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Ενότητα 10η Λεξιλογικός πίνακας     ὁ πατήρ 

ὁ πατήρ (γενική τοῦ πατρός) η λέξη στη νέα ελληνική γλώσσα σηµαίνει πατέρας  

 σήµερα η λέξη επιβιώνει ως τίτλος για ιερείς πχ ο πατήρ Γεώργιος 

η κλητική πάτερ χρησιµοποιείται ως προσφώνηση κληρικών και βέβαια στην αρχή της Κυριακής 

προσευχής: πάτερ ἡµῶν 

όταν λέµε πως κάτι το ξέρουµε σαν το πάτερ ηµών εννοούµε πως το έχουµε αποστηθίσει.  

 

Η λέξη πατήρ έχει οµοιότητα µε την αντίστοιχη έννοια σε πολλές αρχαίες γλώσσες, όπως τη 

σανσκριτική (pitra), αρχαία ελληνική (πατήρ), λατινική (pater), γοτθική(fadar) και σε σύγχρονες 

ευρωπαϊκές γλώσσες όπως ελληνική, γερµανική, ιταλική, αγγλική κα. Αυτή η οµοιότητα οδήγησε 

τους γλωσσολόγους στην υπόθεση πως οι λέξεις αυτές έχουν κοινή ρίζα. Αυτό συµβαίνει και µε 

λέξεις για άλλες έννοιες (τρία, µητέρα) και γι αυτό οι γλωσσολόγοι διατύπωσαν την άποψη ότι οι 

γλώσσες αυτές προέρχονται από µια κοινή πρωτογλώσσα την οποία συµβατικά ονόµασαν 

Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, από την οποία διασπάστηκαν οι γλώσσες σε άγνωστη χρονική στιγµή 

στο προϊστορικό παρελθόν. 

Με τη βοήθεια ξενόγλωσσων λεξικών και του διαδικτύου να βρεις πώς λέγεται ο πατέρας 

στα αγγλικά   …………………….  στα αλβανικά ……………………….. στα γαλλικά …………. 

στα γερµανικά ………………….. στα ιταλικά …………………….στα ρουµανικά ………… 

 

 

 

 

 

 

 

Στη σελίδα της Ελληνικής Πύλης  

www.greek-language.gr να 

αναζητήσεις στα Λεξικά τη σηµασία 

ή σηµασίες των λέξεων:                        

Άπατρις:         πατερικός:      

πατροπαράδοτος:     πατρότητα:                   

πατρώνυµο:   πατριδοκαπηλία:  

                   

:                                              

 

 

 

Παράγωγη λέξη  είναι η λέξη πατρίδα 

Χαµένες πατρίδες λέµε τις άλλοτε ελληνικές 
περιοχές που δόθηκαν από τις µεγάλες 
δυνάµεις σε άλλες χώρες. Πχ η Μικρά Ασία 

Όταν λέµε πως πατρίδα του καφέ είναι η 
Βραζιλία, εννοούµε πως το προϊόν αυτό 
καλλιεργείται σε αυτή τη χώρα. 

∆εύτερη πατρίδα ονοµάζεται η χώρα που ζει 
και εργάζεται ένας άνθρωπος χωρίς να 
κατάγεται από αυτή. πχ Η Ελλάδα είναι η 
δεύτερη πατρίδα πολλών µεταναστών που 
ζουν σε αυτή εδώ και χρόνια. 
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Αφού πληκτρολογήσεις στην αναζήτηση τη λέξη πάτερ να καταγράψεις τη σηµασία 

των φράσεων:    Πάτερ –φαµίλιας        Πατέρας- αφέντης:                                   

   

Αφού συµβουλευτείς το λεξιλογικό πίνακα του βιβλίου (σελ.71), να αντιστοιχίσεις 

την κάθε λέξη της Α στήλης µε τη συνώνυµη της από τη Β΄ στήλη: 

 

                Α΄ στήλη                                                       Β΄ στήλη 

 πατροκτόνος                                                     πατρογονικός 

  άπατρις                                                            πατροφόνος 

 πατριωτισµός                                                    φιλόπατρις 

 πρόγονος                                                          οικογένεια 

 πατριωτάκι                                                        παραδοσιακός 

 πάτριος                                                             φιλοπατρία 

 εθνικός                                                              συµπολίτης 

 πατριά                                                               ανέστιος 

 πατροπαράδοτος                                              πατέρας 

 πατριώτης                                                         πατριωτικός     

              

                           

Στις παρακάτω προτάσεις να δώσεις τη λέξη που αποδίδει το περιεχόµενο τους. Η 

κάθε λέξη πρέπει είναι παράγωγη της λέξης πατέρας: 

Το βαφτιστικό όνοµα του πατέρα κάποιου λέγεται µε µία λέξη     ………………………… 

Αυτός που σκότωσε τον πατέρα του λέγεται ………………………….. 

Ο αρχηγός της Εκκλησίας µε έδρα το Φανάρι της Κων/λης έχει τον τίτλο του …………… 

Αυτός που αγαπάει την πατρίδα του λέγεται ………………… (α΄συνθετικό το ρ. φιλω) 

Τα κείµενα των πατέρων της Εκκλησίας λέγονται ……………………… 

Τα έθιµα στις γιορτές µας προέρχονται από τις προηγούµενες γενιές είναι  δηλαδή …………… 

 

 

Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται στη κάθε πρόταση η λέξη πατέρας; Κάποιες 

σηµασίες θα χρησιµοποιηθούν δύο φορές: 

1. Ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της ιστορίας 

2. Ο κ. Βασίλης είναι ο πατέρας της φίλης µου Μαρίας 

3. Όλοι αγαπούν τον πατέρα ∆ηµήτριο, γιατί βρίσκεται πάντα 

 δίπλα στους ενορίτες του. 

4. Οι πατέρες του έθνους ψήφισαν το νοµοσχέδιο για την παιδεία 

5. Η γη των πατέρων µας είναι η Ελλάδα 

6. Οι πατέρες της Εκκλησίας  συνέβαλαν στην καθιέρωση 

 του Χριστιανισµού και στη διατύπωση του Ορθόδοξου δόγµατος 

7. Η ηµέρα του πατέρα γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου 

8. Ο Γουτεµβέργιος είναι ο πατέρας της τυπογραφίας 

α. ο γονιός, ο άντρας που έχει 
ένα ή περισσότερα παιδιά 
β. αυτός που έχει δηµιουργήσει 
ή ανακαλύψει κάτι σηµαντικό 
γ. ιερέας, παπάς 
δ. επιφανής εκκλησιαστικός 
άντρας των πρώτων 
µεταχριστιανικών αιώνων 
ε. βουλευτής 
στ. πρόγονος 
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Πατέρες στον πληθυντικό λέµε τους προγόνους, τις προηγούµενες γενιές  

Το 1915 ο Κωστής Παλαµάς έγραψε το ποίηµα Πατέρες. Με την ποιητική του τόλµη 

φαντάζεται τους πατέρες (προγόνους) της ελληνικής φυλής αλλά και του κάθε νέου να 

συµβουλεύουν και να προτρέπουν τους µεταγενέστερους σε δράση δηµιουργική και 

ανανεωτική . 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Πατέρες 

Παιδί, το περιβόλι µου που θα κληρονοµήσεις, 
Όπως το βρεις κι’ όπως το δεις να µη το παρατήσεις. 
 
Σκάψε το ακόµα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα, 
και πλούτισε τη χλώρη του και πλάτυνε τη γη του, 
κι ακλάδευτο όπου µπλέκεται να το βεργολογήσεις, 
και να του φέρεις το νερό το αγνό της βρυσοµάνας. 
 
Κι αν αγαπάς τ’ ανθρώπινα κι’ όσα άρρωστα δεν είναι, 
ρίξε αγιασµό και ξόρκισε τα ξωτικά, να φύγουν, 
και τη ζωντάνια σπείρε του µ’ όσα γερά, δροσάτα. 
Γίνε οργοτόµος ,φυτευτής , (γίνε) διαφεντευτής. 
Κι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα, 
πέσουν καιροί οργισµένοι, 
κι όσα πουλιά µισέψουνε σκιασµένα, κι όσα δέντρα, 
για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για µετερίζια, 
µη φοβηθείς το χαλασµό. Φωτιά ! τσεκούρι !τράβα !, 
ξεσπέρµεψέ το , χέρσωσε το περιβόλι, κοφ’ το, 
και χτίσε κάστρο απάνω του και ταµπουρώσου µέσα, 
για πάλεµα, για µάτωµα, για την καινούργια γέννα. 
 
Π’ όλο την περιµένουµε κι όλο κινάει για νάρθει, 
κι’ όλο συντρίµµι χάνεται στο γύρισµα των κύκλων. 
 
Φτάνει µια ιδέα να στο πει, µια ιδέα να στο προστάξει, 
κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείς να αναζητήσεις στο συγγενικό 
περιβάλλον τα ονόµατα των δικών σου 
προγόνων. Αφού σχεδιάσεις το 
γενεαλογικό σου δέντρο να γράψεις  µε 
τη µορφή ποιήµατος τις συµβουλές  και 
προτροπές που οι πρόγονοι σου θα 
µπορούσαν να σου απευθύνουν. 


