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• Ορισμένα  προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε –ος κατεβάζουν τον τόνο στην 
παραλήγουσα στη γενική ενικού και στη γενική και αιτιατική πληθυντικού.

Π.χ. ο κάτοικος – του κατοίκου –των κατοίκων – τους κατοίκους

ο άνθρωπος – του ανθρώπου – των ανθρώπων – τους ανθρώπους

ο έμπορος – του εμπόρου – των εμπόρων – τους εμπόρους



• Υπάρχουν όμως και πολλά τέτοια ουσιαστικά που δεν κατεβάζουν τον τόνο τους. Αυτά είναι:

1) Σύνθετες και πολυσύλλαβες λέξεις.
Π.χ. ο πονοκέφαλος – του πονοκέφαλου – των πονοκέφαλων- τους πονοκέφαλους

Ο ανήφορος – του ανήφορου –των ανήφορων – τους ανήφορους

Ο συμπέθερος – του συμπέθερου – των συμπέθερων – τους συμπέθερους

Προσοχή:

Σύνθετες παλαιότερες λέξεις της γλώσσας μας κατεβάζουν τον τόνο.

Π.χ. ο κατάλογος – του καταλόγου – των καταλόγων –τους καταλόγους
ο υπάλληλος – του υπαλλήλου – των υπαλλήλων – τους υπαλλήλους
Ο απόστολος – του αποστόλου – των αποστόλων – τους αποστόλους



2) Τα βαφτιστικά ονόματα:

Π.χ. ο Χαράλαμπος – του Χαράλαμπου

Ο Θεόδωρος – του Θεόδωρου

Ο Αλέξανδρος  - του Αλέξανδρου

Προσοχή: 
Τα ονόματα των αγίων και των ιστορικών προσώπων 

της αρχαίας εποχής κατεβάζουν τον τόνο.

Π.χ. ο Άγιος Νικόλαος – του Αγίου Νικολάου.
Ο Μέγας Αλέξανδρος – του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου

3) Τα οικογενειακά ονόματα.

Π.χ. ο Βασιλόπουλος – του Βασιλόπουλου

ο Παπαδόπουλος – του παπαδόπουλου

4) Τα τετρασύλλαβα τοπωνύμια.

Π.χ. Ο Ασπρόπυργος - του Ασπρόπυργου

Προσοχή:

Τα οικογενειακά ονόματα των γυναικών κατεβάζουν
τον τόνο.
Π.χ. η κυρία Παπαδοπούλου



Παρατήρηση:

Υπάρχουν και προπαροξύτονα ουσιαστικά σε –ος που κλίνονται και με 
τους δύο τρόπους.

Π.χ.  Ο διάδρομος – του διαδρόμου

- του διάδρομου 
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Ονοματική λέγεται μια φράση όταν οι λέξεις από τις οποίες αποτελείται είναι ονόματα (ουσιαστικά και επίθετα). 
Δεν περιέχει ρήματα.

Π.χ.  Η καταστροφή των δασών.

Ρηματική λέγεται μια φράση όταν περιλαμβάνει ρήμα.

Π.χ.  Τα δάση καταστρέφονται.

Όπως φαίνεται και στα πιο πάνω παραδείγματα, μπορούμε να μετατρέψουμε μια ονοματική φράση σε ρηματική, 
και το αντίστροφο, κάνοντας στη μια περίπτωση το ουσιαστικό που είναι σε ονομαστική πτώση ρήμα και στην άλλη 
περίπτωση το ρήμα ουσιαστικό.

Ονοματική φράση

Η προστασία του περιβάλλοντος.

Ρηματική φράση

Το περιβάλλον προστατεύεται.

Προστατεύω το περιβάλλον.



Όταν μια λέξη σχηματίζεται από μια άλλη λέξη, έχουμε παραγωγή.
Η πρώτη λέξη από την οποία παράγεται μια άλλη λέξη, λέγεται πρωτότυπη π.χ. σημάδι.
Η λέξη που παράγεται από την πρωτότυπη λέγεται παράγωγη, π.χ. σημαδεύω.

Πρωτότυπη λέξη

σημάδ - ι

παράγωγη λέξη

σημάδ - εύω

θέμα κατάληξη θέμα Παραγωγική
κατάληξη

Έτσι, λοιπόν, στη γλώσσα μας υπάρχουν πολλά ρήματα που παράγονται από ονόματα (ουσιαστικά ή 
επίθετα). Τα ρήματα αυτά τελειώνουν σε:

-εύω,  π.χ. κίνδυνος  κινδυνεύω
-ώνω,  π.χ. στεφάνι στεφανώνω
-ίζω,     π.χ. σκούπα   σκουπίζω
-αίνω,  π.χ. όμορφος ομορφαίνω
-ιάζω,  π.χ.    βράδυ   βραδιάζω
-ύνω ,  π.χ. ελαφρύς ελαφρύνω
-άζω,   π.χ.     δόξα δοξάζω
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Προσοχή στον πληθυντικό αριθμό και στις συγγενικές τους 
λέξεις. Τι παρατηρείς;

δάκρυ τα δάκρυα - δακρυγόνο, δακρύβρεχτος, κ.α.

δίχτυ τα δίχτυα - δικτυώνω, δικτυωτός, κ.α.

στάχυ τα στάχυα – σταχυάζω, σταχυολογώ, σταχυολόγηση, κ.α.

βράδυ τα βράδια - του βραδιού, βραδιάζει, βραδινός, κ.α.
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Για να χαρακτηρίσουμε μια πρόταση απλή ή σύνθετη πρέπει να δούμε πόσες φορές  εμφανίζονται οι κύριοι όροι που 
συμμετέχουν στην πρόταση.

Δηλαδή :

Μια πρόταση που έχει
ένα υποκείμενο

ή ένα υποκείμενο και ένα αντικείμενο  

ή ένα υποκείμενο και ένα κατηγορούμενο 

Μια πρόταση που έχει
δύο ή παραπάνω υποκείμενα,    

δύο ή και παραπάνω αντικείμενα

ή δύο ή και παραπάνω κατηγορούμενα         

π.χ.  Ο μαθητής   διαβάζει.

Ο μαθητής    διαβάζει    το κείμενο.

Ο μαθητής    είναι      έξυπνος.

π.χ.  Ο μαθητής και η μαθήτρια   διαβάζουν.

Ο μαθητής    διαβάζει    την οδηγία  και   την άσκηση.

Ο μαθητής    είναι    έξυπνος    και    εργατικός.
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