
 
 

 

 

 

 

 

 

13 Ἀναχωρησάντων δὲ τῶν Μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ 

᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς 

Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι [β’ ἑνικό πρόσ. προστακτικῆς ἔγκλισης Ἐνεστώτα τοῦ ῥ. εἰμί] ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω 

σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι [ἀπαρεμφ. Ἀορ. (ἀπώλεσα) τοῦ ῥ. Ε.Φ. 

ἀπόλλυμι· σύνθετο: ἀπό + ὄλλυμι (ἀφανίζω, καταστρέφω)· παράγωγα: ὄλεθρος, ἀπώλεια, πανώλης, ἐξώλης (= 

ὁ ἐντελῶς χαμένος), προώλης (= ἄξιος νά χαθῇ πρόωρα)] αὐτό. 14 Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 

παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν [γ΄ ἑνικό πρόσωπο Ἀορ. (ἀνεχώρησα) 

τοῦ ῥ. Ε.Φ. ἀναχωρέω-ῶ· σύνθετο: ἀνά + χωρέω-ῶ (κάνω τόπο γιά νά περάσῃ ἄλλος, προχωρῶ, περιέχω)] εἰς 

Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ 

Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 

16 Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη [γ΄ ἑνικό πρόσωπο Παθ. Ἀορ. (ἐνεπαίχθην) τοῦ ῥ. Μ.Φ. 

ἐμπαίζομαι· σύνθετο: ἐν + παίζομαι] ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε [γ’ 

ἑνικό πρόσ. Ἀορ. β΄ (ἀνεῖλον) τοῦ ῥ. Ε.Φ. ἀναιρέω-ῶ· σύνθετο: ἀνά + αἱρέω-ῶ (λαμβάνω, συλλαμβάνω, 

κυριεύω)· παράγωγα: αἵρεσις, αἱρετός, ἑλώριον (= λάφυρο· βλ. Ἱλιάδας Α, 1-7)] πάντας τοὺς παῖδας τοὺς 

ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν 

ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 17 τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου 

λέγοντος· 18 φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ 

κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι [ἀπαρεμφ. Παθ. Ἀορ. (παρεκλήθην) 

τοῦ ῥ. Μ.Φ. παρακαλέομαι-οῦμαι· σύνθετο: παρά + καλέομαι-οῦμαι (παρακαλῶ= καλῶ κάποιον σέ βοήθεια· 

ἀπευθύνω ἱκεσία· παρακινῶ/προτρέπω· παρηγορῶ· ἀπαιτῶ/ἀξιῶ· ἐδῶ ‘παρηγορῶ’). Ε.Φ. καλέω-ῶ= φωνάζω, 

προσκαλῶ], ὅτι οὐκ εἰσίν. 

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται [γ΄ 

ἑνικό πρόσ. Ἐνεστ. τοῦ ῥ. Μ.Φ. φαίνομαι (= φανερώνομαι)· παράγωγα: φάσις, φάσμα, φανός, ἄφαντος] τῷ 

᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 

πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 ὁ δὲ 

ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. 22 

ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 

ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν [ἀπαρέμφ. Ἀορ. β΄ (ἀπῆλθον) τοῦ ῥ. Μ.Φ. ἀπέρχομαι· σύνθετο: ἀπό + ἔρχομαι]· 

χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν 

κατῴκησεν [γ΄ ἑνικό πρόσωπο Ἀορ. (κατῴκησα) τοῦ ῥ. Ε.Φ. κατοικέω-ῶ· σύνθετο: κατά + οἰκέω-ῶ] εἰς 

πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν [οὐδέτερο γένος, μετοχῆς Παθ. Ἀορ. 

(ἐρρήθην) τοῦ ῥ. Μ.Φ. λέγομαι· ὁ ῥηθείς, ἡ ῥηθεῖσα, τό ῥηθέν· παράγωγα: ρῆμα, ρῆσις, ρήτωρ, διαρρήδην (=ρητά 

καί κατηγορηματικά), ἀπόρρητος] διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 
29/12/2019, Ματθ. β΄ 13-23 

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

αὐδή (φθόγγος, φωνή) → ἄναυδος (= ἄφωνος) 

ἀλέξω (ἐμποδίζω, ἀποτρέπω) → ἀλεξίπτωτο, ἀλεξίσφαιρο, ἀλεξικέραυνο, ἀλεξήλιο, Ἀλέξανδρος 
(αὐτός πού ἀποκρούει τούς ἄνδρες) 

ἄρουρα (χωράφι) → ἀρουραῖος 

ἄλγος (σωματικός πόνος) → ἀναλγητικό 

ἄχθος (βάρος) → ἀχθοφόρος 

αἰδώς (ντροπή) → ἀναιδής (= ὁ χωρίς ἐντροπή) 

ἄγχω (σφίγγω τό λαιμό) → ἀγχόνη, ἄγχος, ἀγχιστεία (συγγένεια ἐξ ἀγχιστείας) 

 

φαίνω, (Μ.Φ. φαίνομαι)  
ἀρχική ρίζα -φα-  
 
παράγωγα:  
φανερός, φανός (πυρσός), ἀφανής, 
θεοφάνεια, ἐπιφάνεια, φαντάζω, φάσις 
(καταγγελία, ἐμφάνιση), ἔμφασις, 
ἐπίφασις, ἀκραιφνής (ἀμιγής, 

ἀκεραιοφανής).. 
 

καλέω-ῶ, (Μ.Φ. καλέομαι -οῦμαι) 
ρίζα -καλ- 

 
παράγωγα: 
κλήσις [= κάλεσμα· (ἐνῶ κλίσις= λύγισμα, 
κάμψη (ῥ. κλίνω)· και σύνθετα: ἀνάκληση, 

παράκληση, ἐπίκληση κ.ἄ.], κλητήρ, 
κλητική (κλητική προσφώνηση), κλητός 
(προσκαλεσμένος, ἐκλεκτός).. 

 

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

Α΄ Β΄ 

καλῶ ἐκκλησία, ἔγκλιση αὐτόκλητος, ἐπικλινής, σύγκληση, κλινήρης, ἔγκληση 

οἰκέω-ῶ οἴκημα, οἴκοθεν, μέτοικος, κατοικίδιος, οἰκέτης, οἰκεῖος 
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ΜΑΘΗΜΑ 4ο  

Γ. Τονισμός   

Τ Ο Ν Ο Ι  –  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Α  (β΄ μέρος)  

 Βαρεῖα 

Ὁ βαρὺς τόνος (ἡ βαρεῖα), ὡς τονικὸ σημάδι, τοποθετεῖται μόνο στὴν ὀξύτονη 

λήγουσα καὶ ἀντικαθιστᾷ ἐκεῖ τὴν ὀξεῖα, στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν βρίσκεται (ἡ 

λήγουσα) μπροστὰ σὲ παύση, δηλαδή σέ τελεία, ἄνω τελεία, διπλή τελεία (:), κόμμα, 

ἐρωτηματικὸ καὶ θαυμαστικό. 

Στὴν παραλήγουσα καὶ προπαραλήγουσα δὲν μπαίνει ποτὲ βαρεῖα. 

 π.χ. Ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ τιμᾷ τοὺς σοφοὺς ἄνδρας.  
 

Ἄτονες καί ἐγκλιτικές λέξεις  
 

1) ἄτονες 

Δέκα μονοσύλλαβες λέξεις τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς δέν τονίζονται καί γι’ αὐτό 

λέγονται ἄτονες λέξεις. Αὐτές εἶναι: 

❀  οἱ τέσσερις (4) τύποι τοῦ ἄρθρου:  ὁ ἡ οἱ αἱ 

❀  οἱ τρεῖς (3) προθέσεις:  εἰς ἐν ἐκ (ἤ ἐξ) 

❀  τά τρία μόρια:   ὡς εἰ οὐ (ἤ οὐκ ἤ οὐχ) 

  

 2) ἐγκλιτικές 

Κάποιες μονοσύλλαβες ἤ δισύλλαβες λέξεις τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 

συμπροφέρονται  τόσο στενά μέ τήν προηγούμενή τους λέξη , ὥστε 

ἀκούγονται σάν ν᾿ ἀποτελοῦν μαζί της μία (1) λέξη, γι᾿ αὐτό ὁ τόνος τους εἴτε χάνεται 

εἴτε ἀνεβαίνει στή λήγουσα τῆς προηγούμενης λέξης. Οἱ λέξεις αὐτές, πού ὁ τόνος 

τους μεταβαίνει στήν προηγούμενη λέξη ἤ τόν χάνουν, ὀνομάζονται ἐγκλιτικές λέξεις 

(ἤ ἐγκλιτικά). Οἱ κυριότερες εἶναι: 

 

❀  οἱ τύποι τῶν προσωπικῶν ἀντωνυμιῶν: μοῦ, μοί, μέ / σοῦ, σοί, σέ / οὗ, οἷ, ἕ 

 π.χ. ὁρῶ σε 

❀ ὅλες οἱ πτώσεις ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ τῆς ἀόριστης ἀντωνυμίας: τίς / τί 

     [ἐκτός ἀπό τόν τύπο τοῦ οὐδέτ. πληθ. ἄττα (= τινά= μερικά)] 

 π.χ. ἄνθρωπός τις 

❀  ὅλοι οἱ δισύλλαβοι τύποι τῆς ὁριστικῆς τοῦ ἐνεστῶτος τῶν ρημάτων:  

      εἰμί (= εἶμαι) καί φημί (= λέγω) (ἐκτός ἀπό τούς τύπους: “εἶ” καί “φῄς”) 

❀  τά ἐπιρρήματα: πού, ποί, πόθεν, πώς, πή, ποτέ 

❀ τά μόρια: γέ, τέ, τοί, πέρ, πώ, νύν/νύ (διάφορο ἀπό τό ”νῦν”= χρονικό ἐπίρρημα) 

❀  τό πρόσφυμα: δέ (διάφορο ἀπό τόν σύνδεσμο ‘δέ’), π.χ. τοιόσδε. 
       

 

 

 

Πνεύματα  

Τὰ πνεύματα χρωμάτιζαν τὸ ἀρχικὸ φωνῆεν τῶν λέξεων καὶ τὸ ἀρχικὸ «ρ». Ἂν ἡ λέξη 

ἄρχιζε ἀπὸ φωνῆεν καὶ ἔπαιρνε καί τόνο, τότε στὴ γραφή, ἐπάνω στό ἀρχικό αὐτό φωνῆεν, 

ἔμπαινε καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ὁ τόνος: ἄνθρωπος, ὕδωρ.  

Αὐτό ὀφειλόταν στό ὅτι τὰ ἀρχικά φωνήεντα τῶν λέξεων, γιά νά προφερθοῦν, 

συνοδεύονταν ἀπὸ τὴν ἔξοδο τοῦ ἀέρα (ἐκπνοή, πνεῦμα), ὁ ὁποῖος, γιὰ τὰ ἴδια φωνήεντα, 

σὲ ἄλλες λέξεις ἦταν ἁπαλός, ψιλός, δηλαδή λεπτός, καὶ σὲ ἄλλες -πολὺ λιγότερες- πιὸ 

τραχύς, δηλαδή δασύς.  
 

Σημείωσις: Ἡ ψιλή δέν δηλωνόταν στή γραφή κατά τήν κλασική ἐποχή. Μόνο τή δασεῖα 

συναντοῦμε σέ ἐπιγραφές πρίν ἀπό τό 403 π.Χ., πού δηλωνόταν μέ ἕνα 'Η' (π.χ. ΗΟΡΟΣ = 

ὅρος, ὅριο, σύνορο).  

 
 

 Τὰ πνεύματα, λοιπόν, εἶναι δύο: δασεῖα (˓),   ψιλή (˒) 

 

Δασεῖα παίρνουν: 1) τὰ ἄρθρα:   ὁ, ἡ, οἱ, αἱ 

   2) ἡ προσωπικὴ ἀντωνυμία στὸν πληθυντικὸ ἀριθμό 

       α΄ + β΄ προσώπου:   ἡμεῖς, ὑμεῖς, ὑμῖν κ.λπ. 

   3) οἱ δεικτικὲς ἀντωνυμίες:        ὅδε, ἥδε, οἵδε, αἵδε, οὗτος, αὕτη 

   4) λέξεις ἀπὸ ὑ ἤ  ῥ:  ὑπὲρ αὐτοῦ,  ῥέω 

       μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ μίσους 

   6) οἱ ἀναφορικὲς ἀντωνυμίες, τά ἀναφορικὰ ἐπιρρήματα: 

       ὅς, ἥ, ὅ, ὅπου, ὅθεν  

       ἐκτός ἀπό τά: ἔνθα, ἔνθεν 

   7) τά ἀριθμητικὰ: εἷς (ἕν), ἕξ, ἑπτά, ἑκατὸν  

       καὶ τὰ παράγωγά τους: ἑκατοστός 

   8) οἱ ἀντωνυμίες:   ἕτερος, ἑκάτερος, ἕκαστος  

       καὶ οἱ παράγωγες  λέξεις:  ἡμέτερος, ἑκάστοτε 

   9) οἱ σύνδεσμοι:       ἕως, ἡνίκα, ὡς, ὥστε, ὅπως,  

          ὅτε, ὅτι, ὅμως, ὁπότε, ἵνα 

 
 

 

 


