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Διαδικτυακά μαθήματα γιὰ τὴν κατανόηση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσης
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ὀπώρη (ἡ, οὐσ., ἡ ὥρα τοῦ ἔτους ἀπό τά μέσα Ἰουλίου μέχρι τήν ἀρχή τοῦ χειμώνα· ἡ θερμοτέρα
ὥρα τοῦ θέρους· ἡ ὥρα τῆς ἀκμῆς καί ὠριμότητας τῶν πλείστων καρπῶν) → ὀπωροφόρος.

ὄρνυμι (ῥ., ἐγείρω, κινῶ, ἀνίστημι· προτρέπω, παροτρύνω) → ὄρθρος, ὄρος.
ὀρύσσω (ῥ., σκάπτω τάφρον) → διώρυγα.
Ἀθήνα
ὄψον 2019
(τό, οὐσ., ἀπό τό ῥ. ἕψω= βράζω· ὁτιδήποτε τρώγεται μαζί μέ τό ψωμί, προσφάγι) →
ὀψάριον (ψάρι), ὀψοποιός (μάγειρας).
Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἔκδ. 1888

δέχομαι (λαμβάνω κάτι τό ὁποῖο μού προσφέρεται· φιλοξενῶ· ὑπομένω· ἀναμένω)
θέμα -δεκ-

παράγωγα/σύνθετα:
δοχή, δοχεῖον, δεξιός, δεκτός, δέκτης, παραδεκτέον, ἀποδοχή, ἀποδέκτης,
ἀκατάδεκτος, ὑποδέχομαι, ὑποδοχή, ἀνάδοχος, δεξαμενή, διάδοχος, προσδοκία,
πανδοχεῖο, ἀπανδόκευτος (χωρίς ξενοδοχεῖο), δωροδοκῶ (δῶρον+δοκῶ<δέκομαι:
δέχομαι).




σύνθετα ῥήματα καί οὐσιαστικά:
ἀναδέχομαι → ἀνάδοχος (ἐγγυτής), ἀναδοχή (ἀνάληψη ὑποχρεώσεως/εὐθύνης)
ἀποδέχομαι → ἀποδοχή
διαδέχομαι → διαδοχή
ἐνδέχομαι (συνήθ. ὡς ἀπρόσωπο: ἐνδέχεται= εἶναι πιθανόν/δυνατόν) → ἐνδεχόμενο,
ἐκδέχομαι → ἐκδοχή, ἐπιδέχομαι → ἐπιδεκτικός, ἀνεπίδεκτος
καταδέχομαι → καταδεκτικός
παραδέχομαι → παραδοχή
ὑποδέχομαι → ὑποδοχή
Ποιές ἀπό τίς λέξεις τῆς στήλης Β΄ ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια/κοινή ρίζα με τίς λέξεις
τῆς στήλης Α΄; Κυκλῶστε τίς σωστές.
Α΄



νεύω

Β΄

νόημα, νεῦμα, νεῦσις, ἀπονενοημένος, ἐπίνευσις, νευστάζω
www.agios-gerasimos.gr
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Ἀριθμητικά - Mετοχές - Ἀπαρέμφατα
β. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Τὰ ἀριθμητικὰ οὐσιαστικὰ σημαίνουν ἀφῃρημένη ἀ ρι θμη τι κ ὴ
π οσ ό τη τ α. Εἶναι ὅλα θηλυκοῦ γένους καὶ σχηματίζονται τὰ περισσότερα
ἀπὸ τὸ θέμα τῶν ἀπολύτων, ἀφοῦ προστεθεῖ ἡ κατάληξη: -ὰς (γενική: άδος), π.χ. (δύο) δυ-άς, (τρία) τρι-άς, (δέκα) δεκ-άς, (ἑκατὸν) ἑκατοντ-άς.
γ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
Ἀριθμητικὰ ἐπιρρήματα λέγονται οἱ λέξεις μὲ τίς ὁποῖες δί νε τ αι
ἀ π άν τ ησ η σ τ ὴ ν ἐρ ώ τ η ση: π οσ ά κι ς . Τὰ περισσότερα σχηματίζονται
ἀπὸ τὸ θέμα τῶν ἀπολύτων, ἀφοῦ σέ αὐτὸ προστεθεῖ ἡ κατάληξη -κις ἢ άκις, π.χ. (ἑπτὰ) ἑπτά-κις, (δέκα) δεκά-κις, ἑξ-άκις, (πέντε) πεντ-άκις.

ε. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ καί ΜΕΤΟΧΗΣ
Στά βαρύτονα ῥήματα (ὅσα δέν τονίζονται στή λήγουσα) σέ -ω, (πχ.: λύω/λύομαι)
τά ἀπαρέμφατα καί οἱ μετοχές σχηματίζονται ὡς ἑξῆς:

Ἐνεργητική φωνή
Ἐνεστῶτας (λύ-ω)
Ἀπρμ.
Μτχ.
λύ-ειν
λύ-ων
λύ-ουσα
λῦ-ον

Μέλλων (λύ-σ-ω)
Ἀπρμ.
Μτχ.
λύ-σ-ειν λύ-σ-ων
λύ-σ-ουσα
λῦ-σ-ον

Ἀόριστος (ἔ-λυ-σ-α) Παρακείμενος (λέ-λυ-κα)
Ἀπρμ.
Μτχ.
Ἀπρμ.
Μτχ.
λῦ-σ-αι
λύ-σ-ας λε-λυ-κέναι λε-λυ-κώς
λύ-σα-σα
λε-λυ-κυῖα
λῦ-σ-αν
λε-λυ-κός

 Στά τρία πρῶτα ἀριθμητικά ἐπίθετα (εἷς, δύο, τρεῖς) τά ἐπιρρήματα
εἶναι:
στό εἷς:
στό δύο:
στό τρεῖς:

ἅπαξ (= μία φορά),
δὶς (= δύο φορές),
τρὶς (= τρεῖς φορές).

δ. ἈΠΑΡΕΜΦΑΤΟ καί ΜΕΤΟΧΗ

Μέση φωνή
Ἐνεστῶτας (λύ-ομαι)
Ἀπρμ.
Μτχ.
λύ-εσθαι λυ-όμενος
λυ-ομένη
λυ-όμενον

Μέλλων (λύ-σ-ομαι)
Ἀπαρμ.
Μτχ.
λύ-σ-εσθαι
λυ-σ-όμενος
λυ-σ-ομένη
λυ-σ-όμενον

Ἀόριστος (ἐ-λυ-σ-άμην)
Ἀπαρμ.
Μτχ.
λύ-σ-ασθαι
λυ-σ-άμενος
λυ-σαμένη
λυ-σ-άμενον

Ἐκτὸς ἀπό τίς τέσσερις ἐγκλίσεις τὸ ῥῆμα ἔχει ἀκόμη δύο ὀνοματικοὺς
τύπους, πού εἶναι τὸ ἀ π α ρ έ μ φ α τ ο καὶ ἡ μ ε τ ο χ ή .
1. Τὸ ἀπαρέμφατο εἶναι ῥηματικὸ οὐσιαστικό, τὸ ὁποῖο ὅμως δηλώνει
συγχρόνως διάθεση καὶ χρόνο, π.χ. λύειν, λύεσθαι, λῦσαι, λυθῆναι.
Ὀνομάζεται ἀπαρέμφατο, διότι σέ κάθε χρόνο ἔχει μία μόνο κατάληξη
καὶ μόνο του δὲν παρεμφαίνει (δηλαδή δὲν δηλώνει) συγκεκριμένο
πρόσωπο καὶ ἀριθμό,
π.χ. βούλομαι λέγειν (= θέλω νὰ λέγω)
βουλόμεθα λέγειν (= θέλομεν νὰ λέγωμεν)
βούλονται λέγειν (θέλουν νὰ λέγουν).

2. Ἡ μετοχὴ εἶναι ῥηματικὸ ἐπίθετο, τὸ ὁποῖο ὅμως δηλώνει συγχρόνως
διάθεση καὶ χρόνο,
π.χ. γράφων, γράφουσα, γράφον
γραφόμενος, γραφομένη, γραφόμενον
γράψας, γράψασα, γράψαν
γραφείς, γραφεῖσα, γραφέν.

Ὀνομάζεται μετοχή, διότι μετέχει στό σύνολο τῶν παρεπομένων
(=στοιχείων) καὶ τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ ῥήματος.

Παρακείμενος (λέ-λυ-μαι)
Ἀπρμ.
Μτχ.
λε-λύ-σθαι
λε-λυ-μένος
λε-λυ-μένη
λε-λυ-μένον

Τετελεσμένος Μέλλων (λελυμένος ἔσομαι)
Ἀπρμ.
Μτχ.
λελύ-σε-σθαι ἤ
λε-λυ-σόμενος, -η, -ον ἤ
λε-λυ-μένος ἔσεσθαι
λελυμένος ἐσόμενος-η-ον
λε-λυ-σόμενοι, -αι, -α ἤ
λε-λυ-μένοι, -αι, -α
ἐσόμενοι, -αι, -α

Οἱ ὑπόλοιποι χρόνοι δέν σχηματίζουν ἀπαρέμφατα καί μετοχές.

