
Του Παναγιώτη Γραμμένου

Α. Μονόθεμα ουσιαστικά σε -ων (γεν. -ωνος) είναι:

1. Τα οξύτονα αρσενικά προσηγορικά:
αἰὼν -ῶνος κυκεὼν -ῶνος ἀπατεὼν -ῶνος κυκλὼν -ῶνος
ἀγὼν -ῶνος  λυμεὼν -ῶνος ἀγκὼν -ῶνος πυλὼν -ῶνος
κλαυθμὼν -ῶνος λειμὼν -ῶνος στρατὼν -ῶνος  κοιτὼν -ῶνος
χιτὼν -ῶνος μυὼν -ῶνος βουβὼν -ῶνος και άλλα
Εξαιρούνται:
κανὼν -όνος  ἡγεμὼν -όνος  συνδαιτυμὼν -όνος
κηδεμὼν -όνος ἀλαζὼν -όνος

2. Τα μεγεθυντικά:
ὁ γάστρων -ωνος (= κοιλαράς), ὁ χείλων (= χειλαράς), ὁ γνάθων (= εκείνος που 
έχει φουσκωμένα σαγόνια ή φουσκωμένα μάγουλα) και άλλα.

3. Τα περιεκτικά:
ὁ ἀνθὼν -ῶνος ὁ ἐλαιὼν -ῶνος ὁ ὀρνιθὼν -ῶνος ὁ ξενὼν -ῶνος
ὁ ὀρνιθὼν -ῶνος ὁ ἀμπελὼν -ῶνος ὁ παρθενὼν -ῶνος ὁ ῥοδὼν -ῶνος
ὁ πευκὼν -ῶνος ὁ ἀνδρὼν -ῶνος ὁ γυναικὼν -ῶνος και άλλα

4. Τα περισσότερα κύρια ονόματα:
Ἀπόλλων -ωνος, Ἀγάθων, ∆άμων, ∆ευκαλίων, ∆ίων, Ζήνων, Ἱέρων, Κίμων, Κλέων, 
Κόνων, Κρίτων, Πλάτων, Σόλων, Φαίδων, Φίλων, Φορμίων, Χάρων, Χαρίτων, Χεί-
ρων, Ὠρίων, Νέρων, Τρίτων, Τρύφων, Ἀλκμέων, Ἄμμων, Ἁρποκρατίων, Βύρων, Θί-
βρων, Ἰλαρίων, Ἴων, Καισαρίων, Κάτων, Κικέρων, Κύλων, Λεύκων, Μελίτων, Μίλων, 
Μύρων, Νήφων, Νίκων, Παρμενίων, Πλούτων, Πολέμων, Ποσειδῶν, Πυγμαλίων, Πύ-
θων, Σίμων, Σκιπίων, Σπυρίδων, Στράβων, Ἀλβιών, Αὐλών, Ἑλικών, Κιθαιρών, Κολο-
φὼν (πόλη της Μικράς Ασίας), Κρότων, Λάδων, Μαραθών, Πάρνων, Ρουβίκων, ἡ 
Σιδών, ἡ Σικυών και άλλα.

5. Τα ονόματα αρχαίων μηνών:
Ἀνθεστηριὼν -ῶνος, Γαμηλιών, Ἐλαφηβολιών, Ποσειδεὼν κτλ.
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Του Παναγιώτη Γραμμένου

Μονόθεμα ουσιαστικά σε -ων (γεν. -ωνος): χειμὼν-χειμῶνος 
και διπλόθεμα σε -ων (γεν. -ονος): πνεύμων-πνεύμονος



Β. Διπλόθεμα ουσιαστικά σε -ων (γεν. -ονος) είναι:

1. Τα οξύτονα θηλυκά προσηγορικά:
εἰκὼν -όνος ἀηδὼν -όνος σιαγὼν -όνος χελιδὼν -όνος
χιὼν -όνος τερηδὼν -όνος ἀλγηδὼν -όνος σταγὼν -όνος
σινδὼν -όνος ἀλκυὼν -όνος κοτυληδὼν -όνος λεγεὼν -όνος
χθὼν - χθονὸς (= η γη, το έδαφος, ορισμένη χώρα) και άλλα.

2. Τα παροξύτονα αρσενικά προσηγορικά:
ἄξων -ονος βραχίων -ονος κίων -ονος πνεύμων -ονος
γνώμων -ονος τέκτων -ονος γείτων -ονος στήμων -ονος
δαίμων -ονος ἄκμων -ονος δρόμων -ονος και άλλα
Συνηθέστερα εξαιρούμενα:
σάπων -ωνος  κώδων -ωνος  ῥώθων -ωνος  πώγων -ωνος
καύσων -ωνος  ἄμβων -ωνος  κλύδων1 -ωνος  μήκων2 -ωνος
πάρων3 -ωνος  πάτρων4 -ωνος  σίφων -ωνος  δόλων5 -ωνος

3. Μερικά κύρια ονόματα:
Ἀγαμέμνων -ονος, Αἴμων, Ἀλεκτρυών, Ἀμφικτύων, Ἰάσων, Μελάγχθων, Μέμνων, 
Παλαίμων, Πανδίων, Φιλήμων, Ἀρίων, Ἀριστογείτων, Ὑπερίων, Ἀμφίων, Φιλήμων, 
Μακεδών, Παφλαγών, Σάξων, Ἀμαζών, Ἀλιάκμων, Καρχηδών, Στρυμών, Χαλκηδών, 
Ἐλασσὼν και άλλα.
Παρατήρηση:
Όσον αφορά τα επίθ. σε -ων (αρσ. και θηλ.), -ον (ουδ.) αυτά είναι διπλόθεμα (γεν. 
-ονος):
ὁ, ἡ σώφρων, τὸ σῶφρον, τοῦ σώφρ-ονος, τῷ σώφρονι…
ὁ, ἡ μνήμων, τὸ μνῆμον, τοῦ μνήμ-ονος, τῷ μνήμονι…
ὁ, ἡ ἄφρων, τὸ ἄφρον, τοῦ ἄφρ-ονος, τῷ ἄφρονι…
ὁ, ἡ μείζων, τὸ μεῖζον, τοῦ μείζ-ονος, τῷ μείζονι…
ὁ, ἡ ἥσσων, τὸ ἧσσον, τοῦ ἥσσ-ονος, τῷ ἥσσονι…
ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον, τοῦ εὐδαίμ-ονος, τῷ εὐδαίμονι…
ὁ, ἡ εὐγνώμων, τὸ εὔγνωμον, τοῦ εὐγνώμ-ονος, τῷ εὐγνώμονι…
ὁ, ἡ μεγαλόφρων, τὸ μεγαλόφρον, τοῦ μεγαλόφρ-ονος, τῷ μεγαλόφρονι…
και άλλα
Και τα ουσ. που προέρχονται από επίθ. της προηγούμενης κατηγορίας είναι δι-
πλόθεμα:
ὁ ἐπιστήμων, τοῦ ἐπιστήμ-ονος / ὁ ἀκτήμων, τοῦ ἀκτήμ-ονος, οἱ ἀκτήμ-ονες / ὁ δει-
σιδαίμων, τοῦ δεισιδαίμ-ονος, οἱ δεισιδαίμ-ονες / ὁ αὐτόχθων, τοῦ αὐτόχθ-ονος, οἱ 
αὐτόχθ-ονες και άλλα.

1. κύμα, κλυδωνισμός. 2. παπαρούνα. 3. πλοιάριο. 4. προστάτης κάποιου, αφεντικό. 5. ελαφρό 
πλοιάριο.
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