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ἄγυρις (τυχαία και ἄτακτη συσσώρευση ἤ συνάθροιση) → πανήγυρις

ἄεθλος (πολεμικός ἀγώνας, μάχη)· ἄεθλον (σημαντικό βραβεῖο, ἔπαθλο)· → ἆθλος, ἀθλητής
ἅλιος (θαλάσσιος) → ἁλιεία, ἐνάλιος (πρβλ. καταβασίες Χριστουγ. «ἐνάλιος θήρ»)
ἅλλομαι (πηδῶ ἀπό τό ἅρμα· ἐφορμῶ σέ κάποιον) → ἅλμα, ἅλτης, ἐφαλτήριον
ἅλμη (ὕδωρ
ἁλμυρό, θαλάσσιο) →
Ἀθήνα
2019
χρησιμεύει γιά συντήρηση τροφίμων)

ἅρμη (νερό πού περιέχει ἅλας σέ μεγάλη ποσότητα καί

ἀμαρυγή (σπινθηροβόλησις τῶν ὀφθαλμῶν, λάμψις· ῥ. ἀμαρύσσω= ἐξαστράπτω) → μαρμαρυγή
ἀμαυρός (ὁ μή λάμπων, ἀσαφής, σκοτεινός) → ἀμαυρόω-ῶ (κάνω κάτι σκοτεινό· μεταφορικά
κηλιδώνω, σπιλώνω), ἀμαύρωση, ἀμαυρωτικός
Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἐκδ. 1888

δύω καί δύνω, (Μ.Φ. δύομαι)

ἐσθίω, (Μ.Φ. ἐσθίομαι)

θέμα -δυ-

θέματα -ἐδ-, -ἐσθι-, -φαγ-

παράγωγα:
δύσις (ἀνά/κατά/ἔν – δύσις κ.ά), δύτης,
δυτικός, ἄδυτον (τό πιό ἱερό μέρος τοῦ
ναοῦ), ἐπενδύω, ἔνδυμα..

παράγωγα:
ἔδεσμα, ἐδωδή (=τροφή), ἐδώδιμος,
νῆστις (νη-έδ-τις), φαγεῖον, φαγητό,
λωτοφάγος, προσφάγιον..

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

:

Α΄
στέλλω

Β΄

εὐσταλής, στολή, στέλεχος, ἀναστολή (ἀπό/διά/ἐπι/ὑπο - στολή),
στολίδι, στόλος, στόνος, ἀπόστολος

βάπτω

βαφή, βαθμός, βαφεύς, βαπτίζω, βάμμα, βάση, ἔμβαμμα, ἐμβαίνω,
ἔμβασμα, βάψιμο
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“

”

Ἀθήνα 2019

ΜΑ ΘΗ ΜΑ 5 ο
Α . Μέ ρ η τ ο ῦ Λ ό γ ου - Ἄ ρθ ρα – Οὐ σια στ ικά

→

Ὀνομαστική, (Ὀρθή πτώση) χρησιμοποιοῦμε γιά νά ἀπαντήσουμε στήν ἐρώτηση:

α. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

τίς; Τίς ἦρθε; Ὁ Παῦλος.

α1. Τά μέρη τοῦ λόγου, δηλαδή τά εἴδη τῶν λέξεων, εἶναι (στήν Ἀρχαία καί
στή Νέα Ἑλληνική) δέκα (10):
❀ Ἄρθρο, ❀ (Ὄνομα) Οὐσιαστικό, ❀ (Ὄνομα) Ἐπίθετο, ❀ Ἀντωνυμία,
Μετοχή, ❀ Ρῆμα, ❀ Ἐπίρρημα,

❀

Πρόθεση, ❀ Σύνδεσμος, ❀ Ἐπιφώνημα

❖ Τά ἕξι κλιτά μέρη, αὐτά δηλαδή πού κλίνονται (ἔχουν πτώσεις),
εἶναι:
ὄνομα οὐσιαστικό ὄνομα ἐπίθετο
(ἱμάτιο)
(γλαφυρός)

ἀντωνυμία

ῥῆμα

μετοχή

(ἐμός)

(βούλομαι)

(πεσόντες)

❖ Τά τέσσερα ἄκλιτα μέρη, αὐτά δηλαδή πού δέν ἔχουν πτώσεις, εἶναι:
πρόθεση
(εἰς, ἐν, ἐκ)

→

ἐπίρρημα
(ἄνω, νῦν, καλῶς)

τίνος; Τίνος εἶναι τό βιβλίον; Τοῦ Παύλου.
Δοτική (Πλάγια πτώση) χρησιμοποιοῦμε γιά νά ἀπαντήσουμε στήν ἐρώτηση:
1

Αἰτιατική (Πλάγια πτώση) χρησιμοποιοῦμε γιά νά ἀπαντήσουμε στήν ἐρώτηση:

Ἀπό αὐτά, τά πρῶτα 6 εἶναι κλιτά, (δηλαδή, καθένα ἀπό αὐτά παρουσιάζει
στό λόγο διάφορες μορφές, π.χ. Θεός, Θεοῦ, Θεόν κ.λπ.), ἐνῶ τά ἑπόμενα 4
εἶναι ἄκλιτα (δηλαδή παρουσιάζονται στό λόγο πάντα μέ τήν ἴδια μορφή, π.χ.:
ἐκεῖ, ὑπέρ, φεῦ κ.λπ.).

(ὁ, ἡ, τό)

Γενική (Πλάγια πτώση) χρησιμοποιοῦμε γιά νά ἀπαντήσουμε στήν ἐρώτηση:

εἰς τίνα; Εἰς τίνα ἔδωκεν τό βιβλίον; Τῷ Παύλῳ.

❀

ἄρθρο

Οἱ πτ ώ σει ς σ τή ν ἀ ρχ αί α Ἑ λ λη ν ι κή ε ἶ ν αι ἕξ ι (6 ):

σύνδεσμος
(καί, οὔτε, ἀλλά, ὥστε)

ἐπιφώνημα
(οἴμοι!, φεῦ!, ὤ!)

Οἱ μορφές, πού παίρνει μία λέξη στό λόγο, λέγονται τύποι (πχ. ἥρως,
ἥρωος, ἥρωϊ κ.λπ.).
Τό τελε υτ α ῖο μέρος τῆς λέξης, πού μεταβάλλεται, λέγεται κατάληξη.
π.χ., Θε-ός, Θε-οῦ κ.λπ. ἐ ν ῶ
Τό πρῶ το μέρος τῆς λέξης, πού μένει ἀμετάβλητο, λέγεται θέμα.
π.χ. Θε-ός, ἀναλύ-ω κ.λπ.
Τό τελ ευ τ α ῖο γράμμα τοῦ θέματος τῆς λέξης, πρίν τήν κατάληξη,
λέγεται χαρακτῆρας.
πχ.: λέγω (τό “γ” τοῦ θέματος “λεγ”), ἥρως (τοῦ ἥρω-ος) τό
-ω- τοῦ θέματος “ἥρω”.
α2. Στοιχεῖα (Παρεπόμενα)
Τά στοιχεῖα λέγονται παρεπόμενα (δηλαδή παρακολουθήματα) τῶν
πτωτικῶν.
Ἀπό τά κλιτά μέρη τοῦ λόγου, τά πέντε (ἄρθρο, οὐσιαστικό, ἐπίθετο,
ἀντωνυμία, μετοχή) λέγονται π τ ω τ ι κ ά , διότι παρουσιάζουν πτώσεις,
τύπους δηλαδή στούς ὁποίους μορφοποιεῖται ἡ λέξη, ἀναλόγως τίς ἀνάγκες
πού παρουσιάζονται στό λόγο.

τίνα; (ποιόν;) Τίνα εἶδες; Τόν Παῦλον.
Κλητική (Ὀρθή πτώση) χρησιμοποιοῦμε γιά νά καλέσουμε κάποιον: Παῦλε, ἰατρέ.
1Ἡ

Δοτικὴ Πτώση

Στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ -ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γνωστὲς πτώσεις ποὺ χρησιμοποιοῦμε καὶ στὴ
Νεοελληνικὴ Γλῶσσα (ὀνομαστική, γενική, αἰτιατική, κλητική)- χρησιμοποιοῦμε κι ἕναν
ἀκόμα σχηματισμὸ τῆς λέξης, τὸν ὁποῖο καλοῦμε ΔΟΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ. Μᾶς χρησιμεύει γιὰ νὰ
ἐκφράσουμε διάφορες (συνήθως ἐπιρρηματικὲς) σχέσεις.
Ἡ Δοτικὴ τίθεται μεταξὺ Γενικῆς + Αἰτιατικῆς.
ΔΟΤΙΚΗ

Ἑνικὸς ἀριθμός
Πληθυντικὸς ἀριθμός
τῷ/ τῇ/ τῷ
-ῳ, -ᾳ, -ι, ῃ
τοῖς/ ταῖς/ τοῖς -οις, -αις, -οις, -σιν
πρβλ.: Νίκα ἐν τῇ ἀγάπῃ τὸ μῖσος.
Νίκα (προστακτικὴ) ἐν τῇ ἀγάπῃ
(μέσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη), τὸ μῖσος.
(χρησιμοποιώντας τὴν ἀγάπη / μὲ τὴν ἀγάπη)

Μόνο ὅταν ἡ λέξη ἔχει κατάληξη -ω, -α, -η, βάζουμε ἕνα ‘ι’ κάτω ἀπὸ τὰ γράμματα,
ποὺ ὀνομάζεται ὑπογεγραμμένη, π.χ. τῇ γλώσσῃ.
Ἂν ἔχουμε κεφαλαιογράμματη γραφή, ἡ ὑπογεγραμμένη τίθεται δίπλα δεξιὰ στὸ
γράμμα καὶ πλέον ὀνομάζεται προσγεγραμμένη, π.χ. Ἅιδης (→ ᾅδης).

→ Ἄλλα παρεπόμενα στά κλιτά μέρη τοῦ λόγου εἶναι: τό γένος, ὁ ἀριθμός καί ἡ κλίση.
1 ) Τ ὰ γ έ ν η τῶν πτωτικῶν εἶναι τρία (3):
ἀρσενικό, θηλυκό καὶ οὐδέτερο: ὁ μαθητής, ἡ μαθήτρια, τὸ δένδρον.
2 ) Ο ἱ ἀ ρ ι θ μ ο ὶ στὴν ἀρχαία γλῶσσα εἶναι τρεῖς (3):
ὁ ἑνικός, πού δηλώνει, ὡς πρός τό πλῆθος, ἕνα ὄν (ἡ χείρ),
ὁ πληθυντικός, πού δηλώνει πολλὰ ὄντα (οἱ ἄνθρωποι), καὶ
ὁ δυϊκός, πού δηλώνει ζεύγη: τὼ ὀφθαλμὼ (= οἱ δύο ὀφθαλμοί).
3 ) Ο ἱ κ λ ί σ ε ι ς εἶναι τρεῖς (3): ἡ πρώτη (ἀρσ. καί θηλ.), ἡ δεύτερη (ἀρσ., θηλ. καί
οὐδ.) καὶ ἡ τρίτη (ἀρσ., θηλ. καί οὐδ.).

