
ΤΟ ΛΕΜΕ ΣΩΣΤΑ; ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ; 
 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

γενέθλια γεννέθλια 

δακρύζω δακρίζω 

εισιτήριο εισητήριο 

επεισόδιο επισόδειο 

επηρεάζω επιρρεάζω 

Θεοφάνια   Θεοφάνεια 

καθένας, καθεμιά, καθένα κάθε ένας/καθ’ ένας, κάθε μία/κάθε 
μια, κάθε ένα/καθ’ ένα 

κάθισα κάθησα 

καμένος καμμένος 

καμία/καμιά καμμία/καμμιά 

οτιδήποτε ο,τιδήποτε 

παρ’ όλα αυτά παρόλα αυτά 

σιντριβάνι συντριβάνι 

συγκεκριμένος συγκεκριμμένος 

συμπόνια συμπόνοια 

ψιθυρίζω ψυθιρίζω 

οφείλω ωφείλω 

ωφελώ οφελώ 

αντικρίζω αντικρύζω 



  
ΛΑΘΗ ΣΕ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 
αδιακρίτως (π.χ. φύλου)       και όχι    αδιακρίτου (π.χ. φύλου) 

ανέκαθεν                               και όχι    απ(ό) ανέκαθεν ή εξ ανέκαθεν 
ανεξαρτήτως (π.χ. ηλικίας)   και όχι    ανεξαρτήτου ηλικίας 
δίνω το “παρών”                   και όχι    δίνω το “παρόν” 
μετά μεσημβρίαν                   και όχι    μετά μεσημβρίας 
                                                             αλλά προ μεσημβρίας 
μετά Χριστόν                         και όχι    μετά Χριστού 
                                                             αλλά προ Χριστού 
όσον αφορά                          και όχι  ως αναφορά 
 

ΛΑΘΗ ΣΕ ΡΗΜΑΤΑ 
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ: 
 
αμαυρώνω  κι όχι αμαυρίζω 
ανεξαρτητοποιούμαι  κι όχι ανεξαρτοποιούμαι 
ανήκα κι όχι άνηκα 
αποτάθηκα  κι όχι αποτάνθηκα 
να/θα αποταθώ  κι όχι να/θα αποτανθώ 
να/θα επιστήσω  κι όχι να/θα εφιστήσω 
περιθάλπω  κι όχι περιθάλπτω 
περισυλλέγω  κι όχι περισυνελλέγω 
τίθενται  κι όχι τίθονται 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΜΟΗΧΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
(ΠΡΟΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΜΟΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ) 
έκκληση<(εκκαλώ)  παράκληση 

π.χ. Τα ΜΜΕ έκαναν έκκληση στους εθελοντές αιμοδότες να προσφέρουν 
αίμα. 
έκλυση<(εκλύω)   απελευθέρωση ενέργειας ή ύλης και διάχυσή της 
π.χ. Η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα σε κλειστό χώρο μπορεί να προξενήσει 
βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα. 
 
λιμός=μεγάλη, παρατεταμένη έλλειψη τροφίμων 
π.χ. Η μεγάλη ξηρασία και οι φυσικές καταστροφές οδηγούν σε λιμό και 
πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι από ασιτία. 
λοιμός=επιδημική και συχνά θανατηφόρος νόσος 

π.χ. Παλιά ο πιο συχνός λοιμός ήταν η πανούκλα. 
 
σορός(η)=νεκρό σώμα 

π.χ. Το φέρετρο με τη σορό του νεκρού μεταφέρθηκε στην εκκλησία. 
σωρός(ο)=στοίβα 
π.χ. Πάνω στο γραφείο του βλέπεις πάντα σωρούς από βιβλία. 
 
στίχος=αράδα (στίχος ποιήματος) 
π.χ. Αυτό το ποίημα έχει 20 στίχους. 
στοίχος=ευθεία γραμμή, παράταξη 
π.χ. Ο γυμναστής παρέταξε τους μαθητές του τμήματος σε 4 στοίχους. 
 
καινός=νέος, καινούρ(γ)ιος 
π.χ. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. 
κενός=άδειος 

π.χ. Το βιβλίο που αγόρασα ήταν κακέκτυπο. Είχε πολλές κενές σελίδες. 
 
 
ψηλός=αυτός που έχει μεγάλο ύψος 
π.χ. Η μάντρα ήταν ψηλή και δύσκολα μπορούσα να σκαρφαλώσω και να 
μπω στον κήπο. 
ψιλός=αυτός που έχει ελάχιστο πάχος, ο πολύ λεπτός 
π.χ. Να χρησιμοποιήσεις ψιλή κλωστή για να μη διακρίνεται η βελονιά επάνω 
στο λεπτό ύφασμα. 
 
Από το ομώνυμο βιβλίο των 
εκδόσεων Μεταίχμιο. 


