτι ὁ τρόπος ἐκφράσεως πολλῶν συνοµιλητῶν του εἶναι ἄσχετος 
πρός κάθѳε ἔννοια γλωσσικῆς εὐπρέπειας καί νοµοτέλειας. 

Πρέπει νά ὁµολογήσουµε, ὅτι τοῦτο ὀφείλεται: 
 α) στήν ἐν πολλοῖς ἀνεξήγητη ἀδιαφορία ἑκατοντάδων χιλιάδων νεοελλήνων 

γιά τή γλῶσσα τους, 
 β) στή σκόπιµη κατά µέγα µέρος ἀλλοίωσί της ἐκ µέρους ὁπαδῶν τῆς 

ἀθѳλιότητος καί τοῦ µηδενισµοῦ καί 
 γ) στήν ἄγνοια, ἰδιαίτατα, πολυαρίθѳµων κοινωνικῶν ὁµάδων, πού δέν εἶχαν 

τήν τύχη γιά διαφόρους λόγους νά ἀποκτήσουν τήν ἀναγκαία γλωσσική 
κατάρτισι. 

«Ἓλληνες» στά βήµατα τῶν κατά καιρούς κατακτητῶν
καί τῶν ἱερατείων

  Τό ...περιέργως περίεργο εἶναι, ὅτι, ὡς κληρονόµοι τοῦ θѳαυµασιωτέρου 
γλωσσικοῦ θѳησαυροῦ, δέν ἀντλοῦµε ἀπό αὐτόν στοιχεῖα γιά τόν ἐµπλουτισµό τῆς 
ἀλλοιωµένης καί νοθѳευµένης σέ µεγάλο βαθѳµό νεολληνικής,  ὅπως τήν λέµε, γλώσσας 
µας, ἀλλά ἐπιδιώκουµε µέ κάθѳε τρόπο νά ἀποµακρυνθѳοῦµε καί νά ἀποκοποῦµε ἀπό 
αὐτόν. 

Σηµαντική δέ µερίδα «λογίων» καί ψѱευδολογίων, ἀπό τό δεύτερο ἥµισυ ἰδίως 
τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, δέν κρύβει τήν ἀντιπάθѳειά της πρός τήν «γλῶσσα τῶν θѳεῶν» 
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καί ἡ θѳέσις της εἶναι ἀπό ἀρνητική ἕως ἐχθѳρική πρός κάθѳε προσπάθѳεια, πού 
ἀποβλέπει στήν κάθѳαρσί της καί στήν διατήρησι ἀναλλοίωτης τῆς φυσιογνωµίας της, 
µετά τά ὅσα ὑπέστη κατά τούς µακρούς χρόνους τῆς ἐπώδυνης δοκιµασίας τοῦ 
ἑλληνισµοῦ. 

Ἡ µακραίων δουλεία καί ἡ ἐξαθѳλίωσις τῆς γλώσσας

Γιά τήν Ἱστορία προσθѳέτουµε, ὅτι ἡ φθѳορά καί ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας ἄρχισε καί συνετελέσθѳη κατά τήν ζοφερά περίοδο τῆς δουλείας χιλίων 
ἑπτακοσίων (1.700) περίπου ἐτῶν, µέ πρώτη τή ρωµαιοβυζαντινή ἐπικυριαρχία καί 
τήν τουρκική ἀµέσως µετά, ὁπότε εἶχε σταµατήσει σχεδόν πλήρως ἐκ τῶν πραγµάτων 
ἡ καλλιέργειά της γιά τούς καταδυναστευοµένους ἑλληνικούς πληθѳυσµούς ὑπό τήν 
ἀπειλή: 
 α) τῶν  κάθѳε λογῆς ἀποβρασµάτων τοῦ τυχοδιωκτισµοῦ, 
 β) τοῦ χριστιανοεκκλησιαστικοῦ µένους καί 
 γ) τῶν ὀρδῶν τῆς ἀσιατικῆς βαρβαρότητος.

Τό πλῆγµα ἦταν ὄντως µεγάλο καί ὀλέθѳριο, διά τόν λόγον ὅτι ἡ κυρίως Ἑλλάς, 
ἀπό τόν Ὄλυµπο καί κάτω, ὡς ρωµαιοβυζαντινή ἐπαρχία, εἶχε ἐρηµωθѳῆ κάποια 
περίοδο σέ τέτοιο βαθѳµό, ὥστε νά ἀριθѳµῆ, κατά τίς ἐκτιµήσεις ἐρευνητῶν τῆς τότε 
ἐποχῆς, µόνον ὀγδόντα χιλιάδες κατοίκους!!! Ναί, ὀγδόντα χιλιάδες, οἱ ὁποῖοι 
µάλιστα, φοβούµενοι τούς συνεχεῖς διωγµούς, εἶχαν καταφύγει στά ὄρη καί ἦσαν 
κυρίως κτηνοτρόφοι καί µελισσουργοί.

Φυσικό ἐπακόλουθѳο λοιπόν ἦταν, µέσα στήν ἐγκατάλειψѱι αὐτή καί τήν 
ἐρήµωσι, νά µή παρέχεται στούς ὑποδούλους Ἕλληνες οἱουδήποτε βαθѳµοῦ παιδεία 
καί ἡ γλῶσσα νά ἀκολουθѳῆ τόν µεγάλο κατήφορο τῆς ὀδυνηρῆς ἐξαθѳλιώσεώς της. 

Οἱ λαµπρές ἀρχαῖες καταβολές εἶχαν λησµονηθѳῆ τελείως καί βαθѳύ σκότος 
ἀµαθѳείας ἐκάλυπτε τά πάντα, µέσα στό ὁποῖο, σύν τοῖς ἄλλοις, ἄλλαξε πρός τό 
χειρότερο, ἄλλοτε ὁλοσχερῶς καί ἄλλοτε ἐν µέρει ἡ ἐξέχουσα µέχρι πρό τινος 
φυσιογνωµία τῆς γλώσσας. 

Δ∆είγµατα ἀλλοιωµένων τοπωνυµίων

Ὀλίγα παραδείγµατα, ἀπό τά πολλά πού θѳά µποροῦσαν νά παρατεθѳοῦν ἐδῶ, 
καί τά ὁποῖα ἀναφέρονται σέ ἑλληνικά τοπωνύµια, καταδεικνύουν τό µέγεθѳος τῆς 
καταπτώσεως.
  α) Στή νῆσο Μύκονο τῶν Κυκλάδων, σέ µικρή ἀπόστασι ἀπό τήν πόλι τῆς 
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Μυκόνου καί σέ ὑψѱόµετρο ἑκατό περίπου µέτρων (στή θѳέσι τοῦ σηµερινοῦ 
ἀεροδροµίου) ὑπάρχει µία ἐπίπεδη τοποθѳεσία, ἡ ὁποία φέρει τήν ὀνοµασία 
«ὀµβροδέκτης», ἀπό τίς λέξεις ὄµβρος (= βροχή) + δέκτης.

Ἡ τοποθѳεσία αὐτή µέχρι πρό τινος ἐλέγετο ἀπό ὅλους σχεδόν τούς κατοίκους 
τῆς νήσου «Μπρουδέχτης»! Γιατί! Γιατί ἡ ἀµάθѳεια αἰώνων µετέτρεψѱε τή λέξι ὄµβρος 
εἰς µπρού καί τή λέξι δέκτης εἰς δέχτης. 

β) Στή νῆσο Σῖφνο ἐπίσης τῶν Κυκλάδων ἡ πρωτεύουσά της, «(ἡ) Ἀπολλωνία» 
ἐπροφέρετο ἀπό τούς ἐντοπίους (καί προφέρεται ἀπό πολλούς ἀκόµη) 
παρεφθѳαρµένως ὡς «(τά) Πολλώνια»!

  γ) Ἡ πόλις τῆς Αἰτωλοακαρνανίας Ναύπακτος (ἐκ τῶν ναῦς = πλοῖο + πήγνυµι 
= κατασκευάζω) εἶχε καταντήσει νά προφέρεται ὡς «Ἔπαχτος» καί «Ἔπαχτο»!.. Τό 
τί σηµαίνει δέ Ἔπαχτος ἤ Ἐπαχτο, µόνον οἱ ὁπαδοί τῆς Ἀρλουµπολογίας εἶναι σέ 
θѳέσι νά µᾶς δώσουν ἀπάντησι...

 Σηµείωσις: Πρός ἐνηµέρωσιν τῶν ἐνδιαφεροµένων ἡ λέξις Ναύπακτος 
σχηµατίζεται ἀπό τό θѳέµα ναυ- τῆς λέξεως ναῦ-ς καί ἀπό τό ἀσθѳενές θѳέµα τοῦ 
ρήµατος πήγ-νυµι, τό ὁποῖο εἶναι πάγ-, µέ προσθѳήκη τῆς καταλήξεως -τος. (Τό 
ἰσχυρό θѳέµα τοῦ ρήµατος εἶναι πηγ-). 

Δ∆ηλαδή: Ναύ-παγ-τος καί, µετά τή µετατροπή τοῦ γ εἰς κ πρό τοῦ τ τῆς 
καταλήξεως, ἔχουµε Ναύ-πακ-τος, ὅπως τήν προφέρουµε σήµερα.

Χωρίς σχόλια παραθѳέτουµε ἐν συνεχεία ὀλίγα, µερικῶς ἀλλοιωµένα 
τοπωνύµια, ὅπως τά προφέρουν πολλοί ἀπό τούς ἐντοπίους καί ἄλλοι, πού ἀγνοοῦν 
ὅτι πρόκειται γιά ὀνόµατα τόπων µή ὀρθѳά.

Ἀνάπλι    ➝ τό Ναύπλιο
Ἀστυπαλιά καί Ἀστροπαλιά  ἡ νῆσος Ἀστυπάλαια
Γιάννενα και Γιάννινα   τά Ἰωάννινα
Ἔλυµπος     τό ὄρος Ὄλυµπος
Ζάντε ἤ Τζάντε    ἡ νῆσος Ζάκυνθѳος
Ζάς      τό ὄρος Ζεύς τῆς νήσου Νάξου
Ἡρακλειά     ἡ νῆσος Ἡράκλεια
ΘѲιάκι      ἡ νῆσος Ἰθѳάκη
Ἰκαριά καί Νικαριά   ἡ νῆσος Ἰκαρία
Καβοκολῶνες καί Κάβο-Κολῶνες τό ἀκρωτήριο Σούνιο
Καβοκοµαλίας καί Κάβο-Μαλίας τό ἀκρωτήριο Μαλέας
Καβοντόρος     ὁ Καφηρεύς (τό νοτιώτατο ἀκρωτήριο
                                                                                                 τῆς νήσου Εὐβοίας)
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Καστελλόριζο    ἡ νῆσος Μεγίστη
Κεφαλλονιά     ἡ νῆσος Κεφαλληνία
Κούλουρη     ἡ νῆσος Σαλαµίς
Λε(ι)βαδιά     ἡ Λεβάδεια
Μαροῦσι     τό Ἀµαρούσιο
Μονεµβασιά καί Μονεµβάσια  ἡ Μονεµβασία Λακωνίας
Ναξιά καί Ἀξιά    ἡ νῆσος Νάξος
Νιό      ἡ νῆσος Ἴος
Παροικιά     ἡ Παροικία τῆς νήσου Πάρου
Περαίας     ὁ Πειραιεύς
Πόρτο Γερµενό    ὁ Ὅρµος Αἰγοσθѳενών (Ἀττικῆς)
Σαλονίκη     ἡ ΘѲεσσαλονίκη
Σκιάθѳος καί Σκιάθѳο   ἡ νῆσος Σκίαθѳος
Στροφάδια     οἱ νησῖδες Στροφάδες, νοτίως τῆς 

                  Ζακύνθѳου
Σύρα      ἡ νῆσος Σῦρος
Τζιά      ἡ νῆσος Κέα
Τσιρῖγο     ἡ νῆσος (τά) Κύθѳηρα
Χιό      ἡ νῆσος Χίος

Τό χρέος µας

Κατά συνέπειαν, µέ δεδοµένη τή σωρεία τῶν λέξεων, πού ἔχουν ὑποστῆ 
ἀλλοίωσι καί ὁµιλοῦνται εὐρέως ἐπί τῶν ἡµερῶν µας, καλούµεθѳα νά δίνουµε 
ἰδιαίτερη προσοχή στόν λόγο µας καί νά τίς θѳέσουµε σέ ἀχρησία, εἰς τρόπον ὥστε νά 
ἀποφευχθѳῆ ἡ φθѳοροποιός παρουσία τους στό λεξιλόγιό µας. 

Μέληµά µας δηλαδή πρέπει νά εἶναι ἡ µή παραποίησις τῶν λεξιτύπων (= τῶν 
τύπων τῶν λέξεων) καί ἡ ὀρθѳή ἄρθѳρωσις τοῦ προφορικοῦ µας λόγου κατά πρῶτον, 
διότι συνηθѳέστατα τόν διακρίνει µεγάλη δόσις σπουδῆς (= βιασύνης) καί 
προχειρότητος καί εἶναι αὐτός πού εὐθѳύνεται ἐν πολλοῖς γιά τήν ἐπικρατοῦσα 
γλωσσική ἀσυνέπεια καί ἀσυδοσία. 

Λανθѳασµένη θѳέσις

Ὡρισµένοι ἐν τούτοις, δῆθѳεν βαθѳυστόχαστοι ἐγκέφαλοι, ὑποστηρίζουν 
περιέργως - καί ὑπούλως ἴσως - µέ σαθѳρά ἐπιχειρήµατα, ὅτι «πρέπει νά γράφουµε 
ὅπως µιλᾶµε». 
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Ἐµεῖς ἀντιθѳέτως, ὡς καί πλεῖστοι ὀρθѳοφρονοῦντες, ἄριστα κατηρτισµένοι 
Ἕλληνες, διαφωνοῦµε πλήρως µέ τέτοιου εἴδους κηρύγµατα.

«Πρέπει (νά προσπαθѳοῦµε) νά µιλᾶµε ὅπως γράφουµε» εἶναι ἡ ἀπάντησίς 
µας. Καί τοῦτο διότι ὁ συνήθѳως ἀσυνάρτητος (ἀκαλλιέργητος καί ἀσµίλευτος) 
προφορικός λόγος φθѳείρει καί ἀλλοιώνει τή γλῶσσα. 
  Δ∆υστυχῶς αὐτό δέν τό ἀντιλαµβάνονται οἱ εἰς τό ἡµίφως τῆς ἀντιπέραν ὄχθѳης 
διαβιοῦντες καί κινούµενοι. 

Πῶς ἄλλωστε µποροῦν νά ἔχουν γνώµη οἱ ἀµαθѳεῖς καί ἡµιµαθѳεῖς, οἱ ρηχοί, οἱ 
ἀνερµάτιστοι, οἱ ἄσχετοι, οἱ ἀσυνάρτητοι, οἱ ἀδαεῖς, οἱ ἀσυνεπεῖς, οἱ κοµπλεξικοί, οἱ 
διαστρεβλωτές, οἱ ρόλους φερεφώνων ὑποδυόµενοι, οἱ κατευθѳυνόµενοι βιαστές, οἱ 
σπουδαιοφανεῖς, οἱ δῆθѳεν νεωτεριστές, οἱ ψѱευδοειδήµονες καί µέ µία λέξι οἱ 
νεοψѱευδέλληνες!

Ἐδῶ ὀφείλουµε νά κάµουµε µνείαν τῆς στρεβλῆς θѳέσεως πού παίρνει ἐπί τοῦ 
θѳέµατος ὁ ΘѲ. Καρζῆς στό βιβλίο του «ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», ἐκδ. Φιλιππότη, 
Ἀθѳήνα 1986, σελ. 45-46, ὑποκεφάλαιο 5, µέ τόν ἰσχυρισµό του: Ἕνας κανόνας: 
«Γράφε ὅπως µιλᾶς».

Στή συνέχεια ὅµως δέν παραλείπει νά προσθѳέση σέ εἰδική παράγραφο, γιά νά 
µή ἐµφανίζεται πώς συµφωνεῖ µέ πολλά παρατραβηγµένα πράγµατα, πού συνεχίζουν 
νά ἀκούωνται ἐδῶ κι ἐκεῖ ἀνά τό πανελλήνιον, ὅτι «πρέπει νά ἐξαιρέσουµε ἀπό τόν 
κανόνα ἰδιωµατικές λέξεις, ἐκφράσεις καί τύπους, πού ἐπιβιώνουν ἀκόµη καί 
χρησιµοποιοῦνται σπάνια στόν προφορικό λόγο ἤ σέ εἰδικά λογοτεχνικά κείµενα. 
(π.χ. : Δ∆έν τσή'πες τσή τσούπρας νά µή γρικάει τί κρένουµε;)». 

Ἐλᾶτε ὅµως πού τέτοιες ἰδιωµατικές λέξεις, ἐκφράσεις καί τύποι 
χρησιµοποιοῦνται ὄχι σπάνια, ἀλλά συχνότατα σέ πολλές περιοχές ὁλόκληρης τῆς 
χώρας!

Αἰσθѳάνοµαι τήν ἀνάγκη νά προσθѳέσω ἀπό πλευρᾶς µου τέσσερα δείγµατα 
λαϊκῶν ἐκφράσεων, πού ἀνήκουν στό εἶδος αὐτό:

α) Ἀπό διήγηµα πού ἀναφέρεται στή ζωή τῶν ἀνθѳρώπων τῆς ΘѲεσσαλίας: «Τοῦ 
γλέπ'ς ἐκείνου τοῦ συγνιφάκι; Εἴνει ηὐλογηµένου˙ θѳά φέρ'  βροχή». 

β) «Ἰγώ ἡ Γκούρας», ἔλεγε στρατιώτης ἀπό τήν Εὐρυτανία, µέ τόν ὁποῖον 
συνυπηρετοῦσα τό πάλαι ποτέ σέ στρατιωτική µονάδα τῆς Πελοποννήσου.

γ) «Πράζ' ' ν τράου;»
Ποιό εἶναι τό νόηµα τῆς φράσεως αὐτῆς; Κατά πρῶτον πρόκειται γιά ἐρώτησι 
ἐκπεφρασµένη στήν ἑλληνική γλῶσσα ἤ στή γερµανική; Γνωρίζουµε βέβαια ὅτι 
δέν εἶναι στή γερµανική καί λέγεται ὡς λογοπαίγνιο, γιά νά καταδειχθѳῆ ὁ 
βαθѳµός τῆς γλωσσικῆς ἀλλοιώσεως, προέρχεται δέ ἀπό τή φράσι 
(ὡλοκληρωµένη) «Πειράζει ἄν τηράου;», (ἀντί τηράω = κοιτάζω). 
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δ) «Βλέποντις καί κάνοντις καί ψѱιλοταγουδῶντις» λένε ἀκόµη οἱ παλαιοί 
ἄνθѳρωποι τῶν χωριῶν µας , ἀντί «βλέποντας καί κάνοντας καί 
ψѱιλοτραγουδῶντας» καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον ποῦ βασίζεται αὐτή ἡ κατάληξις 
-ντις!

• Μερικές ἀκόµη ἐκφράσεις ἀπό Ρούµελη, ΘѲεσσαλία καί Μακεδονία:
- «Πιρίµινι νἂρθѳ' ἡ πατέρας νάν τοῦ ποῦ νά σέ δείρ'».
- «Ποιός τοῦ καµ' αὐτό; Ἒν ἠξέρω. Μεῖς ἰφαγᾶµι κι' ὕστιρα κλεισᾶµι τήν 

πόρτα κι' ἐφυγᾶµι». 
- «Ἴντ' ἀνακατεύγεσαι ἀφοῦ δέν κατές το».
- «Ἤκαµα ὅ,τι µπόρουνα σήµερο, µά ἤπεσα καί βάρηκα».
- «Ἔτσα πού πορπάταες ἴντά 'θѳελες νά πάθѳης».
- «Ἰγώ δέν καταλαβαίνου π' αὐτά π' µᾶς λιές, γιατ' εἶµι ἀγράµµατους».
- «Μέ εἶπες, σέ εἶπα» (ἀντί µοῦ εἶπες, σοῦ εἶπα). 

• Πᾶµε καί στή Χίο: «Ἤπιαέ το» καί «ἔφαέ το». 

 Ἀρκοῦν ὑποθѳέτουµε αὐτά τά ὀλίγα. 
 ΘѲά πρέπει λοιπόν νά ἀσπασθѳοῦµε τόν ...κανόνα τοῦ κ. Καρζῆ;

 Συµπέρασµα: Πολλοί, πάρα πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν γνωρίζουν ἤ δέν 
θѳέλουν νά ἐκφρασθѳοῦν σωστά, παρά τή θѳέλησί τους οἱ πρῶτοι, καί ἐνσυνειδήτως οἱ 
δεύτεροι.
 Καί ὄχι µόνον αὐτό, ἀλλά καταντήσαµε νά µή δηλώνουµε πλέον τήν ἐθѳνική 
µας ταυτότητα µέ µία λέξι, τή λέξι δηλαδή Ἕλληνες, ἀλλά νά ἀναφερώµεθѳα σ' 
αὐτήν κατά περίπτωσιν µέ τίς λέξεις Ἕλληνες, νεοέλληνες, νεοψѱευδέλληνες ἀπό τή 
µία πλευρά καί Γραικοί ἤ Ρωµιοί ἀπό τήν ἄλλη!!!

Δ∆έν εἶναι δέ λίγοι ἐκεῖνοι, πού ἔχουν κάµει συνειδητά τήν ἐπιλογή τους καί δέν 
αἰσχύνονται οὔτε διστάζουν, ἀλλά οὔτε καί φοβοῦνται νά τήν ἐκφράσουν δηµοσία, 
ὅταν αὐτή ἔρχεται σέ ἀντίθѳεσι µέ τό ὑγιές ἐθѳνικό φρόνηµα τῆς πλειονότητος τῶν 
Ἑλλήνων πολιτῶν. 

Ἡ ἀπροσδόκητη ἔκπληξις

Ἀλλοῦ ἐν τούτοις συµβαίνουν ἄλλα πράγµατα. Καί ἀποτελεῖ αὐτό ἀπόδειξιν 
τοῦ πόσον ὀλιγώτερο ἐπηρεάστηκε ἡ γλῶσσα στίς ἀποµεµονωµένες κοινωνίες, ὅπως 
εἶναι τά νησιά µας καί τά δυσπρόσιτα ὀρεινά διαµερίσµατα τῆς Ἑλλάδος, 
τουλάχιστον ὡρισµένα ἐξ αὐτῶν. 

15



Κατά τήν ἐπίσκεψѱί µου πρό πολλῶν ἐτῶν στήν Ἀπείρανθѳο τῆς Νάξου (πού 
εὑρίσκεται σέ ὀρεινή τοποθѳεσία τοῦ κέντρου τῆς νήσου) καί κατά τήν παραµονή µου 
ἐκεῖ ἐπί ἀρκετές ὧρες, µέ ἐπερίµενε µία εὐχάριστη ἔκπληξις. 

Κάποια στιγµή, σέ µικρή ἀπόστασι ἀπό τό κέντρο τῆς κωµοπόλεως, ἂκουσα 
µία γυναῖκα νά φωνάζη στήν γειτόνισσά της, πού ἔµενε, ὅπως διεπίστωσα στή 
συνέχεια, κάπου δύο ἤ τρία σπίτια µακρύτερα. 
 - «Κλεοδώρα, εἶδες καθѳόλου τόν παῖδα; Τόν ἔχω χάσει ἀπό ὥρας». 
 - «Ναί, ἐδῶ εἶναι» ἀπήντησε ἐκείνη˙ «παίζουσιν ὅλοι στήν αὐλή»!
(Μέ τά δικά της θѳά ἐνοοῦσε παιδιά ἤ καί µέ ἄλλα ἴσως γειτονόπουλα).

• Τά ἀξιοσηµείωτα: 
α) Τόν παῖδα (τό ἀγόρι της δηλαδή)˙αἰτιατική ἑνικοῦ ἀριθѳµοῦ τοῦ ὀνόµατος ὁ 
παῖς (ἀρχαία ἑλληνική λέξις), πού κλίνεται ὡς ἑξῆς: 

 Ὀνοµ. ὁ παῖς, γεν. τοῦ παιδός, δοτ. τῷ παιδί, αἰτ. τόν παῖδα, κλητ. (ὦ) παῖ. 

β) Ἀπό ὥρας˙ πρίν ἀπό µία περίπου ὥρα ἤ πρίν ἀπό πολλήν ὥρα. 

γ) Παίζουσιν˙ τρίτο πρόσωπο πληθѳυντικοῦ ἀριθѳµοῦ τοῦ ρήµατος παίζω. 
Παίζω, παίζεις, παίζει, παίζοµεν, παίζετε, παίζουσι(ν). 

δ) Κλεοδώρα˙ καί τό ὄνοµα τῆς ἄλλης γυναίκας ὡραιότατο, ἀρχαῖο ἑλληνικό!

Βλέπετε, ἐκεῖ δέν ἔχει νοθѳευθѳῆ ἡ γλῶσσα, ὅπως σέ ἄλλες περιοχές τῆς κυρίως 
Ἑλλάδος καί χρησιµοποιοῦν ἀκόµη ἀρχαῖες ἑλληνικές λέξεις καί ἐκφράσεις.
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ΜΕΡΟΣ Δ∆ΕΥΤΕΡΟ

Γλωσσικές ἀνακολουθѳίες

 Ὀφείλουµε νά διασαφηνίσουµε, ὅτι σκοπός µας δέν εἶναι νά ἀναφερθѳούµε ἐδῶ 
γενικῶς καί διά µακρῶν στή φθѳορά, τήν ἀλλοίωσι καί τήν κατασπίλωσι τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας, φαινόµενα πού εἶναι λίγο ἤ πολύ γνωστά στούς Πανέλληνες, 
ἀλλ' εἰδικώτερα στίς ἀνακολουθѳίες πού παρατηροῦνται µεταξύ πολλῶν ἀφ' ἑνός 
λέξεων πρωτογενῶν ἤ παραλλαγµένων ἄλλων, θѳεωρουµένων ὡς πρωτογενῶν ἐκ 
µέρους τῶν δηµοτικιστῶν καί τῶν ἐξ αὐτῶν ἀφ' ἑτέρου παραγώγων ἤ συνθѳέτων 
λέξεων, τίς ὁποῖες (ἀνακολουθѳίες) δέν ἀποφεύγει νά ἀσπάζεται τό γλωσσικό ἰδίωµα 
τῆς Δ∆ηµοτικῆς.

 Ἀρκεῖ ἡ παράθѳεσις, νοµίζουµε, δύο µόνον παραδειγµάτων:

 α) Ἡ πρωτογενής λέξις νύκ(χ)τα. Ἀντ' αὐτῆς ἡ Δ∆ηµοτική χρησιµοποιεῖ κατά 
κανόνα τή λέξι βράδυ, ἀλλά τή σύνθѳετη νυκ(χ)τοφύλακας οὐδέποτε τήν λέει 
βραδυφύλακας. (Δ∆έχεται κατ' ἀνάγκην τήν ταυτόσηµό της νυκ(χ)τοφύλακας).

 β) Ἡ θѳεωρουµένη ὡς πρωτογενής, µόνον ἀπό πλευρᾶς Δ∆ηµοτικῆς, 
παραλλαγµένη λέξις ἑβδοµάδα. Στήν περίπτωσι ὅµως αὐτή δέν τῆς εἶναι «συµπαθѳής» 
ἡ κατά λογικήν συνέπειαν παράγωγη λέξις 'βδόµος, σύµφωνα µέ τό δικό της 
λεξιλόγιο (ἀλλ' ἀνύπαρκτη) καί καταλήγει νά κάµνη χρῆσιν τοῦ ὀρθѳοῦ τύπου 
ἕβδοµος (ἀπό τή λέξι ἑβδοµάς ἤ ἑβδοµαδα).

 Στις ἀµέσως ἑπόµενες σελίδες γίνονται ἐκτενεῖς ἀναφορές στό φαινόµενο τῆς 
ἀνακολουθѳίας, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν σε ἀρκετά µέρη τοῦ λόγου, δηλαδή σέ ὀνόµατα 
οὐσιαστικά, ἐπίθѳετα, ἀντωνυµίες, ρήµατα, µετοχές, προθѳέσεις καί ἐπιρρήµατα.

Ὀνόµατα οὐσιαστικά

Παραλλαγµένοι τύποι οὐσιαστικῶν ὀνοµάτων

• 'µέρα (ἡ ἡµέρα) 
  Ὁ τύπος αὐτός ('µέρα) χρησιµοποιεῖται µέ πολλήν ἐλαφρότητα καί 
ἀπερισκεψѱία στόν προφορικό καί στόν γραπτό λόγο, χωρίς νά ὑπάρχη εἰδικός λόγος 
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γιά τήν ἐπιβολή του. 
Λέγεται καί γράφεται π.χ. «τρεῖς µέρες», «µέρα µέ τή µέρα», ἀλλά «ταξεῖδι δύο 

ἡµερῶν», «χρόνος δέκα ἡµερῶν» κ.λπ.
Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται τό ἀνακόλουθѳον τῶν λεγοµένων καί τῶν γραφοµένων 

ἐκ µέρους τῶν µυωπικῶν ὑποστηρικτῶν καί φίλων τῆς ἀναρχίας, διά τόν λόγον ὅτι 
δέν χρησιµοποιοῦν τό ἴδιο θѳέµα τῆς λέξεως σέ ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς περιπτώσεις. 

Εἶναι πρόδηλον ὅτι ἐξ αὐτοῦ προκύπτει καί σύγχυσις στή γενική πτῶσι τοῦ 
πληθѳυντικοῦ τοῦ ὀνόµατος ἡ 'µέρα µέ τή γενική πτῶσι τοῦ ὀνόµατος τό µέρος, τά 
ὁποῖα θѳά ἐµφανισθѳοῦν κατ' ἀνάγκην τότε ὡς ἑξῆς:

οἱ 'µέρες, γενική τῶν 'µερῶν
 τά µέρη, γενική τῶν µερῶν.

 Καί ἀκόµη, σύµφωνα µέ τή λογική αὐτή, λαµβανοµένου δηλαδή ὑπ’ὄψѱιν τοῦ 
τύπου 'µέρα ὡς πρώτου συνθѳετικοῦ πολλῶν λέξεων, θѳά εἴχαµε: 
  'µεροµηνία  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἡµεροµηνία

 'µερολόγιο   »  ἡµερολόγιο 
 'µερονύκτιο   »  ἡµερονύκτιο
 'µεροδείκτης   »  ἡµεροδείκτης 

   'µεροµίσθѳιος   »  ἡµεροµίσθѳιος 
 'µεραργία   »  ἡµεραργία
 κ.λπ.

  Ὡς δευτέρου δέ συνθѳετικοῦ (του τύπου 'µέρα) θѳά εἴχαµε: 
 ὑπερ-µερία  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ὑπερ-ηµερία 

   κατα-µερινός  »  καθѳ-ηµερινός 
   κατα-µερινῶς  »  καθѳ-ηµερινῶς 
   ἐπι-µέριος   »  ἐφ-ηµέριος 
   ἐπι-µερίς (-ίδα)  »  ἐφ-ηµερίς (-ίδα) 

 ἐπι-µερεύω   »  ἐφ-ηµερεύω
   δια-µερεύω   »  δι-ηµερεύω
   ἐπι-µερία   »  ἐφ-ηµερία 
   ἐπί-µερος   »  ἐφ-ήµερος
  κ.λπ.

Γίνεται σαφές ἀπό τά ἀνωτέρω, ὅτι, ἐάν ὁ τύπος 'µέρα ἐχρησιµοποιεῖτο κατά 
τόν σχηµατισµό συνθѳέτων λέξεων (ἀκόµη καί παραγώγων ὡς ὁ ἡµερήσιος) θѳά 
ὡδηγοῦσε σέ γελοιότητες, διότι οἱ τύποι τῶν πρώτων στηλῶν δέν χρησιµοποιοῦνται 
ἐκ µέρους οὐδενός. 
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• 'βδοµάδα (ἡ ἑβδοµάδα - ἑβδοµάς) 
 Ἄλλη µία κακοποιηµένη, ἀκέφαλη λέξις. Ἀρχικῶς ἦταν ἑβδοµάς, κατόπιν ἔγινε 
ἑβδοµάδα καί κατήντησε 'βδοµάδα, ὅπως ἀρέσει στούς πολλούς, οἱ ὁποῖοι ἐν τούτοις 
χρησιµοποιοῦν τούς ὀρθѳούς τύπους τῶν παραγώγων, ἐκείνους δηλαδή πού 
σχηµατίζονται ἀπό τή λέξι ἑβδοµάς, ἀφοῦ δέν µποροῦν νά κάµουν διαφορετικά. 
 Λένε δηλαδή: 
   ἕβδοµος   καί ὄχι 'βδόµος 
    ἑβδοµαδιαῖος      »  'βδοµαδιαῖος 
    ἑβδοµαδιαίως      »  'βδοµαδιαίως 
    ἑβδοµήντα       »  'βδοµήντα
    ἑβδοµήκοντα      »  'βδοµήκοντα 
    ἑβδοµηκοστός      »  'βδοµηκοστός
    ἑβδοµηκονταετής      »  'βδοµηκονταετής
    ἑβδοµηκοντούτης      »  'βδοµηκοντούτης

• 'λευτεριά (ἡ ἐλευθѳερία)
 Συνηθѳίζονται ἐδῶ οἱ τύποι:
    'λευτεριά  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἐλευθѳερία 
    'λεύτερος   »  ἐλεύθѳερος 
    'λευτερώνω (ρ.)  »  ἐλευθѳερώνω 
 ἀλλά δέν λένε: 
   'λευτέριος  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἐλευθѳέριος
   'λευτερία   »  ἐλευθѳερία
  'λευτεριότης   »  ἐλευθѳεριότης 
  'λευτεριότητα  »  ἐλευθѳεριότητα
  'λευτεροτυπία  »  ἐλευθѳεροτυπία 
  'λευτερωτής   »  ἐλευθѳερωτής 
  κ.λπ. 

• Κουβέντα (ἡ συζήτησις, ἡ συνοµιλία) 
 Πολύ συχνά ἡ «κουβέντα» καθѳώς καί τό ρῆµα «κουβεντιάζω» ἀκούονται 
παντοῦ, ἀλλά τόν συζητήσιµο δέν τόν λέει κανένας κουβεντιάσιµο. 

• 'σοδειά (ἡ ἐσοδεία) 
 Παραποιηµένη λέξις καί αὐτή, µέ τή διαφορά ὅτι τά παράγωγά της 
χρησιµοποιοῦντα ἀναλλοίωτα, δηλαδή: 
   Λένε:
  ἔσοδο  καί ὄχι 'σόδο
  ἔσοδα      »  'σόδα 
  ἐσοδεύω     »  'σοδεύω
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 Ἄλλωστε ὅλα τά ἀγροτικά κατά κύριον λόγον προϊόντα ἀναγράφουν στή 
συσκευασία τους: 
 «Προϊόν νέας ἐσοδείας» ἤ, φερ' εἰπεῖν, «Προϊόν ἐσοδείας 2008» καί πολύ 
σωστά.
 Ἐσοδεία˙ ἐκ τοῦ ἐσοδεύω, πού εἶναι νεώτερος τύπος τοῦ ρήµατος εἰσοδεύω, ἐξ 
οὗ καί εἰσόδηµα, εἰσοδηµατίας, εἰσοδηµατικός, τά ὁποῖα, ὡς παράγωγα, δέν ἔχουν 
φθѳαρῆ, δέν ἀπαντῶνται δηλαδή ὡς  'σόδηµα, 'σοδηµατίας, 'σοδηµατικός. 

• Μπροστάντζα (ἡ προκαταβολή) 
 Καινούργιο φροῦτο τοῦτο!
 Ποιός λέει ἐν τούτοις ἀπό ὅσους χρησιµοποιοῦν τόν τύπο µπροστάντζα, ἀντί 
τοῦ ἐπιρρήµατος προκαταβολικῶς, τό παράγωγό της µπροσταντζικῶς καί 
µπροσταντζάρω τό ρῆµα προκαταβάλλω; Μήπως εἴπατε τίποτε; 

• Πλερωµή (ἡ πληρωµή) 
 Συνήθѳως τήν χρησιµοποιοῦν κατωτέρας µορφώσεως ἄτοµα, µαζί µέ λίγες 
ἀκόµα παράγωγες λέξεις, ὅπως:
 πλερωµένος ἀντί πληρωµένος καί τό ρῆµα πλερώνω ἀντί πληρώνω, ἐνῶ 
παραµένουν ἐν χρήσει οἱ ὀρθѳοί τύποι πληρωτής, καλοπληρωτής, κακοπληρωτής. 

• Γιατρός (ὁ καί ἡ ἰατρός) 
 Ὅλοι βέβαια λέµε σήµερα ὁ γιατρός, ἡ γιατρός, γιατρέ καί γιατρέ µου, ἀλλά 
ὅλοι ἐπίσης λέµε:
 ἰατρεῖο, ἰατρικές ἐξετάσεις, ἰατρική παρακολούθѳησις, ἰατρική γνωµάτευσις, 
ἰατρική συνταγή, ἰατρικός κόσµος, ἰατρική σχολή, ἰατρικό συµβούλιο, ἰατρικός 
σύλλογος, ἰατρικά ἔξοδα κ.λπ., µέ τή διαφορά ὅτι ἐδῶ ἔχουµε νά κάνουµε µέ µία 
ἰδιάζουσα περίπτωσι, λόγω τοῦ ὅτι ἡ γλῶσσα προφέρει τούς δύο φθѳόγγους ια ὡς για, 
χωρίς αὐτό νά ἀποτελῆ αἰσθѳητή κακοφωνία (π.χ. γιατρεύω, γιατροσόφια). 

• Γιατρίνα (ἡ ἰατρός) 
 Χωρίς νά ὑπάρχη ἰδιαίτερος λόγος, προτείνουν νά χρησιµοποιοῦµε, ὅπως 
κάνουν καί αὐτοί, τούς κατωτέρω τύπους γιά ὡρισµένα θѳηλυκά εἰς -ος κυρίως 
ὀνόµατα τῆς β' κλίσεως:
  ἡ γιατρίνα ἀντί ἡ ἰατρός
   (ἀλλά καί γιατρίνα ἡ σύζυγος ἰατροῦ)
  ἡ δηµαρχίνα ἀντί ἡ δήµαρχος
   (ἀλλά καί δηµαρχίνα ἡ σύζυγος δηµάρχου) 
  ἡ δικηγορίνα ἀντί ἡ δικηγόρος, 
ἐνῶ δέν ἀκολουθѳοῦν τήν ἴδια τακτική καί γιά τά λοιπά εἰς -ος λήγοντα ὀνόµατα. 
 Δ∆έν εἶναι πάντως ἀπίθѳανο νά ἀκουσθѳοῦν στό µέλλον καί ἄλλα, ὅπως: 
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   παιδαγωγίνα (ἡ παιδαγωγός)
   παιδιατρίνα  (ἡ παιδίατρος)
  λοχαγίνα  (ἡ λογαγός) 
  ὁδηγίνα  (ἡ ὁδηγός)
  θѳυρωρίνα  (ἡ θѳυρωρός) 
  ὑπουργίνα  (ἡ ὑπουργός)
  φιλολογίνα  (ἡ φιλόλογος)
  δηµοσιογραφίνα (ἡ δηµοσιογράφος) 
  ἐµπορίνα  (ἡ ἔµπορος)
  κ.λπ.
 Τό ἄρθѳρο ἡ στήν περίπτωσί µας εἶναι δηλωτικό τοῦ γένους τῶν ὀνοµάτων, 
ὁπότε ἡ κατάληξις -ίνα δέν προσφέρει τίποτε τό ἰδιαίτερο, ἀφ' ἑνός ὡς πλεονάζουσα 
καί ἀφ' ἑτέρου ὡς κακόηχος. 

• Ἀρχιτεκτόνισσα (ἡ ἀρχιτέκτων)
 Παρατηρεῖται καί ἐδῶ ἀλλαγή τῶν καταλήξεων σέ ἀρκετά θѳηλυκά ὀνόµατα, 
ὅπως: 
  ἡ συναδέλφισσα  ἀντί  ἡ συνάδελφος 
  ἡ συντρόφισσα     »  ἡ σύντροφος 
  ἡ ἐπιστηµόνισσα     »  ἡ ἐπιστήµων 
  ἡ γειτόνισσα     »  ἡ γείτων 
  ἡ γιάτρισσα      »  ἡ ἰατρός 
  ἡ µαρκόνισσα     »  ἡ ἀσυρµατίστρια
               (ἀπό τό ὄνοµα «ὁ µαρκόνης»)
  ἡ ἀνθѳοπώλισσα     »  ἡ ἀνθѳοπῶλις (ἤ  -ιδα) 
  ἡ πελάτισσα      »  ἡ πελάτις (ἤ -ιδα)
  ἡ ἀγρότισσα      »  ἡ ἀγρότις (ἤ -ιδα) 
  ἡ δηµότισσα      »  ἡ δηµότις (ἤ -ιδα)
  κ.λπ. 

Εὑρισκόµεθѳα δηλαδή, ὅπως φαίνεται, ἐνώπιον µίας σχεδιασµένης σταδιακῆς 
στρεβλώσεως καί ὑποβαθѳµίσεως τῶν ὑψѱηλῆς στάθѳµης γλωσσικῶν µας 
ἰδιαιτεροτήτων. 

• Βράδυ (ἡ νύκ(χ)τα, ἡ ἑσπέρα, ἡ νυχτιά) 
 Ἡ λέξις νύκ(χ)τα βαίνει κατά τά φαινόµενα πρός κατάργησιν. «Καλό βράδυ» 
καί «καλό βράδυ» ἀκούεται συνέχεια σέ ὅλα τά πλάτη καί τά µήκη τοῦ ἑλλαδικοῦ 
χώρου, λές καί ἡ λέξις «καληνύκ(χ)τα» πού παδιόθѳεν µᾶς συνώδευε µέχρι τῆς 
ἐνηλικιώσεώς µας, εἶναι ἐθѳνικῶς ἐπιζηµία.
 Ἐπίσης καί οἱ ἐξ αὐτῆς (τῆς λ. βράδυ) προερχόµενες λέξεις (οἱ παράγωγες) 
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ὅπως: 
  βραδυ(ι)νός  ἀντί  νυκτερινός, ἑσπερινός 
  βράδιασµα     »  νύχτωµα
  βραδιάτικος     »  νυκτερινός 
  βραδιάτικα     »  µέσα στή νύχτα
  βραδι(ει)ά     »  νύχτα, ἑσπέρα
καί τό ρῆµα βραδιάζω     »  νυχτώνω.

Δ∆έν εἶναι ἐν χρήσει ἀντιθѳέτως (καί εἶναι χαρακτηριστικό καί αὐτό) λέξεις, 
ὅπως: 
  βραδυφύλακας ἀντί  νυκτοφύλακας 
  βραδυβάτης     »  νυκτοβάτης 
  βραδυβασία     »  νυκτοβασία
  βραδύβιος     »  νυκτόβιος 
  βραδωδία     »  νυκτωδία 
  βραδηµερόν     »  νυχθѳηµερόν 
  βραδυποῦλι     »  νυκ(χ)τοποῦλι
  βραδυλούλουδο    »  νυκ(χ)τολούλουδο
  κ.λπ. 

• Φαµίλια καί φαµελιά (ἡ οἰκογένεια) 
 Μᾶς τήν λένε φαµίλια καί φαµελιά τήν οἰκογένεια, ἀλλά τά παράγωγά της δέν 
τά δανείζονται ἀπό τήν ἴδια, διότι, ὡς ξενική (ἰταλική) λέξις, δέν ἀνταποκρίνεται 
στήν ἔννοια τοῦ οἴκου καί τοῦ γένους (οἶκος + γένος = οἰκογένεια) καί προτιµοῦν τά: 
  οἰκογενειακός   ἀντί  φαµι(ε)λιακός 
  οἰκογενειακῶς    »  φαµι(ε)λιακῶς 
  οἰκογενειάρχης    »  φαµι(ε)λιάρχης
  οἰκογενειοκρατία    »  φαµι(ε)λιοκρατία,
ἐνῶ συγχρόνως, κυρίως στίς τάξεις τῶν ἀµαθѳῶν, κάνουν αἰσθѳητή τήν παρουσία τους, 
ὄχι βέβαια συχνά καί τά ἑξῆς ἀπό τήν φαµελιά παραγόµενα: 
  φαµελιάρης = ὁ οἰκογενειάρχης 
  και φαµελίτης = ὁ οἰκογενειάρχης (ὁ µέ πολλά ἰδίως παιδιά). 

• 'περηφάνεια (ἡ ὑπερηφάνεια)
 Πολύ  προσφιλεῖς τούς εἶναι ἐπίσης οἱ τύποι περήφανος ἀντί  τοῦ ὀρθѳοῦ 
ὑπερήφανος καί τοῦ ρήµατος περηφανεύοµαι ἀντί τοῦ ὑπερηφανεύοµαι. 
  Ἀντιθѳέτως στόν τύπο τοῦ ἐπιρρήµατος δέν ἔχουν ἀντίρρησι καί ἀντί τοῦ 
περηφάνως δέχονται κατ' ἀνάγκην τό ὑπερηφάνως. 

Λόγω τοῦ ὅτι ἡ περίπτωσις τῆς λέξεως ὑπερηφάνεια ἐµφανίζει ἰδιάζοντα 
χαρακτῆρα, κρίνουµε ἀπαραίτητο νά διευκρινίσουµε, ὅτι αὐτή σχηµατίζεται ἀπό τήν 
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πρόθѳεσι ὑπέρ + φανής, µέ παρεµβολή τοῦ γράµµατος ἦτα (η) γιά λόγους εὐφωνίας, 
δηλαδή  ὑπέρ + η + φανής, ἐξ οὗ καί ἡ ὑπερ-η-φάνεια. 

• Στάρι (τό σιτάρι, ὁ σῖτος) 
 Ἀπό τή λέξι προέρχονται οἱ:
  σταρᾶτος  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ σιταρᾶτος 
  σταρένιος   »  σιταρένιος 
  σταρότοπος   »  σιταρότοπος 
  κ.λπ.
 Κανείς ἐν τούτοις δέν λέει: 
  σταραποθѳήκη  ἀλλά  σιταποθѳήκη
  σταράλευρο      »  σιτάλευρο 
  σταραγωγός      »  σιταγωγός 
  σταροπαραγωγός     »  σιτοπαραγωγός 
  σταροπώλης               »     σιτοπώλης 
  σταρέµπορος     »  σιτέµπορος 
  σταρεµπόριο     »  σιτεµπόριο 
  σταροβολών      »  σιτοβολών 
  σταροδεία      »  σιτοδεία 

• 'νοῖκι (τό ἐν – οίκιο) 
 Χρησιµοποιοῦνται ἐπί πλέον οἱ ἑξῆς λέξεις: 
  'νοικιαστής    ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἐνοικιαστής 
  'νοικάρης   »  ἐνοικιαστής 
  'νοικιάζω   »  ἐνοικιάζω 
  'νοίκιασµα   »  ἐνοικίασις 
 Πλήν ὅµως δέν παρατηρεῖται χρῆσις τῶν: 
  'νοῖκος  ἀντί  ἔνοικος 
  'νοικίασις     »  ἐνοικίασις 
  'νοικιαστήριο    »  ἐνοικιαστήριο 
  'νοίκησις     »  ἐνοίκησις 
  'νοικιοστάσιο    »  ἐνοικιοστάσιο 
  'νοικῶ     »  ἐνοικῶ 

• Οἱ ἀρχόντοι, οἱ γειτόνοι, οἱ γερόντοι (ἀντί οἱ ἄρχοντες, οἱ γείτονες, οἱ 
γέροντες)

 Πόσες φορές δέν ἔτυχε νά τά ἀκούσουµε κι' αὐτά! Πρόκειται γιά βλακώδεις 
τύπους, πού ὀφείλονται σέ σοβαρά γνωστικά ἐλλείµµατα. 
 Οἱ λέξεις αὐτές καί πιθѳανῶς ἀρκετές ἄλλες προέρχονται ἀπό τριτόκλιτα 
ὀνόµατα, τά ὁποῖα ἡ ἄγνοια ἔχει ἐκλάβει ὡς ὀνόµατα τῆς δευτέρας κλίσεως, µέ 
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συνέπεια νά ἐπέρχεται ἡ σύγχυσις. 
 Οἱ ἀρχικοί τους τύποι στόν ἑνικό ἐννοεῖται ἀριθѳµό ἦσαν ὁ ἄρχων (τοῦ 
ἄρχοντος), ὁ γείτων (τοῦ γείτονος), ὁ γέρων (τοῦ γέροντος), οἱ ὁποῖοι παρηλλάγησαν 
ἀργότερα στή Δ∆ηµοτική καί προσέλαβαν τή µορφή πρωτοκλίτων ὀνοµάτων, δηλαδή 
ἔγιναν ὁ ἄρχοντας (τοῦ -α), ὁ γείτονας (τοῦ -α), ὁ γέροντας (τοῦ -α), ὁπότε στόν 
πληθѳυντικό ἀριθѳµό σχηµατίζουν τήν ὀνοµαστική τους πτῶσι εἰς οἱ ἄρχοντες, οἱ 
γείτονες, οἱ γέροντες (ὅπως π.χ. ὁ ταµίας, οἱ ταµίες) καί σέ καµµία περίπτωσι οἱ 
ἀρχόντοι, οἱ γειτόνοι, οἱ γερόντοι, διότι τότε λογικά θѳά προήρχοντο ἀπό τά 
δευτερόκλιτα ὀνόµατα ὁ ἀρχόντος, ὁ γειτόνος, ὁ γερόντος, τά ὁποῖα ὅµως τυγχάνουν 
παντελῶς ἀνύπαρκτα. 

• Πόρτα (ἰταλική λέξις) = ἡ θѳύρα
 Σε ἀµηχανία, συνοδευοµένη ἀπό εἰρωνικά µειδιάµατα, θѳά εὑρισκόταν 
οἱοσδήποτε Ἕλλην, ἐάν ἄκουγε ἤ ἐδιάβαζε τίς λέξεις:
  πορτοκόλλησις ἀντί τοῦ  ὀρθѳοῦ θѳυροκόλλησις
  πορτοτηλέφωνο  »  θѳυροτηλέφωνο
  πορτίς   »  θѳυρίς (θѳυρίδα)
  πορτωρός   »  θѳυρωρός
  πορτωρεῖο   »  θѳυρωρεῖο
  πόρτοθѳεν   »  θѳύραθѳεν (ἐπίρρ.) = ἀπό ἔξω τῆς 
                 θѳύρας πρός τά µέσα, ἔξωθѳεν,

ἤ τίς ἐκφράσεις:
 ὁ ἐχθѳρός ἐπί πόρταις, ἀντί «ὁ ἐχθѳρός ἐπί θѳύραις», κεκλεισµένων τῶν πορτῶν, 
ἀντί «κεκλεισµένων των θѳυρῶν», πολιτική (ἤ διπλωµατία) τῶν ἀνοικτῶν πορτῶν, 
ἀντί «πολιτική (ἤ διπλωµατία) τῶν ἀνοικτῶν θѳυρῶν».

Ἐσφαλµένος τονισµός οὐσιαστικῶν ὀνοµάτων

Α. Ὀνόµατα α' κλίσεως

• Τῶν ἀποβάθѳρων, βελόνων, βιταµίνων, λακκούβων, µαρίνων, µεζούρων, 
µπανάνων, πληµµύρων, ναυαγοσώστων (ὁ ναυαγοσώστης) κ.λπ. 

 Συνεχίζεται καί ἐδῶ ὁ λιθѳοβολισµός τῆς γλώσσας. Οἱ λέξεις ἐµφανίζονται µέ 
ἐσφαλµένο τονισµό. Γνωρίζουµε ἀπό τίς πρῶτες τάξεις τοῦ Δ∆ηµοτικοῦ, ὅτι ὅλα τά 
ὀνόµατα τῆς πρώτης κλίσεως (ἀρσενικά καί θѳηλυκά) στή γενική τοῦ πληθѳυντικοῦ 
τονίζονται ἐπί τῆς ληγούσης καί περισπῶνται, ὅπως ἔλεγε ἐπί λέξει ὁ κανόνας (πλήν 
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ἐλαχίστων συγκεκριµένων ἐξαιρέσεων). 
 Μετά τή διόρθѳωσι τοῦ τονισµοῦ θѳά ἔχουµε: τῶν ἀποβαθѳρῶν, βελονῶν, 
βιταµινῶν κ.λπ.

Β. Ὀνόµατα β' κλίσεως

• Οἱ ἀνθѳρῶποι, οἱ ἐµπόροι, οἱ ὑπαλλῆλοι, οἱ πολέµοι, οἱ δηµάρχοι, οἱ προέδροι 
κ.λπ. (ἀντί τῶν ὀρθѳῶν οἱ ἄνθѳρωποι, οἱ ἔµποροι, οἱ ὑπάλληλοι, οἱ πόλεµοι, οἱ 
δήµαρχοι, οἱ πρόεδροι κ.λπ.).

 Δ∆έν γνωρίζουµε πόσες ἀπό αὐτές ἔχετε ἀκούσει µέ αὐτόν τόν τονισµό, ἀλλά σέ 
ἐµᾶς µία ζωή φθѳάνουν ἐνοχλητικές στά αὐτιά µας. 
 Τά ὀνόµατα αὐτά, πού ἀνήκουν στή δευτέρα κλίσι, δέν τονίζονται ποτέ στήν 
παραλήγουσα στήν ὀνοµαστική πτῶσι τοῦ ἑνικοῦ καί τοῦ πληθѳυντικοῦ ἀριθѳµοῦ, 
ὅπως διδάσκει ἡ Γραµµατική, διότι ἔχουν τή δίφθѳογγο -οι στό τέλος τους βραχεῖα. 
 Πρέπει µέ ἄλλα λόγια νά ἐµφανίζωνται καί νά προφέρωνται ὡς ἑξῆς: 
ὁ ἄνθѳρωπος – οἱ ἄνθѳρωποι, ὁ ἔµπορος – οἱ ἔµποροι κ.λπ. 
 Ἐξ ἂλλου πουθѳενά δέν ἀπαντῶνται στήν ὀνοµαστική τοῦ ἑνικοῦ ἀριθѳµοῦ µέ 
τόν τονισµό: ὁ ἀνθѳρῶπος, ὁ ἐµπόρος, ὁ ὑπαλλῆλος, ὁ πολέµος, ὁ δηµάρχος, ὁ 
προέδρος, ὥστε νά τονισθѳοῦν καθѳ' ὅµοιον τρόπον καί στήν ὀνοµαστική του 
πληθѳυντικοῦ ἀριθѳµοῦ. 
 Ἡ σκηνή σέ λεωφορεῖο τῆς γραµµῆς Βοτανικοῦ – Ἱπποκράτους (Ἀθѳηνῶν): 
Ὁ εἰσπράκτωρ: «Ποιός εἶπε ὅτι θѳέλει νά κατεβῆ στούς Ἅγιους Ἀσώµατους;», ὅταν τό 
λεωφορεῖο ἐπλησίαζε στή στάσι. Καί ὅταν ἔφθѳασε στή στάσι, πάλι ὁ εἰσπράκτωρ: 
«Ἐδῶ Ἁγίοι Ἀσωµάτοι» (!).
 Εἴδατε τί κάνει ἡ Γραµµατική, ὅταν κυκλοφορῆ σέ ...σύγχρονη ἔκδοσι; 
 Τά ὀρθѳά: «Στούς Ἁγίους Ἀσωµάτους» καί «Ἐδῶ Ἅγιοι Ἀσώµατοι».

Γ. Ὀνόµατα γ' κλίσεως

• Τῶν δυνατότητων, πρίγκηπων, προσωπικότητων, ἱκανότητων κ.λπ. 
 Οἱ παρά πάνω καί πολλές ἄλλες, µή ὀρθѳῶς τονιζόµενες λέξεις, ἔχουν ἁλιευθѳῆ 
ἀπό τά ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά µέσα ἐνηµερώσεως, τά ὁποία ἀποσκοποῦν στό νά 
ἐπιβάλουν δικούς τους γραµµατικούς κανόνες. 
 Ἐδῶ ἔχουµε ἕνα ἀνηλεές µαστίγωµα τῆς γλώσσας, διά τόν λόγον ὅτι 
παραγνωρίζονται οἱ σχετικοί κανόνες τονισµοῦ στή γενική πτῶσι τοῦ πληθѳυντικοῦ 
ἀριθѳµοῦ ὀνοµάτων τῆς δευτέρας καί τῆς τρίτης κλίσεως. 
 Ὁ ὀρθѳός τονισµός γίνεται ἐπί τῆς παραληγούσης. 
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 π.χ. οἱ δυνατότητες  γενική τῶν δυνατοτήτων
  οἱ πρίγκηπες       »  τῶν πριγκήπων
  οἱ προσωπικότητες      »  τῶν προσωπικοτήτων
  οἱ ἱκανότητες      »  τῶν ἱκανοτήτων 
καί γιά πολλές ἄλλες ὅµοιές τους.

Δ∆έν παραλείπουµε νά ἐπαναλάβουµε, ὅτι συνέπεια σηµαίνει πίστιν σέ 
ὡρισµένες ἀρχές καί ὅτι ἡ τήρησις τῶν κανόνων τονισµοῦ δίνει χρῶµα στόν λόγο µας 
καί ἐνισχύει τήν µουσικότητα τῆς γλώσσας, πού ἦταν ἀρχαιόθѳεν ἕνα ἀπό τά κατ' 
ἐξοχήν σπουδαῖα χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα. 

Ξενικά κύρια ὀνόµατα

• Τό Μεξικό, τοῦ Μεξικό (!) (ἀντί τοῦ Μεξικοῦ)
 Μέ τήν δικαιολογία ὅτι πρόκειται γιά ξενικό ὄνοµα δέν τοῦ ἀναγνωρίζουν τό 
δικαίωµα νά ἔχη τή γενική του πτῶσι µέ τή δική της κατάληξι, πού νά τήν 
διαφοροποιῆ ἀπό τίς ἄλλες πτώσεις.
 Δ∆ιατυπώνουν δέ τήν ἴδια ἄποψѱι γιά ὀνόµατα καί ἄλλων χωρῶν, πόλεων, 
ποταµῶν, ὀρέων κ.λπ., καί, παρ' ὅλον ὅτι εἶναι ἀπό µακροῦ χρόνου ἐξελληνισµένα, 
ἐξακολουθѳοῦν νά τά ἐµφανίζουν καί νά τά προφέρουν, µέ ἰδιαίτερο µάλιστα ζῆλο 
καί ἱκανοποίησι, ὡς ἄκλιτα καί λένε λοιπόν, σύµφωνα µέ τήν ...ὑψѱηλή «φιλοσοφία» 
τους:
 ἡ Καλλιφόρνια  γενική τῆς Καλλιφόρνια
 ἡ Νεβάδα       »  τῆς Νεβάδα 
 τό Σικάγο       »  τοῦ Σικάγο
 ἡ Γιούτα       »  τῆς Γιούτα 
 ἡ Καρολίνα       »  τῆς Καρολίνα
 ἡ Νεµπράσκα      »  τῆς Νεµπράσκα
 ἡ Ἀλαµπάµα      »  τῆς Ἀλαµπάµα
 ἡ Ὀκλαχόµα       »  τῆς Ὀκλαχόµα 
 ἡ Κοσταρίκα      »  τῆς Κοσταρίκα 
 ἡ Γουατεµάλα      »  τῆς Γουατεµάλα 
 ἡ Ὀττάβα       »  τῆς Ὀττάβα 
 ἡ Ὁνδούρα       »  τῆς Ὁνδούρα 
 τό Σαντιάγο       »  τοῦ Σαντιάγο 
 ἡ Ἀγκόλα       »  τῆς Ἀγκόλα 
 ἡ Ταγκανίκα      »  τῆς Ταγκανίκα 
 ἡ Καζαµπλάνκα      »  τῆς Καζαµπλάνκα 
 ἡ Μπρατισλάβα      »  τῆς Μπρατισλάβα 
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 τό Σεράγεβο       »  τοῦ Σεράγεβο 
 τό Λιβόρνο       »  τοῦ Λιβόρνο 
 τό Κόσσοβο       »  τοῦ Κόσσοβο 
 τό Πεκῖνο       »  τοῦ Πεκῖνο 
 ἡ Σουµάτρα       »  τῆς Σουµάτρα
 ἡ Καµπέρα       »  τῆς Καµπέρα
 κ.λπ. 

Ἐµεῖς ἐν ἀντιθѳέσει (ἐµεῖς οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί), πού πιστεύουµε σέ διαφορετικές 
ἀξίες καί ἀρχές, θѳεώµεθѳα τά πράγµατα µέ ἄλλο πνεῦµα καί δέν συµµεριζόµαστε τήν 
ἄποψѱί τους. Ἐπαναφέρουµε λοιπόν στή λογική τους τάξι τά κακῶς ἀπό πλευρᾶς 
τους ἀναµασώµενα καί λέµε:

ἡ Καλλιφορνία  γενική τῆς Καλλιφορνίας 
   ἡ Νεβάδα       »  τῆς Νεβάδας 
   τό Σικάγο       »  τοῦ Σικάγου
   ἡ Γιούτα       »  τῆς Γιούτας 
   ἡ Καρολίνα       »  τῆς Καρολίνας
  ἡ Νεµπράσκα      »  τῆς Νεµπράσκας
   ἡ Ἀλαµπάµα      »  τῆς Ἀλαµπάµας
 ἡ Ὀκλαχόµα       »  τῆς Ὀκλαχόµας 
   ἡ Κοσταρίκα      »  τῆς Κοσταρίκας 
   ἡ Γουατεµάλα      »  τῆς Γουατεµάλας 
   ἡ Ὀττάβα       »  τῆς Ὀττάβας 
   ἡ Ὁνδούρα       »  τῆς Ὁνδούρας 
   τό Σαντιάγο       »  τοῦ Σαντιάγου
   ἡ Ἀγκόλα       »  τῆς Ἀγκόλας 
   ἡ Ταγκανίκα      »  τῆς Ταγκανίκας 
   ἡ Καζαµπλάνκα      »  τῆς Καζαµπλάνκας 
   ἡ Μπρατισλάβα      »  τῆς Μπρατισλάβας 
   τό Σεράγεβο       »  τοῦ Σεράγεβου 
   τό Λιβόρνο       »  τοῦ Λιβόρνου 
   τό Κόσσοβο       »  τοῦ Κοσσόβου 
   τό Πεκῖνο       »  τοῦ Πεκίνου 
   ἡ Σουµάτρα       »  τῆς Σουµάτρας
   ἡ Καµπέρα       »  τῆς Καµπέρας
 κ.λπ.

Γιά τά περισσότερα ὀνόµατα δέν κάνουν λόγο οὔτε τούς παίρνει νά 
ἐπιµείνουν, γιατί τό κρατοῦν «κλῖµα» δέν προσφέρεται. Καί ἐννοοῦµε, µεταξύ 
ἄλλων, τά ἑξῆς ὀλίγα, ὁπωσδήποτε κλιτά: 
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Λονδῖνο -ου, Ἐδιµβοῦργο -ου, Γρανάδα -ας, Δ∆ουβλῖνο -ου, Λισσαβών -ῶνος, 
Βαρσοβία -ας, Μιλᾶνο -ου, Παλέρµο -ου, Πάδουα -ας, Μάλτα -ας, Πράγα -ας, 
Σκωτία -ας, Γροιλανδία -ας, Ἐσθѳονία -ας, Λεττονία -ας (καί Λατβία -ας), Λιθѳουανία 
-ας, Βερολῖνο -ου, Ἁνόβερο -έρου, Κάϊρο -ΐρου, Μαρόκο -ου, Λιβερία -ας, Μαρτινίκα 
-ας, Πραιτωρία -ας, Νιγηρία -ας, Ροδεσία -ας, Κένυα -ας, Βικτωρία -ας, Σαχάρα -ας, 
Ζανζιβάρη -ης, Σενεγάλη -ης, Κιλιµάντζαρο -ου, Βενεζουέλα -ας, Γουϊάνα -ας, 
Γουϊνέα -ας, Ἀλάσκα -ας, Κολοµβία -ας, Ἀβάνα -ας, Κούβα -ας, Λουϊζιάνα -ας, 
Μέκκα -ας, Κίεβο -έβου, Σοκότρα -ας, Μογγολία -ας, Ἰνδία -ας (καί Ἰνδίες -ῶν), 
Καµπότζη -ης, Βιρµανία -ας, Καλκούτα -ας, Ἰαπωνία -ας, Κορέα -ας, Ἰάβα -ας, Γόβη -
ης, Τασµανία -ας, Σαµόα -ας, Μανίλα -ας, Μισσισσιπής -ῆ, Ὀρινόκος -ου, Λένας -α, 
Ἰενησέης -η (καί Γενησέης -η), Ἔλβας -α, Ζαµβέζης -η, Βραχµαπούτρας -α κ.λπ. 

Ἐν γνώσει ἄλλωστε τῆς ὑπάρξεως ὁρίων σέ πλεῖστες περιπτώσεις καί τῶν 
ἀνοµοιοτήτων στόν κόσµο πού µᾶς περιβάλλει, δέν ἰσχυριζόµαστε ὅτι ὡρισµένα 
πράγµατα πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐνταχθѳοῦν σέ µία καί µοναδική ἑνότητα, παρά τίς 
µεταξύ τους διαφορές. Δ∆έν ὑποστηρίζουµε δηλαδή, ὅτι ὅλα τά ξενικά κύρια ὀνόµατα 
ἔχουν ἐξελληνισµένους τύπους καί εἶναι ὡς ἐκ τούτου κλιτά. 

Ἐννοοῦµε βέβαια ὀνόµατα, πού ἔχουν στή γλῶσσα µας οὕτως ἤ ἄλλως ἕνα καί 
µόνον τύπο σέ ὅλες τίς πτώσεις τους, ὅπως ἐπί παραδείγµατι τά κάτωθѳι: 
Ἄµστερνταµ (καί ὅλα µέ τήν αὐτή κατάληξι), Ἰράν (καί ὅλα τά λήγοντα εἰς -άν), 
Μόντρεαλ, Τορόντο, Μαϊάµι, Τέξας, Ὀντάριο, Χιοῦστον, Ὄρεγκον, Ὀχάϊο, 
Κολοράντο, Βόρνεο, Κολόµπο, Τόκιο, Δ∆ελχί, Σρί–Λάνκα, Κογκό, Μαρακάϊµπο, 
Ροζάριο, Ρίο ντέ Τζανέϊρο, Πουέρτο (καί Πόρτο) Ρίκο, Μοντεβιντέο, Κουΐτο, Σάο 
Πάολο, Ἀβινιόν, Λυών, Ὄσλο, Ἑλσίνκι, Μονακό, Ὀτράντο, Μπιλµπάο καί πλεῖστα 
ἄλλα. 

Παράδειγµα: Ὀνοµαστ. τό Τόκιο, γενική τοῦ Τόκιο, αἰτιατ. τό Τόκιο καί 
κλητική (ὦ) Τόκιο.

Ἀλλοιωµένοι τύποι, χωρίς συνέπεια καί νόηµα, συνθѳέτων 
κυρίων ὀνοµάτων

  
Ἐκληρονοµήσαµε µία γλῶσσα ὑπερκόσµηµα καί τήν µετετρέψѱαµε σέ ἄχρηστη 

µᾶζα ἀπό «κουρελόπανα». Πῶς ἀλλιῶς θѳά µπορούσαµε νά χαρακτηρίσουµε τό 
σηµερινό τερατῶδες κατασκεύασµα τῆς καταπτώσεώς µας; 

Πέρα ἀπό τά σωρηδόν γλωσσικά µας ἀνοσιουργήµατα, γιά τά ὁποῖα τρέφουν 
ἰδιαίτερη συµπάθѳεια οἱ εὐφραινόµενοι µέ τή δυσοσµία πτωµάτων ἐν ἀποσυνθѳέσει, 
ἀρκεῖ µία σύντοµη ἀναφορά στούς ἀλλοιωµένους τύπους ὡρισµένων συνθѳέτων 
κυρίων ὀνοµάτων, τούς ὁποίους δέν διακρίνει συνέπεια καµµία οὔτε νόηµα ἐξάγεται 
κανένα, ἐάν ἀντιπαραταχθѳοῦν πρός τά ἐξαίσια ὀνόµατα ἐκεῖνα, µέ τά ὁποῖα 
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ὑποτίθѳεται ὅτι ταυτίζονται ὡς πρός τή σηµασία καί τά ὁποῖα ἡ Ἑλληνική Σκέψѱις 
ἐδηµιούργησε πρό πέντε, δέκα ἤ τριάντα χιλιάδων ἐτῶν, σέ µία συνεχῆ πνευµατική 
ἔξαρσί της, µοναδική στό παγκόσµιο πολιτισµικό στερέωµα.

Πρόσθѳετα χαρακτηριστικά τῶν τύπων αὐτῶν, πού εὑρίσκονται σέ εὐρεῖα 
χρῆσι στήν ἐποχή µας, ἐποχή τῶν ἀρνήσεων καί τῶν παραδοξοτήτων, εἶναι ὅτι  δέν 
ἀποπνέουν ἴχνος µεθѳυστικοῦ «ἀρώµατος» καί στεροῦνται παντελῶς κάθѳε εἴδους 
θѳελκτικῆς µελωδίας. 

Στή χρῆσι τῶν ὀνοµάτων, γιά τά ὁποῖα γίνεται λόγος, οἱ ἀνερµάτιστοι καί οἱ 
ρηχοί, µόνον κατ' ὄνοµα ἀπόγονοι τῶν παναξίων προπατόρων, δέν προβάλλουν 
καµµία ἀντίστασι, γιατί δέν ἔχουν τήν αἴσθѳησι, ὅτι τούς χρειάζεται κάτι ἄλλο 
εὐγενέστερο πρός τέρψѱιν τοῦ ψѱυχικοῦ τους ληθѳάργου καί ἱκανοποίησιν τῆς 
διανοητικῆς τους παρακµῆς. 

  Ἐν τέλει ποιά σχέσι µποροῦν νά ἔχουν ὡς πρός τόν τύπο καί τό νόηµά τους τά 
κάτωθѳι, πλήν τῶν ἄλλων, ὀνόµατα, ὅταν τά πρῶτα (τά ἀλλοιωµένα) δέν µᾶς λένε τά 
ἴδια πράγµατα µέ αὐτά ποῦ ἐννοοῦν τά δεύτερα;
 π.χ. Ἀλέκος   καί  Ἀλέξ-ανδρος 
    Βαγγέλης, Βάγγος    »  Εὐ-άγγελος
    Νότα, Γιώτα     »  Παν-αγιώτα 
    Μῆτσος, Τζίµης    »  Δ∆η-µήτριος
    Νίκος, Κόλιας    »  Νικό-λαος 
    Νιόνιος, Σάκης    »  Δ∆ιο-νύσιος
    Ρόη      »  Καλλι-ρρόη 
    Στάθѳης     »  Εὐ-στάθѳιος 
  Νώντας     »  Ἐπ-αµεινών-δας 

 Ἄς προχωρήσουµε λοιπόν στή σύγκρισι µεταξύ αὐτῶν καί τῶν ἀρχικῶν 
ὀρθѳῶν τύπων κυρίων ὀνοµάτων τῆς συγκεκριµένης κατηγορίας, ὡς κατωτέρω 
παρατίθѳενται. 

 Ἀλλοιωµένοι τύποι   Ἀρχικοί ὀρθѳοί τύποι  
  Ἀλέκα               ἡ Ἀλεξ-άνδρα 
  Ἀλέκος     ὁ Ἀλέξ-ανδρος 
  Βαγγέλης, θѳωπευτικό Βάγγος, 
   ὑποκοριστικό Λάκης  ὁ Εὐ-άγγελος 
  Βαγγελία, θѳωπευτικά Βαγγελιώ
   καί Λία    ἡ Εὐ-αγγελία 
  Βγενιά, Βγενιώ,  Βγένα
   καί Νία (θѳωπευτικά)     ἡ Εὐ-γενία 
  Βούλα (ὑποκοριστικό)   ἡ Παρα-σκευή 
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  Γιώτα καί Νότα (θѳωπευτ.),
   Τούλα (ὑποκορ.)   ἡ Παν-αγιώτα 
  Γόνη      ἡ Ἀντι-γόνη 
  Δ∆ῆµος      ὁ Δ∆ηµο-σθѳένης
  Δ∆ώρα καί Ντόρα (θѳωπευτ.),
   Ρούλα (ὑποκορ.)   ἡ ΘѲεο-δώρα 
  ΘѲανάσης, θѳωπευτ. ΘѲάνος   ὁ Ἀ-θѳανάσιος 
  ΘѲέµης      ὁ ΘѲεµιστο-κλῆς
  ΘѲόδωρος, ὑποκορ. Λάκης   ὁ ΘѲεό-δωρος 
  ΘѲύµιος, ὑποκορ. Μάκης   ὁ Εὐ-θѳύµιος 
  Λάκης, (ὑποκορ.)    ὁ Χαρί-λαος 
  Λάµπης     ὁ Χαρα-λάµπης
  Λαµπία, θѳωπευτ. Μπία   ἡ Χαρα-λαµπία
  Λίλη (θѳωπευτ.)    ἡ Χαρί-κλεια 
  Μένης      ὁ Ἀριστο-µένης
  Μήτσα, Μήτση καί Μιµή,
   ὑποκορ. Τούλα   ἡ Δ∆ή-µητρα
  Μῆτσος, θѳωπευτικά Μῆτρος
   καί Μίµης, ὑποκορ. Τζίµης  ὁ Δ∆η-µήτριος 
  Μπάµπης     ὁ Χαρά-λαµπος
  Νίκος, θѳωπευτ. Κόλιας,
   ὑποκορ. Λάκης   ὁ Νικό-λαος 
  Νιόνιος, ὑποκορ. Σάκης   ὁ Δ∆ιο-νύσιος
  Νώντας     ὁ Ἐπ-αµεινών-δας
  Ξένη (συγκεκοµµένος τύπος), 
   θѳωπευτικά Ξένια καί Ξενιώ ἡ Πολυ-ξένη
  Πάνος, Πανάγος καί Παναγῆς, 
   θѳωπευτ. Νότης,
    ὑποκορ. Τάκης  ὁ Παν-αγιώτης 
  Παντελῆς, ὑποκορ. Λάκης  ὁ Παντ-ελεήµων
  Πάτρα, ὑποκορ. Πατρούλα  ἡ Κλεο-πάτρα
  Πόπη      ἡ Καλλι-όπη 
  Πόπη      ἡ Πηνελ-όπη 
  Ρόη      ἡ Καλλι-ρ-ρόη
  Σία (θѳωπευτ.)    ἡ Δ∆ιο-νυσία 
  Σία, Στάσα, Στασία, Τάσα καί 
   Τασία (θѳωπευτικά),
    Σούλα (ὑποκορ.)  ἡ Ἀνα-στασία 
  Στάθѳης     ὁ Εὐ-στάθѳιος 
  Στράτης, Στρατῆς καί Στράτος  ὁ Εὐ-στράτιος 
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  Στρατία     ἡ Εὐ-στρατία 
  Τάσης καί Τάσος    ὁ Ἀνα-στάσιος 
  Τέλης      ὁ Ἀριστο-τέλης
  Τόλης      ὁ Ἀπό-στολος
  Φάνη καί Φανή    ἡ ΘѲεα-φάνη 
  Φάνης      ὁ Ἀριστο-φάνης
  Φάνης      ὁ ΘѲεο-φάνης
  Φόνη      ἡ Περσε-φόνη
  Φροσύνη καί Φροσύνα,
   θѳωπευτ. Φρόσω   ἡ Εὐ-φροσύνη
  Φώντας     ὁ Ξενο-φῶν (κοινῶς Ξενο-φώντας) 
  Χάρη      ἡ ΘѲεο-χάρη
  Χάρης     ὁ ΘѲεο-χάρης
  Χρόνης     ὁ Πολυ-χρόνης
  Χρύσα καί Χρυσώ    ἡ Χρυσ-άνθѳη

Ἐπίθѳετα

Ἐσφαλµένως τονιζόµενα ἐπίθѳετα

ΘѲά συναντήσουµε καί ἐδῶ τή συνήθѳη ἐκτρωµατική πολυµορφία καί τήν 
παρατονία. 

Ἀρχίζουµε µέ µία «τραβηγµένη ἀπό τά µαλλιά» λαϊκίζουσα περίπτωσι 
τονισµοῦ, πού παρατηρεῖται συχνότατα, ἰδίως τελευταίως, καί ἡ ὁποία δέν 
ἐξυπηρετεῖ καµµία οὐσιώδη σκοπιµότητα.

Ἐπίθѳετα δηλαδή πού ἔχουν τρεῖς ἤ καί περισσότερες τῶν τριῶν συλλαβές καί 
τῶν ὁποίων τό ἀρσενικοῦ γένους (πρῶτο) πρόσωπο εἶναι δευτερόκλιτο 
προπαροξύτονο (= τονιζόµενο στήν προπαραλήγουσα), ὅπως τά ὁ ἄµεσος, ἡ ἄµεσος, 
τό ἄµεσο ἤ ὁ ἄξιος, ἡ ἀξία, τό ἄξιο, χρησιµοποιοῦνται κατά κόρον µέ ἐσφαλµένον 
τονισµό στίς πτώσεις γενική τοῦ ἑνικοῦ ἀριθѳµοῦ, γενική τοῦ πληθѳυντικοῦ ἀριθѳµοῦ 
καί αἰτιατική τοῦ πληθѳυντικοῦ (προκειµένου περί τῶν ἀρσενικῶν) ὅπως ἐπί 
παραδείγµατι: 
 τοῦ ἄµεσου, τῶν ἄµεσων, τούς ἄµεσους ἤ τοῦ µεταγενέστερου, τῶν 
 µεταγενέστερων, τούς µεταγενέστερους,
ἀντί τῶν ὀρθѳῶν:
 τοῦ ἀµέσου, τῶν ἀµέσων, τούς ἀµέσους ἤ τοῦ µεταγενεστέρου, τῶν 
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 µεταγενεστέρων, τούς µεταγενεστέρους. 

Τῆς αὐτῆς µεταχειρίσεως µέ τά ὁ ἄµεσος καί ὁ µεταγενέστερος τυγχάνουν 
πάρα πολλά ἐπίθѳετα, ὅπως τά ἀκόλουθѳα ὀλίγα: 
 ὁ ἔµµεσος, ὁ ἄξιος, ὁ µέτριος, ὁ ἔκτακτος, ὁ πρόωρος, ὁ παράκτιος, ὁ 
ὁλόκληρος, ὁ δηµόσιος, ὁ ἡµερήσιος, ὁ ἐτήσιος, ὁ αὐτούσιος, ὁ ἀπόβλητος, ὁ 
µέγιστος, ὁ ἐλάχιστος, ὁ εὐτυχέστερος, ὁ ἐπικρατέστερος κ.λπ. 

Τό ἴδιο συµβαίνει καί µέ πλεῖστες µετοχές µέσης καί παθѳητικῆς φωνῆς (ὡς ὁ 
γραφόµενος, ὁ τιµώµενος, ὁ προηγούµενος, ὁ ἐκδοθѳησόµενος) ὅπως θѳά ἰδοῦµε σέ 
ἑπόµενο σχετικό κεφάλαιο. 
 (Ἰδέ καί περιπτώσεις οὐσιαστικῶν ὀνοµάτων εἰς σελίδα 25.)

Ἐν σχέσει  µέ τά θѳηλυκοῦ γένους ἐπίθѳετα, τά ὁποῖα ἀνήκουν στήν πρώτη κλίσι 
(τά ἀντίστοιχα ἐξ ἐκείνων πού ἀνεφέρθѳησαν) ὅπως: ἡ ἀξία, ἡ δηµοσία, ἡ ἡµερησία, ἡ 
ἐτησία, ἡ αὐτουσία, ἡ µετρία, ἡ µεγίστη, ἡ ἐλαχίστη, ἡ εὐτυχεστέρα, ἡ ἐπικρατεστέρα 
κ.λπ., διευκρινίζουµε ὅτι στή Δ∆ηµοτική ἀκολουθѳοῦν διαφορετικό, ἐσφαλµένο τρόπο 
τονισµοῦ, πλήν τῶν ἄλλων πτώσεων, καί στήν ὀνοµαστική τοῦ ἑνικοῦ ἀριθѳµοῦ. Π.χ. 
ἡ ἄξια ἀντί ἡ ἀξία, ἡ ἡµερήσια ἀντί ἡ ἡµερησία, ἡ ἐλάχιστη ἀντί ἡ ἐλαχίστη, ἡ µέτρια 
ἀντί ἡ µετρία, ἡ ἐπικρατέστερη ἀντί ἡ ἐπικρατεστέρα κ.ο.κ. 

Τοῦτο θѳεωροῦµε σκόπιµο νά τό τονίσουµε πρός ἀποφυγήν συγχύσεων, διά τόν 
λόγον ὅτι τά ἐπίθѳετα αὐτά παρουσιάζουν κάποια  ἰδιοτυπία, ἐπειδή ἀνήκουν στήν 
πρώτη κλίσι, ἐνῶ τά ἀρσενικοῦ γένους ἀντίστοιχά τους ἀνήκουν στή δευτέρα κλίσι. 

Πρός τόν σκοπό αὐτό παραθѳέτουµε δείγµατά τους σέ πλήρη ἀνάπτυξι, ἐκ τῶν 
ὁποίων φαίνονται ἀβίαστα τά πάθѳη τῶν ἐπιθѳέτων τῆς συγκεκριµένης ὁµοταξίας καί 
ἡ ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἀνιαρή µονοτονία ὡς πρός τήν µουσικότητά τους, λόγω µή 
ἀλλαγῆς θѳέσεως τοῦ τόνου σέ καµµία πτῶσι.

Ἑνικός ἀριθѳµός
  Ὀνοµ.  ἡ ἡµερήσια ἐλάχιστη εὐτυχέστερη 
  Γεν.  τῆς ἡµερήσιας ἐλάχιστης εὐτυχέστερης
  Αἰτ.  τήν ἡµερήσια ἐλάχιστη εὐτυχέστερη 
  Κλητ.  (ὦ) ἡµερήσια ἐλάχιστη εὐτυχέστερη

Πληθѳυντικός ἀριθѳµός
  Ὀνοµ.  οἱ ἡµερήσιες ἐλάχιστες εὐτυχέστερες
  Γεν.  τῶν ἡµερήσιων ἐλάχιστων εὐτυχέστερων
  Αἰτ.  τίς ἡµερήσιες ἐλάχιστες εὐτυχέστερες
  Κλητ.  (ὦ) ἡµερήσιες ἐλάχιστες εὐτυχέστερες 
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Δ∆έν θѳά ἀποφύγουµε ἐν τέλει τόν πειρασµό καί θѳά δώσουµε τά ἀνωτέρω 
ἐπίθѳετα καί στήν καθѳαρά ἑλληνική γλῶσσα (τήν Καθѳαρεύουσα), ὡς κάτωθѳι, ὥστε νά 
ὑπάρχη δυνατότης συγκρίσεως (γιά ὅσους δέν ἀπορρίπτουν τό µέτρο αὐτό) µέ τούς 
ἀντιστοίχους τύπους τῆς Δ∆ηµοτικῆς.

Ἑνικός ἀριθѳµός
  Ὀνοµ.  ἡ ἡµερησία ἐλαχίστη εὐτυχεστέρα 
  Γεν.  τῆς ἡµερησίας ἐλαχίστης εὐτυχεστέρας
  Δ∆οτ.  τῆ ἡµερησία ἐλαχίστη εὐτυχεστέρα
  Αἰτ.  τήν ἡµερησίαν ἐλαχίστην εὐτυχεστέραν 
  Κλητ.  (ὦ) ἡµερησία ἐλαχίστη εὐτυχεστέρα

Πληθѳυντικός ἀριθѳµός
  Ὀνοµ.  αἱ ἡµερήσιαι ἐλάχισται εὐτυχέστεραι
  Γεν.  τῶν ἡµερησίων ἐλαχίστων εὐτυχεστέρων
  Δ∆οτ.  ταῖς ἡµερησίαις ἐλαχίσταις εὐτυχεστέραις
  Αἰτ.  τάς ἡµερησίας ἐλαχίστας εὐτυχεστέρας
  Κλητ.  (ὦ) ἡµερήσιαι ἐλάχισται εὐτυχέστεραι

Παραλλαγµένοι τύποι ἐπιθѳέτων
• Νιός, νιά, νιό ( ὁ νέος, ἡ νέα, τό νέο) 

 Νιός, νιά, νιό˙ ἀπαντῶνται  ὡς ἁπλᾶ ἐπίθѳετα καί ὡς πρῶτα ἤ δεύτερα 
συνθѳετικά λέξεων, ὅπως: 
  νιόβγαλτος  ἀντί  νεόβγαλτος 
  νιόγαµπρος     »  νεόγαµβρος 
  νιόπαντρος     »  νεόγαµος, νεόνυµφος 
  νιόφερτος     »  νεόφερτος, νεοφερµένος 
  νιόχτιστος     »  νεόκτιστος 
  νιοχῶρι     »  νεοχῶρι
  νιᾶτα      »  ἡ νεότης
  ὀµορφονιός     »  ὄµορφος νέος 
  ὀµορφονιά     »  ὄµορφη νέα 

Σέ πολλές παρά ταῦτα λέξεις τό πρόθѳεµα νεο- παραµένει σταθѳερό (ὡς πρῶτο 
συνθѳετικό αὐτῶν), οἱ ὁποῖες ὁµιλοῦνται ἀπό ὅλους γενικῶς κατά τρόπον ὀρθѳόδοξον, 
σύµφωνα µέ τούς κανόνες τῆς συνθѳέσεως καί τῆς παραγωγῆς, ὅπως οἱ ἀκόλουθѳες: 
νεοβάπτιστος, νεόκοπος, νεογέννητος, νεοδίδακτος, νεόδµητος, νεόπλουτος, 
νεοσύστατος, νεολιθѳικός, νεοµάρτυς, νεόπλαστος, νεοσύλλεκτος, νεότευκτος, 
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νεοφανής, νεοφώτιστος, νεωτερισµός, νεωτεριστής, νεώτερος, νεώτερη, νεώτερο κ.λπ. 
 Ἐδῶ τό πρόθѳεµα νιο- ἔχει χάσει τή µάχη. 

• ντόπιος (ὁ ἐν-τόπιος) 
 «Ντόπια φροῦτα», «ντόπιο κρέας», «ντόπια προϊόντα», «αὐτός εἶναι ντόπιος 
Πυργιώτης» κ.λπ., ἀλλά ἡ ἐντοπιότης, ἡ ἐντόπισις ἤ ἐντοπισµός, ὁ ἐντοπιστής, ὁ 
ἐντοπιστικός καί τό ἐντοπίζω παραµένουν ἀµετάβλητα˙ δέν ἔχουν ἀλλάξει πρόσωπο 
οὔτε… χαρακτῆρα. 

• Μεσηµεριανός (ὁ µεσηµβρινός) 
 Τό «πρό µεσηµβρίας» καί τό «µετά µεσηµβρίαν» πῶς θѳά εἰπωθѳοῦν; Ἀκοῦµε καί 
διαβάζουµε π.χ. «µεσηµεριανές εἰδήσεις» ἀντί µεσηµβρινές εἰδήσεις.
 Καί τί θѳά κάνουµε µέ τούς µεσηµβρινούς της Γῆς; Μέ τόν πρῶτο µεσηµβρινό 
καί µέ ὅλους τούς λοιπούς; ΘѲά καταλήξουµε νά τούς ἀποκαλοῦµε µεσηµεριανούς; 

• Κτηνώδικος (ὁ κτηνώδης) 
 Φθѳάνει µερικές φορές στ' αὐτιά µας ἡ λέξις ἀπό κάποιους ἀµφιλεγοµένους 
νόες. Δ∆έν ἔτυχε ὅµως ἀκόµη νά ἀκούσουµε ἀπό τό στόµα τους καί τό σχετικό 
ἐπίρρηµα. 
 Μήπως τό θѳέλουν κτηνωδικῶς ἤ κτηνώδικα ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ καί 
συνηθѳιζοµένου κτηνωδῶς; 
 Καί ἀκόµη ὁ µυστηριώδης, ὁ θѳηριώδης, ὁ βραχώδης, ὁ ἀµµώδης, θѳά γίνουν 
µυστηριώδικος, θѳηριώδικος, βραχώδικος, ἀµµώδικος, καθѳώς καί τόσα ἄλλα, τά πάρα 
πολλά, τῆς κατηγορίας αὐτῆς ἐπίθѳετα, τά ὁποῖα ἀποδίδουν κατά τρόπον τέλειον καί 
θѳαυµαστόν ἰδιότητες οὐσιαστικῶν ὀνοµάτων; 
 Ἄς µή τό λησµονοῦν: Αὐτή ἡ κατάληξις -ώδης, γενική -ώδους (ὁ χαώδης, τοῦ 
χαώδους) ἀποτελεῖ πολύ ὑψѱηλή σύλληψѱι τῆς Ἑλληνικῆς Σκέψѱεως!...

• Ὁ ἀσθѳενής, τοῦ ἀσθѳενῆ (!) ἀντί τοῦ ἀσθѳενοῦς 
 Ναί , τοῦ ἀσθѳενῆ (ἀντί τοῦ ἀσθѳενοῦς) ἀρέσκονται νά λένε οἱ 
ἀναρχονεωτεριστές, παραβλέποντες ὅτι κατ' αὐτόν  τόν τρόπον τό ὄνοµα 
µετατρέπεται ἀπό τριτόκλιτο σέ πρωτόκλιτο (ὅπως ὁ κριτής, τοῦ κριτῆ), ὁπότε στόν 
πληθѳυντικό ἀριθѳµό, σύµφωνα µέ τή δική τους λογική, θѳά πρέπει νά ἐµφανισθѳῆ οἱ 
ἀσθѳενές, τῶν ἀσθѳενῶν, τούς ἀσθѳενές...

Δ∆έν φθѳάνουν ὅµως ἕως ἐκεῖ καί διατηροῦν στόν πληθѳυντικό τούς ἀρχικούς 
τύπους τοῦ ἐπιθѳέτου, δηλαδή οἱ ἀσθѳενεῖς, τῶν ἀσθѳενῶν, τούς ἀσθѳενεῖς, µέ 
ἀποτέλεσµα νά περιπλέκωνται τά πράγµατα καί νά ὁδηγούµεθѳα σέ τραγελαφικές 
γελοιότητες.

Τό ἴδιο συµβαίνει µέ ὅλα τά ὅµοια πρός τό «ὁ ἀσθѳενής, γεν. τοῦ ἀσθѳενοῦς» 
τριτόκλιτα ἐπίθѳετα , ὅπως εἶναι ὁ διεθѳνής -οῦς, εἰλικρινής -οῦς, εὐτυχής -οῦς, 
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εὐπρεπής -οῦς κ.λπ. 

• Ἡ ἀσθѳενή (!), τῆς ἀσθѳενῆς (!), ἀντί ἡ ἀσθѳενής, τῆς ἀσθѳενοῦς.
 Ἐπίσης, ὁµοίως καί ὠσαύτως, θѳά µᾶς ἐπιτραπῆ νά εἰποῦµε χαριτολογῶντας, 
ἔχουµε καί ἐδῶ µετατροπή τοῦ ἐπιθѳέτου ἀπό τριτόκλιτο σέ πρωτόκλιτο (ὅπως ἡ τιµή, 
τῆς τιµῆς), ἐνῶ στόν πληθѳυντικό ἀριθѳµό, ἀντί νά υἱοθѳετοῦν τούς τύπους οἱ ἀσθѳενές, 
τῶν ἀσθѳενῶν, τίς ἀσθѳενές, ὅπως καί στήν προηγουµένη περίπτωσι, ἀποδέχονται τούς 
ἀρχικούς καί ὀρθѳούς, δηλαδή οἱ ἀσθѳενεῖς, τῶν ἀσθѳενῶν, τίς ἀσθѳενεῖς.
Εὐνόητον εἶναι ὅτι τά ἴδια πάθѳη ὑφίστανται καί τά ἄλλα ἐπίθѳετα τῆς αὐτῆς 
κατηγορίας. 
 Καί στίς δύο περιπτώσεις πάντως ἔχει φθѳάσει στήν ἀποθѳέωσί της 
µεγαλοπρεπῶς ἡ ἀσυναρτησία!

• ὄµορφος (ὁ εὔµορφος˙ εὖ + µορφή)
 Ἐρωτηµατικά γεννᾶ τό πῶς τό σύνθѳετο ἐπίθѳετο εὔµορφος κατέληξε νά πάρη 
αὐτή τή µορφή, δεδοµένου ὅτι εἶναι τό µόνο µέ πρῶτο συνθѳετικό τό ἐπίρρηµα εὖ 
(=καλῶς, ὀρθѳῶς) πού ἔχει µετατραπῆ εἰς ο, µαζί ἐννοεῖται µέ τίς λοιπές συγγενεῖς του 
λέξεις, ὅπως ὀµορφιά, ὀµορφονιός, ὀµορφονιά, ὀµορφαίνω (τό ρῆµα) καί ὄµορφα (τό 
ἐπίρρηµα).

 Ἐκεῖνο πού µποροῦµε νά ὑποθѳέσουµε, εἶναι ὅτι σέ παλαιοτέρους σκοτεινούς 
χρόνους οἱ ἀγράµµατοι γέροντες καί οἱ γρηοῦλες, πού εἶχαν, πέρα ἀπό τήν ἀµάθѳειά 
τους, καί σοβαρό πρόβληµα ἀρθѳρώσεως, δέν τά ἐπήγαιναν καλά µέ τίς λέξεις εὔ-
µορφος καί εὐ-µορφία, τίς ὁποῖες µᾶς παρέδωσαν ἐν τέλει παραµορφωµένες.

 Ἡ µετατροπή ἐξ ἄλλου τοῦ εὖ εἰς ο εἶναι ἄσχετη καί ἀντίθѳετη πρός κάθѳε 
βασικό γραµµατικό κανόνα.

 Δ∆ιά τόν λόγον ἀκριβώς αύτόν οἱ Ἕλληνες λογοτέχνες κυρίως, µετά τήν 
ἀνάκτησι τῆς ἐθѳνικῆς µας ἀνεξαρτησίας ἀπό τό ἔτος 1821 µέχρι τῶν µέσων τοῦ 
εἰκοστοῦ αἰῶνος, ἀπέδιδαν τή λέξι ὡς «ὤµορφος», ἀντικαθѳιστῶντες δηλαδή τό 
ἐπίρρηµα εὖ, ἔστω καί ἀνορθѳόδοξα, µέ τό µακρό φωνῆεν ω, ἀντί τοῦ βραχέος ο, γιά 
νά εἶναι συνεπεῖς κατά κάποιον τρόπο πρός τίς ἀπαιτήσεις τῆς ὀρθѳοφωνίας. Τό 
περίεργο ἐν τούτοις καί συνάµα καλό, εἶναι ὅτι ἔχουµε νά κάνουµε µέ µία 
µεµονωµένη περίπτωσι παρεκκλίσεως καί χρησιµοποιοῦµε σωστά τά ἄλλα συναφῆ 
σύνθѳετα ἐπίθѳετα, ὅπως:
 εὐγενής, εὔγευστος, εὐδιάθѳετος, εὐδιάκριτος, εὔθѳραυστος, εὔκαµπτος, 
εὐκίνητος,  εὔκρατος, εὔπιστος, εὔπορος, εὔστροφος, εὔφηµος, εὐφυής καί πλεῖστα 
ἄλλα.
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 Μέ ἄλλα λόγια δέν ἀπαντῶνται ποτέ στό λεξιλόγιό µας ὡς:
ὀγενής, ὄγευστος, ὀδιάθѳετος, ὀδιάκριτος, ὄθѳραυστος, ὄκαµπτος, ὀκίνητος, ὄκρατος, 
ὄπιστος, ὄπορος, ὄστροφος, ὄφηµος, ὀφυής κ.λπ.

• 'ψѱηλός (ὁ ὑψѱηλός) 
 Συνήθѳεις ἐκφράσεις: «Εἶναι πολύ ψѱηλός», «ψѱηλός σάν κυπαρίσσι», «σάν τά 
ψѱηλά βουνά» κ.λπ. 
 Ἀλλά, χωρίς ἀποκεφάλισι τοῦ ἐπιθѳέτου, εἶναι ἀποδεκτά ἀπό ὅλους καί 
εὑρίσκονται ἐν χρήσει, µεταξύ ἄλλων, τά ἀκόλουθѳα: Ὑψѱηλότατος, ὑψѱηλότης (καί -
ότητα), ὑψѱηλόφρων, ὑψѱηλόφωνος, ὑψѱηλόβαθѳµος, ὑψѱηλόµισθѳος καί οἱ ἐκφράσεις:
 «Ὁ ὑψѱηλός ξένος µας», «ἡ ὑψѱηλή κοινωνία», «ὑψѱηλή θѳερµοκρασία», «ὑψѱηλές 
τιµές», «ὑψѱηλός πυρετός», «ὑψѱηλό ἀξίωµα», «ὑψѱηλή κάµινος ἤ ὑψѱικάµινος», «ἡ 
Αὐτοῦ Ὑψѱηλότης», «ἡ Ὑµετέρα Ὑψѱηλότης», «σέ ὑψѱηλούς τόνους», «κατέχει ὑψѱηλή 
θѳέσι», «ἔχει ὑψѱηλές ἰδέες», «ἡ Ὑψѱηλή Πύλη», «οἱ ὑψѱηλά ἱστάµενοι», «ὑψѱηλή 
τεχνολογία» κ.λπ. 

• Μιανοῦ, µιανῆς, µιανοῦ (ἀντί ἑνός, µίας, ἑνός)
(Ἀπόλυτο ἀριθѳµητικό ἐπίθѳετο)

Μέ βάσι τό θѳέµα µιαν- , ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀνωτέρω, λαµβάνουµε τούς 
ἑξῆς τύπους, ἐάν ἀποπειραθѳοῦµε νά κλίνουµε τό ἐπίθѳετο στά τρία γένη καί στίς 
ἄλλες πτώσεις, ξεκινῶντας ἀπό τή γενική, ὅπως µᾶς τήν παρουσιάζουν. Δ∆ηλαδή: 
  Ὀνοµ.  ὁ µιανός,  ἡ µιανή,  τό µιανό
  Γεν.  τοῦ µιανοῦ,  τῆς µιανῆς,  τοῦ µιανοῦ 
  Αἰτ.  τόν µιανό,  τήν µιανή,  τό µιανό 

Μέ δεδοµένο ὅµως ὅτι µόνον ἡ γενική πτῶσις «κινεῖται» στόν προφορικό λόγο, 
κακῶς βεβαίως, κάκιστα, οἱ ἄλλες δύο πτώσεις εἶναι νεκρές  καί δανείζονται κατ' 
ἀνάγκην τούς ἀρχικούς κανονικούς τύπους τοῦ ἐπιθѳέτου. 

Ἐν πάση περιπτώσει τοῦτο, χωρίς παραποιήσεις καί νοθѳεῖες, κλίνεται ὡς ἑξῆς: 
  Ὀνοµ.  ὁ ἕνας, ἡ µία,  τό ἕνα
  Γεν.  τοῦ ἑνός, τῆς µίας, τοῦ ἑνός
  Αἰτ.  τόν ἕνα, τήν µία, τό ἕνα
 
 Ξεχνᾶµε λοιπόν τά µιανοῦ, µιανῆς καί µιανοῦ. Αὐτά, γιά νά µή µᾶς τά λένε 
ὅπως θѳέλουν...
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Παραθѳετικά ἐπιθѳέτων

Τά ἐπίθѳετα ὡς γνωστόν ἔχουν τρεῖς βαθѳµούς: τόν θѳετικό, τόν συγκριτικό καί 
τόν ὑπερθѳετικό. Ὁ συγκριτικός καί ὁ ὑπερθѳετικός λέγονται µέ µία λέξι παραθѳετικά 
τῶν ἐπιθѳέτων. 

Π.χ. στή περίπτωσι τοῦ ἐπιθѳέτου νέος (θѳετικοῦ βαθѳµοῦ) τά παραθѳετικά του 
εἶναι:

 στόν συγκριτικό βαθѳµό  νεώτερος 
 καί στόν ὑπερθѳετικό βαθѳµό νεώτατος

Ἔρχεται τώρα ἡ Δ∆ηµοτική καί ἀνατρέπει τά πράγµατα ἐκ θѳεµελίων, 
εἰσάγουσα καινούργιους τύπους παραθѳετικῶν, πού εἶναι ἀρκετά πεζοί καί δέν 
συγκρίνονται µέ ἐκείνους, τούς ὁποίους ἡ γλῶσσα µᾶς ἔχει παραδώσει ὡς 
δηµιούργηµα καί κτῆµα της. 
  Λέει δηλαδή: 

α) Στόν συγκριτικό βαθѳµό
  (ἐκ τοῦ νέος) πιό νέος  ἀντί  νεώτερος
  (ἐκ τοῦ καλός) πιό καλός     »  καλλίτερος
  (ἐκ τοῦ ὑγιής) πιό ὑγιής     »  ὑγιέστερος 
  (ἐκ τοῦ εὐπειθѳής) πιό εὐπειθѳής     »  εὐπειθѳέστερος
  (ἐκ τοῦ ταχύς) πιό ταχύς     »  ταχύτερος 
  (ἐκ τοῦ φωτεινός) πιό φωτεινός    »  φωτεινότερος 

καί οὕτω καθѳ' εξῆς. 

β) Στόν ὑπερθѳετικό βαθѳµό 
 (ἐκ τῶν ἰδίων ὡς ἄνω ἐπιθѳέτων)
  ὁ πιό νέος  ἀντί  νεώτατος 
  ὁ πιό καλός     »  κάλλιστος 
  ὁ πιό ὑγιής     »  ὑγιέστατος
  ὁ πιό εὐπειθѳής    »  εὐπειθѳέστατος
  ὁ πιό ταχύς     »  ταχύτατος 
  ὁ πιό φωτεινός    »  φωτεινότατος

Πρόκεται καταφανῶς γιά ἐγκατάλειψѱι τῶν ἐξόχων παραθѳετικῶν, πού δέν 
εἶναι τῆς ἀρεσκείας τους καί γιά ἐπιστράτευσι τοῦ κακόηχου καί ἀποκρουστικοῦ 
ποσοτικοῦ ἐπιρρήµατος πιό (ἐκ τοῦ πλέον = πλιό = πιό), µέ γενίκευσι τῆς χρήσεώς 
του σέ ὅλες τίς περιπτώσεις σχηµατισµοῦ παραθѳετικῶν, µέχρι σηµείου, ὥστε νά ἔχη 
καταντήσει ἄκρως ἐξοργιστική.  
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Ἐσφαλµένες ἐκφράσεις

• Δ∆έκα τά ἑκατό ἤ δέκα τίς ἑκατό (!)
 [ἀντί δέκα τοῖς ἑκατό (10%)]

Καί οἱ δύο ἐκφράσεις δέν σηµαίνουν τίποτε. «Ἄρες, µάρες, κουκουνάρες» θѳά 
µποροῦσε νά ἀναφωνήση κανείς, ἀναφερόµενος σ' αὐτές λόγω τῶν ἀσυναφειῶν πού 
ἐµφανίζουν. 

Πρόκειται γιά ἐκφράσεις, τίς ὁποῖες ἐκστοµίζουν ἄνθѳρωποι βυθѳισµένοι σέ 
σκότος βαθѳύ καί ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἐξάγεται κανένα νόηµα. 

Τό ἄρθѳρο τά στήν πρώτη καί τό τίς στή δεύτερη εἶναι ἐντελῶς «ξεκρέµαστα», 
ἀφοῦ δέν ἀποδίδουν ὅ,τι τό ἄρθѳρο τοῖς ἀντ' αὐτῶν ὑποδηλώνει. 

Τό ἄρθѳρο τοῖς (πτώσεως δοτικῆς) σηµαίνει εἰς τούς ἤ εἰς τά καί ἀλλιῶς στούς, 
στά, ὁπότε οἱ ἐκφράσεις δέκα τά ἑκατό καί δέκα τίς ἑκατό πρέπει νά διορθѳωθѳοῦν εἰς 
δέκα τοῖς ἑκατό. 

Εἰδικῶς στή δεύτερη περίπτωσι (δέκα τίς ἑκατό), ἡ ἐσφαλµένη γραπτή 
ἀπόδοσίς της ὀφείλεται προφανῶς εἰς τό ὅτι ἡ ἀκοή κάποιων ἀµαθѳῶν, ὡς δέκτης 
ὁµοήχων λέξεων (ὅπως τοῖς καί τίς), τούς παρασύρει σέ συγχύσεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους, 
λόγω µερικῆς ἤ ὁλικῆς ἀγνοίας. 

Πρός ἄρσιν παρερµηνειῶν, ἐξυπακούεται ὅτι στή θѳέσι τοῦ ποσοστιαίου 
ἀριθѳµοῦ 10% µπορεῖ νά εἶναι καί οἱοσδήποτε ἄλλος, ὅπως 1%, 5%, 16%, 20%   κ.λπ. 
καί ἀκόµη, καθѳ' ὅµοιον τρόπον, 10‰, δηλαδή δέκα τοῖς χιλίοις (ἤ ἁπλούστερα δέκα 
στά χίλια). 

• Δ∆όξα τό ΘѲεό (ἀντί δόξα τῷ ΘѲεῶ = δόξα στόν ΘѲεό) 
  Συναφής πρός τήν προηγουµένη ἔκφρασι «δέκα τά ἑκατό» εἶναι καί ἡ 
παροῦσα. 

• Δ∆έκα χρονῶν (καί χρονῶ) ἀντί δέκα χρόνων 
 Ἐάν λάβουµε ὡς ὁδηγό τόν τύπο χρονῶν, θѳά καταλήξουµε στό συµπέρασµα, 
ὅτι τό ὄνοµα στόν ἑνικό ἀριθѳµό κλίνεται ὡς ἑξῆς: ὁ χρονός, τοῦ χρονοῦ, τόν χρονό, 
(ὦ) χρονέ, καί στόν πληθѳυντικό οἱ χρονοί, τῶν χρονῶν, τούς χρονούς, (ὦ) χρονοί, 
ὅπως ἐπί παραδείγµατι ὁ πιστός, οἱ πιστοί, τῶν πιστῶν κ.λπ. 
 Δ∆έν εἶναι ὅµως τοῦτο ὀρθѳόν, διότι τό ὄνοµα ὁ χρόνος τονίζεται στήν 
παραλήγουσα (ἐνῶ τό ὄν. ὁ πιστός στήν λήγουσα) καί κλίνεται ὡς κάτωθѳι: 
ὁ χρόνος, τοῦ χρόνου, τόν χρόνο, (ὦ) χρόνε, οἱ χρόνοι, τῶν χρόνων, τούς χρόνους, 
(ὦ) χρόνοι. 
 Ἔγινε κατανοητό; 
 Καί ἀκόµη ἀπό ποῦ προκύπτουν τά «δέκα χρονῶ» ἤ «πόσω χρονῶ», ἀντί τῶν 
ὀρθѳῶν «δέκα χρόνων» καί «πόσων χρόνων»;
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• Κύριε Δ∆ηµητρακόπουλο(!) ἀντί Κύριε Δ∆ηµητρακόπουλε
 Ὡς γνωστόν τά ὀνόµατα τῆς δευτέρας κλίσεως, τά λήγοντα εἰς -ος (ἀρσενικά 
καί θѳηλυκά) σχηµατίζουν τήν κλητική πτῶσι τους εἰς -ε, µέ τήν διαφορά ὅτι τά 
θѳηλυκά ἔχουν τήν κλητική καί εἰς -ος. Π.χ. ἡ πρόεδρος, κλητ. (ὦ) πρόεδρε καί (ὦ) 
πρόεδρος.
 Ὅσον ἀφορᾶ τά ἀρσενικά ἀκούονται συχνά: 
  Κύριε Μαῦρο (ἀντί Κύριε Μαῦρε)
  Κύριε Καραχάλιο (ἀντί Κύριε Καραχάλιε)
  Κύριε Παπαδᾶτο (ἀντί Κύριε Παπαδᾶτε) 
 καί λοιπά. 
 Σέ πρόσφατη ἐπιστολή του πρός ἐµέ, ἄγνωστος µέχρι τοῦδε Ἀθѳηναῖος 
συµπατριώτης µας, µέ προσφωνεῖ κατά τόν ἴδιο τρόπο, δηλαδή «Κύριε 
Δ∆ηµητρακόπουλο» καί διερωτῶµαι εἰς τί ἀποβλέπει αὐτό τό σχῆµα µέ κατάληξιν τοῦ 
ἐπωνύµου εἰς -ο, µετά τήν κλητική πτῶσι «Κύριε», ἀφοῦ δηµιουργεῖ ἀφ᾽ἑνός ἔντονη 
δυσαρµονία καί ἀφ᾽ἑτέρου ἔρχεται σέ ἀντίθѳεσι πρός σχετικόν γραµµατικόν κανόνα 
καί πρός τήν συνήθѳη ὀρθѳή ἐκφορά τοῦ λόγου.   
 Μά τί ἔχει κάµει τέλος πάντων αὐτή ἡ Κλητική καί δέν τούς εἶναι συµπαθѳής; 
Καί εἶναι τόσο ὄµορφη!...
 Χαῖρε λοιπόν, ἐρίτιµος Δ∆ηµοτική, µέ τά φαιδρά σου. 

Ἀντωνυµίες

Σηµαντικές εἶναι οἱ ἀλλοιώσεις πού ἔχουν ὑποστῆ ὡρισµένες ἀντωνυµίες, ὅπως 
φαίνεται καθѳαρά στά ἀκόλουθѳα παραδείγµατα.

α) Ἡ προσωπική ἀντωνυµία ἐγώ φθѳάνει πολύ συχνά στ' αὐτιά µας 
«ψѱαλιδισµένη» ('γώ ἀντί ἐγώ), ὅπως στίς φράσεις: «ΘѲά τό φέρω 'γώ», «ξέρω 'γώ τί 
λέω», «'γώ δέν καταλαβαίνω ἀπ' αὐτά», «µάθѳε ὅτι 'γώ δέν εἶχα ἀκούσει τίποτε» κ.λπ.

Παραλλήλως συνηθѳίζεται ἡ χρῆσις της καί ὡς ἐγώ: «Ἐγώ καί σύ», «ἐγώ 
ἀπέτυχα νά τούς πείσω», «ἐγώ δέν τόν ἔχω ἰδεῖ», «ἤµουν καί ἐγώ ἐκεῖ» κ.λπ.

Ἀνεξαρτήτως πρός αὐτά, δέν ἔχει παρατηρηθѳῆ φθѳορά στίς λέξεις: ἐγωϊσµός, 
ἐγωϊστής, ἐγωϊστικός, ἐγωλάτρης, ἐγωµανής, ἐγωπάθѳεια, ἐγωπαθѳής, ἐγωκεντρικός κ.ά. 

Καί ὅταν λέµε φθѳορά στήν περίπτωσί µας, ἐννοοῦµε τήν ἀποκοπή τοῦ ἀρχικοῦ 
φωνήεντος ε, ἡ ὁποία δέν ἔχει συµβῆ, καί κατόπιν αὐτοῦ οἱ λέξεις δέν ἄλλαξαν τύπο˙ 
δέν ἔγιναν δηλαδή: 'γωϊσµός, 'γωλάτρης, 'γωπάθѳεια κ.λπ. 

 β) Ὑπέρ ἐµᾶς ἤ ὑπέρ µας, ἀντί ὑπέρ ἡµῶν καί ὑπέρ ἐσᾶς ἤ ὑπέρ σας, ἀντί 
ὑπέρ ὑµῶν.
 Ἡ πρόθѳεσις ὑπέρ, ὡς γνωστόν, ὅταν συντάσσεται µέ γενική πτῶσι, σηµαίνει 
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πρός ὑπεράσπισιν, πρός βοήθѳειαν ἤ ὠφέλειαν κάποιου:

 «ὁ ἀγώνας ἔληξε ὑπέρ ἡµῶν», «πράττει τά πάντα ὑπέρ ἐµοῦ», «τό δικαστήριο 
ἀπεφάνθѳη ὑπέρ σοῦ», «ὅλες οἱ κριτικές εἶναι ὑπέρ ὑµῶν», «ἡ ἔκβασις τῆς µάχης ἦταν 
ὑπέρ ἡµῶν», «τό ἀποτέλεσµα τῶν ἐκλογῶν θѳά εἶναι πιθѳανότατα ὑπέρ ὑµῶν».
 Ἐποµένως ἡ αἰτιατική πτῶσις τῶν προσωπικῶν ἀντωνυµιῶν, δηλαδή ἐµᾶς-µας 
καί ἐσᾶς-σας, δέν δικαιολογεῖται στίς προκείµενες ἐκφράσεις, διότι κατ' αὐτόν τόν 
τρόπον προκύπτουν σχήµατα παιδαριώδη καί ἀστήρικτα, ἀφοῦ ἐκφεύγουν ἀπό τό 
πνεῦµα τοῦ κανόνος καί συνιστοῦν καταφανῶς χονδροειδῆ σολοικισµόν, δηλαδή 
ἐσφαλµένες συντακτικῶς ἐκφράσεις, συνάµα δέ καί ἀποκρουστικές.
 Ἡ αἰτιατική πτῶσις  στήν περίπτωσί µας, ἀντί τῆς γενικῆς, συνηθѳίζεται κατά 
κύριον λόγον ἀπό ἀµαθѳεῖς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν µόνον τούς τύπους τῆς ὀνοµαστικῆς 
ἐµεῖς ἤ µεῖς, ἐσεῖς ἤ σεῖς καί τῆς αἰτατικῆς, ὅπως ἐν προκειµένω, ἐµᾶς ἤ µᾶς, ἐσᾶς ἤ 
σᾶς, καθѳώς καί ἀπό ἄλλους, πού γιά τούς δικούς τους λόγους ἀντιπαθѳοῦν τούς 
ἀρχαϊκούς τύπους τῆς γενικῆς πτώσεως ἡµῶν - ὑµῶν καί ἀποφεύγουν ὡς ἐκ τούτου 
γενικώτερα νά κάνουν χρῆσιν ἐξόχων λεκτικῶν κοσµηµάτων ἀπό τόν θѳαυµασιώτερο 
καί πλουσιώτερο γλωσσικό θѳησαυρό τῆς ὑφηλίου.

Λοιπά δείγµατα ἀθѳλίων ἰδιοµορφιῶν

Σέ µερικές πτώσεις κάποιων ἀντωνυµιῶν ἐµφανίζονται τύποι µέ ἐπί πλέον 
συλλαβές, µέ συνέπεια νά προκύπτουν διαφορετικά θѳέµατα ἀπό τά κανονικά, τά 
ὁποῖα, ἐάν τά δεχθѳοῦµε, θѳά µᾶς ὁδηγήσουν σέ τερατογενέσεις, µέ τίς ὁποῖες δέν θѳά 
διαφωνήσουν ὑποθѳέτουµε οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἀσυναρτησίας, στούς ὁποίους 
ἀρέσουν ἰδιαιτέρως.

Μέ ἀφετηρία λοιπόν τή γενική πτῶσι, στήν ὁποία παρατηροῦνται οἱ 
παρεκκλίσεις, γιά ἄλλες ἀντωνυµίες στόν πληθѳυντικό ἀριθѳµό µόνον (ὅπως ὁλονῶν ἤ 
ὁλονῶνε) καί γιά ἄλλες στόν ἑνικό καί στόν πληθѳυντικό (ὅπως ἀλλουνοῦ, ἀλληνῆς, 
ἀλλουνῶν ἤ ἀλλουνῶνε), πρέπει νά συµπεράνουµε, ὅτι καί οἱ ἄλλες πτώσεις 
σχηµατίζονται ἀπό τό ἴδιο θѳέµα, ἀλλά κάτι τέτοιο δέν συµβαίνει, διότι εἶναι πτώσεις 
πού δέν συνηθѳίζονται (ὑποτιθѳέµενες ἐδῶ) καί ἀντ' αὐτῶν χρησιµοποιοῦνται οἱ 
κανονικοί τύποι τῶν ἀντωνυµιῶν.

Ἡ ἀπορία πού γεννᾶται, εἶναι πῶς προέκυψѱε σέ αὐτές τίς περιπτώσεις τέτοια 
γενική πτῶσις, πού εἶναι διάφορος τῶν ἄλλων καί ἀπό πάσης πλευρᾶς ἀστήρικτη!

Ἡ ἀπάντησις εἶναι: Ἀνατρέξτε στήν ἀπαιδευσία.
  Ἔχουµε συνεπῶς: 

 1. Τά συνηθѳιζόµενα: «Ὁλονῶν καί ὁλονῶνε» ἀντί ὅλων, ἀπό τά ὅλος, ὅλη, 
ὅλο.
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Οἱ ὑποτιθѳέµενες  λοιπές πτώσεις (µή συνηθѳιζόµενες): 
  α) ὁ ὁλονός,  τοῦ ὁλονοῦ,  τόν ὁλονό 
   οἱ ὁλονοί,  (τῶν)    ―  τούς ὁλονούς

   β) ἡ ὁλονή,  τῆς ὁλονῆς,  τήν ὁλονή 
   οἱ ὁλονές,  (τῶν)    ―  τίς ὁλονές. 

  γ) τό ὁλονό,  τοῦ ὁλονοῦ,  τό ὁλονό
   τά ὁλονά,  (τῶν)    ―  τά ὁλονά! 

 2. Τά συνηθѳιζόµενα: «Ἀλλουνοῦ, ἀλληνῆς, ἀλλουνοῦ, ἀλλουνῶν καί 
ἀλλουνῶνε» ἀντί τοῦ ἄλλου, τῆς ἄλλης, τοῦ ἄλλου, τῶν ἄλλων. 

Οἱ ὑποτιθѳέµενες λοιπές πτώσεις (µή συνηθѳιζόµενες): 
   α) ὁ ἀλλουνός,  (τοῦ)    ―  τόν ἀλλουνό
   οἱ ἀλλουνοί,  (τῶν)    ―  τούς ἀλλουνούς 

  β) ἡ ἀλληνή,  (τῆς)     ―  τήν ἀλληνή 
   οἱ ἀλληνές,  (τῶν)    ―  τίς ἀλληνές

  γ) τό ἀλλουνό,  (τοῦ)    ―  τό ἀλλουνό 
   τά ἀλλουνά,  (τῶν)    ―  τά ἀλλουνά 

Ἐπίσης, ἀκούεται συχνά τό ἐξόχως «ὄµορφο» ἡ ἄλληνα, τῆς ἄλληνας, τήν 
ἄλληνα!, ἀντί ἡ ἄλλη, τῆς ἄλλης, τήν ἄλλη...
 

Ἄς ἀκούσουµε ἐπί τῆ εὐκαιρία κάτι σχετικό καί ἀπό σύγχρονο λαϊκό 
τραγοῦδι:
 «Νά σοῦ δώσω µιά νά σπάσης,
   ἄχ, βρέ κόσµε γυάλινε 
  καί νά φτιάξω µιά καινούργια 
  κοινωνία ἄλληνε» !!!

Τώρα ἀπό ποῦ ἐξεφύτρωσε αὐτό τό ἄλληνε, ὁ ἐστί µεθѳερµηνευόµενον ἄλλη, 
δέν τό καταλαβαίνουµε. Τό πιθѳανώτερο εἶναι, ὅτι τοῦτο δέν ὀφείλεται µόνον σέ 
αὐθѳαιρεσία τοῦ στιχουργοῦ, ἀλλά καί στήν ἀπουσία στοιχειώδους ποιητικῆς 
εὐπρέπειας καί εὐαισθѳησίας.

 3. Τά συνηθѳιζόµενα: Οἱ ἐρωτηµατικές ἀντωνυµίες 
 «Ποιανοῦ;, ποιανῆς;, ποιανοῦ;, ποιανῶν; καί ποιανῶνε;» ἀντί ποιοῦ;, ποιᾶς;, 
ποιοῦ;, ποιῶν; ἤ ποίου;, ποίας;, ποίου;, ποίων; ἤ τίνος;, τίνος;, τίνος;, τίνων;
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Οἱ ὑποτιθѳέµενες λοιπές πτώσεις (µή συνηθѳιζόµενες): 
  α) ποιανός;  (γεν.)    ―  ποιανό;
   ποιανοί;  (γεν.)    ―  ποιανούς; 
  β) ποιανή;  (γεν.)    ―  ποιανή; 
   ποιανές;  (γεν.)    ―  ποιανές; 

  γ)  ποιανό;  (γεν.)    ―  ποιανό; 
   ποιανά;  (γεν.)    ―  ποιανά; 

 4. Κάτι ἀνάλογο θѳά συµβῆ καί µέ τούς τύπους: αὐτουνοῦ, αὐτηνῆς, αὐτουνοῦ, 
αὐτουνῶν ἤ αὐτουνῶνε καί τουτουνοῦ, τουτηνῆς, τουτουνοῦ, τουτουνῶν ἤ 
τουτουνῶνε, ἀντί αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτοῦ, αὐτῶν καί τούτου, τούτης, τούτου, τούτων. 

 5. Ἡ δικιά µου κ.λπ. ἀντί ἡ δική µου κ.λπ.
 Ἰδιάζουσα περίπτωσις εἶναι οἱ παραποιηµένοι τύποι ἡ δικιά µου, τῆς δικιᾶς 
µου, τή δικιά µου, ἡ δικιά σου, τῆς δικιᾶς σου, τή δικιά σου, ἀντί ἡ δική µου, τῆς 
δικῆς µου, τή δική µου, ἡ δική σου, τῆς δικῆς σου, τή δική σου ἤ ἡ δικιά µας, ἡ δικιά 
σας κ.λπ., ἀντί ἡ δική µας, ἡ δική σας κ.λπ. 

Τό ἐρώτηµα πού ἀνακύπτει, εἶναι γιατί ἀπουσιάζουν παντελῶς καί οἱ ὅµοιοί 
τους τύποι, ὅπως ὁ δικιός µου, τοῦ δικιοῦ µου, ὁ δικιός σου, τοῦ δικιοῦ σου, τό δικιό 
µου, τό δικιό σου, οἱ δικιοί µας, οἱ δικιοί σας κ.λπ., τούς ὁποίους δέν συγκαταλέγουν 
στό ἰδιότυπο λεξιλόγιό τους οἱ διαθѳέτοντες ἀγνώστου συστάσεως ἐγκεφαλική οὐσία, 
ἀλλ' ἐµφανίζονται ἄλλοτε λοξοδροµοῦντες καί ἄλλοτε ὀρθѳοδροµοῦντες, δηλαδή 
ἀκολουθѳοῦν µιά τόν στραβό καί µιά τόν ἴσιο δρόµο.

Ρήµατα

Παραλλαγµένοι ρηµατικοί τύποι

Εἰσερχόµενοι στό χῶρο τῶν ρηµάτων, παραθѳέτουµε ἐνδεικτικῶς µερικούς 
τύπους, γιά τούς ὁποίους, τό ὀλιγώτερο, ἀποστροφή µπορεῖ νά αἰσθѳάνεται κανείς, 
λόγω τοῦ ὅτι παρουσιάζουν ὅλοι τους αἰσθѳητές παραµορφώσεις. 

 'κονοµάω (τό ρῆµα οἰκονοµῶ)
 «Τα 'κονοµάω», «τά 'κονόµησε», «τά 'κονοµήσαµε» κ.λπ. Τά παράγωγα ὅµως 
δέν τά λένε: 
  'κονοµία  ἀλλά  οἰκονοµία 
  'κονοµικός     »  οἰκονοµικός 

42



  'κονοµολόγος    »  οἰκονοµολόγος 
  ἐκ + 'κονοµῶ    »  ἐξοικονοµῶ 

 'ξοδεύω (τό ρῆµα ἐξοδεύω) 
 «Πολλά 'ξοδεύεις», «τά 'ξώδεψѱα ὅλα τά χρήµατα» κ.λπ. Ὅµως δέν λένε: 
  'ξόδο   ἀλλά  ἔξοδο 
  'ξόδα      »  ἔξοδα 
  'ξοδολόγιο     »  ἐξοδολόγιο

 'πετυχαίνω (τό ρῆµα ἐπιτυγχάνω) 
 «'Πετυχαίνω τούς στόχους µου», «'πέτυχε στίς ἐξετάσεις» κ.λπ. Δ∆έν λένε ὅµως: 
  'πετυχία  ἀλλά  ἐπιτυχία 
  'πετυχής     »  ἐπιτυχής 

 'πετυχών     »  ἐπιτυχών 

 Ἐκλέχτηκε, εἰσπράχτηκε, συλλήφθѳηκε κ.λπ. ἀντί ἐξελέγη, εἰσεπράχθѳη, 
συνελήφθѳη (ἀπό τά ρήµατα ἐκλέγοµαι, εἰσπράττοµαι, συλλαµβάνοµαι). 

Τί ἐκλέχτηκε, εἰσπράχτηκε, συλλήφθѳηκε καί ὅλα τά λοιπά συναφῆ ἐµετικά 
τερατουργήµατα, τά ὁποῖα στεροῦνται παντελῶς κοµψѱότητος καί προκαλοῦν ἔντονα 
αἰσθѳήµατα ἀποστροφῆς!!! 

 Τίθѳονται ἀντί τίθѳενται (τίθѳενται˙ γ' πληθѳ. πρόσωπο ἐνεστῶτος τοῦ ρ. τίθѳεµαι.
Τοῦ ἰδίου τύπου (τίθѳονται) γίνεται χρῆσις καί µέ τά σύνθѳετα ρήµατα, ὅπως 

ἐκτίθѳονται, διατίθѳονται, µετατίθѳονται κ.λπ. ἀντί ἐκτίθѳενται, διατίθѳενται, 
µετατίθѳενται. 

Πρόκειται ὄντως γιά τερατώδη καινοτοµία, πού µᾶς «σερβίρεται» τελευταίως 
καί πού ἀποσκοπεῖ στήν ἀφάνισι κάθѳε ἰδιαιτερότητος.

Τέτοιες ἄλλωστε ἐµετικές ἐπινοήσεις  δέν δέχονται οὔτε ἡ ἀκοή οὔτε ἡ ὅρασίς 
µας. 

Περιέργως δέ, γίνεται χρῆσις τοῦ τύπου αὐτοῦ µόνον στό γ' πληθѳυντικό 
πρόσωπο, ὁπότε, παρασυρόµενος, µπορεῖ νά συµπεράνη κανείς, ὅτι τό ρῆµα αὐτό 
κλίνεται ὡς κατωτέρω: 
  τίθѳοµαι, τίθѳοσαι, τίθѳοται,
    τιθѳόµεθѳα, τίθѳοσθѳε, τίθѳονται 

      ἀντί τῶν ὀρθѳῶν

  τίθѳεµαι, τίθѳεσαι, τίθѳεται,
    τιθѳέµεθѳα, τίθѳεσθѳε, τίθѳενται
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Πόση ἔκπληξι στ' ἀλήθѳεια θѳά ἒνοιωθѳε ὁ οἱοσδήποτε, ἐάν ἄκουγε κάποιους νά 
λένε: Ὑποτίθѳοται ὅτι ὁ χρόνος εἶναι ἀρκετός, ἤ τό προϊόν διατίθѳοται στό ἐµπόριο σέ 
ὑψѱηλές τιµές, ἤ ὁ φίλος µας µετατίθѳοται ἀπό τήν Πάτρα στόν Πύργο, ἤ τό ἔργο 
ἐκτίθѳοται στήν Ἐθѳνική Πινακοθѳήκη (ἀντί τῶν ὀρθѳῶν ὑποτίθѳεται, διατίθѳεται, 
µετατίθѳεται, ἐκτίθѳεται). 

 Ἤντουσαν ἀντί ἦσαν (ἦσαν˙ γ' πληθѳ. πρόσωπο παρατατικοῦ τοῦ ρήµατος 
εἶµαι)

 Ὁ παρατατικός χρόνος τοῦ ρ. εἶµαι, κατά τήν Δ∆ηµοτική, ἔχει ὡς ἑξῆς: 
    ἤµουν, ἤσουν, ἦταν
    ἤµαστε, ἤσαστε, ἦταν (τό ὀρθѳότερο εἶναι ἦσαν)

       ἤ
    ἤµουνα,  ἤσουνα,  ἤτανε
    ἤµασταν,  ἤσασταν,  ἤσαντε

Τό γ' πληθѳ. πρόσωπο ἀπαντᾶται καί ὡς ἤντουσαν. 
Σύµφωνα µέ τόν τύπο αὐτό (ἤντουσαν) λογικό εἶναι νά δεχθѳοῦµε, ὅτι ὑπάρχει 

καί ἄλλο θѳέµα τοῦ ρήµατος ἐδῶ, δηλαδή τό ἤντου- καί κατά συνέπειαν ὁ χρόνος (ὁ 
ὑποτιθѳέµενος) θѳά µποροῦσε νά ἐµφανισθѳῆ καί ἀλλιῶς, χωρίς νά ἔχουν ἀντίρρησι 
βεβαίως οἱ ἔχοντες… σπουδάσει σέ «πανεπιστήµια» τύπου Λαϊκῆς Ἀγορᾶς. 

Δ∆ηλαδή: 
    ἤντου-µουν, ἤντου-σουν, ἤντου-τουν 
    ἤντου-σµεν, ἤντου-στε, ἤντου-σαν (!) 

Πολύ καλό δέν ἀκούγεται τό «ἤντου-» ; 

Ἄς ἰδοῦµε καί ἕνα ἄλλον ἀκόµη τρόπο (ὑποτιθѳέµενον καί αὐτόν), ὅπως ὁ 
προηγούµενος, ὁ ὁποῖος θѳά µποροῦσσε νά πάρη, µέ ἀφετηρία πάλι τό γ' πληθѳυντικό 
πρόσωπο ἤσαντε, τήν ἑξῆς µορφή: 
    ἤµουντε, ἤσουντε, ἤταντε
  ἠµαστέτε, ἠσαστέτε,  ἤσαντε (!) 
                                         ἤ

 ἠµουνάτε, ἠσουνάτε, ἠτανέτε
 ἠµαστάντε, ἠσαστάντε, ἤσαντε (!) 

Ἔξοχα (!). Φαίνονται ὁπωσδήποτε παράξενα καί εἶναι ὄντως παράξενα, ὅσο 
καί παράλογα, ἀλλά στή Δ∆ηµοτική ὅλα ἐπιτρέπονται καί ὅλα µποροῦν νά συµβοῦν, 
ἐπί τῆ βάσει τῆς ἀρχῆς (ἐκείνων) «κάνουµε ὅ,τι θѳέλουµε καί σέ κανένα λογαριασµό 
δέν δίνουµε». 
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 Ἐρχόντουσαν ἀντί ἔρχονταν ἤ ἤρχοντο (ἔρχονταν˙ γ' πληθѳ. πρόσωπο 
παρατατικοῦ τοῦ ρ. ἔρχοµαι)

Ὁ παρατατικός τοῦ ρήµατος ἔχει ὡς κάτωθѳι: 
  ἐρχόµουν, ἐρχόσουν, ἐρχόταν
    ἐρχόµαστε, ἐρχόσαστε, ἔρχονταν 

 Τό γ' πληθѳ. πρόσωπο ἐµφανίζεται καί ὡς ἐρχόσαντε καί ἐρχόντουσαν. 
Ἄς πάρουµε τώρα τόν τύπο ἐρχόντουσαν καί, τηροῦντες ἀµετάβλητο τό νέο 

θѳέµα ἐρχόντου- σέ ὅλα τά πρόσωπα, ἄς κλίνουµε τόν παρατατικό χρόνο καί κατ' 
ἄλλον τρόπον, ὅπως ἐκάµαµε καί µέ τήν προηγουµένη περίπτωσι τοῦ ρήµατος εἶµαι 
µέ ἀφετηρία τόν τύπον ἤντου-σαν, ὁπότε θѳά ἔχουµε: 
   ἐρχόντου-µουν, ἐρχόντου-σουν, ἐρχόντου-τουν 
   ἐρχόντου-σµεν, ἐρχόντου-στε, ἐρχόντου-σαν (!) 

Ὡραῖα ! Σάν ἀφρικανικά δέν µοιάζουν; 

 'βρίσκω καί 'βρίσκοµαι ἀντί εὑρίσκω καί εὑρίσκοµαι 
Παράγωγα τοῦ εὑρίσκω εἶναι ἡ εὕρεσις καί, ἐν συνθѳέσει, τά ἐξεύρεσις, 

ἀνεύρεσις, ἐφεύρεσις, ὡς καί τό συνεύρεσις (ἐκ τοῦ συνευρίσκοµαι). 
  Δ∆έν πιστεύουµε δέ ὅτι θѳά ὑπάρξη ἔστω καί ἕνας, ὁ ὁποῖος θѳά τολµήση νά 
ἰσχυρισθѳῆ, ὅτι τά παράγωγα αὐτά, µέ βάσι τό βρίσκω καί βρίσκοµαι, θѳά πρέπει νά 
πάρουν τή µορφή βρέσις, ἔκβρεσις, ἀνάβρεσις, ἐπίβρεσις καί σύµβρεσις (!)

ΘѲά ἦταν τουλάχιστον µειωτικό γιά τήν νοηµοσύνη τους καί πολύ προσβλητικό 
γιά τίς ἴδιες τίς λέξεις, ὅπως ἦσαν, ἐννοεῖται, πρίν ἀπό τήν κακοποίησί τους. 

  Πά' νά 'πῆ (πάει νά εἰπῆ = σηµαίνει)
«Πα' νά 'πῆ» ἤ «τί πα' να 'πῆ αὐτό; »

  Εἴµαστε µέ τά καλά µας; Τί εἶν' αὐτά; 
Ἀκόµη καί ἄν δεχθѳοῦµε τήν ἔκφρασι στήν πληρέστερη µορφή της, δηλαδή 

«πάει νά εἰπῆ», πάλι εἶναι ἀπαράδεκτη γιά µία γλῶσσα, πού διαθѳέτει τό 
πλουσιώτερο «ὁπλοστάσιο» αὐτοτελῶν λέξεων, γιά νά ἐκφράζη ἄψѱογα τόν κόσµο 
τῶν ἐννοιῶν της. 
  Ἑποµένως ἄς τά ξεχάσουµε αὐτά καί ἄς ἔχουµε ὑπ' ὄψѱιν τά «σηµαίνει» ἤ «τί 
σηµαίνει;». 

 Λέω ἤ λέου (λέγω)
 Με δεδοµένο ὅτι ἀπό τούς τύπους αὐτούς λείπει τό γράµµα γ, τά σύνθѳετα 
ρήµατα θѳά ἐνεφανίζοντο ὡς ἑξῆς:
  λοοδοτῶ   ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ λογοδοτῶ
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  λοοκρίνω    »  λογοκρίνω
  λοοµαχῶ    »  λογοµαχῶ
  ἐκλέω ἤ ἐκλέου   »  ἐκλέγω
  διαλέω ἤ διαλέου   »  διαλέγω
  συλλέω ἤ συλλέου   »  συλλέγω
  κ.λπ.

 ὡς καί τά παράγωγα οὐσιαστικά:
  λόος  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ λόγος
  λοϊκή   »  λογική
  λοοδοσία  »  λογοδοσία
  λοοκρισία  »  λογοκρισία
  λοοµαχία  »  λογοµαχία
  λοοπαίγνιο  »  λογοπαίγνιο
  ἐκλοή   »  ἐκλογή
  διαλοή  »  διαλογή
  συλλοή  »  συλλογή
  κ.λπ.

 Πέφτω (πίπτω)
 Ἐδῶ ἡ ἐµφάνισις τῶν συνθѳέτων ρηµάτων θѳά εἶχε τήν ἑξῆς µορφή:

ἐµπέφτω ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἐµπίπτω
εἰσπέφτω  »  εἰσπίπτω
ἐκπέφτω  »  ἐκπίπτω
συµπέφτω  »  συµπίπτω
προσπέφτω  »  προσπίπτω
ἀναπέφτω  »  ἀναπίπτω
καταπέφτω  »  καταπίπτω
µεταπέφτω  »  µεταπίπτω
παραπέφτω  »  παραπίπτω
περιπέφτω  »  περιπίπτω
ἀποπέφτω  »  ἀποπίπτω
ἐπιπέφτω  »  ἐπιπίπτω
ὑποπέφτω  »  ὑποπίπτω

 Τά δέ οὐσιαστικά θѳά ἐνεφανίζοντο ὡς ἑξῆς:
πέσις (τό πέσιµο)  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ πτῶσις
ἔκπεσις    »  ἔκπτωσις
σύµπεσις/σύµπεσµα  »  σύµπτωσις/σύµπτωµα
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πρόσπεσις    »  πρόσπτωσις
πρόπεσις    »  πρόπτωσις
κατάπεσις    »  κατάπτωσις
µετάπεσις    »  µετάπτωσις
παράπεσµα    »  παράπτωµα
περίπεσις    »  περίπτωσις
ἐπίπεσις    »  ἐπίπτωσις
ὑπόπεσις    »  ὑπόπτωσις
πέσµα     »  πτῶµα

 Πουλάω ἤ πουλάου (πωλῶ)
 Καθѳ' ὅµοιον τρόπον θѳά ἔχουµε:

προπουλάω ἤ -άου  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ προπωλῶ
µεταπουλάω ἤ -άου  »  µεταπωλῶ
καί:
πούλησις    »  πώλησις
προπούλησις   »  προπώλησις
µεταπούλησις   »  µεταπώλησις
ἐφηµεριδοπούλης   »  ἐφηµεριδοπώλης
ὀπωροπούλης   »  ὀπωροπώλης
παντοπούλης   »  παντοπώλης
κ.λπ.

 Ράβω (ράπτω)
 Σύνθѳετα ρήµατα ἀπό τό ράβω θѳά προέκυπταν τά ἑξῆς (µή ἐν χρήσει):

συρράβω   ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ συρράπτω
ἀποσυρράβω   »  ἀποσυρράπτω
καί ουσιαστικά τά κάτωθѳι:
ραβή     »  ραφή
συρραβή    »  συρραφή
ράβης     »  ράπτης
ἐµπορορράβης   »  ἐµπορορράπτης
συρραβικό µηχάνηµα  »  συρραπτικό µηχάνηµα
κ.ἄ.

 Ρίχνω (ρίπτω)
 Σύνθѳετα ρήµατα καθѳ' ὑπόθѳεσιν (µή ἐν χρήσει):

ἀναρρίχνω  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἀναρρίπτω
ἀπορρίχνω   »  ἀπορρίπτω
ἐπιρρίχνω   »  ἐπιρρίπτω
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καταρρίχνω   »  καταρρίπτω
παραρρίχνω   »  παραρρίπτω

 Σέρνω καί σούρνω (σύρω)
 Σύνθѳετα ρήµατα µή ἐν χρήσει (ὑποτιθѳέµενα):

ἀνασέρνω καί -ούρνω  ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ἀνασύρω
διασέρνω και -ούρνω   »  διασύρω
παρασέρνω καί -ούρνω   »  παρασύρω
ἀποσέρνω καί -ούρνω   »  ἀποσύρω
ἐπισέρνω καί -ούρνω   »  ἐπισύρω
συµπαρασέρνω καί -ούρνω  »  συµπαρασύρω
Καί οὐσιαστικά παράγωγα:
ἀνάσερσις καί -ουρσις   »  ἀνάσυρσις
διάσερσις καί -ουρσις   »  διάσυρσις
ἀπόσερσις καί -ουρσις   »  ἀπόσυρσις
κ.λπ.

 Σπρώχνω καί ζµπρώχνω (ὠθѳῶ) καί σπρώξιµο ἤ ζµπρώξιµο (ἡ ὤθѳησις)
 Οἱ τύποι αὐτοί ξεφεύγουν τελείως ἀπό ἐκεῖνον τοῦ ρήµατος ὠθѳῶ, ὁπότε θѳά 
µποροῦσαν νά προκύψѱουν τά ἀκόλουθѳα:

προσπρώχνω ἤ προζµπρώχνω ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ προωθѳῶ
ἐκσπρώχνω ἤ ἐκζµπρώχνω  »  ἐξωθѳῶ
ἀποσπρώχνω ἤ ἀποζµπρώχνω  »  ἀπωθѳῶ
καί:
πρόσπρωξις ἤ πρόζµπρωξις  »  προώθѳησις
ἔκσπρωξις ἤ ἔκζµπρωξις   »  ἐξώθѳησις
ἀπόσπρωξις ἤ ἀπόζµπρωξις  »  ἀπώθѳησις

 Στέλνω (στέλλω)
 Τά σύνθѳετα ρήµατα ὑπό τούς ὀρθѳούς τους τύπους ἐµφανίζονται (καί 
προφέρονται βεβαίως ἀπό ὅλους) ὡς κάτωθѳι:
 ἀναστέλλω, συστέλλω, διαστέλλω, καταστέλλω, περιστέλλω, ἀντιδιαστέλλω, 
ἀποστέλλω, ἐπιστέλλω, ἀντεπιστέλλω, ὑποστέλλω.
 Σέ καµµία δέ περίπτωσι δέν εἶναι ἐν χρήσει ὡς ἀναστέλνω, συστέλνω, 
διαστέλνω κ.λπ. (ἐκ τοῦ στέλνω).
 Ἐπίσης τά σύνθѳετα οὐσιαστικά ὀνόµατα ἀπαντῶνται ὅλα ὡς ἀναστολή, 
συστολή, διαστολή καί οὕτω καθѳεξῆς, πολύ ὀρθѳῶς, καί ὄχι ὡς ἀναστολνή, συστολνή, 
διαστολνή καί τά λοιπά.

 Φέρνω (φέρω)
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 α) Μέ τό φέρνω συνήθѳεις ἐκφράσεις:
 «Τί καλά ἤ τί νέα µᾶς φέρνεις σήµερα;», «καλά τά καταφέρνεις µέχρι τώρα», 
«ὅσα φέρνει ἡ ὥρα δέν τά φέρνει ὁ χρόνος», «φέρνει τόν κατακλυσµό», «ὁ λόγος τό 
φέρνει», «αὐτό τό παιδί φέρνει (ὁµοιάζει κάπως) τοῦ πατέρα του», «ἐγγλεζοφέρνω», 
«κουτοφέρνω» κ.λπ.
 β) Μέ τό φέρω συνήθѳεις ἐκφράσεις:
 «Το φέρω βαρέως», «οἱ δυνάµενοι νά φέρουν ὅπλα», «ἀνθѳρώπων ἕκαστος δύο 
πήρας φέρει» (Αἴσωπος), «τό βιβλίο φέρει τον ἑξῆς τίτλο», «δέν φέρω ἐγώ τήν 
εὐθѳύνη δι' ὅ,τι συνέβη», «ὅλα τά ἔγγραφα φέρουν τήν ὑπογραφή σου» κ.λπ.
 Δ∆έν ἀκούστηκε ἐξ ἄλλου ποτέ νά προφέρεται ὡς φορνά ἡ λέξις φορά (ἐκ τοῦ 
φέρω) οὔτε οἱ σύνθѳετες λέξεις

εἰσφορά ὡς εἰσφορνά
ἐκφορά  » ἐκφορνά
συµφορά  » συµφορνά
προσφορά  » προσφορνά
προφορά  » προφορνά
ἀναφορά  » ἀναφορνά
διαφορά  » διαφορνά

 καί καθѳ᾽ὅµοιον τρόπον ὅλες οἱ λοιπές.
 
 Ἐπίσης τά µέ τό φέρω καί προθѳέσεις σύνθѳετα ρήµατα τά γνωρίζουµε 
ἀνέκαθѳεν ὡς κάτωθѳι:

ἐµφέρω, -οµαι καί ὄχι ἐµφέρνω, -νοµαι
εἰσφέρω       »  εἰσφέρνω
ἐκφέρω, -οµαι      »  ἐκφέρνω, -νοµαι

 συµφέρω˙ ἀπαντᾶνται (ἤ ἀπαντᾶ) µόνον στό γ' πρόσωπο ἐνεστῶτος καί 
παρατατικοῦ τῆς ὁριστικής, δηλαδή:

συµφέρει - συνέφερε  καί ὄχι συµφέρνει - συνέφερνε
ἤ συµφέρουν - συνέφεραν      »  συµφέρνουν - συνέφερναν
προφέρω         »  προφέρνω

προφέροµαι˙ συνήθѳως ἀπαντᾶται ὡς τριτοπρόσωπο, δηλαδή:
προφέρεται - προφέρονται καί ὄχι προφέρνεται, -νονται
ἀναφέρω, -οµαι        »  ἀναφέρνω, -νοµαι
διαφέρω, -οµαι        »  διαφέρνω, -νοµαι

καταφέρω (καί καταφέρνω, ἀλλά µέ διαφορετική σηµασία)
καταφέροµαι   καί ὄχι καταφέρνοµαι
µεταφέρω, -οµαι        »  µεταφέρνω, -νοµαι
παραφέρω, -οµαι        »  παραφέρνω, -νοµαι
περιφέρω, -οµαι        »  περιφέρνω, -νοµαι
ἀποφέρω         »  ἀποφέρνω
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ἐπιφέρω         »  ἐπιφέρνω
ὑποφέρω         »  ὑποφέρνω
ἐνδιαφέρω, -οµαι        »  ἐνδιαφέρνω, -οµαι
συνεισφέρω         »  συνεισφέρνω
συνεκφέρω         »  συνεκφέρνω
συνεπιφέρω         »  συνεπιφέρνω
συµπεριφέρω, -οµαι       »  συµπεριφέρνω, -νοµαι

Συνηρηµένα ρήµατα

Στήν ἐνεργητική φωνή εἰς άω -ῶ
Στή µέση καί παθѳητική φωνή εἰς άοµαι -ῶµαι

(ὅπως τιµάω -ῶ καί τιµάοµαι -ῶµαι)

Στό παρόν  σχόλιό µας θѳά περιορισθѳοῦµε στόν ἐνεστῶτα χρόνο τῆς µέσης 
φωνῆς, ἐπειδή ἔχει ἄµεση σχέσι µέ τό θѳέµα καί πού κλίνεται ὡς ἑξῆς (τοῦ ρήµατος 
διερωτῶµαι ἐπί παραδείγµατι):
    διερωτῶµαι, διερωτᾶσαι, διερωτᾶται 
    διερωτώµεθѳα,  διερωτᾶσθѳε,   διερωτῶνται 
 Καθѳ' ὅµοιον τρόπον κλίνονται, πλήν ἄλλων καί τά κάτωθѳι: 

 δαπανῶµαι, ἀποσπῶµαι, κατασπαταλῶµαι, πλανῶµαι, 
 ἐκτιµῶµαι, ἀποσιωπῶµαι, διαθѳλῶµαι. 

 Ἡ Τηλεόρασις καί τό Ραδιόφωνο ἐν τούτοις µᾶς τά λένε πολλές φορές ἀλλιῶς. 
 Ἔχουν ἀκουσθѳῆ δηλαδή κατά καιρούς τά ἑξῆς... ἑλληνοπρεπέστατα (!): 

α) Στό γ' ἑνικό πρόσωπο 
 διερωτεῖται    ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ   διερωτᾶται 
 ἐκτιµεῖται   »  ἐκτιµᾶται 

   πλανεῖται   »  πλανᾶται 
   σπαταλεῖται   »  σπαταλᾶται

  β) Στό γ' πληθѳυντικό πρόσωπο 
 δαπανοῦνται    ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ   δαπανῶνται 

   ἀποσιωποῦνται  »  ἀποσιωπῶνται
   ἀποσποῦνται  »  ἀποσπῶνται 
   διαθѳλοῦνται   »  διαθѳλῶνται

ΘѲεωροῦµε χρήσιµο ἐπί τῆ εὐκαιρία νά προβοῦµε σέ µία διευκρίνισι, πού 
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ἀφορᾶ τό ρῆµα µετρῶ στή µέση καί παθѳητική φωνή, δηλαδή τό µετροῦµαι στή 
συνηθѳέστερη παραλλαγή του, διότι τά πράγµατα ἐδῶ συγχέονται. 

Συγκεκριµένα στό γ' ἑνικό πρόσωπο καί στό γ' πληθѳυντικό οἱ τύποι τοῦ 
ρήµατος προφέρονται ἀπό πολλούς ὡς µετρᾶται καί µετρῶνται, ἐνῶ καί οἱ δύο εἶναι 
ἐσφαλµένοι, διά τόν λόγον ὅτι τό ρῆµα δέν συγκαταλέγεται στά εἰς άοµαι -ῶµαι 
συνηρηµένα, ἀλλά στά εἰς έοµαι -οῡµαι, ὅπως εἶναι τό ποιέοµαι -οῡµαι (ἐνεργητική 
φωνή ποιέω -ῶ).

Συνεπῶς τό µετρῶ, ὡς ἀσυναίρετο, ἦταν µετρέω καί τό µετροῦµαι ἦταν 
µετρέοµαι, τό ὁποῖο, κλινόµενο, ἐµφανίζεται ὡς ἀκολούθѳως: 
  µετροῦµαι, µετρεῖσαι, µετρεῖται 
    µετρούµεθѳα, µετρεῖσθѳε, µετροῦνται

Μετρεῖται λοιπόν (αὐτός, -ή, -ό) ἀντί τοῦ ἐσφαλµένου µετρᾶται καί 
µετροῦνται (αὐτοί, -ές, -ά) ἀντί τοῦ ἐπίσης ἐσφαλµένου µετρῶνται. 

Τό φαινόµενο αὐτό εἶναι σύνηθѳες στά εἰς έω -ῶ καί στά εἰς έοµαι -οῡµαι 
συνηρηµένα ρήµατα, καθѳ' ὅσον στή δηµοτική γλῶσσα ἐκλαµβάνονται ὡς συνηρηµένα 
εἰς άω -ῶ καί άοµαι -ῶµαι, ἔχουν δέ ἐπί πλέον καί ἄλλους, τελείως διαφορετικούς 
τύπους, µέ ποικίλες καταλήξεις σέ ἀρκετά πρόσωπα, ὅπως τά ἔχει διαµορφώσει τό 
ἴδιο αὐτό γλωσσικό ἰδίωµα. 

Συλλαβική αὔξησις ρηµάτων

  Ὁ παρατατικός τοῦ ρήµατος γράφω, π.χ. κλίνεται ὡς ἑξῆς: 
    ἔγραφα, ἔγραφες, ἔγραφε 
    ἐγράφαµε, ἐγράφατε, ἔγραφαν

 Τόν εὑρίσκουµε ὅµως καί ἀλλιῶς, ὅπως: 
    ἔγραφα, ἔγραφες, ἔγραφε 
    γράφαµε, γράφατε, γράφανε

Αὐτό σηµαίνει ὅτι ἄλλα πρόσωπα παίρνουν αὔξησι συλλαβική καί ἄλλα ὄχι. 
Τό γιατί εἶναι ...δυσεξήγητο˙ τό µόνο  πού µπορεῖ νά ὑποθѳέση κανείς, εἶναι ὃτι ἀπό το 
γράφαµε, φέρ' εἰπεῖν, ἕως τό ἐγράφαµε ἐµεσολαβοῦσε µεγάλη ἀπόστασις, γιά τήν 
ὁποία ἀπητεῖτο καί ...χρόνος καί ...κόπος πολύς (!) 
  

Τό ἴδιο ἀκριβῶς συµβαίνει καί µέ τόν ἀόριστο χρόνο τοῦ ρήµατος. 
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Μετοχές

 1. Ἐνεργητικῆς φωνῆς 

Ἡ κλίσις τῶν µετοχῶν κατά τήν Δ∆ηµοτική διακρίνεται γιά τήν παντελῆ 
ἔλλειψѱι κοµψѱότητος, πού φθѳάνει σέ πολλές περιπτώσεις στό ἐπίπεδο κάποιας ἄλλης 
ἀρχέγονης γλώσσας. 

Παραδείγµατος χάριν 
 Ἐκ τῶν ρηµάτων τρέχω καί λήγω: 
 α) Γενική πτῶσις 
  τοῦ τρέχοντα  ἀντί  τοῦ τρέχοντος 
  τοῦ λήγοντα     »  τοῦ λήγοντος 
Ἐκφράσεις κατά τούς ὀρθѳούς τύπους: «Τοῦ τρέχοντος ἔτους» καί «τρέχοντος ἔτους», 
«τοῦ λήγοντος µηνός» καί «λήγοντος µηνός» ἤ «λήγοντος τοῦ µηνός» κ.λπ. 

  β) Γενική πτῶσις 
       τῆς τρέχουσας  ἀντί  τῆς τρεχούσης 
       τῆς λήγουσας    » τῆς ληγούσης 

Ἐκφράσεις  κατά τούς ὀρθѳούς τύπους: «Τῆς τρεχούσης ἑβδοµάδος», «τῆς 
τρεχούσης θѳητείας», «τῆς ληγούσης ἑβδοµάδος», «τῆς ληγούσης θѳητείας» ἤ 
«ληγούσης τῆς ἑβδοµάδος» καί «ληγούσης τῆς θѳητείας του» κ.λπ. 

 γ) Ὀνοµαστική πτῶσις
Ὅσον ἀφορᾶ τήν ὀνοµαστική πτῶσι, οἱ τύποι ὁ τρέχοντας, ὁ λήγοντας κ.λπ. 

δέν ἠχοῦν καθѳόλου εὐχάριστα ὅσο ὁ τρέχων, ὁ λήγων κ.λπ. 
Π.χ. ὁ τρέχων χρόνος, ὁ τρέχων λογαριασµός (ὁ τρεχούµενος), ὁ λήγων χρόνος, 

ὁ λήγων ἐνιαυτός (τό ἔτος) κ.λπ. 
Γιά πληρέστερη εἰκόνα τῆς ὀρθѳῆς κλίσεως τῆς συγκεκριµένης µετοχῆς, δίδουµε 

στή συνέχεια τίς πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ ἀριθѳµοῦ τοῦ ρ. τρέχω καί στά τρία γένη: 
  Ὀνοµ.  ὁ τρέχων  ἡ τρέχουσα  τό τρέχον 
  Γεν.  τοῦ τρέχοντος τῆς τρεχούσης τοῦ τρέχοντος 
  Αιτ.  τόν τρέχοντα τήν τρέχουσα(ν) τό τρέχον 
  Κλητ.  (ὦ) τρέχων  (ὦ) τρέχουσα (ὦ) τρέχον 

 2. Ἐνεργητικοῦ ἀορίστου β'
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  Παράξενα καί κακόηχα ἠχοῦν ἐπίσης σέ ὡρισµένες πτώσεις οἱ µετοχές τοῦ 
ἐνεργητικοῦ ἀορίστου β', ὅπως: 
  Ὀνοµ.  ὁ παθѳόντας  ὁ λαβόντας  ὁ τυχόντας
  Γεν.  τοῦ παθѳόντα τοῦ λαβόντα  τοῦ τυχόντα
 καί τοῦ θѳηλυκοῦ γένους 
  Γεν.  τῆς παθѳούσας τῆς λαβούσας τῆς τυχούσας
  κ.λπ. 
 Ἐρχόµεθѳα τώρα στόν ὀρθѳό, τόν εὔηχο καί ἑλκυστικό τρόπο κλίσεως:
  Ὀνοµ.  ὁ παθѳών    ἡ παθѳοῦσα    τό παθѳόν 
  Γεν.     τοῦ παθѳόντος  τῆς παθѳούσης  τοῦ παθѳόντος
  Αἰτ.     τόν παθѳόντα   τήν παθѳοῦσα(ν)  τό παθѳόν 
  Κλητ.   (ὦ) παθѳών    (ὦ) παθѳοῦσα   (ὦ) παθѳόν 
  Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά σωρείαν ἄλλων, ἁπλῶν καί ἐν συνθѳέσει, µετοχῶν (ὁ 
βαλών, ὁ ἐλθѳών, ὁ εὑρών, ὁ θѳανών καί ἀποθѳανών, ὁ ἰδών, ὁ µαθѳών, ὁ παρατυχών, ὁ 
πεσών, ὁ φυγών καί καταφυγών, κ.λπ.). 

 3. Μέσης καί παθѳητικῆς φωνῆς
 Ἡ µετοχή τοῦ ρήµατος ἕποµαι π.χ. κλίνεται κατά τόν ὀρθѳό τρόπο ὡς κάτωθѳι: 
   ὁ ἑπόµενος    ἡ ἑποµένη    τό ἑπόµενον 
   τοῦ ἑποµένου  τῆς ἑποµένης   τοῦ ἑποµένου 
   τόν ἑπόµενον   τήν ἑποµένην   τό ἑπόµενον 
   (ὦ) ἑπόµενε   (ὦ) ἑποµένη   (ὦ) ἑπόµενον 

   οἱ ἑπόµενοι  οἱ ἑπόµενες  τά ἑπόµενα
   τῶν ἑποµένων   τῶν ἑποµένων  τῶν ἑποµένων 
   τούς ἑποµένους  τίς ἑπόµενες   τά ἑπόµενα
   (ὦ) ἑπόµενοι   (ὦ) ἑπόµενες   (ὦ) ἑπόµενα

Παρά ταῦτα, µετά ἀπό ἀναβίβασι τοῦ τόνου σέ ὡρισµένες πτώσεις, τά 
ἀνωτέρω προφέρονται ἀπό τούς τρέφοντες συµπάθѳεια πρός τήν ἀµουσία (= τήν 
ἔλλειψѱι µουσικότητος) ὡς ἑξῆς: 
   ὁ ἑπόµενος     ἡ ἑπόµενη    τό ἑπόµενο 
   τοῦ ἑπόµενου  τῆς ἑπόµενης   τοῦ ἑπόµενου
   τόν ἑπόµενο   τήν ἑπόµενη   τό ἑπόµενο 
   (ὦ) ἑπόµενε   (ὦ) ἑπόµενη   (ὦ) ἑπόµενο 

   οἱ ἑπόµενοι    οἱ ἑπόµενες    τά ἑπόµενα 
   τῶν ἑπόµενων  τῶν ἑπόµενων  τῶν ἑπόµενων
   τούς ἑπόµενους  τίς ἑπόµενες   τά ἑπόµενα 
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   (ὦ) ἑπόµενοι   (ὦ) ἑπόµενες   (ὦ) ἑπόµενα

Κατά τόν ἴδιο τρόπο συνηθѳίζουν νά προφέρουν τίς µετοχές τῶν συνηρηµένων 
ρηµάτων, ἀναβιβάζοντας δηλαδή τόν τόνο κατά µία συλλαβή σέ ὅσες πτώσεις 
τονίζονται στήν παραλήγουσα.
  Ἐµεῖς τίς παραθѳέτουµε στήν ὀρθѳή τους µορφή. 
 Π.χ.  ὁ τιµώµενος,  ἡ τιµωµένη,  τό τιµώµενον 

  (ἐκ τοῦ τιµάοµαι -ῶµαι)
 ὁµοίως  ὁ ἡγούµενος, ἡ ἡγουµένη, τό ἡγούµενον

  (ἐκ τοῦ ἡγέοµαι -οῡµαι) 
 ἐπίσης  ὁ δηλούµενος, ἡ δηλουµένη, τό δηλούµενον 

  (ἐκ τοῦ δηλόοµαι -οῡµαι).

Προθѳέσεις

Ἡ σηµασία τῶν προθѳέσεων

Δ∆έν χωρεῖ καµµία ἀµφιβολία, ὅτι οἱ προθѳέσεις ἀποτελοῦν ἕνα ἐξαιρετικῆς 
σηµασίας κεφάλαιο µεταξύ τῶν ἄλλων µερῶν τοῦ λόγου, ὄχι µόνον διότι βοηθѳοῦν 
σηµαντικά, ὡς ἁπλές λέξεις, στήν πληρέστερη διατύπωσι τῶν νοηµάτων, ἀλλά καί 
διότι οἱ κατόπιν συνθѳέσεως µέ αὐτές σχηµατιζόµενες λέξεις, πέρα ἀπό τό ὅτι 
ἀπαντῶνται σέ µία θѳαυµασία ποικιλία λεκτικῶν ἀποχρώσεων, ἀποδίδουν 
τελειότατα πλῆθѳος διαφορετικῶν ἐννοιῶν, τίς ὁποῖες µόνες τους οἱ ριζικές λέξεις (= 
τά λήµµατα) θѳά ἦταν ἀδύνατον νά µᾶς προσφέρουν. 
  Ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον θѳεωροῦµε τό θѳέµα κατ' ἐξοχήν σηµαντικό, εἶναι ὅτι ἡ 
Δ∆ηµοτική ἐµφανίζεται ἰδιαιτέρως «στενοχωρηµένη» καί ἀποσιωπᾶ τήν συνεχιζοµένη 
χρῆσι τῶν προθѳέσεων στή σφαῖρα τῆς Καθѳοµιλουµένης, (ἡ ὁποία εἶναι γλωσσικό 
ἰδίωµα διάφορον ἐκείνης), µέ σκοπό νά ὑποβαθѳµίση τήν σπουδαιότητά τους καί νά 
τίς ὠθѳήση πρός τή λήθѳη, ἐάν αὐτό θѳά τῆς ἦταν εὔκολο µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου. 

 Ἀκόµη δέ, ἐπειδή προέρχονται ὅλες ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, τῆς 
προκαλοῦν συχνά (τῆς Δ∆ηµοτικῆς) στοµαχικές διαταραχές καί ἔντονες ἡµικρανίες, µέ 
ἀποτέλεσµα νά µή ἔχη ἤρεµον ὕπνο…. 

 Ἄς φαντασθѳοῦµε τέλος πόσον πτωχή καί ἀγνώριστη θѳά καταντοῦσε στ' 
ἀλήθѳεια ἡ γλῶσσα, ἐάν κάποιοι µᾶς ὑπεχρέωναν νά διαγράψѱουµε τίς προθѳέσεις ἀπό 
τό λεξιλόγιό µας. Ἀλλοίµονό µας τότε˙ θѳά ὡδηγούµεθѳα ἀναντιρρήτως σέ πολιτιστική 
κατάρρευσι. 

Εἰς πεῖσµα ἐν τούτοις τῆς διανοητικῆς σαθѳρότητος τῶν ψѱευδελλήνων, ἐµεῖς δέν 
πρόκειται νά τίς ἀγνοήσουµε ποτέ καί νά τίς θѳέσουµε στό περιθѳώριο, ἐφ' ὅσον 
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χρόνον ἡ Γῆ θѳά συνεχίζη τήν περί τόν Ἥλιον τροχιά της.

Ἡ χρῆσις τῆς προθѳέσεως «διά»

 Ἐδῶ θѳά εὑρεθѳοῦµε ἐνώπιον µίας τεραστίας ἀνακολουθѳίας, ἐάν ἀνατρέξουµε 
στή σύνθѳεσι λέξεων µέ τήν πρόθѳεσι διά, διότι, ἐνῶ δέχονται οἱ ἄµοιροι γλωσσικῆς 
παιδείας τήν ὕπαρξι τόσων καί τόσων ἐν συνθѳέσει λέξεων, δέν κάνουν κἂν λόγο, ὅτι 
ἡ πρόθѳεσις διά εὑρίσκεται «ἐν ζωῆ» καί διαδραµατίζει καί ἐκτός συνθѳέσεως (καί 
µόνη δηλαδή) τόν σπουδαῖο ρόλο πού τῆς ἔχει ἀναθѳέσει ἡ Μητέρα Γλῶσσα.

Π.χ. Δ∆ιά µέσου, διά πυρός καί σιδήρου, διά βίου, ἦλθѳε διά ξηρᾶς, διά τῶν 
ὁδῶν τῆς πόλεως, δί' ὀλίγων, διά βραχέων, διά µακρῶν, διά µιᾶς, διά παντός, διά 
τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων κ.λπ. 

«Γιά»˙ ἡ πρόθѳεσις «διά» στή Δ∆ηµοτική

  Ἀξιοπρόσεκτα εἶναι τά κάτωθѳι παραδείγµατα. 
Ἡ λέξις διαγωγή εἶναι ὡς γνωστόν σύνθѳετη, µέ πρῶτο συνθѳετικό της τήν 

πρόθѳεσι διά καί δεύτερο τή λέξι ἀγωγή. Ἐάν ἐδῶ ἠθѳέλαµε βρεθѳῆ στήν ἀνάγκη νά 
χρησιµοποιήσουµε τήν ἀντίστοιχη πρόθѳεσι τῆς Δ∆ηµοτικῆς, δηλαδή τήν γιά, θѳά 
προέκυπτε ὁ κωµικός τύπος γιαγωγή, ὁ ὁποῖος τυγχάνει ἐν τούτοις ἀνύπαρκτος! 

Καθѳ' ὅµοιον τρόπον θѳά εἴχαµε: 
 γιά - γνωσις         ἀντί διά - γνωσις 
 για - γραφή                  »    δια - γραφή 
 γιά - δροµος                 »    διά - δροµος 
 για - ζύγιο                    »    δια - ζύγιο 
 γιά - θѳεσις                    »    διά - θѳεσις 
 για - θѳήκη                    »    δια - θѳήκη 
 για - κοπή                    »    δια - κοπή
 γιά - κοσµος                 »    διά - κοσµος 
 γιά - αἴσθѳησις = γι - αίσθѳησις        »    διά - αἴσθѳησις = δι - αίσθѳησις
 γιά - εἴσδυσις = γι - είσδυσις         »    διά - εἴσδυσις = δι - είσδυσις
 γιά - ἐξαγωγή = γι - εξαγωγή         »    διά - ἐξαγωγή = δι - εξαγωγή

  κ.λπ.

Συγγνώµη (σύν + γνώµη) καί ἐσφαλµένως συγνώµη
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Ὑποστηρίζεται ἀπό πολλούς, ὅτι ἡ λέξις συγγνώµη θѳά πρέπει νά προφέρεται 
ὡς συγνώµη. Παραγνωρίζουν ὅτι κατ' αὐτόν τόν τρόπο ἔρχονται σέ ἀντίθѳεσι πρός 
βασικόν κανόνα τῆς Γραµµατικῆς, ὁ ὁποῖος λέει, ὅτι τό γράµµα ν, ὡς τελευταῖο 
γράµµα µίας λέξεως (προκειµένου περί συνθѳέτων λέξεων) ἀφοµοιώνεται πρός τό 
πρῶτο τῆς ἑποµένης λέξεως, ὅταν αὐτό εἶναι τό γ. Δ∆ηλαδή: 
   σύν + γνώµη  = συγγνώµη 
   σύν + γένος    =  συγγενής 
   σύν + γραφή    =   συγγραφή 
   σύν + γράµµα  =   σύγγραµµα 
   σύν + γνωστός   =   συγγνωστός 
   σύν + γραφεύς   =   συγγραφεύς κ.λπ. 

 Ὁµοίως: 
   ἐν + γάµος  =   ἔγγαµος 
   ἐν + γένος     = ἐγγενής
   ἐν + γόνος     = ἒγγονος 
   ἐν + γραφή    = ἐγγραφή 
   ἐν + γράφω    = ἐγγράφω 
   ἐν + γράµµατα  = ἐγγράµµατος  κ.λπ. 

 Ἀκόµη:
  πάλιν + γένεσις   = παλιγγενεσία κ.ἂ. 

Ὁ ρόλος τῶν προθѳέσεων

Τήν σπουδαιότητα τοῦ ρόλου τῶν προθѳέσεων θѳά προσπαθѳήσουµε νά κάµουµε 
κατανοητή µέ τήν παράθѳεσι ὀλίγων παραδειγµάτων πού ἀκολουθѳοῦν. 

 1. Τό ρῆµα βάλλω καί τό παράγωγό του (ἡ) βολή ἐν 
συνθѳέσει µέ προθѳέσεις:

 Προθѳέσεις    Ρῆµα           Σύνθѳ. ρήµατα    Σύνθѳ. οὐσιαστικά
 ἐν      +  βάλλω =  ἐµβάλλω    ἐµβολή 
  εἰς      +             »       =  εἰσβάλλω    εἰσβολή 
 ἐκ (ἤ ἐξ)     +             »        =  ἐκβάλλω  ἐκβολή 
  σύν       +             »        =   συµβάλλω    συµβολή
  πρός      +             »        =        προσβάλλω   προσβολή 
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  πρό      +             »        =        προβάλλω    προβολή 
  ἀνά     +             »        =  ἀναβάλλω   ἀναβολή 
 διά       +             »         = διαβάλλω    διαβολή 
  κατά     +             »         = καταβάλλω   καταβολή 
  µετά     +             »        =  µεταβάλλω    µεταβολή 
  παρά    +             »        =   παραβάλλω   παραβολή 
  περί       +             »        =        περιβάλλω    περιβολή 
  ἀντί       +             »        =        ἀντιβάλλω    ἀντιβολή 
  ἀµφί      +             »       =  ἀµφιβάλλω    ἀµφιβολία 
  ἀπό    +          »      =   ἀποβάλλω    ἀποβολή
  ἐπί     +            »        =   ἐπιβάλλω    ἐπιβολή 
  ὑπό      +            »        =   ὑποβάλλω    ὑποβολή 
  ὑπέρ    +             »        =  ὑπερβάλλω  ὑπερβολή 

 α) Βολή˙ ἡ πρᾶξις τοῦ βάλλω, ἐκσφενδόνισις, ρίψѱιµο. 
 β) Ἀπό τό ρῆµα ἀµφιβάλλω τό ἀντίστοιχο οὐσιαστικό εἶναι ἀµφιβολία.  

 2. Δ∆ίδουµε κατωτέρω ὡρισµένα σχετικά παραδείγµατα, χωρίς νά ἐπεκταθѳοῦµε 
περισσότερο, διότι οἱ λέξεις πού προέρχονται ἀπό τά ἀνωτέρω ρήµατα εἶναι πάρα 
πολλές. Εἶναι: 

α) Ὀνόµατα οὐσιαστικά˙ ὅπως ἡ βολή καί ἐν συνθѳέσει µέ ὅλες τίς προθѳέσεις 
(ἐµβολή, ἀναβολή κ.λπ.).
 Ἐπίσης ἀναβλητικότης, ἐπιβλητικότης, ἐµβόλιο, ἔµβολο, παράβολο, σύµβολο 
κ.λπ. 

β) Ἐπίθѳετα˙ ἀµφίβολος, ἀναβλητικός, ἀναβλητέος, ἐµβόλιµος, µεταβλητός, 
παραβλητός κ.λπ. 

γ) Μετοχές ἐνεστῶτος ἐνεργητικῆς φωνῆς˙ βάλλων, -ουσα, -ον, καί ἐν 
συνθѳέσει  ἐπιβάλλων, ὑπερβάλλων κ.λπ. 

δ) Μετοχές ἐνεργητικοῦ ἀορίστου β'˙ βαλών, -οῦσα, -όν καί ἐν συνθѳέσει 
εἰσβαλών, καταβαλών κ.λπ.  

ε) Μετοχές ἐνεστῶτος µέσης καί παθѳητικῆς φωνῆς˙ βαλλόµενος, -µένη, -µενον 
καί ἐν συνθѳέσει συµβαλλόµενος, ἐπιβαλλόµενος κ.λπ. 

στ) Μετοχές παθѳητικοῦ ἀορίστου˙ βληθѳείς, -εῖσα, -έν καί ἐν συνθѳέσει 
ἀναβληθѳείς, ὑποβληθѳείς κ.λπ. 

 3. Σχηµατισµός λέξεων ἀπό τή σύνθѳεσι τῶν προθѳέσεων κατά, µετά, ἀντί, ἀπό, 
ἐπί καί ὑπό, µέ δασυνόµενες λέξεις: 

 ἐπί + ὁδός  =  ἒφοδος
  κατά +  ὁδός    =  κάθѳοδος
  µετά +  ὁδός    =  µέθѳοδος
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  µετά +  ἑπόµενος =  µεθѳεπόµενος
  ἀντί  +  ἵσταµαι =  ἀνθѳίσταµαι 
  ἀπό   +  ὁρισµός  =  ἀφορισµός 
  ἐπί   +  ἡµερίς   =  ἐφηµερίς
  ἐπί   +  ὁρµῶ   =  ἐφορµῶ
  ὑπό  +  ἁρπάζω  =  ὑφαρπάζω
  ὑπό  +  ἥλιος   =  ὑφήλιος
 κ.λπ. 

 4. Οἱ ἴδιες προθѳέσεις ὡς ἄνω ἀκολουθѳούµενες ἀπό δασυνόµενες λέξεις, χωρίς 
νά συντίθѳενται σέ µία λέξι: 

  ἀπό   +  ἑνός      =  ἀφ' ἑνός (µέν)
  ἀπό   +  ἑτέρου     =  ἀφ' ἑτέρου (δέ)
  ἐπί  +  ὅπλου    =  ἐφ' ὅπλου (λόγχη) 
  ἐπί  +  ὅσον      =  ἐφ' ὅσον (χρόνον) 
  κατά +  ὅσον    =  καθѳ' ὅσον (γνωρίζω) 
  κατά +  ἑκάστην   =  καθѳ' ἑκάστην (ἡµέραν)
  ἐπί  +  ὅλης     =  ἐφ' ὅλης (τῆς ὕλης)
  µετά  +  ὑπολήψѱεως    =  µεθѳ' ὑπολήψѱεως (βαθѳείας)
  ὑπό  +  ὑµῶν     =  ὑφ' ὑµῶν (ὑποδειχθѳέντα)
  κατά  +  ὕλην     =  καθѳ' ὕλην (ἁρµόδιος)
  κατά  +  ὑπαγόρευσιν = καθѳ' ὑπαγόρευσιν (ἐπιστολή)
  ἐπί  +  ἑνός      =  ἐφ' ἑνός (ζυγοῦ) 
  κατά  +  ὑπόδειξιν    =  καθѳ' ὑπόδειξιν (δική σας)
  κατά  +  ὑπέρβασιν    = καθѳ' ὑπέρβασιν (καθѳήκοντος)
  µετά +  ἡµῶν    =  µεθѳ' ἡµῶν (ὁ ΘѲεός)
  ἀπό +  ὑψѱηλοῦ    =  ἀφ' ὑψѱηλοῦ (τούς βλέπει ὅλους)
  ὑπό +  οἱανδήποτε   =  ὑφ' οἱανδήποτε (µορφήν) 
  ἀπό +  ὅτου     =  ἀφ' ὅτου (ἐπανῆλθѳε)
  ἀπό +  ἧς    =  ἀφ' ἧς (στιγµῆς)
  ἐπί +    ὁλοκλήρου   =  ἐφ' ὁλοκλήρου (τοῦ ποσοῦ) 
  κατά +  ὅµοιον     =  καθѳ' ὅµοιον (τρόπον)
 ἀντί  +  ὑµῶν    =  ἀνθѳ' ὑµῶν (ὁρισθѳέντες)
 κ.λπ. 

Ἐπιρρήµατα
 

Συνήθѳη ἀλλοιωµένα ἐπιρρήµατα
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  Χωρίς ἐκτεταµένα σχόλια ἀναφερόµεθѳα κατωτέρω σέ ὡρισµένα ἐπιρρήµατα, 
ὅπως ἀπαντῶνται, ἐκτός ἀπό τόν προφορικό, καί στόν γραπτό µας λόγο. 

Ἄς τά ἰδοῦµε: 
 
 Ἐχθѳές, ἐχτές, χτές καί κτές, ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ χθѳές.
 Ἐπίσης λέγεται χτεσινός ὁ χθѳεσινός, ἀλλά δέν συνηθѳίζεται καί ὡς ἐχθѳεσινός, 
κτεσινός ἤ ἐκτεσινός.

 'νωρίς ἀντί ἐνωρίς (ἐν + ὥρα) 

 'φέτος καί 'φέτο ἀντί ἐφέτος˙  (ἐπί + ἔτος = ἐπ' ἔτος = ἐφέτος) κατ' ἐξαίρεσιν 
ἀπό τόν κανόνα, ἀφοῦ ἡ λέξις ἔτος δέν δασύνεται. 

 'µπρός ἀντί ἐµπρός καί µπροστινός (ἐκ τοῦ µπροστά) ὁ ἐµπρόσθѳιος, ἀλλά τά 
ἔµπροσθѳεν, ἐµπρόσθѳιος, ἐµπροσθѳογεµής, ἐµπροσθѳοφυλακή, δέν λέγονται 'µπρόσθѳεν, 
'µπρόσθѳιος, 'µπροσθѳογεµής, 'µπροσθѳοφυλακή. 

 'πάνω ἀντί ἐπάνω (ἐπί + ἄνω) 
 
 'πάνου ἀντί ἐπάνω 

 ἀπάνου ἀντί ἐπάνω (ἀπό τά ἀπό + ἄνου;)
 
 παραπάνου ἀντί παραπάνω

 χάµου ἀντί χαµαί ἤ χάµω

 κάτου ἀντί κάτω˙ τά παράγωγά του θѳά µεταµορφωθѳοῦν εἰς κάτουθѳεν, κάτουθѳι, 
κατουτέρω, κατούτερος, ἀντί τῶν ὀρθѳῶν κάτωθѳεν, κάτωθѳι, κατωτέρω, κατώτερος;

 'δῶ ἀντί ἐδῶ

 'κεῖ ἀντί ἐκεῖ

 µπάς (καί) ἀντί µήπως˙ (µπάς˙ κατά συγκοπήν ἐκ τοῦ µήπως καί κατ' ἄλλους ἐκ 
τοῦ σλαυικοῦ mbase = ἴσως)

 ἐπ' οὐδενί ἀντί ἐπ' οὐδενί λόγω. (Ἐπ' οὐδενί λόγω˙ ἐπιρρηµατική φράσις πού 
σηµαίνει: κατ' οὐδένα λόγον, οὐδόλως, µέ κανένα τρόπον). Τό ἐπ' οὐδενί  εἶναι 
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φράσις ἐλλιπής καί δέν ἀποδίδει τό νοούµενον. Δ∆έν σηµαίνει µέ ἄλλα λόγια τίποτε. 

 ἔτσι ὥστε (= οὕτως ὥστε, εἰς τρόπον ὥστε)
 Ἡ κακόηχη καί ἄχρωµη λέξις ἔτσι ἔχει εἰσβάλει γιά τά καλά στή ζωή µας, σέ 
τέτοιο µάλιστα βαθѳµό, ὥστε παρουσιαστές ραδιοφωνικῶν καί τηλεοπτικῶν 
προγραµµάτων, ὡς καί οἱ ἐµφανιζόµενοι συχνά σέ ἐκποµπές µέσω τῶν σταθѳµῶν, νά 
παρασύρωνται πολλές φορές ἐν τῆ ρύµη τοῦ λόγου καί νά χρησιµοποιοῦν τήν 
ἐπιρρηµατική φράσι «οὕτως ὥστε», ὅπως εἶχαν µάθѳει ὅλα τά χρόνια τῶν δεκαετιῶν 
πού ἔχουν προηγηθѳῆ, ἀλλά µετά ἀπό δύο ἤ τρία δευτερόλεπτα, ὅταν ἀνακτοῦν τόν 
«ἔλεγχο» τοῦ ἑαυτοῦ τους, τήν διορθѳώνουν ἀµέσως εἰς «ἔτσι ὥστε», ἐπειδή φοβοῦνται 
µή τυχόν κατηγορηθѳοῦν, ὅτι τούς διέπουν φασιστικές ἀντιλήψѱεις καί ἰδέες, λόγω τοῦ 
ὅτι ὁµιλοῦν ἑλληνικά!

Σηµειώνουµε ἐπί τῆ εὐκαιρία, ὅτι ἡ ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα δέν 
συµπεριελάµβανε στή φθѳογγολογική της φαρέτρα τούς βαρβαρικούς φθѳόγγους τσ 
καί τζ. 

Λοιπά ἐπιρρήµατα

Παραθѳέτουµε ἐν συνεχεία καί τά κάτωθѳι ἰδιότυπα, ὅπως τά ἔχει διαµορφώσει 
ἡ ἀπαιδευσία καί ἡ ἀµάθѳεια πολλῶν λαϊκῶν τάξεων ἀπό παλαιοτέρους χρόνους, 
ὅπως: 
  ποτές (ἀντί τοῦ ὀρθѳοῦ ποτέ) 
  κάποτες (κάποτε)
  τότες (τότε)
  τότενες (τότε)
  τάχατε(ς) καί τάχατι(ς) (τάχα)
 πάλε (πάλι)
  ἐδώθѳενε(ς) (ἀπό ἐδῶ)

ἐκείθѳενε(ς) (ἀπό ἐκεῖ) 
  εὐτούθѳενε(ς) (ἀπό εὐτού, ἀπό αὐτοῦ) 
  καταδώθѳενε(ς) (πρός τά ἐδῶ)
  κατακείθѳενε(ς) (πρός τά ἐκεῖ)
  καταυτούθѳενε(ς) (πρός τά εὐτού, πρός τά αὐτοῦ)
  ἐδῶ πά (ἐδῶ ἀκριβῶς)
  ἐδεκεῖ (ἐκεῖ ἀκριβῶς)
  ἐδωπάλια (ἐδῶ κοντά)
  ἐδεκείλια (ἐκεῖ κοντά)
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παραπανούλια (λίγο πιό ἐπάνω)
  παρακατούλια (λίγο πιό κάτω) 

 

Ἐπιρρήµατα λήγοντα εἰς -ως

Τόν τελευταῖο κακό µας καιρό παριστάµεθѳα µάρτυρες καί ἑνός ἄλλου 
φαινοµένου. Πολλοί συνηθѳίζουν νά «βιάζουν» ἐπιρρήµατα λήγοντα εἰς -ως καί νά τά 
ὑποχρεώνουν σέ «πλαστική ἐπέµβασι», ὥστε νά ἀλλάξουν µορφή, µέ τήν προσθѳήκη 
τῆς καταλήξεως -α στή θѳέσι τῆς προτέρας. 
  Π.χ. ἔχουν µετατρέψѱει:

τό εἰλικρινῶς    εἰς εἰλικρινά 
 »  ἐνδεχοµένως   »  ἐνδεχόµενα
 »   καθѳέτως   »  κάθѳετα 
 »  καθѳηµερινῶς  »  καθѳηµερινά
 »   ὁριζοντίως   »  ὁριζόντια 
 »   ὁριστικῶς   »  ὁριστικά
 »   πιθѳανῶς   »  πιθѳανά
 »   πραγµατικῶς  »  πραγµατικά 
 »   προηγουµένως  »  προηγούµενα
 »   ταυτοχρόνως  »  ταυτόχρονα 
κ.λπ.

Παρακάτω ὅµως, ἐκεῖ ὅπου τά ἐπιρρήµατα δέν ὑποκύπτουν στίς ὀρέξεις τους, πῶς θѳά 
εἰποῦν:  
  τό  ἀεροπορικῶς; (Μήπως  ἀεροπορικά;) 

 »    ἀεροστεγῶς;     (     »      ἀεροστεγά;)
 »    ἀκολούθѳως;       (     »  ἀκόλουθѳα;) 
 »    ἀληθѳῶς;             (     »  ἀληθѳά;) 
 »    ἀτµοπλοϊκῶς;    (     »  ἀτµοπλοϊκά;) 
 »  διαρκῶς;  (     »  διαρκά;) 
 »   ἐνστικτωδῶς;      (     »  ἐνστικτωδά;)
 »   ἐντελῶς;             (     »  ἐντελά;) 
 »   ἑποµένως;       (     »  ἑπόµενα;)
 »   ἐτησίως;         (     »  ἐτήσια;) 
 »   εὐπρεπῶς;           (     »  εὐπρεπά;) 
 »   κακῶς;                (     »  κακά;) 
 »   λυσσωδῶς;         (     »  λυσσωδά;)
 »    ὁδικῶς;                (     »  ὁδικά;)
 »    ὁλοσχερῶς;       (     »  ὁλοσχερά;) 
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 »    ὁµοίως;               (     »  ὅµοια;) 
 »    παρεµπιπτόντως; (     »  παρεµπίπτοντα;) 
 »    παταγωδῶς;   (     »  παταγωδά;)
 »    πληµµελῶς;        (     »  πληµµελά;) 
 »    ποµπωδῶς;        (     »  ποµπωδά;)
 »    πυρετωδῶς;        (     »  πυρετωδά;) 
 »    σαφῶς;          (     »  σαφά;)
 »     σιδηροδροµικῶς;   (     »  σιδηροδροµικά;) 
 »     στοιχειωδῶς;       (     »  στοιχειωδά;)
 »     συγχρόνως;        (     »  σύγχρονα;) 
 »     συναφῶς;         (     »  συναφά;)
 »     συνεπῶς;         (     »  συνεπά;)
 »  συνεχῶς;  (     »  συνεχά;)
 »     ὡσαύτως;         (     »  ὡσαύτα;)
κ.λπ. κ.λπ. 

       

Σύνδεσµοι καί µόρια

 Σά' καί σάν  (σύνδεσµος καί µόριο) ἀντί ὡσάν, ἐκ τοῦ ὡσεί (ὡς + εἰ = ὡς ἐάν = 
ὡς ἄν = σάν = σά!)

Πολύ περιπετειώδης µετασχηµατισµός!...

 Δ∆έ' ἀντί δέν (µόριο ἀρνητικό κατ' ἀποκοπήν ἐκ τοῦ οὐδέν). Ἀνάλογα µέ τόν 
τύπο τοῦ ρήµατος πού ἀκολουθѳεῖ, προφέρεται ἄλλοτε ὡς δέν (δέν ἐπείγοµαι, δέν 
εἶδα, δέν κυκλοφορῶ, δέν πιστεύω, δέν τίθѳεται θѳέµα) καί ἄλλοτε ἐν τῆ ρύµη τοῦ 
λόγου – κακῶς – ὡς δέ (δέ γνωρίζω, δέ δικαιολογεῖσαι, δέ θѳέλω, δέ µέ νοιάζει). 

Παρά ταῦτα ὀφείλουµε νά µή παρασυρώµεθѳα καί νά χρησιµοποιοῦµε µόνον 
τόν τύπο δέν σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἀδιακρίτως.
 Ἐπειδής ἀντί ἐπειδή (σύνδεσµος αἰτιολογικός).
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Κανόνας: «Μίλα ὅπως γράφεις»

Αὐτά εἶναι ἐν ὀλίγοις τά ἀποτελέσµατα τῆς ἀνοχῆς ἔναντι ἐκείνων, πού 
καλλιεργοῦν ἀνεξέλεγκτοι τή σύγχυσι καί ὁδηγοῦν στόν Γολγοθѳᾶ της τή γλῶσσα τῆς 
ἀξεπέραστης λογικῆς διαύγειας καί τοῦ πολιτισµοῦ. 

Δ∆ίδεται δέ ἡ ἐντύπωσις, ὅτι ὑπάρχει ἄριστος συντονισµός δράσεως καί 
ἐπιλογή τῶν µέσων πρός ἀποδυνάµωσι τῶν ἰσχυρῶν ἐρεισµάτων τῆς γλώσσας, 
µεταξύ τῶν ὁποίων (µέσων) εἶναι καί ἡ γενοµένη πρότασις, ὑποδειχθѳεῖσα µᾶλλον 
ἀπό ξένο κέντρο ἐξουσίας, ἡ ὁποία συνοψѱίζεται στόν κανόνα «Γράφε ὅπως 
µιλᾶς» (Ἰδέ καί σελίδες 13-14).

Αὐτόν τόν ...κανόνα ἐµεῖς, ὅπως ἔχουµε προείπει, τόν ἀγνοοῦµε ὡς ἀστεῖο καί 
ἐπικίνδυνο καί τόν ἀντιστρέφουµε, δίνοντάς του τό σχῆµα «Μίλα ὅπως γράφεις», ἐν 
πλήρει συνειδήσει τοῦ θѳετικοῦ ρόλου, πού µέλλει νά διαδραµατίση στήν ἀβίαστη 
ἐξέλιξι τῆς γλώσσας˙ τῆς δικῆς µας γλώσσας˙ τῆς γλώσσας τοῦ καθѳενός µας. 

Καί ἄς µή ξεχνᾶµε κι' ἄλλον ἕνα κανόνα: «Χρησιµοποίησε σωστά τά λόγια 
σου, λέξι πρός λέξι»
 Δ∆έν εἶναι ἐπ' οὐδενί λόγω κατακριτέο, ἄν εἰπῆς τό «'ξοδεύω» ἐξοδεύω καί τή 
«'βδοµάδα» ἑβδοµάδα.

Οἱ ἀκρότητες τῆς Δ∆ηµοτικῆς

  Μέχρις ἐδῶ ἀσχοληθѳήκαµε µέ περιπτώσεις γλωσσικῶν ἀνακολουθѳιῶν. Ἐν 
συνεχεία θѳά ἀναφερθѳοῦµε ἐνδεικτικῶς µόνον, χωρίς νά ἐξαντλήσουµε δηλαδή τό 
θѳέµα, στίς τερατόµορφες ἀκρότητες τῆς Δ∆ηµοτικῆς, πού ἀνέρχονται σέ 
ἀπροσδιόριστο πολύ µεγάλον ἀριθѳµό καί συνθѳέτουν θѳλιβερήν εἰκόνα, µοναδική ἴσως 
µεταξύ τῶν γλωσσῶν ὅλων τῶν λαῶν τῆς Ὑφηλίου. 
  Στόν χῶρο τῶν ἀκροτήτων αὐτῶν κινοῦνται ἄτοµα µέ περίεργη νοοτροπία, 
πού τά χαρακτηρίζει ἔλλειψѱις πνευµατικῆς ἰσορροπίας, ὡς καί µηδενική προσωπική 
ἀκτινοβολία, µέ συνέπεια νά µή χαίρουν ἐκτιµήσεως καί νά µή τυγχάνουν 
γενικώτερης ἀποδοχῆς. 
  Δ∆έν θѳά ἦταν ὑπερβολή νά εἰποῦµε, ὅτι ἐκπλήσσονται καί ἐξοργίζονται 
συγχρόνως πολλοί ἐκ τῶν Ἑλλήνων, πού διαθѳέτουν ἔστω καί περιωρισµένην 
ἱκανότητα ὀρθѳῆς κρίσεως, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι ἔχει ἐκλείψѱει στίς ἡµέρες µας ἡ 
αἴσθѳησις τοῦ συνειρµοῦ (= τῆς λογικῆς σχέσεως) τόσον τῶν τύπων µεταξύ τους,  
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ὅσον καί τῶν ἐννοιῶν. 
  Ὄντως δοκιµάζονται οἱ αἰσθѳήσεις µας τῆς ἀκοῆς καί τῆς ὁράσεως, µέ τά 
παράδοξα τῶν ἀκροτήτων, οἱ ὁποῖες ἐκτείνονται ἀπό σοβαρά γραµµατικά λάθѳη, 
«κακοποιηµένες» λέξεις, ἀσυνάρτητες ἐκφράσεις, ἕως ἀσυνταξίες καί ἀνοησίες, πού 
ἀντιµετωπίζουµε σέ κάθѳε βῆµα µας στό κοινωνικό µας περιβάλλον καί κατ' ἰδίαν 
ὁπωσδήποτε, καθѳώς καί τόσες ἄλλες, πού ἐν ἀφθѳονία µᾶς «προσφέρουν» πολύ συχνά 
– δωρεάν! – ὁ Τύπος, ἡ Τηλεόρασις καί τό Ραδιόφωνο. 
  Χωρίς ἀµφιβολία ἡ ἐκτενής παρουσίασίς τους, θѳά ἔδινε τήν δυνατότητα, 
ἀκόµη καί σέ ὅσους δέν ἔχουν ὡλοκληρηµένη εἰκόνα τῶν τραυµάτων πού ἔχει 
ὑποστῆ ἡ Μητέρα γλῶσσα, νά ...ἀπολαύσουν τήν «ὀµορφιά» τῆς ἀθѳλιότητος, ὅπως 
ἐµφανίζεται σέ ὅλο της τό εὖρος˙ τῆς ἀθѳλιότητος ἐκείνης, πού ἐκβράζεται ἀπό τά 
νοσηρά κρανία τῶν ψѱευδοειδηµόνων καί τῶν κοµπλεξικῶν. 
  Εἶναι δέ ὅλα τόσον φαιδρά καί ἀσυνάρτητα, ὥστε φθѳάνει κανείς σέ σηµεῖο νά 
ὑποθѳέση, ὅτι µεγάλο µέρος αὐτῶν ἔχει ἐπινοηθѳῆ ἤ ἐπινοεῖται ἀπό κάποιους 
«πονηρούς» πού τό διασκεδάζουν, «κάνοντάς µας πλάκα» κατά τό κοινῶς 
λεγόµενον.
 Ὅπως ἐν τούτοις καί νά ἔχη τό πρᾶγµα, ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει, εἶναι νά 
περιορισθѳοῦν ἤ νά ἐκλείψѱουν παρόµοιες ἀπρέπειες, γιά νά µή λησµονήσουµε τή 
γλῶσσα µας καί νά µή καταλήξουµε νά γίνουµε καί ἐµεῖς ἄλλοι Ποσειδωνιᾶτες. (Ἰδέ 
τελευταῖο κεφάλαιο ὑπό τόν αὐτό τίτλο). 

  Μία ἀµυδρά «γεῦσι» τῶν ἀκροτήτων προσφέρουν οἱ ἀκόλουθѳες ἐκφράσεις, 
πέραν τῶν χιλιάδων ἄλλων, πού «κοσµοῦν» τόν πεπτωκότα (= τόν ἔχοντα 
καταρρεύσει) σύγχρονο ἑλληνικό λόγο. 
  Ἡ συλλογή τους – σηµειώνουµε – ἔχει γίνει ἀποκλειστικῶς ἀπό τά ἔντυπα 
µέσα ἀν–ενηµερώσεως...

Παραδείγµατα 
Ἔχουµε λοιπόν: 

- ἐθѳνικοί ὁδοί, ἀντί (τοῦ ὀρθѳοῦ) ἐθѳνικές ὁδοί 
- τό ἰδεώδη νοµοσχέδιο, ἀντί τό ἰδεῶδες νοµοσχέδιο 
- τόν πᾶσα τυχών, ἀντί τόν πάντα τυχόντα 
- ἡ ἀναπληρωτής ὑπουργός, ἀντί ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός
- οἱ ἐπί κεφαλεῖς, ἀντί οἱ ἐπί κεφαλῆς 
- τῶν κρατούντων καιρικῶν συνθѳηκῶν, ἀντί τῶν κρατουσῶν καιρικῶν 

συνθѳηκῶν
- τῶν ὑπαρχουσῶν τοιχωµάτων, ἀντί τῶν ὑπαρχόντων τοιχωµάτων
- τῶν ὑπάρχουσων ἐγκαταστάσεων, ἀντί τῶν ὑπαρχουσῶν ἐγκαταστάσεων
- βοηθѳοῦντος τῆς στάχτης τοῦ ἡφαιστείου, ἀντί βοηθѳούσης τῆς στάχτης τοῦ 

ἡφαιστείου
- τήν νεοεκλεγέντα Καγκελλάριο, ἀντί τήν νεοεκλεγεῖσα Καγκελλάριο
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- ἡ τριµελές ἐπιτροπή, ἀντί ἡ τριµελής ἐπιτροπή
- τοῦ δεύτερου παγκόσµιου πόλεµου, ἀντί τοῦ δευτέρου παγκοσµίου πολέµου
- ἄν περιπτώσει καί, ἀντί ἐν ἧ περιπτώσει ἤ εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν… 
- ἄν περίπτωση καί, ἀντί σέ περίπτωσι κατά τήν ὁποία….
- ἀξιοπρεπής ὅρους, ἀντί ἀξιοπρεπεῖς ὅρους
- τοῦ βαρέου ὕδατος, ἀντί τοῦ βαρέος ὕδατος 
- µέ κόντρα ἄνεµο, ἀντί µέ ἀντίθѳετον ἄνεµο 
- ἡ Α.Ε.Κ. εἶναι πρωτοπόρη, ἀντί ἡ Α.Ε.Κ. εἶναι πρωτοπόρος
- γιά λογαριασµό ὁλονῶν µας, ἀντί γιά λογαριασµό ὅλων µας
- τῆς 117άς πτέρυγας µάχης, ἀντί τῆς 117ης πτέρυγας µάχης
- ὑπέρ τῆς ἀπαγόρεψѱης τῆς ταινίας, ἀντί ὑπέρ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ταινίας
- τῆς Ἀνατολικῆς Μεσόγειος, ἀντί τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου
- αὐτά τά φτιάξαµε γιά πάρτυ µας, ἀντί αὐτά τά φτιάξαµε γιά λογαριασµό µας
- νά ἀναπνέψѱουν οἱ ἄνθѳρωποι, ἀντί νά ἀναπνεύσουν οἱ ἄνθѳρωποι
- τό ἄλλο ἦταν τρίο χρονῶν, ἀντί τό ἄλλο ἦταν τριῶν χρόνων
- ὁ πύργος τῶν πρίγκηπων, ἀντί ὁ πύργος τῶν πριγκήπων
- σεισµός τέσσερα κόµµα δύο βαθѳµῶν, ἀντί σεισµός τεσσάρων κόµµα δύο 

βαθѳµῶν
- ἔλαβαν µέρος σαράντα ἕνα ἀναβάτες, ἀντί ἔλαβαν µέρος σαράντα ἕνας 

ἀναβάτες
- ἡ µεγάλη διεθѳνή ἐπιτυχία, ἀντί ἡ µεγάλη διεθѳνής ἐπιτυχία
- τήν ἔκτιση τοῦ ἥµισυ τῆς ποινῆς του, ἀντί τήν ἔκτιση τοῦ ἡµίσεος τῆς ποινῆς 

του
- «βέτο» τῆς Ἑλάδας (δύο φορές), ἀντί «βέτο» τῆς Ἑλλάδας
- τήν Χάρις Ἀλεξίου, ἀντί τήν Χάρι Ἀλεξίου
- τῆς Ἄννας Βύσσης, ἀντί τῆς Ἄννας Βύσση
- τήν Ἄλκηστις Πρωτοψѱάλτη, ἀντί τήν Ἄλκηστι Πρωτοψѱάλτη
- τήν θѳεά Ἄρτεµις, ἀντί τήν θѳεά Ἄρτεµι
- ἦταν ἐµφανής οἱ κηλῖδες αἵµατος, ἀντί ἦσαν ἐµφανεῖς οἱ κηλῖδες αἵµατος
- ἡ ἐλλιπή βλάστηση ἀπό τίς πυρκαγιές, ἀντί ἡ ἐλλιπής βλάστηση ἀπό τίς 

πυρκαγιές
- ἡ ἀνεπαρκή ἐνηµέρωση τῶν πολιτῶν, ἀντί ἡ ἀνεπαρκής ἐνηµέρωση τῶν 

πολιτῶν
- εἴτε µακροπρόθѳεσµα εἴτε µικροπρόθѳεσµα, ἀντί εἴτε µακροπρόθѳεσµα εἴτε 

βραχυπρόθѳεσµα
- µέ ἀφορµή προσφάτων δηµοσιευµάτων, ἀντί µέ ἀφορµή πρόσφατα 

δηµοσιεύµατα
- µεγάλη ποσότητα νωπό κρέας, ἀντί µεγάλη ποσότητα νωποῦ κρέατος
- εἶναι σήµερα τριάντα ἕνα χρονῶν, ἀντί εἶναι σήµερα τριάντα ἑνός χρόνων
- τή σοσιαλδηµοκρατία πού διακηρύχνει, ἀντί τή σοσιαλδηµοκρατία πού 
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διακηρύσσει
- ὅσοι κατατάγονται στό στρατό, ἀντί ὅσοι κατατάσσονται στό στρατό 
- δαπάνη ὕψѱους 8.000.000 δολλάρια, ἀντί δαπάνη ὕψѱους 8.000.000 δολλαρίων
- σέ εἰσόβια κάθѳειρξη, ἀντί σέ ἰσόβιο κάθѳειρξη
- ἐπ' οὐδενί λόγο, ἀντί ἐπ' οὐδενί λόγω
- αὐτό τό γεγονό, ἀντί αὐτό τό γεγονός 
- δέκα βαθѳµοί ὑπό τοῦ µηδενός, ἀντί δέκα βαθѳµοί ὑπό τό µηδέν ἤ κάτω τοῦ 

µηδενός
- τριάντα βαθѳµοί ἄνωθѳεν τοῦ µηδενός, ἀντί τριάντα βαθѳµοί ἄνω τοῦ µηδενός ἤ 

ὑπέρ τό µηδέν
- µία σειρά ἔργα, ἀντί µία σειρά ἔργων
- σέ ὑψѱόµετρο χίλια µέτρα, ἀντί σέ ὑψѱόµετρο χιλίων µέτρων
- µέ ταχύτητα ἑξήντα χιλιόµετρα τήν ὥρα, ἀντί µέ ταχύτητα ἑξήντα χιλιοµέτρων 

τήν ὥρα 
- ἡ πλήρη διαδροµή, ἀντί ἡ πλήρης διαδροµή
- ἴσος πρός ἴσος, ἀντί ἴσος πρός ἴσον
- ὁ πᾶσα εἷς, ἀντί ὁ πᾶς εἷς
- ἐναντίον τί;, ἀντί ἐναντίον τίνος;
- στήν ὁδός Ἑρµοῦ, ἀντί στήν ὁδόν Ἑρµοῦ 
- τή Πέµπτη πού πέρασε, ἀντί τήν Πέµπτη πού πέρασε
- ἐνόψѱη λήψѱεως νέων µέτρων, ἀντί ἐν ὄψѱει λήψѱεως νέων µέτρων 
- ὁ αἰδεσιµώτατος πάτερ Νικόλαος, ἀντί ὁ αἰδεσιµώτατος πατήρ Νικόλαος
- τόν πατήρ Ἀντώνιο, ἀντί τόν πατέρα Ἀντώνιο 
- τόν πάτερ Ἀθѳανάσιο, ἀντί τόν πατέρα Ἀθѳανάσιο
- τοῦ πάτερ Εὐσταθѳίου, ἀντί τοῦ πατρός (ἤ τοῦ πατέρα) Εὐσταθѳίου
- τό ἔτος 30 µετά Χριστοῦ, ἀντί τό ἔτος 30 µετά Χριστόν 
- ὥρα 10 πρό µεσηµβρίαν, ἀντί ὥρα 10 πρό µεσηµβρίας
- ὥρα 7 µετά µεσηµβρίας, ἀντί ὥρα 7 µετά µεσηµβρίαν
- αὐτός κέκτηται τῶν προσόντων, ἀντί αὐτός κέκτηται τά προσόντα 
- ἀρχῆς γενοµένης (ἐσφαλµένως γιά παρόντα χρόνο), ἀντί ἀρχῆς γιγνοµένης ἤ 

γινοµένης.
- ἀρχῆς γενοµένης (ἐσφαλµένως γιά µέλλοντα χρόνο), ἀντί ἀρχῆς γενησοµένης 

 Σηµείωσις: Γενοµένης˙ µετοχή ἀορίστου β' τοῦ ρήµατος γίγνοµαι καί γίνοµαι, 
καί, ἀρχῆς γενοµένης = κάµνοντας ἀρχή (ἀπό...), σέ παρελθѳόντα ἐννοεῖται χρόνο, 
ὅπως σηµαίνει ἄλλωστε ἡ φράσις, δηλαδή ἀρχή πού ἔγινε, ἐπί παραδείγµατι, χθѳές καί 
ὄχι ἀρχή πού γίνεται τώρα ἤ πού θѳά γίνη αὔριο ἤ µεθѳαύριο κ.λπ.

 Ἄλλες περιπτώσεις
 - καθѳήµενη 45, ὀρθѳίων 15 (σέ λεωφορεῖο τῶν Ἀθѳηνῶν), ἀντί (θѳέσεις) 
καθѳηµένων 45, ὀρθѳίων 15
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 - διατηρεῖται τό ὄχηµα καθѳαρό (σέ λεωφορεῖο τῶν Ἀθѳηνῶν), ἀντί διατηρεῖτε 
τό ὄχηµα καθѳαρό
 - ζµπρῶξτε τήν πόρτα (σέ πολυκατοικία τῶν Ἀθѳηνῶν), ἀντί ὠθѳήσατε ἤ ὠθѳῆστε 
τή θѳύρα 

 Λέµε νά µή συνεχίσουµε, γιατί ἀλλιῶς δέν θѳά τελειώσουµε ποτέ!...

Οἱ ρίζες τοῦ κακοῦ

Σήµερα ὑπάρχουν ἐν χρήσει τρεῖς γλῶσσες: ἡ καθѳοµιλουµένη (λαϊκή), ἡ 
καθѳαρεύουσα (λογία) καί ἡ δηµοτική. (Στήν πραγµατικότητα βεβαίως πρόκειται περί 
ἰδιωµάτων καί ὄχι περί ἰδιαιτέρων γλωσσῶν). 

Ἡ Καθѳοµιλουµένη (ἤ κοινή λαϊκή), ὑπό τή σηµερινή της µορφή, δέν εἶναι 
ἀποτέλεσµα λειτουργίας φυσικῶν νόµων. Ὅλες οἱ ἀλλοιώσεις τῶν λέξεων, τόσον οἱ 
τυχαῖες καί ἀνώµαλες, ὅσον καί οἱ παρουσιάζουσες ὁµοιοµορφία, εἶναι συνέπεια τῆς 
ἀγραµµατωσύνης.

Ἡ µεγαλύτερη ἀλλοίωσις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἐπῆλθѳε, ὅπως ἔχουµε 
προείπει, κατά τούς χρόνους τῶν ἐθѳνικῶν περιπετειῶν καί ἰδίως κατά τήν περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας. 
  Μετά τήν ὑπουδούλωσι στούς Τούρκους οἱ πνευµατικοί ἄνδρες διέφυγαν στή 
Δ∆ύσι καί µετέφεραν ἐκεῖ τά φῶτα. Τό ἔθѳνος, παραµεῖναν ὑπό δουλείαν, χωρίς 
πνευµατική ἡγεσία, χωρίς ἐκπαίδευσι, χωρίς σχολεῖα, ἐπί 400 περίπου ἔτη, κατέστη 
ἀγράµµατον καί περιῆλθѳε σέ ἐσχάτη ἀπαιδευσία, ἀποκοπέν ἀπό τήν πνευµατική 
κληρονοµία τῶν προγόνων. 
  Ὡς ἐκ τούτων, µετά τήν ἀπελευθѳέρωσι ἐκ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, εἶχε 
διαµορφωθѳῆ µία µιξοβάρβαρη τουρκοελληνική γλῶσσα, ἀσύντακτη καί 
ἀκαλλιέργητη, πτωχή σέ ἔννοιες καί λεξιλόγιο, πού ἀνταποκρινόταν µόνο στίς 
καθѳηµερινές πρακτικές ἀνάγκες µ ίας ἀπαίδευτης καί ἀναλφάβητης 
ἀγροτοκτηνοτροφικῆς κοινωνίας. 

  Βαθѳύτατες ἐπίσης γλωσσικές µεταβολές ἔγιναν κατά τή «σκοτεινή περίοδο» 
τῆς βυζαντινῆς ἐπικυριαρχίας (πού ἰσοδυναµοῦσε µέ ἀφόρητη δουλεία), ὁπότε µέ τίς 
συνεχεῖς ἐπιδροµές καί τίς προσωρινές, ἀλλ' ἐνίοτε µακροχρόνιες ἐγκαταστάσεις 
Ἀράβων, Σλάβων, Βουλγάρων, ἔλαβαν χώραν µεγάλες µετακινήσεις πληθѳυσµῶν καί 
ἐξαρθѳρώθѳηκε ἡ ἐκπαίδευσις.
 Ὡς γνωστόν ἡ γλῶσσα εἶναι ὄργανο ἐκφράσεως τοῦ ἀνθѳρώπου. Ἐξελίσσεται 
µαζί µέ αὐτόν καί ὄχι ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ. Ὅταν τό ἔθѳνος εὑρίσκεται σέ πνευµατική 
ἄνοδο, βελτιώνεται ἡ γλῶσσα του˙ πλουτίζεται τό λεξιλόγιο, ἡ σηµασία τῶν λέξεων, 
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οἱ συντακτικές πλοκές, ἡ φρασεολογία κ.λπ. Σέ περιόδους πνευµατικῆς παρακµῆς καί 
ἀπαιδευσίας παρακµάζει καί ἡ γλῶσσα. 

  Παραθѳέτουµε ἐπί τῆ εὐκαιρία τρία περιστατικά ἀπό προσωπική µας ἐµπειρία, 
σχετικά µέ τήν ἀπαιδευσία. 

α) Κατά τή βασική µας ἐκπαίδευσι στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων 
Καλαµάτας, ὁ ἔφεδρος λοχίας µας, ἕνας συµπαθѳέστατος καί ἁγνός, ἀλλ' ἀγράµµατος 
νέος ἀπό τήν Αἰτωλοακαρνανία, εἶπε µία ἡµέρα κατά τήν ὥρα τῆς ἀσκήσεως 
βαδίσµατος ἐν παρατάξει ἐντός τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως: «Ἡ δευτέρα διµοιρία 
εἶναι δρᾶµα δραµῶν», (ἀντί δρᾶµα δραµάτων). 

β) Κάποια ἄλλη πάλι ἡµέρα, ὁ ἴδιος λοχίας, κατά τή διάρκεια τοῦ µαθѳήµατος 
ρίψѱεως χειροβοµβίδων στό πεδίο βολῆς, εἶχε εἰπεῖ: «Αὐτή ἡ χειροβοµβίδα λέγεται 
Μίλς 36, διότι µέχρι νά τελειοποιηθѳῆ, ἔγιναν 36 πειράγµατα», (ἀντί 36 πειράµατα)...

γ) Ἄλλος ἔφεδρος λοχίας, ἀλλά Κρητικός αὐτή τή φορά, σωµατώδης καί 
ἀγριωπός, ἐπλησίασε ἕνα ἀπόγευµα κάποιους στρατιῶτες πού ἦσαν µισοανεβασµένοι 
στή µάνδρα τοῦ Κέντρου καί ἐκοίταζαν πρός τά ἔξω τίς γυναῖκες καί τά κορίτσια, 
πού ἔσκαβαν στά ἀµπέλια τους. «Κατεβοῦτε κάτου, ρέ», τούς ἐφώναξε, (ἀντί 
κατεβῆτε κάτω, ρέ). Ὅµως οὔτε ἕνας δέν ἐκινήθѳηκε ἀπό τή θѳέσι του, ὁπότε ὁ λοχίας 
ἐπανέλαβε σέ ἐντονώτερο ὕφος: «Κατεβοῦτε κάτου, ρέ, σᾶς λέου»! Καί ὅταν εἶδε 
πάλι, ὅτι κανένας δέν συµµορφωνόταν, «Ἒ, ἂει χαθѳοῦτε τότε», εἶπε ὠργισµένος καί 
ἔφυγε πρός ἀντίθѳετη κατεύθѳυνσι. 

Ὅσα ἐξεθѳέσαµε ἀνωτέρω ἀφοροῦν τήν µία ὄψѱι τοῦ νοµίσµατος. Στήν ἄλλη ὄψѱι 
συναντᾶµε τίς ...«µεγάλου ἀναστήµατος» φυσιογνωµίες τῆς ἐποχῆς, µέ τίς 
«παρεοῦλες» τους, οἱ ὁποῖες ὠργάνωσαν τήν ἀνθѳελληνική συνωµοσία, ὅσον ἀφορᾶ 
τή γλῶσσα, τήν ὁποία ὠθѳοῦν ἔκτοτε µέ ἐπίµονες προσπάθѳειες καί τρόπους 
βάναυσους πρός τήν πλήρη διάβρωσι καί ἐξαθѳλίωσί της.

Δ∆εσπόζουσα µορφή µεταξύ αὐτῶν εἶναι ὁ ὑπέρµαχος τῆς Δ∆ηµοτικῆς ΨѰυχάρης, 
ὅπως ἐµφανίζεται µέσα ἀπό τό περιβόητο ἔργο του «Τό Ταξίδι µου». 

Ἴσως δέν ἀξίζει τόν κόπο νά ἀσχολεῖται κανείς µέ τόν ΨѰυχάρη. Ἀλλ' ὁ 
ΨѰυχάρης εἶναι ὁ θѳεωρητικός τοῦ δηµοτικισµοῦ, πού ἤθѳελε «νά συγυρίση» τή 
γλῶσσα, ὅπως ἔλεγε, καί εἶναι ἐκεῖνος πού ἔδωσε µία ἐπιστηµονικοφάνεια στό 
σύστηµά του, γι' αὐτό τοῦ χρειάζεται καί τοῦ ἰδίου τό σχετικό «συγύρισµα». 

Ἐπιτάσσει λοιπόν ἐσφαλµένως ὁ ΨѰυχάρης: «ΘѲά πάρουµε δάσκαλο τό 
βαρκάρη, θѳά δίνουµε προσοχή στά λόγια του, θѳά σπουδάζουµε τή γλῶσσα µας στοῦ 
ράφτη καί στοῦ ποδηµατᾶ» (!!!).

Εὖγε δάσκαλε˙ εἶσαι πολύ ...σπουδαῖος(!).

Ἐξ αὐτῶν καί µόνον προκύπτει ἀβιάστως, ὅτι, ὅταν ὁ ΨѰυχάρης ἀπηύθѳυνε τίς 
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συµβουλές του πρός τούς συµπατριῶτες του, δέν πρέπει νά εἶχε καθѳόλου 
φυσιολογική ἐπικοινωνία µέ τή φαιά οὐσία τοῦ ἐγκεφάλου του. 

Ἀλλά καί τί νά εἰποῦµε γιά ἐκείνους πού ὑπεδέχθѳησαν τά κορακίστικα τοῦ 
ΨѰυχάρη ὡς γνησία γλῶσσα τοῦ λαοῦ καί γιά ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καί σήµερα ἀκόµη, 
τόν θѳεωροῦν ὡς «Δ∆αλαϊλάµαν» τους, τοῦ ὁποίου οἱαδήποτε ἀνοησία θѳεωρεῖται ὡς 
ἐπιστηµονική ἀλήθѳεια; 

Ἡ ὀρθѳή ὅµως ἀπάντησις πρός τόν ΨѰυχάρη, ἐδόθѳη ἀπό τόν Σουρῆ: 
   ..................................................................................................

  «καί ἄν ἀντί τοῦ ὕψѱιλον, σεῖς γράφετε τό βῆτα, 
  µή καινοτόµος θѳέλετε γιά τοῦτο νά φανῆτε. 
  Αὐτά τ' ἀστεῖα ὁ καθѳείς τά κάµνει ἐλευθѳέρως 
  καί εἰς τό ἄστυ τῶν σοφῶν κι' εἰς κάθѳε ἄλλο µέρος». 

Ἡ ἀκατανόητη πλάνη τοῦ ΨѰυχάρη καί τό νοσηρό 
παραλήρηµά του

Περαίνοντες τήν ἀναφορά µας στόν ΨѰυχάρη, κρίνουµε ἀναγκαῖο νά δώσουµε 
τό δεῖγµα γραφῆς τοῦ ἀνθѳρώπου, ὁ ὁποῖος ἦλθѳε αὐτόκλητος «νά συγυρίση» τή 
γλῶσσα, ὡσάν νά ἐπερίµενε τόν ΨѰυχάρη ἡ Ὑψѱηλότης της, γιά νά δεχθѳῆ ἀπό ἐκεῖνον 
τό συγύρισµα!

Ποιά; Ἡ γλῶσσα µέ τήν καταπλήσσουσα δοµή, τήν ἔξοχη εὐφωνία καί τήν 
ζηλευτήν ἀρτιότητα, πού στήν καθѳαρά, ἀνόθѳευτη µορφή της εἶναι, κατά τόν Γκαῖτε, 
«ὁ τελειότερος ἆθѳλος καί ἡ µεγαλύτερη ἐποποιΐα τοῦ ἀνθѳρωπίνου πνεύµατος»;

Τί νά ἄλλαζε καί τί νά προσέθѳετε σ᾽ αὐτήν ὁ «ἀδιάβαστος» καί ἄσχετος 
ΨѰυχάρης; Ἐκεῖνο πάντως, πού µέ βεβαιότητα ἤθѳελε, καταλέγοντας στή «γλῶσσα 
του» κάθѳε τερατόµορφο καί κακόηχο γλωσσικό στοιχεῖο, ἦταν: νά τήν κακοποιήση, 
νά τήν ἀλλοιώση, νά τήν ὑποβαθѳµίση καί νά τήν ἀποκόψѱη ἀπό τίς ρίζες της, εἰς 
τρόπον ὥστε νά προέκυπτε ἕνα θѳλιβερό καί ἀξιοθѳρήνητο κατασκεύασµα, ἀνάξιο 
λόγου ἀπό πάσης πλευρᾶς.

Ἕνα συνονθѳύλευµα δηλαδή παρεφθѳαρµένων ἑλληνικῶν λέξεων (καταλοίπων 
ἀγραµµατοσύνης) ἤ ἄλλων µεταγενεστέρων τύπων, ὡς καί τῶν κακῆς ποιότητος 
χιλιάδων ξενικῶν (καταλοίπων µακροχρονίων δουλειῶν) πού χρησιµοποιοῦνται 
δυστυχῶς στήν ἐποχή µάς ἀπό λαϊκά στρώµατα διαφόρων κατηγοριῶν, τά ὁποῖα 
στεροῦνται ἑλληνικῆς γενικώτερα παιδείας ἤ γλωσσικῆς καταρτίσεως εἰδικώτερα καί 
ἔχουν ὡς κύριο χαρακτηριστικό τους γνώρισµα τήν ἔλλειψѱι εὐαισθѳησιῶν, εὐθѳιξίας 
καί ἐνδιαφέροντος οἱουδήποτε βαθѳµοῦ γιά τήν µεθѳοδική καλλιέργεια τῆς γλώσσας 
καί τήν διαφύλαξι τῆς καθѳαρότητός της.

Δ∆έν ὑπάρχει ἀµφιβολία, ὅτι ὁ ΨѰυχάρης θѳά κατέτασσε στίς σελίδες τοῦ λεξικοῦ 
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τῆς «γλώσσας του», ἐάν ἔφθѳανε στό σηµεῖο νά συντάξη τέτοιο λεξικό, πλῆθѳος τύπων 
λέξεων, τίς περισσότερες ἀπό τίς ὁποῖες ὁ λαός µας ἔχει ἀπό πολλοῦ χρόνου 
ἀπορρίψѱει καί δέν ἀσπάζεται τίς παραδοξότητες καί σοφιστεῖες τοῦ ΨѰυχάρη, ἀλλ' 
οὔτε καί τό ὑποτιθѳέµενο γλωσσικό του ἰδίωµα στό σύνολό του.

Παρά ταῦτα συνηθѳίζονται ἀκόµη σήµερα ἀπό σηµαντική µερίδα ἀµαθѳῶν ἤ µή, 
πάρα πολλές µιξοβάρβαρες λέξεις, πού πρέπει κάποτε καί αὐτές νά τεθѳοῦν στό 
περιθѳώριο καί νά λησµονηθѳοῦν (ἀφοῦ ὑπάρχουν οἱ ἀντίστοιχές τους καθѳαρόαιµες 
ἑλληνικές) ὅσο καί ἐάν εἶναι δύσκολο νά ἐξοστρακισθѳοῦν (νά ἀποβληθѳοῦν) ἀπό τή 
µία ἡµέρα στήν ἄλλη.

Ἄς ἰδοῦµε λοιπόν κάποιες ἀπ' αὐτές, πολύ λίγες βέβαια, ἀλλ' ἀρκετές, γιά νά 
πάρουµε µία ἰδέα τοῦ ποιοῦ τους καί τῆς... «εὐγενοῦς» καταγωγής τους (!), ὅπως 
κατωτέρω ἐµφανίζονται:

Λήγουσες εἰς -άδικο:
ἁµαξάδικο, βενζινάδικο, γαλατάδικο, ἐπιπλάδικο, κοτ(τ)οπουλαδικο, 

λαδάδικο, µαρµαράδικο, µοδιστράδικο, µπαρουτάδικο, ξενυχτάδικο, ξυλάδικο, 
παπλωµατάδικο, παπουτσάδικο, ποδηλατάδικο, ραφτάδικο, σιδεράδικο, σκυλάδικο, 
στριπτιζάδικο, σφουγγαράδικο, τζαµάδικο, τρελλάδικο, τυροπιτάδικο, φαγάδικο, 
φαστφουντάδικο, χοροπηδάδικο, ψѱαράδικο.

Λήγουσες εἰς -ήδικο, -ίδικο, -ξήδικο, -τζήδικο, -τζίδικο, -τσήδικο καί -
τσίδικο:

Σουβλατζήδικο, πατσατζήδικο, µπουζουκτσήδικο καί µπουζουξήδικο, 
ψѱιλικατζήδικο, φαναρ(ι)τζήδικο, ἑτοιµατζίδικο, µπελαλίδικο (-λίδικος) γουρλίδικο 
(καί -λίδικος) µασσατζήδικο, παπουτσίδικο (τό παπουτσάδικο) ΠΡΟ-ΠΟτζίδικο, 
χασικλήδικο, κουλουρτζήδικο, πλακατζήδικο.

Λήγουσες εἰς -τζῆς καί -τζοῦ:
ἀεριτζῆς, -τζοῦ, χορατζῆς, -τζοῦ, νταβατζῆς, κουλουρτζῆς, σαµατατζῆς, -τζοῦ, 

καυγατζῆς, -τζοῦ, καφετζῆς, -τζοῦ, γκολτζῆς, πεθѳαµεναντζῆς (ὁ νεκροθѳάπτης) 
παραµυθѳατζῆς, ΑΕΚτζῆς, ΠΑΟΚτζῆς, σο(υ)βατζῆς, γλυκατζῆς, -τζοῦ, µπογια(ν)τζῆς, -
(ν)τζοῦ, παγωτατζῆς, φορατζῆς, πατσατζῆς, παπατζῆς, φορτηγατζῆς, παλιατζῆς, 
καταφερτζῆς, -τζοῦ, τζαµπατζῆς, -τζοῦ, ἀσπριτζῆς, φαναρ(ι)τζῆς, βιολιτζῆς, 
µπεταντζῆς, λυρατζῆς καί λυριτζῆς, κολπατζῆς, -τζοῦ, κοπανατζῆς, -τζοῦ, πλακατζῆς, 
-τζοῦ, ψѱιλικατζῆς, -τζοῦ, τζαµτζῆς, γκαφατζῆς, -τζοῦ, στριπτιτζοῦ, χαλβατζῆς, 
µασσατζῆς, -τζοῦ.

Λήγουσες εἰς -ές:
ἀµανές, κεφτές καί κιοφτές, µεζές, σουρουκλεµές καί σουρτουκλεµές, σεφτές, 

καφενές, γλεντζές, µεντεσές, πελτές, καί µπελντές, τζερεµές, ρεµπεσκές, φερετζές, 
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µπαξές, σκερβελές, µπερντές, κουτεντές, λεκές, τεκές, τελεµές, ρεφενές, τενεκές καί 
ντενεκές, χαβαλές, χαλές, χαφιές, ταραµοκεφτές, βαλές, κορσές, µπουφές, λεµές καί 
ἐλεµές.

Λήγουσες εἰς -ας:
Αὐγουλᾶς, γαλατᾶς, νερουλᾶς, µαρµαρᾶς, σιδερᾶς, µασκαρᾶς, παπλωµατᾶς, 

περιπτερᾶς (ἡ -ροῦ) σκαφτιᾶς, ζευγᾶς, σκαλτσᾶς, φαφλατᾶς, φουκαρᾶς, (καί 
φουκαριάρης, φουκαρᾶκος, φουκαρατζῖκος/φουκαριάρικο) µαγκλαρᾶς, νταγλαρᾶς, 
πασᾶς, ἀµπλα-ούµπλας, µάστορας, µάγκας, καυγᾶς, µπελᾶς, νταβᾶς, σαµατᾶς, 
µπαγλαµᾶς, παρᾶς, µπεζαχτᾶς, τσαµπουκᾶς, ἀχταρµᾶς, µποναµᾶς, σεβντᾶς, ταραµᾶς, 
µουσακᾶς, παστουρµᾶς καί παστρουµᾶς, µπακλαβᾶς, πατσᾶς, χαλβᾶς, ὁ πεινάλας, ὁ 
παλάντζας, ὁ ἀγλέουρας, ὁ ἄµπακας καί ἄµπακος, ντουνιᾶς, γκλάβας, σάχλας, 
σαχλαµάρας.

Λήγουσες εἰς -ης:
µανάβης, µπακάλης, χασάπης, τσαγκάρης, γελαδάρης, βαρκάρης, φαµελιάρης, 

φαµελίτης, µπροστάρης, σκουπιδιάρης, µπαρµπέρης, ντερµπεντέρης καί 
ντελµπεντέρης (ἡ ντερµπεντέρισσα) τεµπέλης, παραλῆς, χασικλῆς, µπεσσαλῆς, 
παπουτσῆς, ὁ θѳεριακλῆς, (ἡ -κλοῦ) γουρλῆς, µερακλῆς, σεβνταλῆς, µπαταχτσῆς καί 
µπαταξῆς, τσαµπουκαλῆς, µπεκρῆς (καί µπέκρος/ἡ µπεκροῦ καί µπέκρου), ἀλµπάνης 
(ἡ ἀλµπάνισσα) µπεχλιβάνης, τσοπάνης ἤ τσοµπάνης καί τσοπᾶνος ἤ τσοµπᾶνος 
(πληθѳυντ. τσοπάνηδες καί τσοπαναραῖοι) µπουζουκτσῆς καί µπουζουξῆς (ἡ 
µπουζουκτσοῦ καί -ξοῦ) νταῆς, τσαπατσούλης (τσαπατσουλιά, τσαπατσούλικος) 
χρουζούσης (χρουσουζιά, χρουσούζικος) µπεζεβένης, καροτσέρης, ταπετσέρης.

Λήγουσες εἰς -ικο:
µανάβικο, µπακάλικο, χασάπικο, τσαγκάρικο, µπαρµπέρικο, σκουπιδιάρικο, 

µπαγιάτικο, κτηνώδικο, χαώδικο, µαφιόζικο

Λήγουσες εἰς -άντζα:
µαστοράντζα, σωφεράντζα, µπροστάντζα, παλάντζα, ροµάντζα, σκάντζα, 

καβά(ν)τζα, φλάντζα, περάντζα.

Λήγουσες εἰς -άλτσα καί -άτσα:
κάλτσα καί σκάλτσα, ἡ φάλτσα, ταράτσα, λινάτσα,πιάτσα, φάτσα, 

γκριµάτσα, καπάτσα, µπάτσα (καί µπάτσος) κλαπάτσα, κυράτσα, µπουγάτσα.

Δ∆ιάφορες:
γκάφα, µπέσσα, τράµπα, ρεκλάµα, φαµίλια καί φαµελιά, κοµπίνα, µανούβρα, 

λοβιτούρα, µαγκιά, γκλάβα, κουτουράδα, σκερτσόζα, καπριτσιόζα, ἡ σουρλουλοῦ, 
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ἀρούκατος, ἀτσούµπαλος, κοµπιναδόρος, πασσαδόρος, σερβιτόρος καπάτσος, 
παλιάτσος, σκερτσόζος καί σκερτσόζικος, ὁ πορτιέρο, τσίτσιδος, τσιτσίδι, τό 
σκέρτσο, σουλάτσο, στραπάτσο, κολατσ(ι)ό, τά ντράβαλα, τα γιουβαρλάκια, 
σουτζουκάκια, ὀ ντολµᾶς, οἱ ντολµάδες, τό παστίτσιο, γιουβέτσι, τζατζίκι, κοκορ(ρ)
έτσι, µπριάµ ἤ τουρλοῦ, ἰµάµ-µπαϊλντί, καταΐφι, νταοῦλι, φέσι, τζάµι, µπουζοῦκι, 
πασαπόρτι, τσαντίρι, χαµπάρι καί χαµπέρι, κοτ(τ)έτσι, παποῦτσι, µαρκοῦτσι, 
µαραφέτι, µερεµέτι, ντεπόζιτο, σουλοῦπι, κέφι, µπουγιουρντί, νταραβέρι, ντέρτι, 
περντάχι καί µπερντάχι, µπάνιο, ντουµάνι, µπαξίσι, πεσκέσι, µαντᾶτο, γοῦρι, χαµάµ, 
ροµάντζο.

Ἀκόµη: ἀµάν, ἀµανάτι, βερεσέ, κοτζάµ, κουτουροῦ, ντογροῦ καί ντουγροῦ, 
ντοῦ, πάτσι, ταµάµ, τζάµπα, τουρλοῦ-τουρλοῦ.

Καί ὀλίγα ρήµατα:
ἀρριβάρω , γουστάρω , καβα(ν)τζάρω , καυγαδίζω , µανουβράρω , 

µερακλώνοµαι, µπαγιατεύω, µπατσίζω, νταραβερίζοµαι, ντουµανιάζω, πατσίζω, 
ρεκλαµάρω, σερβίρω, σκαντζάρω, σουλατσάρω, φερµάρω, φεσώνω, φιγουράρω.

Ἐπαναλαµβάνουµε ὅτι ἡ συλλογή τῶν ὡς ἄνω λέξεων ἔγινε στήν τύχη καί ὅτι 
ὁ ἀριθѳµός ἐκείνων, πού ἐξ ἀνάγκης δέν περιελήφθѳησαν ἐδῶ, εἶναι πολλαπλάσιος.

Ἡ Δ∆ηµοτική

 Ὅπως συνάγεται ἀπό τή µελέτη τῶν ἰδιοµορφιῶν, τῶν αὐθѳαιρεσιῶν, τῶν 
ἀνακολουθѳιῶν, τῶν παραδοξοτήτων, τῶν ἀκροτήτων καί τῆς πολυτυπίας τῆς 
Δ∆ηµοτικῆς, τό γλωσσικό αὐτό ἰδίωµα δέν ἔχει γραµµατική, οὔτε συντακτικό, οὔτε 
σταθѳερό λεξιλόγιο. Δ∆έν εἶναι ἐπίσης κατανοητό ἀπό ὅλον τόν λαό οὔτε ἱκανοποιεῖ 
τίς ἀνάγκες τοῦ πρακτικοῦ καί τοῦ πνευµατικοῦ βίου καί δέν δύναται νά θѳεωρηθѳῆ 
ὡς γλῶσσα ἐθѳνική, διότι κινεῖται µέσα σέ περιωρισµένα χρονικά ὅρια. 

 Ὅταν γίνεται λόγος περί «ἐθѳνικῆς ἐπιταγῆς γιά τήν καθѳιέρωσι τῆς γλώσσας 
τοῦ λαοῦ σάν ἐθѳνικῆς γλώσσας» αὐτό σηµαίνει, ὅτι εἶναι ἀπαίτησις ὅλων τῶν γενεῶν 
τοῦ ἔθѳνους, τῶν παρελθѳουσῶν καί τῶν µελλουσῶν, καί ὄχι µόνον τῆς παρούσης 
ζώσης γενεᾶς ἤ µίας µερίδος αὐτῆς. 

Ποίους ὅρους πρέπει νά πληροῖ µία ἐθѳνική γλῶσσα

  Οἱ δύο πρωταρχικοί ὅροι, τούς ὁποίους πρέπει νά πληροιῖ µία γλῶσσα, γιά νά 
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εἶναι ἐθѳνική, εἶναι οἱ ἀκόλουθѳοι κατά σειράν ἀξίας: 
  α) Νά συνδέεται µέ τό ἐθѳνικό παρελθѳόν, διότι, ἄν ἀποκοπῆ ἀπό αὐτό, παύει 
νά εἶναι ἐθѳνική. 
  β) Νά εἶναι κατανοητή ἀπό τόν λαόν, δηλαδή καί ἀπό τούς ἀγραµµάτους, 
διότι καί αὐτοί ἀποτελοῦν τµῆµα τοῦ ἔθѳνους. 
 Ἀπό τούς λοιπούς βασικούς ὅρους οἱ σπουδαιότεροι εἶναι: 
  α) Νά εἶναι συντεταγµένη, δηλαδή νά ἔχη γραµµατική καί συντακτικό.
  β) Νά δύναται νά ἱκανοποιῆ ὄχι µόνον τίς ἀνάγκες τοῦ καθѳηµερινοῦ 
πρακτικοῦ βίου, ἀλλά καί τοῦ πνευµατικοῦ βίου (τῶν ἐπιστηµῶν, τῶν τεχνῶν, τῆς 
φιλοσοφίας κ.λπ.).

  Σέ ἀντίθѳεσι µέ τά ἀνωτέρω, ὁ καθѳένας µπορεῖ νά τήν γράφη ὅπως θѳέλει καί νά 
κατασκευάζη λέξεις ὅπως τίς θѳέλει. Γιά τή Δ∆ηµοτική αὐτό δέν εἶναι λάθѳος(!). Οὔτε 
εἶναι ἐξ ἄλλου δυνατόν νά διδαχθѳῆ καί νά µαθѳευθѳῆ ἡ «γραµµατική» της, ἡ ὁποία 
εἶναι τελείως ἀνισόρροπη καί «θѳεοπάλαβη». 
  Δ∆έν ὑπάρχει βιβλίο τό ὁποῖο νά ἐξυµνήθѳη ἀπό τούς δηµοτικιστές τόσον πολύ, 
ὅσον ἡ «Γραµµατική» Τριανταφυλλίδη. Ὅσοι ὅµως δηµοτικιστές τό ἐδοκίµασαν, 
ἀπεγοητεύθѳησαν. 

  Ὁ καθѳηγητής Πανεπιστηµίου Α. Τσοπανάκης λέει: «Δ∆ιδάσκοντας στό 
Πανεπιστήµιο ΘѲεσσαλονίκης δύο χρόνια Γραµµατική Δ∆ηµοτικῆς, ἀσχολήθѳηκα µέ τή 
διαίρεσι κλίσεων ἀπό τόν Τριανταφυλλίδη κι' ἔµεινα κατάπληκτος ἀπό τόν 
ἀφηρηµένο ἐµπειρισµό στόν ὁποῖο στηριζόταν». (Περιοδικό «Ἐποχές», Ἰούλιος 1966, 
σελίς 13). 

Ἡ «πολυτυπία» τῆς Δ∆ηµοτικῆς

  Μετά τίς µακροχρόνιες κακοπάθѳειές της, ἡ ὁµιλουµένη γλῶσσα ἐξειλίχθѳη 
ἀνωµάλως καί τυχαίως ἀπό ἀγραµµάτους καί διά τόν λόγον αὐτόν δέν ἦταν δυνατόν 
νά ταξινοµηθѳῆ σέ γραµµατικούς κανόνες. Κάθѳε σύστηµα λέξεων δέν µετεβλήθѳη 
ὁµοιοµόρφως, ἀλλά σχεδόν κάθѳε λέξις τοῦ συστήµατος µετεβλήθѳη κατά διάφορον 
τρόπον, στίς περισσότερες δέ περιπτώσεις ἡ αὐτή λέξις ἔλαβε διαφόρους τύπους. 

 Ἐξ αὐτῶν προέκυψѱε ἡ πολυτυπία τῆς Δ∆ηµοτικῆς (βασικό χαρακτηριστικό της 
γνώρισµα καί µειονέκτηµα) τῆς ὁποίας ἡ ἔκτασις εἶναι τόσον µεγάλη, ὥστε 
διερωτᾶται κανείς ἐάν ὑπάρχη λέξις πού νά ἔχη ἕνα µόνον τύπον. 
  Ὅσον ἀφορᾶ µέν εἰς τά ρήµατα, δέν ὑπάρχει κανένα µέ ἕνα µόνον τύπον γιά 
κάθѳε πρόσωπο οἱουδήποτε χρόνου. Ἀµφιβάλλουµε ὅµως ἐάν ὑπάρχη καί ὄνοµα, τό 
ὁποῖο νά ἔχη ἕνα µόνον τύπον σέ κάθѳε πτῶσι. 
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  Πρός ἀπόδειξιν αὐτῆς τῆς πολυτυπίας θѳά περιορισθѳοῦµε µόνον σέ ἐλάχιστα 
παραδείγµατα, ἔχοντα σχέσιν µέ δύο ρηµατικούς χρόνους, τόν ἐνεργητικό 
παρατατικό καί τόν παθѳητικό παρατατικό, µέ ἀναφορά στό γ' πληθѳυντικό πρόσωπο 
τῶν χρόνων αὐτῶν. 

 Ἐδῶ δέν θѳά πρέπει νά νοµισθѳῆ, ὅτι ἔγινε ἐξεζητηµένη ἐπιλογή τῶν κατωτέρω 
περιπτώσεων. Ἡ πραγµατικότης εἶναι τελείως ἀντίθѳετη σέ ὅλα τά µέρη τοῦ λόγου. 
Ὑπάρχει τόσον µεγάλος κυκεών, ὥστε δέν γνωρίζει κανείς ἀπό ποῦ ν’ἀρχίση καί ποῦ 
νά τελειώση. 
  Κατ' ἀκολουθѳίαν ἔχουµε: 
 α) Ἐνεργητικός παρατατικός
 Πρώτη περίπτωσις: Ρήµατα πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, ἔχουν 3 τύπους 
(ἂναβαν – ἀνάβαν – ἀνάβανε) καί ἐκεῖνα πού ἀρχίζουν ἀπό σύµφωνο, ἔχουν 6 
(φώναζαν – φωνάζαν – φωνάζανε – ἐφώναζαν – ἐφωνάζαν – ἐφωνάζανε). 
 Δ∆ευτέρα περίπτωσις: Ρήµατα πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, ἔχουν 5 τύπους 
(ἀγαποῦσαν – ἀγαπούσανε – ἀγάπαγαν – ἀγαπάγαν – ἀγαπάγανε) καί ὅσα  
ἀρχίζουν ἀπό σύµφωνο, ἔχουν 10 (µιλοῦσαν – µιλούσανε – µίλαγαν – µιλάγαν – 
µιλάγανε – ἐµιλοῦσαν – ἐµιλούσανε – ἐµίλαγαν – ἐµιλάγαν – ἐµιλάγανε). 

 β) Μέσος καί παθѳητικός παρατατικός
 Πρώτη περίπτωσις: Ρήµατα πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, ἔχουν 5 τύπους 
(ἀλείβονταν – ἀλειβόνταν – ἀλειβόντανε – ἀλειβόντουσαν – ἀλειβόσαντε) καί ὅσα 
ἀρχίζουν ἀπό σύµφωνο, ἔχουν 10 (5 χωρίς αὔξησι καί 5 µέ αὔξησι) ράβονταν – 
ραβόνταν – ραβόντανε – ραβόντουσαν – ραβόσαντε καί ἐρράβονταν – ἐρραβόνταν – 
ἐρραβόντανε – ἐρραβόντουσαν – ἐρραβόσαντε. 
 Δ∆ευτέρα περίπτωσις: Ὅσα ρήµατα ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, ἔχουν 7 τύπους 
(ἀγαπιόνταν – ἀγαπιόντανε – ἀγαποιοῦνταν – ἀγαπιούντανε – ἀγαπιόντουσαν – 
ἀγαπιούσαντε – ἀγαπιόσαντε) καί ὅσα ἀρχίζουν ἀπό σύµφωνο, ἔχουν 14 τύπους 
(µιλιόνταν – µιλιόντανε – µιλιοῦνταν – µιλιούντανε – µιλιόντουσαν – µιλιούσαντε – 
µιλιόσαντε καί ἐµιλιόνταν – ἐµιλιόντανε – ἐµιλιοῦνταν – ἐµιλιούντανε – 
ἐµιλιόντουσαν – ἐµιλιούσαντε – ἐµιλιόσαντε) !!!

 Ἰδού ποῦ ὀφείλεται ἡ ἀγλωσσία, ἡ ὁποία παρατηρεῖται ἀφ' ἧς στιγµῆς ἡ 
λεγοµένη «Γραµµατική της Δ∆ηµοτικῆς» εἰσήχθѳη στά σχολεῖα. Δ∆ιότι δέ ὑπάρχει τέτοια 
γραµµατική. 

Ἐκ τῶν ὀλίγων αὐτῶν πού ἐξετέθѳησαν, γίνεται κατανοητό, ὅτι τό ἰδίωµα αὐτό 
εἶναι καθѳαρῶς προϊόν τῆς ἀγραµµατωσύνης. Καί εἶναι µέν ἡ γραφοµένη  «γλῶσσα» 
τῆς λογοτεχνίας, ἀλλ' εἶναι ἐν πολλοῖς ἰδίωµα µή ὁµιλούµενο. 
  Ἐάν κάποιος ξένος ἀποπειραθѳῆ νά µάθѳη τήν ἐντελῶς ἀπειθѳάρχητη αὐτή 
«γλῶσσα», θѳά τραπῆ εἰς φυγήν ἀπό τήν πρώτη στιγµή!
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  Ἐν τούτοις πολλοί δηµοτικιστές, µολονότι τό γλωσσικό αἰσθѳητήριό τους 
ἀποκρούει τούς τύπους τῆς Δ∆ηµοτικῆς, τούς χρησιµοποιοῦν ἀπό «φιλότιµο» καί 
µόνον, γιά νά µή φανοῦν ἀσυνεπεῖς. 

  Αὐτή διά βραχέων εἶναι ἡ Δ∆ηµοτική.
Ὁ σκοτισµός (= ὁ σκοταδισµός) σέ ὅλο του τό µεγαλεῖο!...
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τί θѳέλει ὁ Λαός

  Ἐν σχέσει πρός τά προλεχθѳέντα, εἶναι πέρα ἀπό βέβαιον, ὅτι ὁ Λαός σήµερα,  
ὁ ὁποῖος ἔχει βαθѳειά συναίσθѳησι τῆς «µοίρας» του καί διαθѳέτει ἀλάθѳητα κριτήρια, 
γνωρίζει κάλλιστα πόσα δεινά ἔχουν ἐπισωρεύσει στήν πατρώα γῆ του καί στή 
γλῶσσα του οἱ µακραίωνες περιπέτειες τοῦ ἔθѳνους, ὅπως ἔχει ἐπίσης σαφῆ ἀντίληψѱιν 
εἰς τί ἀποσκοποῦν τέτοιου εἴδους καινοφανεῖς «διδασκαλίες». 
  Δ∆ιά τούς λόγους αὐτούς ἐπιθѳυµεῖ νά βελτιώση τή µητρική του γλῶσσα 
(ἐκείνη δηλαδή πού καλῶς ἤ κακῶς ἔµαθѳε στό σπίτι ἀπό τή µητέρα του) καί 
ἀφοµοιώνει εὐκόλως τήν καλλιεργηµένη διατύπωσι καί ἔκφρασι τοῦ λόγου, πού 
ἀκούει ἀπό τό Ραδιόφωνο, τήν Τηλεόρασι καί ἀπό τούς κατοίκους τῶν µεγάλων 
ἀστικῶν κέντρων. 
  Ἡ υἱοθѳέτησις ἑνός ἀνωτέρου γλωσσικοῦ ἰδιώµατος (ἐπί θѳυσία τοῦ µητρικοῦ) 
ὄχι µόνον δέν ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα τήν πνευµατική καθѳυστέρησι καί τόν 
«σκοταδισµό», ἀλλ' ἀπεναντίας τήν πνευµατική ἄνοδο. 
 

Ἀξίζει νά ἀναφερθѳῆ σχετικῶς τό ἀκόλουθѳο περιστατικό, πού συνέβη, ὅταν 
κάποιος βουλευτής εἶχε µεταβῆ σέ ἕνα χωριό τῆς περιφερείας του. Στήν πλατεῖα τοῦ 
χωριοῦ συνεκεντρώθѳησαν οἱ κάτοικοι καί ἐζητοῦσαν ἀπό τόν βουλευτή νά φροντίση 
γιά τήν ὕδρευσι καί τήν κατασκευή τοῦ δρόµου. 
  Ὁ βουλευτής, ὁµιλῶν σέ γλῶσσα καθѳαρεύουσα, ὅπως ἐσυνηθѳιζόταν τότε, 
ὑπεσχέθѳη ὅτι θѳά φροντίση, ἀλλά εἶπε ὅτι «διά τό τρέχον ἔτος θѳά εἶναι δύσκολον, 
διότι αἱ πιστώσεις ἤδη ἔχουν κατανεµηθѳῆ εἰς τά ἐγκεκριµένα προγράµµατα», κ.λπ. 
 - «Κατάλαβες, µπάρµπα Κώστα;» εἶπε ἀποτεινόµενος πρός κάποιον, ὁ ὁποῖος 
ἀπήντησε: 
 - «Ἰγώ, κύρ Α......, δέν καταλαβαίνου π' αὐτά π' µᾶς λιές, γιατ' εἶµι 
ἀγράµµατους. Κείνου π' ξέρου εἶνι ὅτ' θѳέλουµ' νά µᾶς φέρς νερό κί τοῦ δρόµου». 
(Ὁ µπάρµπα Κώστας βεβαίως ἀντελήφθѳη περί τίνος ἐπρόκειτο. Ἡ φράσις: «Ἐγώ δέν 
καταλαβαίνω ἀπό αὐτά» σηµαίνει: «Ἐµένα δέν µέ ἐνδιαφέρουν αὐτά»).

Ὁ βουλευτής ἐθѳεώρησε ὅτι τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νά κολακεύση τό λαό: 
 - «Ἄκουσε, µπάρµπα Κώστα καί σεῖς οἱ ἄλλοι. Μέ συγχωρεῖτε πού 
προηγουµένως µίλησα τήν ἄλλη γλῶσσα. Τώρα ἡ κυβέρνησις ἀπεφάσισε νά 
καθѳιερώση τή γλῶσσα τή δική σας, αὐτή πού µιλάει ὁ λαός, γιά νά µᾶς 
καταλαβαίνετε ὅλοι». 
Ὁ µπάρµπα Κώστας δέν ἐφάνη καθѳόλου ἐνθѳουσιασµένος καί ἀπήντησε: 
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 - «Κύρ Α….. µᾶς κουρουϊδέβς; Μεῖς ὅταν ἤµασταν πιδιά ἦταν ἄλλις οἱ 
περιστάσεις κί δέν µπόρισαµ' νά µάθѳουµ' γράµµατα. Τά πιδιά µας ὅµους τἂστλαµ' 
στοῦ σκουλειό νά µάθѳνι. Τώρα σύ µᾶς λιές ὅτ' θѳά γυρίστι πίσου καί θѳά µλείτι τ' 
γλῶσσα π' µλᾶµι µεῖς οἱ ἀγράµµατ';».
 Κόκκαλο ὁ βουλευτής. 
 Σηµείωσις:
 Τό κείµενο προέρχεται ὁλόκληρο ἐξ ἀντιγραφῆς, ὥστε τό περιστατικό νά εἶναι 
πλήρως κατανοητό.
 

Ἡ ἀναµφισβήτητη εὐ-µορφία καί ἡ καλλι-φωνία τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας

Σέ ἀντίθѳεση µέ ὅσα ὑποστηρίζουν οἱ ὁπαδοί τῆς αὐθѳαιρεσίας, θѳά 
προσθѳέσουµε, ὅτι ὅσοι ἀπό τόν λαό ἤθѳελαν νά µάθѳουν γράµµατα, ἀλλά δέν ἔµαθѳαν, 
διψѱοῦν γιά µάθѳησι, ἐνῶ ἐκεῖνοι πού δέν ἤθѳελαν νά µάθѳουν καί δέν ἔµαθѳαν, µισοῦν τή 
µάθѳησι καί ἀπορρίπτουν ἤ ἀποστρέφονται τά πάντα˙ ἀρχίζουν µέ τήν ἄρνησι καί 
καταλήγουν στήν ἄρνησι.

Ὁ λαός βέβαια διψѱάει γιά πολλά, ἀλλά τά ἑλληνικά (;) σχολεῖα δέν τοῦ τά 
προσφέρουν.

Καί ἡ Δ∆ηµοτική, πού ἀδυνατεῖ ἐµφανέστατα νά ἐκφρασθѳῆ ἀποκλειστικῶς µέ 
τό δικό της λεξιλόγιο, ἔχει καταφύγει στόν πλοῦτο τῆς ἀρχαίας γλώσσας καί τῶν 
µετέπειτα καθѳαρῶν ἰδιωµάτων της, ἀπό ὅπου ἔχει ἀντλήσει πλῆθѳος λέξεων, τίς ὁποῖες 
καί ἔχει ἐντάξει στόν χῶρο της, ἀφοῦ ἐµφανίζει δυσαναπλήρωτα κενά καί τῆς εἶναι 
δύσκολο νά στηριχθѳῆ στά ἀδύναµα δικά της πόδια.

Ἡ ἀπόδοσις τῶν ἐννοιῶν διαφέρει ὡς γνωστόν, ἐλάχιστα ἤ µερικῶς, ἀπό τό 
ἕνα γλωσσικό ἰδίωµα στό ἄλλο, µέ τή χρῆσι δηλαδή διαφορετικῶν τύπων λέξεων γιά 
τήν ἴδια ἔννοια, ἀλλά δέν παύουν πολλά πράγµατα νά µένουν ἀναλλοίωτα, παρά τίς 
κατά καιρούς προσπάθѳειες διαστρεβλώσεως καί παρά τήν φθѳοροποιό ἐπίδρασι τοῦ 
χρόνου.

Ἀπό τά ἑπόµενα ὀλίγα δείγµατα γίνεται αἰσθѳητή ἡ διαχρονική ἀντοχή τῆς 
γλώσσας, ἡ ἐξέχουσα ἰδιοµορφία της καί ὁ πλοῦτος τῶν λεκτικῶν της ἀποχρώσεων, 
στοιχεῖα πού τήν καθѳιστοῦν µεγάλο καύχηµά µας καί ἀπόκτηµά µας σπάνιο.

Μποροῦµε νά φαντασθѳοῦµε πόση χαρά καί ὑπερηφάνεια θѳά αἰσθѳανόταν ὁ 
ἁπλός, ὁ ἁγνός, ὁ ἀνεπηρέαστος Ἕλλην, πού γνωρίζει ὅµως καλά γραφή καί 
ἀνάγνωσι, καθѳώς καί τούς σηµαντικώτερους σταθѳµούς τῆς Ἱστορίας του, ἐάν 
ἔφθѳαναν στά χέρια του κάποια σχετικά γραπτά, πού θѳά ἐκέντριζαν τό ἐνδιαφέρον 
του ἀπό τήν πρώτη στιγµή καί θѳά τόν ἔκαναν νά νοιώθѳη εὐτυχής µέσα στήν ἀµάθѳειά 
του;
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Ἄς στραφοῦµε λοιπόν προς τήν κατεύθѳυνσι αὐτή.

1. Σχηµατισµός λέξεων µέ χρῆσιν ὡς πρώτων 
συνθѳετικῶν:

 α) τοῦ στερητικοῦ µορίου α- (προ φωνήεντος αν-)
 β) τοῦ ἀχωρίστου µορίου δυσ- (=κακός)
 γ) τοῦ τροπικοῦ ἐπιρρήµατος εὖ (= ὀρθѳῶς, καλῶς)

ἀγονία  ➝ δυσγονία  ➝ εὐγονία
ἀδιάκριτος   δυσδιάκριτος  εὐδιάκριτος
ἀδιάλυτος   δυσδιάλυτος   εὐδιάλυτος
ἀειδής   δυσειδής   εὐειδής
ἀθѳεράπευτος  δυσθѳεράπευτος   εὐθѳεράπευτος
ἀθѳυµία   δυσθѳυµία   εὐθѳυµία
ἄθѳυµος   δύσθѳυµος   εὔθѳυµος
ἄκαµπτος   δύσκαµπτος   εὔκαµπτος
ἀκαµψѱία   δυσκαµψѱία   εὐκαµψѱία
ἀκατάληπτος   δυσκατάληπτος  εὐκατάληπτος
ἀκατανόητος  δυσκατανόητος  εὐκατανόητος
ἀκινησία   δυσκινησία   εὐκινησία
ἀκίνητος   δυσκίνητος   εὐκίνητος
ἀκρασία   δυσκρασία   εὐκρασία
ἀλαλία   δυσλαλία   εὐλαλία
ἀµάθѳεια   δυσµάθѳεια   εὐµάθѳεια
ἀµετάβλητος   δυσµετάβλητος  εὐµετάβλητος
ἀµορφία   δυσµορφία   εὐµορφία
ἄµορφος   δύσµορφος   εὔµορφος
ἀνάγνωστος   δυσανάγνωστος  εὐανάγνωστος
ἀνάγωγος    δυσάγωγος   εὐάγωγος
ἀναπόδεικτος  δυσαπόδεικτος  εὐαπόδεικτος
ἀνάρµοστος   δυσάρµοστος  εὐάρµοστος
ἀνεξήγητος   δυσεξήγητος   εὐεξήγητος
ἀνεπίδεκτος   δυσεπίδεκτος  εὐεπίδεκτος
ἀνίατος   δυσίατος   εὐίατος
ἀνόητος   δυσνόητος   εὐνόητος
ἄνοια    δύσνοια   εὔνοια
ἀνώνυµος   δυσώνυµος   εὐώνυµος
ἀοσµία   δυσοσµία   εὐοσµία
ἄοσµος   δύσοσµος   εὔοσµος
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ἀπαρέσκεια   δυσαρέσκεια  εὐαρέσκεια
ἄπεπτος   δύσπεπτος   εὔπεπτος
ἀπεψѱία   δυσπεψѱία   εὐπεψѱία
ἀπιστία   δύσπιστία   εὐπιστία
ἄπιστος   δύσπιστος   εὔπιστος
ἄπνοια   δύσπνοια   εὔπνοια
ἀπραγία   δυσπραγία   εὐπραγία
ἀπραξία   δυσπραξία   εὐπραξία
ἀπρόσβλητος  δυσπρόσβλητος  εὐπρόσβλητος
ἀπρόσιτος   δυσπρόσιτος  εὐπρόσιτος
ἀρρυθѳµία   δυσρυθѳµία   εὐρυθѳµία
ἀσέβεια   δυσσέβεια   εὐσέβεια
ἀσεβής   δυσσεβής   εὐσεβής
ἀτοκία   δυστοκία   εὐτοκία
ἀτυχής   δυστυχής   εὐτυχής
ἀτυχία   δυστυχία   εὐτυχία
ἀφορία   δυσφορία   εὐφορία
ἀφωνία   δυσφωνία   εὐφωνία
ἀχρηστία   δυσχρηστία   εὐχρηστία

 2. Σχηµατισµός λέξεων µέ χρῆσι τῶν µορίων α- καί 
δυσ- καί τοῦ ἐπιρρήµατος εὖ (ἀνά δύο)

α)  ἄβατος  ➝ δύσβατος
ἀγένεια, -νής  εὐγένεια, -νής
ἀδιαθѳεσία, -τος  εὐδιαθѳεσία, -τος
ἀήθѳεια, -θѳης   εὐήθѳεια, -θѳης
ἀθѳανασία   εὐθѳανασία
ἄθѳραυστος   εὔθѳραυστος
ἀκοσµία -µος  εὐκοσµία, -µος
ἀλεξία   δυσλεξία
ἄµοιρος   δύσµοιρος
ἀπάθѳεια, -θѳής  εὐπάθѳεια, -θѳής
ἀπείθѳεια, -θѳής  εὐπείθѳεια, -θѳής
ἄπελπις   εὔελπις
ἀπρέπεια, -πής  εὐπρέπεια, -πής
ἀπορία, -ρος   εὐπορία, -ρος
ἀπρόσωπος   εὐπρόσωπος
ἀστάθѳεια, -θѳής  εὐστάθѳεια, -θѳής
ἀταξία   εὐταξία
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ἀτεκνία   εὐτεκνία
ἀτέλεια, -λής  εὐτέλεια, -λής
ἄχαρις   εὔχαρις

β)  δυσκοίλιος   εὐκοίλιος
δυσκοιλιότης  εὐκοιλιότης
δυσκολία, -λος  εὐκολία, -λος
δυσµένεια, -νής  εὐµένεια, -νής
δυσοίωνος   εὐοίωνος
δυσχέρεια, -ρής  εὐχέρεια, -ρής
δυσάλωτος   εὐάλωτος
δύσληπτος   εὔληπτος

 3. Οὐσιαστικά ὀνόµατα εἰς -ωδία
αὐλωδία   κωµωδία   συνωδία(*)
διωδία   λεµβωδία   τερατωδία
δυσωδία   λυρωδία   τετραωδία
εὐωδία   µελωδία   τραγωδία
θѳηριωδία   µονωδία   τριωδία
θѳρηνωδία   µυθѳωδία   ὑµνωδία
ἱλαροτραγωδία  νυκτωδία   φρικωδία
κιθѳαρωδία   παλινωδία   χασµωδία
κουστωδία   παρωδία   χορωδία
κτηνωδία   προσωδία   ψѱαλµωδία
κωµικοτραγωδία  ραψѱωδία

 (*)Ἡ λέξις συνοδεία ἔχει διαφορετική σηµασία ὡς προερχοµένη ἀπό τό ρῆµα 
συνοδεύω. 

 4. Ρήµατα λήγοντα εἰς -εύω καί ἀντίστοιχα θѳηλυκά 
οὐσιαστικά εἰς -εία

ἀγγαρεύω  ➝ ἀγγαρεία
ἀγχιστεύω   ἀγχιστεία
ἀλητεύω   ἀλητεία
ἁλιεύω   ἁλιεία
ἀµνηστεύω   ἀµνηστεία (καί ἀµνηστία)
ἀνδρειεύω   ἀνδρεία
ἀντιπροσωπεύω  ἀντιπροσωπεία (καί -πία, -ώπευσις)
ἀντιστρατοπεδεύω  ἀντιστρατοπεδεία (καί -πέδευσις)
ἀριστεύω   ἀριστεία
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ἀσκητεύω   ἀσκητεία
βασιλεύω   βασιλεία
γοητεύω   γοητεία
γραµµατεύω   γραµµατεία
δουλεύω   δουλεία
δυναστεύω   δυναστεία
ἐκστρατεύω   ἐκστρατεία
ἐπισταθѳµεύω  ἐπισταθѳµ(ε)ία (καί ἐπιστάθѳµευσις)
ἐπιστρατεύω  ἐπιστρατεία (καί ἐπιστράτευσις)
ἐπιτροπεύω   ἐπιτροπεία
ἐποπτεύω   ἐποπτεία
ἑρµηνεύω   ἑρµηνεία
ἐσοδεύω   ἐσοδεία
ἐφεδρεύω   ἐφεδρεία
ἐφοδεύω   ἐφοδεία
θѳεραπεύω   θѳεραπεία
θѳητεύω   θѳητεία
θѳωπεύω   θѳωπεία
καπηλεύω   καπηλεία
κατασκοπεύω  κατασκοπεία
κηδεύω   κηδεία
κολακεύω   κολακεία
κυβεύω   κυβεία
λατρεύω   λατρεία
ληστεύω   ληστεία
λιτανεύω   λιτανεία
λοχεύω   λοχεία
µαγεύω   µαγεία
µαθѳητεύω   µαθѳητεία
µαντεύω   µαντεία
µαστροπεύω   µαστροπεία
µεσιτεύω   µεσιτεία
µνηµονεύω   µνεία
µνηστεύω   µνηστεία
µοιχεύω   µοιχεία
νηστεύω   νηστεία
νοθѳεύω   νοθѳεία
νοσηλεύω   νοσηλεία
παιδεύω   παιδεία
πειρατεύω   πειρατεία
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περιοδεύω   περιοδεία
περισσεύω   περισσεία (καί περίσσεια)
πορεύω - πορεύοµαι  πορεία
πορνεύω   πορνεία
πρεσβεύω   πρεσβεία
προεδρεύω   προεδρ(ε)ία
προφητεύω   προφητεία
πρυτανεύω   πρυτανεία
πτωχεύω   πτωχεία
ρητορεύω   ρητορεία
στρατεύω   στρατεία (καί στράτευσις)
στρατοπεδεύω  στρατοπεδεία (καί -πέδευσις)
συνοδεύω   συνοδεία
σωρεύω   σωρεία
φυτεύω   φυτεία
χηρεύω   χηρεία
χορεύω   χορεία

καί ἀπό ρηµατικούς τύπους µέσης φωνῆς, ὅπως:
ἀλαζονεύοµαι  ἀλαζονεία
εἰρωνεύοµαι   εἰρωνεία
ἐµπορεύοµαι  ἐµπορεία (καί ἐµπορία)
θѳρησκεύοµαι  θѳρησκεία
ξυλεύοµαι   ξυλεία
πολιτεύοµαι   πολιτεία
πραγµατεύοµαι  πραγµατεία κ.λπ.

 5. Ἐπίθѳετα εἰς -ώδης, -ῶδες καί ἐπιρρήµατα εἰς -ωδῶς

 ΘѲά ἀναφερθѳοῦµε κατωτέρω σέ τρεῖς ὁµάδες λέξεων, µέ κοινό χαρακτηριστικό 
τους γνώρισµα τίς καταλήξεις -ώδης, -ῶδες καί -ωδῶς, οἱ ὁποῖες λέξεις συνοδεύονται 
ἀπό ἀντίστοιχα οὐσιαστικά οἱ τῶν δύο πρώτων ὁµάδων καί ἀπό ρήµατα οἱ τῆς 
τρίτης ὁµάδος.

 α) Ἐπίθѳετα λήγοντα εἰς -ώδης
ἀγωνιώδης ἀναµονή
αἰνιγµατώδης ἔκφρασις
αἰτιώδης σχέσις
ἀκανθѳώδης ὑπόθѳεσις, προσπάθѳεια
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ἀµµώδης παραλία
ἀναιτιώδης δικαιοπραξία
ἀφρώδης οἶνος
βλακώδης µορφή
βραχώδης ἀκτή
βροντώδης φωνή
γλοιώδης χαρακτήρ
γρανιτώδης θѳέλησις, ἄµυνα
γριφώδης φυσιογνωµία
δαιδαλώδης χῶρος
δαιµονιώδης κρότος
δασώδης περιοχή
δηλητηριώδης οὐσία, λόγος
δηµώδης γλῶσσα, ποίησις
δυσώδης ἀναθѳυµίασις
ἐµβρυώδης κατάστασις
ἐνθѳουσιώδης ὑποδοχή, συγκέντρωσις
ἐνστικτώδης κίνησις, ἐνέργεια
ἐπουσιώδης λόγος
ἐργώδης προσπάθѳεια
ἐρεβώδης νύκτα, ψѱυχή
εὐώδης ἀτµόσφαιρα
ζοφώδης νοῦς, κατάστασις
ζωώδης συµπεριφορά
θѳαµνώδης ἔκτασις
θѳειώδης οὐσία
θѳεµελιώδης ἀρχή, νόµος τῆς φύσεως
θѳηριώδης λαιµαργία
θѳορυβώδης διαδήλωσις
θѳυελλώδης καιρός, συζήτησις, χαρακτήρ
ἰδεώδης µορφή
ἰλιγγιώδης ταχύτης
καταρρακτώδης βροχή
κεφαλαιώδης σηµασία
κολλώδης οὐσία
κοπιώδης ἐργασία
κρηµνώδης αἰγιαλός, ἀκτογραµµή
κτηνώδης ὄρεξις
κυµατώδης θѳάλασσα
λαβυρινθѳώδης χῶρος
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λασπώδης ἀκτή, ἄρτος
λοιµώδης νόσος
λοφώδης ἔκτασις
λυσσώδης ἀγών, ἔχθѳρα, µάχη
µανιώδης καπνιστής, κυνηγός
µεγαλειώδης νίκη, παρέλασις
µνηµειώδης ἀγόρευσις, µάχη, βλακεία
µυθѳώδης διήγησις, θѳησαυρός
µυστηριώδης λόγος, κρότος, ἐνέργεια
νευρώδης ἀγόρευσις
νεφελώδης κατάστασις, ὑπόσχεσις
νηπιώδης ἀντίληψѱις, βιοµηχανία
ὀγκώδης διαδήλωσις
ὀµιχλώδης καιρός
ὀνειρώδης διάκοσµος
ὀργιώδης βλάστησις
οὐσιώδης διαφορά
παιδαριώδης τρόπος, ἀπάντησις, πρᾶξις, λόγος
παροιµιώδης φράσις, ἀνδρεία, ὀκνηρία
παταγώδης ἀποδοκιµασία
πεισµατώδης µάχη
πνευµατώδης ἄνθѳρωπος, ἀπάντησις
ποµπώδης λόγος
πορώδης λίθѳος
ποώδης βλάστησις
πυρετώδης πολεµική προπαρασκευή
σαρκώδης καρπός
σιαλώδης ἤ σιελώδης οὐσία
σκανδαλώδης ζωή, συµπεριφορά, ἐνέργεια, ἐπέµβασις, ὑπόθѳεσις
σκιώδης κυβέρνησις
στοιχειώδης ἐκπαίδευσις, εὐγένεια, εὐθѳιξία, παράλειψѱις
σωµατώδης ἄνδρας, παλαιστής
ταραχώδης ὕπνος
τερατώδης διάπλασις
τροµώδης φωνή
τρικυµιώδης θѳάλασσα, βίος
ὑποτυπώδης ὁρισµός, ἀνάπτυξις
φλογώδης ὀφθѳαλµός, λάµψѱις
φρικώδης τραγωδία
χαώδης κατάστασις
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χειµαρρώδης εὐγλωττία
χυµώδης καρπός 
καί λοιπά.

β) Ἐπίθѳετα λήγοντα εἰς -ῶδες
αἰνιγµατῶδες βλέµµα
ἀκανθѳῶδες φύλλο, φυτό
ἀµµῶδες ἔδαφος
ἀργιλῶδες στρῶµα ἐδάφους
ἀφρῶδες ποτό
βλακῶδες ὕφος
βραχῶδες τοπίο
γρανιτῶδες ἀµυντικό σύστηµα
γριφῶδες ὕφος
δαιδαλῶδες οἰκοδόµηµα
δηλητηριῶδες ἀέριο, ἑρπετό, φυτό
δηµῶδες ἆσµα
ἐνθѳουσιῶδες πλῆθѳος, ἀκροατήριο
ἐπουσιῶδες ζήτηµα, λάθѳος
εὐῶδες ἄνθѳος
ζωῶδες βλέµµα, ἔνστικτο
θѳαµνῶδες φυτό
θѳεµελιῶδες ζήτηµα, δικαίωµα
θѳηριῶδες βλέµµα, ἅλµα
θѳορυβῶδες πλῆθѳος
θѳυελλῶδες καιρικό φαινόµενο
ἰδεῶδες ἐπιστέγασµα, ἐπισφράγισµα
ἰλλιγγιῶδες ποσόν
κεφαλαιῶδες ζήτηµα, θѳέµα
κολλῶδες ὑλικό
κοπιῶδες ἔργο
κρηµνῶδες ἔδαφος
κτηνῶδες βλέµµα
λαβυρινθѳῶδες ἀνάκτορο
λασπῶδες ἔδαφος
λοιµῶδες νόσηµα
λοφῶδες τοπίο
µεγαλειῶδες θѳέαµα
µνηµειῶδες ἔργο
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µυθѳῶδες ποσόν
µυστηριῶδες φαινόµενο
ὀγκῶδες βιβλίο, ὕφος
ὀµιχλῶδες πολιτικό τοπίο
ὀνειρῶδες κάλλος
ὀστεῶδες σύστηµα
οὐσιῶδες σφάλµα
παιδαριῶδες ἀστεῖο
παροιµιῶδες ἀνέκδοτο
πνευµατῶδες ποτό,  ἀέριο
ποµπῶδες ὕφος
πορῶδες ὑλικό, πέτρωµα
ποῶδες φυτό
πυρετῶδες κλῖµα
σαρκῶδες χεῖλος, φροῦτο
σιαλῶδες ἤ σιελῶδες ὑγρό
σκανδαλῶδες περιστατικό
σωµατῶδες ἀγόρι
τερατῶδες ὄν
τρικυµιῶδες πέλαγος
τροµῶδες φῶς
ὑποτυπῶδες ὄργανο
φλογῶδες βλέµµα
φρικῶδες θѳέαµα
χαῶδες διάστηµα
χειµαρρῶδες κίνηµα
χυµῶδες φροῦτο 
καί λοιπά.

γ) Ἐπιρρήµατα λήγοντα εἰς -ωδῶς
ἀπεδοκιµάσθѳη παταγωδῶς
βρέχει καταρρακτωδῶς
καπνίζει µανιωδῶς
ἐξηφανίσθѳη µυστηριωδῶς
τρώει κτηνωδῶς
ἀγορεύει ποµπωδῶς
ἐπιτίθѳεται λυσσωδῶς
ἔχει ἀναπτυχθѳῆ ὑποτυπωδῶς
προετοιµάζεται γιά πόλεµο πυρετωδῶς
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ἐφέρθѳη βλακωδῶς
ὠρύεται δαιµονιωδῶς
φέρεται παιδαριωδῶς
ἀντιδρᾶ ἐνστικτωδῶς
ἐπερίµενε ἀγωνιωδῶς
ἐπολέµησαν πεισµατωδῶς
ἐπάλεψѱε θѳηριωδῶς
ἀπεθѳεώθѳη µεγαλειωδῶς
ἐκφράζεται γριφωδῶς
εἰργάσθѳη κοπιωδῶς
ἔτρεχε ἰλιγγιωδῶς
διεµαρτύρετο θѳορυβωδῶς
κυβερνᾶ σκανδαλωδῶς
ὠργάνωσε τόν στρατό στοιχειωδῶς
διαφέρουµε οὐσιωδῶς
ὁµιλεῖ παροιµιωδῶς
ἐνεργεῖ τερατωδῶς
παρακολουθѳεῖ αἰνιγµατωδῶς
τόν ὑπεδέχθѳησαν ἐνθѳουσιωδῶς 
καί λοιπά.    

 6. Κοσµητικά ἐπίθѳετα καί οὐσιαστικά ὀνόµατα

 ΘѲά ἀποφύγουµε τήν παράθѳεσι µεγάλου ἀριθѳµοῦ παραδειγµάτων τοῦ εἴδους 
αὐτοῦ καί θѳά περιορισθѳοῦµε στά ἀκόλουθѳα πολύ ὀλίγα.
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ἀπύθѳµενο βάθѳος
ἀπύθѳµενο µῖσος 

ἀδηφάγον πῦρ
ἀδηφάγον βλέµµα

κραυγαλέα ἀπάτη
κραυγαλέα ἀδικία

ἀδυσώπητος ἐχθѳρός
ἀδυσώπητος µοῖρα

ὑπερτροφικά ψѱεύδη
ὑπερτροφικά στήθѳη

ἀπλανεῖς ἀστέρες
ἀπλανεῖς ὀφθѳαλµοί

ἀκατάσχετος αἱµορραγία
ἀκατάσχετος φλυαρία

ἀκαταµάχητος ἐραστής
ἀκαταµάχητος γοητεία

ἀτέρµονες συζητήσεις 
ἀτέρµονα πελάγη

ἀπροσπέλαστος ἀκτή
ἀπροσπέλαστος ἄνθѳρωπος
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παχυλά ψѱεύδη 
παχυλοί µισθѳοί
 
θѳανάσιµο πλῆγµα
θѳανάσιµος ἐναγκαλισµός

ἀστείρευτος πηγή
ἀστείρευτος καλωσύνη
ἀστείρευτα δάκρυα

θѳυελλώδης καιρός
θѳυελλώδης συζήτησις
θѳυελλώδης προέλασις

ἄκρατος ἐγωϊσµός
ὑπερφίαλος ἐγωϊσµός

ἀειφανεῖς ἀστέρες
ἀνέσπεροι ἀστέρες

ὑπέρµετρος ζῆλος
ὑπερβάλλων ζῆλος
     

 δυσθѳεώρητον ὕψѱος
ἀπροσδιόριστον ὕψѱος

ἀστρονοµικό ποσό
µυθѳῶδες ποσό

ἀκαταµάχητα ἐπιχειρήµατα
σαθѳρά ἐπιχειρήµατα 

ἄναρθѳρες κραυγές
ἀπεγνωσµένες κραυγές
οὐρανοµήκεις κραυγές
ἐκκωφαντικές κραυγές

νικητήριο σάλπισµα
ἐγερτήριο σάλπισµα
σιωπητήριο σάλπισµα

προσκλητήριο σάλπισµα 

κροκοδείλια δάκρυα
ὑποκριτικά δάκρυα
πύρινα δάκρυα
ἀστείρευτα δάκρυα

ἀσύστολα ψѱεύδη
ἀνυπόστατα ψѱεύδη
παχυλά ψѱεύδη
ὑπερτροφικά ψѱεύδη
ὑπερφίαλα ψѱεύδη

πύρινες φλόγες
πυρίνη κόλασις
πύρινα δάκρυα

αἰνιγµατική προσωπικότης
διχασµένη προσωπικότης
ἀµφιλεγοµένη προσωπικότης
ἐγληµατική προσωπικότης
σκοτεινή προσωπικότης

ἀστραπιαία ταχύτης
καταπληκτική ταχύτης
ἰλιγγιώδης ταχύτης
αὔξουσα ταχύτης
ἐλαττουµένη ταχύτης
κεκτηµένη ταχύτης
κινηµατογραφική ταχύτης

δηµοτικό ἆσµα
κύκνειο ἆσµα

ἀσίγητο (ἀσίγαστο) µῖσος
ἀσίγητο (ἀσίγαστο) πάθѳος

ἄσβεστον πῦρ
ἄσβεστος λυχνία
ἄσβεστος γέλως   



7. Μετοχές µέσου καί παθѳητικοῦ παρακειµένου

Ὁ ρόλος τῶν µετοχῶν αὐτῶν εἶναι ἐξόχως σηµαντικός, καθѳ' ὅσον πρόκειται 
γιά ἀναντικατάστατα καί µοναδικά σέ σύλληψѱι δηµιουργήµατα σοφῶν ἀνθѳρώπων, 
πού ἀποδίδουν κατά τρόπον τέλειον τά νοήµατά τους.

Οἱ παρατιθѳέµενοι τύποι, ὡς καί ἄλλοι, εἶναι ὅµοιοι καθѳ' ὅλα καί στά τρία 
ἰδιώµατα τῆς γλώσσας, δηλαδή τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, τῆς Καθѳαρευούσης καί τῆς 
Καθѳοµιλουµένης, ἀκόµη δέ καί σέ ἐκεῖνο τῆς Δ∆ηµοτικῆς κατά µέγα µέρος, µέ τή 
διαφορά ὅτι σέ πολλούς ἀπό αὐτούς ἡ Δ∆ηµοτική ἔχει κρίνει «σοφό» νά καταργήση 
µία (τήν ἐπίµαχη πρώτη) συλλαβή, γιά ὅσους παίρνουν ἀναδιπλασιασµό, καθѳώς καί 
τήν χρονική ἤ συλλαβική αὔξησι γιά τούς λοιπούς τύπους.

Π.χ.: τό «τεθѳωρακισµένο» τό θѳέλει θѳωρακισµένο, τόν «κεκορεσµένο» τόν 
προτιµάει κορεσµένο ἤ τήν «ηὐξηµένη» τήν θѳέλει αὐξηµένη, τόν «ὡπλισµένο» τόν 
θѳέλει ἐπίσης ὁπλισµένο, τόν «ὠργισµένο» ὀργισµένο, τόν «ἐστραµµένο» στραµµένο 
καί οὕτω καθѳεξῆς, ἀλλά δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή γιά τούς «δε-δουλευµένους µισθѳούς», 
τήν «κε-κτηµένη ταχύτητα», τίς «ἀν-ειληµµένες ὑποχρεώσεις», τίς «ἀφ-ηρηµένες 
ἔννοιες», τήν «ἐν-δε-δειγµένη λύσι» τά «πε-πραγµένα τῶν συνεδριάσεων» καί γιά 
πλεῖστα ἄλλα.

Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις πού ἀκολουθѳοῦν, οἱ µέ προθѳέσεις σύνθѳετες µετοχές 
διαχωρίζονται µέ ἐνδιάµεση παῦλα, παραπλεύρως δέ αὐτῶν σηµειώνονται ἐντός 
παρενθѳέσεως τά ρήµατα (στήν ἐνεργητική κατά βάσιν φωνή) ἀπό τά ὁποῖα 
προέρχονται.

89

ἄσβεστος ἐνθѳουσιασµός
ἄσβεστο µῖσος  
ἄσβεστο πάθѳος

σφοδρός ἄνεµος
σφοδρός ἔρως
σφοδρός βοµβαρδισµός
σφοδρός κανονιοβολισµός
σφοδρός σεισµός
σφοδρός διαξιφισµός
σφοδρός διαπληκτισµός
σφοδρά (σφοδρή) ἀγάπη
σφοδρά (σφοδρή) ἕλξις
σφοδρά (σφοδρή) ἐπιθѳυµία

σφοδρά (σφοδρή) συµπάθѳεια
σφοδρά (σφοδρή) λατρεία
σφοδρά (σφοδρή) ἀπέχθѳεια
σφοδρά (σφοδρή) ἀγανάκτησις
σφοδρά (σφοδρή) ὀργή
σφοδρά (σφοδρή) ἀντιπαράθѳεσις
σφοδρά (σφοδρή) λογοµαχία
σφοδρά (σφοδρή) σύγκρουσις
σφοδρά (σφοδρή) βροχή
σφοδρά (σφοδρή) θѳύελλα
σφοδρά (σφοδρή) καταιγίδα
σφοδρά (σφοδρή) χαλαζόπτωσις
σφοδρά (σφοδρή) τρικυµία
σφοδρά (σφοδρή) κακοκαιρία



 α) Τύποι µέ ἀναδιπλασιασµό (π.χ. βιάζω, βε-βιασµένος)

ἀνα-µεµιγµένα ὑλικά (ἀναµιγνύω)
ἀνα-πεπταµένη πεδιάδα (ἀναπετάννυµι, ἀναπεταννύω)
ἀνα-τεθѳειµένες ἁρµοδιότητες (ἀνατίθѳηµι, ἀναθѳέτω)
ἀνα-τεθѳραµµένος µέ ὑγιεῖς ἀρχές (ἀνατρέφω)
ἀπο-δεδεγµένες προτάσεις (ἀποδέχοµαι)
ἀπο-δεδειγµένη ἀλήθѳεια (ἀποδείκνυµι, ἀποδεικνύω)
ἀπο-µεµακρυσµένες περιοχές (ἀποµακρύνω)
ἀπο-µεµονωµένες κοινωνίες (ἀποµονῶ˙ µεταγενέστερος τύπος ἀποµονώνω, 

  ὅπως τό δηλῶ - δηλώνω καί ἄλλα)
ἀπο-νενοηµένο διάβηµα (ἀπονοῶ)
βεβαιωµένα κέρδη (βεβαιῶ)
βεβαρηµένο παρελθѳόν (ἐκ τοῦ βαρῶ˙ ἰδέ καί βαρύνω)
βεβιασµένη ἐνέργεια (βιάζω)
δεδηλωµένη πλειοψѱηφία (δηλῶ)
δεδικασµένη ὑπόθѳεσις (δικάζω)
δεδοµένη ἀρχή ἤ γεγονός (δίδωµι, δίδω)
δεδουλευµένοι µισθѳοί ἤ τόκοι (δουλεύω)
δια-γεγραµµένη φράσις (διαγράφω)
δια-δεδοµένη νόσος (διαδίδωµι, διαδίδω)
δια-κεκαυµένη ζώνη (διακαίω)
δια-κεκοµµένο ὡράριο (διακόπτω)
δια-κεκοσµηµένη πλατεῖα (διακοσµῶ)
δια-κεκριµένος ἐπιστήµων (διακρίνω)
δια-νεµηµένη περιουσία (διανέµω)
δια-πεπιστευµένος˙ ὁ διοριζόµενος ὑπό τῆς κυβερνήσεως ἤ τοῦ ἀρχηγοῦ 

  κράτους ὡς διπλωµατικός ἀντιπρόσωπος σέ ξένο κράτος (διαπιστεύω)
δια-τεθѳειµένα κονδύλια (διατίθѳηµι, διαθѳέτω)
δια-τεταγµένη ὑπηρεσία (διατάσσω)
δια-τεταραγµένη τάξις ἤ ἡσυχία τοῦ τόπου (διαταράσσω)
ἐγ-γεγραµµένοι ψѱηφοφόροι (ἐγγράφω)
ἐγ-κατα-λελειµµένη οἰκία (ἐγκαταλείπω)
ἐκ-τεθѳειµένα ἐµπορεύµατα στήν ἀγορά (ἐκτίθѳηµι, ἐκθѳέτω)
ἐκ-τεθѳειµένος σέ κίνδυνο ἤ στό ψѱῦχος (ἐκτίθѳηµι, ἐκθѳέτω)
ἐκ-πεφρασµένες ἀπόψѱεις (ἐκφράζω)
ἐµ-πεπιστευµένοι φίλοι (ἐµπιστεύοµαι)
ἐν-δεδειγµένη λύσις (ἐνδείκνυµι, ἐνδεικνύω)
ἐν-τεταλµένος˙ ὁ ἔχων τήν ἐντολή ἤ διαταγή νά πράξη κάτι, ἁρµόδιος: «οἱ 

  ἐντεταλµένοι τήν τήρησι τῆς δηµοσίας τάξεως» (ἐντέλλοµαι)
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ἐν-τετειχισµένη πλάκα (ἐντειχίζω)
ἐπ-εν-δεδυµένα κεφάλαια (ἐπενδύω)
ἐπι-βεβαιωµένη εἴδησις (ἐπιβεβαιῶ)
ἐπι-βεβληµένο καθѳῆκον (ἐπιβάλλω)
ἐπι-κεκυρωµένη συνθѳήκη (ἐπικυρῶ)
ἐπι-τετραµµένος˙ ὁ εἰς ὅν ἔχει ἐπιτραπῆ (ἀνατεθѳῆ) ὡρισµένη ὑπηρεσία ἤ ἔργο 

  (ἐπιτρέπω)
ἐπι-τετραµµένος˙  διπλωµατικός ἀπεσταλµένος σέ ξένη ἐπικράτεια (ἐπιτρέπω)
κατα-γεγραµµένα εἴδη ἤ περιστατικά (καταγράφω)
κατα-τεθѳειµένη µαρτυρία (κατατίθѳηµι, καταθѳέτω)
κεκλεισµένων τῶν θѳυρῶν (κλείω)
κεκλιµένος πύργος (κλίνω)
κεκοιµηµένοι (οἱ νεκροί) (κοιµοῦµαι)
κεκορεσµένη ἀτµόσφαιρα (κορέννυµι, κορεννύω)
κεκτηµένα δικαιώµατα (κτῶ)
κεκυρωµένος νόµος (κυρῶ)
λελογισµένη χρῆσις (λέγω)
λελυµένη ἀπορία ἤ ἀριθѳµητική ἐξίσωσις (λύω)
µεµονωµένα περιστατικά ἤ κρούσµατα (µονῶ)
µεµυηµένοι στά Ἐλευσίνια µυστήρια (µυῶ)
νενοµισµένα τέλη (νοµίζω)
νενοµισµένες ἐκδηλώσεις ἤ ἐξετάσεις (νοµίζω)
νενοµοθѳετηµένη θѳέσις (νοµοθѳετῶ)
παρα-γεγραµµένα ἀδικήµατα (παραγράφω)
παρα-κεκινδυνευµένη ἐπίθѳεσις (παρακινδυνεύω)
παρα-τεταγµένο ἀποβατικό ἄγηµα (παρατάσσω)
παρα-τεταµένα χειροκροτήµατα (παρατείνω)
παρα-τεταµένη σιωπή ἤ ἀνοµβρία (παρατείνω)
πεπαλαιωµένο κτήριο (παλαιῶ)
πεπατηµένη ὁδός (πατῶ)
πεπειραµένος ὁδηγός (πειρῶµαι)
πεπεισµένος γιά τήν ἱκανότητά του (πείθѳω)
πεπερασµένος ὁ νοῦς τοῦ ἀνθѳρώπου (περῶ)
πεπιεσµένος ἀέρας (καί συµπεπιεσµένος) (πιέζω)
πεπιεσµένος χάρτης (πιέζω)
πεπλανηµένη ἀπόφασις (πλανῶ)
πεπολιτισµένος κόσµος (πολιτίζω)
πεπραγµένα τοῦ συνεδρίου (πράττω)
πεπυρωµένα βέλη (πυρῶ)
πεπωρωµένη συνείδησις (πωρῶ)
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περι-βεβληµένοι ἐπίσηµη ἰδιότητα (περιβάλλω)
περι-βεβληµένο τεῖχος διά τάφρου (περιβάλλω)
περι-πεπλεγµένη ὑπόθѳεσις (περιπλέκω)
περι-πεπλεγµένων περιπλοκῶν σύµπλεγµα (περιπλέκω)
πεφωτισµένος ἡγέτης (φωτίζω)
προ-δια-γεγραµµένο σχέδιο (προδιαγράφω)
προ-κεχωρηµένη ὥρα ἤ σῆψѱις (προχωρῶ)
προσ-βεβληµένος ἀπό τήν  νόσο (προσβάλλω)
προσ-κεκληµένοι στή συγκέντρωσι (προσκαλῶ)
προσ-κεκολληµένος στό καθѳῆκον του (προσκολλῶ)
σεσηµασµένοι διαρρῆκτες (σηµαίνω)
συγ-κεκαλυµµένες φράσεις (συγκαλύπτω)
συγ-κεκινηµένος ἀπό τούς λόγους σου (συγκινῶ)
συγ-κεκοµµένοι τύποι λέξεων (συγκόπτω)
συγ-κεκριµένες προτάσεις (συγκρίνω)
συγ-κεκροτηµένο στράτευµα (συγκροτῶ)
συγ-κεχυµένες φῆµες (συγχέω)
συµ-βεβληµένοι µέ τό κράτος ὀργανισµοί (συµβάλλω)
συµ-βεβιβασµένος µέ τίς νεωτεριστικές ἰδέες (συµβιβάζω)
συµ-πεπιεσµένος ἀέρας (καί πεπιεσµένος) (συµπιέζω)
συµ-πεπυκνωµένος χυµός (συµπυκνῶ)
συµ-πεφωνηµένοι ὅροι (συµφωνῶ)
συν-δεδεµένοι διά γάµου ἤ συµµαχίας (συνδέω)
συν-τεθѳειµένο ἄριστα ποιητικό ἔργο (συντίθѳηµι, συνθѳέτω)
συν-τεταγµένη πολιτεία (συντάσσω)
συν-τεταγµένες (γεωγραφικές συντεταγµένες) (συντάσσω)
συν-τεταραγµένη ἡ πόλις ἀπό τόν σεισµό (συνταράσσω)
συν-τετµηµένος λόγος (συντέµνω)
συν-τετριµµένος ἄκουσε τή δικαστική ἀπόφασι (συντρίβω)
τεθѳειµένοι κανόνες δικαίου (τίθѳηµι, θѳέτω)
τεθѳλασµένη γραµµή (θѳλῶ)
τεθѳλιµµένοι συγγενεῖς (θѳλίβω)
τεθѳωρακισµένο ὄχηµα (θѳωρακίζω)
τεταµένα νεῦρα (τείνω)
τεταραγµένη ἐποχή (ταράσσω)
τετελεσµένα γεγονότα (τελῶ)
τετριµµένα ἐπιχειρήµατα (τρίβω)
ὑπο-βεβιβασµένες τιµές ἐµπορευµάτων (ὑποβιβάζω)
ὑπο-γεγραµµένα πρακτικά (ὑπογράφω)
ὑπο-τεταγµένη χώρα (ὑποτάσσω)
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β) Τύποι µέ χρονική ἤ συλλαβική αὔξησι
(π.χ. ἀσκῶ-ἠσκηµένος, ὁπλίζω-ὡπλισµένος, στρέφω-ἐστραµµένος κ.λπ.)

ἀν-ειληµµένη ὑποχρέωσις (ἀναλαµβάνω)
ἀν-επτυγµένος πολιτισµός (ἀναπτύσσω)
ἀντ-εστραµµένη διεύθѳυνσις ἀνέµου (ἀντιστρέφω)
ἀντ-εστραµµένοι ὅροι κλάσµατος (ἀντιστρέφω)
ἀπ-εσπασµένοι ὁπλῖτες (ἀποσπῶ)
ἀπ-εσταγµένον ὕδωρ (ἀποστάζω)
ἀπ-εσταλµένος συντάκτης (ἀποστέλλω)
ἀπ-ηυδησµένος ἐγκατέλειψѱε κάθѳε προσπάθѳεια (ἀπαυδῶ)
ἀπο-δι-ωργανωµένη ἐπιχείρησις (ἀποδιοργανῶ)
ἀφ-ηρηµένη ἔννοια (ἀφαιρῶ)
ἀφ-ηρηµένος ἀκροατής (ἀφαιρῶ)
ἀφ-ιερωµένος στή µελέτη (ἀφιερῶ)
ἀφ-υπνισµένο πάθѳος (ἀφυπνίζω)
ἀφ-ωσιωµένος στό ἔργο του (ἀφοσιοῦµαι)
δι-εσπαρµένοι ἀνά τήν ὑφήλιον ὁµοεθѳνεῖς µας (διασπείρω)
δι-εστραµµένος ἄνθѳρωπος (διαστρέφω)
δι-ωγκωµένο ἀπόστηµα (διογκῶ)
δι-ωργανωµένη καλῶς ὑπηρεσία (διοργανῶ)
δι-ωρθѳωµένα κείµενα (διορθѳῶ)
ἐγ-κατ-εσπαρµένα ὀστᾶ (ἐγκατασπείρω)
ἐγ-κατ-εσπαρµένες διχόνοιες (ἐγκατασπείρω)
ἐγ-κατ-εστηµένοι ἐδῶ πρό πολλοῦ (ἐγκαθѳίστηµι, ἐγκαθѳιστῶ)
εἰληµµένη ἀπόφασις (λαµβάνω)
εἰσ-ηγµένες στό χρηµατιστήριο µετοχές (εἰσάγω)
ἐλ-λιµενισµένα πλοῖα (ἐλλιµενίζω)
ἐν-ισχυµένοι ἄνεµοι (ἐνισχύω)
ἐν-ωρχηστρωµένη ἀντίδρασις (ἐνορχηστρῶ)
ἐν-ωχληµένος ἀπ᾽τό θѳράσος τους (ἐνοχλῶ)
ἐξ-εζητηµένοι τρόποι (ἐκζητῶ)
ἐξ-ηµµένα µίση (ἐξάπτω)
ἐξ-ηµµένη φαντασία (ἐξάπτω)
ἐξ-ηντληµένος ὀργανισµός (ἐξαντλῶ)
ἐξ-ησκηµένος ἀναρριχητής (ἐξασκῶ)
ἐξ-ωπλισµένες στρατιωτικές µονάδες (ἐφωδιασµένες δι᾽ὅπλων) (ἐξοπλίζω)
ἐξ-ωργισµένος ἐκινήθѳη ἐναντίον τους (ἐξοργίζω)
ἐπ-αν-ειληµµένες ἀπόπειρες (ἐπαναλαµβάνω)
ἐσβεσµένο ἡφαίστειο (σβέννυµι, σβεννύω)
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ἐστεγασµένος χῶρος (στεγάζω)
ἐστεµµένος ποιητής (στέφω)
ἐστερηµένος τῶν πρός τό ζῆν ἀναγκαίων (στερῶ)
ἐστραµµένα νῶτα (στρέφω)
ἐφ-ωδιασµένοι καταλλήλως, ἔφυγαν γιά ὀρειβασία (ἐφοδιάζω)
ἡγιασµένον ὕδωρ (ἁγιάζω)
καθѳ-ωρισµένος ἀριθѳµός συµµετεχόντων (καθѳορίζω)
κατ-ειληµµένη θѳέσις (καταλαµβάνω)
κατ-εστραµµένη πόλις (καταστρέφω)
κατ-εστρωµένο σχέδιο (καταστρώνω)
κατ-ωκηµένος χῶρος (κατοικῶ)
παρ-εφθѳαρµένο νόηµα κειµένου (παραφθѳείρω)
παρ-ωπλισµένα σκάφη (παροπλίζω)
παρ-ωχηµένη ἐποχή (παροίχοµαι)
παρ-ωχηµένοι χρόνοι (γραµµατική) (παροίχοµαι)
περι-ωρισµένες δυνατότητες (περιορίζω)
προ-ηγµένη τεχνολογία (προάγω)
προ-ωδευµένη ἐπιστήµη (προοδεύω)
προ-ωθѳηµένες θѳέσεις (προωθѳῶ)
συν-εσταλµένος νέος (συστέλλω)
συν-ηµµένα πιστοποιητικά ἤ ἔγγραφα (συνάπτω)
συν-υφασµένη συνωµοσία (συνυφαίνω)
ὠθѳηµένος ἐκ λόγων ἀνάγκης (ὠθѳῶ)
ὡλοκληρωµένη ἔρευνα, ἐργασία ἤ µελέτη (ὁλοκληρῶ)
ὡπλισµένοι ἄνδρες τῆς ἀστυνοµίας (φέροντες τά ὅπλα τους) (ὁπλίζω)
ὠργανωµένη ἐπίθѳεσις, διάρρηξις (ὀργανῶ)
ὠργισµένοι διαδηλωτές (ὀργίζω)
ὠρθѳωµένη κεφαλή (ὀρθѳῶ)
ὠρθѳωµένο ἀνάστηµα (ὀρθѳῶ)
ὡρισµένος χρόνος (ὁρίζω)
ὡρκισµένος νά πάρη ἐκδίκησι (ὁρκίζω)

 8. Ἡ ἐνεργός παρουσία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς στό 
σύγχρονο γλωσσικό µας ἰδίωµα

 Λέγεται καί πιστεύεται ἀπό κάποιους µέ πολλήν ἐλαφρότητα, ὅτι ἡ ἀρχαία 
ἑλληνική γλῶσσα δέν ὁµιλεῖται σήµερα. Τοῦτο βεβαίως εἶναι παντελῶς ἀστήρικτο 
καί ἀναληθѳές, διά τόν λόγον ὅτι ὑπάρχουν ἐν χρήσει στό σύγχρονο καθѳηµερινό 
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λεξιλόγιο ὅλων τῶν κοινωνικῶν ὁµάδων ἑκατοντάδες χιλιάδες λέξεις, οἱ ὁποῖες 
διατηροῦν εἰς τό ἀκέραιον τόν ἀρχαϊκό τους χαρακτήρα.

 Ἡ ἀρχαία ἑλληνική, παρά τή διαφοροποίησί της διά µέσου τῶν αἰώνων, 
δηλώνει τήν παρουσία της στήν ἐποχή µας µέ δύο τρόπους.
 1) Μέσω τῶν πρωτογενῶν της λέξεων (τῶν ληµµάτων) τίς ὁποῖες ἄφησε 
ἀναλλοίωτες ὁ χρόνος καί ὡς πρός τόν τύπο καί ὡς πρός τή σηµασία τους, ὅπως 
εἶναι, ἐπί παραδείγµατι, οἱ κάτωθѳι ὀλίγες, ἐνδεικτικῶς ἀναφερόµενες:

Ἄρθѳρα: ὁ, ἡ, τό κ.λπ.
Ὀνόµατα οὐσιαστικά: ἥλιος, οὐρανός, ὠκεανός-θѳάλασσα, τόλµη, γοητεία, γῆ-

ἡρῶον, χάος, κάλλος, φῶς
Ἐπίθѳετα: νέος, ἄριστος, σοφός-ὡραία, ὑψѱηλή, γενναία-δίκαιον, θѳεῖον, ἱερόν
Ἀριθѳµητικά: δύο, τρεῖς, ὀκτώ, ἐννέα, δέκα, εἴκοσι
Ἀντωνυµίες: ἐγώ, σύ, αὐτός, ἐκεῖνος, τόσος, ἄλλος
Ρήµατα: ἀκούω, πείθѳοµαι, ἐλπίζω, ἕρπω, τρέχω, χαίρω
Μετοχές: πνέων, τιµῶν, ἐρχόµενος, ὁρµώµενος, παθѳών, τεθѳείς
Προθѳέσεις: εἰς, πρός, διά, µετά, ἀπό, ὑπέρ-ἄνευ, µέχρι, πλήν, ἕνεκα ἤ ἕνεκεν, 

χωρίς
Ἐπιρρήµατα: ποῦ; ἄνω, κάτω, ὅπου, ἐκεῖ, αὐτοῦ, ἔσω, ἔξω
πότε; αὔριον, χθѳές, πρίν, ἔπειτα, τότε, ποτέ
πῶς; ὅπως, ὡς, καλῶς, κακῶς, ἀναληθѳῶς
πόσον; ὅσον, τόσον, πολύ, λίαν, πολλάκις, δίς, τρίς, τετράκις
λοιπά: ναί, µάλιστα, µή, ἆρα (=ἆράγε˙ µόριο ἐρωτηµ. ἤ ἀπορηµατικό) τάχα, 

ἴσως
Σύνδεσµοι: καί, ἤ, ὅµως, µόλις, ὁσάκις, ὅταν, ὅτι, ἕως, ὡς, ἄρα (=ἑποµένως) 

ὥστε, ἐάν, ἄν, µή, καίτοι, ἀλλά, κ.λπ. κ.λπ.

2) Μέσω παραγώγων καί συνθѳέτων λέξεων, στίς ὁποῖες θѳά ἀναφερθѳούµε 
ἐκτενῶς ἐν συνεχεία, λόγω τοῦ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέοντος πού πράγµατι 
παρουσιάζουν.

Καί ἐάν ἀκόµη πολλές ἁπλές (πρωτογενεῖς) λέξεις δέν συνηθѳίζωνται ἐν πολλοῖς 
στήν ἔκφρασι τοῦ λόγου (ὡς ἡ χείρ = τό χέρι, ὁ αὐχήν  = ὁ σβέρκος, τό οὖς = τό αὐτί, 
ἡ ρίς = ἡ µύτη, ὁ ὀφθѳαλµός  = τό µάτι, τό ὀστοῦν = τό κόκκαλο κ.λπ.) παρά ταῦτα οἱ 
περισσότερες ἐξ αὐτῶν παράγωγες καί σύνθѳετες εἶναι πασίγνωστες καί 
χρησιµοποιοῦνται κανονικώτατα ἀπό τό σύνολον τῶν ὁµιλούντων τήν ἑλληνική 
γλῶσσα, χωρίς νά ὑφίστανται ἀντίστοιχοι ἐναλλακτικοί τύποι τους.

Παραδείγµατος χάριν:
α) Παράγωγες λέξεις (λήµµατα + καταλήξεις)

 χειρισµός (χείρ + -ισµός)
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 ὠτῖτις (οὖς + -ῖτις)
 ρινικός (ρίς + -ικός)
 ὀφθѳαλµικός (ὀφθѳαλµός + -ικός)
 αὐχενικός (αὐχήν + -ικός)
 ὀστέϊνος (ὀστέον ἤ ὀστοῦν + -ινος)

 β) Σύνθѳετες λέξεις (λήµµατα + δεύτερες λέξεις)
 χειραψѱία (χείρ + ἅπτω)
 ὠτασπίς (οὖς + ἀσπίς)
 ρινορραγία (ρίς + ραγή)
 ὀφθѳαλµαπάτη (ὀφθѳαλµός + ἀπάτη)
 αὐχεναλγία (αὐχήν + ἄλγος)
 ὀστεοπόρωσις (ὀστέον ἤ ὀστοῦν + πόρωσις)

 γ) Σύνθѳετες (ἀπό διάφορες λέξεις + λήµµατα)
 δεξιόχειρ (δεξιός + χείρ)
 ἄωτος˙  ὁ στερούµενος ὤτων (ἀ + οὖς)
 ἔνρινος καί ἔρρινος (ἐν + ρίς)
 µονόφθѳαλµος (µόνος + ὀφθѳαλµός)
 ὑψѱαύχην (ὁ καί ἡ)˙ ὁ ὑψѱώνων τόν αὐχένα (ὕψѱος + αὐχήν)
 ἐλεφαντοστοῦν (ἐλέφας + ὀστοῦν)

 Δ∆έν λέµε λόγου χάριν χεραψѱία, αὐτῖτις, µυτορραγία, µαταπάτη, σβερκαλγία, 
κοκκαλοπόρωσις, ἤ ἀκόµη:
 δέν λέµε ποτέ  νερατµοί  ἀλλά  ὑδρατµοί
  »  νερόβιος     »  ὑδρόβιος
  »  δοντωτός      »   ὀδοντωτός
  »  ψѱαροτροφεῖο     »   ἰχθѳυοτροφεῖο
  »  φεγγαράκατος    »  σεληνάκατος
  »  σκυλόδοντες     »   κυνόδοντες
  »  γιοθѳεσία      »   υἱοθѳεσία
  »  γρηγοροπαλµία     »   ταχυπαλµία
  »  παντοτεπάρθѳενος     »   ἀειπάρθѳενος
  »  ἀλογοδύναµις     »   ἱπποδύναµις
 καί χιλιάδες ἄλλα παρόµοια.  

Καθѳίσταται ὡς ἐκ τούτου πασιφανές , ὅτι τά ἀρχαῖα ἑλληνικά 
χρησιµοποιοῦνται στήν νεοελληνική σέ πολύ µεγάλο βαθѳµό, χωρίς τοῦτο νά τό 
ἀντιλαµβάνωνται ἤ νά τό ὑποψѱιάζωνται κἄν οἱ περισσότεροι, οἱ ἔχοντες τήν ἀτυχία 
νά ζοῦν στό σκότος τῆς ἀγνοίας.
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Σύνθѳετες λέξεις, ὡς ὁ ὑδράργυρος, τό ἐνυδρεῖον, ἡ ἐνυδάτωσις, ὁ ὑδρόψѱυκτος 
(ἀπό τό ὕδωρ), τό πετρέλαιον, τό ὀρυκτέλαιον, τό ἐλαιόχρωµα, τό ἐλαιοτριβεῖον 
(ἀπό τό ἔλαιον), ἡ ποδηλασία, τό ποδήλατον, ὁ πολύπους, τό ὑποπόδιον (ἀπό τή 
λέξι ὁ πούς), ὁ πανάξιος ὁ πάµπλουτος, ἡ πανσπερµία, ὁ παλλαϊκός (ἀπό τό πᾶν), ὁ 
ἀλεξίπυρος, ἡ πυρπόλησις, ὁ πυροµανής, τό πυροβόλον (ἀπό τό πῦρ) καί πλεῖστες 
ἄλλες, δέν ἔχουν δεύτερους ἤ ἄλλους τύπους µέ τήν αὐτήν ἔννοιαν.

Ὅπως ἀβιάστως συνάγεται ἐξ αὐτῶν τῶν ὀλίγων καί ἐξ ἐκείνων πού ἀµέσως 
ἕπονται, ἡ καλλικέλαδος, ἡ θѳελκτική καί µοναδική ἀρχαία µας γλῶσσα εἶναι ἐδῶ, 
παροῦσα. Ζῆ καί ἀναπνέει ἀνάµεσά µας εἰς πεῖσµα τῆς σαθѳρῆς καί διάτρητης 
ἐπιχειρηµατολογίας τῶν δηµοτικιστῶν.

Ἀς ἔχουµε δέ κατά νοῦν, ὅτι ἡ γλῶσσα αὐτή ἔρχεται ἀπό πολύ µακρυά καί 
εἶναι ἕνας ἀσύλληπτος σέ µέγεθѳος καί ἀσύνορος πνευµατικός κόσµος˙ γλῶσσα πού 
ποτέ δέν τήν µαθѳαίνουµε στήν ἐντέλεια καί πού πάντα µᾶς µαθѳαίνει!...

Τά ὀλιγάριθѳµα παραδείγµατα πού ἀκολουθѳοῦν (ἀπό τά πάρα πολλά πού θѳά 
µποροῦσαν νά παρατεθѳοῦν) πιστεύουµε ὅτι εἶναι ἀρκετά, γιά νά γίνη τοῦτο 
κατανοητό.

 9. Ἡ πληθѳώρα ἀρχαίων ἑλληνικῶν λέξεων στόν 
καθѳηµερινό µας λόγο

 Ἄγω (φέρω, ὁδηγῶ, βαδίζω, πορεύοµαι)
 Ἀγωγεύς, ἀγωγή, ἀγωγιάζω, ἀγωγιάτης, ἀγώγιµος, ἀγωγιµότης, ἀγώγιον, 
ἀγωγός, ἀγών, ἀγωνία, ἀγωνίζοµαι, ἀγώνισµα, ἀγωνιστήριον, ἀγωνιστής, 
ἀγωνιστικός, ἀγωνιῶ, ἀγωνιώδης, ἀγωνοδίκης, ἀγωνοθѳέτης, ἀγωνοθѳετῶ, ἀνάγωγος, 
ἀναγωγία.
 Ἐν-άγω, ἐναγωγή, ἐνάγων, ἐναγόµενος, ἐναγωνίζοµαι, ἐναγώνιος
 Εἰσ-άγω, εἰσαγωγή, εἰσαγωγεύς, εἰσαγωγικός, εἰσαγώγιµος, εἰσαγωγός, 
εἰσαγόµενος, εἰσακτέος.
 Ἐξ-άγω, ἐξαγωγή, ἐξαγόµενον, ἐξαγόµενος, ἐξαγωγεύς, ἐξαγωγικός, 
ἐξαγώγιµος, ἐξαγωγός.
 Συν-άγω, συναγωγή, συναγώγιον, συναγωνίζοµαι, συναγωνισµός, -νιστής.
 Προσ-άγω , προσαγωγή , προσαγώγιον , προσαγωγός , προσάγων , 
προσαγόµενος.
 Προ-άγω, προαγωγή, προαγωγεύω, προαγωγός, προαγωνίζοµαι, -νιστής, 
προακτέος.
 Ἀν-άγω (ἀνά + ἄγω) ἀναγωγή, ἀναγωγεύς, ἀναγωγικός καί ἀναπαράγω, 
ἀναπαραγωγή, ἀναπαραγωγικός, ἀναπαραγωγός.
 Δ∆ι-άγω (διά + ἄγω) διαγωγή, διαγωγικός, διαγωνίζοµαι, διαγωνισµός καί 
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διαπαιδαγωγῶ, διαπαιδαγώγησις, διαπαιδαγωγικός.
 Κατ-άγω (κατά + ἄγω) καταγωγή, καταγώγιον καί κατεπάγω.
 Μετ-άγω (µετά + ἄγω) µεταγωγή, µεταγωγικός, -γικόν, µεταγωγός.
 Παρ-άγω (παρά + ἄγω) παραγωγή, παράγων, παραγωγικός, παραγωγικότης, 
παράγωγος, παράγωγον, παραγωγός.
 Περι-άγω, περιαγωγή.
 Ἀντ-αγωγή (ἀντί + ἀγωγή), ἀνταγωγικός, ἀνταγωνίζοµαι, ἀνταγώνισµα, 
ἀνταγωνισµός, ἀνταγωνιστής, -νιστικός καί ἀντιπαιδαγωγικός, ἀντιπαραγωγικός.
 Ἀπ-άγω (ἀπό + ἄγω), ἀπαγωγή, ἀπαγωγεύς, ἀπαγωγικός, ἀπαγωγός.
 Ἐπ-άγω (ἐπί + ἄγω) ἐπαγωγή, ἐπαγωγεύς, ἐπαγωγικός, ἐπαγώγιµος, ἐπαγωγός 
καί ἐπανεισάγω, ἐπανεισαγωγή, ἐπανεξάγω, ἐπανεξαγωγή.
 Ὑπ-άγω (ὑπό + ἄγω) ὑπαγωγή καί ὑπεισάγω, ὑπεισαγωγή, ὑπεξάγω, 
ὑπεξαγωγή.
 Ὑπερ-αγωγός, ὑπερπαραγωγή.
 Λοιπά:
 Ἀεραγωγός , ἀτµαγωγός , ἠλεκτραγωγός , θѳερµαγωγός , ἱππαγωγός , 
πετρελαιοαγωγός, σιταγωγός, ὑδαταγωγός, ἁρµαταγωγόν, νηπιαγωγεῖον, 
νηπιαγωγός, ὀχηµαταγωγόν, ὀχλαγωγία, ὀχλαγωγικός, παιδαγωγεῖον, παιδαγώγησις, 
παιδαγωγικός, παιδαγωγική, παιδαγωγός, παιδαγωγῶ, παρθѳεναγωγεῖον, 
πετρελαιοπαραγωγός, πρωταγωνιστής, πρωταγωνιστῶ, ὑδραγωγεῖον, ὑδραγωγός, 
φωταγωγῶ, φωταγωγός, φωταγώγησις, φωταγωγία, χειραγωγῶ, χειραγωγός, 
χειραγώγησις, χειραγωγία.
 Γαλακτοπαραγωγός, ἐλαιοπαραγωγός, καπνοπαραγωγός, οἰνοπαραγωγός, 
σιτοπαραγωγός, σταφιδοπαραγωγός κ.λπ.
 Ἐπιβατηγός˙ ὁ ἄγων ἐπιβάτες (ἐπιβάτης + ἄγω) ἐπιβατηγόν,
 ξεναγός˙ ὁ ἄγων ξένους (ξένος + ἄγω) ξεναγῶ, ξεναγία, ξενάγησις,
 στρατηγός˙ ὁ ἄγων στρατόν (στρατός + ἄγω) στρατεύω, στρατηγῶ, 
  στρατηγεῖον, στρατήγηµα, στρατηγία, στρατηγική, στρατηγικός,
 φορτηγός  ̇ ὁ µεταφέρων φορτία (φορτίον + ἄγω) φορτηγόν, φορτηγίς, 
  φορταγωγός (ὁ φορτηγός).
 
 Ἀεί (ἐπίρρ.)˙ ἰων. αἰεί, δωρ. αἰέν (πάντοτε)

ἀείζωος, ἀειθѳαλής, ἀεικίνητος, ἀείκλαυστος, ἀείκρουνος (ἐπί πηγῶν καί 
κρηνῶν) ἀεικύµαντος, ἀειµακάριστος, ἀείµνηστος, ἀειπάρθѳενος, ἀείποτε 
(πάντοτε, διηνεκῶς) ἀείροος, ἀέναος˙ ἐκ τοῦ ἀεί + νάω = ρέω (ὁ πάντοτε 
ρέων, αἰώνιος, ἀκατάπαυστος) ἀενάως (ἀδιαλείπτως, συνεχῶς) 
ἀειφανής, ἀειφανεῖς ἀστέρες, ἀειφεγγής, ἀείφυλλος (ἐπί φυτῶν) 
ἀείφωτος, ἀείχλωρος, ἀΐδιος˙ έκ τοῦ ἀεί (παντοντ(ε)ινός, αἰώνιος) (φρ.) 
«ἐς ἀεί» καί «ἐσαεί» (ἐπ᾽ἄπειρον, αἰωνίως) (φρ. ἐκκλησ.) «καί νῦν καί 
ἀεί» (καί τώρα καί πάντοτε) «αἰέν ἀριστεύειν» (Ὅµηρος).
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 Αἴξ (ἡ), τῆς αἰγός (ἡ γίδα, ἡ κατσίκα)
αἰγάγρειος, αἴγαγρος (ἀγρία αἴξ) αἰγάγρειον κρέας, αἴγειος (γιδήσιος), 
αἴγειον γάλα, αἰγοβοσκός, αἰγόδερµα, Αἰγόκερως, -ω (ὄνοµα 
ἀστερισµοῦ τοῦ Ν. ἡµισφαιρίου) αἰγόπους, αἰγοκέφαλος, αἰγοµαστία, 
αἰγόµορφος, αἰγοπίθѳηκος, αἰγοπρόσωπος, Αἰγόσθѳενα, Ὅρµος 
Αἰγοσθѳένων, Αἰγός ποταµοί (ἀρχ. ὄν. µικροῦ ποταµοῦ τῆς ΘѲράκης) 
αἰγοτροφία, αἰγοτρόφος, αἰγοπρόβατα, αἰγότριχος, αἰγοφωνία, ἀγέλη 
αἰγῶν, αἰγόστασις (µάνδρα αἰγῶν).

 Ἀλλήλων, -οις, -ους, θѳηλ. -ων, -αις, -ας, οὐδ. -ων, -οις, ἄλληλα (ἀντων. 
ἀλληλοπαθѳής˙ ἐκ τοῦ ἄλλος + ἄλλος, ἐπί ἀµοιβαίας ἐνεργείας ἤ πάθѳους): «ἀλλήλων τά 
βάρη βαστάζετε», ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου˙ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», ὁ ἕνας τόν ἄλλον.
 Ἀλληλασφάλεια, ἀλληλεγγύη, -έγγυος, -εγγυότης, -ένδετος, -εξάρτησις, -
εξαρτῶµαι, -επίδρασις, -επίκουρος, ἀλληλοβοήθѳεια, -γραφία, -γράφος, -γραφῶ, -
διαδοχή, -διδασκαλία, -κτονία, -µαχία, -µάχος, -πάθѳεια, -παθѳής, -σεβασµός, -
σπαραγµός, -σφαγή, -τρώγοµαι, ἀλληλουχία, -χῶ, ἀλληλοφαγία, -φθѳονία, -φιλος, -
χρεος, ἀλλήλως.
 Ἐπίσης:
 Ἀλληλασπάζοµαι, ἀλληλεκτιµῶµαι, -εκτίµησις, -επιβλέποµαι, -επιβουλεύοµαι, -
εχθѳρεύοµαι, ἀλληλοαπαγωγή, -δαρµός, -δεσµεύοµαι, -διαπληκτίζοµαι, -εξοντοῦµαι 
καί -εξοντώνοµαι, -εξόντωσις, -εξυπηρέτησις, -καταγγελία, -καταγγέλοµαι, -
κατηγορία, -κατηγοροῦµαι, -µηνύοµαι, -µισοῦµαι, -συκοφαντοῦµαι, -τραυµατίζοµαι, 
-ϋβρίζοµαι, ἀλληλοϋπερασπίζοµαι, -ϋποβλέποµαι, ἀλληλωφελοῦµαι.
 Καί τά ἀκόλουθѳα:
 Συναλληλία, συνάλληλος, συναλλήλως, κατάλληλος, -ότης, -ήλως, παράλληλος, 
«βίοι παράλληλοι», παραλλήλως, παραλληλεπίπεδον, -ίπεδος, παραλληλία, -λίζω, -
λισµός, παραλληλόγραµµον, κ.λπ.
 Χάριν παραδείγµατος: α) ἀλληλασφάλεια˙ εἶδος ἀσφαλίσεως, κατά τό ὁποῖον 
οἱ ἀσφαλιζόµενοι εἶναι καί ἀσφαλιστές ἀλλήλων, β) ἀλληλεκτίµησις˙ ἡ ἀµοιβαία 
ἐκτίµησις, γ) ἀλληλοδιαψѱεύδοµαι˙ διαψѱεύδω κάποιον καί µέ διαψѱεύδει καί αὐτός.

 Ἄργυρος (ὁ), (τό ἀσῆµι)
ἀργυραµοιβεῖον , ἀργυραµοιβός , ἀργυρεῖον , ἀργυρένδυτος , 
ἀργυρήλατος , ἀργυρία , ἀργυρίζω , ἀργύριον , ἀργυρίτης , 
ἀργυρόβουλλον , ἀργυροδάµας , ἀργυροειδής , ἀγρυρόηχος , 
ἀργυροθѳώραξ, Ἀργυρόκαστρον, ἀργυροκέντητος, ἀργυροκόλλητος, 
ἀργυρόκοµος, ἀργυρολαµπής, ἀργυρόλευκος, ἀργυρολόγος, -ῶ, -ία, 
ἀργυροµιγής, ἀργυροπλαστης, ἀργυροποίητος, ἀργυροποίκιλτος, 
ἀργυρόπους , ἀργυροπράτης , Ἀργυρούπολις , ἀργυρόπτερος , 
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ἀργυροστέφανος, ἀργυροστόλιστος, ἀργυρότοξος (ἐπίθѳετον τοῦ 
Ἀπόλλωνος) ἀργυροῦς, ἀργυροῖ γάµοι, ἀργυροΰφαντος, ἀργυροῦχος, 
ἀργυροφεγγής, ἀργυρόφυλλος, ἀργυροχοεῖον, ἀργυροχόος, -χοῶ, 
ἀργυρόχρους, ἀργυρόχρυσος, ἀργυρῶ καί ἀργυρώνω, ἀργυρώδης, 
ἀργυρώνητος, ἀργυρορυχεῖον, ἀργύρωσις (ἡ ἀργυρία) ἀναργυρία, -ρος, 
ἐξαργύρωσις, -ρῶ, ἐξαργυρώσιµος, ἐξαργυρωτέος, ἐπάργυρος, -ρῶ (καί 
ἐπαργυρώνω) ἐπαργύρωσις, ἐπαργυρωτικός, ὑδράργυρος, ψѱευδάργυρος, 
ψѱευδαργυρογραφία, ψѱευδαργυρικός, ψѱευδαργυροῦχος, ψѱευδαργυρῶ, 
ψѱευδαργύρωσις, καί λοιπά.

 Ἄρτος (ὁ), (τό ψѱωµί)
ἀρτεργάτης, ἀρτοβιοµηχανία, -ήχανος, ἀρτόδενδρον, ἀρτοδοσία, 
ἀρτοδότης, -τῶ, ἀρτοθѳήκη, ἀρτόκαρπος, ἀρτοκλασία, ἀρτοκοπτικός, 
ἀρτόκρεας, ἀρτοπλασία, ἀρτοποιεῖον, ἀρτοποιητικός, ἀρτοποιΐα, 
ἀρτοποιός, ἀρτοποιῶ, ἀρτοποίησις, ἀρτοποιήσιµος, ἀρτοπρατήριον, 
ἀρτοπωλεῖον, -ώλης, ἀρτοσιτία, ἀρτοφαγία, -φάγος, ἀρτοσκευάσµατα, 
ἀρτοφόριον, ἀρτοφόρος, (φρ.) «ἄρτον καί θѳεάµατα», «τόν ἄρτον ἡµῶν 
τόν ἐπιούσιον...» (ἀπό τό «Πάτερ ἡµῶν»)

 Αὐχήν (ὁ), τοῦ αὐχένος (ὁ σβέρκος)
 αὐχεναλγία, αὐχενικός, αὐχένιος, αὐχενική δυσκαµψѱία, αὐχενικόν 

σύνδροµον , αὐχενικές ἀρτηρίες , αὐχενίζω , αὐχενόπτερος , 
αὐχενοπτερύγιοι, αὐχενόρρυγχος, ἐπαυχένιος (ἐπί τοῦ αὐχένος), 
περιαυχένιος (περί τόν αὐχένα), κυρταύχην (ὁ καί ἡ) (ὁ ἔχων κυρτόν 
τόν αὐχένα), ὑψѱαύχην (ὁ καί ἡ) (ὁ ὑψѱῶν τόν αὐχένα).

 Βραδύς (ὁ), τοῦ βραδέος (ὁ ἀργός) καί βραδυ- ὡς πρῶτο συνθѳετικό πολλῶν 
λέξεων˙

βραδέως (ἐπίρρ.), «σπεῦδε βραδέως» (ἀρχαῖο γνωµικό) βραδυαρθѳρία, 
βραδυβάµων, βραδυβάτης, βραδυγλωσσία, βραδύγλωσσος, βραδυκαής, 
βραδυκαρδία, βραδύκαυστος, βραδυκινησία, -κίνητος, βραδυλαλία, 
βραδύνοια, βραδύνους, (φρ.) «βραδύς τόν νοῦν», βράδυνσις, βραδύνω, 
βραδυουρία, βραδύπεπτος, -πεψѱία, βραδυπλοΐα & βραδύπλοια, 
βραδυπλοῶ, βραδύπλους καί βραδύπλοος, βραδυπορία, -όρος, -ρῶ, 
βραδυπτέρυξ, βραδυσφυγµία, -σφυξία, βραδύτης, βραδυτοκία, -τόκος, 
βραδυφλεγής, βραδυφλογιστία και βραδυφλογία, βραδυψѱυχία. 
Παραθѳετικά βραδύτερος, βραδύτατος. Ἐπιβραδύνω, ἐπιβράδυνσις, 
ἐπιβραδυντήρ, ἐπιβραδυντικός.
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 Βραχύς (ὁ), τοῦ βραχέος (ὁ µικρός κατά τό µῆκος ἤ τό ὕψѱος, κοινῶς κοντός) 
και βραχυ- ὡς πρῶτο συνθѳετικό πολλῶν λέξεων˙

βραχυγναθѳία , βραχύγναθѳος , βραχυγναθѳισµός , βραχυγραφία , 
βραχυγράφος, βραχύβιος, (φρ.) «βραχύς ὁ βίος», βραχυδακτυλία, 
βραχυδάκτυλος, βραχυδιάστατος, βραχύκαννος, βραχυκαρδία, 
βραχυκατάληκτος, -ληξία, -ληκτῶ, βραχύκαυστος, βραχύκερος καί 
βραχύκερως, βραχυκεφαλία, -κέφαλος, βραχύκορµος, βραχύ κύκλωµα ἤ 
βραχυκύκλωµα, βραχυκύκλωσις, βραχύλαιµος, βραχυλογία, -λογικός, 
βραχυλόγος καί βραχύλογος, βραχυµετρωπία, βραχυνοσία, βράχυνσις, 
βραχυντικός, βραχύνω, βραχύπνοια, βραχυπρόθѳεσµος, βραχύπτερος, 
βραχύρριζος, βραχυσκελία, -σκελής, βραχύσκιος, βραχύσωµος, 
βραχυτένων, βραχύτης, βραχυτράχηλος, βραχύφυλλος, βραχυχρόνιος, 
βραχύχρονος. Βραχέα κύµατα, βραχέα φωνήεντα.

 Ἐπίρρ. βραχέως (παραθѳετικά βραχύτερον, βραχύτατα)˙ (φράσεις): «ἐν 
βραχεῖ» (ἐνν. χρόνω)=σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, «διά βραχέων» (ἐνν. λόγων)=ἐν 
συντοµία.
 Ἐπιβραχύνω, ἐπιβράχυνσις, ἐπιβραχυντικός.

 Δ∆ρῦς (ἡ), τῆς δρυός (ἡ βελανιδιά)
Δ∆ρυάδες καί Ἀµαδρυάδες (νύµφες προστάτιδες τῶν δένδρων) 
δρυέρυθѳρον, δρύϊνος, δρύϊνον φέρετρον, Δ∆ρυϊνούπολις (ἀρχ. πόλις τῆς 
Β. Ἠπείρου) Δ∆ρυµαία (ἀρχ. πόλις τῆς Φωκίδος) δρυµοβάτης, δρυµός καί 
δρυµών, δρυµοφυλακή, δρυµώδης, δρυοβάλανος, δρυοδάσος, 
δρυοβαφής, δρυοδεψѱία, δρυοδεψѱικόν ὀξύ, δρυοκολάπτης, δρυόξυλον, 
Δ∆ρύοπες (ἀρχ. ἑλληνικό φῦλο) δρυοπίθѳηκος, δρυοφλοιός, ἐκχύλισµα 
δρυός, ἔνδρυον (ὁ σφήν καί (ἡ) σφήνα ἐκ ξύλου δρυός)˙ (φρ.) «δρυός 
πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται».

 Ἔλαιον (τό), (τό λάδι)
ἔλαια αἰθѳέρια, ἔλαια βαρέα, ἔλαια ζωϊκά, ἔλαια ὀρυκτά, ἔλαια πτητικά, 
ἐλαιουργία, -γική, ἐλαιουργεῖον, ἐλαιοσάκχαρον, ἐλαιοπαραγωγή, -
γωγός, -ικός, ἐλαιοπωλεῖον, -πώλης, ἐλαιόχρωµα, -τιστής, ἐλαιῶδες 
ὑγρόν, ἐλαιώδης οὐσία, εὐχέλαιον, ἐλαιέµπορος, -ρία, ἐλαϊκός, 
ἐλαιογραφία, -φικός, -φῶ, ἐλαιοδεψѱία, ἐλαιοδόκη, -χεῖον, -όχος, 
ἐλαιοειδής, -κοµεῖον, ἐλαιόλαδον, ἐλαιόµετρον, ἐλαιοπιεστήριον, 
ἐλαιοποιΐα, ἐλαιορρόη, ἐλαιοτυπία, ἐλαιουργός, ἐλαιόχρους, 
ἐλαιοχρωµατίζω, -τιστής, -τισµός, ἐλαιοχρωµία, -χρωµικός, ἐλαιῶ (χρίω 
δι' ἐλαίου, λαδώνω) ἐλαίωσις (ἡ δι' ἐλαίου χρίσις, λάδωµα).
 Ἀµυγδαλέλαιον, ἀραβοσιτέλαιον, ἡλιέλαιον, ἰχθѳυέλαιον, 
καρυδέλαιον, µηχανέλαιον, µουρουνέλαιον (ἔλαιον ὀνίσκου) 
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ὀρυκτέλαιον, πετρελαϊκός, πετρελαϊκή πολιτική, πετρελαιοαγωγός, 
πετρέλαιον, πετρελαιοκίνησις, -κίνητος, -κινητῆρες, πετρελαιοδεξαµενές, 
πετρελαιοπαραγωγός χώρα , πετρελαιοφόρον , πυρηνέλαιον , 
ρητινέλαιον, ροδέλαιον, πολυέλαιος, σησαµέλαιον, σογιέλαιον, 
σπορέλαιον, τερεβινθѳέλαιον, φοινικέλαιον κ.ἄ.

 Ἐλαύνω (παρακινῶ, προτρέπω, ἐξαναγκάζω πρός βάδισιν ὑπόζύγια ἤ ἅµαξες, 
πορεύοµαι, προχωρῶ, τρέχω).
 Ὁ ἐνεργητικός ἀόριστος α' τοῦ ρ. εἶναι ἤλασα καί ὁ παθѳητικός ἠλάθѳην καί 
ἠλάσθѳην. 
 Καταλήξεις προερχόµενες ἐκ τοῦ ρήµατος γιά τόν σχηµατισµό λέξεων: -ηλατῶ, 
-ηλάτης, -ηλασία, -ήλατος.
 Παράγωγες λέξεις:

ἁµαξηλατῶ (ὁδηγῶ ἅµαξαν) ἁµαξηλάτης (ὁ ὁδηγῶν ἅµαξαν) 
ἁµαξηλασία (πορεία ἤ ἀγών δρόµου ἐφ' ἁµάξης) ἁµαξήλατος (δρόµος 
διά τοῦ ὁποίου διέρχονται ἅµαξες, ἁµαξιτός/ ἀργυρήλατος/ 
ἁρµατηλατῶ, -ηλάτης, -ηλασία, -ήλατος / ἀτµήλατος / βοηλατῶ, -ηλάτης, 
-ηλασία, -ήλατος / διφρηλατῶ, -ηλάτης, -ηλασία, -ήλατος / δυσήλατος / 
εὐήλατος / ζευγηλατῶ, -ηλάτης, -ηλασία / θѳεηλασία, -ήλατος / ἱππηλατῶ, 
-ηλάτης, -ηλασία, -ήλατος / ἰχνηλατῶ, -ηλάτης, -ηλασία / κωπηλατῶ, -
ηλάτης, -ηλασία, -ήλατος / ξενηλατῶ, -ηλάτης, -ηλασία / οἰστρηλατῶ, -
ηλασία, -ήλατος / ὀνηλάτης, -ηλασία -ήλατος / ποδηλατῶ, -ηλάτης, 
ηλασία, -ήλατος / ρινηλατῶ, -ηλάτης, -ηλασία / στρατηλατῶ, -ηλάτης, -
ηλασία / σφυρηλατῶ, -ηλασία, -ήλατος / τροχηλατῶ, -ηλάτης, -ήλατος / 
χειρήλατος / χρυσήλατος / ψѱυχρήλατος.

 Καί: κωπηλατικός, οἰστρηλατοῦµαι, ὀνηλατικός, ποδήλατον, ποδηλατικός, 
ποδηλατοδροµία , ποδηλατοδρόµιον , ποδηλατοδρόµος , σφυρηλάτησις , 
σφυρηλατήσιµος, σφυρήλατον.
 Ρήµατα σύνθѳετα µέ βάσιν τό ἐλαύνω: εἰσελαύνω, ἐξελαύνω, προελαύνω, 
διελαύνω, παρελαύνω, ἀπελαύνω, ἐπελαύνω.

 Οὐσιαστικά σύνθѳετα, ἀντίστοιχα τῶν ἄνω ρηµάτων, ἐκ τοῦ οὐσιαστικοῦ 
ἔλασις (= ἡ πρᾶξις τοῦ ἐλαύνω): εἰσέλασις, ἐξέλασις, προέλασις, διέλασις, παρέλασις, 
ἀπέλασις, ἐπέλασις.
 Λοιπά παράγωγα καί σύνθѳετα: ἐλάσιµος, ἐλάσιππος, ἔλασµα, ἐλασµατοειδής, 
ἐλασµατοποίησις, ἐλασµατουργεῖον, ἐλασµατουργός, ἐλατήρ, ἐλατήριον.

 Ἔνδον, ἐπίρρ. (ἐντός, ἐσωτερικῶς, µέσα) καί ἐνδο- ὡς πρῶτο συνθѳετικό 
πολλῶν λέξεων˙

ἐνδοαγγειακός, ἐνδοαυχενικός, ἐνδογαµία, -γαστρῖτις, -γένεσις, -γενής, 
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ἐνδόδερµα, -δερµικός, ἐνδοέκκρισις καί ἐνδέκκρισις, ἔνδοθѳεν (ἐπίρρ.), 
ἐνδοηπατικός, -θѳερµικός, -θѳηλίωµα, -θѳωρακικός, ἐνδοκάρδιον, -
καρδιακός, -καρδῖτις, -κάρπιον, ἐνδόκαρπος, -κεφαλικός, ἐνδοκόσµιος, -
κρανιακός, -κράνιος, ἐνδόκριµα, ἐνδοκρινής, ἐνδοκρινεῖς ἀδένες, 
ἐνδοκρινολογία, -κρινολόγος, ἐνδοκυτταρικός, -κυττάριον, -λεκάνιος, 
ἐνδόλεµφος, ἐνδολοβικός, ἐνδόµησις, -µήτριος, -µητρῖτις, ἐνδόµισχος, -
µοριακός, ἐνδοµυελικός, -µυϊκός, -µυϊκῶς, ἐνδόµυχος, -µύχως, 
ἐνδονεύριον, ἐνδόπλασµα, ἐνδοπλευρικός, -πνευµονικός, ἐνδοπτικός, 
ἐνδοσάρκιον, ἐνδορραχιαῖος καί ἐνδορραχικός, ἐνδοσκόπησις, -σκόπιον, 
ἐνδοσπέρµιον καί ἐνδόσπερµον -σπλάχνιος, -σπλήνιος, -σπονδυλικός, -
ταρσιαῖος και -τάρσιος, ἐνδότατος, ἐνδότατα (τά), ἐνδότερος, ἐνδότερα 
(τά), ἐνδοφθѳαλµία, -φθѳάλµιος, -φλεβικός καί -φλέβιος, -φλεβῖτις, 
ἐνδοχώρα, ἐνδοψѱία (ἡ ἐνδοσκόπησις), ἐνδοψѱυχικός καί ἄλλα.

Ἕτερος (ὁ), (ἄλλος)
 Ἐνάρθѳρως (ὁ ἕτερος)= ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο˙ «ὁ ἕτερος τῶν διαδίκων», «τυφλός 
κατά τόν ἕτερον ὀφθѳαλµόν».

ἑτεροβαρής, ἑτερόγαµος, ἑτερογένεια, -γένεσις, -γενής, ἑτερόγλωσσος, 
ἑτεροδηµότης, ἑτεροδικία, ἑτεροδοξία, -δοξος, -εθѳνής, -ειδής, -ζυγος, -
θѳαλής, ἑτεροκατάληκτος, ἑτερόκεντρος, -κίνητος, (φρ.) «ἀφ' ἑτέρου» (ἐξ 
ἄλλου), ἑτερόκλητος, -κλινής, ἑτερόκλιτος, ἑτεροµερής, -µιξία, -µορφία, 
ἑτερόµορφος, -νοµος, ἑτερόπλασµα, ἑτεροπροσωπία, (φρ.) «ἕτερος ἐξ 
ἑτέρου σοφός», ἑτεροπρόσωπος, ἑτερορρεπής, ἑτερόρρυθѳµος, -στοµος, -
στροφος, -ταξία, ἑτερότονος, -τροπος, -τροφος, -τυπος, ἑτεροφθѳαλµία, 
ἑτερόφθѳαλµος, ἑτερόφρων, -φυλος, -φυλία, ἑτερόφωνος, ἑτεροφώτιστος 
καί ἑτερόφωτος, ἑτερόχειρ, ἑτερόχθѳων, ἑτερόχροια, -χρονισµός, 
ἑτερόχρονος, ἑτερόχρους, ἑτεροχρωµία, -χρωµος, ἐτέρωθѳεν (ἀπό τό ἄλλο 
µέρος) ἐτερωνυµία, ἑτερώνυµος, (φρ.) «ἕτερον ἑκάτερον» (ἄλλο τό ἕνα 
καί ἄλλο τό ἄλλο), (φρ.) «τό ἕτερον ἥµισυ» (ἐπί συζύγων).

Ἥµισυς (ὁ), τοῦ ἡµίσεος (ὁ µισός) καί ἡµι- ὡς πρῶτο συνθѳετικό πολλῶν λέξεων˙
ἡµιάγριος, ἡµιαναισθѳησία, -σθѳητος, ἡµιαναστροφή, ἠµιανάπαυσις, 
ἡµιανάτασις, ἡµιανοίγω, ἡµιατροφία, ἡµιανεξάρτητος, ἡµιαυτόµατος,  
ἡµιβάρβαρος, ἡµίγυµνος, ἡµιδιατροφή, ἡµιδιαφανής, ἡµιδιώροφος, 
ἡµιέκτασις, ἡµίλιτρον, ἡµιεξάρτησις, ἡµιεπίσηµος, ἡµιθѳανής, ἡµίθѳεος, 
ἡµιθѳωράκιον, ἡµιθѳώραξ, ἡµικατάκλισις, ἡµικίων, ἡµίκλειστος, 
ἡµικρανία, ἡµικυκλικός, ἡµικύκλιον, ἡµικυρίαρχος, ἡµίλευκος, 
ἡµίλουτρον, ἡµιµαθѳής, ἡµιµάχιµος, ἡµίµετρον, ἡµιµόνιµος, ἡµιονηγός, 
ἡµίονος, ἡµιορεινός, ἡµιπαράφρων, ἡµιπεδινός, ἡµιπαράλυτος, 
ἡµιπληγία, -πληγικός, -πληξία, ἡµίρρευστος, ἡµίσβεστος, ἡµισέληνος, 
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ἡµίσκληρος, ἡµιστύλιον, ἡµισφαιρικός, ἡµισφαίριον, ἡµιταχῶς (ἀντίθѳ. 
ὁλοταχῶς ) ἡµιτελής, ἡµιτόνιον, ἡµίτονον, ἡµίτονος, ἡµιτονισµός, 
ἡµιτελικός, ἡµιϋπαίθѳριος, ἡµιϋπόγειον, ἡµίφλεκτος, ἡµιφωνία, ἡµίφωνος, 
ἡµίφωνον, ἡµίφως, ἡµίχλωρος, ἡµιχρόνιον, ἡµίχρονον, ἡµίχρυσος, 
ἡµίψѱυκτος, ἡµιώριµος, ἡµίωρος, ἡµίωρον, ἡµιώροφος καί λοιπά.

Ἧπαρ (τό), τοῦ ἥπατος (τό συκῶτι)
ἡπαταλγία, ἡπαταπόστηµα, ἡπατέλαιον, ἡπατικός, ἡπατῖτις, 
ἡπατογαστρικός, ἡπατογενής, ἡπατοκολικός, -κυστικός, -νεφρικός, 
ἡπατοπάθѳεια , ἡπατοπηγία , -τοµία , ἡπατορραγία , -ρραφία , 
ἡπατοσάκχαρον, ἡπατοτοξαιµία.

ΘѲύρα (ἡ), (ἡ πόρτα)
θѳυραδήν ἤ θѳυρεοειδής ἀδήν, θѳύραθѳεν˙ ἐπίρρ. (ἀπό ἔξω τῆς θѳύρας προς τά 
µέσα,  ἔξωθѳεν) θѳυρεΐσκος (ὁ µικρός θѳυρεός) θѳυρεοειδεκτοµή, θѳυρεοειδής, 
θѳυρεός, θѳυρίδιον (ἡ µικρή θѳύρα) θѳυρίς (ἡ µικρή θѳύρα) θѳυροειδής (ὁ 
ὁµοιάζων µέ θѳύρα) θѳυροκόλλησις, -κολλῶ, θѳυροτηλέφωνον, 
θѳυροφυλάκιον, θѳυροφύλαξ, θѳυρόφυλλον, θѳύρωµα (τό πλαίσιο τῆς 
θѳύρας) θѳυρωρεῖον, θѳυρωρός, γραµµατοθѳυρίς, θѳυροπαράθѳυρα, 
παράθѳυρον, παραθѳυρόφυλλα, (φρ. «ὁ ἐχθѳρός ἐπί θѳύραις».

 Ἀθѳυρογλωσσία, -γλωσσος, ἄθѳυρος, ἀθѳυροστοµία, -στοµος, ἀθѳυροστοµῶ, 
ἀθѳύρωτος (ὁ ἄθѳυρος, ὁ µή ἔχων θѳύραν).

Ἵππος (ὁ), (τό ἄλογο)
ἱππαγωγός, ἱππάριον, ἱππαρχία, ἵππαρχος, ἱππασία, ἱππαστί (ἐπίρρ.) 
ἵππειος, ἱππεύς, ἵππευσις, ἱππευτικός, ἱππεύω, ἱππηγός (ὁ ἱππαγωγός) 
ἱππηλασία, ἱππηλάτης, ἱππήλατος, ἱππηλατῶ, ἱππιατρικός, ἱππικός, 
ἱππικόν, ἱπποβάτης, ἱπποδαµαστής, ἱπποδροµία, -δροµικός, -δρόµιον, -
δροµος, -δρόµος, ἱπποδύναµις, ἱπποκάµπειος, -κάµπη, -καµπος, 
ἱπποκοµία, -κόµος, -κοµῶ, ἱπποκράτειος, -κρατικός, ἱπποµανής, 
ἱπποµανία, -µαχία, -µάχος, ἱπποπαραγωγός, ἱπποπόταµος, ἱπποσκευή, 
ἱπποστάσιον, ἱπποσύνη, ἱππότης, ἱπποτικός, ἱπποτισµός, -τοξότης, 
ἱππότραγος, ἱπποτροφεῖον, -τρόφος, -τροφία, ἱπποφάγος, -φαγία, 
ἱπποφορβάς, -φορβεῖον, ἱππαγορά, ἱππίατρος.

Ἀφιππεύω, ἀφίππευσις, ἔφιππος, καθѳιππεύω, καθѳίππευσις.
 Ἀρχαῖα ἑλληνικά κύρια ὀνόµατα (ὀλίγα ἀπό τά πλέον σηµαντικά):
 Ἀγαθѳίππη, Ἀγάθѳιππος, Ἀγήσιππος, Ἀλκίππη, Ἄλκιππος, Ἄνθѳιππος, 
Ἀρίστιππος, Γλαυκίππη, Δ∆αµάσιππος, Δ∆έξιππος, Ἐρασίππη, Ἐράσιππος, Ἕρµιππος, 
Εὐιππίδης, Εὔριππος, Ζεύξιππος, Ἡγήσιππος, ΘѲέρσιππος, Ἱππίας, Ἱπποδάµεια, 
Ἱππόδαµος, Ἱπποκράτης, Ἱππολύτη, Ἱππόλυτος, Καλλιππίδης, Λεύκιππος, Λύσιππος, 
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Μελάνιππος, Ναύσιππος, Νικίππη, Ξανθѳίππη, Ξάνθѳιππος, Ὀνήσιππος, Παύσιππος, 
Σπευσίππη, Σπεύσιππος, Σωσίππη, Σώσιππος, Τελέσιππα, Τερψѱίππη, Ὑπερίππη, 
Φαίνιππος, Φειδιππίδης, Φείδιππος, Φιλίππη, Φιλιππίδης, Φιλιππίς, Φίλιππος, 
Χαιρίππη, Χαίριππος, Χαρίππη, Χάριππος, Χάρµιππος, Χρύσιππος.

Ἰχθѳύς (ὁ), τοῦ ἰχθѳύος (τό ψѱάρι)
ἰχθѳυάλµη, ἰχθѳυογόνος, ἰχθѳυαγορά, ἰχθѳυάλευρα, ἰχθѳύδιον, ἰχθѳύειος, 
ἰχθѳυέλαιον, ἰχθѳυέµπορος, ἰχθѳυόεις ποταµός (ὁ πλήρης ἰχθѳύων ποταµός) 
ἰχθѳυόεσσα λίµνη (ἡ πλήρης ἰχθѳύων λίµνη) ἰχθѳυόεν πέλαγος (τό πλῆρες 
ἰχθѳύων πέλαγος) ἰχθѳυόζωµος, ἰχθѳυοκαλλιέργεια, ἰχθѳυολογία, -λόγος, 
ἰχθѳυόµορφος, ἰχθѳυοπανίς, ἰχθѳυοπωλεῖον, -πώλης, ἰχθѳυόσαυρος, 
ἰχθѳυοτροφία (ἄλλως ἰχθѳυοκοµία) ἰχθѳυοτροφεῖον, ἰχθѳυοτρόφος, 
ἰχθѳυοφαγία, -φάγος, ἄγρα ἰχθѳύων (τό ψѱάρεµα) ἰχθѳυώδης (ὁ ὅµοιος πρός 
ἰχθѳύν).
(φράσεις): «ἀφωνότερος ἰχθѳύος», «κατάλυσις ἰχθѳύος», «τηρεῖ σιγήν 
ἰχθѳύος».

 Κύων (ὁ), τοῦ κυνός (ὁ σκύλος)
Κυναίγειρος (ὄνοµα ἀρχαίου Μαραθѳωνοµάχου ἥρωος) κυναίλουρος, 
κυνάνθѳρωπος, κυνηγετικός, κυνήγιον, κυνηγός (κύων + ἄγω) κυνηγῶ, 
κυνικός, κυνική ἀναίδεια, κυνικῶς, -ικότης, -ισµός, κυνόδηκτος, 
κυνόδους, κυνόδοντες, κυνοδροµία, -ειδής, -κέφαλος, Κυνόσαργες, γεν. -
άργους (ἀρχαῖο γυµναστήριο στήν Ἀθѳήνα καί νῦν συνοικία τῶν 
Ἀθѳηνῶν) Κυνός Κεφαλαί (ἀρχαῖο ὄνοµα δύο λόφων τῆς ΝΑ. 
ΘѲεσσαλίας) ἀστερισµός τοῦ Κυνός, Κυνόσουρα (ὄν. χερσονήσου τῆς 
Ἀττικῆς Α. τοῦ Μαραθѳῶνος καί ἑτέρας χερσονήσου τῆς Σαλαµῖνος) 
κυνοτροφεῖον, Κυνουρία (περιοχή τῆς ἀνατολ. Πελοποννήσου) 
κυνοφοβία.

 Μῦς (ὁ), τοῦ µυός (ὁ ποντικός)
 α) Μῦς (τό ζῶον ποντικός):

µυοθѳήρας (ὁ θѳηρεύων µῦς), µυοκτόνος, µυοκτόνον (φάρµακον) 
µυοκτονία, µυοµαχία, µυοπαγίς, «Βατραχοµυοµαχία».

 β) Ὁ µῦς καί οἱ µύες τοῦ σώµατος:
µυογόνος, µυογράφος, -γράφηµα, µυοδερµ(ατ)ικός, µυοκάρδιον, 
µυοκαρδῖτις, µυοκλονία, -λογία, -πάθѳεια, µυαλγία, µυαλγικός, µυϊκός, 
µυόπλασµα, µυοτονία, µυώδης, µυών (σύνδεσµος µυῶν τοῦ σώµατος) 
µυϊκή δύναµις, µυϊκόν σύστηµα, µυοσκελετικά µέρη, µυϊκός σπασµός, 
ἐνδοµυϊκός, ἐνδοµυϊκές ἐνέσεις, ἐνδοµυϊκά ἀγγεῖα, ἐνδοµυϊκῶς.
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 Ναῦς (ἡ), γεν. τῆς νεώς, δοτ. τῇ νηΐ (τό πλοῖο)
ναυάγιον, ναυαγός, ναυαγῶ, ναυαγοσώστης, -σωστικός, -σωστικά µέσα, 
Ναυαρῖνον, ναυαρχεῖον, -ρχία, -ρχικός, ναυαρχίς, ναύαρχος, -αρχῶ, 
ναυβάτης, ναύκληρος, ναυκράτης, Ναύκρατις, (ἀρχ. ἑλλην. ἀποικία ἐπί 
τοῦ Δ∆έλτα τοῦ Νείλου) ναυλοµεσίτης , ναῦλος ἤ ναῦλον , 
ναυλοσύµφωνον, ναύλοχος, -λοχῶ, ναυλῶ (καί ναυλώνω) ναύλωσις, -
λωτήριον (τό ναυλοσύµφωνον) ναυλωτής, ναυµαχία, -µάχος, -µαχῶ, 
Ναυπακτία, Ναύπακτος, ναυπηγεῖον, -πήγηµα, -πηγήσιµος,  -πήγησις, -
πηγία, -πηγός, -πηγικός, -πηγῶ, Ναυπλία, Ἀκροναυπλία, ναυπλιακός, 
Ναύπλιον, ναυσιβλάβεια, Ναυσικᾶ, ναυσιπλοΐα, -σιπόρος, ναύσταθѳµος, 
ναυταπάτη, -τασφάλεια, -τεργάτης, ναύτης, ἀργοναύτης, «Ἀργοναυτική 
ἐκστρατεία», ναυτία καί ναυτίασις, ναυτικός, (τό) Ναυτικόν, -τιλία, -
τιλιακός, ναυτίλλοµαι, ναυτιλλόµενος, (φρ.) «ὁδηγίαι πρός τούς 
ναυτιλλοµένους», ναυτίλος, ναυτιῶ, ναυτογράφος, -δάνειον, -δικεῖον, -
δίκης, -λόγιον, -λόγος, -λογῶ, -µεσίτης, ναυτόπαις, ναυτοφυλακή, (ὁ) 
νεωδόχος (καί νηοδόκος) νεωλκεῖον (καί νεώλκιον) νεωλκῶ, νεώλκησις, 
νεώριον, νεώσοικος, νηογνώµων, νηοδόκος (ὁ νεωδόχος) νηολόγιον, -
λογῶ, -λόγησις, νηοποµπή, νηοψѱία.

 Νόστος (ὁ)˙ (ἐπιστροφή στήν πατρίδα, ἄλλως παλιννόστησις)
νοσταλγία, -αλγικός, -αλγός, -αλγῶ, νόστιµος (ὁ ἀναφερόµενος εἰς τόν 
νόστον καί κατ' ἐπέκτασιν ὁ εὐάρεστος τήν γεῦσιν) νόστιµος καρπός, 
«νόστιµον ἦµαρ»˙ Ὅµηρος, (ἡ ἡµέρα ἐπιστροφῆς στήν πατρίδα), 
παλιννοστῶ, παλιννόστησις, οἱ παλιννοστοῦντες (οἱ ἐπιστρέφοντες στήν 
πατρίδα).

 Νῦν, ἐπίρρ. (τώρα)
(φρ.) «οἱ νῦν καί οἱ πρώην ἤ οἱ τέως», ὁ νῦν πρωθѳυπουργός (ὁ τωρινός 
πρωθѳυπουργός, ὁ σηµερινός) τό νῦν καθѳεστώς, (ἐκκλησ. φράσεις): «νῦν 
καί ἀεί», «νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου δέσποτα», «ἀπό τοῦ νῦν καί 
ἕως τοῦ αἰῶνος», (φρ.) «τό γε νῦν ἔχον» (=ἐπί τοῦ παρόντος) «νῦν ὑπέρ 
πάντων ἀγών» (Αἰσχύλος) (φρ.) «ἔφθѳασε (ἦλθѳε, εἶναι) στό νῦν καί 
ἀεί» (στό τελευταῖο στάδιο, στό ἔσχατο σηµεῖο ἀντοχῆς).

 Ὀδούς (ὁ), τοῦ ὀδόντος (τό δόντι)
ὀδονταλγία, -αλγῶ, -ίασις, -ιατρεῖον, -ίατρος καί ὀδοντοϊατρός, -
ιατρικός, -ιατρική, ὀδοντικός, ὀδοντίνη, ὀδοντῖτις, ὀδοντογλυφίς, -
γονία, -γραφία, -γράφος, ὀδοντοδυνία (ἡ ὀδονταλγία) ὀδοντοειδής, -
θѳεραπεία, -θѳεραπευτικός, -θѳεραπευτική, ὀδοντοϊατρεῖον, -κοίλωµα, -
κονία, ὀδοντόκονις, ὀδοντολαβίς, -λογία, -ξέστης, -πάθѳεια, -στοιχία, -
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σφράγισις, -τεχνία, -τεχνική, -τεχνίτης, ὀδοντότρησις, ὀδοντοφυΐα, -
φύραµα (τά νεώτερα ὀδοντόκρεµα καί ὀδοντόπαστα) ὀδοντόφωνος, -
ψѱήκτρα, (ἡ ὀδοντόβουρτσα) ὀδόντωµα, -ωσις, ὀδοντωτός, (ὀδοντωτός 
τροχός, ὀδοντωτός σιδηρόδροµος) (φρ.) «ὀδόντα ἀντί ὀδόντος», ἕρκος 
ὀδόντων (τό φράγµα τῶν ὀδόντων) «ποῖον σε ἔπος φύγεν ἕρκος 
ὀδόντων» (Ὅµηρος) ὀρθѳοδοντικός, χαυλιόδοντες (οἱ προεξέχοντες 
ὀδόντες ἐλεφάντων, ἀγριοχοίρων καί λοιπῶν ζώων).

 Οἶκος (ὁ) καί (ἡ) οἰκία, (τό σπίτι)
οἴκαδε  ̇ ἐπίρρ.(πρός τόν οἶκον) οἰκεῖος, οἰκειότης, οἰκίωσις, οἰκέτης, 
οἴκηµα, οἰκήσιµος, οἴκησις, οἰκητήριον, οἰκητής, οἰκήτωρ, οἰκιακός, 
οἰκίζω, οἰκίσκος, οἰκισµός, οἰκιστής, οἴκοθѳεν˙ ἐπίρρ. (ἐκ τοῦ οἴκου) 
οἴκοθѳι˙ ἐπίρρ. (κατ' οἶκον) οἴκοι˙ ἐπίρρ. (ἐν τῶ οἴκω) οἰκουρία, οἰκουρῶ, 
οἰκῶ , οἰκουµένη , οἰκουµενικός , -µενικῶς , οἰκουµενικότης , 
οἰκουµενισµός.

Ἐν-οικῶ, ἔνοικος, ἐνοίκιον, ἐνοικιάζω, ἐνοικίασις, -αστήριον, -αστής, -άστρια, 
ἐνοικίζω, ἐνοικιοστάσιον, ἐνοικοδοµῶ, -δόµησις, (ἀρχ. ἀποφθѳ.): «τά ἐν οἴκω µή ἐν 
δήµω».

Ἐξ-οικειῶ, ἐξοικείωσις, ἐξοικειοῦµαι, ἐξοικίζω, ἐξοικονοµῶ, -νόµησις.
Συν-οικῶ, συνοίκησις, -οικία, -οικιακός, -οικίζω, -οικισµός, -οικιστής, 

σύνοικος, συγκατοικῶ, -κατοίκησις, -κάτοικος.
Προσ-οικειῶ, προσοικειοῦµαι, προσοικείωσις.
Ἀν-οικίζω (ἀνά + οἰκίζω) ἀνοίκισις, ἀνοικισµός, ἀνοικοδοµῶ, -δόµησις (ἀνά + 

οἰκοδοµῶ).
Δ∆ι-οικῶ (διά + οἰκῶ) διοίκησις, διοικητήριον, διοικητής, διοικητικός.
Κατ-οικῶ (κατά + οἰκῶ) κατοίκησις, -τήριον, κατοικία, κατοικίδιος, 

κατοικίζω, -οίκησις, -οικισµός, κατοικοεδρεύω, κάτοικος, κατοικήσιµος, (φράσεις): 
«κατ᾽οἶκον ἐργασία», «κατ᾽οἶκον νοσηλεία», «κατ᾽οἶκον παράδοσις» κ.λπ.

Μετ-οικῶ (µετά + οἰκῶ) µετοικεσία, -οίκησις, µετοικίζω, µέτοικος.
Παρ-οικῶ (παρά + οἰκῶ) παροικία, παροικίζω, πάροικος, (φρ.) «οἱ 

παροικοῦντες ἐν Ἱερουσαλήµ», παραοικονοµία.
Περι-οικῶ, περιοικοδοµῶ, -οικοδόµηµα, περίοικος.
Ἄντοικος καί κυρίως στόν πληθѳ. ἄντοικοι (ἐκ τῶν ἀντί + οἶκος).
Ἀπ-οικῶ (ἀπό + οἰκῶ) ἀποίκησις, ἀποικία, -κιακός, ἀποικίζω, -οίκισις, -

οικισµός, -οικιστής, -οικιστικός.
Ἐπ-οικῶ (ἐπἰ + οἰκῶ) ἔποικος, ἐποικοδοµή, -δόµηµα, -δόµησις, -δοµητικός, -ῶς, 

ἐποικοδοµῶ, ἐποικίζω, ἐποίκισις, ἐποικισµός, ἐποικιστικός.
Ὑπ-εν-οικιάζω (ὑπό + ἐν + οἶκος) ὑπενοικίασις, ὑπενοικιαστής.
Λοιπές σύνθѳετες λέξεις:
Ἀγροικία, ἄγροικος καί ἀγροῖκος, -οίκως, ἀγροκατοικία, ἀποικιοκράτης, -
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κρατία, µονοκατοικία, πολυκατοικία, ἰδιοκατοίκησις, οἰκειοθѳελής, -θѳελῶς, -
ποιοῦµαι, -ποίησις, οἰκογένεια, -γενειακός, -γενειάρχης, -γενής, οἰκοδεσπότης, -
δέσποινα, -δίαιτος, -διδάσκαλος, οἰκοδοµή, οἰκοδόµηµα, -δοµήσιµος, -δόµησις, -
δοµικός, -δόµος, -δοµῶ, οἰκόθѳρεπτος, οἰκοκυρεύω, -κυρά, -κύρης, οἰκοκυροσύνη, 
οἰκοκυρικός, -κυρική, οἰκολογία, -λογικός, -λόγος, οἰκονοµία, -νοµικά, -νοµικός, 
οἰκονοµολογία, -λόγος, -λογικός, οἰκονόµος, οἰκονοµῶ, οἰκόπεδον, οἰκοπεδοποίησις, 
-φάγος, οἰκοσηµολογία, οἰκόσηµον, οἰκόσιτος, οἰκοσκευή, -στολή, -τεχνία, -τροφεῖον, 
-τροφία, οἰκότροφος, οἰκοσύστηµα, -φοβία, -φύλαξ.

 Οἶνος (ὁ), (τό κρασί)
οἰναγορά, οἰνάνθѳη, οἰναποθѳήκη, οἰνεµπόριον, οἰνέµπορος, Οἰνηίς (µία 
τῶν δέκα φυλῶν τῆς Ἀττικῆς) οἰνικός, οἰνοβάρελον, οἰνοβαρής, -
βαρόµετρον, -βαφής, οἰνόγαλα, οἰνογραφία, -δοχεῖον,  -ειδής, Οἰνόη 
(ὄνοµα διαφόρων πόλεων καί χωρίων) οἰνολάσπη, -λογία, -λόγος, -
λογικός, οἰνοµανής, -µανία, Οἰνόµαος, οἰνόµελι, οἰνόµετρον, οἰνοµετρία, 
-µετρικός, οἰνοξυδάση, οἰνοπαραγωγή, -αγωγός, οἰνόπνευµα, -
πνευµατικός, -πνευµατοµέτρησις, -πνευµατόµετρον, -πνευµατοποιός, -
τοποιεῖον, -τοποιΐα, -τοπωλεῖον, -τοπώλης, οἰνοπνευµατοῦχος, -
µατώδης, οἰνοποίησις -ποιός, -ποιΐα, οἰνοποσία, -πότης, -πωλεῖον, -
πώλης, οἰνοσκόπιον (τό οἰνόµετρον) Οἰνοῦς (παραπόταµος τοῦ 
Εὐρώτα) Οἰνοῦσαι (πέντε νησῖδες πλησίον τῆς Χίου καί τρεῖς Δ∆. τοῦ 
ἀκρωτηρίου Ἀκρίτας) οἰνοφλυγία, -φόρος, Οἰνόφυτα (κώµη τῆς 
Βοιωτίας) οἰνοποιεῖον, -µαγειρεῖον, οἰνοχαρής, οἰνοχόη, οἰνοχόος, 
οἰνόχρους, οἰνώδης, οἰνών (ἀποθѳήκη οἴνων) οἰνωπός, οἴνωσις, 
οἰνοστάφυλα, ἄκρατος οἶνος, µηλίτης οἶνος, (φρ.) «οἶνος εὐφραίνει 
καρδίαν ἀνθѳρώπου».

 Οἰωνός (ὁ), (σηµεῖο, σηµάδι)
οἰωνίζοµαι, οἰωνισµός, οἰωνοσκοπία, -σκόπος, οἰωνιστής, οἰωνόµαντις, -
σκοπεῖον, -σκοπῶ, δυσοίωνος (ὁ σηµαίνων κακόν οἰωνόν) εὐοίωνος (ὁ 
ἀποτελῶν καλόν οἰωνόν) καί καλός οἰωνός ἤ κακός οἰωνός, «εἷς οἰωνός 
ἄριστος ἀµύνεσθѳαι περί πάτρης» (Ὅµηρος).

 Ὄµβρος (ὁ), (ἡ βροχή)
ὄµβριος (ὁ βρόχινος), ὄµβρια ὕδατα, Ὅµβριος (ἐπίθѳετο τοῦ Δ∆ιός) 
ὀµβρογράφος , ὀµβροδέκτης (ὁ µπρουδέχτης ! ! ! τῶν ἀµαθѳῶν) 
ὀµβρόµετρον, ὀµβρόφιλος, ὀµβρόφοβος -φόρος, -χαρής, ἀνοµβρία, 
ἄνοµβρος.
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 Ὄνος (ὁ), (ὁ γάϊδαρος)
ὄναγρος (ἡ ζέβρα) ὀνηγός (ὁ ὁδηγῶν ὄνον, ὀνηλάτης) ὀνηλασία, 
ὀνηλάτης, ὀνήλατος, ὀνηλατικός, ἡµίονος (τό µουλάρι) ἡµιονηγός (ὁ 
ὁδηγός ἡµιόνου) ἡµιονικός, ἡµιονική ὁδός (βατή µόνον ἀπό ἡµιόνους) 
ὀνίσκος (ὁµικρός ὄνος). Ὀνίσκος ἐπίσης καλεῖται καί ὁ ἰχθѳύς βακαλάος.

 (φρ.) «περί ὄνου σκιᾶς» (περί πράγµατος ἀσηµάντου, ἀναξίου λόγου)
 Ὡς κύρ. ὄνοµα Ὄνοι (οἱ), δύο ἀστέρες τοῦ ἀστερισµοῦ τοῦ Καρκίνου.

 Ὄρνις (ἡ), τῆς ὄρνιθѳος (ἡ κόττα)
ὀρνίθѳειος, ὀρνίθѳιον, ὀρνιθѳοειδής, ὀρνιθѳοθѳήρας, -θѳηρευτικός, 
ὀρνιθѳοκλέπης, -κόµος, -κοµεῖον, -κοµία, -κοµικός, ὀρνιθѳολόγος, -λογία, -
λογικός , ὀρνιθѳοµαντεία , -πωλεῖον , -πώλης , ὀρνιθѳόρρυγχος , 
ὀρνιθѳοτρόφος, -τροφεῖον, -τροφία, ὀρνιθѳόφιλος, -φιλία, ὀρνιθѳοτροφική 
µονάς, ὀρνιθѳών.

 Ὁρῶ (-άω), (βλέπω)
 Μέλλων ὄψѱοµαι, παρακ. ἑώρακα καί ἑόρακα καί ὄπωπα

ὅραµα, πανόραµα, πανοραµικός, ὁραµατίζοµαι, -τισµός, -τιστής, ὅρασις, 
ὁρατικός, ὁρατικότης, ὁρατόµετρον, ὁρατός, ὁρατότης, ἀόρατος, 
ἀοράτως, ἀορασία, (ἀρχ. ἀπόφθѳ.) «ἔστι δίκης ὀφθѳαλµός ὅς τά 
πάνθѳ᾽ὁρᾶ», 
(ἐκκλησ. φρ.) «ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων»˙
ὄψѱις (ἡ ἐνέργεια τοῦ ὁρῶ), (φράσεις): «ἐν ὄψѱει», «ἐξ ὄψѱεως», «κατ' 
ὄψѱιν», «ἐκ πρώτης ὄψѱεως», «ὑπ' ὄψѱιν»˙
ὀπτασία, ὀπτασιάζοµαι, ὀπτική, ὀπτικός, -κῶς, ὀπτικοακουστικός, 
αὐτόπτης, τηλεοπτικός, τηλεόρασις˙
αὐτοψѱία, βιοψѱία, ἐνδοψѱία, καχυποψѱία, νεκροψѱία, νηοψѱία, ὑποψѱία, 
ὑπεροψѱία˙
σύνοψѱις, πρόσοψѱις, πρόοψѱις (ἡ πρόβλεψѱις), κάτοψѱις, ἄποψѱις, ἔποψѱις 
(φράσεις): «ἀπό ἀπόψѱεως», «ἐξ ἐπόψѱεως».

- Ἐν-ορῶ, ἐνόρασις, ἔνοπτος, ἐνοπτρίζω, ἔνοπτρον, 
- ἐκ-προσωπῶ, ἐκπροσώπησις, ἐκπρόσωπος, πρόσωπον, ἀπρόσωπος, -

ώπως, προσωπικός, -κῶς, προσωπεῖον, εὐπρόσωπος, προσωπικότης, -
πάρχης, προσωπογραφία, -λάτρης, -ποίησις, -κράτησις, διπρόσωπος, 
πολυπρόσωπος, ἑτεροπροσωπία, ταυτοπροσωπία,

- συν-οψѱίζω, συνοπτικός, -τικῶς, σύνοψѱις,
- προ-ορῶ, προοπτική, -τικός, προορατικός, προορατός, πρόοψѱις,
- δι-ορῶ (διά + ὁρῶ) διόραµα, διόρασις, διορατικός, διορατικότης, 

διοπτεύω, διόπτευσις, διοπτήρ, διοπτήριος, διοπτικός, ἡ διόπτρα, τά 
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δίοπτρα, διοπτρία, διοπτρικός, διοπτροφόρος,
- καθѳ-ορῶ (κατά + ὁρῶ) κάτοψѱις, κατοπτεύω, -όπτευσις, κατοπτήριος, 

κατόπτης, κάτοπτος, κατοπτρίζω, -τρικός, -τρίζοµαι, -τρισµός, 
κάτοπτρον, κατοπτροµαντεία, κατοπτροποιεῖον,

- παρ-ορῶ (παρά + ὁρῶ) παρόραµα,
- περί-οπτος (ὁ περίβλεπτος)
- ἀφ-ορῶ (ἀπό + ὁρῶ) ἄποψѱις (ἀπό + ὄψѱις) καί ὄψѱις ἐκ τῶν ὄπ + σις 

(παρβ. ὄψѱοµαι - ὄπωπα)
- ἐπ-οπτεύω (ἐπί + ὀπ/τεύω) ἐποπτεία, ἐπόπτευσις, ἐπόπτης, ἐποπτικός, 

ἔποψѱις,
- ὑπ-οπτεύω (ὑπό + ὀπ/τεύω) ὑποπτεύοµαι, ὕποπτος, ὑποψѱία, 

ὑποψѱιάζοµαι, καχύποπτος,
- ὑπερ-όπτης, ὑπεροπτικός, ὑπεροψѱία,
- ἀντι-κατοπτρίζω, -πτρίζοµαι, -πτρισµός,
- ἀντι-µετωπίζω, -µετώπισις, -µέτωπος, διµέτωπος, πολυµέτωπος καί 

µέτωπον, µετωπίς, µετωπιαῖος, µετωπικός, µετωπηδόν, προµετωπίς,
- ἀντι-προσωπεύω, ἀντιπροσωπεία, -προσώπευσις, ἀντιπρόσωπος καί 

ἄλλα.

 Ὀστέον (τό) καί ὀστοῦν, τοῦ ὀστοῦ (τό κόκκαλο)
ὀστάγρα καί ὀστεάγρα, ὀστάριον, ὀστεοαλγία, ὀστέϊνος, ὀστεῗτις καί 
ὀστῖτις, ὀστε(ο)αρθѳρῖτις, ὀστεογενής, ὀστεογραφία, ὀστεοειδής, 
ὀστεοθѳήκη, -θѳλάστης, -κολπῖτις, -κύτταρον, ὀστεόλιθѳος, -λογία, -λόγος, -
µετρία, ὀστεόµορφος, ὀστεοµυελῖτις, ὀστεονοσία, -πάθѳεια, -πλασία, -
πλαστικός, -πόρωσις, -ρραγία, -ρραφία, -σάρκωµα, -σκλήρυνσις, -
σύνθѳεσις, -τρύπανον, ὀστεουλκός, ὀστεφαγία, -φάγος, -όφθѳισις, -φθѳόρος, 
-φυΐα, -φυλάκιον, -όφυµα, -χονδρῖτις, ὀστεῶ, ὀστέωσις, ὀστεώδης, 
ὀστεωδυνία, ὀστέωµα, ὀστεωτικός, ὀστίτης (ὁ), (φρ.) «ὀστέα 
τεταπεινωµένα».

 Ὀσφύς (ἡ), τῆς ὀσφύος (ἡ µέση τοῦ σώµατος)
ὀσφυαλγία, -αλγής, -αλγικός, -αλγῶ, ὀσφυακός, ὀσφυακή χώρα, 
ὀσφυϊκός, ὀσφυϊκοί σπόνδυλοι, ὀσφυῗτις (ἡ ὀσφυαλγία) ὀσφυοκάµπτης, 
-κοιλιακός, -νωτιαῖος, -πλευρικός, ὀσφυόπληγµα, ζώνη ὀσφύος.

 Οὖς (τό), τοῦ ὠτός (τό αὐτί)
ὠταιµάτωµα (ὠθѳαιµάτωµα) ὠτακουστής, ὠτακουστικός, ὠτακουστῶ, 
ὠταλγία, ὠτεγχύτης, ὠτιαῖος, ὠτιατρική, ὠτίον (ὑποκορ. τοῦ οὖς) ὠτίτης 
(ὁ µικρός δάκτυλος τῆς χειρός) ὠτῖτις, -ιδος, ὠτογλυφίς, -κόπτης, -λαβίς, 
-λόγος, -µυκητίασις, -παθѳολογικός, -πάθѳεια, -πλασία, -πλαστική, 
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ὠτορρινικός, ὠτο(ρ)ρινολαρυγγολογία, ὠτορραγία, ὠτόρροια, 
ὠτοσκλήρωσις, -σκλήρυνσις, -σκόπησις καί -σκοπία, -σκόπιον, 
ὠτοσκοπῶ, -σπογγίωσις, -τοµία, ὠτασπίς, εὐήκοον οὖς, «ὁ ἔχων ὦτα 
ἀκούειν, ἀκουέτω» (εὐαγγελ. ρῆσις).

 Ὀφθѳαλµός (ὁ), (τό µάτι)
ὀφθѳαλµαλγία, -απάτη, ὀφθѳαλµεκτοµία, ὀφθѳαλµία, ὀφθѳαλµίατρος, -
ιατρεῖον, -ιατρικός, -ιατρική, ὀφθѳαλµίδιον, ὀφθѳαλµικός, ὀφθѳαλµικαί 
κῶγχαι ἤ (ἰατρικ.) ὀφθѳαλµικοί κῶγχοι, ὀφθѳαλµολογία, -λογικός, -λόγος, 
ὀφθѳαλµῖτις, ὀφθѳαλµιῶ, ὀφθѳαλµοπάθѳεια, -πληγία, -πορνεία, -ρραγία, 
ὀφθѳαλµόρροια, ὀφθѳαλµοσκόπιον, -σκοπῶ, -σκόπησις, -σκοπικός, -
φανής, -φανές, -φανῶς, ὀφθѳαλµοδυνία, (ἐκκλησ. φρ.) «ὀφθѳαλµόν ἀντί 
ὀφθѳαλµοῦ», (ἀρχ. ἀπόφθѳ.) «ἔστι δίκης ὀφθѳαλµός ὅς τά πάνθѳ' ὁρᾶ», 
ἐνοφθѳαλµία, ἐνοφθѳαλµίζω, ἐνοφθѳαλµισµός, ἐξοφθѳαλµία, ἐξοφθѳαλµισµός, 
ἐξόφθѳαλµος, ἐποφθѳάλµιος, ἀποφθѳαλµιῶ, µονόφθѳαλµος ἤ ἑτερόφθѳαλµος.

 Πᾶν (τό), τοῦ παντός (ὅλο, ὁλόκληρο) καί παν- ὡς πρῶτο συνθѳετικό πλείστων 
λέξεων ἤ παγ-, παλ- καί παµ-, ἀναλόγως τοῦ ἑποµένου συµφώνου˙

παγγένεσις, παγγερµανισµός, παγγλωσσ(ττ)ία, πάγκαλος, πάγκοινος, -
οίνως, παγκόσµιος, -σµίως, παγκράτιον, πάγκρεας, πάγχρους, 
πάγχρωµος, παλλαϊκός, πάλλευκος, παµβαλκανικός, -βασιλεύς, -µάκαρ, -
µακάριος , -µακάριστος , -µεγέθѳης , -µήχανος , -πάλαιος , -
πελοποννησιακός, -πληθѳής, πάµπλουτος, πάµπολυς, -πόνηρος, 
πάµπρωτος, πάµπτωχος, -φάγος, Πάµφιλος, -φίλη, Παµφυλία, παµψѱηφεί, 
παµψѱηφία, -ψѱυχισµός, πανάγαθѳος, -άγιος, πάναγνος, Παναθѳήναια, -
αθѳηναϊκός, -άθѳλιος, Παναιτωλικόν, -αιτωλικός, παναίτιος, πανάκεια, -
άκειος, παναλγία, παναµερικανικός, -νισµός, παναραβισµός, 
πανάµωµος, πανάξιος, Πανάρετος, -άριστος, -άρχαιος, -ασιατισµός, 
Παναχαϊκόν, πανάχραντος, πανδαήµων, -δαιµόνιον, πανδαισία, 
πανδαµάτωρ, πάνδεινος, -δέκτης, -δεκτική, πάνδηλος, πανδηµία, 
πάνδηµος, -δοκία, -δοχεῖον, -δοχεύς πάνδροσος, Πανδώρα, πάνδωρος, 
Πανέλληνες, πανελλήνιος, πανελλήνιον, πανεθѳνικός, -ελλαδικός, -
ένδοξος, πανεπιστηµιακός, -στήµιον, -στήµων, πανέξυπνος, -έρηµος, -
ευδαίµων, Πανευρώπη, πανευρωπαϊκός, πανευτυχής, πανεύµορφος, 
πανεφυής, πανηγυρίζω, -ηγυρικός, πανήγυρις, -ηγυρισµός, -ηγυριστής, 
πάνθѳειος, -θѳεϊσµός, -θѳεΐα, -θѳεϊστής, -θѳεϊστικός, πάνθѳεον, -ίερος, -ιερότης, 
πανικός, πανίς, πανισλαµισµός, πανίσχυρος, πανιώνιος, πανεύκολος, 
παννύχιος, πανοικτίρµων, -όµοιος, -οµοιότυπον, πανοπλία, πάνοπλος, -
όπτης, πάνοπτος, πανόραµα, -οραµικός, πάνορµος, πανουργῶ, -
ούργηµα, -ουργία, -οῦργος, -όσιος, πανσέληνος, -σλαυικός, -σλαυισµός, 
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πάνσοφος, πανσεβάσµιος, πάνσεπτος, -σπερµία, -στρατιά, παντάναξ, -
άνασσα, παντάπασι(ν), πανταχόθѳεν, πανταχοῦ, παντέλεια, -τελής, 
παντεπόπτης , παντογνώστης , -δύναµος , -ε ιδής , παντοῖος , 
παντοιοτρόπως, -κράτωρ, πάντολµος, παντοπωλεῖον, -πώλης, 
παντόρφανος, πάντοτε, πάντως, παντοχρωµία, πανύµνητος, -ύστατος, -
ύψѱηλος, πανωλεθѳρία (ὁ πλήρης ὄλεθѳρος) πανώλης (πᾶν + ὄλλυµι) (ἀρχ. 
ἀπόφθѳ.) «πᾶν µέτρον ἄριστον», (φράσεις): «πρό παντός», «διά παντός», 
«κατά παντός», «περί παντός», «ἐπί παντός», «παντί σθѳένει» (µέ ὅλο τό 
σθѳένος, τή δύναµι, τήν εὐψѱυχία), σύµπαν, τά σύµπαντα, «ἐξέστη τά 
σύµπαντα» (τροπάριο) συµπαντικός, 

 και πολλά ἄλλα.

 Ποιµήν (ὁ), τοῦ ποιµένος (ὁ βοσκός)
ποιµαίνω, ποιµαντικός, ποιµαντορία, -τορικός, -τορική ράβδος, 
ποιµενάρχης, ποίµανσις (βόσκηµα) ποιµενικός, ποιµενική ράβδος, 
ποιµενικός κύων, ποιµενίς, ποιµενόπαις, ποίµνη (τό κοπάδι) 
ποιµνιοβοσκή, ποίµνιον (κοπάδι κυρίως προβάτων) ποιµνιοστάσιον, 
Φιλοποίµην.

 Πούς (ὁ), τοῦ ποδός (τό πόδι)
βραδύπους, γυµνόπους, δίπους, -πουν, τρίπους, -πουν, τετράπους, -πουν, 
ὀκτάπους (τό χταπόδι) Οἰδίπους, οἰδιπόδειος, οἰδιπόδειον σύµπλεγµα, 
πολύπους (ἰατρική) πλατύπους, ταχύπους, ὠκύπους (ὁ ταχύπους) ὠκύς 
τούς πόδας, ἀντίπους, οἱ ἀντίποδες, δίποδον, ποδάγρα (εἶδος παγίδος) 
ποδάγρα (ἰατρ., ἀρθѳρῖτις τῶν ἀρθѳρώσεων τοῦ ποδός) ποδηγετῶ, -ηγέτης, 
-ηγία, πλατυποδία, ποδηλασία, -ηλάτης, -ηλατιστής, -ηλατικός, -
ηλατοδροµία, -ηλατοδρόµιον, -ηλατοδρόµος, -ήλατον, -ήλατος, -ηλατῶ, 
ποδήρης (ποδήρης χιτών = ὁ  φθѳάνων µέχρι τῶν ἄκρων) ποδιαῖος, 
ποδικός, ποδίζω, ποδιστήρ, ποδίστρα, πόδιον (µικρός πούς) ποδίσκος 
(µικρός πούς) ποδόγυρος, -δεσµος, ποδοκίνητος, ποδοκροτῶ, -κρότηµα, -
κρουσία, ποδόλουτρον, ποδοπατῶ, -άτηµα, -άτησις, ποδόµακτρον, 
ποδοπέδη, ποδόσφαιρα, -σφαίρισις, ποδοσφαιρικός, ποδόσφαιρον, 
ὑποπόδιον, πρόπους, πρόποδες, ἐµποδίζω, ἐµπόδιον, -όδισις, -όδισµα, -
οδιστικός, ἐµποδών (ἐπίρρ.) ἐκποδών (ἐπίρρ.) ὀρθѳοποδῶ, παρεµποδίζω, 
παρεµπόδισις, «παρά πόδα (ἄρµ)» (στρατ. παράγγελµα), (φρ.) «ἐπί 
ποδός πολέµου» (ἕτοιµοι πρός πόλεµον) «ἐπί ποδός» (ὀρθѳίως καί µεταφ. 
προχείρως) «κατά πόδα(ς)» (ἀµέσως κατόπιν) «παρά πόδας» (κάτωθѳι, 
κατωτέρω).
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 Πτέρυξ (ἡ), τῆς πτέρυγος (ἡ φτερούγα)
πτερυγίζω, πτερύγιον (µικρή πτέρυξ) πτερύγιον ἰχθѳύος, -ὑδραυλικοῦ 
τροχοῦ, -ρινός, -ὠτός, πτερυγιόποδα, πτερυγιοφόρος, πτερύγισµα, 
πτερυγοειδής, -ειδῶς, πτερυγωτός, πτέρυγες πτηνῶν, -ἀεροπλάνου, 
πτέρυγες (τά ἄκρα τῆς κατά µέτωπον παρατάξεως στρατοῦ ἤ στόλου ἐν 
σχέσει πρός τό κέντρον αὐτῆς  ̇δεξιά πτέρυξ, ἀριστερά πτέρυξ) πτέρυξ (ἡ 
θѳέσις στή βουλή τῶν βουλευτῶν πολιτικοῦ κόµµατος) πτέρυξ (ἑκάτερον 
πλάγιον µέρος οἰκοδοµήµατος˙ ἡ δεξιά πτέρυξ τῆς Βιβλιοθѳήκης) «Πτέρυξ 
Μάχης» (µονάς τῆς Πολεµικῆς 'Αεροπορίας) ὑδροπτέρυγα (τά φέροντα 
πτέρυγες σκάφη˙ τά ἱπτάµενα λεγόµενα δελφίνια).

 Πῦρ (τό), τοῦ πυρός (ἡ φωτιά)
ἀδηφάγον πῦρ, ἀκοίµητον πῦρ, ἄσβεστον πῦρ, καταιγιστικόν πῦρ, 
καταιγισµός πυρός, κόλασις πυρός, παρανάλωµα τοῦ πυρός, «Γῆ τοῦ 
Πυρός» (στήν Ν. Ἀµερική) «ὑγρόν ἤ ἑλληνικόν πῦρ», (φράσεις): «πῦρ, 
γυνή καί θѳάλασσα», «εἶναι (ἦταν ἤ ἔγινε) πῦρ καί µανία», «εἰς τό πῦρ τό 
ἐξώτερον», (στρατ, παραγγέλµατα): «πῦρ κατά βούλησιν», «πῦρ κατά 
ριπάς», (φρ.) «διά πυρός καί σιδήρου», (φρ.) «ἐν µέσω δύο πυρῶν», τά 
πυρά (πληθѳυντ.) καταιγιστικά πυρά, µαζικά -, ὁµαδικά -, σποραδικά -, 
φονικά -, ἀπυρόβλητος, (φρ.) «εἰς τό ἀπυρόβλητον», ἡ πυρά, πυράγρα (ἡ 
πυρολαβίς) πυράκανθѳα (ἡ), πυρακτῶ καί πυρακτώνω, πυράκτωσις, 
πεπυρακτωµένη µᾶζα ἤ ὕλη, ἀπυράκτωτος, πυράρχης, πυρασφάλεια, -
ασφαλιστικός, πύραυλος, πυραυλοκίνητος, πυραυλικός, πύραυνος, 
πυρεῖον (τό σπίρτο) πυρειοπώλης, -εκβόλιον, -εκβόλος, πυρέσσω, 
πυρετογόνος, πυρετός, -ετικός, -ετώδης, -ῶς, ἀπύρετος, ἐµπύρετος, 
ἀντιπυρετικά φάρµακα, πυριγενής, πυρίκαυστος, -µαχος, πύρινος, 
πύριναι γλῶσσαι, πύρινος κλοιός, πυρίνη λάβα, πύρινα µέτωπα, 
πυρίπνους, πυρίτης (ὁ πυρόλιθѳος) πυριτιδαποθѳήκη, -δοποιός, -
δοποιεῖον, -δοποιΐα, πυριτικός, πυρῖτις, πυριτοθѳήκη, πυριτοκάµινος, 
πυριτόλιθѳος, (ὁ πυρόλιθѳος) πυριφλεγής, πυρκαϊά, πυροβολαρχία, -
βολεῖον, -βόλησις, -βολητής, -βολικός, -βολικόν, -βολισµός, -βολιστής, -
βόλος, -βόλον, -βολοστοιχία, πυροβολῶ, πυρογενής, πυροδότης, 
πυροδοτῶ, -δότησις, -δοτικός, πυρόεις, πυροκροτητής, -λάτρης, -λατρ(ε)
ία, -λατρικός, πυρόλιθѳος, -λυσις, πυροµανής, -µανία, πυροµαντ(ε)ία, 
πυρόµαντις, πυροµαχικός, -µαχικά, -παθѳής, πυρόσβεσις, -σβέστης, -
σβεστικός, -σβεστήρ, πυρόπληκτος, -πληξία, πυρουργός, πυροστάτης (ἡ 
πυροστιά) πυρόσφαιρα πυροσωλήν, -τέχνηµα, -τέχνης, -τεχνικός, -
τεχνουργός, πυροφοβία, πυροφόρος καί πυρφόρος, πυρπόλησις, -
πολητής, -πολικός, -πολικόν, πυρπολῶ, ἀπυρπόλητος, πυρρίχη, 
πυρρίχιος, πυρρόθѳριξ, πυρρός (ὁ πυρρόθѳριξ, πυρρόχρους) πυρρόχρους, 
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πυρσεύω, πυρσός,  πυρῶ (πυρακτῶ, πυρώνω) πύρωσις, (φρ.) 
«πεπυρωµένα βέλη», πυρώδης, πύρωµα, πυρωτικός, ἀπύρωτος˙
ἄπυρος, ἀλεξίπυρος, ἀλεξίπυρον, ἀναζωπύρησις, ἀναζωπυρῶ, διάπυρος, 
διαπυρῶ καί διαπυρώνω, διαπύρωσις, διαπυρωτικός, διπυρίτης (τό 
παξιµάδι) ἐκπυρῶ, ἐκπύρωσις, ἐκπυρσοκρότησις, -κροτῶ, ἐµπύρειον καί 
ἐµπυρεῖον, ἐµπύρευµα, ἐµπυρευµατίζω, -µατικός, -µάτισις, ἐµπυρεύς, 
ἐµπυρεύω, ἐµπυρία καί ἐµπυρεία, ἐµπυριοδόκη, -θѳήκη, ἐµπύριον, 
ἔµπυρος, ἐµπυροσκοπία, ἐµπυροσκόπος, ζωπύρησις, ζώπυρος, ζώπυρον, 
ζωπυρῶ, 

 καί λοιπά.

 Ρίς (ἡ), τῆς ρινός (ἡ µύτη)
ριναλγία, ρινεγκέφαλος (ἄλλως ρινικός ἐγκέφαλος) ρινεγκεφαλικός, 
ρινεγχύτης, ρινευρυντήρ καί ρινοδιαστολεύς, ρινηλάτης, ρινηλατῶ, 
ρινηλασία, ρινιατρική, ρινολογία, ρινικός (ρινικός κατάρρους, ρινικά 
ὀστᾶ) ρινῖτις, ρινοβρογχῖτις, -δακρυϊκός, ρινόκερως, γεν. -ω, ρινοκοπῶ, -
κοπία, -λαλία, ρινολαρυγγικός, ρινολαρυγγική κοιλότης (ἄλλως 
ρινοφάρυγξ) ρινολαρυγγῖτις, ρινόλιθѳος, ρινολόγος, ρινόµακτρον, -
µετωπιαῖος, -νέκρωσις, -πλασ(τ)ία, -πλαστική, ρινορραγία, -ρραφία, 
ρινόρροια, ρινοσαλπιγγῖτις, -σκλήρηµα καί -σκλήρωµα, ρινοσκόπησις 
καί ρινοσκοπία, -σκοπικός, -σκόπιον, ρινότµητος, ρινοτοµῶ, -τοµία, -
τριχία, ρινοφαρυγγικός, -φαρυγγῖτις, -φάρυγξ, ρινόφυµα, -φωνία, -
φωνος, ρινοχειλικός, ρινοχειλική αὖλαξ, ρινοψѱία, µετωπορρινικός, 
ἔνρινος καί ἔρρινος (ἔρρινος ὁµιλία, ἔνρινα σύµφωνα) ἐρρινισµός, 
ἐρρινίζω.

 Σελήνη (ἡ), (τό φεγγάρι)
σεληνιάζοµαι, σεληνιακός, σεληνιασµός, σεληνάκατος, σεληνογράφος, -
γραφία, -γραφικός, -δρόµιον, -ειδής, -ηλιακός, -κεντρικός, -σκόπιον, -
τοπογραφία, -τοπογραφικός, -τροπισµός, σεληνόφως, -φώτιστος, 
σεληνόφωτος, σεληνιακόν τοπίον (καί τοπεῖον) σεληνιακαί φάσεις, 
προσελήνωσις, ἀποσελήνωσις.

 Ταχύς (ὁ), τοῦ ταχέος (ὁ γοργός, ὁ γρήγορος) καί ταχυ- ὡς πρῶτο συνθѳετικό 
πολλῶν λέξεων˙

ταχέως, τάχιον, τάχιστα, τάχιστος, ταχόµετρον, τό τάχος, γεν. -ους, ταχύ˙ 
ἐπίρρ. (αὔριον, λίαν πρωΐ) ταχυβόλος, -βολία, -βόλον, ταχυγενεσία, -
γένεσις, -γλωσσία, -γλωσσος, -γραφία, -γραφικός, -γράφος, -γραφῶ, -
δακτυλουργός, -δακτυλουργία, -δακτυλουργικός, ταχυδροµεῖον, -
δροµίζω καί -δροµῶ, ταχυδρόµησις καί -δρόµισµα, -δροµικός, ἐπίρρ. -
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κῶς, -δρόµος, ταχυεργός καί -εργής, -εργία, ταχυκαής, -καρδία, -κίνητος, 
ταχυκαρπία, ταχυµαθѳής, -µάθѳεια, -µετρία, -µετρικός, -µετρον, ταχύνους, 
-νοια, -νω, τάχυνσις, ταχυπαλµία, -πιεστήριον, ταχύπλους, -πλοΐα, -
πλοῶ, ταχύπνοια, -ποδία, ταχύπορος και ταχυπόρος, -πορία, -πορῶ, 
ταχύπους , ταχύπτερος , ταχύρροος , ταχύρρυθѳµος , -ρρυθѳµία , 
ταχυσκόπιον, -σφυγµία, ταχύτατος (ὁ τάχιστος) ταχύτερος, ταχύτης, 
ταχυφαγία, ταχυχάλυψѱ, ταχυχειρία, ἐπιτάχυνσις,  -ταχυντικός, -ταχύνω, 
ὑπερταχεῖα (ἐννοεῖται ἁµαξοστοιχία) ἡµιταχῶς, ὁλοταχής (-οῦς) 
ὁλοταχῶς.
(φράσεις): «ἐν τάχει» (ταχέως, γρήγορα) «θѳᾶττον ἤ βράδιον» (ταχύτερον 
ἤ βραδύτερον) «ὡς τάχιστα» (ὅσον τό δυνατόν ταχύτερον)

 Ὕδωρ (τό), τοῦ ὕδατος (τό νερό)
(τά ὑδατ- ἤ ὑδατο- καί ὑδρ- ἤ ὑδρο- τίθѳενται ὡς πρῶτα συνθѳετικά 
πλείστων λέξεων)˙
ὑδαρής, ὕδατα (πληθѳυντ. τοῦ ὕδωρ) ὑδαταγωγός, ὑδαταέριον, 
ὑδατανθѳρακοῦχος, ὑδατάνθѳραξ, -αποθѳήκη, ὑδατικός, ὑδάτινος, ὑδάτιον 
(ὑποκορ. τοῦ ὕδωρ) ὑδατοβαφής, -γραφία, -γραφικός, -γράφος, -
διάλυµα, -διαλυτός, -ειδής, -ποσία, ὑδατόπτωσις, ὑδατόσηµον, -στεγής, -
στεγῶς, -στρόβιλος, ὑδατόσφαιρα, -σφαίρισις, -φράκτης, ὑδατόχρους, 
ὑδατῶ, ὑδατώδης, ὑδάτωσις˙
ὕδρα (ὁ ὑδρόβιος ὄφις ὕδρος) «ἡ Λερναία Ὕδρα», Ὕδρα (νῆσος ἐγγύς 
τῆς Ἀργολικῆς χερσονήσου) ὑδραγωγεῖον, -αγωγός, -αέριον (τό 
ὑδαταέριον) -αντλία, -αράχνη, -αργυρίασις, -αργυρικός, -άργυρος, -
αργυροῦχος, -αργύρωσις, -ατµός, -αῦλαξ, -αυλική, -αυλικός, ὕδραυλις 
καί ὕδραυλος, ὑδραυλός, ὑδρεγκεφαλία, -εγκεφαλικός, ὑδρεῖον, 
ὕδρευµα, ὑδρεύοµαι, ὕδρευσις, ὑδρία (ἡ στάµνα) ὑδρικός (ὁ ἔνυδρος) 
ὑδρόβαµµα, ὑδροβαρόµετρον, -βιολογία, -βιολογικός, ὑδρόβιος, 
ὑδρόγειος, ὑδρογονάνθѳραξ, -γόνον, -γονοῦχος, -γόνωσις, ὑδρογραφία, -
γραφικός, -γράφος, -δείκτης, -δόκη, -δοχεῖον, -δυναµική, -δυναµικός, 
ὑδροειδής, ὑδρόζωα, ὑδροηλεκτρικός, -θѳάλαµος, ὑδρόθѳειον, -θѳειϊκός, -
θѳειοῦχος, -θѳεραπεία, -θѳεραπευτικός, -θѳεραπευτική, -θѳερµικός, ὑδροθѳήκη 
(ἡ ὑδαταποθѳήκη) ὑδροθѳώραξ, -ιώδιον, -κεφαλία, -κεφαλικός, -κέφαλος, 
-κήλη, ὑδροκινητήρ, -κίνητος, -κίνητρον (ὁ ὑδροκινητήρ) ὑδροκινίνη, -
κρίτης, -κυάνιον, ὑδρόκυστις, -λαῖλαψѱ, -λήπτης, -ληψѱία, ὑδρόλιθѳος, -
λίπανσις, -λογία, -λόγος, -λυσία, -λυσις, -λυτος, -λύω, ὑδροµαντεία, 
ὑδρόµαντις, -µάστευσις, -µαστευτής, ὑδρόµελι, ὑδροµεταλλικός, 
ὑδροµέτρησις, -µετρικός, ὑδρόµετρον, -µηχανική, -µυλος˙
ὑδρονοµεύς, -νοµεῖον, -νοµή, -νοµικός, ὑδροξείδιον, ὑδροπέπων (τό 
καρποῦζι) -πλάνον, -ποσία, -πότης, -πυρίτιον, ὑδρόρνις, ὑδρορρόη, 
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ὑδρόρροια, ὑδροσκοπικός, -σκόπος, -στάθѳµη, -στάσιον, -στάτης, -
στατική, -στατικός, -στεγής, -στόµιον, -στρόβιλος, -συλλέκτης, -σύρτης, -
σφαιρα, -σωλήν, ὑδροταµιευτῆρες (καί ὑδατοταµιευτῆρες) ὑδροτροχός, 
ὑδροΰαλος καί ὑδρύαλος, Ὑδροῦς (ἀρχ. ἑλλην. πόλις τῆς Ἱταλίας) 
ὑδρόφιλος, -φοβία, -φόρος, -φράκτης (ὁ ὑδατοφράκτης) ὑδρόφυλλον, 
ὑδρόφυτα, ὑδρόφωνον, -χαρής, -χλώριον, -χλωρικός, -χλωρικόν ὀξύ, 
ὑδροχόη, ὑδροχόος, ὑδρόχρωµα, -χρωµατίζω, -χρωµατιστής, -
χρωµατισµός, ὑδρόψѱυκτος, ὑδρώθѳησις, ὑδρωπικία, ὑδρωπιῶ˙
ὑδροβιότοπος, ὑδροδότησις, -δοτῶ, ὑδροπανίς, -χλωρίς, ὑδροχλωρίωσις˙
ἀνυδρία, ἄνυδρος, ἀφυδάτωσις, ἐνυδατοῦµαι, ἐνυδατικός, ἐνυδάτωσις, 
ἐνυδρεῖον, ἐνυδρίς, ἔνυδρος, ἐνυδροῦµαι, ἐνύδρωσις, ἔφυδρος, 
λειψѱυδρία.
(Φρ.) «γῆν καί ὕδωρ», «διαυγές ὕδωρ» (φρ. εὐαγγελ.) «ὁ ἐν ὕδασι τήν 
γῆν κρεµάσας».

 Υἱός (ὁ), (ὁ γιός)
Υἱϊκός, υἱοθѳεσία, -θѳέτησις, υἱόθѳετος (ὁ υἱοθѳετηθѳείς) υἱοθѳετηµένος, 
υἱοθѳετῶ, υἱοκτόνος, υἱότης (τό νά εἶναι κάποιος υἱός) πρωτότοκος/
δευτερότοκος υἱός, υἱϊκή στοργή, ἄσωτος/θѳετός/νόθѳος υἱός, υἱοποιοῦµαι 
(υἱοθѳετῶ) υἱοποίησις (υἱοθѳεσία), υἱόν ποιοῦµαι (υἱοθѳετῶ).

 Χάλυψѱ (ὁ), τοῦ χάλυβος (τό ἀτσάλι)
χαλύβδινος, χαλύβδωσις, χαλυβικός, -βίτης, χαλυβοβιοµηχανία, 
χαλυβογραφία, χαλυβοειδής, χαλυβοποιῶ, -ποίησις, -ποιεῖον, 
χαλυβουργεῖον, χαλυβουργία, χαλυβουργική, χαλυβοσωλῆνες, 
χαλυβόχρους, χαλυβῶ καί χαλυβώνω, χαλύβωσις, «χαλυβδίνη θѳέλησις», 
«χαλύβδινα νεῦρα».

 Χείρ (ἡ), τῆς χειρός (τό χέρι)
χειράγρα, χειραγωγός, χειραγωγῶ, χειραγώγησις, χειραγωγία, 
χειράµαξα, χειραντλία, χειραφετῶ, -αφεσία, -αφέτησις, -αψѱία, χειρίδιον, 
χειρίζοµαι, χειρίς, χειρισµός, -ιστήριον, -ιστής, -ιστικός, χειρόβολον, -
βολῶ, -βοµβίς, -βοµβιστής, χειρογραφική, -γραφος, -γραφον, -δεσµος, -
δικία, -δικῶ, -δύναµος, -κίνητος, χειροκροτῶ, -κρότησις, -κρότηµα, 
χειρόκτιον, -λαβή, -µακτρον, -µάλαξις, -µαντεία, -µάντης, -µυλος, 
χειρονοµία, -νόµος, -νοµῶ, χειροπέδη, χειρόπλαστος, -ποίητος, -
πρακτική, -πραξία, -πρίων, -σκοπία, -σφαίρισις, -τέχνηµα, -τεχνία, -
τεχνικός, -τεχνῶ, -τονία, -τονῶ, χειρουργεῖον, -ουργική, χειρουργός καί 
χειροῦργος, -ουργικός, -ουργῶ, χειροφίληµα, χειρῶναξ, -ωνακτικός, -
ωνακτική ἐργασία, χειροβότανον, χειρήλατος˙
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(στρατ. παράγγελµα) «τά ὅπλα ἀνά χεῖρας», (φρ.) «νίπτω τάς χεῖρας», 
(ἀρχ. ἀποφθѳεγµα) «σύν Ἀθѳηνᾶ καί χεῖρα κίνει»˙
ἐγχείρηµα, -ήσιµος, ἐγχείρησις (ἰατρ.) ἐγχειρῶ, -ητικός, ἐγχειρίδιος, -
ίδιον, -ίζω, ἐγχείρισις, διαχειρίζοµαι, -χείρισις, -χειριστής, -χειριστικός, 
προχειρίζω, προχειρολογῶ, -χειρολογία, -χειρος, -χειρον, -χειρότης, -
χείρως, µεταχειρίζοµαι, -χείρισις, ἐπιχείρηµα, -χειρηµατίας, -
χειρηµατικός, -χειρηµατολογία, ἐπιχείρησις, ἐπίχειρον, (τά) ἐπίχειρα 
(τιµωρία γιά κάποια κακή πρᾶξι) ἐπιχειρῶ, ὑποχείριος, ὑποχειριότης˙
ἀντίχειρ, αὐτόχειρ, ἀριστερόχειρ, δεξιόχειρ, µακρόχειρ, µονόχειρ, 
ἑκατόγχειρ, (οἱ) Ἑκατόγχειρες (γίγαντες τῆς ἀρχ. ἑλλην. µυθѳολογίας) 
ἐκεχειρία = διακοπή ἐχθѳροπραξιῶν (ἐκ τοῦ ἔχω = κρατῶ τάς χεῖρας) 
ἰδιόχειρος, ἰδιοχείρως, ὁµοχειρία, τηλεχειριστήριον,

 καί ἄλλα.

 Χοῖρος (ὁ), (τό γουροῦνι)
χοίρειος (ὁ χοιρινός) χοιρίδιον, χοίρινος, χοιροβοσκός, -µοίριον, -
στάσιον, -τροφεῖον, -τροφία, -τρόφος, χοιρόδερµα, -παραγωγή, -πώλης, 
χοιροσφάγια (τά), χοιροφαγία˙
ἀγριόχοιρος (ὁ κάπρος) ἀκανθѳόχοιρος (ἄλλως ἐχῖνος, κοινῶς 
σκαντζόχοιρος).

 Ὠόν (τό), (τό αὐγό)
ὠόγαλα (τό), ὠογενεσία, -γένεσις, ὠαγωγικός, ὠαγωγός, ὠάριον, ὠΐδιον, 
ὠογενής, -γονία, -γόνιον καί -γόνον, -γόνος, -δόχη, ὠοειδής, -ειδές, 
ὠοζωοτόκος, ὠοθѳηκαλγία, -θѳηκεκτοµία καί -θѳηκοτοµία, ὠοθѳήκη, 
ὠοθѳηκῖτις, -θѳηκοθѳεραπεία, -θѳυλάκιον, -κέλυφος, ὠόκεντρον, ὠόκυστις, -
κύτταρον, -λεύκωµα, -λιθѳος, ὠολογία, -λογικός, -µαντεία, ὠοµύκης -
παραγωγή, -πλασία καί -πλαστία, ὠόπλασµα, ὠορρηξία, -σκοπία, -
σκόπιον, -σκόπος, -σπόριον, -σφαιρα, -σωµα, -τάριχος, ὠοτοκία, -τόκος, 
-τοκῶ, -φάγος, -φαγία, ὠοφορίνη (ἡ ὠοθѳηκίνη) ὠοφορῖτις (ἡ ὠοθѳηκῖτις) 
ὠοφόρος.
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Ἀντί ἐπιλόγου

Οἱ Ποσειδωνιᾶτες

  Ὁ Ἀθѳήναιος στό ἔργο του «Δ∆ειπνοσοφιστές» ἀναφέρεται στούς 
Ποσειδωνιᾶτες Ἕλληνες (Τροιζηνίους καί Ἀχαιούς) κατοίκους τῆς Ποσειδωνίας, 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς πόλεως στή δυτική ἀκτή τῆς Λευκανίας, στήν νότιο Ἰταλία, 25 
περίπου χιλιόµετρα ἀπό τό σηµερινό Σαλέρνο.
  Ἀπό τά τέλη τοῦ 7ου π.Χ. αἰῶνος, ὁπότε καί ἵδρυσαν οἱ Ἕλληνες αὐτοί τήν 
πόλι Ποσειδωνία, καί ἐπί τρεισήµιση περίπου αἰῶνες ἤκµασε ἐκεῖ ὁ ἑλληνικός 
πολιτισµός. Τό ἔτος 273 π.Χ. ἡ πόλις ἔπεσε στά χέρια τῶν Ρωµαίων, ἐξελατινίσθѳη καί 
µετωνοµάσθѳη εἰς Paestum (σηµερινό χωριό Pesto).

 Οἱ Ἕλληνες,  µέ τήν ἐπιβολή τῆς λατινικῆς γλώσσας ἀπό τούς κατακτητές, ὄχι 
µόνον ἔχασαν τή γλῶσσα τους (τήν ἑλληνική), ἀλλά ἀπώλεσαν τά ἤθѳη, τά ἔθѳιµά τους 
καί τόν πολιτισµό τους, δηλαδή τήν συνείδησί τους. 
  Οἱ Ποσειδωνιᾶται (ὅπως ὠνοµάζοντο οἱ Ἕλληνες τῆς Ποσειδωνίας) 
ἐκράτησαν µόνον κάποια ἐτησία ἑορτή, γιά νά θѳυµοῦνται «τό κατάντηµά τους». 

α. Τό ἀρχαῖο κείµενο τοῦ ἀποσπάσµατος:

 «Ποσειδωνιάταις τοῖς ἐν τῶ Τυρρηνικῶ κόλπω τό µέν ἐξ ἀρχῆς Ἕλλησιν 
οὖσιν ἐκβαρβαρῶσθѳαι Τυρρηνοῖς ἤ Ρωµαίοις γεγονόσι καί τήν τε φωνήν 
µεταβεβληκέναι, τά τε πολλά τῶν ἐπιτηδευµάτων, ἄγειν δέ µιάν τινα αὐτούς τῶν 
ἑορτῶν τῶν Ἑλλήνων ἔτι καί νῦν, ἐν ἧ συνιόντες ἀναµιµνήσκονται τῶν ἀρχαίων 
ὀνοµάτων τε καί νοµίµων, ἀπολοφυράµενοι πρός ἀλλήλους καί δακρύσαντες 
ἀπέρχονται». 
 (Ἀθѳήναιος: «Δ∆ειπνοσοφιστές», ΙΔ∆ 633, 3ος µ.Χ. αἰών). 

β. Ἀπόδοσις στήν Νεοελληνική

 Οἱ κάτοικοι τῆς Ποσειδωνίας, στόν Τυρρηνικό κόλπο, ἐνῶ εἶχαν  ἑλληνική 
καταγωγή, ἀφωµοιώθѳησαν καί ἔγιναν Τυρρηνοί ἤ Ρωµαῖοι. Ἄλλαξαν γλῶσσα καθѳώς 
καί τίς περισσότερες συνήθѳειές τους. Τελοῦν ὅµως ἀκόµη καί τώρα κάποια ἑλληνική 
ἑορτή. Συγκεντρώνονται τότε, ξαναθѳυµοῦνται τά παλιά ὀνόµατα καί ἔθѳιµα, κλαῖνε 
γιά τό κατάντηµά τους καί φεύγουν µέ δάκρυα στά µάτια. 
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γ. Ἔµµετρη ἀπόδοσις ἀπό τόν Ἀλεξανδρινό ποιητή µας Κων. Καβάφη

Ποσειδωνιᾶται

«Τήν γλῶσσα τήν ἑλληνική οἱ Ποσειδωνιᾶται 
ἐξέχασαν τόσους αἰῶνας ἀνακατευµένοι 
µέ Τυρρηνούς, καί µέ Λατίνους, κι' ἄλλους ξένους. 
Τό µόνο πού τούς ἔµεινε προγονικό 
ἦταν µία ἑλληνική γιορτή µέ τελετές ὡραῖες, 
µέ λύρες καί µέ αὐλούς, µέ ἀγῶνας καί στεφάνους. 
Κι’εἶχαν συνήθѳειο πρός τό τέλος τῆς γιορτῆς 
τά παλαιά τους ἔθѳιµα νά διηγοῦνται, 
καί τά ἑλληνικά ὀνόµατα νά ξαναλένε, 
πού µόλις πιά τά καταλάµβαναν ὀλίγοι. 
Καί πάντα µελεγχολικά τελείων' ἡ γιορτή τους. 
Γιατί θѳυµοῦνταν πού κι' αὐτοί ἦσαν Ἕλληνες – 
Ἰταλιῶται ἕναν καιρό κι' αὐτοί, 
καί τώρα πῶς ἐξέπεσαν, πῶς ἔγιναν, 
νά ζοῦν καί νά ὁµιλοῦν βαρβαρικά 
βγαλµένοι – ὢ συµφορά! – ἀπ' τόν Ἑλληνισµό». 
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