Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν
Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ. .... Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε
τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.
Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν [οὐσ. θηλ. γένους, αἰτ. ἑνικοῦ, ἡ μετοικεσία= μετοίκηση, ἀλλαγή τόπου
διαμονῆς ἢ κατοικίας] Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε
τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ,
Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν
Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ
ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ
τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ
Ἀβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ
δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης γὰρ τῆς
μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν [ἀπαρέμφ. Ἀορ. β΄ (συνῆλθον) τοῦ ῥ. Μ.Φ.
συνέρχομαι] αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς,
δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη [γ΄ ἑν. πρόσ. Παθ. Ἀορ. (ἐβουλήθην)
τοῦ ῥ. Μ.Φ. βούλομαι= ἐπιθυμῶ] λάθρα [= κρυφά] ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ
ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ
φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός
ἐστιν Ἁγίου. Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν
λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ [γ΄ ἑν. προσ.
ὑποτακτ. ἐγκλ. Παθ. Ἀορ. (ἐπληρώθην) τοῦ ῥ. Μ.Φ. πληρόομαι-οῦμαι= συμπληρώνομαι, εἶμαι πλήρης] τὸ
ῥηθὲν [μτχ. οὐδ. γένους Παθ. Ἀορ. (ἐρρήθην) τοῦ ῥ. Μ.Φ. λέγομαι] ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου
λέγοντος· Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει [γ΄ ἑν. προσ. Μέλλ. (ἕξω) τοῦ ῥ. ἔχω] καὶ τέξεται [γ΄ ἑν.
προσ. Μελλ. (τέξομαι) τοῦ ῥ. Μ.Φ. τίκτομαι] υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ
ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς [μτχ. ἀρσ. γένους Παθ. Ἀορ. (διηγέρθην) τοῦ
ῥ. Μ.Φ. διεγείρομαι· σύνθετο: διά+ἐγείρομαι (σηκώνομαι)· διεγείρομαι= ἐξεγείρομαι, ἀφυπνίζομαι] δὲ ὁ
Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν
πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
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ΜΑ ΘΗ ΜΑ 3 ο
Γ. Τ ον ι σ μ ό ς
Τ Ο Ν Ο Ι – Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Α ( α΄ μέρο ς)
Οἱ τόνοι χαρακτήριζαν μουσικά τή συλλαβή. Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα ἦταν
μελωδικὴ καὶ στηριζόταν σὲ μακρὰ καὶ βραχέα φωνήεντα καὶ διφθόγγους, καθώς
καὶ σὲ ἀνέβασμα καὶ κατέβασμα τῆς μελωδικότητας. Τὰ μακρὰ φωνήεντα καὶ οἱ
δίφθογγοι εἶχαν μακρότερη προφορά, ἐνῶ τὰ βραχέα συντομότερη.
Μέσα στὴ ροὴ τοῦ λόγου οἱ μουσικοὶ ἦχοι, δηλαδή οἱ μουσικοὶ τόνοι, ἦταν ἄλλοτε
σύντομοι, κοφτοὶ καὶ ὀξεῖς, κάτι ποὺ ταίριαζε κυρίως στὰ βραχέα φωνήεντα (πού
παίρνουν ὀξεῖα), καὶ ἄλλοτε πλαγιο-κατεβατοὶ καὶ σοβαροί, κάτι ποὺ ἦταν βολικὸ
στὸ τέλος τῆς λέξης. Καὶ αὐτοὶ ταίριαζαν περισσότερο στὴ λήγουσα τῶν λέξεων
(ποὺ ἔπαιρνε βαρεῖα, εἴτε ἦταν βραχύχρονη εἴτε μακρόχρονη).
Ὁ τρίτος μουσικὸς τόνος πρέπει νὰ ἦταν πιὸ μελωδικός, γιατὶ εἶχε καὶ ἀνέβασμα
καὶ κατέβασμα τῆς φωνῆς, ἦταν δηλαδὴ ταυτόχρονα καὶ μακρότερος καὶ συνάμα
ὀξὺς καὶ βαρὺς στὸ ἴδιο φωνῆεν· αὐτὸ (δηλ. τό τονιζόμενο φωνῆεν) ἔπρεπε
ὑποχρεωτικὰ νὰ εἶναι μακρό, νὰ ἔχει δηλαδή μεγαλύτερη φωνητικὴ ἔκταση ἀπὸ τὸ
βραχύ, ἔτσι ὥστε νὰ μπορεῖ ὁ τόνος νὰ ἀνεβοκατεβεῖ μὲ τρόπο ποὺ νὰ γίνει αἰσθητὸς
στὸν ἀκροατή. Αὐτὸς ὁ μουσικὸς τόνος ὀνομάστηκε ὀξυβαρὺς-ὀξυβαρεῖα ἢ
περισπωμένη, (περισπωμένη: δηλώνει τὴν περὶ-σπαση, τὸ τσάκισμα, ὅτι δηλαδή ὁ
τόνος περι-σπᾶται, τσακίζεται ἢ, καλύτερα, λυγίζει πρὸς τὰ κάτω, ἀφοῦ ἀνεβεῖ
πρῶτα πρὸς τὰ πάνω).
Οἱ τόνοι, λοιπόν, εἶναι τ ρ ε ῖ ς : ὀξεῖα, βαρεῖα, περισπωμένη.
Κανόνες Τονισμοῦ

5 . Οἱ δίφθογγοι:
α) ὅλες οἱ δίφθογγοι στὸν τονισμὸ εἶναι μακρόχρονες:
π.χ. τοιούτῳ (ῳ: καταχρηστική δίφθογγος=μακρόχρονη καί ἄρα
ἡ προηγούμενη συλλαβή πρέπει νά πάρει ὀξεῖα),
νικήσεις (ει: κύρια δίφθογγος=μακρόχρονη καί ἄρα
ἡ προηγούμενη συλλαβή πρέπει νά πάρει ὀξεῖα)
ἐκτός ἀπό τά:

β) ‘αι’ καί ‘οι’ ὅταν βρίσκονται στό τέλος τῆς λέξεως:
π.χ. σοὶ (οι: βραχύ, γι᾿ αὐτό παίρνει ὀξεῖα), καὶ (αι: βραχύ, γι᾿ αὐτό παίρνει ὀξεῖα),
κῆποι (τό 'η' παίρνει περισπωμένη γιατί τό 'οι' τῆς λήγουσας εἶναι βραχύ)
Σημείωσις:
Στίς ἀκόλουθες περιπτώσεις τὰ ‘αι’, ‘οι’ ἂν καὶ βρίσκονται στὸ τέλος τῆς λέξεως -καὶ θά
᾿πρεπε νὰ εἶναι βραχύχρονα- εἶναι μακρόχρονα.
1) Σέ τύπο εὐκτικῆς ἔγκλισης:
Ὁ Θεὸς συντρίψαι [εὐκτική ἀορ. (“ῑ”= μακρό), ἐνῶ συντρῖψαι: ἀπαρμφ. ἀορ.
(“ῐ”= βραχύ)] τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει.
2) Στό τέλος ἐπιρρημάτων - ἐπιφωνημάτων: Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει.
(Δοξαστικὸ Αἴνων, Μεγ. Τρίτης ἑσπέρας). Βαβαῖ! Ἰσθμοῖ.
3) Στή συνῃρημένη λήγουσα: Ἑρμαῖ κεφαλαί, τῇ αἰδοῖ (= μέ ντροπή).
4) Στή δοτικὴ ‘οἷ’ τῆς προσωπικῆς ἀντωνυμίας.

1 . Ἡ βραχύχρονη συλλαβή παίρνει πάντοτε ὀξεῖα (ἡ θέσει μακρά συλλαβή
λογίζεται ὡς βραχύχρονη):

π.χ. συνέβη, πειρασμός, ὑπέρ, δεχόμενος κ.λπ. (ἄλλος, λύτρον: θέσει μακρές).
2 . Ἡ προπαραλήγουσα παίρνει πάντοτε ὀξεῖα:
π.χ. αἴ-τι-ον, δε-χό-με-νος, ἤ-γα-γε, λο-γι-ζό-με-νος.
Σημείωσις: Ἀνάλογα μέ τόν τονισμό τους, οἱ λέξεις ὀνομάζονται:
α) ὀ ξ ύτ ο νη , ἂν ἔχει ὀξεῖα στὴ λήγουσα:
β) π α ρ ο ξ ύτ ο νη , ἂν ἔχει ὀξεῖα στὴν παραλήγουσα:
γ) π ρ οπ α ρ ο ξ ύτ ο νη , ἂν ἔχει ὀξεῖα στὴν προπαραλήγουσα:
δ) π ε ρ ι σ π ώ με ν η , ἂν ἔχει περισπωμένη στὴ λήγουσα:
ε) π ρ ο π ε ρ ι σ π ώ με ν η , ἂν ἔχει περισπωμένη στὴν παραλήγουσα:
στ) β α ρ ύ τ ο νη , ἂν δὲν τονίζεται στὴ λήγουσα:

ἀ νήρ
φρο νή σει
μα κρό θυμος
πει ρα σμοῦ
κλῖ μαξ
θε ρα πεύ ων

3 . Τὰ μακρόχρονα παίρνουν:
α) ὀξεῖα ( ́ ), ἂν ἀκολουθεῖ μακρὸ φωνῆεν ἢ δίφθογγος ("μακρό πρό μακροῦ")

π.χ. ταύ-της, κε-λεύ-ω, νι-κή-σεις
β) περισπωμένη (~), ἂν ἀκολουθεῖ βραχὺ φωνῆεν ("μακρό πρό βραχέος")

π.χ. σχο-λεῖ-ον
4 . Τὰ δίχρονα ἄλλοτε θεωροῦνται μακρά ( ¯ ), ἄλλοτε βραχέα ( ᵕ )

π.χ. μῖσος (μακρό “ῑ”), ἀγάπῃ (βραχύ “ᾰ”)

6 . Καμμία λέξη δὲν τονίζεται πιὸ πάνω ἀπὸ τὴν προπαραλήγουσα (ὅπως καὶ στὰ
Νέα Ἑλληνικά): π.χ. δε-χό-με-νος, λο-γι-ζό-με-νος

7 . Ὅταν ἡ λήγουσα εἶναι μακρόχρονη, ἡ προπαραλήγουσα δὲν τονίζεται· ὁ τόνος
κατεβαίνει στὴν παραλήγουσα.
π.χ. Ἀνὴρ μακρόθυμος πολὺς ἐν φρο-νή-σει. (Παροιμ. 14, 2)

8 . Ἂν τονίζεται ἡ μακρόχρονη λήγουσα, παίρνει περισπωμένη σὲ γενικὴ καὶ
δοτικὴ πτώση ἢ σέ συνῃρημένη* συλλαβή.
π.χ. ὑπὲρ αὐτοῦ (γεν.), τῇ φραγῇ (δοτ.), μακροθυμῶν (συνῃρημ.)*

* Σ υ ν α ί ρ ε σ ι ς λέγεται ἡ συγχώνευση 2 φωνηέντων (ἢ φωνήεντος + διφθόγγου), σὲ
μακρόχρονο φωνῆεν ἤ δίφθογγο, (π.χ. μακροθυμέ-ων → μακροθυμῶν, ἑσταὼς → ἑστώς).
Συλλαβή πού προέρχεται ἀπό συναίρεση περισπᾶται, ἄν τονίζεται ἡ 1η ἀπό τίς δύο
συλλαβές πού συναιροῦνται (π.χ. νικάω-ῶ). Ἄν τονίζεται ἡ 2η συλλαβή, ὀξύνεται (π.χ. ἑσταώς-ώς).

9 . Οἱ σύνθετες λέξεις ἀνεβάζουν τὸν τόνο στὴν τελευταία συλλαβὴ τοῦ α΄
συνθετικοῦ. π.χ. μακρό-θυμος (βλ. καί κανόνα 7. 'ος'= βραχύχρονη λήγουσα), εὔκαιρος (καιρός)
ἐνῶ: παρ-έλθῃ (βλ. καί κανόνα 7. 'ῃ'= μακρόχρονη λήγουσα).

