ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γερασίμου Ἰλισίων

Διαδικτυακά μαθήματα γιὰ τὴν κατανόηση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσης
«Ἀπό τήν ἐποχή πού μίλησε ὁ Ὅμηρος ὡς τά σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασαίνουμε καί
τραγουδοῦμε μέ τήν ἴδια γλῶσσα», Γιώργος Σεφέρης

www.agios-gerasimos.gr

ἀραρίσκω [ἁρμόζω, ταιριάζω· διά συναρμογῆς κατασκευάζω, συναρμολογῶ· εἶμαι
στενά συνδεδεμένος· (ριζικός τύπος: “ἄρω”)] → ἄρμενα (τά ἱστία τοῦ καραβιοῦ),
ἀρμενίζω, ἀρετή, ἄριστος, ἁρμόζω, ἁρμονία
ἀργαλέος (ἐπίπονος, ἐπίμοχθος) → ἀργάτης: ἐργάτης, ἀργάζομαι: ἐργάζομαι, ἐργαλεῖο
ἀρήγω (βοηθῶ,
Ἀθήνα
2019 συντρέχω, παρίσταμαι) → ἀρωγός (βοηθός)
αὐτῆμαρ (αὐτό, ἦμαρ= ἡμέρα) → αὐθημερόν
ἄχθος (βάρος, φορτίον) → ἐπαχθής, ἀχθοφόρος

Ὁμηρικό Λεξικό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ἐκδ. 1888

:

λείπω, (Μ.Φ. λείπομαι)

ἄρχω, (Μ.Φ. ἄρχομαι)

θέμα -λειπ-, -λιπ-

θέματα -ἀρχ-

παράγωγα:
λεῖμμα (αὐτό πού ἀπέμεινε), ἔλλειμα,
ὑπόλειμμα, ἔλλειψις, ἐλλιπής,
ἐγκατάλειψις, λείψανον, ἀδιαλείπτως,
λοιπός, λοίσθιος (τελευταἰος, ἔσχατος·
πνέει τά λοίσθια), λιποταξία..

παράγωγα:
ἀρχή, ἀπαρχή, ἀρχαῖος, ἀρχικός,
ἵππαρχος, ὕπαρχος, ὕπαρκτός,
ἄναρκτος (= αὐτός πού δέν
ὑποτάσσεται), ἄναρχος (= αὐτός πού
δέν ἔχει ἀρχή)..

Ποιές ἀπό τίς λέξεις τῆς στήλης Β΄ ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια/κοινή ρίζα με τίς
λέξεις τῆς στήλης Α΄; Κυκλῶστε τίς σωστές.
Α΄
Β΄
λείπω
λοιπόν, κατάληψη, λειψυδρία, λῆμμα (κέρδος· καταχώρηση σέ λεξικό),
ὑπόληψη, διάλειμμα, λιποψυχία, παράλειψη
ἄρχω
ἄρχων, ἄρρηκτος, ἀρχοντικός, ἀρκετός, ἀρχιτέκτων, πειθαρχῶ,
γυμνασιάρχης, ἀρχεῖα, ἄρτιος

www.agios-gerasimos.gr

Ἀθήνα 2019

ΜΑ ΘΗ ΜΑ 6 ο
Β. Μέ ρη τ οῦ Λ όγ ου - Ἄ ρθ ρα – Οὐ σια στ ικά

❀ Τά συγκεκριμένα οὐσιαστικά λέγονται:
1) κύρια ὀνόματα [ὅταν σημαίνουν ἕνα μόνο ὁρισμένο πρόσωπο, ζῶο ἤ πρᾶγμα],
π.χ.: Σωκράτης, Ἄθως, Πίνδος

β. ΑΡΘΡΟ

2) κοινὰ ἤ προσηγορικά ὀνόματα [ὅταν σημαίνουν σύνολα ἴδιου εἴδους],
Ἄ ρ θ ρ ο : λέγεται ἡ μονοσύλλαβη κλιτὴ λέξη ποὺ κανονικὰ μπαίνει πρὶν τὰ
ὀνόματα, ὅταν ἐμφανίζονται γνωστὰ καὶ ὁρισμένα. Τό ἄρθρο σ υμ φ ω ν ε ῖ μέ τό
ὄνομα (οὐσιαστικό ἤ ἐπίθετο) καί τή μετοχή σ έ : γ έ ν ος , ἀ ρ ι θμ ό κα ί π τώ σ η .

π.χ.: βοσκός, ἄνθρωπος, ὄρος (= βουνό)

❀ Τά οὐσιαστικά διακρίνονται ἀναλόγως τοῦ γένους σέ:
ἀρσενικά, θηλυκά καί οὐδέτερα

ὁ

ἐρχόμενος

ὁ = ἀρσενικό

Ἀπό αὐτά διακρίνουμε τά:

ἡ

ζωή

ἡ = θηλυκό

α) Μονο-κατάληκτα καί μονογενῆ, ὅταν ἔχουν ἕναν μόνο τύπο καί ἕνα μόνο γένος,
π.χ. ὁ ἀνήρ, ἡ ὁδός, τό σημεῖον.

τὸ σημεῖον

τὸ = οὐδέτερο

β) Μονο-κατάληκτα καί διγενῆ, ὅταν ἔχουν ἕναν μόνο τύπο ἀλλά δύο γένη,
π.χ. ὁ παῖς - ἡ παῖς, ὁ ἵππος - ἡ ἵππος.
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* Ἀντί γιά κλητική, πού δέν διαθέτει τό ἄρθρο, ὅταν κλίνουμε τά ὀνόματα,
βάζουμε συνήθως ἕνα ἐπιφώνημα (ὦ) πού γι᾿ αὐτό λέγεται κλητικό ἐπιφώνημα
(διάφορο τοῦ "ὤ" ἐπιφώνημα θαυμασμοῦ/ἐκπλήξεως).

γ) Δι-κατάληκτα καί διγενῆ, ὅταν ἔχουν δύο γένη καί δύο τύπους, ἕναν γιά τό
ἀρσενικό καί ἕναν γιά τό θηλυκό,
π.χ. ὁ μαθητής - ἡ μαθήτρια, ὁ λέων - ἡ λέαινα

❀ Ἔχουμε οὐσιαστικά ἑνικοῦ, πληθυντικοῦ καί δυϊκοῦ1 ἀριθμοῦ:
i) ΕΝΙΚΟΥ ἀριθμοῦ, μόνον ἢ κυρίως:
α) ἀφῃρημένα,
π.χ.: δικαιοσύνη, ὁσιότητα, ἀλήθεια
β) μέταλλα,
π.χ.: χαλκός
γ) φυσικὰ σώματα/φαινόμενα/καταστάσεις, π.χ.: γῆ, ἠχώ, πεῖνα
δ) μερικὰ προσηγορικὰ,
π.χ.: τὸ κνέφας (= σκοτάδι)
τὸ ἔλαιον
ε) τὰ περισσότερα κύρια,
π.χ.: Ξενοφῶν, Ἑλλάς, Θηβαΐδα
ii) ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ἀριθμοῦ, μόνον ἢ κυρίως

γ. ΟΥ ΣΙ ΑΣ Τ Ι Κ Α
γ1. Οὐσιαστικά λέγονται οἱ λέξεις ποὺ φανερώνουν: πρόσωπα, ζῶα,
πράγματα, ἐνέργεια, κατάσταση, ἰδιότητα.

α) πολὺ λίγα προσηγορικά,

π.χ.: αἱ ἐτησίαι (= μελτέμια)

β) μερικὰ κύρια πόλεων, τόπων κ.λπ.

π.χ.: Δελφοί, Ἀθῆναι

iii) ΔΥΪΚΟΥ1 ἀριθμοῦ (ὅσα δηλώνουν ζεύγη): π.χ.: τὼ ὀφθαλμὼ (τὰ 2 μάτια)
τὼ χεῖρε (τὰ 2 χέρια)

Ὅσα φανερώνουν πρόσωπα, ζῶα ἤ πράγματα λέγονται σ υγκε κρ ι μέ να
(π.χ. λέων, τράπεζα, Ἀριστοτέλης).
Ὅσα φανερώνουν ἐνέργεια (πράξη), κατάσταση ἤ ἰδιότητα λέγονται
ἀ φ ῃ ρ η μ έ να (π.χ. λευκότης, θυσία, ἠρεμία).
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δέν εἶναι σέ χρήση στή νεοελληνική γλῶσσα

