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κορέννυμι (ῥ., Μέλλ. κορέσω· Ε.Φ. χορτάζω/‘χορταίνω’ κάποιον· Μ.Φ. χορτάζομαι/‘χορταίνω’)
→ ἁψίκορος (πού χορταίνει γρήγορα· πού ἔχει εὐμετάβλητη διάθεση), κόρος, κορεσμός.
κοσμέω (ῥ., βάλλω σέ τάξη· στολίζω) → κοσμήτωρ, κόσμος, διακοσμῶ, κόσμημα.
κυέω (ῥ., ἀρχαιότ. τύπος τοῦ ῥ. κύω· κυοφορῶ) → ἔγκυος, κύημα (ἔμβρυον), ἀποκύημα
(γέννημα· μτφ. δημιούργημα, πλάσμα· πρβλ. “ἀποκύημα τῆς φαντασίας”).
κυκάω2019
[ῥ., ἀναμ(ε)ιγνύω, ἀναταράσσω, ἀνακατώνω] → κυκεών (κρᾶμα· ἄτακτο
Ἀθήνα
σύμφυρμα ἀνόμοιων πραγμάτων, ταραχή, ἀνακατωσούρα).
Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἔκδ. 1888

λαμβάνω, (Μ.Φ. λαμβάνομαι)
θέματα -ληβ-, -λαβ-

παράγωγα/σύνθετα:
λαβή [χερούλι· πιάσιμο (παλαιστῶν)· μτφ. ἀφορμή, εὐκαιρία], λαβίδα, λῆμμα (εἰσόδημα,
κέρδος· ὁ ἀρχικός καί κυριώτερος τύπος λέξεως), λῆψις, λήπτης, λάφυρον (λεία τοῦ
πολέμου), ἀντιλήπτωρ (ὑπερασπιστής· βλ. ἐκκλ. φράση “ὁ Θεός ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τό
ἔλεός Σου προφθάσει με”), ἀσύλληπτος, ἐργολάβος, καταληπτός (κατανοητός),
περίληψη, συλλήβδην (σύντομα, περιληπτικά, ὅλα μαζί).
σύνθετα ρήματα καί οὐσιαστικά:
ἀναλαμβάνω → ἀνάληψη, ἀνακαταλαμβάνω → ἀνακατάληψη,
ἀντιλαμβάνω (ἀνταλλάσσω· λαμβάνω ὡς ἀμοιβή), ἀντιλαμβάνομαι [πιάνω κάτι (βλ. ἐκκλ.
φράση “...ἐμοῦ δε ἀντελάβετο ἡ δεξιά Σου”: ...καί μέ ἔχει πιάσει τό δεξί Σου χέρι) ἤ πιάνομαι
ἀπό κάτι, κρατοῦμαι πρός στήριξη· ἐννοῶ] → ἀντιλαβή, ἀντίληψη
ἀπολαμβάνω → ἀπολαβή (κέρδος, εἰσόδημα· πληθ. οἱ ἀπολαβές: μισθός, μισθοδοσία),
διαλαμβάνω → διάληψη (περιεκτικότης· διάκρισις μερῶν),


❀

❀

καταλαμβάνω → κατάληψη, μεταλαμβάνω → μετάληψη,
παραλαμβάνω → παραλαβή, παράληψη, περιλαμβάνω → περίληψη,
προλαμβάνω → πρόληψη, προσλαμβάνω → πρόσληψη,
συλλαμβάνω → σύλληψη, ὑπολαμβάνω (ἀποκρίνομαι διακόπτοντας τόν λέγοντα·
ἐκλαμβάνω, θεωρῶ)→ ὑπόληψη.
Ποιές ἀπό τίς λέξεις τῆς στήλης Β΄ ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια/κοινή ρίζα με τίς λέξεις
τῆς στήλης Α΄; Κυκλῶστε τίς σωστές.
Α΄
Β΄

λαμβάνω

ὑπόλειμμα, θρησκόληπτος, εὐλαβής, ἔκλειψη, ἐπιληψία, παραλήπτης.

δίδωμι

διάδημα, μεταδοτικός, δῶρον, δορυφόρος, παράδοση, αἱμοδότης.
www.agios-gerasimos.gr
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Ἀντωνυμίες λέγονται οἱ λέξεις οἱ ὁποῖες
ἀντικαθ ιστο ῦν οὐσιαστικά ἢ ἐπίθετα:
π.χ. ἐκεῖνος γράφει (λ.χ. ὁ Πλάτων)
τοιοῦτος ἦν Ἀριστείδης (δηλ. δίκαιος).

στό

λόγο

Ἀπό τίς δεικτικές ἀντωνυμίες:
1) ἡ ὅδε, ἥδε, τόδε κλίνεται ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἄρθρο (ὁ, ἡ, τό) μὲ τὸ
(ἐγκλιτικὸ) “δέ” κατόπιν αὐτοῦ: τοῦδε, τῆσδε, τοῦδε - τῷδε, τῆδε, τῷδε κ.τλ.
- οἵδε, αἵδε, τάδε - τῶνδε κ.τλ.

Οἱ ἀντωνυμίες εἶναι ἐννέα εἰδῶν:
προσωπικές, δεικτικές, ὁριστικὴ ἢ ἐπαναληπτική, κτητικές,
αὐτοπαθεῖς, ἀλληλοπαθεῖς, ἐρωτηματικές, ἀόριστες καὶ ἀναφορικές.

Ὁμοίως οἱ ἀντωνυμίες τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε - τοσόσδε, τοσήδε,
τοσόνδε καὶ τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε κλίνονται μόνον κατά τό
πρῶτο μέρος αὐτῶν (τοῖος, τοία, τοῖον - τόσος, τόση, τόσον - τηλίκος, τηλίκη,
τηλίκον) μέ τό ἐγκλιτικὸ “δέ” κατόπιν: τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε - τοιοῦδε,
τοιᾶσδε, τοιοῦδε - τοιῷδε κ.λπ.

2) ἡ οὗτος, αὕτη, τοῦτο κλίνεται ὡς ἑξῆς:

❀ Προσωπικές
λέγονται οἱ ἀντωνυμίες οἱ ὁποῖες δηλώνουν τὰ τρία πρόσωπα τοῦ
λόγου, δηλαδή ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος μιλᾶ (ἐγώ, πρῶτο πρόσωπο), ἐκεῖνον,
πρὸς τὸν ὁποῖον ἀπευθύνεται ὁ λόγος (σύ, δεύτερο πρόσωπο) καὶ
ἐκεῖνον ἢ ἐκεῖνο, περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος (ὅδε, οὗτος κ.τλ., τρίτο
πρόσωπο).
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Οἱ προσωπικές ἀντωνυμίες κλίνονται ὡς ἑξῆς:
Ἑνικός ἀριθμός
α΄ πρ.

β΄ πρ.
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❀ Δεικτικές

λέγονται οἱ ἀντωνυμίες οἱ ὁποῖες δηλώνουν ὑπόδειξη.
Δεικτικές ἀντωνυμίες τῆς ἀρχαίας γλώσσας εἶναι οἱ ἑξῆς:
ὅδε, ἥδε, τόδε (= αὐτὸς ἐδῶ, αὐτὸς δά)
οὗτος, αὕτη, τοῦτο (= ἐτοῦτος, αὐτός)
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε - τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) (=τέτοιος)
τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε - τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν) (=τόσος)
τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε - τηλικοῦτος, τηλικαύτη,
τηλικοῦτο(ν).

❀ Ὁριστική ἤ ἐπαναληπτική
λέγεται ἡ ἀντωνυμία αὐτὸς, αὐτὴ, αὐτό.
1) ῾Οριστικὴ εἶναι ὅταν ὁρίζει κάτι καί τό ξεχωρίζει ἀπό ἄλλα ὁμοειδῆ:
π.χ. Κῦρος ἀποκτεῖναι λέγεται α ὐ τ ὸ ς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ Ἀρταγέρσην.
(= μόνος του, αὐτοπροσώπως, καὶ ὄχι κανεὶς ἄλλος ἐκ τῶν ἀκολούθων του).

2) ᾽Επαναληπτικὴ εἶναι ὅταν ἐπαναλαμβάνει κάτι, γιά τό ὁποῖο ἔγινε
προηγουμένως λόγος:
π.χ. Κλεάρχῳ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε α ὐ τ ὸ ν (δηλ. τόν Κλέαρχον) καὶ
δίδωσιν α ὐ τ ῷ (δηλ. τῷ Κλεάρχῳ) μυρίους δαρεικοὺς (= τὸν ἐξετίμησε πολὺ
καὶ τοῦ δίδει).
Σημείωσις: ἡ “αὐτός, αὐτή, αὐτό”
α) κλίνεται ὅπως ἡ δεικτικὴ ἀντωνυμία “ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο”.
β) ὑπάρχει καὶ μὲ τὸ ἄρθρο (ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τὸ αὐτό) καί τότε σημαίνει ὁ ἴδιος
(ὄχι διάφορος).

