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Επανα� ληψη	υ� λης	ετυμολογι�ας	Α΄	Γυμνασι�ου	

 

Επίθετα	παράγωγα	από	ρήματα	(σχ.	βιβλίο	Α΄	γυμν.	σσ.	109	&	117)	
1) Κυρίως ρηµατικά επίθετα  
• σε    –τός, σηµαίνουν  κυρίως: 

αυτόν που µπορεί ή αξίζει να πάθει ό,τι σηµαίνει το ρ. από το οποίο προέρχονται, 
π.χ. ὁρατός < ὁράοµαι-ῶµαι (αυτός που µπορεί να ειδωθεί),  
θαυµαστός < θαυµάζω (αυτός που αξίζει να τον θαυµάζουµε) 

• σε    –τέος  
σηµαίνουν αυτόν που πρέπει να πάθει ό,τι σηµαίνει το ρ. από το οποίο προέρχονται,  
π.χ. γραπτέος < γράφω, διδακτέος < διδάσκω (αυτός που πρέπει να διδαχθεί) 
 

2) Υπόλοιπα παράγωγα επίθετα από ρήµατα 
α) σηµαίνουν ό,τι και η µετοχή ενεστώτα ή  παρακειµένου,  
-άς, -ής, -ός, -(α)νός, -ρός, -ερός,  π.χ. ἐπιτυχής < ἐπιτυγχάνω, λαµπρός < λάµπω  
β) σηµαίνουν αυτόν που έχει ικανότητα, κλίση σ’ αυτό που δηλώνει το ρ. απ’ όπου 
προέρχονται 
-ικός, -τικός, -ιµος, -µων, -τήριος, π.χ. φρόνιµος < φρονῶ, ἀµυντικός < ἀµύνω-οµαι 
 
             
 
 

Επίθετα	παράγωγα	από	ουσιαστικά	(σχ.	βιβλίο	Α΄	γυμν.	σσ.	93	&	101)	
Φανερώνουν 
1) αυτόν που ανήκει ή έχει σχέση µε την πρωτότυπη λέξη  
    -ιος, -ειος, -οιος, -αιος, -ῷος, -κός 
    π.χ. οὐράνιος <οὐρανός, φυσικός < φύσις 
2) ύλη, χρώµα 
    -οῦς, -ινος / π.χ. ἀργυροῦς < ἄργυρος, λίθινος <λίθος 
3) τον κατάλληλο για εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη 
    -(ι)µος, π.χ. µάχιµος < µάχη 
4) πλησµονή= αφθονία ενός πράγµατος 
    -εις, -νός, -λός, -λέος, -ρός, -ώδης, π.χ. ῥωµαλέος <ῥώµη, λιπαρός < λίπος 
5) χρόνο, µέτρο 
    -(ι)αῖος, -ήσιος, -ινός, π.χ. µηνιαῖος <µήνη (=σελήνη) 
 
            
 

Ρήματα	παράγωγα	από	ονόματα	(δηλ.	ουσιαστικά	&	επίθετα)	(σχ.	βιβλίο	Α΄	γυμν.	σ.	72)	
Σηµαίνουν= είµαι, κάνω, έχω, προξενώ αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη,  
-(ι)άω, -έω, -όω, -εύω, -σσω/ττω, -ζω, -άζω, -ίζω, -αίνω, -ύνω, -αίρω, -λω 
π.χ. φθονέω-ῶ < φθόνος, ὑγιαίνω < ὑγιής, κινδυνεύω <κίνδυνος κ.λπ. 
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Ουσιαστικά	παράγωγα	από	άλλα	ουσιαστικά	(σχ.	βιβλίο	Α΄	γυμν.	σσ.	31	&	40)	
1) υποκοριστικά 

-ίσκος, -άριον, -ιον, -ίδιον, -ίς, -ύδριον, -ύλλιον, π.χ. νεανίσκος <νεανίας, οἰκίδιον <οἶκος 
2) περιεκτικά,  
     -(ε)ών, -ιά / π.χ. ἐλαιών < ἐλαία 
3) τοπικά 
     -ιον, -(ε)ῖον/ π.χ. ἰατρεῖον < ἰατρός 
4) παρώνυµα (πρόσωπο που ανήκει ή έχει σχέση µε την πρωτότυπη λέξη)  
     -εύς, -της / π.χ. ναύτης < ναῦς, πολίτης <πόλις 
5) εθνικά 
     -ιος,  -εύς, -νός, -ῖνος, -(ιά)της, -ήσιος / π.χ. Σπαρτιάτης <Σπάρτη  
6) πατρωνυµικά 
     -(ά)δης, -(ε)ίδης, -ίων / π.χ. Λαερτιάδης <Λαέρτης 
7) γονεωνυµικά, -ιδεύς / π.χ. λαγιδεύς <λαγώς 

 

Ουσιαστικά	παράγωγα	από	επίθετα	(σχ.	βιβλίο	Α΄	γυμν.	σ.	64)	
1) Φανερώνουν ιδιότητα, συνηθισµένες καταλήξεις: -ία, -εια, -οια, -ος, -σύνη, 

-της, -άς, π.χ. δικαιοσύνη < δίκαιος,  βαρύτης <βαρύς κ.λπ. 
 

 

Ουσιαστικά	παράγωγα	από	ρήματα	(σχ.	βιβλίο	Α΄	γυμν.	σσ.	48	&	56)	
Σηµαίνουν: 

1) πρόσωπο που ενεργεί,  
-εύς, -ός, -τής, -άς, -µών, -τήρ, -τωρ  
π.χ. δικαστής < δικάζω, γραφεύς < γράφω 

2) ενέργεια, πάθος, κατάσταση, 
     -σις, -σία, -ή, -ά, -ία, -εία, -ος, -µός, -ετός 
     π.χ. φύσις < φύω, σεισµός <σείω 
3) αποτέλεσµα ενέργειας, 

- µα, -µή, -ος  
π.χ. ψεῦδος < ψεύδοµαι, γραµµή <γράφω 

4) όργανο, µέσο,  
-τρον/θρον, -τρα/θρα, -τήρ, -τηρία, -τήριον, -ανον, -άνη, -όνη, -ίς 
π.χ. λύτρον < λύω, ποτήριον <πίνω 

5) τόπο,  
-τήριον, -τρα, -τρον/θρον 

     π.χ. θέατρον < θεάοµαι, θεῶµαι 
 

 
            
 

Έλ. Κελεσίδου 
   
 


