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0. Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία είναι τμήμα του εγχειρήματος κατάρτισης ηλεκτρονικού λεξικού 

της γλώσσας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (Νάκας-Μπέσιος, 2007). Με αυτήν, 

συγκεκριμένα, καταρτίζεται το τμήμα του λεξικού που αποτελούν οι λέξεις που ξεκινούν με 

το γράμμα -κ- και περιλαμβάνονται στα Άπαντα του Παπαδιαμάντη, εκτός των Επιστολών 

του ιδίου προς άλλους και άλλων προς αυτόν. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα περιγραφεί η μεθοδολογία εργασίας, η διαδικασία 

λημματοποίησης καθώς και οι προβληματισμοί που κάθε φορά εγείρονται ως προς τη 

σύνταξη του λεξικού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως δείγμα τις λέξεις από το γράμμα -κ- 

που χρησιμοποιεί ο Αλ. Παπαδιαμάντης, συνάγουμε συμπεράσματα, τόσο για τις γλωσσικές 

επιλογές και το ύφος του συγγραφέα όσο και για την ιστορική πορεία της νεοελληνικής 

γλώσσας, όπως αυτή χαρτογραφείται στο έργο του σκιαθίτη συγγραφέα. Επιπλέον, επειδή η 

εργασία εντάσσεται στον επιστημονικό χώρο της λεξικογραφίας προτάσσεται σύντομη 

σχετική εισαγωγή.  

Λέξεις κλειδιά: Λεξικό, Παπαδιαμάντης, Ύφος, ΣΠΛ.  

Key words: Lexicon, Papadiamantis, Style, Concordance. 
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1.  Εισαγωγή 

 
1.1 Λεξικογραφία. Ορισμός 

Ο Εμμανουήλ Κριαράς (1995: 798) ορίζει τη λεξικογραφία ως  «τέχνη και τεχνική της 

καταλογογράφησης και της μελέτης της σημασιολογίας και της μορφολογίας των λέξεων μιας 

γλώσσας»  αλλά και ως «επιστημονική απασχόληση που αναφέρεται στη συγκρότηση 

λεξικών». Σύμφωνα με τον R.R.K.Hartmann (1998: 85), η Λεξικογραφία είναι η 

επαγγελματική δραστηριότητα αλλά και ο ακαδημαϊκός τομέας που σχετίζεται με τα λεξικά ή 

βιβλία αναφοράς και διακρίνεται σε εμπορική και ακαδημαϊκή. Η εμπορική λεξικογραφία 

είναι η διαδικασία ταξινόμησης και περιγραφής μονολεκτικών ή πολυλεκτικών μονάδων σε 

έργα αναφοράς όπως λεξικά, γλωσσάρια, θησαυρούς, οδηγούς συνωνύμων και ευρετήρια 

εντύπων, ενώ η ακαδημαϊκή λεξικογραφία ή αλλιώς «μεταλεξικογραφία» προσανατολίζεται 

στην έρευνα και τη διδασκαλία του συνολικού έργου της παραγωγής λεξικών.  Τέλος, στο 

λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη (2003 :1002) αναφέρεται ότι η λεξικογραφία είναι «η επιστήμη 

που έχει ως αντικείμενο μελέτης τις αρχές και τις μεθόδους σύνταξης ενός λεξικού 

εφαρμόζοντας τα διδάγματα της λεξικολογίας», του επιστημονικού δηλαδή κλάδου που έχει 

ως αντικείμενο μελέτης το λεξιλόγιο μιας γλώσσας σε όλα τα επίπεδα εννοιολογικό, 

σημασιολογικό, φωνολογικό, μορφολογικό, και συντακτικό. 

Από τον τελευταίο αυτόν ορισμό προκύπτει ότι έργο του λεξικογράφου είναι η 

συστηματική αλφαβητική καταγραφή όλων των λέξεων μιας γλώσσας και η οργάνωσή τους 

σε λήμματα, σε κύριους, αρχικούς, χαρακτηριστικούς τύπους για τους οποίους παρέχονται 

πληροφορίες τόσο ερμηνευτικές -για τις σημασίες και τις χρήσεις τους μέσα στη γλωσσική 

κοινότητα- όσο και ετυμολογικές, γραμματικές, συντακτικές και ορθογραφικές. Ωστόσο, η 

μορφή των πληροφοριών που θα περιλαμβάνει το λεξικό για το κάθε λήμμα καθορίζεται από 

το είδος του. 

1.2 Είδη Λεξικών 

Συγχρονικά ερμηνευτικά λεξικά 

Ως συγχρονικά λεξικά ορίζονται εκείνα που περιλαμβάνουν τις λέξεις μιας γλώσσας 

σε ένα δεδομένο χρόνο, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έτσι, ως συγχρονικό λεξικό 
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ορίζεται και ένα σύγχρονο λεξικό της ΚΝΕ γλώσσας αλλά κι ένα αντίστοιχο λεξικό της 

μεσαιωνικής Ελληνικής ή το λεξικό στο οποίο καταγράφονται και ερμηνεύονται όλες οι 

λέξεις που χρησιμοποιεί στο έργο του ένας συγγραφέας. 

Για τη δημιουργία τέτοιου είδους λεξικών, ο λεξικογράφος κατά την επιλογή των 

λημμάτων στηρίζεται στην αρχή της ιδιοσυγχρονίας, στην εξέταση δηλαδή της  γλώσσας 

μέσα στη ίδια συγχρονία, π.χ. της ΚΝΕ χωρίς τη διαλεκτική της διαφοροποίηση 

(Μπαμπινιώτης, 1998: 775). 

Για τη λημματοποίηση αξιοποιεί τα διδάγματα της λεξικολογίας προβαίνοντας σε 

διάκριση μεταξύ παθητικού και ενεργητικού λεξιλογίου της γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι 

ελέγχει ποιες λέξεις δεν απαντώνται στην καθημερινή χρήση της γλώσσας, δεν είναι ή έχουν 

παύσει να είναι κοινές, αποτελούν αρχαϊσμούς ή νεολογισμούς που εγκαταλείφθηκαν και 

κατατάσσονται σ’ ό,τι καλούμε παθητικό λεξιλόγιο. Αφαιρώντας αυτές και άλλες που 

ανήκουν σε συγκεριμένες γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες ή κοινωνικές διαλέκτους και δεν 

έχουν ενταχθεί στο σώμα της κοινής γλώσσας, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών σωμάτων 

κειμένων
1
 και συμφραστικών πινάκων λέξεων (βλέπε κεφ. 1.3), προκύπτει προς 

λημματοποίηση το ενεργητικό λεξιλόγιο.  

Τέλος, αφού εξετάσει περιπτώσεις πολυσημίας, ομοηχίας, παρωνυμίας και υπωνυμίας 

συντάσσει ο λεξικογράφος λήμματα και αποφαίνεται πόσες και ποιες σημασίες θα δοθούν ως 

ερμήνευμα για κάθε ένα από αυτά, με ποιο τρόπο θα κωδικοποιηθούν οι 

γραμματικοσυντακτικές πληροφορίες και με ποιο πρίσμα θα ιδωθεί η ιστορική ορθογραφία 

των λέξεων. 

Ιστορικά λεξικά 

Σε αντιδιαστολή προς αυτά βρίσκονται τα ιστορικά λεξικά, στα οποία παρουσιάζονται 

πληροφορίες για τις σημασίες και τις χρήσεις των λέξεων μέσα στο χρόνο. Όπως γράφει ο Ι. 

Περράκης (1994: 44-45) στη διδακτορική του διατριβή «σκοπός ενός ιστορικού λεξικού είναι 

να εξετάσει την εξέλιξη κάθε λέξης από την πρώτη της εμφάνιση με σχετικές περικοπές, 

επιλεγμένες από λογοτεχνικές και μη λογοτεχνικές πηγές, ταξινομημένες κατά χρονολογική 

σειρά, ώστε να αποκαλύπτουν τα εξής: 

                                                           
1 Συλλογή  τµηµάτων  µιας  γλώσσας  τα  οποία  επιλέγονται  και διατάσσονται  σύµφωνα  µε  συγκεκριµένα  

γλωσσολογικά  κριτήρια,  έτσι  ώστε  να µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  ως  αντιπροσωπευτικό  δείγµα  

της  γλώσσας  αυτής  (Sinclair, 1996) http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpustyp/node4.html   

Προσπελάστηκε στις 05/06/2016 
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 την ύπαρξη κάθε λέξης στις διάφορες ιστορικές περιόδους και περιοχές 

μιας χώρας 

 τις αλλαγές στη σημασία των λέξεων, στη χρήση και στη γραφή τους, 

 τις ιδιωματικές φράσεις και τους συνήθεις συνδυασμούς των λέξεων, 

 την εξωτερική ή συγκριτική ετυμολογία, καθώς και την εσωτερική 

παραγωγή των λέξεων, 

 τα συντακτικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων 

 τα υφολογικά και στατιστικά χαρακτηριστικά των λέξεων» 

 

Ετυμολογικά λεξικά 

Ιστορικές πληροφορίες για τις λέξεις δίνουν κατεξοχήν τα ετυμολογικά λεξικά, στα 

οποία γίνεται λόγος για το «έτυμον»,  την προέλευση των λέξεων, την αρχική τους μορφή και 

σημασία. 

Ηλεκτρονικά λεξικά 

Λέγοντας ηλεκτρονικά λεξικά αφ’ ενός εννοούμε κάθε λεξικό που διατίθεται και σε 

ψηφιακή μορφή και προορίζεται για χρήση από τον άνθρωπο.  

Αφ’ ετέρου, στο χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας, ως ηλεκτρονικά λεξικά 

νοούνται βάσεις δεδομένων που εγκαθίστανται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και υπηρετούν 

την ηλεκτρονική επεξεργασία του λόγου (Maier-Meyer, 1995:7) Έχουν τη μορφή 

μορφολογικών λεξικών, εξυπηρετούν την αναζήτηση λέξεων σε όλες τις κλιτές μορφές τους 

και χρησιμεύουν κυρίως για την αναγνώριση της φυσικής γλώσσας από τον Η/Υ, τη 

λειτουργία μηχανών αναζήτησης και τη λειτουργία αυτόματων ορθογραφικών διορθωτών.  

Άλλα Λεξικά  

Εκτός των άλλων ειδών, υπάρχουν λεξικά δίγλωσσα, στα οποία μεταφράζονται οι 

λέξεις από τη μια γλώσσα στην άλλη, καθώς και άλλα ειδικότερων χρήσεων, όπως τα 

αντίστροφα, τα αντιλεξικά, τα λεξικά συνωνύμων και αντιθέτων, τα λεξικά τεχνικών όρων, τα 

λεξικά νεολογισμών, τα εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα παιδικά λεξικά και αυτά που 

προορίζονται για σχολική χρήση. 

 

1.3 Συμφραστικοί πίνακες 
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κεντρικός στόχος του λεξικογράφου είναι να 

αποτυπώσει όλες τις χρήσεις της λέξης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο – είτε 

συγχρονικά είτε διαχρονικά. Για το σκοπό αυτό, ένα από τα πλέον χρήσιμα λεξικογραφικά 

εργαλεία είναι τα σώματα κειμένων από τα οποία στη συνέχεια καταρτίζονται συμφραστικοί 

πίνακες λέξεων (ΣΠΛ, Concordances). Σύμφωνα με τους Ι. Ν. Καζάζη-Ε. Σιστάκου, «ο 

Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων (ΣΠΛ, Concordance) αποτελεί ένα εξειδικευμένο λεξικό, 

όπου κάθε λεξικός τύπος ενός, λογοτεχνικού συνήθως, κειμένου καταγράφεται τόσες φορές 

όσες απαντά στο έργο αυτό, πάντα συνοδευόμενος από τα άμεσα συμφραζόμενά του (context, 

έκτασης κατά κανόνα ενός στίχου ή μιας αράδας) και από ακριβείς παραπομπές. Όλοι οι 

λεξικοί τύποι, είτε αλημματοποίητοι είτε λημματοποιημένοι (δηλαδή με όλους τους 

παραδειγματικούς τύπους τους υπαγόμενους στο αντίστοιχο λήμμα) οργανώνονται σε ένα 

αλφαβητικό ευρετήριο. ∆εν παρέχονται ερμηνεύματα των λέξεων.» (Καζάζης-Σιστάκου, 

2003:13). 

Οι ΣΠΛ επιτρέπουν στον μελετή  να συγκρίνει τις διαφορετικές χρήσεις της ίδιας 

λέξης, να επισημαίνει τη συχνότητα εμφάνισής της σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή 

σ’ ένα συγγραφέα, να ανιχνεύει λέξεις φράσεις, να αποκαθιστά κριτικά φιλολογικά κείμενα 

και να αποφαίνεται για τα «γλωσσικά υλικά» που διαμορφώνουν το ύφος ενός συγγραφέα.  

Οι Καζάζης- Σιστάκου (2003:13) κάνουν λόγο για φιλολογικές, γλωσσολογικές και 

λεξικογραφικές χρήσεις των ΣΠΛ. Επισημαίνουν ότι η πρώτη και κύρια χρήση τους 

σχετίζεται με την κριτική αποκατάσταση των φιλολογικών κειμένων. Παράλληλα εντάσσουν 

στις φιλολογικές χρήσεις τους την ανίχνευση θεμάτων, μοτίβων, ακόμη και των ελάχιστων 

νοηματικών μονάδων που συγκροτούν ένα ή περισσότερα υπό μελέτη κείμενα, ποιητικά ή 

πεζά.  

Ακολούθως η παρακολούθηση των μονάδων λόγου και της συμπεριφοράς τους,  -

γραμματικής, συντακτικής, σημασιολογικής-, η χρήση ιδιωτισμών και η κατάρτιση 

σημασιολογικών πεδίων λέξεων σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς, σε ένα ή περισσότερα 

είδη κειμένων ανήκει στις γλωσσολογικές χρήσεις του ΣΠΛ. Όπως οι ίδιοι συγγραφείς 

επισημαίνουν χαρακτηριστικά (2003:13), «μια τέτοια εργασία  δεν μπορεί να γίνει με 

πληρότητα και ακρίβεια χωρίς έναν ΣΠΛ, ιδιαίτερα σε ηλεκτρονική μορφή. Και αυτό διότι οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές μάς επιτρέπουν να ορίσουμε τις μονάδες αυτές όχι μόνον ως 

ακέραιες τυπογραφικές λέξεις, αλλά και ως τμήματα λέξεων μικρότερα από μία τυπογραφική 

λέξη, δηλαδή ως θέματα, προσφύματα και παραγωγικές καταλήξεις. Επίσης, μας δίνουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις λεξικές μονάδες ως λόγο μεγαλύτερο από τη λέξη 
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(ακέραια σύνθετα κρυσταλλώματα) ή οριζόζενο ως ένα τυχαίο αριθμό συνεχόμενων 

χαρακτήρων (strings of characters). Μας επιτρέπουν ακόμη να αλφαβητίσουμε τις λέξεις 

αντίστροφα, από τα δεξιά προς τα αριστερά, να δημιουργήσουμε, δηλαδή, έναν αντίστροφο 

πίνακα λέξεων.» 

Τέλος, ως προς τις λεξικογραφικές του χρήσεις τονίζουν (2003:13) ότι «ο ΣΠΛ είναι 

το κατεξοχήν προλεξικογραφικό βοήθημα. Ως εργαλείο είναι καίριο για την επιστημονική 

λεξικογραφία. Γιατί, αν η συγκέντρωση αυτούσιων δειγμάτων κειμένου/ παραθεμάτων από 

τις πηγές, για την τεκμηρίωση της φυσιογνωμίας και της σημασίας μιας λέξης, θεωρείται 

απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση, πριν αρχίσει να συντάσσεται ένα λεξικογραφικό λήμμα-

άρθρο για τη λέξη αυτήν, τότε γίνεται φανερό γιατί ένα λεξικό προϋποθέτει —ιδεωδώς— μια 

σειρά ΣΠΛ για όλα τα κείμενα, όπου παρατηρείται η ίδια λέξη.»  
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2. Συντάσσοντας το λεξικό/γραμματική του Αλ. Παπαδιαμάντη 

 
2.1 Σκοπός του λεξικού 

Το υπό κατασκευή λεξικό ως προς το είδος ανήκει στα συγχρονικά λεξικά, 

δημιουργείται στηριζόμενο σ’ ένα σώμα κειμένων αποτελούμενο αποκλειστικά από τα έργα 

του Αλ. Παπαδιαμάντη, περικλύει κάθε λεξικό τύπο που επέλεξε ο συγγραφέας και έχει 

μορφή ηλεκτρονική. 

Σκοπός δημιουργίας του είναι να μελετηθεί η Παπαδιαμαντική γλώσσα και να 

συναχθούν συμπεράσματα για το ύφος και τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα, 

στηριγμένα σε αντικειμενικά τεκμήρια τα οποία θα προκύψουν τόσο από τα ποσοτικά 

αποτελέσματα της σύνταξης του λεξικού όσο κι από την ποιοτική ανάλυσή τους. 

2.2 Χρήσεις του λεξικού 

Δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας ότι το συνολικό έργο του Αλ. Παπαδιαμάντη 

δημιουργείται σε μια εποχή που το γλωσσικό ζήτημα
2
 δεσπόζει στην ελληνική 

πραγματικότητα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι μεν η καθαρεύουσα στις περιγραφές και 

στις αφηγήσεις, αλλά δίνει τη θέση της στη δημοτική και στο τοπικό ιδίωμα της Σκιάθου σε 

όλα τα διαλογικά μέρη. Χαρακτηριστικά γράφει ο Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης (2003: 231-232) : 

«Σύμφυτη με την πεποικιλμένη θεματολογία και με τη γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων 

είναι και η γλώσσα. Η καθαρεύουσα εμφανίζεται σε διάφορες μορφές (πάντοτε όμως αβρά 

και χαρίεσσα) στο λόγο του αφηγητή και των προσώπων που έχουν κάποια μόρφωση. Στις 

περιγραφές τοπίων και ψυχών αυτή η απλή καθαρεύουσα συνοφρυούται σε αυστηρή 

αρχαΐζουσα. Η δημοτική χρησιμοποιείται στους περισσότερους τίτλους των διηγημάτων […], 

στην εσωτερική αφήγηση, σε διαλόγους και ενίοτε στον λόγο του κύριου αφηγητή. Σε ένα 

τρίτο επίπεδο συνωθούνται διάλεκτοι (ιδίως το σκιαθίτικο ιδίωμα) και ιδιόλεκτα.» 

Ακολούθως, η Φαρίνου Μαλαματάρη επισημαίνει ότι (2014:295): «Ο Παπαδιαμάντης 

ζει στην Αθήνα τη μεταβατική εποχή των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών και της 

ανάπτυξης του Τύπου, οι οποίες ανέδειξαν έναν νέο τύπο λογίου [...] και ανανέωσαν τη 

σχέση των λογοτεχνών με το κοινό. Η σχέση μεταξύ καθημερινής εφημερίδας και 

λογοτεχνίας, η οποία ενθάρρυνε την παραγωγή έργων με ημιβιομηχανικές μεθόδους 

                                                           
2
 Tο γλωσσικό ζήτημα όπως αναδύεται στα τέλη του 18ου αιώνα αφορά στην επιλογή και ανάδειξη μιας γλωσσικής ποικιλίας σε γλώσσα 

παιδείας με άμεσο σκοπό την εθνική αφύπνιση και χειραφέτηση, και από το 1830 στην παγίωση μιας εθνικής γλώσσας, δηλαδή την 

ανάδειξη μιας ποικιλίας σε μοναδική γλώσσα του ελληνικού εθνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Το γλωσσικό θα αποτελέσει από 

πολύ νωρίς μέρος ευρύτερων πολιτικών ζητημάτων και θα πολωθεί στη διαμάχη ανάμεσα στη δημοτική και την καθαρεύουσα (Π. 
Διατσέντος, 2007). Διαθέσιμο στον ιστότοπο : http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_12/. Προσπελάστηκε στις 

4/5/2016. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_12/
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(επιφυλλιδογραφικό μυθιστόρημα) ή την καλλιέργεια λογοτεχνικών ειδών, όπως το διήγημα 

και το χρονογράφημα, συμπίπτει με την επέκταση του αναγνωστικού κοινού που προέκυψε 

από την επέκταση της εκπαίδευσης. Ο λογοτέχνης απελευθερώνεται από την εξουσία του 

πάτρωνα, αλλά ειρωνικά υποτάσσεται στους νόμους της αγοράς.»  

Επομένως, ο Παπαδιαμάντης είναι ο λογοτέχνης που γράφει στον τύπο της εποχής, 

είναι ο νέος τύπος λογίου που υποτάσσεται στου νόμους της αγοράς κι έχει ως αναγνωστικό 

κοινό τον μέσο εγγράματο Έλληνα που είναι σε θέση να διαβάζει εφημερίδα. Εκ των 

πραγμάτων, λοιπόν, η γλώσσα του αντανακλά τη γλώσσα της εποχής. Μελετώντας και 

συγκρίνοντάς τη με τη γλώσσα άλλων συγγραφέων της εποχής του, καθώς και με άλλα 

δημοσιογραφικά κείμενα, είναι δυνατόν να συναγάγουμε συμπεράσματα για την ιστορία των 

λέξεων και την πορεία της ελληνικής γραμματικής μέσα στο χρόνο. Γραμματικοί τύποι που 

συνυπάρχουν παράλληλα, εγκλίσεις που εμφανίζονται στο συνταγματικό άξονα με ή χωρίς 

δείκτες λόγου, διαφοροποιήσεις στην ορθογραφία, χρήση συνωνύμων, λέξεις που σήμερα 

εγκαταλείφθηκαν ή άλλαξαν σημασία, ιδιωματικοί τύποι που έγιναν κοινοί, φωνητικές και 

φωνολογικές μεταβολές είναι μόνο μερικές από τις συμπεριφορές των λεξικών μονάδων, τις 

οποίες μπορεί κανείς να μελετήσει, εντρυφώντας στο λεξικό κι εξάγοντας απ’αυτό στατιστικά 

στοιχεία.  

Επιπλέον, με τη βοήθεια του λεξικού αξίζει να ενσκύψουμε πάνω από τους επικριτές 

του Παπαδιαμάντη. Ο Κ.Θ. Δημαράς έχει υποστηρίξει ότι (2002: 501-502) «άμα διαβάσει 

κανείς ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη, θέλγεται και από το υλικό και από το παρουσίασμα· 

άμα διαβάσει δύο, η εντύπωση ελαττώνεται· άμα διαβάσει κανείς πολλά, η αγαθή εντύπωση 

σβήνει, όχι μόνο εξαιτίας της μονότροπης τεχνικής, αλλά γιατί ξαναβρίσκει συχνά τα ίδια 

θέματα και τα ίδια μοτίβα: ούτε εξέλιξη, ούτε καν ανανέωση. Ένας κόσμος κλειστός, 

ευχάριστος στην πρώτη επαφή και αποπνικτικός στην διάρκειά του. […] Ύφος, έκφραση, 

γλώσσα σχεδόν τυχαία· καμιά επίτευξη στην κατεύθυνση αυτή. Η παρεμβολή του αφηγητή 

γίνεται βαριά και αδέξια: ψυχρά λογοπαίγνια, αναφορές σε περιστατικά που πρόκειται να 

ακολουθήσουν, πρωθύστερα, παρενθέσεις, αποσιωπητικά, επιφωνήματα, όλες οι ουλές όσες 

αφήνει στον λόγο η προχειρογραφία, ξαναβρίσκονται αδιάκοπα στο έργο του.».  

Ομοίως, έχει διερωτηθεί ο Παν.Μουλλάς (1974: 63-64):«Τι απομένει λοιπόν από το 

έργο τούτο σήμερα; Ασφαλώς, η εποχή του άκριτου θαυμασμού και του λαϊκισμού, των 

γλωσσικών φανατισμών και των μεταφυσικών δογματισμών, των μεγάλων ναι και των 

μεγάλων όχι, μοιάζει κιόλας αρκετά μακρινή και, οπωσδήποτε, δεν είναι πια η δική μας. 

Σιγά-σιγά, με τα χρόνια και με τη συμβολή μιας απαιτητικότερης κριτικής, ο συγγραφέας μας 
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έχασε την πρώτη λάμψη του θρύλου του και αντιμετωπίστηκε με πιο νηφάλιο τρόπο. Σήμερα 

ξέρουμε πως το έργο του δεν διαθέτει όλες εκείνες τις εγγυήσεις που εξασφαλίζουν ένα 

απρόσκοπτο ταξίδι μέσα στο χρόνο: ούτε η προχειρογραφία, ούτε η στατικότητα, ούτε η 

αφέλεια αποτελούν αξίες ικανές να προστατέψουν από τις φουρτούνες, αν όχι από το 

ναυάγιο. Ο διασαλπισμένος ρεαλισμός του Παπαδιαμάντη, άκριτος και χωρίς δυναμικές 

προεκτάσεις, δεν είναι στην ουσία του, παρά ένας ηθογραφικός νατουραλισμός, 

συνδεδεμένος με το πνεύμα και με το γράμμα μιας ορισμένης εποχής.[…] Η σκέψη του 

συγγραφέα μας, γεμάτη κοινούς τόπους, ελάχιστα μαρτυρεί τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί 

το δικό του μυαλό· τα ψυχρά του λογοπαίγνια δεν προδίδουν μια ιδιαίτερη αίσθηση του 

χιούμορ· η δημοσιογραφική του γραφή μεταβάλλει τα περισσότερα διηγήματά του σε 

ανολοκλήρωτα ρεπορτάζ, σταματημένα σχεδόν αυθαίρετα ή συνεχιζόμενα δίχως λόγο.» 

 Λαμβάνοντας υπ’όψιν όσα σημειώνονται στην ενότητα 1.3 για την χρήση των 

συμφραστικών πινάκων ως μέσων για την ανίχνευση θεμάτων και μοτίβων που 

χαρακτηρίζουν τον λογοτέχνη μπορεί κανείς να αξιοποιήσει το λεξικό κι αξιοποιώντας τα 

ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα που θα δώσει, να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει 

παρόμοιες θέσεις. 

Τέλος, συντάσσοντας ΣΠΛ για τα αμφίβολα έργα του Αλ. Παπαδιαμάντη και 

συγκρίνοντας τους με τα αποτελέσματα του λεξικού είναι δυνατόν να αποφανθεί κανείς για 

την πατρότητα τους. 

 

2.3 Τρόπος δημιουργίας του Λεξικού 

Για την δημιουργία του Λεξικού της γλώσσας του Αλ. Παπαδιαμάντη χρησιμοποιείται 

ο ψηφιακός δίσκος των Απάντων του, που έθεσε σε κυκλοφορία το 2002 το Ίδρυμα του 

ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (εκδ. Δόμος), ο οποίος είναι συνδεδεμένος μ’ 

ένα πρόγραμμα διαχείρισης του γλωσσικού υλικού που περιλαμβάνεται σ’ αυτόν. Μέσω του 

προγράμματος ο χρήστης αναζητεί λεξικές μονάδες και ως αποτέλεσμα της αναζήτησης 

προκύπτει η λεξική μονάδα εντός φράσης, συνοδευόμενη από πληροφορίες για το έργο, τη 

σελίδα και τον στίχο στον οποίο απαντάται. Για παράδειγμα για τη λέξη «καλησπέρα» τα 

αποτελέσματα έχουν την παρακάτω μορφή: 

Θησαυρός 2000 : Εμφανίσεις του "καλησπέρα" 13 εμφανίσεις σε 12 έργα: 

 -  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=88
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=87
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Αβασκαμός του Αγά, ο - τ.3  144:5 - Καλησπέρα, ἀπήντησεν ἑλληνιστὶ ὁ Ἀγάς, κοιτάζων 

αὐτὴν ἔκπληκτος. 

Αστεράκι, τ' - τ.4  309:32 - Καλησπέρα, μπάρμπα... Κόπιασε στὸ φτωχικό μας.  

Γείτονας με το λαγούτο, ο - τ.3  297:23 καὶ λέγει "καλησπέρα".  

Μαύρα κούτσουρα, τα - τ.4  474:14 - Καλησπέρα, Μανιά.  

Ολόγυρα στη λίμνη - τ.2  381:24 μακρόθεν, "Καλησπέρα, μπαρμπα - Κωνσταντή!" κ' ἐκεῖνος 

σοῦ ἀπήντα  

Ρόδιν' ακρογιάλια, τα - τ.4  263:20 - Καλησπέρα, κὺρ Δημήτρη, ἀπήντησεν ὁ νέος, θέλων 

ἴσως νὰ δείξῃ  

Τελευταία του γέρου, τα - τ.4  580:19 - Καλησπέρα. Τί κάνετε;  

Τρελή βραδιά - τ.3  323:1 - Ὦ, καλησπέρα σας, κύριε Φαϊμεσμπρούμ·  

Χήρα του Νεομάρτυρος, η - τ.4  038:10 Ὁ χωρικὸς τοῦ εἶπε "καλησπέρα", εἶτα ἐπανέλαβε:  

Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2  414:8 - Καλῶς τὰ κάνετε! καλησπέρα, Θανάση μὲ τὴ φαμίλια σου! 

Χριστούγεννα του τεμπέλη, τα - τ.3  162:30 - Καλησπέρα, κυρα - Παύλαινα, ἐφώναξεν ἀπ' 

ἔξω. Χρόνους πολλούς.  

Ψυχοκόρη, η] - τ.4  609:19 κ' ἔλεγα καλησπέρα. Θὰ εἰπῆτε πρὸς τί νὰ λέγω καλησπέρα. Ἐξ 

ἀνάγκης, 

Έτσι το πρόγραμμα επιτρέπει στον χρήστη, αναζητώντας και ανευρίσκοντας λεξικούς 

τύπους στο συγκεκριμένο σώμα κειμένων των έργων του Αλ. Παπαδιαμάντη, να γνωρίζει 

πόσες φορές χρησιμοποιεί ο συγγραφέας τη συγκεκριμένη λεξική μονάδα και πώς 

χρησιμοποιείται αυτή στον συνταγματικό άξονα. Κατά την επεξεργασία, για κάθε ευρεθέντα 

λεξικό τύπο δημιουργούνται λήμματα, στα οποία εντάσσεται. Για κάθε λήμμα δεν δίνονται 

ερμηνεύματα αλλά γραμματικές πληροφορίες που αφορούν στο μέρος του λόγου που το 

καθένα ανήκει. (βλέπε ενότητα 3.5)  

 

2.4 Λημματοποίηση 

 Με το όρο λήμμα εννοούμε: α) κάθε λέξη που περιλαμβάνεται και σχολιάζεται μέσα 

σ’ ένα λεξικό και εμφανίζεται με τον βασικό της τύπο β) το σύνολο των πληροφοριών που 

δίνονται για μία λέξη σε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια (Μπαμπινιώτης, 1998) ή σύμφωνα με τον 
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ορισμό που δίνεται στον ιστότοπο της Πύλης της ελληνικής γλώσσης
3
 «τον κυριότερο, τον 

χαρακτηριστικότερο τύπο, ο οποίος γράφεται με παχύτερα στοιχεία και κάτω από τον οποίο 

εξετάζεται μια λέξη σε άρθρα λεξικών ή εγκυκλοπαιδειών». Με βάση τον τελευταίο αυτό 

ορισμό δημιουργήθηκαν τα λήμματα του γράμματος -κ- στο λεξικό που συντάξαμε. Ο 

βασικότερος, ο κυριότερος τύπος μιας λέξης που χρησιμοποιείται από τον Παπαδιαμάντη 

είναι αυτός που γίνεται λήμμα της λέξης.  

Ο προβληματισμός που εγείρεται στο σημείο αυτό πηγάζει από τη «διγλωσσία» που 

υπάρχει στο έργο του Παπαδιαμάντη. Οι λέξικοί τύποι εμφανίζονται και με τη λόγια και με τη 

δημώδη μορφή τους. Έτσι για παράδειγμα ο τύπος "κόβει" δίδει  3 εμφανίσεις σε 3 έργα: 

 Λαμπριάτικος Ψάλτης - τ.2 533:10  κόβει μονέδα... 

Νοσταλγός, η - τ.3 057:30 - Αὐτὴ εἶναι σκαμπαβία, μὲ πολλὰ κουπιά, ποὺ κόβει δρόμο. 

Ρόδιν' ακρογιάλια, τα - τ.4 262:21 - "Κόβ' ἡ σπάθα του, κόβει", ἔλεγεν ὁ Δημήτρης ὁ 

Μαυρονούρης, 

Αντίστοιχα ο τύπος  "κόπτει" δίδει 1 εμφάνιση σε 1 έργο: 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 446:19 εἰς τὴν χεῖρα, καὶ τὸ φυτεύει ἐκεῖ ἐνώπιόν του, τοῦ κόπτει 

ἀποτόμως τὴν... 

Πρέπει επομένως να αποφασιστεί ποιος από τους δυο θα αποτελέσει λήμμα ο αρχικός τύπος 

του κόβω ή του κόπτω;  

  Για την επίλυση του προβλήματος τέθηκε ως κριτήριο για το αν θα επιλεγεί ως λήμμα 

ο λόγιος ή ο δημώδης τύπος μιας λέξης, η χρήση της από τον Παπαδιαμάντη. Στις 

περιπτώσεις που ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί τον δημώδη τύπο εμφανώς περισσότερες 

φορές, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό εμφανίσεων των λέξεων, αυτός επιλέγεται και ως 

λήμμα της λέξης. Η πράξη απέδειξε ότι οι λόγιοι τύποι χρησιμοποιούνται συγκριτικά 

περισσότερες φορές κι έτσι επελέγησαν ως λήμματα. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που ένας 

λεξικός τύπος εμφανίζεται μόνο σε δημώδη μορφή, ασφαλώς επιλέγεται αντίστοιχα το 

δημώδες λήμμα. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι Νάκας και Μπέσιος (2007:239) 

«δεδομένου ότι το καθαρολογικό στοιχείο και η λόγια μορφοφωνολογία επικρατούν στη 

γλώσσα του Παπαδιαμάντη στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν, για το ίδιο λήμμα, τύποι λόγιοι 

                                                           
3
 

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BB%

CE%AE%CE%BC%CE%BC%CE%B1&dq=   

Προσπελάστηκε στις 02/06/2016 
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και τύποι λαϊκοί, εννοείται χωρίς ουσιώδη σημασιολογική ή άλλη διαφορά μεταξύ τους, 

επιλέγηκε ως λήμμα ο λόγιος τύπος» (δες και Θαν. Νάκα, Γλωσσοφιλολογικά, τ.Δ.΄, κεφ.14).                

 Αφού με αυτό το κριτήριο επιλύθηκε το πρόβλημα που ανέκυψε, η λημματοποίηση 

έγινε σύμφωνα με τα ειωθότα στα λεξικά. Δηλαδή, τα ουσιαστικά και τα επίθετα, 

λημματοποιούνται στην ονομαστική ενικού και ελλείψει αυτής ακολουθείται η παρακάτω 

ιεράρχηση: αριθμός {ενικός > πληθυντικός} > γένος {αρσενικό > θηλυκό > ουδέτερο} > 

πτώση {ονομαστική > αιτιατική > κλιτική > γενική > δοτική}. Για τα επίθετα, επιπλέον ως 

λήμμα επιλέγεται ο θετικός βαθμός του αρσενικού ενώ τα επιρρήματα λημματοποιούνται ως 

τέτοια στον θετικό. Ομοίως, οι αντωνυμίες λημματοποιούνται στην ονομαστική ενικού του 

αρσενικού γένους ή ελλείψει αυτού βάσει της παραπάνω ιεράρχησης. 

Ακολούθως, για λόγους ταχύτερης αναζήτησης από τον μελλοντικό χρήστη του 

λεξικού, οι μετοχές κάθε ρηματικού χρόνου δεν ανάγονται στο λήμμα του ρήματος αλλά 

αποτελούν ξεχωριστό λήμμα στο αρσενικό γένος. 

 Τα ρήματα, με τη σειρά τους, γίνονται λήμμα στο α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της 

ενεργητικής φωνής, όταν το ρήμα υπάρχει και στις δυο φωνές. Το απρόσωπο ρήμα 

«κακοφαίνεται» -μοναδικό στο γράμμα κ- λημματοποιήθηκε στο γ΄ενικό του ενεστώτα ενώ 

τα αποθετικά ρήματα στο α΄ ενικό πρόσωπο ενεστώτα της παθητικής φωνής.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η λεξική μονάδα κ. που άλλοτε αποτελεί συντομογραφία 

της λέξης κύριος ή κυρία κι άλλοτε του συνδέσμου και εντάχθηκε στο λήμμα που ανήκει και 

δεν χαρακτηρίστηκε απλώς συντομογραφία. 

Τέλος, δεδομένου ότι όλες οι λεξικές μονάδες των έργων του Παπαδιαμάντη 

απαντώνται σε πολυτονική γραφή, δημιουργούνται ξεχωριστά κελιά  στα οποία αυτές, είτε ως 

τύποι είτε ως λήμματα, καταχωρούνται και σε πολυτονική και σε μονοτονική γραφή, ώστε να 

διευκολύνεται ο μελλοντικός χρήστης του λεξικού κατά την αναζήτηση. 

Παρακάτω  παρατίθενται παραδείγματα λημματοποίησης των παραπάνω μερών του λόγου. 

Παραδείγματα  ρήματος επιθέτου και ουσιαστικού: 

Μονοτονικός τύπος Πολυτονικός τύπος    Λήμμα μονοτ.  Λήμμα σε πολυτονικό  

καή   καῇ   καίω καίω  

καή   καῇ   καίω καίω  

καή   καῇ   καίω καίω  

καή   καῇ   καίω Καίω  

καημένα   καημένα   καημένος καημένος  
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Παράδειγμα μετοχής 

Μονοτονικός τύπος Πολυτονικός τύπος    Λήμμα μονοτ.  Λήμμα πολυτονικό 

καθήμενα καθήμενα καθήμενος καθήμενος 

..... ....... ........ καθήμενος 

καθημένας   καθημένας   καθήμενος καθήμενος 

καθημένη   καθημένη   καθήμενος καθήμενος 

...... ........ ........... καθήμενος 

καθήμενος καθήμενος καθήμενος καθήμενος 

........ ........... ................. καθήμενος 

καθημένων καθημένων καθήμενος καθήμενος 

 

Παραδείγματα επιθέτων, επιρρημάτων και αντωνυμιών  

Μονοτονικός τύπος Πολυτονικός τύπος    Λήμμα μονοτ.  Λήμμα πολυτονικό 

καλυτέραν   καλυτέραν   καλός καλός 

καλύτερα   καλύτερα   καλώς   καλῶς   

καμπόσοι   καμπόσοι   καμπόσος καμπόσος 

 

καημένε   καημένε   καημένος καημένος  

καημένε   καημένε   καημένος καημένος  

καημένε   καημένε   καημένος καημένος  

καημένες   καημένες   καημένος καημένος  

Καημένη καημένη   καημένος καημένος  

Καημένη καημένη   καημένος καημένος  

καημένην   καημένην   καημένος καημένος  

καημένος καημένος   καημένος καημένος  

καημένος καημένος   καημένος καημένος  

καημένος καημένος   καημένος καημένος  

καημόν καημόν   καημός καημός  

καημόν καημόν   
καημός καημός  

καημόν καημόν   
καημός Καημός  

καημός καημός   
καημός Καημός  

καημός καημός   
καημός Καημός  

καημός καημός   
καημός Καημός  

καημούς καημούς   
καημός Καημός  

καημούς καημοὺς   
καημός Καημός  
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2.5 Πορεία εργασίας 

Σε στάδιο προγενέστερο αυτού της υλοποίησης του λεξικού των λεξικών μονάδων 

που αρχίζουν από το γράμμα -κ- , με τη χρήση υπολογιστικού προγράμματος αντλούνται όλοι 

οι λεξικοί τύποι που απαντώνται στα Άπαντα του Παπαδιαμάντη και έχουν την ακόλουθη 

μορφή:  

74433        καθαρή                        2.367 .13 

Ο αριθμός της δεξιάς στήλης είναι ο αύξων αριθμός και παραμένει αδιάφορος για την 

πορεία της εργασίας. Ο αριθμός αριστερά αντιστοιχεί κατά σειρά στον τόμο (εδώ το 2), στη 

σελίδα (εδώ το 367) και στον στίχο (εδώ 13), στον οποίο ανιχνεύθηκε από το πρόγραμμα η 

συγκεκριμένη λέξη 

Έχοντας λάβει τους λεξικούς τύπους του γράμματος -κ-, οι οποίοι ανέρχονται σε 

77878 και έχουν την παραπάνω μορφή, οφείλουμε κατ’ αρχάς να δημιουργήσουμε ένα 

υπολογιστικό φύλλο σε κελιά του οποίου αποκωδικοποιείται ο αριθμός που βρίσκεται 

αριστερά του Λεξικού Τύπου (στο εξής ΛΤ) κατά τόμο, σελίδα και στίχο, αφού 

προηγουμένως δημιουργήσουμε το κελί με τη μονοτονική γραφή της λέξης. Το πρώτο λοιπόν 

υπολογιστικό φύλλο φαίνεται εδώ: 

Α/α ΜΟΝ ΛΤ ΠΟΛ ΛΤ ΤΟΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΙΧΟΣ 

77440 κ᾿   κ᾿   1 563 25 

77441 κ᾿   κ᾿   1 562 21 

86782 καλώς   καλῶς   1 458 29 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αντιστοίχηση του ΛΤ με το έργο στο οποίο απαντάται. Προς 

βοήθεια του ερευνητή -σε στάδιο επίσης προγενέστερο- έχει δημιουργηθεί πίνακας με τις 

συντομογραφίες των τίτλων των έργων του Αλ. Παπαδιαμάντη (βλέπε παράρτημα ΙΙ), ο 

οποίος πληροφορεί, επίσης, για τον τόμο και τις σελίδες στις οποίες βρίσκεται το κάθε έργο, 

πράγμα που βοηθά ώστε να πραγματοποιηθεί ταχύτατα η διαδικασία της αντιστοίχησης.  

Έτσι, προκύπτει το επόμενο υπολογιστικό φύλο με τις συντομογραφίες των έργων, το οποίο 

έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

Α/α ΜΟΝ ΛΤ ΠΟΛ ΛΤ ΤΟΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΙΧΟΣ ΣΥΝΤ 

84009 καλώς   καλῶς   2 177 27 ΠΡ 

84020 καλώς   καλῶς   2 179 7 ΠΡ 

83984 καλώς   καλῶς   2 188 6 ΘΕ 

84008 καλώς   καλῶς   2 189 18 ΘΕ 

83978 καλώς   καλῶς   2 206 12 ΘΕ 

84006 καλώς   καλῶς   2 218 9 ΦΑ 

84002 καλώς   καλῶς   2 220 36 ΦΑ 
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Στη συνέχεια, κάθε λέξη τύπος ανάγεται σε λήμμα, το οποίο επίσης παρουσιάζεται σε 

μονοτονική και πολυτονική γραφή και εντάσσεται στο υπολογιστικό φύλλο με τον τίτλο 

μονολεκτική λέξη λήμμα ως ακολούθως:  

ΜΟΝ 

ΛΤ 

ΠΟΛ 

ΛΤ ΜΟΝ ΛΛ ΠΟΛ ΛΛ ΤΟΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΙΧΟΣ ΣΥΝΤ 

 κτλ    κτλ    κτλ    κτλ   1 584 13 Γυ 

᾿καμα   ᾿καμα   κάμνω 
κάμνω 

2 279 30 ΧσΚ 

᾿καμες   ᾿καμες   
κάμνω κάμνω 

4 396 18 Α 

᾿καμνες   ᾿καμνες   
κάμνω κάμνω 

1 406 22 Γυ 

᾿κανε   ᾿κανε   
κάμνω κάμνω 

4 067 33 Μα 

᾿κανες   ᾿κανες   
κάμνω κάμνω 

4 532 22 ΧΑΓ 

 

Ακολούθως, κάθε λήμμα αντιστοιχείται στο μέρος του λόγου που ανήκει (ΜΛ). Η 

αντιστοίχηση πραγματοποιείται με ταυτόχρονη αναζήτηση στο πρόγραμμα του Θησαυρού. 

Έτσι, τα λήμματα αντιστοιχούνται σε ΜΛ βάσει της λειτουργίας που επιτελούν στο κείμενο, 

εντός της φράσης στην οποία βρίσκονται. Έτσι για παράδειγμα, ο ρηματικός τύπος καλεσθῆ 

κατηγοριοποιείται άλλοτε ως υποτακτική έγκλιση συνοδευόμενη από το δείκτη να, άλλοτε ως 

μονολεκτική έγκλιση κι όταν συνοδεύεται από το έχω/είχα ως συντελικός χρόνος.   

 Για το σκοπό αυτό, υιοθετείται ένας κώδικας αριθμών που επίσης έχει δημιουργηθεί 

σε στάδιο προγενέστερο της παρούσας εργασίας, αντιστοιχεί σε ένα διευρυμένο σύνολο που 

ξεπερνά κατά πολύ τα γνωστά δέκα μέρη του λόγου (Νάκας-Μπέσιος, 2007) και έχει ως 

ακολούθως: 

Α/Α ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  

1 Άρθρο 01  

2 Άρθρο σύνθετο (π.χ. στον)  01α 

3 Ουσιαστικό 02  

4 Προτακτικά (π.χ. κυρα)  02α 

5 
Περιφραστικά ουσιαστικά (φύλλο 

πορείας) 
 02β 

6 Επίθετο 03  

7 Επίθετο ουσιαστικοποιημένο  03α 

8 Αντωνυμία 04  

9 Περιφραστική αντωνυμία (ιδικόν μου)  04α 
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10 
Ρήμα [όλες οι εγκλίσεις σε 

μονολεκτικό χρόνο] 
05 

 

11 

Ρήμα [όλες οι εγκλίσεις σε 

περιφραστικό χρόνο] (είχεν μιλήσει ή 

θα έχει μιλήσει ή θα μιλήσω) 

 05α 

12 
Ρήμα [θα, αν , ας, να, δια να, εάν, όταν 

+Ρ σε έγκλιση εκτός οριστικής] 
 05β 

13 Ρήμα [σε απαρέμφατο]  05γ 

14 Ρηματική περίφραση (έδωσεν λόγο)  05δ 

15 Μετοχή 06  

16 Μετοχή ουσιαστικοποιημένη  06α 

17 Μετοχή χωρίς ρήμα  06β 

18 Επίρρημα 07  

19 
Επιρρηματική έκφραση (π.χ. πρωί 

βράδυ, νύχτα μέρα, έτσι κι έτσι κτλ) 
 07α 

20 
Ουσιαστικό με επιρρηματική σημασία 

(π.χ. πρωί, βράδυ, τέλος κτλ) 
 02.07 

21 Πρόθεση απλή 08  

22 Πρόθεση σύνθετη (ανάμεσα εις)  08α 

23 Πρόθεση σύνθετη με άρθρο (σιμά στο)  08β 

24 Σύνδεσμος απλός 09  

25 Σύνδεσμος σύνθετος (δια να)  09α 

26 Επιφώνημα 10  

27 Επιφωνηματική έκφραση (μπράβο σου)  10α 

30 Μόρια 11  

28 
Κύρια ονόματα (Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης) 
12 

 

29 Τοπωνύμια (το ρέμα της Γριάς)  12α 

31 Αριθμητικά 13  

34 Συντομογραφίες (π.χ. κτλ) 14  

32 Στερεότυπα (περνούσε η μπογιά του) 15  

33 

Παραθέματα (φράσεις 

αρχαιοελληνικές, λατινικές ή άλλες 

ξενόγλωσσες, αποσπάσματα 

εκκλησιαστικών ύμνων ή δημοτικών 

τραγουδιών) ) 

16 

 

35 Λέξεις από πάθη (π.χ. μόχει) 17  

 

Οι παραπάνω κατηγορίες είναι κατ’ αρχήν μορφολογικές κατηγορίες. Σ’ αυτές έχουν 

προστεθεί κι άλλες με κριτήρια που καθορίζονται από τη χρήση και τη λειτουργία της λέξης 

στο κείμενο.  Έτσι, για παράδειγμα, η κατηγορία 03 περιλαμβάνει τα επίθετα. Όμως επίθετα 

που λειτουργούν ως ουσιαστικά εντάσσονται στην κατηγορία 03α. Ομοίως, οι μετοχές 
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περιλαμβἀνονται στην κατηγορία 06, αλλά οι ουσιαστικοποιημένες στην 06α. Τα ρήματα με 

τη σειρά τους ανήκουν στη γενική κατηγορία 05, εξειδικεύονται όμως ανάλογα με την 

έγκλιση, την παρουσία των δεικτών να, θα και ας ή του βοηθητικού ρήματος έχω για το 

σχηματισμό των συντελικών χρόνων, στις κατηγορίες 05α και 05β.  

Σε άλλες περιπτώσεις τα κριτήρια δημιουργίας κατηγοριών είναι καθαρώς 

σημασιολογικά.  Έτσι, η κατηγορία 15 περιλαμβάνει στερεότυπες εκφράσεις και η 16  

παραθέματα, η 12α τοπωνύμια και η 05δ ρηματικές περιφράσεις.  

Ακολουθώντας αυτό το πνεύμα δημιουργίας κατηγοριών, στον παραπάνω πίνακα 

προσθέσαμε  νέες υποκατηγορίες. Με κριτήρια μορφολογικά δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες  

03σ για τα επίθετα που απαντώνται στο συγκριτικό βαθμό και 03υ για αυτά του υπερθετικού 

καθώς και οι 07σ και 07υ για τα επιρρήματα υπερθετικού και συγκριτικού βαθμού 

αντίστοιχα.
4
   

Στην κατηγορία 12 συμπεριλάβαμε όλα τα κύρια ονόματα κι όχι μόνο όσα έχουν τη 

μορφή ονοματεπωνύμου και  στην 12α ονόματα πόλεων, χωριών και γενικότερα τοπωνυμίων. 

Κι εδώ, βάσει σημασίας, δημιουργήθηκαν οι υποκατηγορίες 12β για τα γυναικεία ονόματα 

που προκύπτουν από το όνομα του άντρα, π.χ. Κοντονίκαινα και 12γ για τα δηλωτικά 

οικογενειακής καταγωγής, όπως Κανταραίοι. Ως κατηγορία 12δ ορίσαμε τα εθνικά, όπως π.χ. 

Κερκυραίος.  Τέλος στην κατηγορία 12ε εντάξαμε όλα όσα συνοδεύουν Aγίους της 

Eκκλησίας, π.χ. η Παναγία, η Κουνίστρα.  

Σημείο προβληματισμού αποτέλεσε το πλήθος των εκκλησιαστικών όρων που 

χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης οπώς π.χ. ο Κανών, οι Κολλυβάδες, το Καθαρτήριον για τους 

οποίους θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να ενταχθούν σε χωριστή κατηγορία. Κι αυτό για το 

λόγο ότι αποτυπώνουν το ύφος του συγγραφέα και επιβεβαιώνουν τις θρησκευτικές επιρροές 

του.  Ωστόσο σ΄αυτό το βήμα δεν προχωρήσαμε για μην υπάρξει μεγάλη απόκλιση σε σχέση 

με τα άλλα γράμματα του λεξικού που τα έχουν επεξεργαστεί άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Για τον ίδιο λόγο δεν δημιουργήσαμε και άλλες κατηγορίες με κριτήρια 

σημασιολογικά  όπως π.χ. για τα παρατσούκλια που χρησιμοποιεί κατά κόρον ο 

Παπαδιαμάντης. Ενδεικτικά στο γράμμα -κ- συναντήσαμε: ο Κιώρης, ο Κουφαντώνης, η γριά 

Κ’ση η Κουφή, που συνιστούν κατά την άποψη μας επίσης υφολογικά χαρακτηριστικά του 

παπαδιαμαντικού έργου. 

                                                           
4
 Οι ΛΤ κρείττων και κράτιστος λημματοποιούνται στο βαθμό που βρίσκονται 
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Μετά από αυτά προκύπτει το επόμενο υπολογιστικό φύλο, που χαρακτηρίζεται ως 

ΜΛ και είναι της ακόλουθης μορφής:  

ΜΟΝ 

ΛΤ 

ΠΟΛ 

ΛΤ 

ΜΟΝ 

ΛΛ 

ΠΟΛ 

ΛΛ 

ΜΛ ΤΟΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΙΧΟΣ ΣΥΝΤ. 

καταργεί καταργεῖ καταργώ καταργῶ 05 5 320 6 Δφ 

 

Επιπλέον, όπως έχει ήδη προσημανθεί, κατά την αναζήτηση ανευρίσκονται λεξικές 

μονάδες που ανήκουν σε φράσεις, όπως για παράδειγμα «αρρώστησα απ’ τον καημό μου», 

στο έργο η Μετανάστις (τόμος 1, σελίδα 110),  ή είναι ρηματικές περιφράσεις, όπως «παίζω 

κοντσίνα» στο Γράμμα απ΄την Αμέρικα (τόμος 4, σελίδα 356),  ή στερεότυπες εκφράσεις,  

όπως «Κύριε ελέησον» στο Ρεμβασμό του Δεκαπενταύγουστου (τόμος 4, σελίδα 94) και «δεν 

κελαηδούσε σαν πουλί, δεν λέει πως λέει τ' αηδόνι» στη Στοιχειωμένη καμάρα (τόμος 3, 

σελίδα 633), ή παροιμίες όπως «κύλισε το χάλκωμα κ' ηύρε το καπάκι» στα Φραγκλέικα 

(τόμος 4, σελίδα 455). Αυτές οι λεξικές μονάδες αποκόπτωνται από το υπολογιστικό φύλλο 

του αρχικού υλικού και καταχωρούνται σε ξεχωριστό υπολογιστικό φύλλο, ως φράσεις.  

Ομοίως, αποκόπτονται ξένες λέξεις, όπως π.χ. κεμίσι, λεξικοί τύποι που λόγω της 

σπανιότητάς τους δεν είναι δυνατόν να λημματοποιηθούν, όπως π.χ. ο τύπος κότη, και τύποι 

που προκύπτουν από πάθη φωνηέντων και πρέπει να ενταχθούν σε άλλο γράμμα. Αντίστοιχα 

και για αυτές τις περιπτώσεις δημιουργούνται τα υπολογιστικά φύλλα ξένες λέξεις, 

ασχολίαστα και άλλο γράμμα.  Στο φύλλο με τον τίτλο ασχολίαστα περιλαμβάνονται και οι 

ΛΤ, οι οποίοι υπάρχουν στο αρχικό υλικό αλλά δεν βρέθηκαν κατά την αναζήτηση στο 

ΘΗΣΑΥΡΟ.  

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προκύπτει το καθαρό αρχείο του 

γράμματος Κ, το οποίο καταχωρείται σε ξεχωριστό υπολογιστικό φύλλο. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι για να ολοκληρωθεί το γράμμα -Κ- θα πρέπει να ενταχθούν εδώ οι λεξικοί 

τύποι που λαμβάνουν συλλαβική αύξηση -ε- και έχουν ταξινομηθεί στο υπολογιστικό φύλλο 

άλλο γράμμα του γράμματος αυτού. 

Καταληκτικά από το αρχικό υλικό που δόθηκε προς επεξεργασία έχουν δημιουργηθεί 

τα εξής υπολογιστικά φύλλα: 

 Υλικό: ταξινομημένο κατά τόμο, σελίδα και στίχο 

 Συντομογραφίες: οι λεξικοί τύποι αντιστοιχούνται σε συγκεκριμένο έργο   

 Μονολεκτική Λέξη Λήμμα: περιλαμβάνονται όλες οι λεξικές μονάδες 

λημματοποιημένες κατ΄ αλφαβητική σειρά 
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 Κ : με όλες τις λημματοποιημένες λέξεις τύπους μετά τις απαραίτητες 

αποκοπές 

 ΜΛ: όλο το φύλλο Κ με αντιστοίχηση των ΛΤ σε μέρη του λόγου 

 Φράσεις 

 Ξένες Λέξεις 

 Ασχολίαστα  

.  
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3. Αποτελέσματα 

Στην ενότητα που ακολουθεί, επιχειρείται η συναγωγή αποτελεσμάτων από την 

λημματοποίηση των ΛΤ του γράμματος -Κ-. Προτάσσονται ποσοτικά αποτελέσματα, τα 

οποία ακολούθως σχολιάζονται ποιοτικά με την παράθεση παραδειγμάτων από το έργο του 

Αλ. Παπαδιαμάντη. 

 

3.1 Συνολική εικόνα 

Το αρχικό υλικό που δόθηκε προς επεξεργασία περιλαμβάνει 77.877 ΛΤ, από τους 

οποίους οι 77.110 είναι ΛΤ που λημματοποιούνται στο υπολογιστικό φύλλο -Κ-, 484 ΛΤ 

είναι λεξικές μονάδες που ανήκουν σε φράσεις, 45 ΛΤ είναι ξένες λέξεις, 202 ΛΤ ανήκουν σε 

άλλα γράμματα και 85 δεν βρέθηκαν και εντάσσονται στο φύλλο «ασχολίαστα».  

 

 

 

 

 

 

3.1.1   Μέρη του λόγου (ΜΛ) 

Ως προς τα μέρη του λόγου (ΜΛ) στα οποία ανήκει και λεξικός τύπος (ΛΤ) που 

περιλαμβάνεται στο φύλλο -Κ- διαπιστώθηκε ότι:  

 17373 είναι ουσιαστικά (κατηγορία 02), από τα οποία 1844 είναι προτακτικά 

(κατηγορία 02α). 

 3119 είναι επίθετα (κατηγορία 03), από τα οποία 392 ουσιαστικοποιημένα (κατηγορία 

03α). 

 1310 είναι αντωνυμίες (κατηγορία 04) 

 6504 είναι ρήματα (κατηγορία 05), από τα οποία τα 728 είναι τύποι του ρήματος για 

το σχηματισμό κυρίως των συντελικών χρόνων (κατηγορία 05α), 2894 είναι τύποι που 

συνοδεύονται από τους δείκτες θα, να και ας (κατηγορία 05β) και ρήμα σε έγκλιση 

υποτακτική, 12 τύποι είναι απαρεμφατικοί (κατηγορία 05γ). 

0
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 2238 είναι οι μετοχές (κατηγορία 06), από τις οποίες 125 ουσιατικοποιημένες 

(κατηγορία 06α) και 86 είναι μετοχές των οποίων το ρήμα δεν είναι σε χρήση 

(κατηγορία 06β)   

 2734 είναι τα επιρρήματα (κατηγορία 07), από τα οποία μόλις 17 επιρρηματικές 

εκφράσεις (κατηγορία 07α).   

  2627 είναι οι προθέσεις (κατηγορία 08). 

 38005 είναι οι σύνδεσμοι (κατηγορία 09). 

 103 είναι επιφωνήματα (κατηγορία 10). Πρόκειται για την επιφωνηματική χρήση των 

λέξεων: καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα 

 2736 είναι τα κύρια ονόματα (κατηγορία 12), από τα οποία 426 αντιστοιχούν σε 

τοπωνύμια (κατηγορία 12α), 126 είναι ονόματα γυναικών που προκύπτουν από το 

όνομα του άντρα (κατηγορία 12β), 27 είναι δηλωτικά οικογενειακής καταγωγής 

(κατηγορία 12γ), 25 είναι εθνικά (κατηγορία 12δ)  και 62 είναι προσδιοριστικά της 

Παναγίας και άλλων Αγίων της Εκκλησίας. 

 13 είναι τα αριθμητικά (κατηγορία 13). 

  326 οι συντομογραφίες λέξεων (κατηγορία 14). 

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται αυτή η κατανομή των ΛΤ του γράμματος Κ σε ΜΛ 

 

 

 

 Είναι προφανής η κυριαρχία των συνδέσμων κι ακολουθούν τα ουσιαστικά και τα 

επίθετα, που φαίνεται να έχουν κυρίαρχη χρήση στο έργο του Παπαδιαμάντη. Υψηλή είναι 

επίσης η κατανομή των ρημάτων, τα οποία αν αθροιστούν με τις μετοχές ξεπερνούν σε χρήση 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000
77110 

17373 

3119 1310 
6504 

2238 2734 2627 

38005 

103 2736 326 13 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ Κ ΣΕ ΜΛ 



 

 

25 

τα επίθετα. Ο υψηλός αριθμός των κυρίων ονομάτων είναι σχετικά αναμενόμενος μια και 

αντανακλά το πλήθος των παπαδιαμαντικών ηρώων και των τοπωνυμίων,  κυρίως της 

Σκιάθου και της Αθήνας, όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα των έργων του.   

3.1.2 Φράσεις 

 Στο υπολογιστικό φύλλο φράσεις περιλαμβάνονται 484 ΛΤ. 66 από αυτούς αποτελούν 

ρηματικές περιφράσεις (κατηγορία 5δ) και 168 επιρρηματικές (κατηγορία 7α). Από τις 

τελευταίες 168 μόνο οι 6 εμφανίσεις του επιρρήματος καθεξής στη φράση και ούτω καθεξής 

και οι 41 της φράσης εν καιρώ εντάσσονται στο γράμμα -Κ-. Όλες οι υπόλοιπες αποτελούν 

συνάψεις της πρόθεσης κατά με τα ουσιαστικά οδός στη φράση καθ’ οδόν και αρχή στη 

φράση κατ΄αρχάς ή καταρχάς. Επομένως, κανονικά πρέπει να ενταχθούν στα γράμματα -Ο- 

και -Α- αντίστοιχα. Ωστόσο ως παραδείγματα χρήσης της πρόθεσης κατά κρίθηκε καλό να 

περιληφθούν στον συγκεκριμένο πίνακα, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν κι άλλες τέτοιες, 

όπως π.χ. κατ’ ευχήν, κατ’ έτος κτλ.  Ό,τι απομένει εντάσσεται στις κατηγορίες 15 και 16. 

Πρόκειται, δηλαδή, ή για στερεότυπες εκφράσεις ή για φράσεις αρχαιοελληνικές, λατινικές ή 

άλλες ξενόγλωσσες, ή για αποσπάσματα δημοτικών τραγουδιών ή για παραθέματα, 

προερχόμενα από τον εκκλησιαστικό λόγο. Στην κατηγορία 15 ανήκουν 181 λεξικοί τύποι 

ενώ στη 16 εντάσσονται 78.   

Προβληματισμός υπήρξε σχετικά με την ένταξη των φράσεων στις κατηγορίες 05δ ή 

15. Προκειμένου να αποφασιστεί αν η φράση αποτελεί περίφραση ρήματος ή αν είναι απλώς 

στερεότυπη έκφραση χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της αντικατάστασης. Έτσι, αν η φράση 

αντικαθίσταται με μονολεκτικό συνώνυμο ρήμα εντάσσεται στην κατηγορία 05δ, άλλως στην 

κατηγορία 15. Ομοίως, υπήρξε προβληματισμός για την ένταξη εκκλησιαστικών εκφράσεων 

στην κατηγορία 15 ή 16. Δεδομένου ότι όλες προέρχονται από πατερικά κείμενα εντάχθηκαν 

στην κατηγορία 16, χωρίς να ληφθεί υπ΄όψιν ότι με το χρόνο τελικώς έγιναν στερεότυπες 

εκφράσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η έκφραση «Κύριε ελέησον». 

 

Η ποσοτική κατανομή που περιγράφηκε παραπάνω φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικά παραδείγματα: 

Ρηματικές περιφράσεις 

Γυνή πλέουσα - τ.4 027:4 

...αὐτήν. Πότε, διότι ἔλειπεν ὁ σύζυγός της, καὶ εἶχε καημόν, πότε διότι... 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 417:12 

...ἔχει καημόν, διότι ὁ κόσμος ὁ μικρὸς δὲν τοῦ θέλει τὸ καλόν του. 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 315:32 

...πιστεύω ὅτι ἔκαμα κακόν, διότι δὲν ἠμποροῦσα νὰ κάμω καὶ χειρότερα. 

Επιρρηματικές περιφράσεις 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 542:23 

κατακεφαλῆς ἀπὸ τὸ Κατεργάκι, καὶ οὕτω καθεξῆς. Εἶτα, ὅταν μετέβαινεν... 

 Ελαφροϊσκιωτοι, οι - τ.2 480:22 

ροφῶν καὶ αὐτὸς ἓν διὰ ν' ἀποδώσῃ τὸν χαιρετισμόν, καὶ οὕτω καθεξῆς. 

Φιλολογικά - τ.5 306:25 

Αʹ τοῦ Λουκᾶ, Βʹ τοῦ Λουκᾶ, καὶ οὕτω καθεξῆς. Εὐχῆς ἔργον ὡσαύτως... 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 202:28 

Οἱ διαβάται συναντώμενοι καθ' ὁδὸν ἠρώτων ἀλλήλους καὶ παρήρχοντο. 
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 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 257:22 

- Τί ἄνθρωπος εἶναι ὁ κυβερνήτης, Μηνᾶ; ἔλεγε καθ' ὁδὸν ὁ Ἰωάννης. 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 542:14 

Ὁ ἀρχάριος ὤφειλε κατ' ἀρχὰς νὰ "δώσῃ" ἀπὸ τὴν Βεργούλα, μικρὸν... 

Στερεότυπα 

Μετανάστις, η - τ.1 110:35 

- Μὲ βλέπεις, Ζέννε, πῶς κατήντησα; Ἀρρώστησα ἀπὸ τὸν καημόν... 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 330:28 

...καὶ δώσουν τὸ κακὸν παράδειγμα εἰς τὸν στρατόν, ὁ κόμης ἀπεφάσισε νὰ... 

Αποσώστρα, η - τ.4 053:21 

Ἡ ψυχομάννα λύσσαξε, σκύλιασε ἀπ' τὸ κακό της. Τῆς ἦρθεν, εὐθύς... 

Παραθέματα 

Στοιχειωμένη καμάρα, η - τ.3 633:22 

δὲν κελαηδοῦσε σὰν πουλί, δὲ λέει πῶς λέει τ' ἀηδόνι 

Στοιχειωμένη καμάρα, η - τ.3 633:23 

μόν' κελαηδοῦσε κ' ἔλεε ἀνθρωπινὴ λαλίτσα: 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 172:18 

καὶ ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ! Ἀκούσατε ἐκεῖνο τὸ "Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι", 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 172:25 

τὸ συμπέρασμα: "Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ " 

Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 453:15 

...ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ πολιτευθῇ. Κυάμων ἀπέχεσθαι. 

Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 456:28 

...ὡς ἐκλέξιμος. Κυάμων ἀπέχεσθαι... 
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3.1.3 Ξένες λέξεις 

Οι ξένες λέξεις που έχουν συμπεριληφθεί εδώ ανέρχονται σε 45 και στη μεγάλη τους 

πλειονότητα προέρχονται από τα τουρκικά, χωρίς να λείπουν και λέξεις ιταλικές και 

γαλλικές. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο Παπαδιαμάντης, όπως ακριβώς χρησιμοποιεί 

ιδιωματισμούς της Σκιάθου για να αποδώσει τους Σκιαθίτες, έτσι χρησιμοποιεί και τις ξένες 

λέξεις. Για παράδειγμα στο έργο Αμερικάνος, (τ.2,  270:3) «- Ἄι ντόν'τ κέαρ, ἐμορμύρισεν ὁ 

Ἀμερικάνος. Καὶ εἶτα ἑλληνιστὶ...» και μερικές σελίδες πιο πίσω στο ίδιο έργο (τ.2, 261:2) «-

Ἂντ χουὲρ γιοὺ κόμ; εἶπεν ὁ Κουρασάνος, σολοικίζων ἀγγλιστὶ.»  Ομοίως οι τουρκικές δεν 

φαίνονται τυχαία επιλογή. Δεν χρησιμοποιούνται επειδή έχουν ενταχθεί στο ελληνικό 

λεξιλόγιο αλλά  επιλέγονται εσκεμμένα για τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Μερικά ακόμη 

παραδείγματα, στα οποία η ξένη λέξη χρησιμοποιείται από το φυσικό της ομιλητή, ενισχύουν 

την άποψη αυτή. 

Χήρα του Νεομάρτυρος, -τ. 4  41:13 

«Ἀνέκριναν διὰ τῆς βασάνου τὸν Κωσταντήν. 

― Γκιαούρη! Κιοπέκ*! Ἐσὺ τὸν ἐσκότωσες! 

―Ὄχι, Κατὴ ἐφέντη· ὁρκίζομαι!» 

 

Χήρα του Νεομάρτυρος, -τ. 4  42:9 

Ὁ λόγος οὗτος ἠρέθισε τοὺς Τούρκους. Ὕβρισαν τὸν νέον Χριστιανὸν «Κιοπόγλου, κιοπέκ*!» 

 

Αντίκτυπος του νου, -τ.4   371:28 

Ὁ Ἀλμπέργος ἐξηκολούθει νὰ φωνάζῃ· 

― Μά, Σάλβο!… οὐν πόκο ἀσσιστάντσα. (Ὀλίγην βοήθειαν.) 

Καὶ ὁ Ἑβραῖος εἰς ἀπάντησιν· 

― Μὰ δὲν ἐκατάλαβες ἀκόμα;… νὸν ἄι καπίτο;… Νὸν [τσ᾽] ἒ ἀσσιστάντσα, μὰ σικουράντσα. 

(Δὲν ἔχει βοήθειαν, ἔχει ἀσφάλειαν.) 

 

Αντίκτυπος του νου, -τ.4   371:34 

«Ὣς τόσον, τοῦ ἀγαθοῦ Καταναίου ἐκάησαν τὰ μισὰ ροῦχά του ἀπὸ τὴν πυρκαϊάν, καί τινα 

μικρὰ ἐργαλεῖα τῆς τέχνης του ἔγιναν ἄφαντα. Ἀργότερα ὁ Ἀλμπέργος ἐξωμολογεῖτο τὸ 

παράπονόν του εἰς τὸν Λύσανδρον Παπαδιονύσην. 

―Ἄ, κόζα βολέτε;… μὰ κουέλλι Ἑμπρέι, νὸν σὶ μάντζα. (Αὐτοὶ οἱ Ἑβραῖοι, δὲν τρώγονται.)» 



 

 

29 

 

 

Χρήστος Μηλιώνης, -τ.2  26:30 

«Ὁ ἀγὰς ἔφερε τὴν χεῖρα ἐπὶ τοῦ στήθους καὶ εἶπε: 

―Ἂς γένῃ τὸ θέλημά σου, κουζούμ*, ἀλλ᾽ ἤθελα νὰ σοῦ πῶ κάτι… 

―Ἠμπορεῖς νὰ μοῦ τὸ πῇς νὰ εἶναι κ᾽ ἡ Φατμὰ ἐδῶ.» 

 

Χρήστος Μηλιώνης, -τ.2  50:3 

―  Ποῖος εἶσαι σύ, κουζούμ; τὸν ἠρώτησεν ὁ Μουχτὰρ Κλεισούρας. 

3.2 Ουσιαστικά 

 

3.2.1 Κατηγοριοποίηση 

Όπως ήδη επισημάνθηκε οι λεξικοί τύποι που αντιστοιχούν σε ουσιαστικά ανέρχονται 

στους 17373. Από αυτούς  οι 1844 λειτουργούν προτακτικά και οι υπόλοιποι εντάσσονται 

στη γενική κατηγορία 02.  

 

Ως προτακτικά ουσιαστικά έχουν χαρακτηριστεί ΛΤ που ανάγονται στο λήμμα κύριος, 

κυρία, κυρ, και κυρά, μόνον όταν λειτουργούν ως τέτοια.  Για παράδειγμα το ουσιαστικό κυρά 

συχνά έχει προτακτικό ρόλο, όπως που στις φράσεις ακολουθούν.  

Άλλος τύπος - τ.3 598:28 

- Εὐχαριστῶ, ἐφώναξε, κυρα - παπαδιά... θὰ πάω τώρα... Ἄλλη 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 208:33 
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- Ἐκρύωσεν εἰς τὸ ὑπόγειον τῆς κυρα - Κοκκινοῦς. 

Σε άλλες όμως περιπτώσεις -όπως παρακάτω- φαίνεται ότι ανήκει στα ορίσματα του 

ρήματος και είναι συμπλήρωμά του. Επομένως, ανήκει στη κατηγορία 02. 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 194:14 

- Δὲν μοὶ λέγεις, κυρά, τῆς εἶπε· συχνάζει ἐδῶ ὁ περίφημος Σκιάχτης,... 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 265:32 

- Τί ἔχεις, κυρά; Διατί κάμνεις ἔτσι; Νὰ μοῦ πληρώσητε τοὐλάχιστον... 

Έρμη στα ξένα - τ.4 079:15 

 ἡ δούλα νά εἶναι ὀμορφότερη ἀπ΄τὴν κυρά. 

 Έρμη στα ξένα - τ.4 081:5 

βαθεῖαν ἐντύπωσιν. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ κυρὰ ἤρχισεν ἀπὸ τὴν ἰδίαν στιγμὴν... 

Αντίθετα ο ΛΤ κυρ είναι πάντοτε προτακτικό ουσιαστικό, όπως μαρτυρεί πλήθος 

παραδειγμάτων. 

Άγια και πεθαμένα - τ.3 124:13 

ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ὁ κὺρ Προκόπης, ὁ ἐπίτροπος, καὶ ἄλλην 

 Άγια και πεθαμένα - τ.3 124:17 

- Ἥσυχα, βρὲ παιδιά, ἐψιθύριζε μαλακὰ ὁ κὺρ Προκόπης. Ὅλοι θὰ 

Όνειρο στο κύμα - τ.3 269:16 

νὰ λύσω τὴν Μοσχούλαν τὴν αἶγά μου, ὁπότε ἡ ἀνεψιὰ τοῦ κὺρ Μόσχου θὰ 

Αγάπη στον κρεμνό - τ.4 485:1 

εἶχε "σηκώσει" ἀπ' τὸν κὺρ Μακοῦκον, τὸν τραπεζίτην ἢ τοκιστὴν τοῦ 

Αγνάντεμα, τ' - τ.3 201:30 

Ἅγιον Νικόλαον ἐπίτηδες, κατὰ παραγγελίαν τοῦ κὺρ Ἀγγελῆ, τοῦ ἐπιτρόπου... 

Αειπλάνητος, ο - τ.3 575:16 

- Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, κυρ - Γιάννη, τοῦ εἶπα, ὅτι πολλοὶ τῶν 
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Επιπλέον στην κατηγορία 02α εντάχθηκαν ο ΛΤ καπετάν, τύποι του ουσιαστικού 

κόμης, ο τύπος καρά και ο τύπος κατη- διότι, όπως φαίνεται, στα παραδείγματα που 

παρατίθενται, οι ΛΤ αυτοί προτάσσονται κύριων ονομάτων. 

Άγια και πεθαμένα - τ.3 119:31 

Τὸ εἶχεν ἀντικαταστήσει, φαίνεται, διὰ νεωτέρου ὁ καπετὰν Γιωργὴς... 

Άλλος τύπος - τ.3 593:6 

Τοῦτο ἦτο λίαν εὔκολον πρᾶγμα. Ὁ καπετὰν Μᾶρκος δὲν εἶχε πολλὰ... 

Άσπρη σαν το χιόνι - τ.4 196:4 

εὐγενῆ φίλον μου, τὸν Γιαννάκην τοῦ καπετὰν Ἀργυροῦ, ἐβαδίζαμεν... 

Άσπρη σαν το χιόνι - τ.4 196:26 

Ὅπου ὁ καπετὰν Γιαννάκης, μεγάλως φαιδρυνθἑὶς ὅταν ἤκουε τὰ... 

Άσπρη σαν το χιόνι - τ.4 197:4 

Ἐκεῖ συνηντήσαμεν τὴν λαμπρὰν παρέαν τοῦ καπετὰν Κωνσταντῆ... 

Άσπρη σαν το χιόνι - τ.4 197:10 

μοῦ ἦλθε νὰ εἴπω εἰς τὸν καπετὰν Κωνσταντήν: 

Ρόδιν' ακρογιάλια, τα - τ.4 277:23 

τὰ εἶχε καλὰ μὲ τὸν Καπετὰν Πασᾶ, τὸν Καρὰ - Ἀχμέτ, καὶ γι' αὐτὸ τὸν 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 019:32 

- Ὁ κατη - ἐφέντης μοὶ προτείνει λοιπὸν νὰ δώσω τὴν σύζυγόν μου; 

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα παρατηρούμε ότι το προτακτικό ουσιαστικό 

παραμένει άκλιτο, ακόμη κι όταν το συνοδευόμενο κλίνεται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με 

τα ουσιαστικά κύριος, κυρία και κόμης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μορφολογικό 

κριτήριο για να μην ενταχθούν στην κατηγορία 02α. Ωστόσο, τόσο αυτά, όσο και τα 

προηγούμενα, από σημασιολογική άποψης, λειτουργούν ως τίτλοι του κυρίου ονόματος που 

συνοδεύουν. Το κριτήριο αυτό βάρυνε περισσότερο ώστε να αποφασιστεί ότι βάσει 

λειτουργίας χαρακτηρίζονται προτακτικά στις περιπτώσεις, όπως στα παραδείγματα που 

έπονται, ενώ σε όλες τις άλλες κατηγοριοποιούνται ως γενικά ουσιαστικά 02. 
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Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 148:25 

Ἦτο ᾠκοδομημένη πρὸ αἰῶνος καὶ ἐλέγετο ὅτι ὁ κόμης Πραγότσης,... 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 203:1 

Περὶ τὴν πρώτην ὥραν τῆς νυκτὸς ὁ κόμης Σανοῦτος εἶχεν ἐγερθῆ ἀπὸ... 

Φιλολογικά - τ.5 263:23 

Ὁ κόμης Γάμβας τοὺς ἐκάλεσεν εἰς πρόγευμα. Ὁ εἷς τούτων ἔχει... 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 203:1 

Φίλτατέ μοι καί ἔντιμε κόμη Σανοῦτε... 

Μετανάστις, η - τ.1 074:14 

τίποτε. Ἀλλ' ὁ κύριος Ρίζος δὲν τὴν χωνεύει. Μίαν ἡμέραν μ' ἔλεγε πράγματα, 

Μετανάστις, η - τ.1 095:13 

συμπότην ἔχομεν. Εἶναι ὁ κύριος Γόμνος, τὸν ὁποῖον σᾶς συσταίνω. 

Χορός εις του κ. Περιάνδρου, -τ.4 17:7 

 Δὲν εἶδα νὰ λέγῃ τίποτε περὶ χοροῦ εἰς τοῦ κυρίου Περιάνδρου. 

Ζωντανό κιβούρι μου, το - τ.4 620:11 

- Κυρία Μαριγώ, νὰ λές. Ἀκοῦς; 

Θάνατος κόρης - τ.4 185:17 

ἀκόμη, ὁ ἴδιος ὁ πατέρας της τὴν προσηγόρευε "κυρία Μπραϊνώ" 

Μετανάστις, η - τ.1 059:13 

θείας της, τῆς κυρίας Βαλσάμη, ἥτις μεθ' ὅλον τὸ γῆρας αὐτῆς ἐκάθητο 

Μετανάστις, η - τ.1 059:15 

ἀρχαία φίλη τῆς κυρίας Ρίζου, παλαιὰ γνώριμος τῆς μακαρίτιδος μητρὸς 

3.2.2 Παρατηρήσεις για την κλίση  
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Ο Παπαδιαμάντης με τους ζωντανούς διαλόγους στη δημώδη γλώσσα και τις εκτενείς 

περιγραφές του στην καθαρεύουσα μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του 

κλιτικού παραδείγματος του ονόματος της ελληνικής. 

 Η σταδιακή εγκατάλειψη του τελικού -ν- στην αιτιατική πτώση αξιοποιείται 

δημιουργικά από τον συγγραφέα. Ο Παπαδιαμάντης, κατά την προσφιλή του τακτική, 

διαμορφώνει τη γλώσσα ανάλογα με το χαρακτήρα και την κοινωνική θέση του ομιλητή. 

Έτσι, το τελικό ν αποσιωπάται όταν «μιλούν» οι απλοϊκοί ήρωες του και επανέρχεται όταν το 

λόγο παίρνει ο αφηγητής. Έτσι, μας μεταβιβάζεται η πληροφορία ότι στο στόμα του λαού το 

τελικό -ν- στην αιτιατική ουσιαστικών εκλείπει ήδη από την τέλος του 19
ου

 και τις αρχές του 

20
ου

 αιώνα. Ας δούμε κάποια παραδείγματα:  

Η αιτιατική της λέξης καιρός χωρίς το τελικό ν παρουσιάζεται 68 φορές σε 37 έργα, 

πάντα μόνο στους διαλόγους. 

Έρως-Ήρως, τ. 3, 170:13 

― Λόγια τοῦ κόσμου, γειτόνισσα. Ποῦ ἔχω ᾽γὼ καιρὸ ἀκόμα! Ἐμένα τὸ κορίτσι μ᾽ δὲν τὸ πῆραν 

τὰ χρόνια μπροστά, ἂς παντρευτοῦν οἱ μεγάλες δά! 

Αβασκαμός του Αγά, τ.3, 144:9 

―Ἐγώ, παράπονο; Οὔτε παράπονο, οὔτε πεσκέσι (τὴν τελευταίαν λέξιν ἐμάσησε καλά, ὥστε νὰ 

μὴ τὴν ἀκούσῃ ὁ πρὸς ὃν ὡμίλει), Ἀγά μου. Ἔτσι ἤθελα νὰ σὲ καλησπερίσω. Εἶχα καιρὸ νὰ σὲ 

ἰδῶ. 

Ομοίως η αιτιατική των λέξεων κάβος (7 φορές σε 7 έργα) και κατευόδιο (15 φορές σε 

12 έργα). 

Βαρδιάνος στα σπόρκα, τ.2 633:21 

« Καραγιῶργος ἐξηκολούθησε: 

― Νὰ σᾶς τὰ φέρω πρωὶ-πρωὶ στὸν κάβο τοῦ Ἁγίου Φλώρου, ἀπὸ μέρους τῆς φτώχειας, δῶρον 

εἰς τὴ φτώχεια, γιὰ νὰ περάσετε μιὰ μέρα καὶ ὣς τὴν ἄλλη μέρα αἱ ἀρχαί, πιστεύω, θὰ πάρουν 

ἀπόφαση νὰ σᾶς μεταφέρουν στὰ ἐδῶθε λαζαρέτα, ἢ νὰ δώσουν πράτιγο εἰς ὅσους ἀπὸ σᾶς 

ἔχουν εἴκοσι δύο μέρες σωστές.» 

 

Δημαρχίνα Νύφη, τ.4  385:10 

«Τί βλέπεις; 



 

 

34 

― Βλέπω, ἀπήντησεν ἡ παιδίσκη, ἕνα καράβι. Βλέπω σύννεφα πολλά, θολά, τρεχούμενα, 

ἀνακατωμένα… φουσκοθάλασσα*, τρικυμία, θεόρατα κύματα, ποὺ χτυποῦν ἀπάνω στοὺς 

βράχους, στὸν κάβο, στὴν ἀκρογιαλιά.» 

 

Κοκκώνα Θάλασσα, τ.3, 284:24 

―Τώρα θὰ κάμουμε ―ἐπανέλαβεν εἶτα ὁ πλοίαρχος― μιὰ βόλτα ὣς τὸν κάβο ἐκεῖ, κι ἄλλη 

μιὰ ὣς τὸ νησάκι πέρα… κ᾽ ἐσεῖς ἀλέστα!… Πάρτε τὴ σκαμπαβία*, ρίξετε τὰ πράματά σας 

μέσα… πηδᾶτε σβέλτα κι ἐσεῖς καὶ δυὸ κουπιά… καὶ μεθαύριο, ἂ θέλ᾽ ὁ Θεός, μᾶς στέλνετε τὴ 

σκαμπαβία πέρα, στὸ λιμάνι τὸ δικό μας… Καλὸ κατευόδιο, παιδιά· μὲ καλὸ νὰ κάμετε 

Λαμπρή! 

Έρως-Ήρως, τ. 3, 178:31 

Μίαν φορὰν μόνον ἐκοίταξε τὴν Ἀρχόντω. Τὸ βλέμμα ἐκεῖνο ἦτον ἡ τελευταία 

συγκεντρωμένη ἀκτὶς τῆς ψυχῆς του. Εἶτα ἐκείνη κατεβίβασε τὰ ὄμματα, καὶ τὸ ἰδικόν του ὄμμα 

κατέστη ἀπλανές. 

― Καλὸ κατευόδιο σας! 

 Ενιαύσιον θύμα, τ. 3, 218:20 

Ἄλλος θεατὴς τῆς ἀπομακρυνομένης λέμβου, ἐκτὸς τῆς Νιόνυφης, δὲν ἦτον, εἰμὴ ἡ Σειραϊνὼ τὸ 

Κουρτεσάκι. Εὐθὺς μετ᾽ ὀλίγον, ὁ Πάπος, φαγκρίζων καὶ γελῶν, ὡς προσωπὶς ἀποκριάτικη, 

κάτισχνος, μελαψός, καὶ ἡλιοψημένος, ἦλθε πλησίον ἐκεῖ, ἅμα ἡ λέμβος ἐμακρύνθη ὡς πενῆντα 

ὀργυιές, κι ἐκοίταζε τοὺς ναυβάτας, καθ᾽ ἣν στιγμὴν ἄφηναν τὰ κουπιά, καὶ ἡτοιμάζοντο νὰ 

κάμουν πανιὰ πρὸς τὸ πέλαγος. 

― Καλὸ κατευόδιο, πατέρα μου, εἶπε. 

Αντίστοιχα οι ίδιες λέξεις με το τελικό -ν- έχουν βέβαια μεγαλύτερη συχνότητα αλλά 

εμφανίζονται κατεξοχήν στα αφηγηματικά μέρη. 

Τα Λιμανάκια, τ4, 180:23 

... Καὶ τὴν ὥραν ὁποὺ ἡ βρατσέρα ἤρχισε τέλος νὰ στεγάζεται ἀπὸ τὸν ἄνεμον, καὶ νὰ 

εἰσέρχεται εἰς τὸν λιμένα, βασίλευμα ἡλίου, ἐνῷ παρέκαμπτε τὸ Καλαμάκι, τὸν κάβον ὅστις 

κλείει ἐκ δυσμῶν τὸν λιμένα, ὁ καπετὰν Ἠλίας, τοῦ ἐφάνη ὅτι ἔβλεπε μίαν κάπαν καὶ μίαν 

ἀνθρωπίνην κατατομήν, ἱσταμένην ἐπὶ τοῦ βράχου καὶ χειρονομοῦσαν πρὸς τὸ μέρος τῆς 

βρατσέρας.  

Το μοιρολόγι της Φώκιας, τ. 4, 298:27 
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...Μία γολέτα ἦτο σηκωμένη στὰ πανιά, κ᾿ ἔκαμνε βόλτες ἐντὸς τοῦ λιμένος. Ἀλλὰ δὲν 

ἔπαιρναν* τὰ πανιά της, καὶ δὲν ἔκαμπτε ποτὲ τὸν κάβον τὸν δυτικόν. Μία φώκη, βόσκουσα 

ἐκεῖ πλησίον, εἰς τὰ βαθιὰ νερά, ἤκουσεν ἴσως τὸ σιγανὸν μυρολόγι τῆς γραίας, κ᾿ ἐθέλχθη ἀπὸ 

τὸν θορυβώδη αὐλὸν τοῦ μικροῦ βοσκοῦ, καὶ ἦλθε παραέξω, εἰς τὰ ρηχά, κ᾿ ἐτέρπετο εἰς τὸν 

ἦχον, κ᾿ ἐλικνίζετο εἰς 〈τὰ〉 κύματα.  

Τα Βενέτικα, τ. 4, 436:21 

...Τὸν ἐπῆρε σύντροφον εἰς τὴν «Ἑπτάλοφον», ἀλλ᾿ αὐτὸς εἰς ὀλίγον καιρὸν τοῦ ἔγινεν 

ἀφέντης. Ὁ Γιαννιὸς ἐδούλευε δι᾿ αὐτόν. Ἐκαλοπερνοῦσε ὁ Μαλάκιας, κόττα-πίττα, ἐφόρεσε 

πανωβράκια* καὶ τουνέζικα φέσια δι᾿ ἐξόδων τοῦ Γιαννιοῦ, ἐκάπνιζεν ἀναριθμήτους 

ναργιλέδες, ἔξω στὰ καφενεδάκια, ἀκόμη καὶ στὴν βάρκα μέσα.  

Γυνή πλέουσα, τ 4, 27:24 

...Ἄλλοτε πάλιν, ὡς ἔλεγαν ―τὸν καιρὸν ὁποὺ ἡ Καραβοκυροὺ ἦτο *** ἐπεστάτει κ᾿ 

ἐξετέλει ἀκόμη μόνη της τὸν τρύγον τῆς ἀμπέλου καὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ οἴνου,   

Γυνή πλέουσα, τ 4, 26:17 

...Ἐγέμισεν ἕνα ρακοπότηρον καὶ τὸ ἔπιεν εἰς ὑγείαν τοῦ ἐπανελθόντος, μὲ τὸ καλὸν 

κατευόδιον, ἀπὸ τὰ ξένα. 

Γυνή πλέουσα, τ 4, 27:1 

...Ἑώρταζεν ἀνεπισήμως, ἀλλ᾿ ἐγκαρδίως, τὸ καλὸν κατευόδιον τοῦ συζύγου της. 

ᾘσθάνετο τὴν ἀνάγκην νὰ σπρώξῃ τὰ «φαρμάκια νὰ πᾶνε κάτω». Φαίνεται ὅτι, ὁπωσοῦν 

συχνά, ἡ Καραβοκυροὺ ᾐσθάνετο τὴν ἀνάγκην αὐτήν. Πότε, διότι ἔλειπεν ὁ σύζυγός της, καὶ 

εἶχε καημόν, πότε διότι ἐπανῆλθεν ἐκεῖνος, καὶ εἶχε χαράν. 

Ακολούθως, η δοτική πτώση, της οποίας η χρήση φθίνει ήδη από τους Βυζαντινούς 

χρόνους, χρησιμοποιείται ελάχιστα από τον συγγραφέα. Στο σύνολο των 17373 ΛΤ που 

αντιστοιχούν σε ουσιαστικά, μόλις 88 βρίσκονται σε δοτική πτώση, 41 από του σποίους 

αντιστοιχούν στη φράση εν καιρώ. 

 Στα ουδέτερα ουσιαστικά ο Παπαδιαμάντης προτιμά την κατάληξη -ι αντί -ιον καθώς 

και το υποκοριστικό -άκι. Έτσι στο έργο του απαντώντια  π.χ. οι ΛΤ καλάθι, (32 εμφανίσεις 

σε 5 έργα), καλάθιον (19 εμφανίσεις σε 10 έργα) και καλαθάκι ( 27 εμφανίσεις σε 11 έργα), 

καλύβι (68 εμφανίσεις σε 23 έργα), καλυβάκι (5 εμφανίσεις σε 5 έργα) και καλύβιον μία και 

μοναδική φορά στους Ελαφροΐσκιωτους. Ομοίως, κανδήλιον 5 φορές σε 4 έργα ενώ κανδήλι 
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14 φορές σε 9 έργα και κανδηλάκι δυο φορές στο Βαρδιάνο στα Σπόρκα. Επίσης, παράλληλα 

προς το λόγιο καπηλείον (86 εμφανίσεις σε 25 έργα) απαντάται και το δημώδες καπηλειό (6 

φορές σε 4 έργα). 

Όνειρο στο κύμα - τ.3 263:5 

ἰδία διὰ νὰ θειαφίσῃ, ν' ἀργολογήσῃ, νὰ γεμίσῃ ἕνα καλάθι σταφύλια, ἢ   

 Θέρος - Έρος - τ.2 189:35 

ὀλίγον ἐκεῖ, νὰ ἀποθέσῃ προσωρινῶς τὸ καλάθι της. 

Θέρος - Έρος - τ.2 192:17 

Ἡ γραῖα ἔτρεξε πάλιν εἰς τὸ καλύβι, ἔλαβε τὸ καλάθι της, εἶτα ἐξελθοῦσα 

Πνίξιμο του παιδιού, το - τ.3 276:25 

Ἡ κόρη ἐγέμιζε μὲ βίαν τὸ καλάθι κ' ἔτρεχε. Ἡ μήτηρ τῆς ἔλεγε 

 Φόνισσα, η - τ.3 460:21 

Ἀφοῦ εἶχε γεμίσει τὸ καλάθι της, καὶ ὁ ἥλιος ἔκλινε πολὺ χαμηλά, 

Άσπρη σαν το χιόνι - τ.4 196:12 

καλάθιον μὲ ἀχλάδια, ἀγγούρια, καὶ πράγματα· ἔβαλεν εἰς τὴν πηγὴν διὰ 

Αγάπη στον κρεμνό - τ.4 488:8 

καὶ τὰς γυναῖκας, ἐκεῖνος δὲ μᾶς ἔστειλε νωπὸν τυρὶ καὶ καλάθιον πλῆρες 

Αμαρτίας φάντασμα - τ.3 227:24 

καὶ τὸ θυμίαμά της, ἐκάθισεν εἰς μίαν ἄκραν ἔξω τοῦ ναΐσκου, μὲ τὸ καλάθιόν 

Αγνάντεμα, τ' - τ.3 201:29 

ἐπῆρε τὸ καλαθάκι της, τὴν ρόκα της, τ' ἀδράχτι της, καὶ ἦλθεν ἀπὸ τὸν 

Αγνάντεμα, τ' - τ.3 203:8 

παλαιὰ καπετάνισσα μὲ τὸ ραβδάκι της καὶ μὲ τὸ καλαθάκι της στὸ χέρι, 

Αμαρτίας φάντασμα - τ.3 227:30 

εἰς τὸ καλαθάκι τῆς Μαχούλας, ἐζήτησα νὰ πίω ἀλλὰ τὸ εὗρον κενόν. 
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Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 564:9 

γεμᾶτα ἀπὸ τὴν ἐξοχήν. Ἡ Σκεύω εἶχεν ἕνα καλαθάκι λεπτόν, μικρόν, 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 567:15 

γεμίζῃ τὸ εὔπλεκτον κομψὸν καλαθάκι της μὲ οἰκιακὰ δῶρα διὰ τὸν υἱόν 

Άνθος του Γιαλού - τ.4 151:17 

ὅτι ἦτο στοιχειωμένον, Ἐκαλεῖτο κοινῶς "τῆς Λουλούδως τὸ Καλύβι". 

Αγγέλιασμα, τ' - τ.4 401:12 

Τὸ καλύβι ἦτο καλοκτισμένον, περιποιημένον, μὲ πολλὰ σκεύη κ' 

Αερικό στο δέντρο, τ' - τ.4 213:3 

Ἀπὸ τὸ ἀντικρινὸν καλύβι, τὸ πλησιέστερον εἰς τὸν βράχον τὸν βρεχόμενον 

Αλιβάνιστος, ο - τ.3 528:2 

σας!... Πάω στὸ καλύβι μου, 'γώ! 

Αστεράκι, τ' - τ.4 305:12 

κανενός, καὶ θεωρῶ μόνον τὸ μικρὸν ἀνώγειον καλύβι, ὅπου βλέπω ὡς 

 Γάμος του Καραχμέτη, ο - τ.4 498:13 

ταπεινὸν καλύβι της, ἐπείσθη. Ἡ Κουμπίνα τῆς εἶπεν, ὅτι δὲν εἶχον νὰ 

Γλυκοφιλούσα, η - τ.3 084:21 

καλύβι εἰς καλύβι, ἀπὸ κατάμερον εἰς κατάμερον, χωρὶς ἐργασίαν, καὶ 

Ελαφροϊσκιωτοι, οι - τ.2 485:5 

Ὁ ἄνδρας σου θὰ ἔστρεψε τὸ δρόμο κ' ἐπῆγε σὲ κανένα καλύβι νὰ βρῇ 

Θέρος - Έρος - τ.2 188:5 

ὅλον, εἶχε καὶ καλύβι, οἰκίσκον ἐξοχικόν, καλῶς διατηρούμενον, 

Ελαφροϊσκιωτοι, οι - τ.2 498:25 

Ἅμα φθάσαντες εἶχον ἀρχίσει νὰ κτίζωσι κελλίον τι πρὸς διαμονήν των, στεγαζόμενοι 

προσωρινῶς εἰς χωρικόν τι καλύβιον. 
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Αλιβάνιστος, ο - τ.3 527:12 

στὸ καλυβάκι τοῦ μπαρμπα - Κόλια ἐδῶ (δεικνύων τὸν καλούμενον Ἀλιβάνιστον) 

 Γλυκοφιλούσα, η - τ.3 077:27 

Ἤρχετο τακτικὰ δύο φορὰς τὴν ἑβδομάδα ἀπὸ τὸ καλυβάκι της, τὸ ὁποῖον 

Ζωντανό κιβούρι μου, το - τ.4 617:19 

δώδεκα ἔτη τῆς ἀνωφελοῦς ζωῆς μου, καλυβάκι ξεχωριστὸν ἀπὸ τὴν σειρὰν 

Ρόδιν' ακρογιάλια, τα - τ.4 239:26 

εἰς τὸ καλυβάκι μου, ὁποὺ κ' ἐγὼ κατ' ἀγαθὴν συγκυρίαν εὑρέθηκα ἐδῶ. 

Φόνισσα, η - τ.3 498:27 

τὸ πρῶτον. Ἦτο τὸ μικρὸν καλυβάκι τῆς γραίας, τῆς πενθερᾶς τοῦ Λυρίγκου, 

Άνθος του Γιαλού - τ.4 151:9 

ὡς σκοποὶ τὸ στόμιον τοῦ λιμένος, ἓν μελαγχολικὸν φῶς - κανδήλι, 

 Αμερικάνος, ο - τ.2 267:28 

ἕνα δαυλὸν σπινθηρίζοντα, μὲ τὸ κανδήλι ἀνημμένον πρὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων 

Αστεράκι, τ' - τ.4 307:7 

τοῦ μελάθρου. Τί ἦτον; Ἴσως τὸ κανδήλι τὸ καῖον ἐμπρὸς εἰς τὰ 

Για τα ονόματα - τ.3 398:28 

διὰ νὰ ἀνάψῃ τὸ κανδήλι, νὰ κάμῃ τὸν σταυρόν της καὶ νὰ θυμιάσῃ. Πρὸς 

Γυνή πλέουσα - τ.4 020:27 

Ἐσηκώθη, ἦλθε πρὸ τοῦ Εἰκονοστασίου, κατέβασε τὸ κανδήλι, τὸ... 

Αγι-Αναστασά, στην - τ.2 349:20 

ἀδυναμίαν της. Δὲν ὑπῆρχεν οὔτε κανδήλιον εὐσεβῶς ἀναφθὲν ἐκ ταξίματος 

 Ελαφροϊσκιωτοι, οι - τ.2 491:14 

εἰς τὸ κανδήλιον, τὸ καῖον ἐμπρὸς εἰς τὴν εἰκόνα, τὸ Τριμόρφι, ἣν 

Πολιτισμός εις το χωρίον, ο - τ.2 250:33 
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κανδήλιον, καὶ ὁ κρότος τῆς προστριβῆς τοῦ σχοινίου ἐπὶ τῆς μικρᾶς τροχαλίας 

 Πολιτισμός εις το χωρίον, ο - τ.2 250:34 

τὴν ἔκαμε ν' ἀνατριχιάσῃ. Ἔρριψεν ἔλαιον εἰς τὸ κανδήλιον, τὸ 

Συχαρίκια, τα - τ.3 034:9 

εἰς τὰ σκοτεινά, ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ κανδήλιον τὸ καῖον ἐνώπιον τῶν 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 544:29 

μαζί του εἰς τὴν βάρκαν, καὶ διετήρει τὸ κανδηλάκι ἀναμμένον ἐμπρὸς 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 545:3 

τὸ καμαρίνι, μὲ τὸ κανδηλάκι ἀναμμένο ἐμπρός, εὑρέθη, 

Ανάκατος, ο - τ.4 353:2 

Σᾶς πρέπει ἐσᾶς νὰ δέρνεσθε μὲς στὸ καπηλειό, σὰν νά 'σθε χαλκοδέρες, 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 578:34 

- Ἐγὼ δὲν ἀδειάζω οὔτε ἴσα μὲ τὸ καπηλειὸ νὰ κατεβῶ, ἀπήντησεν 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 579:2 

καὶ δὲν ἀδειάζω οὔτε στὸ καπηλειὸ νὰ κατεβῶ, νὰ πιῶ κ' ἐγὼ 

Χήρα του Νεομάρτυρος, η - τ.4 038:30 

κοντά, στὸ καπηλειὸ τοῦ γείτονά μου, τοῦ Ἀντώνη τοῦ Μποτσάνη. Θὰ ξεφορτώσω 

Χήρα του Νεομάρτυρος, η - τ.4 038:32 

στὸ καπηλειό, νὰ πιῶ ἕνα ρακάκι, νὰ ξαποστάσω. Ἂν θέλῃς, πάτερ, ἔλα 

 Χριστό, στο Κάστρο, στο - τ.2 284:32 

- Κατὰ τὰς δέκα τὸν ηὗρα εἰς τὸ καπηλειὸ τοῦ Γιάννη τοῦ Μπούμπουνα 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 327:32 

Ἐν τούτοις ὁ Μαῦρος ἐπέστρεψεν εἰς τὸ καπηλεῖον καὶ ἐπανεῦρε περιμένοντας 

 Έρμη στα ξένα - τ.4 081:23 

ἡ κόρη εἶχε γίνει ἄφαντη. Καὶ ὅταν ὁ τέως σύντροφός του ἀπὸ τὸ καπηλεῖον 
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Αμερικάνος, ο - τ.2 268:28 

Τὸ μικρὸν καπηλεῖον, ἐξ οὗ ἤρχισεν ἡ παροῦσα διήγησις, ἦτο ἀνοικτὸν 

 Αμερικάνος, ο - τ.2 269:16 

καπηλεῖον ἡ εὔθυμος συντεχνία τῶν τριῶν ἀχθοφόρων τῆς πόλεως, μετὰ 

 Αντίκτυπος του νου, ο - τ.4 376:25 

πλέον νὰ συχνάζῃ εἰς τὸ καπηλεῖον τοῦ Καρμάνη - ἐπειδὴ ὁ μπάρμπα 

Αστεράκι, τ' - τ.4 307:26 

εἰσῆλθα εἰς τὸ μικρὸν καπηλεῖον. Ἐκεῖ ἦτον ὁ μαστρο - Κυριάκος, κι ὁ 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 552:30 

ἀντικρὺ τοῦ φούρνου μικρὸν καπηλεῖον μὲ εἴδη τινὰ τῆς μπακαλικῆς, 

Γυνή πλέουσα - τ.4 028:7 

τὴν ἑσπέραν ἀπὸ τὸ μαγαζὶ τοῦ Κισσιώτη. Τὸ καπηλεῖον τοῦτο ἦτο τὸ 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 365:16 

εἰς τὸ καπηλεῖόν του, ἤρκει νὰ ἦσαν οἰνοπόται. Κατὰ τὴν παροῦσαν στιγμὴν 

Δύο τέρατα, τα - τ.4 324:11 

Ὁ Ἀριστείδης ἐπροχώρησεν ὀλίγα βήματα πρὸς τὸ καπηλεῖον. Ἐγὼ 

 Τέλος, άξιο παρατήρησης είναι ότι τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ις, που σχηματίζουν τη 

γενική σε -έως, διατηρούν την κλίση και ορθογραφία των τριτόκλιτων της αρχαίας ελληνικής 

σε όλες τις πτώσεις. Έτσι, απαντάται  η κατάληξη -η- αντί -ιν στην αιτιατική μόνο 3 φορές σε 

δυο έργα, στο ΛΤ κατάσταση, ενώ η κατάληξη -ης- αντί της -εως- δεν απαντάται.  

Ασπροφουστανούσα, η τ.4 567:2 

πρώτη γυναίκα, θὰ εἶχες τώρα κατάσταση. 

Ασπροφουστανούσα, η τ.4 567:2 

  - Καὶ τί νὰ τὴν κάμω, κυρά, τὴν κατάσταση;... Ἔχεις κουράγιο νὰ 

Μακρακιστίνα, η τ.4 158:13 

ἐσύ, ποὺ μ' ἐκατάντησες σ' αὐτὴν τὴν κατάσταση... ἀπὸ τὸ μπεκριλίκι 
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Στα παραδείγματα που ακολουθούν, έχουμε το  κλιτικό παράδειγμα της λέξης 

καταδίωξις και τη γενική πληθυντικού της λέξης κατάκτησις, όπως εμφανίζεται στο έργο του 

Παπαδιαμάντη. 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 157:27 

ὀφείλομεν τὰ πάντα. Δὲν ἔμεινεν εἰς σέ, ἐπὶ τέλους, αὐτὸ τὸ ἔργον, ἡ καταδίωξις 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 022:19 

Ὅσον κρατερὰ καὶ ἂν ἦτο ἡ καταδίωξις τῶν Τούρκων, ὁ ἥλιος εἶχε 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 333:4 

ἡτοιμάζοντο νὰ ἀποπλεύσωσιν ἐκ Πάτμου. Καὶ ἀπηλλάχθησαν μὲν τῆς καταδιώξεως 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 500:14 

καταδιώξεως, μετέβαλε τακτικήν, καὶ ἐπανελθὼν εἰς τὸν μύλον ἐκάθισε καὶ 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 072:7 

Ἡ μονοτονία αὕτη τῆς καταδιώξεως ἐπ' ὀλίγον μόνον διεκόπη, διὰ τῆς 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 157:25 

ὅτι δὲν θέλω ἄλλοτε νὰ ὑπάγῃς πρὸς καταδίωξιν τῶν πειρατῶν. Δὲν παραδέχομαι 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 123:22 

τῆς χωροφυλακῆς, διακριθεὶς εἰς τὴν καταδίωξιν τῆς λῃστείας, καὶ δυνάμενος 

Νοσταλγός, η - τ.3 059:16 

τὴν καταδίωξιν, τὴν τελευταίαν στιγμὴν ἀνακαλύπτοντα ὅτι ἡ Νοσταλγὸς 

 Νοσταλγός, η - τ.3 064:31 

τρεῖς πορθμεῖς, καὶ νὰ τρέξωσιν εἰς καταδίωξιν τῆς βαρκούλας. 

 Νοσταλγός, η - τ.3 065:9 

τοῦ ἐφαίνετο ὅτι, ἂν ἐλάμβανε μέρος εἰς τὴν καταδίωξιν, διὰ τοῦ ἀντιπερισπασμοῦ 

Νοσταλγός, η - τ.3 065:35 

διὰ τὴν καταδίωξιν, - καὶ μέχρις ὅτου συνεννοηθῶσιν ὅλοι, καὶ εἶναι 
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 Ρόδιν' ακρογιάλια, τα - τ.4 235:36 

πάραυτα μοῦ ἦλθεν ἰδέα ὅτι θὰ εἶχαν στείλει πρὸς ἀναζήτησιν καὶ καταδίωξίν 

Φόνισσα, η - τ.3 437:15 

ἐξαδέλφου του. Εἶτα, ἐπειδὴ οἱ δύο ἄνδρες παρῄτησαν τὴν καταδίωξιν, 

Φόνισσα, η - τ.3 438:1 

τὰς ἱκεσίας της, ἀλλ' ἐξηκολούθησαν νὰ τρέχουν πρὸς καταδίωξιν τοῦ Μώρου. 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 022:11 

Οὗτοι οἱ μονόματοι ἀπήντησαν εἰς τὴν καταδίωξιν τῶν Τούρκων 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 053:14 

πρὸς καταδίωξιν τῶν ὀρεσιβίων μαχητῶν, ἦτο ὁ μακαρίτης, ὁ 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 070:26 

δευτέραν καταδίωξιν, ὅπως ἀποσπάσῃ τὰς κεφαλὰς τῶν συντρόφων του 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 072:4 

πρὸς φανταστικὴν καταδίωξιν τοῦ Χρήστου Μηλιόνη. Εἶχεν ἀναβῆ δὶς 

Ωχ! Βασανάκια - τ.3 018:4 

αὗται εἶχον αἰσθανθῆ τέλος τὴν καταδίωξιν, ἐτάχυναν δὲ τὸ βῆμα ἀπο 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 170:1 

ὑποστῇ τὰς ἐσχάτας συμφορὰς καὶ καταδιώξεις, καὶ νὰ μὴ καταβληθῇ. Ἠδύνατο 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 276:14 

Ἁγίου Μάρκου ἐπιχειρήσεις; Διατί οἱ τοσοῦτοι ἐργολάβοι τῶν κατακτήσεων, 

 

3.3 Επίθετα 

 

3.3.1 Κατηγοριοποίηση 

Στο έργο του Παπαδιαμάντη βρέθηκαν συνολικά 3119 επιθετα. Απ’ αυτά 392 

λειτουργούν στο κειμενικό περιβάλλον που απαντώνται ουσιαστικοποιημένα.  
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Μεταξύ των επιθέτων που εντάσσονται στην κατηγορία 03α υπάρχουν εκείνα που 

λειτουργούν μόνον ουσιαστικοποιημένα. Π.χ. 

Φιλολογικά - τ.5 293:14 

νὰ τὸ γράψῃ, διότι ἀλλοίμονον εἰς ὅσους γράφουν τὴν καθαρέβουσα
5
. 

 Ωστόσο, όπως στα ουσιαστικά, ομοίως και στα επίθετα. το ίδιο επίθετο, σε κάποιες 

φράσεις συνοδεύει ουσιαστικό και τότε εντάσσεται στην κατηγορία 03, ενώ σε κάποιες άλλες 

ουσιαστικοποιείται. ¨Ετσι, παρατηρούμε, για παράδειγμα, το ουδέτερο του επιθέτου 

καθαρτήριος.  

Κατηγορία 03 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 168:6 

...ὑπὲρ ὧν τὰ μνημόσυνα, ἀφοῦ καθαρτήριον πῦρ δὲν ὑπάρχει; Ἀπαντῶμεν:... 

Κατηγορία 03α 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 167:1 

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΝ 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 168:15 

Σύνοδοι παρέδωκαν ἡμῖν τίποτε περὶ Καθαρτηρίου. Τὸ Καθαρτήριον ἔπλασεν... 

 Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 168:21 

                                                           
5
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Καθαρτήριον δὲν ἠξεύρομεν, πιστεύομεν ὅμως ὅτι ὁ Θεὸς ἐν τῷ ἀπείρῳ... 

3.3.2 Παρατηρήσεις για τον τονισμό και την κλίση 

Ως προς την κλίση παρατηρείται και στα επίθετα η απουσία του τελικού -ν- στην 

αιτιατική με μικρότερη ωστόσο συχνότητα απ’ ότι στα ουσιαστικά. Κυρίως παρατηρείται η 

παράλληλη ύπαρξη των τύπων:  

 κακό (62 εμφανίσεις σε 43 έργα) και κακόν (116 εμφανίσεις σε 43 έργα). 

Αγια και πεθαμένα - τ.3 124:30 

- Κακὸ μπουρίνι αὐτό, μπαρμπα - Δημητρό, εἶπεν ὁ Γιάννης ὁ Ντάτσος, 

 Άλλος τύπος - τ.3 597:12 

σου νὰ μὴ λέῃ, καὶ κακὸ νὰ μὴ θέλῃς στὸν πλησίον σου... Καλύτερα, 

Άλλος τύπος - τ.3 597:13 

...φάε κρέας τὴ Σαρακοστὴ καὶ κακὸ νὰ μὴν κάμῃς, μήτε κακὸ νὰ πῇς γιὰ 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 318:5 

- Μὴ σὲ μέλῃ, ἠξεύρει ὄχι πολλὰ πράγματα, καὶ δὲν θέλει τὸ κακό 

Αγάπη στον κρεμνό - τ.4 487:6 

εἶναι "κακὸ θεμέλιο γιὰ τὸ κρασί", καὶ ἐκ προμηθείας, ὄχι ἐξ ἐγκρατείας, 

Αγνάντεμα, τ' - τ.3 201:28 

ἔβαλλε τὶς φωνές· ἔκανε τὸ κακό... ἐμάλωνε μὲ ὅλες τὶς γυναῖκες. Αὐτὴ 

 Αειπλάνητος, ο - τ.3 577:18 

διαβάτη, ἐσκύλιαζε ἀπ' τὸ κακό του. Ἐγὼ τοῦ εἶπα, καὶ νὰ πεθάνῃ, δὲν 

 Αερικό στο δέντρο, τ' - τ.4 213:14 

τὸ σακάτικο, καὶ τὸ κυνηγᾷς;... Κακὸ ἀερικὸ νὰ σοῦ 'ρθῃ ἀπάνω σου, 

Αλιβάνιστος, ο - τ.3 522:31 

- Ἄ! κακὸ νὰ μὴν ἔχῃς! ἔκραξεν ἡ Φωλιώ. Ἐσύ 'σαι, ἀρὲ 

 Αποσώστρα, η - τ.4 053:21 
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Ἡ ψυχομάννα λύσσαξε, σκύλιασε, ἀπ' τὸ κακό της. Τῆς ἦρθεν, εὐθύς,... 

 Απόλαυσις στη γειτονιά - τ.3 257:12 

- Ὤ, λουλούδια καὶ κακό· νά τος, νά τος! 

 Γαγάτος και τ'άλογο, ο - τ.3 252:18 

"Ἂν δὲν εἶναι ἀπὸ ἀβασκαμό, θὰ ἔσκασε ἀπ' τὸ κακό του, γιατὶ 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 246:10 

Ἀλλ' ἐγὼ τί κακὸν ἔπραξα διὰ νὰ βασανίζωμαι τόσον; Ἢ κολάζομαι ζῶν, 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 305:9 

καὶ δὲν θὰ θελήσῃς ποτὲ τὸ κακόν μου. 

Γάμος του Καραχμέτη, ο - τ.4 497:15 

νεωτερίσῃ, ἀλλὰ νὰ πραξικοπήσῃ καὶ δώσῃ κακὸν παράδειγμα - δὲν τὸν 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 411:21 

ἀποῦσα, ἂν εὑρίσκετό τις ὅστις νὰ εἴπῃ κακὸν λόγον ἐναντίον της, ὁ Μάχτος 

Μάννα και κόρη - τ.4 511:24 

κάθε μῆνα μὲ μίαν γειτόνισσαν, μὲ τὴν σειράν. Κακὸν δαιμόνιον 

 Μαυρομαντηλού, η - τ.2 157:10 

τυφλὴν καὶ δὲν ἠνείχετο ν' ἀκούῃ κακὸν ἐναντίον του. Ἡ πτωχὴ 

 Μαυρομαντηλού, η - τ.2 165:3 

ὅτι ἐπῆγε νὰ κάμῃ καλόν, καὶ ἔπαθε κακόν. Ἡμάρτησεν. "Ἐνθυμήθη τὰ... 

Μετανάστις, η - τ.1 064:4 

- Δὲν τὸ ἔλεγα ἐγὼ ὅτι εἶσαι τρελός! Ἄχ, τί κακὸν μοῦ ἔκαμες, 

 Μετανάστις, η - τ.1 065:13 

- Δὲν σᾶς θέλω διὰ κακόν, εἶπεν ὁ Κῶτσος· ἐπιθυμῶ νὰ ἔλθητε μαζί 

 καλό (161 εμφανίσεις σε 73 έργα) και καλόν (194 εμφανίσεις σε 64 έργα). 

Άλλος τύπος - τ.3 598:30 



 

 

46 

- Στὸ καλό, μπαρμπα - Μᾶρκο! κ' ἔκλεισε τὴν θύραν της. 

 Έρως - Ήρως - τ.3 166:8 

- Αὔριο, πρωὶ - πρωί, μὲ τὸ καλό, ἔχουμε ναῦλο. Θὰ τοὺς κουβαλήσουμε 

Έρως - Ήρως - τ.3 178:13 

- Ἀσένιο, Γιωργή! Θά 'χουμε καλὸ ταξίδι. 

 Έρως - Ήρως - τ.3 178:31 

- Καλὸ κατευόδιο σας! 

Αβασκαμός του Αγά, ο - τ.3 142:19 

- Καλὸ ἀέρι. 

Αγι-Αναστασά, στην - τ.2 360:26 

βαθιά. Μὰ τὸ παλληκάρι τὸ καλό, εἶναι παλληκάρι καὶ στὸ θάνατό 

Αειπλάνητος, ο - τ.3 577:33 

καλὸ μοναστήρι, ὁ Ἁι - Γιάννης... Ἐπῆγα καμπόσες μέρες νὰ δοκιμάσω, 

 Αειπλάνητος, ο - τ.3 578:19 

- Καὶ τώρα γιὰ ποῦ εἶσαι, νά 'χουμε καλὸ ρώτημα; 

 Αλιβάνιστος, ο - τ.3 529:20 

- Σῦλε, πιδί μ', ἀκούσῃς καλὸ λόγο, τῆς εἶπεν ἡ Μολώτα. Ἄφ'σ' 

Αμερικάνος, ο - τ.2 268:32 

…βγάλῃ κανείς, ἔλεγεν, ἢ μὲ συρτή, ἢ μὲ πεζόβολο, καλὸ εἶναι. Ἐπεριποιεῖτο 

 Αμερικάνος, ο - τ.2 271:7 

μὰ ὣς τόσο, ὅταν ἡ γυναίκα ἔχῃ καλὸ σκαρί, δύσκολα γεράζει. Ἀκόμα 

 Αποσώστρα, η - τ.4 054:11 

ἔργο, ὅ,τι κι ἂν εἶχε καταπιαστῆ, δὲν τῆς ἐβγῆκε σὲ καλὸ τέλος, στὰ 

Άγια και πεθαμένα - τ.3 118:19 

Ἅμα θὰ ἐπέστρεφε μὲ τὸ καλὸν "νὰ δέσῃ" (δηλαδὴ νὰ δέσῃ τὸ καράβι 
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 Άγια και πεθαμένα - τ.3 118:24 

Ἡ κόρη εἶχε καλὸν ὄνομα, ἦτον μεγαλοπροικοῦσα, ἦτον λευκὴ καὶ 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 135:16 

Ὁ φίλος μου ἐνόμισε καλὸν ν' ἀντιγράψῃ τὸ σύνολον χωρὶς νὰ προσθέσῃ 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 144:26 

- Τί καλὸν πρᾶγμα νὰ εἶναί τις πιστὸς τοῦ ἀρχηγοῦ, αὐθέντα! εἶπεν 

Έρως - Ήρως - τ.3 170:25 

κάμῃ καλὸν γαμπρό, νοικοκύρη ἀπ' τὸ Μπρομύρ'. Κὶ τὰ λέει τάχα γιὰ νὰ… 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 589:25 

ξηράν, δὲν ἐλησμόνησε διὰ καλὸν καὶ διὰ κακὸν νὰ φωνάξῃ μὲ μεγάλην… 

Ελαφροϊσκιωτοι, οι - τ.2 493:16 

Ἡ μήτηρ δὲν ἤθελε τὸ καλὸν τῆς κόρης, ἡ πενθερὰ ἐμίσει ὁλοψύχως 

 καλύτερο (12εμφανίσεις σε 9 έργα) και καλύτερον (102 εμφανίσεις σε 30 

έργα). 

Γλυκοφιλούσα, η - τ.3 083:8 

- Καὶ τὸ καλύτερο ποὺ ἔχει νὰ τάξῃ κι αὐτὸς κι ὅλοι τους εἶναι νὰ 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 434:33 

- Καλὲς εἶναι οἱ δουλειές, μὰ τὸ μούχτι εἶναι καλύτερο. 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 445:6 

- Αὐτὸ θὰ ἦταν τὸ καλύτερο, εἶπεν θρασυδείλως ὁ Γύφτος. 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 485:20 

- Μάλιστα, τὸ τρίτο τὸ καλύτερο. 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 485:21 

- Τὸ καλύτερο; 

Κακόμης, ο - τ.3 558:9 
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ἄλλο καλύτερο δὲν ηὗρα. 

Λαμπριάτικος Ψάλτης - τ.2 530:29 

- Τώρα, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάμῃς ἄσχημα εἶναι... μὰ τὸ καλύτερο 

 Μαούτα, η - τ.4 068:23 

τίποτε, κ' εἶχε κι αὐτὴ τ' ὅμοιο, τὸ ξένο τῆς ἐφαίνετο καλύτερο ἀπὸ τὸ 

Μεγαλείων οψώνια - τ.4 428:29 

Ἡ μεγάλη ἀδυναμία κι ὁ καημός του ἦτο "νὰ γίνῃ τὸ παιδί του καλύτερο 

Ρόδιν' ακρογιάλια, τα - τ.4 263:28 

- Δὲν πρόκειται γιὰ ζημιά. Κάτι καλύτερο!... 

 Φόνισσα, η - τ.3 478:29 

- Μοῦ φαίνεται πὼς τὸ καλύτερο εἶναι νὰ σὲ κρύψω ἐδῶ τὴν νύχτα, 

Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 408:18 

συνδυασμὸς ἐναυάγησε. "Τόσο τὸ καλύτερο γιὰ μᾶς, παιδιά." Ἂν ὁ συνδυασμὸς 

Άκληρη, η - τ.4 049:18 

τις ἦτο δι' αὐτοὺς μεγάλη διασκέδασις· καὶ ἄλλο καλύτερον δὲν ἐζητοῦσαν, 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 186:2 

ὁ ἰατρὸς ἐσκέπτετο ὅτι δὲν ἐνόει διατί ἦλθε καὶ ὅτι καλύτερον θὰ ἦτο νὰ 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 193:12 

- Τόσον τὸ καλύτερον, εἶπεν· ὕπαγε εἰς τὸν διάβολον, λυσσασμένη 

Έρως - Ήρως - τ.3 168:13 

ὅτι ἦτο καλύτερον νὰ πλαγιάσῃ εἰς τὴν βάρκαν, καὶ ἀπῆλθε. 

Αγι-Αναστασά, στην - τ.2 347:31 

νὰ πείσῃ τοὺς ἀξέστους αἰπόλους, ὅτι τὸ καλύτερον θὰ ἦτο νὰ ὑπάγουν 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 592:36 

νύκτα. Τὸ ἀκόμη καλύτερον ἦτο ὅτι θὰ ἐδίδετο εἰς τὸ μυστηριῶδε 
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 Γυνή πλέουσα - τ.4 021:13 

εἶχε κάμει κάτι καλύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν του. 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 648:5 

καθ' ἑαυτὸν ὅτι τὸ καλύτερον ἦτο νὰ μὴ σκέπτηται περὶ τούτου. Τί τὸ 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 124:8 

δὲν ἐνύσταζον, ἐσκέφθην, ὅτι τὸ καλύτερον ἦτο νὰ περιμείνω τὴν ἀνατολὴν 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 175:9 

τονίζων ἐκ νέου ἀρχαῖον ᾆσμα, θὰ τὸ τονίσῃ καλύτερον παρ' ὅσον αὐτὸς 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 194:30 

Ἀλλὰ δὲν ἠμποροῦσαν νὰ ἐκφωνοῦν λόγους; Τόσον τὸ καλύτερον δι' 

Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 197:12 

Αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερον, τὸ προχειρότερον καὶ τὸ ἀσφαλέστερον. 

Καμίνι, το - τ.4 205:15 

ὅταν ἐρωτῶμεν χάριν φιλοφροσύνης τὸν καλύτερον φίλον μας κάτι 

 Μεγαλείων οψώνια - τ.4 426:15 

χιλίων δραχμῶν κατὰ μῆνα; Τί καλύτερον; Οὔτε στρατηγός, οὔτε πρόεδρος 

Μετανάστις, η - τ.1 007:14 

ὅτι ἦτο καλύτερον νὰ τοὺς καίουν. 

Ακόμη, βρέθηκαν οι ΛΤ κατάλληλο στο έργο Μεγαλείων οψώνια - τ.4 428:19 «- Σοῦ 

ηὗρα θέση. Εἶναι ἕνας πάγκος, εἰς μέρος διαβατικὸ καὶ κατάλληλο» και κατάλληλον στις 

παρακάτω φράσεις: Λαμπριάτικος Ψάλτης - τ.2 528:9 «ζῷον διὰ νὰ τὸ ἀφήσῃ νὰ βοσκήσῃ. 

Ἐζήτησε μέρος κατάλληλον διὰ νὰ...», Μαύρα κούτσουρα, τα - τ.4 478:21 «Ἦτο φερωνύμως 

κατάλληλον διὰ ν' ἀνακουφίζῃ τὰς λύπας, τοὺς καημούς,» Μετανάστις, η - τ.1 106:25 «- Ἔχεις 

κανὲν μέρος κατάλληλον διὰ νὰ ὁμιλήσωμεν; τὸν ἠρώτησεν», Φόνισσα, η - τ.3 429:32 «εἰς τὴν 

κατάλληλον ψυχολογικὴν θέσιν. Ἤ, τέλος, τὸν ἄφηνε νὰ κοιμηθῇ», Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 

456:23 «ἐνταῦθα ἔδαφος κατάλληλον διὰ νὰ γεννηθῇ τὸ θρέμμα τὸ καλούμενον» 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση της κατάληξης -η σε θηλυκά επίθετα που κατά 

τη λόγια κλίση έχουν κανονικά κατάληξη -α. Έτσι, για παράδειγμα το θηλυκό του επιθέτου 

καθαρός χρησιμοποιείται από τον Παπαδιαμάντη με την λόγια κατάληξη, ως καθαρά (6 φορές 

σε 3 έργα): Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 092:8 «τοὺς ἐχθρούς, φαιδρότης, καθαρὰ ἐνδυμασία, 

κατάλυσις τῆς νηστείας, ἐπισκέψεις...», Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 109:24, «"Σινδόνι καθαρᾷ" 

καὶ "Ἐξέστησαν Χοροί". Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ Κανόνος:...», Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 120:34 

«ἀλλ' ὄχι μὲ πολλὰς παραφωνίας, τὸ "Σινδόνι καθαρᾷ" καὶ τὸ "Κύματι...», Σταχομαζώχτρα, η - 

τ.2 124:2 «εἶπε καθαρᾷ τῇ φωνῇ. Ποῦ εὑρέθη ἐδῶ; Κάμνεις καὶ τέτοιες δουλειές,...» Χρήστος 

Μηλιόνης - τ.2 056:4 «- Μὴ ρίξετε ἄλλο! Ἐλᾶτε νὰ τὸν πιάσετε! ἠκούσθη καθαρὰ φωνὴ», 

Συντέκνισσα, η - τ.3 588:7 «Μεγάλη χύτρα μὲ νερὸν ἐθερμαίνετο εἰς τὴν ἑστίαν. Ἡτοιμάσθη 

καθαρὰ λεκάνη.». Χρησιμοποιείται όμως και με την δημώδη, ως καθαρή ( 4 φορές σε 4 

έργα). Βλαχοπούλα, η - τ.2 367:12 «- Ἂν ἦτον καθαρή, ἐπανέλαβε μὲ νέαν ὁρμὴν ἡ 

Γιωργούλα, χωρὶς νὰ...», Καλόγερος, ο - τ.2 318:23 «λέει; Εἶναι ἡ συνείδησή σου καθαρή; 

Τότε ἀπ' τὶς λέξεις δὲν ἔχεις νὰ...» Χήρα παπαδιά, η - τ.2 086:24 «βάλε μία καθαρὴ 

πετσέτα...». Μάλιστα, εμφανίζεται και η στερεότυπη έκφραση Καθαρή Δευτέρα κι όχι Καθαρά 

Δευτέρα, όπως θα ανέμενε κανείς: Αποκριάτικη νυχτιά - τ.2 309:32 «ἡ μάννα σου, Καθαρὴ 

Δευτέρα;" Ἀλλ' ἡ κορασίς, προλαβοῦσα, τοῦ λέγει:...» 

Ομοίως, απαντάται μία φορά σε ένα έργο ο ΛΤ καψερή, θηλυκό του επιθέτου 

καψερός, μόνο με τη δημώδη κατάληξη: Φόνισσα, η - τ.3 490:29 «...καὶ στὸ βυζὶ δὲν κολλάει. 

Κ' ἡ μάννα του ἡ καψερή, τόσο καλὰ δὲν εἶναι...» 

Ακόμη, τα επίθετα που έχουν λόγια προέλευση και είναι τριγενή και δικατάληκτα 

χρησιμοποιούνται διατηρώντας τα λόγια χαρακτηριστικά ως προς το σχηματισμό των τριών 

γενών και την κλίση. Έτσι στα παρακάτω παραδείγματα φαίνεται η προτίμηση του λόγιου 

τύπου για το θηλυκό των επιθέτων κάθετος, κακόδοξος, καλλίζωνος, καλλίμορφος 

κατάπληκτος, κατάφυτος, κάτωχρος, κεραυνοβόλος και κίβδηλος. 

Για τα ονόματα - τ.3 402:23 

Βλέπει τὴν μικρὰν κάθετον γραμμὴν εἰς τὴν θύραν τούτου καὶ ἀδιστάκτως 

Νοσταλγός, η - τ.3 052:25 

τὴν ὕψωσε κάθετον ἐπὶ τοῦ ζυγοῦ, ἐφ' οὗ ἐκάθητο, ἔλαβε τὴν ἄκρην 

Ολόγυρα στη λίμνη - τ.2 385:27 

αἰωρούμενος ὡς σχοινοβάτης, καὶ ἤνοιγε βαθεῖαν κάθετον ὀπὴν εἰς μίαν 
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Γυφτοπούλα, η - τ.1 637:32 

τὴν κακόδοξον πλάνην του, καὶ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς μαθητάς του ἐφαρμάκωσε 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 639:23 

καὶ κακόδοξον πλάνην του. Οἱ γοῦν φίλοι καὶ ὁμόφρονές του, ἔστωντας 

Θέρος-Έρως, τ. 2 184:10 

‘Η Ματή ἐβαδιζε δεξιόθεν παρά το πλευρόν τῆς γραῖας, ὑψηλή, εὐσταλής, καλλίζωνος. 

Βλαχοπούλα, η - τ.2 370:6 

Ἄ! περικαλλής μορφή! Ἄ! ὄνειρον! Ἄ! ὀπτασία! Ὤ! καλλίμορφος χωριατοπούλα! 

Έρως-Ήρως, -τ.3 182:2 

Ἐκείνη, ἂν εἶχε δύναμιν νὰ τὸν ἀκούῃ, θὰ τὸν ἐκοίταζε κατάπληκτος 

 

Η Γυφτοπούλα, τ.1 615:30 

 

Ἡ Ἀϊμὰ ἔμεινε μὲ τὸ στόμα κεχηνός, θεωροῦσα αὐτόν, ἄναυδος καὶ κατάπληκτος. 

 

Φόνισσα, -τ.3, 489:14 

Ἐκοίταξεν ἄνω καὶ κάτω, εἰς τὴν κοιλάδα τὴν κατάφυτον ἀπὸ ἐλαιῶνας, ἀλλὰ ψυχὴ δὲν 

ἐφαίνετο.  

Θρησκευτικά Άρθρα, -τ.5, 200:24 

Τὸ μέρος εἶναι κατὰ τὴν νοτιοδυτικήν, τὴν κατάφυτον καὶ πρασινοβολοῦσαν 

παραθαλασσίαν τῆς νήσου, τὴν ὁποίαν εἷς εὐσεβὴς ἱερομόναχος πνευματικός, κατὰ τοὺς 

τελευταίους χρόνους διατρίψας ἐκεῖ, ὠνόμασε «γωνίαν τοῦ Παραδείσου».  

Τ’ Αερικό στο δέντρο, τ.4. 215:1 

Ἡ γρια-Σινιώρα ἐταράχθη, ἔγινε κάτωχρος, καὶ τρέμουσα εἶπεν: «Ὅπως μ᾿ ἐτάραξε, νὰ 

τὸν ταράξῃ!» 

Τραγούδια του Θεού, τ.4. 398:8 

 Ἡ μικρὰ Κούλα ἦτο ἰσχνή, κάτωχρος, πυρέσσουσα, κ᾿ ἔκειτο σχεδὸν ἀναίσθητος ἐπὶ 

τῆς κλίνης. 

Γυφτοπούλα, τ.1. 536:13 
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Εἰσῆλθεν ἡ ἡγουμένη. Ἦτο γυνὴ πεντηκοντοῦτις, ὑψηλή, λευκὴ καὶ κάτωχρος. 

Οι Μάγισσες, τ.3. 235:3 

Ἐδοκίμασε ν᾽ ἀποσείσῃ τὴν κεραυνοβόλον νάρκην, ν᾽ ἀποτινάξῃ τὸν ἐγρηγορότα 

ἐφιάλτην, νὰ κινήσῃ τὰς μολυβδίνους κνήμας, καὶ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸν οἰκίσκον του. 

Θάνατος Κόρης, τ.4. 186:9 

 Δὲν ἤξευρεν ὑπερμέτρους, κιβδήλους φιλοφρονήσεις. Δὲν ἠγάπα τὴν ἐπίδειξιν 

Τα μεταγενέστερα, ωστόσο, καλόγνωμη, καλόκαρδη, καλοκόκκαλη, καλότυχη, 

κάτασπρη, καταπράσινη και κατάμαυρη,  -παρότι σύνθετα- χρησιμοποιούνται από τον 

Παπαδιαμάντη, με το θηλυκό γένος σχηματισμένο κατά τη δημώδη κλίση.  

Μια ψυχή, τ.2. 230:9 

Ἦτο φαιδρὰ καὶ καλόγνωμη καὶ πάντοτε ἐμειδία καὶ ποτὲ δὲν παρήκουσεν εἰς τὸ 

θέλημα τῆς μητρός της ἢ τῆς μάμμης της· καὶ τώρα… τὴν ἀποφάσισ᾽ ὁ γιατρός! 

Τ’ Μπουφ’ του π’λι, τ.3 

[...] Ὅσον ἀφορᾷ τὴν Σινιώραν, τὴν καπετάνισσαν, ὅλ᾽ οἱ ἄνδρες τὴν ἐθεωροῦσαν ὡς 

πολὺ καλόκαρδην, ὅταν τὴν ἔβλεπαν ἀνοιχτοπρόσωπην, κοκκινομαλλού, χονδρὴν ὡς 

ξυλίνην καρούταν*, [..] Πῶς νὰ μὴν εἶναι καλόκαρδη, καὶ πῶς νὰ μὴν τῆς ἔρχωνται 

δεξιά, ἀφοῦ εὐθὺς μετὰ τὸν γάμον της, ὅταν ἀπέθανεν ἡ πρώτη γυναίκα του, καὶ τὴν 

ἐπῆρε χηρευμένος ὁ Στέφος (ἡ μακαρῖτις ἐκείνη ἐπέζησε μόνον ἕως τὸν δέκατον μῆνα 

μετὰ τὸν γάμον της, [...] Ἀπ᾽ ἐδῶ φαίνεται ὅτι δὲν εἶχε προλήψεις, ἡ «καλοκόκκαλη». 

[...] 

 

Μουσικολογικά, τ.5 237:18 

Ἀξίζει ἀληθινὰ νὰ σὲ καλοτυχίζουμε σένα τὴ Θεοτόκο, ποὺ εἶσαι πάντα καλότυχη, καὶ 

καθαρώτατη, καὶ μάννα τοῦ Θεοῦ μας... 

 

Χρήστος Μηλιόνης, τ.2. 25:11 

―  Εἶναι παράξενο νὰ ἔχῃς ὄρεξη νὰ κλαίῃς, παιδί μου. Καὶ τί σοῦ κάμαμε; Ποιὸς σ᾽ 

ἐμάλωσε; Μὴ δὲν εἶσαι ἡ πλέον καλότυχη καὶ ἡ γκιουζὲλ μπὰς* τοῦ χαρεμίου; 

 

Η Καλλικατζούνα, τ4. 541:1 
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Κάτασπρη ἡ κορφὴ τοῦ †Κατεβάτη†, γίγαντος μεταξὺ πυγμαίων, κατὰ τὸν Μαΐστρον 

ἐπάνω ἐκεῖ. 

 

Τα Λιμανάκια, τ.4. 178:26 

Ἄ! τώρα ἀντίκρυζαν τὴν ὡραίαν καταπράσινην νῆσον, ὁποὺ ἦτον ὡς παράδεισος 

φυτευμένος ἀνάμεσα εἰς τὰ τέσσερα πέλαγα, τὰ ὁποῖα τὴν ἔβρεχαν ὡς οἱ τέσσαρες 

ποταμοὶ τὸ πάλαι τὸν κῆπον τῆς Ἐδέμ.  

 Ο Αβασκαμός του Αγά, τ.3. 142:30 

― Εἶδες τί μοῦτρο! Ἀράπισσα, νὰ χαθῇ! 

― Μαύρη, κατάμαυρη. 

 

Βαρδιάνος στα Σπόρκα, τ.2. 630:3  

Ἡ πρώτη τούτων ἦτο μαύρη, κατάμαυρη τὸ πρόσωπον, ἡ δευτέρα ἦτο κίτρινη φλωρί, ἡ 

τρίτη ἦτο κόκκινη κρεμίζι* 

Εξαίρεση αποτελεί η χρήση του ΛΤ κατάμαυρον στο παρακάτω παράδειγμα:  

Βαρδιάνος στα Σπόρκα, τ.2. 546:35  

«θὰ μᾶς πεθάνετε!…» ὡς μικρὸν καταληπτὸν περιθώριον εἰς κατάμαυρον καὶ 

ἀκατανόητον σελίδα βιβλίου.  

Επίσης, ο Παπαδιαμάντης, παράλληλα προς τους ΛΤ κακαί (6 εμφανίσεις σε 6 έργα) 

και καλαί (14 εμφανίσεις σε 10 έργα), χρησιμοποιεί και τους ΛΤ κακιές (1 φορά σε ένα έργο), 

κακές ( 8 εμφανίσεις σε 8 έργα) και καλές (10 εμφανίσεις σε 9 έργα). 

Ο ΛΤ κακαί 

Αγάπη στον κρεμνό - τ.4 481:22 

καὶ ὑπάρχουν καὶ κακαὶ ὧραι, ὡς λέγεται. Ἀλλὰ διατί νὰ τὸ δέσῃς τοῦ δρόμου 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 388:14 

αἱ γραῖαι ἐξίσου κακαί. Τοὐλάχιστον ἡμέραν τινὰ ἀπήντησε μίαν, ἥτις ἔδειξε πρὸς αὐτὴν 

Μάννα και κόρη - τ.4 516:2 

αὐτά, ἀλλ' ἐκεῖναι ὠργίσθησαν καὶ τὴν ὕβρισαν· ἔκτοτε ἔγιναν κακαὶ μὲ 

Μετανάστις, η - τ.1 082:10 
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τὴν νέαν εἶπον πολλὰ αἱ κακαὶ γλῶσσαι, καθὼς ἠξεύρεις. Κρῖμα ὅμως, 

Τύχη απ' την Αμέρικα, η - τ.3 335:33 

κακαὶ νόσοι πλειότεραι καὶ διαφθορὰ καὶ κακουργία μεγίστη. 

Φόνισσα, η - τ.3 481:22 

Ὑπῆρξαν κ' αἱ κακαὶ γλῶσσαι, αἵτινες εἶπον ἄνευ τῆς ἐλαχίστης πιθανότητος 

Ο ΛΤ κακιές 

Μετανάστις, η - τ.1 042:24 

ἐμέν' ἀρρώστιες τρέμουνε καὶ ὅσες κακιὲς ἀνάγκες. 

Ο ΛΤ κακές 

Αγι-Αναστασά, στην - τ.2 360:20 

δυὸ κακὲς γειτόνισσες ποὺ μαλώνουν, καὶ πιάνονται μαλλιὰ μὲ μαλλιά. 

Μπουφ' του π'λι, τ' - τ.3 652:20 

- Κλεφτρίνες, πλιό, κακὲς κλεφτρίνες, παιδάκι μ'! Τ' ἀκοῦς ἐσύ, 

Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου - τ.4 096:7 

κάτι κακὲς γυναῖκες, ἐκεῖ στὸ μαχαλά, στὸ δρόμο ποὺ περνῶ, καὶ τὶς 

 Ρόδιν' ακρογιάλια, τα - τ.4 273:21 

- Τὰ πιστεύω, λέει;... Δυὸ μάγισσες, δυὸ κακὲς γυναῖκες, τὶς ξέρω, 

Σταχομαζώχτρα, η - τ.2 120:15 

βγαίνει. Ἐγὼ ἀρρώστησα δύο φορὲς ἀπὸ κακὲς ἀσθένειες τοῦ τόπου ἐδῶ, 

Στρίγλα μάννα - τ.3 393:24 

ὤ! οἱ ὧρες ἐκεῖνες ἐγίνοντο κακὲς ὧρες, κ' ἐσήμαινον ὅτι δὲν ἦτον "κισμέτι" 

Φραγκλέικα, τα - τ.4 454:29 

νὰ πιασθοῦμε μαλλιὰ μὲ μαλλιά, σὰν τὶς κακὲς γειτόνισσες. Μὴν 

Φωνή του Δράκου, η - τ.3 621:13 

Ἀπ' τὶς δύο κακὲς ὧρες, τὴν μία ποὺ ἕνα πλάσμα ἔπεσε σὲ πειρασμό, 
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Ο ΛΤ καλαί 

Αβασκαμός του Αγά, ο - τ.3 141:26 

οἴκτου καὶ παρήρχετο. Τὸν ἔβλεπαν καὶ αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, ὅσαι ἐκουβαλοῦσαν 

 Για τα ονόματα - τ.3 397:23 

ἢ μεγάλες τηγανίτες, καὶ τόσα ἄλλα "χάδια τῆς κοιλιᾶς", ὅσα αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες  

Γυνή πλέουσα - τ.4 028:4 

αἱ καλαὶ γειτόνισσαί της. 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 382:15 

τὸ γελοῖον εἶχεν. Ἀλλ' αἱ καλαὶ γειτόνισσαι ἐγέλων, μόνον διότι ἦτο γυφτοπούλα. 

 «Ιδιόκτητο», το - τ.4 570:12 

παραπονεθῇ. Καὶ ἂν πολλοὶ παρεπονοῦντο, τίς τοὺς ἤκουεν; Αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες 

Ιδιόκτητο», το - τ.4 570:16 

Ἀλλ' αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες εἶχον δωμάτια δι' ἐνοίκιον μέσα εἰς τὰς 

«Ιδιόκτητο», το - τ.4 570:20 

πάντοτε καὶ προκαταβολικῶς. Αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες ἐπροτίμων πάντοτε 

Ιδιόκτητο», το - τ.4 571:5 

Κ' ἐσκανδαλίζοντο αἱ καλαὶ γειτόνισσαι. Πολλοὶ κατέκρινον τὸν παπα – 

Λιμανάκια, τα - τ.4 178:15 

καὶ πολλὰ κουφάρια ἀνθρώπων. Αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, αἱ εὐλαβεῖς χριστιαναί, 

Πιτρόπισσα, η - τ.4 311:13 

ὅλαι αἱ καλαὶ ψυχαὶ τοῦ Ἐπάνω Μαχαλᾶ, καὶ κάθε γειτόνισσα καὶ 

Πιτρόπισσα, η - τ.4 312:6 

ἀνησυχοῦσαν κ' αἱ καλαὶ γειτόνισσαί της. 

Χατζόπουλο, το - τ.4 415:29 
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τολμήσει νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ Κάστρον τὰς ἡμέρας ἐκείνας, ὅπου ὅλαι αἱ καλαὶ 

γειτόνοσσαι 

Χριστούγεννα του τεμπέλη, τα - τ.3 157:12 

αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, αἱ γειτόνισσαι, εἶχε σιμὰ εἰς τὰ βαρέλια καὶ 

Ωχ! Βασανάκια - τ.3 012:19 

εἶχον νηστεύσει ὡς καλαὶ χριστιαναί, ᾐσθάνοντο τὴν ἀνάγκην τῆς ἐξομολογήσεως 

Ο ΛΤ καλές 

Βενέτικα, τα - τ.4 439:29 

καλὲς κυράδες". Καὶ κά, κά, κά, τὰ γέλια, καὶ κά, κά, κά, τὰ γέλια. 

Βενέτικα, τα - τ.4 439:31 

νὰ ἰδῶ κάπου ἀνάμεσα στὰ πυκνὰ κλαδιά, κάτω στὸ ρέμα, τὶς "καλὲς κυράδες", 

Για την περηφάνια - τ.3 213:24 

καλὲς ἀντάμωσες. 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 434:33 

- Καλὲς εἶναι οἱ δουλειές, μὰ τὸ μούχτι εἶναι καλύτερο. 

Κλεφτοπαρέα, η - τ.4 603:30 

Τί καλὲς κουβέντες ἔχετε, βρὲ παιδιά; 

 Κρούσματα, τα - τ.3 548:1 

- Ἔλεγαν, κορίτσι μου: "Ἀκοῦτέ μας· μιλᾶτέ μας· ἡμεῖς, καλὲς κυράδες 

Λαμπριάτικος Ψάλτης - τ.2 530:21 

βοσκοί, ἂς εἶναι καλά, τὲς καλὲς μέρες ἔρχονται, μᾶς κάνουν γενιά... 

Στρίγλα μάννα - τ.3 393:23 

τὴν εὕρισκε μπροστά της, καὶ αὐτὴ τῆς ηὔχετο "ὧρες καλές!" 

Συντέκνισσα, η - τ.3 584:6 

τὲς καλὲς ἐνορίτισσες. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε φέρει εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ 
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Φιλολογικά - τ.5 282:19 

"καλὲς χρονιές", καὶ μᾶς ἐφίλευαν, ζεστὰ ἀκόμη, τὰ μόλις βαφέντα 

Ακόμη, παράλληλα προς τους λόγιους τύπους καινουργές (1 φορά σε 1 έργο), 

Αβασκαμός του Αγά, τ.3, 142:4 «πλοῖον καινουργὲς καλὰ ἀρματωμένον, ὡραῖα 

χρωματισμένον, ἡ θεια - Σειραϊνὼ» και καινουργή (7 φορές σε 5 έργα), προτιμά ο συγγραφέας 

τον μεταγενέστερο τύπο καινούργιο (7 εμφανίσεις σε 6 έργα) και καινούργια (6 φορές σε 5 

έργα). 

Ο ΛΤ καινουργή 

-Ελαφροϊσκιωτοι, οι - τ.2, 485:30 

εἰς τὰ δύο παιδία. Ἐξεδίπλωσε καὶ τὴν μαύρην καινουργῆ φουστάναν της, 

 

- Ναυαγίων ναυάγια - τ.2, 503:26 

ὅσον δι' ἕνα ὡραῖον φλόκον ἐκ λευκοῦ πανίου, καινουργῆ, τὸν ὁποῖον οὐ 

 

- Σταχομαζώχτρα, η - τ.2, 115:3  

καινουργῆ μανδήλαν, καὶ τὸν Γέρο καὶ τὴν Πατρώνα μὲ καθαρὰ ὑποκαμισάκια 

 

- Σταχομαζώχτρα, η - τ.2, 124:9  

καινουργῆ "ἄδολην" μανδήλαν, τὰ δὲ δύο ὀρφανὰ εἶχον καθαρὰ ὑποκαμισάκια 

- Φιλολογικά - τ.5, 262:11  

Τοὺς ἔδωκα εἴκοσι γενοβέζικα σκοῦδα καὶ καινουργῆ ὑποδήματα, καὶ τοῦτο 

 

- Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2, 439:25  

ἐπλησίαζον ὁδηγούμενοι ὑπὸ τοῦ Λάμπρου εἰς γραφεῖόν τι μὲ καινουργῆ κάγκελα 

 

- Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2, 449:3  

Οὗτος, καμαρώνων ἤδη νοερῶς τὰ καινουργῆ τσαρούχια, ὑπέθετεν ὅτι 

 

 

Ο ΛΤ καινούργιο 

 

Αγνάντεμα, τ' - τ.3 203:1 

Νά κ' ἡ σκούνα τοῦ καπετὰν Ἀποστόλη τοῦ Βιδελνῆ, καινούργιο 

 

Αγνάντεμα, τ' - τ.3 204:16 

ἀρραβῶνα. Σὰν τῆς ἔδωσε ἀρραβῶνα, ἐσκάρωσε καινούργιο καράβι· καὶ 
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Γαγάτος και τ'άλογο, ο - τ.3 252:9 

ὡς καινούργιο κόσκινο· δὲν ἤξευρε τί νὰ τὸ κάμῃ· τοῦ ἐφαίνετο 

 Καλλικατζούνα, η - τ.4 543:11 

ὅτι τὸ σπίτι του ἦτο σχεδὸν "καινούργιο" καὶ δὲν ἐπερίμενε ν' ἀκούσῃ 

 

Μαύρα κούτσουρα, τα - τ.4 472:4 

Στὴν Ἀβρακὴ εἶν' ἕνα νερό, καινούργιο συντριβάνι, 

 

Πανδρολόγος, ο - τ.3 377:5 

... καὶ δὲν εἶναι τίποτε παλιὸ ποὺ νὰ μὴ μπορῇ νὰ γίνῃ καινούργιο... 

 

Φώτα - Ολόφωτα - τ.3 043:27 

τοῦ ἐφόρεσε καινούργιο καθαρὸν ὑποκαμισάκι καὶ ποδίτσαν, τὸ ἀνέκλινεν 

 

Ο ΛΤ καινούργια 

Γυνή πλέουσα - τ.4 025:25 

ἀπὸ ἔμφυτον παιδικὴν κακίαν, ἴσως ἐπειδὴ τὸν εἶδε νὰ φορῇ καινούργια 

 

Κουκούλωμα, το - τ.4 594:27 

Τώρα πλέον ὅλοι τοῦ εὔχονται "μὲ γειὰ καὶ τὴν καινούργια μάννα". 

 

Ναυαγοσώσται, οι - τ.3 371:22 

ἐπειδὴ εἶναι καινούργια καὶ γερὴ καὶ καλοφτιασμένη. 

 

Πανδρολόγος, ο - τ.3 377:1 

ἀπήντησεν ὁ Στέλιος· πασχίζω νὰ κάμω τὰ παλιὰ καινούργια... εἶν' αὐτὸ 

 

Πανδρολόγος, ο - τ.3 377:4 

- Κι ὅλα τὰ παλιὰ καινούργια γίνονται, (ἐπῆρε δρόμον ἡ γλῶσσα τοῦ 

 

 Ψυχοκόρη, η] - τ.4 615:15 

ἥτις εἶχε φορέσει τὰ καλοκαιρινά της τὰ καινούργια, καὶ ἦτο ὅλη καμάρι 
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Ως πρός τον τόνο, παρατηρείται σταθερά η μετακίνησή του όταν απαιτείται από τη 

λόγια κλίση. Εξαίρεση αποτελούν οι ΛΤ κατακόκκινη του επιθέτου κατακόκκινος, κάτασπρη 

του επιθέτου κάτασπρος, κατάμαυρη του επιθέτου κατάμαυρος και κίτρινη του επιθέτου 

κίτρινος. Ωστόσο, στα ίδια επίθετα ο Παπαδιαμάντης «κατεβάζει» τον τόνο κατά την κλίση. 

Έτσι απαντώνται οι τύποι κατακοκκίνους, καταπρασίνους και κιτρίνην στις παρακάτω 

φράσεις. 

Άνθος του Γιαλού - τ.4 155:10 

μίτρες στὸ κεφάλι, κ' ἐφοροῦσαν μακριὲς γοῦνες μὲ πορφύρα κατακόκκινη 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 546:35 

ἦτο μαύρη, κατάμαυρη τὸ πρόσωπον, ἡ δευτέρα ἦτο κίτρινη φλωρί, 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 547:6 

μαύρη, ἦτο ἡ Πανούκλα, ἡ δευτέρα, ἡ κίτρινη, ἦτο βεβαίως ἡ Χολέρα, 

Παιδική Πασχαλιά - τ.2 171:24 

καὶ μὲ μήκωνας κατακοκκίνους, μὲ δενδρολίβανον καὶ μὲ ποικιλόχροα 

Λαμπριάτικος Ψάλτης - τ.2 537:16 

ὁ Καμπογιάννης, μὲ τὴν κιτρίνην ζωνάραν, τὸ ξυραφισμένον γένειον καὶ 

Φόνισσα, η - τ.3 469:8 

τεραστία μορέα ἐξέτεινε τοὺς μεγάλους καταπρασίνους κλῶνάς της, 

Τέλος, ο Παπαδιαμάντης γράφει το επίθετο κλασικός
6
 με ένα -σ-, όπως το γράφουμε 

κι εμείς σήμερα, παρότι επί μακρόν γραφόταν με δυο -σσ-. 

Φιλολογικά - τ.5 243:20 

διὰ νὰ κοιμηθῶ. Ποῦ οἱ κλασικοί, ἀλησμόνητοι ἐκεῖνοι χρόνοι, τῆς... 

3.4  Επιρρήματα 

 

3.4.1 Κατηγοριοποίηση 

                                                           
6
 Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τυπογραφικό λάθος δεδομένου ότι το επίθετο 

απαντάται μόνο μια φορά. 
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Τα επιρρήματα σύμφωνα με τον πίνακα κατηγοριοποίησης εντάσσονται στην 

κατηγορία 07 και 07α όταν πρόκειται για επιρρηματικές εκφράσεις. Στην δεύτερη αυτή 

κατηγορία έχουν ενταχθεί εκφράσεις όπως π.χ. κούτσα-κούτσα, κάτω-κάτω, καλά-καλά, 

κλεφτά-κλεφτά, καληώρα ή καθεξής αλλά και άλλες όπως π.χ. δια το καλόν, με το καλόν, δια 

καλόν και δια κακόν κτό.  

Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 426:13 

Ὁ μπάρμπ' Ἀναγνώστης κατέβη κούτσα - κούτσα, καὶ εἰς τὸν δρόμον πρῶτον 

Ἔρως - Ἥρως, τ.3 171:20  

Ὁ Γιωργὴς εἶπεν ὅτι ὁ κυβερνήτης του ἤξευρεν, ὅτι δὲν εἶχεν ἐξηγηθῆ, καὶ τὸ κάτω-

κάτω ὀλίγον τὸν ἔμελεν.  

Χωρίς Στεφάνι, τ. 3 132:2 

 

ἀρχίσῃ ἡ Ἀκολουθία ν' ἀσπασθῇ κλεφτὰ - κλεφτὰ τὸν Ἐπιτάφιον, καὶ 

 

Φόνισσα, η - τ.3 483:9 

τότε καὶ τώρα τὸ εἶχε κάμει διὰ τὸ καλόν. Ἐκουλουριάζετο ὑποκάτω εἰς 

Φόνισσα, η - τ.3 500:27 

Ὅθεν, διὰ καλὸν καὶ διὰ κακόν, ἐπῆραν μαζὶ καὶ τὶς κάπες των. 

 Φώτα - Ολόφωτα - τ.3 040:20 

αἰσίως ὁ υἱός της, νὰ ἐγέννα μὲ τὸ καλὸν καὶ ἡ νύμφη της· τριπλῆ δὲ τρομάρα 

3.4.2 Γραμματικές παρατηρήσεις 

Ως προς το σχηματισμό των επιρρημάτων, παρατηρείται ότι ο Παπαδιαμάντης 

προτιμά τη χρήση του επιρρήματος καλά (700 εμφανίσεις σε 141 έργα) έναντι του καλώς 

(279 εμφανίσεις σε 73 έργα), τη δημώδη δηλ. κατάληξη -α- αντί της λόγιας -ως. 

Παραδείγματα χρήσης του ΛΤ καλά 

Άγια και πεθαμένα - τ.3 124:33 

- Μπουρίνι, καλὰ λές, Γιάννη, εἶπεν ὁ γερο - Δημητρός, συλλαβὼν τὴν 

Άγια και πεθαμένα - τ.3 125:1 

ν' ἀφήσῃ τὰ κόλλυβα. Καλὰ τὸ παρωμοίασες. Σὰν τὴ βάρκα ποὺ θὰ πέσῃ 
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 Άγια και πεθαμένα - τ.3 126:26 

τὰ εἶχε δέσει καλὰ εἰς τὴν μίαν ἄκρην τῆς μεγάλης μανδήλας της. Εἶτα 

Άκληρη, η - τ.4 049:28 

Γυναῖκές τινες ἐγόγγυσαν ὅτι δὲν ἤκουον ἢ ὅτι δὲν ἔβλεπον καλά, τὰ 

Άκληρη, η - τ.4 050:5 

- Ἰπέρσ' ἦταν καλά, θεια - Μαχώ, εἶπεν ἀποτείνας τὸν λόγον πρὸς 

Άλλος τύπος - τ.3 594:29 

γένεια. "Καλὰ πᾷς· βαστιέσαι ἀκόμα", μοῦ λέει. "Καὶ σὺ καλὰ κρατιέσαι" 

Άλλος τύπος - τ.3 598:23 

Ἡσύχασε... Καλὰ τοῦ ἔλεγα ἐγὼ νὰ μὴ κάνῃ πολλὰ διαβάσματα, νὰ μὴ 

Άλλος τύπος - τ.3 599:14 

Καλὰ ποὺ δὲν ἀξιώθηκα κ' ἐγὼ νὰ 'μβῶ στὸν κόσμο... Βάρδα ἀπὸ γυναῖκες, 

Άσπρη σαν το χιόνι - τ.4 197:19 

Καὶ ὅλα μὲν αὐτὰ καλὰ ἦσαν τότε· ἀλλὰ τώρα, ὅταν ἐγήρασέ τις, 

Άψαλτος - τ.4 072:21 

τὸν νιόγαμπρο; Δὲν τὸ βλέπω καλὰ τὸ κότερο. 

 Άψαλτος - τ.4 073:25 

καλὰ οὔτε ἀπὸ ἀκτοπλοΐαν, οὔτε πῶς νὰ "σιγουράρῃ" τὸ πλοῖόν του εἰς 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 144:14 

- Ἓν πλοῖον ἦλθεν ἐναντίον μας, καὶ πολεμεῖ καλά, δὲν χωρατεύει. 

 Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 144:29 

- Ἡσύχασε, φίλε μου· τὸν Διάβολον αὐτὸν θὰ τὸν διορθώσω καλὰ ἐγώ. 

Παραδείγματα χρήσης του ΛΤ καλώς 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 342:30 

συγγραφεὺς τοῦ ρηθέντος χειρογράφου καὶ καλῶς τὸ συνέγραψεν. 
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 Έρμη στα ξένα - τ.4 082:7 

καλῶς κ' εὐσχήμως θ' ἀπηλλάσσετο αὐτῆς. Ἀλλ' ἡ Ἀρχοντούλα δὲν 

 Έρωτας στα χιόνια - τ.3 109:21 

τις νὰ τοῦ ἀποδώσῃ πρόθεσιν ὅτι ἐπεχείρει ν' ἀναβῇ, καλῶς ἢ κακῶς, 

 Όνειρο στο κύμα - τ.3 268:11 

καὶ πλέουσα. Ἤξευρε καλῶς νὰ κολυμβᾷ. 

Αγγέλιασμα, τ' - τ.4 400:7 

ὅπου ἦτο κτισμένη ἡ μικρὰ καλῶς περιποιημένη ἔπαυλις, καὶ ὅπου ὁ 

Αγγέλιασμα, τ' - τ.4 401:26 

Ὁ Γ. ἤκουεν, ἀλλὰ δὲν ἐννόει καλῶς, καὶ δὲν ἀπήντησεν. Ὁ γέρων μοναχὸς 

Αγι-Αναστασά, στην - τ.2 359:18 

- Γιάννη, πάντα καλῶς νὰ σᾶς βρίσκου. 

 Αγι-Αναστασά, στην - τ.2 359:21 

- Κὶ πάντα καλῶς νά 'ρχισι, μπαρμπα - Γιώργη! 

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το ΛΤ κακά, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνον ως 

επίθετο. Επίσης, ο ΛΤ καλύτερα χρησιμοποιείται ως επίρρημα συχνότερα απ’ ότι ο ΛΤ 

καλύτερον. 

Παραδείγματα χρήσης του ΛΤ καλύτερα 

Καλόγερος, ο - τ.2 341:27 

- Θὰ πάγω καλύτερα, εἶπεν, ἀφοῦ ἐπὶ στιγμὴν ἐσκέφθη, νὰ βροντήξω 

Κουκλοπαντρειές, οι - τ.3 570:27 

Στὴν Πόλη, ποὺ εἶναι Τοῦρκος, καὶ πάλι σὲ πονοῦν καὶ σὲ βοηθοῦν καλύτερα. 

Μετανάστις, η - τ.1 104:30 

- Εἶναι ἀδύνατον νὰ σκεφθῶ καλύτερα, πάτερ μου. 

Πεποικιλμένη, η - τ.4 337:32 
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ὅτι ἐγὼ θὰ ἐνθυμούμην καλύτερα τὰ κατατόπια, ὡς παλαιός, καὶ ἀγαπῶν 

Παραδείγματα χρήσης του ΛΤ καλύτερον 

Φιλολογικά - τ.5 265:25 

Γυνὴ σχοῦσα ἀντίζηλον μίαν χώραν δὲν ἠδύνατο καλύτερον νὰ ἐκφρασθῇ. 

Φιλολογικά - τ.5 308:26 

Τὸ μέτρον θὰ ἦτο φιλανθρωπότατον. Θὰ ἔζων αὐτοὶ καλύτερον ἐκ τοῦ κόπου τῶν... 

 

3.5 Ρήματα 

 

3.5.1 Κατηγοριοποίηση 

Τα ρήματα που αρχίζουν από -κ- ανέρχονται σε 6504. Απ΄αυτά τα 728 ανήκουν στην 

κατηγορία 05α, δηλαδή βρίσκονται σε περιφραστικό χρόνο και τα 2894 στην 05β, δηλαδή 

συνοδεύονται από τα θα, αν , ας, να, δια να, εάν ή όταν και βρίσκονται σε έγκλιση 

υποτακτική. Οι 2816 ΛΤ αντιστοιχούν σε μονολεκτικούς τύπους του ρήματος σε οριστική ή 

προστακτική. 12 ΛΤ ανήκουν στην κατηγορία 05γ, είναι δηλαδή απαρέμφατα. 66 ΛΤ 

αποτελούν ρηματικές περιφράσεις, κατηγορία 05δ, που σχηματίζονται κυρίως από τις λέξεις 

καλό/καλόν ή κακό/κακόν με το ρήματα είναι, έχω ή θέλω σε κάθε χρόνο
7
. 

                                                           
7
 Τα ρήματα αυτά χαρακτηρίζονται απολεξικοποιημένα (delexical verbs) δεδομένου ότι η σημασία βρίσκεται 

στο ουσιαστικό ή στο επίθετο που τα συνοδεύει ενώ τα ίδια λειτουργούν ως «κενά» σημασίας και είναι φορείς 

μόνο γραμματικών πληροφοριών. ( δες και Θαν. Νάκα, ‘Ρηματονοματικές, ρηματεπιρρηματικές κτλ. περιφράσεις 

στη Νέα Ελληνική’, Γλωσσοφιλολογικά, Β΄, κεφ. 6) 

Απολεξικοποιημένα ρήματα, αυτά που συντάσσονται συχνά με ένα ουσιαστικό το οποίο φέρει την κύρια 

σημασία: π.χ. βάζω την υπογραφή μου (= υπογράφω), δίνω συμβουλή (= συμβουλεύω), κάνω την προσευχή 

μου (= προσεύχομαι). http://www.academyofathens.gr/el/node/1266 Προσπελάστηκε στις 02/06/2016 

http://www.academyofathens.gr/el/node/1266
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3.5.2 Γραμματικές παρατηρήσεις 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, η χρήση ΛΤ σε υποτακτική ξεπερνά τη 

χρήση της οριστικής και προστακτικής μαζί. Απουσιάζει εντελώς η χρήση της ευκτικής ενώ 

εξαιρετικά περιορισμένη είναι η χρήση του απαρεμφάτου, το οποίο φαίνεται ότι τείνει να 

εξαφανισθεί. Όπως μάλιστα παρατηρείται στα παραδείγματα που ακολουθούν, το 

απαρέμφατο κυρίως απαντάται σε παραθέματα που παρεμβάλλει στο εκάστοτε έργο του ο 

Παπαδιαμάντης και δεν αποτελούν γλωσσική επιλογή του ίδιου του συγγραφέα. 

 Έμποροι των Εθνών, τ.1, 231:1 

Ὁ Ἀμμοῦν ἐπανέλαβεν. «Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλιπεῖν εὔκαιρον τῷ Κυρίῳ τὸ 

πλάσμα τοῦτο… πνεῦμα σκότους, πνεῦμα ὀργῆς καὶ φθόνου καὶ φόνου, πνεῦμα ἐπιθυμίας, 

πνεῦμα ἀντιλογίας… ἐξελθέτω ἐκ τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ ταύτης»… 

Χωρίς Στεφάνι, τ.3, 135:4 

Τόσον ὡραῖον πρέπει νὰ ἦτο τὸ Ὡσαννὰ τὸ ὁποῖον ἔψαλλον τὸ πάλαι οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων 

πρὸς τὸν ἐρχόμενον Λυτρωτήν. «Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον, ἕνεκα 

τῶν ἐχθρῶν σου, τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν.» 

Θρησκευτικά Άρθρα, τ.5, 081:3 
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Τινὲς εἰκονογράφοι ζωγραφοῦσι τὸν Ἰωάννην μὲ πτέρυγας· ὑλικωτάτη καὶ ἄτοπος 

ἐξαντικειμένισις τοῦ παρὰ τοῖς προφήταις ρητοῦ «ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 

(πρόδρομον) πρὸ προσώπου σου τοῦ κατασκευάσαι τὴν ὁδόν σου». 

Οι γραμματικές καταλήξεις των ρηματικών ΛΤ είναι κατεξοχήν λόγιες. Ωστόσο, δεν 

απαντώνται αυτές του γ΄προσώπου της προστακτικής. Το γ΄ενικό πρόσωπο εμφανίζεται μόνο 

μια φορά σε απόσπασμα εκκλησιαστικού χωρίου, το οποίο μεταφέρει αυτολεξεί ο 

Παπαδιαμάντης: «Ὁ ἱερεὺς ἐν τούτοις ἐξηκολούθησε τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ἐξορκισμῶν. «Καὶ 

ποίησον αὐτὴν ἀποτάξασθαι τῷ Σατανᾷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ 

αὐτοῦ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ… καὶ μὴ ὑποκρυβήτω ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς δαιμόνιον σκοτεινὸν 

μηδὲ κυριευσάτω αὐτῆς»…» (Έμποροι των Εθνών, τ.1, 231:1)  

Επίσης, δεν βρέθηκαν ΛΤ προστακτικής στη μέση φωνή, ενώ η κατάληξη -σον του 

β΄ενικού προσώπου της προστακτικής αορίστου στην ενεργητική φωνή, αν και απαντάται, 

δίνει τη θέση της σταδιακά στην μεταγενέστερη -σε .  

Γυφτοπούλα, η - τ.1 494:19 

- Κάλεσόν μοι ἐνταῦθα τὸν ὁδηγοῦντα τοὺς στρατιώτας, εἶπεν. 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 568:14 568:15 

[...] τὰ ὦτα αὐτῆς λόγους διεγερτικοὺς πρὸς τὴν φιληδονίαν. Κλεῖσον τοὺς 

ὀφθαλμούς σου εἰς τὰς ἀπατηλὰς ὄψεις, κλεῖσον τὰ ὦτά σου εἰς τοὺς ἀκολάστους 

Ασπροφουστανούσα, η - τ.4, 565:3 

- Κάθισε, λιγάκι, καημένη Ἀλεξανδρὼ (= Νταντώ), ἀπήντα ὁ... 

 

Ρόδιν’ ακρογιάλια, τ.4, 275:25 

Κι ἄκουσε! ὅποιον εὕρῃς ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τοῦ γαμβροῦ, κάλεσέ τον 

Φόνισσα,η τ.3, 495:9 

νάνι! - Τραγούδα μας! - Καμάρωσέ μας! 

Ακόμη, περιορισμένη είναι και η χρήση της προστακτικής των παθητικών χρόνων, 

που απαντάται μόνο στις ακόλουθες φρασεις: 

Γυφτοπούλα,η  τ.1, 629:9 
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Μὴ ἔχε φόβον τινά, κοιμήθητι ἐν εἰρήνῃ. Εἶσαι ὑπὸ τὴν στέγην τῆς νύμφης τῶν 

δρυμώνων. Οὐδὲν δύναται νὰ σ᾽ ἐνοχλήσῃ. 

Θρησκευτικά άρθρα, τ.5, 70:14 

Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· 

κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου 

κενώσει.
8
  

Καλαμπούρια ενός δασκάλου, τα τ.4, 301:7 

Λαβών, κυλίσθητι καὶ σὺ στὸν δρόμον τοῦ χειμάρρου. 

 

Όσον αφορά την κατηγορία 05α, παρατηρείται ότι περιλαμβάνει κατά πλειοψηφία 

ρήματα σε συντελικούς χρόνους, των οποίων ο περιφραστικός σχηματισμός με τη χρήση των 

τύπων του βοηθητικού έχω φαίνεται πως έχει οριστικά παγιωθεί. Εδώ, βεβαίως, εντάσσεται 

και η χρήση του δείκτη θα με οριστική παρελθοντικού χρόνου,- που έχει πάρει τη θέση της 

ευκτικής- όπως για παράδειγμα στην φράση: «Ἐφαίνετο ἀποφασισμένον ὅτι ὁ Στάθης θὰ 

κατεβιβάζετο διὰ σχοινίου» (Η Γλυκοφιλούσα, τ.3, 083:17). 

Επιπλέον, από τους 728 ΛΤ της κατηγορίας 05α, οι 155 ρηματικοί τύποι που 

συνοδεύουν το βοηθητικό έχω, έχουν την κατάληξη -η- ενώ όλοι οι υπόλοιποι την κατάληξη -

ει- . 

Έτσι παρατηρούμε: Στρίγλα μάννα, τ.3 389:13, «Ἠ μητέρα τοῦ Ζάχου δὲν τὰ ἐπίστευεν αὐτά, 

ἐπειδὴ πολλάκις εἶχε καῆ ἡ γούνα της!» Τα Κρούσματα, - τ.3 550:19, «...ρίζης πάλαι ποτέ 

ὑπάρξαντος δένδρου, τὸ ὁποῖον εἶχε καῆ, καὶ ἦτον ὡς καψάλα», Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2, 

632:17, «Ὅσοι ἀπὸ μᾶς ἔχουν τελειωμένες τὲς εἰκοσιδυὸ μέρες, καὶ ἔχουν καθαρισθῆ,...», Τα 

Συχαρίκια, τ.3, 031:6 «τῆς τελετῆς τοῦ ἀρραβῶνος, τῆς νυκτὸς ἐκείνης, καθ' ἣν εἶχε 

κατορθωθῆ» αλλά Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 147:19 «- Σοῦ εἶχε κάμει κακόν; ἠρώτησεν ὁ 

Μούχρας.» Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 336:22, «εἶχε γίνει ἄφαντος· εἶχε κάμψει τὴν ἀκτὴν 

καὶ ἐπανέλθει εἰς τὸν ὅρμον.». Φόνισσα, η - τ.3 457:35 «...δὲν εἶχαν καρπίσει οἱ ἐλιές, εἶχε δὲ 

ἀναφανῆ καὶ μία ὕπουλος ἀσθένεια,...» 

 Επομένως, διαμορφώνεται η άποψη ότι τη χρονική στιγμή που γράφει ο 

Παπαδιαμάντης οι συντελικοί χρόνοι σχηματίζονται άλλοτε με τύπο του ρήματος με την 

κατάληξη-ει- κι άλλοτε με την κατάληξη -η-. Η συχνότητα της δεύτερης είναι εμφανώς 

                                                           
8
 Ο ΛΤ απαντάται σε παράθεμα προσευχής 
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μικρότερη κι έτσι τείνει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο σχηματισμός των συντελικών χρόνων 

έχει ήδη πάρει τη σημερινή του μορφή τόσο ως προς τον περiφραστικό σχηματισμό όσο και 

ως προς την ορθογραφία. 

3.6 Μετοχές 

Από τις 2238 μετοχές που ξεκινούν με το γράμμα -κ-  μόνον οι 125 χρησιμοποιούνται 

σε θέση ουσιαστικού (κατηγορία 06α) και οι 86 δεν αντιστοιχούν σε ρήμα εν χρήση 

(κατηγορία 06β). Αξιοσημείωτο είναι ότι απαντώνται όλοι οι τύποι μετοχών, όλων των 

χρόνων και στα τρία γένη. Ως προς την κλίση ακολουθούν το λόγιο κλιτικό παράδειγμα, αν 

και παρατηρούμε και εδώ την απουσία του τελικού -ν- στην αιτιατική. 

Προβληματισμός υπήρξε σχετικά με τον ΛΤ καημένος, ο οποίος είναι μεν μετοχή 

παρακειμένου του ρήματος καίω αλλά εν χρήση διαφοροποιείται σημασιολογικά απ’ 

αυτό.
9
Για τον λόγο αυτό κατηγοριοποιήθηκε στην κατηγορία 06β. Από την άλλη, όπως 

φαίνεται από τα παραδείγματα που παρατίθενται είναι συχνή και η ουσιαστικοποιημένη 

χρήση τέτοιων ΛΤ, οι οποίοι εντάχθηκαν στην κατηγορία 06α. 

Χρήσεις της μετοχής καημένος ως επιθετικής κι ως ουσιαστικού 

Άψαλτος - τ.4 074:8 

Ὁ καημένος, ὁ Κῶτσος, ὀλίγας ἡμέρας πρίν, εἶχε συμβῆ, εἰς τὴν κηδείαν 

Αμερικάνος, ο - τ.2 270:23 

τους, κι ὁ καημένος ὁ μπαρμπα - Στάθης, κ' ἡ γυναίκα του, Θεὸς σχωρέσ' 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 417:30 

κρυφὰς καὶ βαθείας πληγὰς θὰ ἔχῃ ὁ καημένος ὁ κύριός μου, καὶ πόσον θὰ 

Γυφτοπούλα, η - τ.1 462:9 

τὸν πατέρα σου. Λυσσασμένοι εἶστε ὅλοι. Ὤχ, καημένος! Ἡσυχάσατε, 

                                                           
9
 H μετοχή παρακειμένου συνήθως στον τύπο κα(η)μένος ως επίθ. = 

1) Ταλαιπωρημένος: καμένη από την δίψα (Διήγ. παιδ. 244).  

2) Δυστυχισμένος, αξιολύπητος: η καημένη μου καρδιά (Πανώρ. B´ 374).  

3) Κακός, άτυχος: η τύχη μου η καμένη (Σαχλ., Aφήγ. 604).  

4) Ερεθισμένος: σκευασία ωφέλιμος … εις κεκαυμένην χολήν (Iατροσ. κώδ. לκβ´).  

5) Συμπαθητικός: τα ’λαφάκια τα καημένα (Bοσκοπ. 6).  

 

Διαθέσιμο στο : http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=14215 

Προσπελάστηκε στις 02/06/2016 

http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=14215
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Απόλαυσις στη γειτονιά - τ.3 254:24 

- Θέλεις νὰ σοῦ πῶ τὸ γιατί; Νά, ἀπὸ ἔρωτα, τὸ καημένο. 

Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου - τ.4 087:31 

"Ἄχ! Τό 'χασα, τὸ καημένο μ', τὸ εὐάγωγο, τό 'χασα!" 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 283:9 

- Ὄχι, καημένε· ἐλησμόνησα. Ἔχω πολλὲς σκοτοῦρες. Ἀλλ' εἰπέ μοι 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 314:22 

Σκιάχτη, ἐσὺ δὲν ἠξεύρεις, καημένε, τὸ κάμωμά σου. Τί δουλεύεις τάχα; 

Επιπλέον, όπως ακριβώς στα ουσιαστικά και στα επίθετα, εντοπίστηκαν οι τύποι 

καημένο, χωρίς το τελικό -ν- στο ουδέτερο γένος, παράλληλα προς τον τύπο καημένον, με το 

τελικό -ν- μία φορά στο ουδέτερο γένος και τρεις στο αρσενικό. Αβασκαμός του Αγά, ο - τ.3 

146:4 «το καημένο τὸ νησί μας.»,Απόλαυσις στη γειτονιά - τ.3 254:24 «- Θέλεις νὰ σοῦ πῶ τὸ 

γιατί; Νά, ἀπὸ ἔρωτα, τὸ καημένο.», Παιδική Πασχαλιά - τ.2 174:1 «ἀρνί! Καὶ πῶς ἐβέλαζε 

(μπέ! μπέ!) τὸ καημένο. Ἐν τούτοις δὲν ἐφαίνετο», Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου - τ.4 

087:31 «"Ἄχ! Τό 'χασα, τὸ καημένο μ', τὸ εὐάγωγο, τό 'χασα!"», Ρεμβασμός του 

Δεκαπενταυγούστου - τ.4 088:28 «"Τό 'χασα τὸ καημένο μου, τὸ εὐάγωγο, τό 'χασα!..."», 

Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου - τ.4 091:3 «τὸ θυγάτριόν του, τὸ Κουμπώ, "τὸ καημένο, 

τὸ εὐάγωγο!"», Φωνή του Δράκου, η - τ.3 615:16 «Μερικαὶ ἔλεγον "καημένο Κρύο Πηγάδι", 

καὶ ἄλλαι τινὲς ἔλεγον...», Χατζόπουλο, το - τ.4 418:3 «καὶ νά 'ναι τάχα, Δεσποινιώ, τὸ 

καημένο τὸ ζωνταρφανὸ ποὺ σοῦ ἔλεγα;», Άψαλτος - τ.4 072:23 «- Ἀλλοὶ - ἂ στὸν καημένον 

τὸν Φραγκούλα! εἶπεν ὁ πρῶτος ὁμιλήσας.», Αγάπη στον κρεμνό - τ.4 484:14 «Το γαϊδουράκι 

το καημένον, ὡς νὰ εἶχε πέσει τὸ ἕρμαιον τοῦτο ἐξ οὐρανοῦ καὶ ὄχι ...», Κακόμης, ο - τ.3 

563:29 «- Θὲ - σχωρέσ' καὶ τὸν καημένον τὸν Ἀποστόλη!», Καλόγερος, ο - τ.2 316:17 «παρὰ 

τὴν καμπὴν τῆς πρώτης ὁδοῦ, τὸν ἐπείραζε τὸν καημένον τὸν καλόγηρον,». 

Γενικότερα, όπως παρατηρούμε και στα παραδείγματα που ακολουθούν, η απουσία 

του τελικού ν παρατηρείται στις μετοχές σε -μένος ενώ κυριαρχεί σε όλες τις άλλες που είναι 

γένους θηλυκού και ακολουθούν τη λόγια β΄κλίση. Θρησκευτικά άρθρα - τ.5 188:1 «μὲ τ' 

ἄγριό του τ' ἄλογο, κρατώντας καρφωμένο», Δασκάλας τα μάγια, της - τ.4 330:24 «...εἶχε ἕνα 

γυναίκειο καύκαλο κλειδωμένο μὲς στὸ ἀρμάρι του, ἀπ' τὴ μανία...», Κοινωνική αρμονία - τ.4 

142:16 «- Νὰ μὴ τό 'χες κλεμμένο, γριά;», Κλεφτοπαρέα, η - τ.4 600:1 «Νικόλα. Εἶναι 

ἀποκεῖ... Τὸν εἶδα ποὺ ἔχει ἕνα μπουκάλι κρυμμένο μὲς...», Κλεφτοπαρέα, η - τ.4 600:4 «σὲ 
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κάμῃ ὅμως; Κοιμισμένο ἀνήλικο, καὶ δὲν νοιώθει... Φώναξε τὴν Κοντούλα.» Παραπονεμένες, 

οι - τ.3 194:33 «...ἕνας ἔκανε τὸν κοιμισμένο, ἄλλος ἔστεκε ὀρθὸς ἀκίνητος, γδυμνοί, 

ὁλόγδυμνοι...» Φραγκλέικα, τα - τ.4 457:13 «...'ρχωνται οἱ γειτόνοι, ὅσοι ἔχουν κρεμασμένο 

τὸ ζωνάρι τους γιὰ καυγά.», Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 402:5 «...καίονται στὰ πολιτικὰ κι ἔχουν 

κρεμασμένο διὰ τὰς ἐκλογὰς τὸ ζουνάρι...», Βλαχοπούλα, η - τ.2 373:36 «...τὴν ἀναπνοήν του, 

κατοπτεύων προσεκτικῶς τὴν καθεύδουσαν.», Γλυκοφιλούσα, η - τ.3 075:9 «...κανδήλαν 

καίουσαν ἐμπρὸς εἰς τὴν ὡραίαν εἰκόνα, τὴν ζωγραφημένην ἀπὸ...», Έμποροι των Εθνών, οι - 

τ.1 288:3, «...καὶ λέγουσα τὸν κανόνα της. Ἀκούσασα τὴν φωνὴν τὴν καλοῦσαν ἦλθε...», 

Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 557:8 «...μὲ τὴν ἀργυρᾶν κόμην, καὶ μὲ τὴν μαύρην μανδήλαν τὴν 

καλύπτουσαν», Βαρδιάνος στα σπόρκα - τ.2 602:24, «...σκαλοπάτια, διῆλθε τὸν δρομίσκον, 

καὶ ἔφθασεν εἰς τὴν σκιάδα, τὴν καλύπτουσαν», Φόνισσα, η - τ.3 417:12 «...ὀλίγην ἀνθρακιὰν 

καὶ σπανίως βρέμουσαν φλόγα, κάμνουσαν τὴν...», Νοσταλγός, η - τ.3 061:33 «...μακράν του 

τσιμπούκαν ἀκοίμητον καπνίζουσαν πέραν τῆς πλατείας βράκας...» 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το μεγάλο πλήθος των παραδειγμάτων, κυρίαρχη είναι 

η χρήση της μετοχής ως επιθετικής ή αντί αναφορικής πρότασης, στοιχείο σύνταξης που 

αποτυπώνει τη σταδιακή απώλεια του επιρρηματικού της χαρακτήρα. Αμερικάνος, ο - τ.2 

262:20, «Αἴφνης ὁ ξένος ἠναγκάσθη νὰ παραμερίσῃ, διότι ζεῦγος παιδίων, ὧν τὸ ἓν ἐκράτει καὶ 

φανάριον, ἀρτίως καταβάντα ἀπὸ μίαν κλίμακα, ἤρχοντο πρὸς τὰ ἐδῶ.», το Κουκούλωμα, τ.4, 591:10 

«Ὁ μικρὸς κομψὸς ναργιλές του, δουλεύων μὲ τουμπεκὶ ἰδιαίτερον, καίων μὲ κάρβουνα 

κομιζόμενα ἑκάστοτε ἀπὸ τὸ πλησιέστερον καφενεῖον...» Ολόγυρα στη Λίμνη, τ.2. 390:14 «Ἐν 

τούτοις ὁ Χριστοδουλὴς ἔτρεξε πλησίον σου, καταβιβάσας ἐν σπουδῇ τὴν περισκελίδα του, ὡς 

διὰ νὰ μοιρασθῇ τὸ βάρος τῆς εὐτυχίας.» 

Τέλος, σπανιότερα απαντώνται και χρήσεις της μετοχής ως τροπικής και της μετοχής 

με την κατάληξη -ωντας ή -οντας. 

Ο Καλόγερος, τ.2, 327:25,  

Καὶ μετὰ τὸν ἑσπερινόν, ὅταν ἤρχιζαν νὰ λογομαχῶσι περὶ διανομῆς εἰσοδημάτων, 

καταγγέλλοντες ἀλλήλους ὡς πλεονέκτας καὶ ἅρπαγας, τότε πλέον ὁ ναὸς δὲν εἶχεν ὄψιν 

λαύρας, ἀλλὰ (ἥμαρτον, Κύριε!) χάβρα 

Η Γυφτοπούλα, τ.1 641:20  

 

του, ἀλλ' ἐδίωξε τοὺς πονηροὺς δαίμονας κατακρημνίζωντάς τους εἰς τὸ πῦρ  

τό ἑξώτερον 

Ο Καλόγερος, τ.2, 329:14,  
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ὅταν βλέπῃ τοὺς ἀποθνῄσκοντας ἐξ αὐτῶν καταλείποντας βίον πολὺν εἰς 

 

3.7  Η παρατακτική σύνδεση 

Ιδιαίτερη μνεία θεωρούμε ότι αξίζει να γίνει στη χρήση του συνδέσμου και ο οποίος 

εμφανίζεται στα έργα του Παπαδιαμάντη 38077 έχοντας είτε τη μορφή και είτε τη μορφή κ’ ή 

κι. Το μεγάλο αυτό εύρος χρήσης του αποκαλύπτει την προτίμηση του Παπαδιαμάντη στην 

παρατακτική σύνδεση, η οποία αποτελεί μεν τον αρχαιότερο και απλούστερο τρόπο 

σύνδεσης, προσδίδει όμως ιδιαίτερη ζωντάνια και αμεσότητα στον λόγο. Όπως φαίνεται και 

στα αποσπάσματα που παρατίθενται, χάρη στη χρήση του και ο λόγος ρέει, η αφήγηση 

εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και ο αναγνώστης την παρακολουθεί εύκολα, δίχως να 

«κουράζεται» παρακολουθώντας τις λογικές σχέσεις που προκαλεί η σύνταξη καθ’ υπόταξη.  

Ο Καλόγερος, τ.2 

Καὶ δὲν εἶναι αὐτοί, οἱ ἀρχιποίμενες τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Κυρίου, οἱ περιερχόμενοι πρὸς 

ἐνιαυσίαν κουρὰν τὰς κώμας καὶ τὰς μονάς, ὅπου τηροῦσιν ἐν ἰσοβαρεῖ ἁρμονίᾳ, ὡς δύο 

ἰσορρόπους δίσκους ζυγαριᾶς, γείτονας ἀλλήλων, τὴν κοιλίαν καὶ τὸν θύλακον; Καὶ μὲ τοιαύτας 

ἀρχάς, μὲ τοιαῦτα αἰσθήματα, μὲ τοιοῦτον βίον, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἰθύνωσι καλῶς τὰ τῆς ἐν 

Ἑλλάδι Ἐκκλησίας; Καὶ δὲν εἶναι καιρὸς ἆρα νὰ σκεφθῇ ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἂν 

δὲν συμφέρῃ ν᾽ ἀποσύρῃ ἀπὸ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἀνηλίκου ἀδελφῆς της τὸ αὐτοκέφαλον, τὸ ὁποῖον 

κατὰ συγκατάβασιν μόνον καὶ ὑπὸ ὅρους παρεχώρησεν αὐτῇ; 

Άγια και Πεθαμένα. τ.3 

Μία ἁπλωταριὰ καὶ ἡλιακωτὸν ἀπὸ τὸ ἓν μέρος τῆς ἀνωφεροῦς αὐλῆς, παμμεγέθης ἀμυγδαλιὰ 

ἀνθοῦσα ἤδη ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, στέρνα καὶ πηγάδιον καὶ κηπάριον μὲ γάστρας ἀνθέων καὶ 

ροιὰς καὶ λεμονέας, μὲ κάγκελα φραγμένον. Καὶ ἄνω ὁ πάλλευκος ἄσπιλος οἰκίσκος, ἀρχαϊκὸν 

κτίριον, ἐμπνέον σέβας, ἐπέστεφε τὴν ἀνωφερῆ μαρμαίρουσαν αὐλήν. 

Τὸ ἔβλεπες μακρὰν καὶ τὸ ἐχαίρεσο, κ᾽ ἐζήλευες, κ᾽ ἔπιπτες εἰς ρέμβην, κ᾽ ἔλεγες: Ἂς 

ἐκατοικοῦσα ἐκεῖ! 

 

Η Φόνισσα, τ.3 

* 

Ὁ πατήρ της ἦτον οἰκονόμος καὶ ἐργατικὸς καὶ φρόνιμος. Ἡ μάννα της ἦτον κακή, βλάσφημος 

καὶ φθονερά. Ἦτον μία ἀπὸ τὰς στρίγλας τῆς ἐποχῆς της. Ἤξευρε μάγια. Τὴν εἶχαν κυνηγήσει 

δύο-τρεῖς φορὰς οἱ κλέφτες, τὰ παλληκάρια τοῦ Καρατάσου καὶ τοῦ Γάτσου καὶ τῶν ἄλλων 
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ὁπλαρχηγῶν τῆς Μακεδονίας. Ἔπραξαν τοῦτο διὰ νὰ τὴν ἐκδικηθοῦν, ἐπειδὴ τοὺς εἶχε κάμει 

μάγια, καὶ δὲν ἐπήγαιναν καλὰ οἱ δουλειές των. Ἐπὶ τρεῖς μῆνας ἐσχόλαζον ἐν ἀργίᾳ, καὶ δὲν 

ἠμπόρεσαν νὰ κάμουν τίποτε πλιάτσικο, οὔτε ἀπὸ Τούρκους, οὔτε ἀπὸ χριστιανούς. 

 

3.8 Προθέσεις 

Στο γράμμα -κ- περιλαμβάνονται 2627 ΛΤ που λημματοποιούνται ως τύποι της 

πρόθεσης κατά, η οποία λαμβάνει τις μορφές: καθ’ (620 εμφανίσεις σε 111 έργα), κατ’ (549 

εμφανίσεις σε 118 έργα) και κατά (1657 εμφανίσεις σε 164 έργα). 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 162:22 

διήρχετο ὥρας ὁλοκλήρους καθ' ἑκάστην ἐν τοῖς ναοῖς ὀλιγωροῦσα τῶν τοῦ 

Έμποροι των Εθνών, οι - τ.1 167:18 

- Θέλω, καθ' ἣν ὥραν θὰ σηκώσωμεν τὴν ἄγκυραν, νὰ εἶναι ὅλοι μεθυσμένοι, 

Αγάπη στον κρεμνό - τ.4 489:21 

του. Εἶχε συνήθειαν καθ' ὕπνον νὰ κυλίεται ἐπάνω εἰς τὰ χόρτα. 

Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 044:14 

οἱ μουσουλμάνοι νὰ ὑπολογίσωσι τὸν ἀριθμὸν κατ' ἀρέσκειαν. 

 Χρήστος Μηλιόνης - τ.2 051:1 

καὶ ὤφειλε νὰ πέμψῃ κατ' ἐκλογὴν ἕνα ἐκ τῶν στρατιωτῶν του κομιστὴν 

Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 440:3 

ἐπήγαιναν κατ' εὐθεῖαν· μερικοὶ ὅμως, ἐνῷ ἐκαμώνοντο ὅτι ἐπερίμεναν νὰ 

Χαλασοχώρηδες, οι - τ.2 440:6 

ᾐσθάνετο. Διότι δὲν ἦτον καὶ πολὺ εὐχαριστημένος κατ' ἐκείνην τὴν ἡμέραν 

Άγια και πεθαμένα - τ.3 119:29 

ἄκρον, κατὰ τὸ μπαλκονάκι, τὸ ἀντικρινὸν ἐκεῖνο. 

Άγια και πεθαμένα - τ.3 121:9 

Ἀντίζηλοι ἐξ ἀντιζήλων, ὄχι μόνον κατὰ τὰς ἀξιώσεις τῆς εὐγενείας 
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Άνθος του Γιαλού - τ.4 151:1 

Ἐπὶ πολλὰς νύκτας κατὰ συνέχειαν ἔβλεπεν ὁ Μάνος τοῦ Κορωνιοῦ, 

 Άψαλτος - τ.4 071:21 

εἶναι ἀνθρωπίνη. Κατὰ τὴν λογικωτέραν φανεῖσαν τότε ἐξήγησιν, αὐτὸς 

 

3.9 Φωνολογία: κτ αντί χτ 

Από φωνολογικής απόψεως, αξίζει να παρατηρήσει κανείς την παρουσία του λόγιου 

συμφωνικού συμπλέγματος κτ αντί του δημώδους χτ στην αρχή των λέξεων. Έτσι απαντώνται 

οι ΛΤ κτένα, κτένι, κτένιον, κτενίου, κτίζει, κτιζομένης,  κτίζουν,  κτίζω, κτίζωσι, κτίζωσιν, 

κτίσει, κτισμένη, κτισμένον, κτίστης, κτίσουν και κτιστόν. Επίσης, ΛΤ του ρήματος κτυπώ και 

των ουσιαστικών κτύπημα και κτύπος. 

Ορισμένα παραδείγματα παρατίθενται εδώ: 

Πανδρολόγος, ο - τ.3 379:11 

τῶν ἀρρένων τοῦ χωρίου. Μὲ μίαν ψαλίδα, μίαν βούρτσαν, μίαν κτένα, ἓν 

Πανδρολόγος, ο - τ.3 381:33 

Καὶ εἰποῦσα, ἔσυρε πάλιν πρὸς ἑαυτὴν τὸ κτένι της, τὸ ὁποῖον εἶχε παραιτήσει 

Δασκαλομάννα, η - τ.3 019:16 

δὲν ἠδύνατο νὰ διευθετήσῃ τὸ κτένιον, ἔδειρε μίαν φορὰν τὸν ἄλλον διδάσκαλον, 

Πανδρολόγος, ο - τ.3 376:18 

κρότος τῆς κερκίδος καὶ τοῦ κτενίου τῆς χήρας, ὅπου καθημένη ὅλην 

Πεποικιλμένη, η - τ.4 338:2 

εἰς τοὺς ἀγρούς, καὶ συντομεύει τὸν δρόμον, ἄλλος κτίζει καλύβην, 

Δαιμόνια στο ρέμα, τα - τ.3 244:28 

ἦτο χειρῶναξ, κτίστης ἢ τέκτων. 

Χριστός Ανέστη του Γιάννη, το - τ.4 532:3 

της, ὁποὺ ἦτον ὀλίγον κτίστης, ἀλλὰ καὶ ἀγωγιάτης καὶ γεωργός. Τὴν ἄλλη 
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Η συχνότητά τους δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ωστόσο, ασφαλές 

συμπέρασμα για την λόγια ή τη δημώδη προτίμηση του Παπαδιαμάντη μπορεί να συναχθεί 

μόνο μετά από σύγκριση με τους αντίστοιχους ΛΤ του γράμματος -Χ-. 

 Επιπλέον, σημειώνουμε ότι εκτός των παραπάνω ΛΤ το συμφωνικό σύμπλεγμα κτ 

απαντάται και σε άλλους όπως κτῆμα, κτήτορας, κτῆνος, κτηνίατρος κτό, οι οποίοι όμως 

παραμένουν όμοιοι και στα νέα ελληνικά κι επομένως δεν αποτελούν ικανό δείγμα για την 

εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. 
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4. Επίλογος 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας λημματοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν 

όλοι οι ΛΤ του γράμματος -Κ- που περιλαμβάνονται στο έργο του Παπαδιαμάντη. Αυτοί 

υπήρξαν η αφετηρία για να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά λεξικών μονάδων και να 

σχηματίσουμε μερικώς άποψη για τις γλωσσικές επιλογές του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 

Αν και το δείγμα λέξεων που επεξεργαστήκαμε είναι μικρό, συγκρινόμενο προς το 

σύνολο των ΛΤ του προς δημιουργία λεξικού, αφορμώμενοι από τις γλωσσικές επιλογές του 

συγγραφέα, επιχειρήσαμε κατά κεφάλαιο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη γραμματική 

πορεία των λέξεων.  

Οι λέξεις έγιναν το μέσο για να γνωρίσουμε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον 

συγγραφέα που γνωρίζει άριστα όλες τις μορφές της γλώσσας της εποχής του, -τόσο την 

καθαρεύουσα, όσο και τη δημοτική και τα ιδιώματα- η οποία του είναι εξαιρετικά οικεία. 

Κατέχοντάς τη σε τέτοιο εύρος, έκανε τις επιλογές του, έχοντας κατά νου όχι μόνο τον 

χαρακτήρα, την κοινωνική θέση ή την καταγωγή των ηρώων του αλλά και το γλωσσικό και 

πνευματικό επίπεδο των αναγνωστών του.  

Επομένως, από τη μια δεν απορρίπτει τη δημώδη γλώσσα, αλλά γνωρίζει την ενάργειά 

της και την επιλέγει συνειδητά. Από την άλλη, αν και βάλει κατά του δημοσιογραφικού 

λόγου, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά «…κατήντησε να γίνη όλη σχεδόν η γλώσσα νόθος 

και κίβδηλον κατασκεύασμα, άκομψον, και κακόζηλον, τεχνητόν και κατά συνθήκην…» 

(Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, 1984:171), δεν γίνεται στείρος υποστηρικτής της 

καθαρεύουσας. Αν και φέρεται να έχει καταθέσει την άποψη ότι «… εις την ελληνικήν 

γλώσσαν άλλως νοούμεν, άλλως ομιλούμεν και άλλως γράφομεν», (2005, Λορεντζάτος στο 

Φαρίνου - Μαλαματάρη, σελ.204), ο ίδιος δεν είχε τη δύναμη να γράψει αποκλειστικά σε 

δημώδη γλώσσα και να γίνει υπέρμαχος της δημοτικής. Ως μορφωμένος, φυσικός ομιλητής 

των Ελληνικών της εποχής του, τηρεί ένα δικό του μέτρο, υπαγορευόμενο από το γλωσσικό 

επίπεδο του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Επομένως, ο δέκτης καθορίζει τις γλωσσικές 

επιλογές του πομπού, που ως γνήσιος καλλιτέχνης πλάθει δημιουργικά το υλικό του, εν 

προκειμένω γραμματικούς τύπους, λέξεις και σημασίες. 

Αν συμφωνήσουμε στα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο 

Παπαδιαμάντης δεν επιλέγει τη λέξη από ιδεολογία αλλά από ανάγκη. Ταυτόχρονα η ανάγκη 

του αυτή, τον απελευθερώνει από τη γλωσσική διαμάχη της εποχής του, επιτρέποντάς του να 

κάνει χρήση κάθε γλωσσικού τύπου, όπως εξυπηρετεί τον ίδιο καλύτερα και όχι όπως του 
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επιβάλλεται από γραμματικοσυντακτικούς κανόνες. Έτσι, στα αυτιά του  αναγνώστη ηχεί 

ολόκληρη η νεοελληνική γλώσσα του τέλους του 19
ου

 και των αρχών του 20
ου

 αιώνα, ενώ στα 

χέρια του ειδικού βρίσκεται ένα πολύτιμο εργαλείο διερεύνησης της γραμματικής της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι10
 

Αὐτοβιογραφικὸ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 

Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ τῇ 4ῃ Μαρτίου 1851. Ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς 

τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α´ καὶ 

Β´ τάξιν. Τῇ Γ´ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἶτα διέκοψα τὰς σπουδάς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν 

πατρίδα. Κατὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1872 ἐπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου 

ἔμεινα ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ´ τοῦ Βαρβακείου. 

Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν ὅπου ἤκουσα κατ᾿ ἐκλογὴν ὀλίγα 

μαθήματα φιλολογικά, κατ᾿ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰς ξένας γλώσσας. 

Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἅγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους, κι ἐδοκίμαζα νἀ συντάξω 

κωμωδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 ἐδημοσιεύθη ἡ 

«Μετανάστις» ἔργον μου, εἰς τὸν «Νεολόγον» Κωνσταντινουπόλεως. Τῷ 1881 ἓν 

θρησκευτικὸν ποιημάτιον εἰς τὸ περιοδικὸν «Σωτῆρα». Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθησαν «Οἱ 

Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» εἰς τὸ «Μὴ χάνεσαι». Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, 

δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες. Α.Π. 

 

Χρονολόγιον βίου καὶ εργογραφίας 

4 Μαρτίου 1851- Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννιέται στὴ Σκιάθο. 

1874 - (Σεπτέμβριος ) Τελειώνει τὸ Γυμνάσιον. (Ὀκτώβριος) Ἐγγράφεται στὴ 

Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

1875 - Ἐγγράφεται στὸ β´ ἔτος τῆς σχολῆς, ὅμως δὲν θὰ πάρει ποτὲ πτυχίο. 

1879 - Δημοσιεύεται τὸ πρῶτο του μυθιστόρημα Ἡ Μετανάστις. 

1881 - Δέησις. Ἡ Ἔκπτωτος Ψυχή. 

1882 - Δουλεύει ὡς μεταφραστὴς στὴν Ἐφημερίδα Ἄστυ τοῦ Κορομηλά. Θέλει νὰ 

δώσει ἐξετάσεις γιὰ καθηγητὴς γαλλικῶν. Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν. 

1884 - Συνεργάζεται στὴν ἐφημερίδα Ἀκρόπολις τοῦ Γαβριηλίδη. Ἡ Γυφτοπούλα. 

1885 - Χρῆστος Μηλιόνης. 

                                                           
10

 Οι πληροφορίες του Παραρτήματος Ι αντλούνται αποκλειστικά από τον ιστότοπο : 

http://www.papadiamantis.org/  Προσπελάστηκε στις 20/06/2016. Διατηρείται η ορθογραφία. 

 

http://www.papadiamantis.org/
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1887 - Συχνάζει στὶς ἀγρυπνίες τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου. Γράφει Τὸ Χριστόψωμο, 

τὸ πρῶτο του διήγημα. 

1888 - Ἡ Χήρα Παπαδιά. Ἡ Τελευταία Βαπτιστική. Ἡ Ὑπηρέτρια. 

1889 - Ὁ Σημαδιακός. Ἡ Σταχτομαζώχτρα. 

1890 - Ἐξοχικὴ Λαμπρή. Ἡ Χτυπημένη. 

1891 - Ἡ Κοιμάμενη Βασιλοπούλα. Ἡ Μαυρομαντηλού. Ὁ Φτωχὸς Ἅγιος. Ὁ 

Ἀμερικάνος καὶ ἄλλα. 

1892 - Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο. Ὁλόγυρα στὴ Λίμνη καὶ ἄλλα. 

1893 - Ὁ Τυφλοσύρτης. Ναυαγίων Ναυάγια. Λαμπριάτικος Ψάλτης. Βαρδιάνος στὰ 

Σπόρκα. Τῆς Κοκώνας τὸ σπίτι. 

1894 - Ἡ Νοσταλγός. Ἡ Γλυκοφιλοῦσα. Πατέρα στὸ σπίτι. 

1895 - Πεθαίνει ὁ πατέρας του. Ὁ Ἔρωτας στὰ Χιόνια. 

1896 - Ἅγια καὶ Πεθαμένα. Τὰ Χριστούγεννα τοῦ Τεμπέλη. Ἔρως-Ἥρως καὶ ἄλλα. 

1897 - Θὰ ξεκινήσει μιὰ μακρόχρονη διαμονὴ στὴ Σκιάθο. 

1899 -T᾿ἀγνάντεμα. Τὸ Ἐνιαύσιον Θύμα. Ἁμαρτίας Φάντασμα καὶ ἄλλα. 

1900 - Τὰ Δαιμόνια στὸ ρέμμα. Οἱ Μάγισσες. Ὄνειρο στὸ Κύμα. Ἡ Φαρμακολύτρια 

καὶ ἄλλα. 

1901 - Ὑπὸ τὴν Βασιλικὴν Δρῦν. Πόσις καὶ Δάμαρ. Ἡ Τύχη ἀπ᾿ τὴν Ἀμέρικα. Ἡ 

Χολεριασμένη. 

1902 - Δημοσιεύει ἀγγελία γιὰ μιὰ πεντάτομη ἐπιλεκτικὴ ἔκδοση τῶν διηγημάτων του. 

Στρίγγλα Μάνα. Ἡ Θητεία τῆς Πεθερᾶς. 

1903 - Ἡ Φόνισσα. Ὁ Κοσμολαίτης. Τὰ Κρούσματα. Οἱ Κουκλοπαντρειὲς καὶ ἄλλα. 

1904 - Ἐπιστρέφει στὴν Ἀθήνα. Ἡ Φωνὴ τοῦ Δράκου. Τὰ δύο κούτσουρα. Ἡ 

Στοιχειωμένη Κάμαρα. 

1905 - Πεθαίνει ὁ ἀδελφός του. Ἀγάπη στὸν Κρεμνό. Γυμνὴ Πλέουσα. Ἡ Ἄκληρη. Ὁ 

Πεντάρφανος καὶ ἄλλα. 
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1906 - Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταύγουστου. Τὸ Ψοφίμι. Οἱ Δύο Δράκοι. Ἄνθος τοῦ 

Γιαλοῦ. Τὸ Κρυφὸ Μανδράκι καὶ ἄλλα. 

1907 - Περιμένει μάταια νὰ τυπωθοῦν τὰ ἔργα του στὴ Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ. Μὲ τὸν 

Πεζόβολο. Τὸ Καμίνι. Φορτωμένα Κόκκαλα. Τὰ ρόδιν᾿ ἀκρογιάλια. Νεκράνθεμα καὶ 

ἄλλα. 

1908 - Φεύγει στὴ Σκιάθο γιὰ πάντα. Τὸ Μοιρολόγι τῆς Φώκιας. Τραγούδια τοῦ Θεοῦ. 

Τὰ Καλαμπούρια ἑνὸς Δασκάλου καὶ ἄλλα. 

1909 - Ἡ Πιτρόπισσα. Τὰ Δύο Τέρατα. Ἡ Πεποικιλμένη καὶ ἄλλα. 

1910 - Νεκρὸς Ταξιδιώτης. Ὁ Ἀνάκατος. Τὸ Γράμμα στὴν Ἀμερική. Ἔρημο Μνῆμα. 

Ὁ Ἀντίκτυπος τοῦ Νοῦ. 

3 Ἰαν. 1911 - Πεθαίνει στὴ Σκιάθο. 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Α.Π. ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΛΕΞΙΚΟ 

ΤΙΤΛΟΣ Τ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΤ 

Τ' Αγγέλιασμα 4 395 403 Α 

Στην Αγι- Αναστασά 2 343 362 ΑΑ 

Ο Αβασκαμός του Αγά 3 139 148 ΑΓ 

Αγάπη στον κρεμνό 4 481 492 ΑγΚ 

Τ' Αγνάντεμα 3 199 205 Αγν 

Τ' Αερικό στο δέντρο 4 211 215 ΑΔ 

Ο Αειπλάνητος 3 575 581 Αε 

Η Άκληρη 4 47 50 Ακ 

Ο Αλιβάνιστος 3 521 531 Αλ 

Ο Αμερικάνος 2 257 273 Αμ 

Αμαρτίας φάντασμα 3 225 230 ΑμΦ 

Ο Ανάκατος 4 349 354 Αν 

Άνθος του Γιαλού 4 151 156 ΑνΓ 

Ο Αντίκτυπος του νου 4 367 380 ΑνΝ 

Άγια και πεθαμένα 3 117 129 ΑΠ 

Απόλαυσις στη γειτονιά 3 253 260 ΑπΓ 

Αποκριάτικη νυχτιά 2 301 314 ΑπΝ 

Η Αποσώστρα 4 51 55 Απσ 

Τ' Αστεράκι 4 305 310 Αστ 

Άλλος τύπος 3 591 599 ΑΤ 

Ο Αυτοκτόνος 4 629 634 Αυ 

Η Ασπροφουστανούσα 4 561 567 Αφ 

Άσπρη σαν το χιόνι 4 195 197 ΑΧ 

Άψαλτος 4 71 75 Αψ 

Η Βλαχοπούλα 2 363 377 Β 

Υπό την βασιλικήν δρυν 3 327 331 ΒΔ 

Τα Βενέτικα 4 431 444 Βε 

Βαρδιάνος στα σπόρκα 2 541 640 ΒΣ 

Ο Γαγάτος και τ' άλογο 3 249 252 ΓαΑ 

Γουτού Γουπατού 3 183 192 ΓΓ 

Η Γραία κ' η θύελλα 4 143 145 ΓΘ 

Ο Γάμος του Καραχμέτη 4 493 507 ΓΚ 

Ο Γείτονας με το λαγούτο 3 293 303 ΓΛ 

Γυνή πλέουσα 4 19 36 ΓΠ 

Το Γράμμα στην Αμερική 4 355 359 ΓρΑ 

Η Γυφτοπούλα 1 345 658 Γυ 

Η Γλυκοφιλούσα 3 71 88 Γφ 

Η Δασκαλομάννα 3 19 28 Δ 

Οι Δύο Δράκοι 4 103 106 ΔΔ 

Ο Διδάχος 4 147 149 Δι 

Τα Δύο κούτσουρα 3 623 631 ΔΚ 

Της Δασκάλας τα μάγια 4 325 332 ΔΜ 

Δημαρχίνα νύφη 4 381 387 ΔΝ 

Τα Δαιμόνια στο ρέμα 3 237 248 ΔΡ 

Ε΄ Διορθωτικά 5 213 228 Δρθ 

Τα Δύο τέρατα 4 317 324 ΔΤ 

Η΄ Διάφορα 5 309 323 Δφ 

 Επιστολές Αλ. Παπαδιαμάντη  6 13 177 ΕΑΠ 
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Επιμηθείς εις τον βράχον 4 583 590 ΕΒ 

Οι Έμποροι των Εθνών 1 133 343 ΕΕ 

Έεως – ήρως 3 165 182 ΕΗ 

Το ενιαύσιν θύμα 3 215 224 ΕΘ 

Εξοχικόν κρούσμα 4 127 130 ΕΚ 

Εξοχική Λαμπρή 2 125 133 ΕΛ 

Οι Ελαφροΐσκιωτοι 2 475 499 Ελφ 

Έρημο μνήμα 4 361 365 ΕΜ 

Έρμη στα ξένα 4 77 84 ΕΞ 

Η Επίσκεψις του αγίου Δεσπότη 4 131 134 ΕπΔ 

Ο Έρωτας στα χιόνια 3 105 110 ΕΧ 

Το Ζωντανό κιβούρι μου 4 617 621 ΖΚ 

Το Θεοπόντι 4 549 554 Θ 

Το Θαλάσσωμα 4 135 137 Θα 

Η Θεοδικία της δασκάλας 4 111 114 ΘΔ 

Θέρος – Έρος 2 183 209 ΘΕ 

Το Θαύμα της Καισαριανής 3 353 359 ΘΚα 

Θάνατος Κόρης 4 181 190 ΘΚο 

Η Θητεία της πενθεράς 3 405 416 ΘΠ 

Δ΄ Θρησκευτικά Άρθρα 5 65 211 ΘρΑ 

Το Ιδιόκτητο 4 569 572 Ι 

Ιατρεία της Βαβυλώνος 4 605 608 ΙΒ 

Ο Καλόγερος 2 315 342 Κ 

Οι Κανταραίοι 4 405 410 Κα 

Η Κάλτσα της Νώενας 4 193 194 ΚαΝ 

Κοινωνική αρμονία 4 139 142 ΚΑρ 

Τα Καλαμπούρια ενός δασκάλου 4 301 303 ΚΔ 

Κοκκώνα θάλασσα 3 281 292 ΚΘ 

Ο Κακόμης 3 557 564 Κκ 

Η Καλλικατζούνα 4 541 547 Κλ 

Το Κουκούλωμα 4 591 594 Κμα 

Το Καμίνι 4 205 210 Κν 

Της Κοκκώνας το σπίτι 2 641 649 ΚοΣ 

Οι Κουκλοπαντρειές 3 565 574 Κπ 

Τα Κρούσματα 3 543 556 Κρ 

Το Κρυφό Μανδράκι 4 163 167 ΚρΜ 

Ο Κοσμολαΐτης 3 533 541 Κσ 

Η Κλεφτοπαρέα 4 595 604 Κφ 

Τα Λιμανάκια 4 175 180 Λ 

Οι Λίρες του Ζάχου 4 291 296 ΛΖ 

Λαμπριάτικος Ψάλτης 2 513 540 ΛΨ 

ΣΤ΄ Μουσικολογικά 5 229 240 Μ 

Η Μαούτα 4 65 69 Μα 

Οι Μάγισσες 3 231 236 Μγ 

Η Μετανάστις 1 1 131 Με 

Στο Μέγα – Γιαλό 4 623 625 ΜεΓ 

Η Μακρακιστίνα 4 157 161 Μκκ 

Μάννα και κόρη 4 509 518 ΜΚο 

Τα Μαύρα κούτσουρα 4 459 479 ΜΚυ 

Η Μαυρομαντηλού 2 153 168 Μμ 

Μεγαλείων οψώνια 4 421 430 ΜΟ 

Το Μυρολόγι της φώκιας 4 297 300 ΜΦ 

Τ' Μπούφ' του π'λί 3 649 654 ΜφΠ 

Μικρά ψυχολογία 3 601 606 ΜΨ 

Η Νοσταλγός 3 45 69 Ν 

Οι Ναυαγοσώσται 3 367 372 Να 
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Νεκράνθεμα 4 573 578 Νε 

Θ΄ Νεκρολογίες 5 325 346 Νκ 

Το 'Νάμι" της 4 119 121 Νμ 

Ναυαγίων ναυάγια 2 501 512 ΝΝ 

Το Νησί της Ουρανίτσας 3 383 387 ΝΟ 

Νεκρός ταξιδιώτης 4 341 348 ΝΤ 

Η Ντελησυφέρω 3 641 647 Νφ 

Ο Ξεπεσμένος δερβίσης 3 111 116 ΞΔ 

Η Ξομπλιαστήρα 4 169 173 Ξο 

Για τα ονόματα 3 397 403 Ο 

Όνειρο στο κύμα 3 261 273 ΟΚ 

Ολόγυρα στη λίμνη 2 379 400 ΟΛ 

Ο Πανταρώτας 2 143 151 Πα 

Ποία εκ των δύο 4 107 109 ΠΔ 

Ο Πεντάρφανος 4 57 64 Πε 

Με τον πεζόβολο 4 199 204 Πζ 

Η Πιτρόπισσα 4 311 315 Πι 

Η Πεποικιλμένη 4 333 340 Πκ 

Ο Πανδρολόγος 3 373 382 Πλ 

Α΄ Ποιήματα 5 13 40 Ποι 

Οι παραπονεμένες 3 193 198 Πν 

Το Πνίξιμο του παιδιού 3 275 279 ΠνΠ 

Παιδική Πασχαλιά 2 169 176 ΠΠ 

Πάσχα Ρωμέικο 2 177 182 ΠΡ 

Πατέρα στο σπίτι! 3 89 94 ΠΣ 

Τα Πτερόεντα δώρα 4 191 192 ΠτΔ 

Για την περηφάνια 3 207 214 Πφ 

Ο Προστάτης των χηρών 4 627 628 ΠΧη 

Ο Πολιτισμός εις το χωρίον 2 237 256 ΠΧω 

Τα Ρόδιν' ακρογιάλια 4 223 289 ΡΑ 

Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου 4 85 97 ΡΔ 

Ο Σημαδιακός 2 103 113 Σ 

Γ΄ Σατιρικά 5 63 64 Σα 

Η Στοιχειωμένη καμάρα 3 633 639 ΣΚ 

Το Σπιτάκι στο Λιβάδι 3 149 156 ΣΛ 

Στρίγλα μάννα 3 389 396 ΣΜ 

Σταγόνα νερού… 4 123 126 ΣΝ 

Η Σταχομαζώχτρα 2 115 124 Στ 

Η Συντέκνισσα 3 583 590 Συ 

Τα Συμβάντα στον μύλο 4 519 526 ΣυΜ 

Τα Συχαρίκια 3 29 38 Σχ 

Ο Τυφλοσύρτης 2 463 473 Τ 

Η Τύχη απ' την Αμέρικα 3 333 352 ΤΑμ 

Η Τελευταία βαπτιστική 2 89 94 ΤΒ 

Τα Τελευταία του γέρου 4 579 581 ΤΓ 

Τραγούδια του Θεού 4 389 394 ΤΘ 

Τρελή βραδιά 3 315 326 ΤρΒ 

Το Τυφλό σοκάκι 4 115 117 ΤΣο 

Υπηρέτρα 2 95 101 Υ 

Β΄Υμνογραφήματα 5 43 62 Υμ 

Η Φόνισσα 3 417 520 Φ 

Φτωχός Άγιος 2 211 227 ΦΑ 

Τα Φραγκλέικα 4 445 457 Φγ 

Η Φωνή του Δράκου 3 607 621 ΦΔ 

Ζ΄  Φιλολογικά 5 241 308 Φιλ 

Φορτωμένα κόκκαλα 4 217 221 ΦΚ 



 

 

82 

Φλώρα ή Λάβρα 4 555 559 ΦΛ 

Η Φαρμακολύτρια 3 305 314 Φμ 

Φώτα – Ολόφωτα 3 39 44 ΦΟ 

Φιλόστοργοι 3 95 103 Φσ 

Η Χτυπημένη 2 135 142 Χ 

Το Χατζόπουλο 4 411 420 Χα 

Το Χριστός Ανέστη του Γιάννη 4 527 534 ΧΑΓ 

Ο Χαραμάδος 3 655 659 Χδ 

Τα Χέλια 4 535 539 Χε 

Οι Χαλασοχώρηδες 2 401 462 Χλ 

Χρήστος Μηλιώνης 2 11 76 ΧΜ 

Η Χήρα του Νεομάρτυρος 4 37 45 ΧΝ 

Η Χολεριασμένη 3 361 366 Χο 

Η Χήρα παπαδιά 2 83 87 ΧΠ 

Ο Χορός εις του κ. Περιάνδρου 4 13 17 ΧΠε 

Χωρίς στεφάνι 3 131 137 ΧΣ 

Στο Χριστό στο Κάστρο 2 275 299 ΧσΚ 

Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη 3 157 164 ΧΤε 

Το Χριστόψωμο 2 77 81 Χψ 

Μια Ψυχή 2 229 236 Ψ(δ) 

[Η Ψυχοκόρη] 4 609 616 Ψκ 

Το Ψοφίμι 4 99 101 Ψο 

Ωχ! Βασανάκια 3 11 18 ΩΒ 
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αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον 

συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο 

εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο. 
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