
10 σςσνά λάθη στην ελληνική γλώσσα  

Γείηε δέθα από ηα πην ζπρλά εθθξαζηηθά ιάζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηηο ζσζηέο 

εθδνρέο ηνπο, γηα λα… κηιάκε θαιύηεξα. Σην πιαίζην ή ζηα πιαίζηα; Τνλ επηθεθαιή ή 

ηνλ επηθεθαιήο; Πόηε ε ιέμε «ιάζνο» είλαη… ιάζνο, θαη γηαηί καο κπεξδεύνπλ ηόζν 

πνιύ νη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ή νη ζύλδεζκνη; Παξαθάησ, ζπγθεληξώλνπκε δέθα 

ζπλεζηζκέλα γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά ή εθθξαζηηθά ιάζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, γηα 

λα κάζνπκε λα κηιάκε πην ζσζηά.  

 

Λάθορ #1: Δπραξηζηώ όινπο όζνπο ήξζαλ 

Το σωστό: Δπραξηζηώ όινπο όσοι ήξζαλ 

Γιατί: Τν «όζνη» είλαη ππνθείκελν ζηελ δεπηεξεύνπζα πξόηαζε κε ξήκα ην «ήξζαλ», 

άξα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ νλνκαζηηθή. 

 

Λάθορ #2: Σηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο 

Το σωστό: Στο πλαίσιο ηεο ζπδήηεζεο 

Γιατί: Τν πιαίζην (δειαδή… ην θάδξν) είλαη έλα – ζπρλά ην κπεξδεύνπκε κε ηε θξάζε 

«κέζα ζηα όξηα» ή «εληόο ησλ νξίσλ ηεο ζπδήηεζεο» γηαηί ηα όξηα (νη πιεπξέο ηνπ 

«θάδξνπ») είλαη πνιιά.  

 

Λάθορ #3: Βιέπνπκε ηνλ επηθεθαιή ηεο νκάδαο 

Το σωστό: Βιέπνπκε τον επικευαλήρ ηεο νκάδαο 

Γιατί: Γελ πξόθεηηαη γηα θιηηό επίζεην, αιιά γηα επίξξεκα (ζεκαίλεη βξίζθεηαη επί ηεο 

θεθαιήο) πνπ παξακέλεη ίδην αλεμαξηήησο ζπληαθηηθήο ρξήζεο.  

 

Λάθορ #4: Λάζνο όλνκα 

Το σωστό: Λανθασμένο όλνκα 

Γιατί: Γελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην νπζηαζηηθό «ιάζνο» ζαλ επηζεηηθό 

πξνζδηνξηζκό, γηαηί είλαη… ιάζνο. 

 

Λάθορ #5: Δπαλέιαβε, ζε παξαθαιώ 

Το σωστό: Επανάλαβε, ζε παξαθαιώ 

Γιατί: Σηελ Πξνζηαθηηθή, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ρξνληθή αύμεζε (δειαδή ην «ε» κεηαμύ 

α’ θαη β’ ζπλζεηηθνύ). Βι. επίζεο θαη "παξάγγεηιέ κνπ", "θαηάγγεηιέ ηνλ", "αληίγξαςέ 

ην",  θ.ν.θ.  

 

Λάθορ #6: Καη’ αξρήλ, ζέισ λα ζνπ πσ… 

Το σωστό: Κατ’ απσάρ, ζέισ λα ζνπ πσ… 

Γιατί: Τν «θαη’ αξρήλ» δελ ζεκαίλεη «αξρηθά» κε ηελ ρξνληθή έλλνηα, αιιά «θαηά 

θαλόλα», «σο ζέκα αξρήο».  



 

 

Λάθορ #7: Πσο ζε ιέλε; 

Το σωστό: Πώρ ζε ιέλε; 

Γιατί: Τν «πσο» (ρσξίο ηόλν) είλαη εηδηθόο ζύλδεζκνο (ρνληξηθά, κπνξείηε λα ζπκάζηε 

όηη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ηε ιέμε «όηη»). Όηαλ ην ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ 

εξσηεκαηηθό επίξξεκα (αθόκε θαη ζε πιάγηα πξόηαζε), ηνλίδεηαη. Τν ίδην ηζρύεη θαη κε 

ην «πού».  

 

Λάθορ #8: Δπί ιέμε 

Το σωστό: Επί λέξει 
Γιατί: Πξόθεηηαη γηα ηύπν δνηηθήο, θαηάινηπν ηεο αξραίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο αθόκα θαη ζήκεξα. Αληίζηνηρα, ιέκε «εν καιπώ», «εν πάση 

πεπιπτώσει», «επί τη βάσει» όπσο θαη λόγω (θαηξνύ). 

 

Λάθορ #9: Έλα κεηαμέλην, σξαίν, εληππσζηαθό ξνύρν 

Το σωστό: Έλα σξαίν, εληππσζηαθό κεηαμέλην ξνύρν 

Γιατί: Τνπο επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο πνπ πξνεγνύληαη ελόο νπζηαζηηθνύ, ηνπο 

«ηαμηλνκνύκε» σο εμήο: Πξώηα ηα επίζεηα πνπ δειώλνπλ γλώκε ή θξίζε (π.ρ. σξαίν, 

εληππσζηαθό) θαη κεηά, δειαδή πην θνληά ζην νπζηαζηηθό, ηα επίζεηα πνπ δειώλνπλ 

εγγελή, βαζηθή θαη αλαληηθαηάζηαηε ηδηόηεηα (π.ρ. κεηαμέλην, αθνύ δειώλεη ην πιηθό, 

ηελ εγγελή ηδηόηεηα ηνπ ξνύρνπ). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύκε θόκκα κεηαμύ ησλ 

πεξηγξαθηθώλ επηζέησλ (πνπ δειώλνπλ γλώκε), αιιά δελ βάδνπκε θόκκα κεηαμύ ηνπ 

ηειεπηαίνπ πεξηγξαθηθνύ θαη ηνπ επηζέηνπ εγγελνύο ηδηόηεηαο πνπ αθνινπζεί.  

 

Λάθορ #10: Η ηαηλία είλαη γηα έλαλ άλδξα όπνπ εξσηεύεηαη κηα γπλαίθα 

Το σωστό: …έλαλ άλδξα πος/ο οποίορ εξσηεύεηαη κηα γπλαίθα 

Γιατί: Τν «όπνπ» είλαη αλαθνξηθό επίξξεκα πνπ δειώλεη θαηά θύξην ιόγν ηόπν θαη δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην «πνπ» ζε θάζε πεξίπησζε. 

http://www.in2life.gr/features/notes/article/516458/10-syhna-lathh-sthn-ellhnikh-glossa-

.html  

 

Συμπληρωματικά: Λάθοσ το πιο καλφτερα ή πιο χειρότερα. Το ςωςτό είναι πιο καλά ή 

καλύτερα και πιο κακά ή χειρότερα. Δηλαδή το ςυγκριτικό επίρρημα πιο ΔΕ 

ςυντάςςεται με ςυγκριτικό βαθμό επιθζτου ή επιρρήματοσ. 

 

 

 

 



 

Αςκήςεισ εμπζδωςησ 

 

Α. Να ππνγξακκίζεηε ηνλ ζσζηό ηύπν: 

 

1.Τν όλνκα ηνπ επηθεθαιήο/επηθεθαινύο δελ είλαη γλσζηό. 

2. Αληίγξαςέ/αληέγξαςέ ην γξήγνξα. 

3. Οη επηθεθαιείο/επηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο αληέδξαζαλ δσεξά. 

4. Γελ μέξσ πνπ/πνύ ζα ηνλ βξσ θαη πώο/πσο ζα ηνπ ην πσ. 

5. Λόγσ/ιόγν ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο κίιεζε κε ηνλ επηθεθαιήο/επηθεθαιή. 

6. Πώο/πσο ηα πεξάζαηε; Πνπ/πνύ πήγαηε ηειηθά; 

7. Πεξηέγξαςε/πεξίγξαςε ιεπηνκεξώο ην κέξνο πνπ/όπνπ ζπλέβε ην αηύρεκα. 

8. Δπαλάιαβε/επαλέιαβε αξγά θαη θαζαξά απηά πνπ/όπνπ κόιηο είπα. 

9. Η επηθεθαιή/επηθεθαιήο πήξε ηνλ ιόγν. 

10. Γηάιπζέ/δηέιπζέ ην θαη θηηάμε άιιν. 

 

Β. Σπκπιεξσκαηηθά ππνγξακκίζηε επίζεο ηνλ ζσζηό ηύπν, αθνύ ζπκεζείηε ηηο δηαθνξέο 

κεηαμύ 

πην ζπγθξηηηθό επίξξεκα –πνην εξσηεκαηηθή αλησλπκία 

όηη εηδηθόο ζύλδεζκνο=πσο  -  ό,ηη αλαθνξηθή αλησλπκία=νηηδήπνηε 

 

11. Μαο είπε όηη/ό,ηη ζα αγνξάζεη όηη/ό,ηη θαιύηεξν βξεη. 

12. Όηη/ό,ηη θη αλ ηνπ πεηο δε ζα παξαδερηεί όηη/ό,ηη έρεη θάλεη ιάζνο. 

13. Πνην/πην θαγεηό ζνπ αξέζεη πνην/πην πνιύ; 

14. Πνην/πην είλαη ην πνην/πην ςειό βνπλό ηεο Διιάδαο; 

15. Όηη/ό,ηη θη αλ θάλνπκε δε λνκίδσ όηη/ό,ηη ζα ηνπο πείζνπκε. 

 

Γ.Σπκπιεξώζηε κε ηνλ ζσζηό ηύπν ηνπ επηζέηνπ πνιύο-πνιιή-πνιύ ή ην επίξξεκα πνιύ. 

Θπκεζείηε:  επίζεην πνιύο +νπζηαζηηθό ελώ επίξξεκα πνιύ+επίζεην/κεηνρή/επίξξεκα. 

 

_________ δνπιεηά, _______ θαγεηό, ________ σξαία, _______ άλζξσπνη, 

_______ θνπξαζκέλε, _________ θίλεζε, _________ πνηό, ________ δέζηε, 

_______ καζεηέο, ________ αγαπεκέλνο, ________ αγάπε, ________ θόπν, 

_______ πγξαζία, ________ εζπρία, ______ ήζπρε, _______ αθνζησκέλνη. 

 

 

Σκαξάγδε Γαιεκηηάθε, εθπαηδεύηξηα γισζζηθνύ γξακκαηηζκνύ 


