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Διαδικτυακά μαθήματα γιὰ τὴν κατανόηση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσης

«Ἀπό τήν ἐποχή πούwμίλησε
w w . aὁ Ὅμηρος
g i o s - gὡςe rτάa σήμερα,
s i m o sμιλοῦμε,
. g r ἀνασαίνουμε καί
τραγουδοῦμε μέ τήν ἴδια γλῶσσα», Γιῶργος Σεφέρης

μαίνομαι (ῥ., παραφέρομαι, τρελαίνομαι) → μανία, μάνητα (ὀργή, θυμός, πολεμικό μένος),
ἐμμανής, μανιώδης· ἐκφράσεις: ‘ἡ πυρκαγιά μαίνεται ἀνεξέλεγκτη’, ‘πῦρ καί
μανία’.
μαρμαίρω (ῥ., στίλβω, γυαλίζω, ἀκτινοβολῶ, ἐξαστράπτω) → μαρμαρυγή (ἀκτινοβολία,
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), μάρμαρος (ὁ, ὡς ἐπιθ.: στιλπνός, ἀκτινοβόλος· ὡς οὐσ.: λίθος κρυσταλλώδους
φύσεως μαρμαίρων στό φῶς), μάρμαρον (τό).

ματάω (ποιητ. ῥ., ἀόρ. ἐμάτησα· εἶμαι ἀργός, ὀκνηρός, βραδύνω, ἀμελῶ, ἀφήνω νά παρέρχεται
ὁ χρόνος, χρονοτριβῶ) → μάταιος, ματαιοπονῶ, ἔκφραση: «εἰς μάτην» (ματαίως).
μεγαίρω (ῥ., ἀπό τό μέγας, ὅπως τό γεραίρω ἀπό τό γέρας· ἀόρ. ἐμέγηρα· φθονῶ, ἀρνοῦμαι,
ἀποποιοῦμαι κάτι ὡς ὑπερβολικό) → μέγαιρα (γυναῖκα μέ ἐριστικό χαρακτῆρα).
μείρομαι [ῥ., λαμβάνω μερίδιο, συμμετέχω] → μερίς (μερίδα), μέρος, μοῖρα, μόρος (:
μοῖρα), εἱμαρμένη (: μοῖρα· μτχ. Πρκμ.), μόρσιμος (: πεπρωμένος), μοιραῖος, συμμορία.
Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἔκδ. 1888





θεαόμαι - ῶμαι

σκηνόω - ῶ (σκηνοῦμαι)

θέμα -θεα-

ἀπό τἠ λ. σκηνή, πιθ. τῆς ἴδιας ῥίζας μέ τά σκιά, σκότος, σκέπω

παράγωγα/σύνθετα:

παράγωγα/σύνθετα:

θέα, θέαση, θέαμα, θεαματικός,
θεατός, θέατρο, θεατρικός,
φιλοθεάμων, θεατής, ἀθέατος,
ἀξιοθέατον, ὑπερθέαμα

σκηνή, σκήνωμα, σκηνίτης, σκῆνος (τό σῶμα
τοῦ ἀνθρώπου ὡς κατοικία τῆς ψυχῆς· τό
λείψανο τοῦ ἀνθρώπου, σορός), σκηνικό,

κατασκήνωσις, παρασκήνια

Ποιές ἀπό τίς λέξεις τῆς στήλης Β΄ ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια/κοινή ρίζα με τίς λέξεις
τῆς στήλης Α΄; Κυκλῶστε τίς σωστές.
Α΄

φαίνω

Β΄

φαιδρός, ἀκραιφνής, φανός, φαιός, συκοφάντης, φάντασμα, ἐπιφανής
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ΜΑ ΘΗ ΜΑ 2 0 ο
❀ Ἀόριστες ἀντωνυμίες
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
❀ Ἐρωτηματικές ἀντωνυμίες

λέγονται ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες εἰσάγουν ἐρωτήσεις.
1) τίς (ἀρσ., θηλ.), τί (οὐδ.)
2) πότερος, ποτέρα, πότερον (ποῖος ἐκ τῶν δύο)
3) πόσος, πόση, πόσον
4) ποῖος, ποία, ποῖον (=τὶ λογῆς)
5) πηλίκος, πηλίκη, πηλίκον (=πόσο μεγάλος, ποιᾶς ἡλικίας)
6) ποδαπός, ποδαπή, ποδαπόν (=ἀπὸ ποιὸν τόπο)
7) πόστος, πόστη, πόστον (=τὶ θέση ἔχει σὲ ἀριθμητικὴ σειρά)
8) ποσταῖος, ποσταία, ποσταῖον (=σέ πόσες μέρες)

Ἐκτὸς ἀπό τὴν τ ί ς / τ ί (ποὺ κλίνεται παρακάτω) οἱ ὑπόλοιπες
κλίνονται ὡς β΄κλιτα ἐπίθετα.

λέγονται ὅσες φανερώνουν κάτι ἀόριστο, ποὺ δὲν μπορεῖ ἤ δὲν θέλει
κανεὶς νὰ τὸ ὀνομάσει.
1) τίς, τὶ
2) ὁ, ἡ, τὸ δεῖνα
3) ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια (=μερικά/μόνο πληθυντικοῦ)
4) πᾶς, πᾶσα, πᾶν (=καθένας)
5) ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
6) ἄλλος, ἄλλη, ἄλλον
7) οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν, μηδείς, μηδεμία, μηδὲν
8) ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα (=καὶ οἱ δύο· μόνο πληθ.)
9) ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον (=καθένας ἀπὸ τοὺς δύο)
10) ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον (=ἄλλος)
11) οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον, μηδέτερος, μηδετέρα, μηδέτερον
12) ποσός, ποσή, ποσόν (=κάμποσος)
13) ποιός, ποιά, ποιόν (=κάποιας λογῆς)
14) ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπόν (=ἀπὸ ἄλλον τόπο).
῾Η ἀόριστη ἀντωνυμία ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια (κάποιοι/μερικοί, -ές, -ά) βρίσκεται
μόνο στόν πληθυντικὸ ἀριθμὸ καὶ εἶναι δευτερόκλιτη τρικατάληκτη.
῾Η τίς, τὶ κλίνεται κατὰ τὴν γ΄ κλίση ὡς ἑξῆς:

Ἐρωτηματικὴ ἀντωνυμία "τίς, τί"

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

Ἀόριστη Ἀντωνυμία "τίς, τὶ"

ἀρσ./θηλ.

Ἑνικὸς ἀριθμὸς
β΄τύποι ἀρσ./θηλ. οὐδ.

β΄τύποι οὐδ.

τίς
τίνος
τίνι
τίνα
----

---τοῦ
τῷ
-------

---τοῦ
τῷ
-------

Ὀνομ.

----------------

Ὀνομ.

τί
τίνος
τίνι
τὶ
----

ἀρσ./θηλ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

τὶς
τινὸς
τινὶ
τινὰ

Κλητ.

Πληθυντικὸς ἀριθμὸς
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

τίνες
τίνων
τίσι (ν)
τίνας
----

----------------

τίνα
τίνων
τίσι (ν)
τίνα
----

Ἑνικὸς ἀριθμὸς
β΄τύποι ἀρσ./θηλ. οὐδ.

---του
τῳ
-------

τὶ
τινὸς
τινὶ
τὶ
----

β΄τύποι οὐδ.

---του
τῳ
-------

Πληθυντικὸς ἀριθμὸς
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

τινὲς
τινῶν
τισί (ν)
τινὰς
----

----------------

τινὰ
τινῶν
τισί(ν)
τινὰ
----

ἄττα
------ἄττα
----

