Συνηθισµένα λάθη στη χρήση της Γλώσσας
Συνηθισµένα ορθογραφικά λάθη σε συνηθισµένες λέξεις:
• Μία, µια (=µιά), δύο, δυο (=δυό).
• Εννιά, εννέα, εννιακόσια, εννιακοσιοστός αλλά ενενήντα, ένατος,
ενενηκοστός.
• Τριάµισι χρόνια, τρεισήµισι µέρες (όχι τρεισήµισι χρόνια, για τον ίδιο λόγο
που δε λέµε "τρεις χρόνια").
• Οι τύποι της ερωτηµατικής αντωνυµίας ποιος είναι µονοσύλλαβοι και δεν
τονίζονται: ποιες, ποιοι, ποιους κ.λπ.
• γι΄ αυτό (και όχι: γιαυτό)
• απ’ ό,τι (και όχι: απ’ ότι)
• καθότι ή καθ’ ότι (και όχι: καθ’ ό,τι)
• οτιδήποτε (και όχι: ο,τιδήποτε)
• καθένας, καθεµιά (και όχι: κάθε ένας, κάθε µια)
• µ’ εµένα, µ’ εσένα κλπ (και όχι: µε µένα, µε σένα)
• παρ’ όλα αυτά (και όχι: παρόλα αυτά). Αλλά παρόλο.
• διά (και όχι: δια [είναι δισύλλαβη]). Αλλά: για
• το εδώλιο του κατηγορουµένου (και όχι: το ειδώλιο)
• πληροίς, πληροί (και όχι: πληρεί)
• κάθιδρος (και όχι: κάθιδρως)
• παρεµπιπτόντως (και όχι: παρεπιπτόντως)
• βραδιά, βραδιάζει, βραδινός, αλλά βράδυ.
• ο µυς, οι µύες, τους µυς (και όχι: οι µυς, τους µύες)
• ο ιχθύς, οι ιχθύες, τους ιχθύς (και όχι: οι ιχθείς, τους ιχθύες)
• όροφος αλλά διώροφος, τριώροφος, πολυώροφος
• Γαλλία αλλά Πορτογαλία
• ποικίλλω αλλά ποικιλία
• Επιφάνια, Θεοφάνια (και όχι: Επιφάνεια)
• ειδωλολατρία, πρωτοπορία κλπ. (και όχι σε -εία), διότι προέρχονται από
ουσιαστικά (ειδωλολάτρης κλπ.) και όχι από ρήµατα.
• περηφάνια (και όχι: περηφάνεια) αλλά υπερηφάνεια (και τα δύο σωστά,
αλλά προσοχή στη διαφορετική κατάληξη). Και περιφανής.
• αυτός καθ΄ εαυτόν, αυτή καθ’εαυτήν, αυτού καθ΄ εαυτόν, αυτής καθ’ εαυτήν,
αυτόν καθ΄ εαυτόν, αυτοί καθ΄ εαυτούς, αυτών καθ΄ εαυτούς κλπ. Και επίσης
αυτός καθαυτόν, αυτή καθαυτήν κλπ.(και όχι: αυτού καθ΄ εαυτού, αυτής καθ΄
εαυτής, αυτοί καθ΄ εαυτοί κλπ.).
• Αϊ-Βασίλης, Αϊ-Γιώργης. Το "Αϊ" δεν τονίζεται, δεν γράφεται "Αη" και
ακολουθείται πάντα από ενωτικό ("-").
• Στρατιωτική ορολογία: η περίπολος (και όχι ουδ.), ο γεµιστήρας, ο
τελαµώνας, ο αορτήρας, ο ζωστήρας (και όχι θηλ.), στρατιώτης
προσκεκολληµένος σε άλλη µονάδα (και όχι: προσκωλυόµενος)
Συνηθισµένα εκφραστικά λάθη σε συνηθισµένες εκφράσεις
• «Ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν» (και όχι: «όλους
όσους…» διότι είναι υποκείµενο στο ρήµα που ακολουθεί, αλλά:
«ευχαριστούµε όσους…» και «επικοινωνεί µε όλους όσους εκτιµάει», επειδή
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εδώ το «όσους» είναι αντικείµενο του ρήµατος).
π.µ. (=προ µεσηµβρίας), µ.µ. (=µετά µεσηµβρίαν και όχι µετά µεσηµβρίας),
π.Χ. (=προ Χριστού), µ.Χ. (=µετά Χριστόν και όχι µετά Χριστού).
Περισσότεροι από έναν ή περισσότεροι του ενός (και όχι: περισσότεροι από
ένας)
Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτως ηλικίας (και όχι: ανεξαρτήτου ηλικίας).
Ενήργησα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µου (και όχι: στα πλαίσια).
πόσο πολλοί, τόσο πολλοί, πόσο πολλή (και όχι: πόσοι πολλοί, τόσοι πολλοί,
τόση πολλή)
κατ΄ αρχήν (=στα βασικά σηµεία), Κατ΄ αρχάς (=αρχικά). Π.χ. «Το
νοµοσχέδιο ψηφίστηκε κατ’ αρχήν», « Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουµε…»
Ο επικεφαλής, του επικεφαλής, τον επικεφαλής, οι επικεφαλής κλπ. (και όχι:
τον επικεφαλή, του επικεφαλούς)
Οι µέθοδοι / παράµετροι αυτές (και όχι: οι µέθοδοι / παράµετροι αυτοί). Οι
παλαιές οδοί, οι κεντρικές είσοδοι, οι πολλές ψήφοι (και όχι: οι παλιοί οδοί, οι
κεντρικοί είσοδοι, οι πολλοί ψήφοι)
Η αναπληρώτρια διευθύντρια /υπουργός (και όχι: η αναπληρωτής
διευθυντής/υπουργός)
Κλητική: "κυρία Πρόεδρε" (και όχι: "κυρία Πρόεδρος)
"15 Σεπτεµβρίου" ή "15 του Σεπτέµβρη" (και όχι: "15 Σεπτέµβρη")
Το ουσ. λάθος δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως επιθετικός προσδιορισµός:
π.χ. «λανθασµένη έκφραση» (και όχι: "λάθος έκφραση").
"έχω απαυδήσει" (και όχι: "έχω απηυδήσει", αλλά: "είµαι απηυδισµένος").
"Γενετικό υλικό" και όχι γεννητικό. Αλλά "προγεννητικός έλεγχος" και όχι
προγενετικός
Εξοκέλλω και όχι εξοκείλλω. Αλλά εξόκειλα, θα εξοκείλω, έχω εξοκείλει.
Αποτείνοµαι, µέλλ. θα αποταθώ (και όχι: αποτανθώ).
"Η λέξη αυτή απαντά συχνά στον Όµηρο" (και όχι: απαντάται).
"Στο βιβλίο του πραγµατεύεται το θέµα των κοινωνικών θεσµών" (και όχι:
διαπραγµατεύεται). Αλλά: "Ο Υπουργός Εξωτερικών διαπραγµατεύεται τους
όρους της ειρήνης".
"Απολαύει της εµπιστοσύνης" (και όχι: απολαµβάνει).
Το ρήµα προοιωνίζοµαι δεν έχει ενεργητική φωνή. Π.χ. "Η τακτική αυτή
προοιωνίζεται την ήττα" (και όχι "προοιωνίζει την ήττα").
Το "αυξάνω" χρησιµοποιείται πολύ συχνά λανθασµένα: " Τα τέλη
κυκλοφορίας αυξάνονται" (και όχι:"τα τέλη κυκλοφορίας αυξάνουν", αλλά: "η
κυβέρνηση αυξάνει τα τέλη κυκλοφορίας"). Οµοίως, "αυξάνονται οι
συντάξεις" (και όχι: "αυξάνουν οι συντάξεις", αλλά "τα ταµεία αυξάνουν τις
συντάξεις").
Τα ρήµα διαρρέω και λειτουργώ είναι αµετάβατα: «διέρρευσε από πολιτικούς
κύκλους η πληροφορία ότι...» ή: «πολιτικοί κύκλοι φρόντισαν να διαρρεύσει η
πληροφορία ότι...» (και όχι: «πολιτικοί κύκλοι διέρρευσαν την πληροφορία
ότι...»). «Θα θέσω το µηχάνηµα σε λειτουργία» (και όχι: «θα το
λειτουργήσω»).
Ασχολούµαστε, ασχολούµασταν (και όχι: ασχολιόµαστε κλπ. διότι το ρήµα
είναι ασχολούµαι και όχι ασχολιέµαι).) Στον αόριστο όµως, ασχολιόταν
"Αυτός επανέλαβε (αόρ.) την προσπάθεια χτες" - "Εσύ επανάλαβε (προστκτ.)
την προσπάθεια αύριο". Οι προστακτικές δεν παίρνουν χρονική αύξηση.
Οµοίως, "παρήγγειλα ένα ποτό" - "παράγγειλέ µου ένα ποτό" (ποτέ στην
προστακτική: παρήγγειλε ένα ποτό), "αυτός αντέγραψε τις σηµειώσεις" -
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"αντίγραψέ µου τις σηµειώσεις", "αυτός απέρριψε την πρότασή του" - "εσύ
απόρριψε την πρότασή του"
Επαναλαµβάνω (και όχι: ξαναεπαναλαµβάνω).
Πριν από την έναρξη (και όχι: πριν την έναρξη).
Οποιοσδήποτε, οτιδήποτε (και όχι: ο οποιοσδήποτε, το οτιδήποτε).
Τέως πρόεδρος: ο µέχρι πρo τινος πρόεδρος, ο προηγούµενος (από το
σηµερινό) πρόεδρο. Πρώην πρόεδρος: ο πριν από πολύ καιρό πρόεδρος.
Το άρα δεν είναι σωστό να συνοδεύεται από το λοιπόν(όχι: "άρα λοιπόν")
ούτε υποκαθίσταται από το άραγε(!)
∆εν χρησιµοποιείται το «κύριος» ή το «κυρία» για πρόσωπα που έχουν
πεθάνει (παρατίθεται απλώς το όνοµα ή προηγείται το «αείµνηστος» ή
«µακαρίτης», αν χρειάζεται)
∆εν χρησιµοποιούµε το «κύριος» ή το «κυρία» όταν παρουσιάζουµε τον
εαυτό µας (και όχι: «γεια σας, είµαι ο κύριος Βάγγος»). Η µόνη εξαίρεση του
κανόνα που είναι ανεκτή είναι όταν µιλάµε σε µικρά παιδιά
Το «κ.κ.» χρησιµοποιείται µόνο στο γραπτό λόγο . Γράφουµε «οι κ.κ.
οµιλητές» αλλά εκφωνούµε «οι κύριοι οµιλητές» (και όχι: "οι κύριοι κύριοι
οµιλητές")
Το «µέσα» µπροστά από «σ» γίνεται «µες» (αλλά όχι απαραίτητα, µπορεί να
µείνει «µέσα»), ποτέ όµως «µεσ’». Π.χ. "Μεσ’ από το δάσος", αλλά "µες στο
δάσος" ή "µέσα στο δάσος".
Ψιλή κυριότητα (νοµικός όρος) και όχι υψηλή κυριότητα

Προσοχή στη διάκριση «σαν» και «ως»: το «σαν» χρησιµοποιείται για
παροµοιώσεις , ενώ το «ως» χρησιµοποιείται για πραγµατικές ιδιότητες.
Έτσι για παράδειγµα όταν αναφερόµαστε σε ενέργειες δικηγόρων, γιατρών
κλπ που έχουν σχέση µε την άσκηση του επαγγέλµατός τους, τότε λέµε
"ενήργησε ως δικηγόρος", "θεωρεί, ως γιατρός". Για ανάλογες ενέργειες
ατόµου που δεν ασκεί το επάγγελµα χρησιµοποιούµε το «σαν» : "µίλησε σαν
δικηγόρος" (χωρίς να είναι), "τον φρόντισε σαν γιατρός".
Σηµειωτέον ότι το «ως» ακολουθείται από κατηγορούµενο που πρέπει να µπει
στην κατάλληλη πτώση, π.χ. "η εκλογή του ως καθηγητή" (και όχι: "ως
καθηγητής"), "οι ενέργειές του ως δικηγόρου", "η γνωµάτευσή του ως
ιατρού".

Συνηθισµένα λάθη στην ορθογραφία οµόηχων λέξεων:
• το τείχος - ο τοίχος
• έχω κλίση στη µουσική (κλίνω) - πήρα κλήση από το δικαστήριο (καλώ)
• σύγκλιση απόψεων - σύγκληση συνεδρίου - σύγκλειση δοντιών
• ετερόκλιτο ουσιαστικό - ετερόκλητο πλήθος
• κλείνω την πόρτα - κλίνω το ρήµα
• η εξάρτηση από τα ναρκωτικά (εξαρτώ) - η εξάρτυση του στρατιώτη
(εξαρτύω) - η εξάρτιση του πλοίου (εξαρτίζω)
• σάτιρα, σατιρίζω, σατιρικό ποίηµα, Σάτυρος (µυθ. ακόλουθος του ∆ιονύσου),
σάτυρος (ασελγής), σατυρικός (ο του Σατύρου), σατυρικό δράµα (το αρχαίο
λογοτεχνικό είδος) αλλά σατιρικός συγγραφέας.
• η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνηµα - ο σωρός από ξύλα
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τι µέλλει γενέσθαι; - δε µε µέλει τι θα γίνει
ο στίχος του ποιήµατος - να παραταχθείτε σε τρεις στοίχους
φύλλο του δέντρου - το αρσενικό φύλο
κήτος: µεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό – κύτος: κοίλωµα, αµπάρι πλοίου
ψηλή γυναίκα - ψιλή κυριότητα | κλωστή | φωνή κλπ.
πολιτικό κόµµα - έπεσε σε κώµα
παραλείφτηκε (από το παραλείπω) - παραλήφτηκε (από το παραλαµβάνω)
απευθύνω έκκληση - έκλυση ηθών
Γάλλος (από τη Γαλλία) - γάλος (γαλοπούλα)
έγγειος, εγγειοβελτιωτικά έργα - έγκυος γυναίκα
µήτρα (του σώµατος) - µίτρα (=ιερατικό καπέλο)
σύγχυση νοηµάτων (συγχέω) - ψυχική σύγχιση (συγχίζω)
ιωνική φιλοσοφία (Ιωνία) - Ιονική Τράπεζα (Ιόνιο)
λιµός (=πείνα) - λοιµός (=λοιµώδες νόσηµα, πανώλης).
να ‘µαι(= να είµαι) π.χ. τι ώρα να ‘µαι σπίτι; – Να µε(= δέστε µε) π.χ. να µε κι
εγώ!

Λάθη στην ορθογραφία ή/και σηµασία παρώνυµων και οµόρριζων λέξεων:
• τεχνικός - τεχνητός(µε τεχνητά µέσα)
• πηλήκιο (καπέλο)- πηλίκο(της διαίρεσης)
• βρόχος (=θηλιά) - βρόγχος (των πνευµόνων)
• σήραγγα (=τούνελ) - σύριγγα (=ένεση)
• εγκύπτει στη µελέτη της φιλοσοφίας - ενσκήπτει κακοκαιρία
• κυκλαδικό ειδώλιο - εδώλιο του κατηγορουµένου
• «τον κατατρέχουν οι εχθροί του» - «τον κατατρύχουν οι αρρώστιες»
• «κληροδοτώ το σπίτι στο γιο µου» - «κληρονοµώ το σπίτι από τον πατέρα
µου»
• «κυκλοφοριακή συµφόρηση στην πόλη» - «το κυκλοφορικό σύστηµα του
ανθρώπινου σώµατος»
• χιλιετία: περίοδος χιλίων ετών- χιλιετηρίδα: η επέτειος χιλίων ετών.
• αποδηµία: µόνιµη εγκατάσταση σε ξένη χώρα. παρεπιδηµία: προσωρινή
(αλλά όχι σύντοµη) παραµονή σε ξένη χώρα. εκδηµία: ο θάνατος
• «το µείγµα συνίσταται από τα εξής υλικά» -«συνιστάται η ανάπαυση του
ασθενούς»
• ψυχική οδύνη - ωδίνες (=πόνοι της γέννας)
• «οι κάτοικοι της υπαίθρου» - «βγήκα στο ύπαιθρο για να ξεµουδιάσω»
• «απαιτείται η νοσηλεία του σε κλινική» - «η ασφαλιστική του εταιρία θα
καταβάλει τα νοσήλια».
• Το άµεσα (τροπικό επίρρηµα) δεν υποκαθιστά το αµέσως (χρονικό
επίρρηµα). Π.χ., «Η υπόθεση δεν τον αφορά άµεσα» (αλλά έµµεσα). «Να
παρουσιαστεί αµέσως» (και όχι: άµεσα).
• Απλώς : µόνο- Απλά: µε απλό, ανεπιτήδευτο τρόπο. Π.χ. «∆εν είναι ζήτηµα
απλώς προσωπικό, αλλά µας αφορά όλους» (και όχι: απλά).
• Τοπογραφία είναι η απεικόνιση υπό κλίµακα χώρου σε σχέδιο-τοπιογραφία
είναι το ζωγραφικό έργο που απεικονίζει τοπίο.
• Οµότιµος: πανεπιστηµιακός τίτλος που απονέµεται σε πανεπιστηµιακό
καθηγητή µετά τη συνταξιοδότησή του- Επίτιµος: αυτός που έχει τιµητικό
τίτλο χωρίς να ασκεί καθήκοντα.
• Παλαίµαχος: πολύπειρος και παλιός αλλά συνήθως ακόµη ενεργός-
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Απόµαχος: απόστρατος, συνταξιούχος
Αδιακρίτως: χωρίς διάκριση-Αδιάκριτα: χωρίς ευγένεια, χωρίς
διακριτικότητα
Έξοχα: θαυµάσια – Εξόχως: πάρα πολύ, υπερβολικά
Ιδιαίτερα: κυρίως, κατ’ εξοχήν-Ιδιαιτέρως: χωρίς την παρουσία άλλων
Αψίκορος: αυτός που χορταίνει εύκολα (και όχι: οξύθυµος) - αψίθυµος:
αυτός που θυµώνει εύκολα - αµφίθυµος: αυτός που αλλάζει εύκολα διάθεση,
ο κυκλοθυµικός
Αντισκορικό: προϊόν που προστατεύει από σκόρους-αντισκωριακό: προϊόν
κατά της σκουριάς
Ενδελέχεια: η συνεχής φροντίδα, η επιµέλεια – Εντελέχεια (αριστοτελικός
όρος): η µετάβαση της ύλης από τη «δυνάµει» στην «ενεργεία» κατάσταση.
Νύµφη: νεαρό έντοµο ή νεράιδα (και άλλο η νύφη του γάµου)
Στιβάδα: στρώµα ύλης από οµοειδή στοιχεία – Στοίβα: σωρός από πράγµατα
Φιλοφρόνηση: επαινετικό και κολακευτικό σχόλιο, κοµπλιµέντο –
φιλοφροσύνη: φιλική και ευγενική συµπεριφορά
Προτέρα: η προηγούµενη (π.χ. "επανήλθε στην προτέρα κατάσταση") –
προτεραία: η προηγούµενη µέρα (π.χ. "το έµαθα την προτεραία της
αναχώρησής µου")
Αναστηλώνω: αποκαθιστώ µνηµείο – υποστυλώνω: στηρίζω µε στύλους

Συνηθισµένα λάθη στις ονοµασίες οδών
• λεωφόρος Κηφισιάς (και όχι: Κηφισίας)
• οδός Μάρνη (και όχι: Μάρνης)
• οδός Τράλλεων (και όχι: Τραλλέων)
• οδός Βατάτζη (και όχι: Βατατζή)
• οδός Κοροίβου (και όχι: Κοροΐβου)
• οδός Χερσώνος (και όχι: Χέρσωνος)
• οδός Χάρητος (ο Χάρης, -ητος) (και όχι: Χάριτος)
• οδός Αλκυονίδων (και όχι: Αλκυονιδών)
• οδός Ατθίδων (και όχι: Ατθιδών)
• οδός Σηµαχιδών (Σηµαχίδαι: αρχαίος αττικός δήµος) (και όχι: Συµµαχιδών)
• πλατεία Βάθη (και όχι πλατεία Βάθης)
Συνηθισµένα λάθη σε αρχαΐζουσες και λόγιες εκφράσεις
• Εκ των ων ουκ άνευ (και όχι: εκ των ουκ άνευ)
• Υπέρ το δέον (και όχι: υπέρ του δέοντος).
• Όσο(ν) αφορά το θέµα αυτό (και όχι: όσο αφορά στο θέµα αυτό, διότι
αποτελεί µεταγλώττιση της λόγιας σύνταξης: όσον αφορά εις το θέµα αυτό.
Ούτε, βεβαίως, ως αναφορά).
• στη διαπασών (και όχι: στο διαπασόν)
• βρέχει επί δικαίους και αδίκους (και όχι: επί δικαίων και αδίκων).
• εν πάση περιπτώσει (και όχι: εν πάσει)
• οι στύλοι του Ολυµπίου ∆ιός (και όχι: οι στήλες).
• εν κρυπτώ και παραβύστω (και όχι: απαραβύστω)
• απορώ και εξίσταµαι (και όχι: απορώ και εξανίσταµαι)
• ποιούµαι την νήσσαν (κοινώς: κάνω την πάπια και όχι: ποιώ την νήσσαν).
• περί πολλά τυρβάζει (και όχι: περί πολλών τυρβάζει)
• απεκδύοµαι την ευθύνη (και όχι: απεκδύοµαι της ευθύνης)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ελαφρά τη καρδία ( και όχι: µε ελαφρά την καρδία)
δίνω το «παρών» (και όχι: δίνω το παρόν.)
δυνάµει (και όχι: εν δυνάµει)
ενός εκάστου (και όχι: καθενός εκάστου)
ενόψει όσων θα γίνουν (και όχι: ενόψει όσων έγιναν)
επί το έργον (και όχι: επί τω έργω)
παρά πόδα (και όχι: παρά πόδας)
δει δε χρηµάτων… (και όχι: δει δη χρηµάτων…)
θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου (και όχι: τους ασκούς).
πόσω µάλλον (και όχι: πόσο µάλλον ή κατά πόσο µάλλον)
προτέρα κατάσταση (και όχι: προτεραία)
διεµερίσαντο τα ιµάτια (και όχι διεµοιράσαντο ή διαµοιράσαντο)
διά του λόγου το ασφαλές (και όχι: διά του λόγου το αληθές)
δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη (και όχι: πού την κεφαλήν κλίναι)
εισέπραξε τα επίχειρα (και όχι τα επιχείρια)
επί ξυρού ακµής (και όχι: επί ξηρού). Ξυρόν= ξυράφι
των παχιών(ή παχειών) αγελάδων (και όχι: των παχέων)
παρελθέτω απ’ εµού το ποτήριον τούτο (και όχι: απελθέτω)
πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις (και όχι: πριν αλέκτωρ φωνήσει)
ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα (και όχι: τεύξεται)
χάρµα ιδέσθαι (και όχι: χάρµα ειδέναι)
λάθε βιώσας (και όχι: λάθρα)
ο, η ελάσσων, το έλασσον (και όχι: το ελάσσον)
ο, η αυτάρκης, το αύταρκες (και όχι: το αυτάρκες).
ο,η κακοήθης, το κακόηθες (και όχι: το κακοήθες)
ο περί ου ο λόγος, αλλά η περί ης ο λόγος , οι περί ων ο λόγος
Ανέκαθεν (και όχι: από ανέκαθεν ούτε εξ από ανέκαθεν [!]), µακρόθεν (και
όχι: εκ του µακρόθεν)

Συνηθισµένα λάθη στις έννοιες λέξεων και εκφράσεων
• Η φράση «εξ απαλών ονύχων» σηµαίνει παιδιόθεν, από την παιδική ηλικία
(και όχι: «µε το µαλακό», ακροθιγώς).

•

«επί τούτω» σηµαίνει ειδικά γι’ αυτό και όχι επίτηδες (το θέµα λύθηκε µε µια
επί τούτω ρύθµιση)

•

«επί τούτου» σηµαίνει επ’ αυτού, επάνω σ’ αυτό, σχετικά µε αυτό και όχι
ειδικά γι’ αυτό. (παρουσίασε το θέµα και συζητήθηκαν προτάσεις επί τούτου)

•

«κατ΄ αρχήν» ή «καταρχήν» (=στα βασικά σηµεία), Κατ΄ αρχάς (=αρχικά).
Π.χ. «Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε κατ’ αρχήν», « Κατ’ αρχάς να
διευκρινίσουµε…»

•

«ήκιστα» σηµαίνει ελάχιστα ή καθόλου.

•

«ευάριθµος» σηµαίνει αυτός που µπορεί να µετρηθεί, άρα ο λίγος ή αυτός
που έχει λίγα. ∆εν είναι συνώνυµο του «πολυάριθµος» ούτε σηµαίνει
«πολλά».

•

«αδολεσχία» είναι η ακατάπαυστη φλυαρία

•

«αδροµερής» είναι ο γενικός, χοντρικός, χωρίς πολλές λεπτοµέρειες

•

Ο «κωδίκελος» είναι ο όρος που τροποποιεί διαθήκη

•

«Λυδία λίθος» είναι, µεταφορικά, αυτό µε το οποίο ελέγχεται, δοκιµάζεται
κάτι.

•

«Έωλος» σηµαίνει χθεσινός, παλιός, ξεπερασµένος

Συνηθισµένα λάθη στη φωνητική απόδοση ή στη γραµµατική ουσιαστικών
• αγορανοµία και όχι αγορονοµία
• αγοραπωλησία και όχι αγοροπωλησία
• αεριωθούµενο και όχι αερωθούµενο
• ακατονόµαστος και όχι ακατανόµαστος
• αµάλγαµα και όχι αµάγαλµα
• άναρθρος και όχι άναρθος
• ανδριάντας και όχι αδριάντας
• ανενηµέρωτος κι όχι ανηµέρωτος
• ανεξεταστέος και όχι αναξεταστέος
• απογοήτευση και όχι απαγοήτευση
• αποδιοποµπαίος και όχι αποδιοποµπιαίος
• το απολωλός και όχι το απολωλόν
• άρδευση και όχι άρδρευση
• αρεοπαγίτης και όχι αεροπαγίτης
• αρχαιρεσίες και όχι αρχιερεσίες

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

αφλογιστία και όχι αφλογισία
γενεαλογικός και όχι γενεολογικός
γενετικό και όχι γεννητικό
δεισιδαιµονία και όχι δεισδαιµονία
διαπρύσιος και όχι διαπύρσιος
διελκυστίνδα και όχι διελκυνστίδα
εµβάθυνση και όχι εµβάνθυνση
ενάλιος και όχι ενιάλιος
επίµονος και ποτέ επίµων (αλλά πείσµων)
ευρεία χρήση και όχι ευρέα χρήση
ινστιτούτο και όχι ινσντιντούτο
Καραϊβική και όχι Καραβαϊκή
καταχώριση (σε φακέλους) και όχι καταχώρηση
κοινοτοπία, κοινότοπος και όχι κοινοτυπία, κοινότυπος
κοµπλιµέντο και όχι κοπλιµέντο
λιποβαρής και όχι ελλιποβαρής
µεγέθυνση, µεγεθυσµένος και όχι µεγένθυνση, µεγενθυµένος
µεσοτοιχία και όχι µισοτοιχία
Νηρηίδες και όχι Νηιρίδες
Οκτώβριος και όχι Οκτώµβριος
ορεσίβιος και όχι ορεισίβιος
παρονοµαστής και όχι παρανοµαστής
παλιρροϊκός και όχι παλοιρριακός
πελιδνός και όχι πλεδινός ή πελινδός
περιβαλλοντολόγος και όχι περιβαλλοντόγος
η περίπολος και όχι το περίπολο
πετρελαϊκός και όχι πετραλαιικός ή πετραλαϊκός
πετρελαιοειδή και όχι πετραλαοειδή (!)
πηχυαίος και όχι πηχαίος
πνευµονολόγος και όχι πνευµονιολόγος
πολιοµυελίτιδα και όχι πολιµελίτιδα
προγεννητικός και όχι προγενετικός
προπετής και όχι προπέτης
συµπαροµαρτούντα και όχι συµπαροµαρτυρούντα
συνονθύλευµα και όχι συνοθύλευµα
συνδαιτυµόνας και όχι συνεδαιτηµόνας
ο σωλήνας και όχι η σωλήνα
η προβλήτα και όχι (το αρχ.) ο προβλήτας
τιρµπουσόν και όχι τριµπουσόν
υπερωκεάνιο και όχι υπερωκειάνιο
υποβολιµαίος και όχι υποβολιµιαίος
υποθηκοφυλακείο κι όχι υποθηκοφυλάκιο
χλοοτάπητας και όχι χλωροτάπητας κλπ
χρειώδη (τα) και όχι τα χρεώδη
χρυσοποίκιλτος και όχι χρυσοποικίλητος
η ψήφος και όχι ο ψήφος
αυτοκινητικό δυστύχηµα και όχι αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. Αλλά
αυτοκινητιστικοί αγώνες.

Συνηθισµένα λάθη στη φωνητική απόδοση ή στη γραµµατική ρηµάτων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ανεξαρτητοποιούµαι και όχι ανεξαρτοποιούµαι
αντεπεξέρχοµαι και όχι ανταπεξέρχοµαι
αντικαθίστανται και όχι αντικαθιστώνται
έχω απαυδήσει και όχι έχω απηυδήσει, αλλά: απηυδισµένος
απογοητεύω και όχι απαγοητεύω
αποκαθίστανται και όχι αποκαθιστώνται
αποκτώνται και όχι αποκτούνται
απεµπολώ και όχι απεµπολίζω
απαθανατίζω και όχι: αποθανατίζω
απαντά (π.χ. σε κείµενο) και όχι απαντάται
απολαύει της εµπιστοσύνης και όχι απολαµβάνει
αποτάθηκα, θα αποταθώ και όχι αποτάνθηκα, θα αποτανθώ
αποτίνω (φόρο τιµής) και όχι αποτίω.
ασχολούµαστε, ασχολούµασταν και όχι: ασχολιόµαστε
διαλευκαίνω και όχι διαλευκάνω (αλλά θα διαλευκάνω)
διανοήθηκαν η διενοήθησαν και όχι διανοήθησαν
διατίθενται και όχι διατίθονται
διηθώ και όχι διηθίζω
εισέπραξα και όχι είσπραξα
εκτίνω ποινή και όχι εκτίω
ελλοχεύω και όχι ελογχεύω
εξεπλάγην και όχι εκπλάγηκα(;)
εξέφρασα και όχι έκφρασα
εξοκέλλω και όχι εξοκείλλω
θα επιστήσω και όχι θα εφιστήσω
επλήγη (προτιµότερο από το: πλήχτηκε)
καταπατούνται και όχι καταπατώνται
καταχωρίζω (σε φακέλους), καταχώρισα και όχι καταχωρώ, καταχώρησα
κατονοµάζω και όχι κατανοµάζω
κοινολογώ και όχι κοινωνιολογώ
κραδαίνω και όχι καρδαίνω
µεγεθύνω και όχι µεγενθύνω
παρεισφρέω, παρεισέφρησα και όχι παρεισφρύω, παρεισέφρυσα
παρεξηγώ και όχι παραξηγώ
περιθάλπω και όχι περιθάλπτω
περισυλλέγω (αόρ. περισυνέλεξα) και όχι περισυνελλέγω
προήχθην (προτιµότερο από το προάχθηκα)
προοιωνίζοµαι (π.χ. …την καταστροφή) και όχι προιωνίζω
σιωπάς, σιωπά, (των) σιωπώντων) και όχι σιωπείς, σιωπεί, (των) σιωπούντων
αποσιωπώµενος και όχι αποσιωπούµενος
συνέβη (προτιµότερο από το συνέβηκε)
συνέθεσα και όχι σύνθεσα
συνελήφθη και όχι συλλήφθηκε
στενοχωρώ και όχι στεναχωρώ
αποκατεστάθη και όχι απεκατεστάθη
τέξεται και όχι τεύξεται
τίθενται και όχι τίθονται
τυρβάζω και όχι τρυβάζω
υποθάλπω και όχι υποθάλπτω

•

χαράχτηκε και όχι χαράκτηκε (αλλά, χαρακτήρας)

Συνηθισµένα λάθη που κατάντησαν να θεωρούνται σωστά
Κάποια λάθη είναι τόσο διαδεδοµένα που τα έχουµε πια συνηθίσει:
•
•
•
•

•

•
•

κοινοτυπία. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι το σωστό είναι κοινοτοπία. Το
"κοινοτυπία" είναι όµως πιο ωραία λέξη και χρησιµοποιείται περισσότερο
καταχωρώ-καταχώρηση. Το σωστό είναι καταχωρίζω-καταχώριση. Παρ' όλα
αυτά η εσφαλµένη εκδοχή είναι πολύ πιο διαδεδοµένη.
αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. Το σωστό είναι αυτοκινητικό δυστύχηµα αλλά το
"αυτοκινητιστικό δυστύχηµα" είναι πολύ συνηθισµένο και δεν ενοχλεί.
κάθησα-καθήστε. Όλες οι πηγές συµφωνούν ότι το σωστό είναι κάθισακαθίστε, κάτι που φαίνεται όµως να είναι αποτέλεσµα κοινής συµφωνίας παρά
επιστηµονικής εξήγησης, δεδοµένου ότι το "κάθισα" προέρχεται από το
"καθίζω".
νεώτερος. Το σωστό είναι νεότερος, µιάς και όλα τα παραθετικά επιθέτων στη
δηµοτική (που δεν προέρχονται από "άνω" ή "κάτω") έχουν κατάληξη µόνο σε
-ότερος, -ότατος. Η συγκεκριµένη λέξη όµως αντιστέκεται σθεναρά.
φρέσκιες, γλυκιές. Το σωστό είναι φρέσκες, γλυκές αλλά η διαφορά είναι
δυσδιάκριτη φωνητικά και τείνει να γίνει και ορθογραφικά.
ο πάτερ. Το "πάτερ", ως γνωστόν, είναι η κλητική του "πατήρ", αλλά η χρήση
του σε άλλες πτώσεις πλην της κλητικής (όπως: "ήρθε ο πάτερ Βασίλειος",
"είδαµε τον πάτερ Αθανάσιο") δεν είναι λανθασµένη!.
Η περίπτωση αυτή διαφέρει από τις υπόλοιπες αυτής της οµάδας ως προς το
γεγονός ότι επισήµως δεν πρόκειται για λάθος. Απλώς φαίνεται λάθος.
Το "πάτερ" είναι πλέον πλήρως αποδεκτό προτακτικό (όπως το "κυρ"). Το "ο
πάτερ ∆ηµήτριος" (όπως το: "ο κυρ ∆ηµήτρης") δεν είναι λάθος. Το λάθος
είναι να υποδεικνύεται ως λάθος.

Συνηθισµένα λάθη στα λεξικά!
Μια παλιά αλήθεια που εµείς τώρα ανακαλύψαµε και -µε µεγάλη χαιρεκακία- σας
µεταφέρουµε:
Τα λεξικά έχουν λάθη! Ακόµα και τα πιο έγκυρα. Κανένα λεξικό δεν είναι
απαλλαγµένο από τυπογραφικά λάθη, αβλεψίες, αδικαιολόγητες παραλείψεις,
ανύπαρκτες λέξεις και, κυρίως, διαφορές µε άλλα λεξικά στην απόδοση κάποιων
λέξεων!
Παρουσιάζουµε εδώ µερικές αξιοσηµείωτες διαφορές στην ορθογραφία λέξεων
ανάµεσα στα πιο έγκυρα λεξικά: του «Μπαµπινιώτη», του «Κριαρά» του « Μανόλη
Τριανταφυλλίδη» και του «Τεγόπουλου-Φυτράκη».(Μην εντυπωσιάζεστε, δεν
ξεψαχνίσαµε µόνοι µας, λέξη προς λέξη, τα λεξικά αυτά).
•
•
•
•

γλιτώνω - γλυτώνω. Προτιµούµε το γλυτώνω.
λιώνω - λειώνω. Προτιµούµε το λειώνω αλλά χρησιµοποιούµε και το λιώνω.
ξιπασιά - ξιππασιά - ξυππασιά. Προτιµούµε το ξιπασιά
κτίριο - κτήριο. Προτιµούµε το κτίριο αλλά χρησιµοποιούµε και το κτήριο. Η
λέξη αυτή έχει εξελιχθεί σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων µεταξύ των
επαϊόντων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

παλικάρι - παλληκάρι. Προτιµούµε το παλικάρι.
βρώµα - βρόµα. Προτιµούµε το βρόµα, χωρίς να µας πολυαρέσει.
εγχείρηση - εγχείριση. Προτιµούµε το εγχείρηση.
συνέταιρος - συνεταίρος. Προτιµούµε το συνέταιρος.
κλωτσιά - κλοτσιά. Προτιµούµε το κλωτσιά.
χειρούργος - χειρουργός. Προτιµούµε το χειρούργος.
η προβλήτα αλλά και ο προβλήτας. Προτιµούµε το πιο σύγχρονο η προβλήτα.
µείγµα - µίγµα. Προτιµούµε το µείγµα
λόξυγκας - λόξιγκας- λόξυγγας. Προτιµούµε το λόξυγκας.
φάκελος - φάκελλος. Προτιµούµε το φάκελος.
κόκκαλο - κόκαλο. Προτιµούµε το κόκαλο.
Και το αγαπηµένο µας, µε τις περισσότερες εκδοχές:
επιβαρυµένος - επιβαρηµένος - επιβαρρηµένος - επιβαρυµµένος:
Προτιµούµε το επιβαρυµένος

Αυτές είναι οι λέξεις στις οποίες φαίνεται να υπάρχει η µεγαλύτερη διασπορά
διαφορετικών εκδοχών. Υπάρχουν και πάµπολλες άλλες για τις οποίες µεµονωµένα
κάποια λεξικά προτείνουν την δική τους ιδιόµορφη ορθογραφία.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο καθ' όλα σεβαστός καθηγητής κ. Μπαµπινιώτης στο
προσφάτως (2009) εκδοθέν ετυµολογικό του λεξικό υποστηρίζει µε άψογη
επιχειρηµατολογία τις εξής παλαβές ορθογραφίες: καθοίκι, τσηρώτο, ρωδάκινο,
αγώρι, καρώτο και άλλα. (αγνοήστε τες)
Το κακό είναι ότι δεν µπορεί να βασιστεί 100% κανείς σε µια πηγή είτε αυτή είναι
λεξικό είτε γραµµατική. Πάντα υπάρχουν παροράµατα, παραλήψεις, προσωπικές
ερµηνείες, ανεφάρµοστες γλωσσικές επιλογές. Το λεξικό του Μπαµπινώτη, που είναι
και το πιο πρόσφατο, είναι προβεβληµένο και δηµοφιλές, αλλά έχουµε διαπιστώσει
πως εκείνο που είναι γενικότερα αποδεκτό, σε κύκλους διορθωτών / κειµενογράφων /
φιλολόγων / γλωσσολόγων κλπ, είναι το «Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του
Μανόλη Τριανταφυλλίδη» (διαθέσιµο και online), το οποίο φαίνεται να εκφράζει
την πλέον «επίσηµη» εκδοχή για την νεοελληνική ορθογραφία.

Πηγή: Γνωµικολογικόν, http://www.gnomikologikon.gr/

