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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας 
∆ιδάσκων: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 

Άσκηση 16η
            05/06/2009 

 
 
 
Συµπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις µε τους ορθούς τύπους των 
αριθµητικών προσθέτοντας κάθε φορά το µισός, µισή, µισό: 
 
 

1. Στον αγώνα κόπηκαν τεσσερισήµισι χιλιάδες εισιτήρια.   

2. Περίµενα δυόµισι ώρες στη στάση. 

3. Η έρευνα διήρκεσε τεσσερισήµισι µήνες. 

4. Αγόρασα τριάµισι µέτρα ύφασµα. 

5. Θα επιστρέψω σε ενάµιση µήνα. 

6. ∆ιήνυσα το ενάµισι χιλιόµετρο σε τριάµισι λεπτά. 

7. Εµφανίστηκε µε καθυστέρηση δυόµισι ωρών. 

8. Πέρασε κιόλας ενάµισης χρόνος από τότε που έφυγε ο αδερφός µου. 

9. Τεσσερισήµισι χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν ένα πρόγραµµα 

τεσσερισήµισι ωρών. 

10. Ξόδεψα τριάµισι (3,5) εκατοµµύρια δραχµές για την ανακαίνιση του 

σπιτιού µου. 

11. Πέρασαν τρεισήµισι (3,5) µήνες από τότε που σε είδα για τελευταία 

φορά. 

12. Τον αγώνα παρακολούθησαν δεκατεσσερισήµισι (14,5) χιλιάδες 

θεατές. 

13. Θα βρίσκοµαι στο αεροδρόµιο σε τεσσεράµισι ακριβώς λεπτά. 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ  
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Προσοχή!    -µισός,   -µισή,   -µισό 

 

1. Όταν το επίθετο –µισός, -µισή, -µισό είναι δεύτερο συνθετικό 

αριθµητικών, τότε µας παρουσιάζεται σε δύο µορφές (τύπους): 

 α) στη µορφή –ήµισι, όταν το αριθµητικό τελειώνει σε σύµφωνο: 

τέσσερις + µισός = τεσσερεσήµισι (τεσσερεσήµισι ώρες),  

τρεις + µισός = τρεισήµισι (τρεισήµισι µέρες)  

 β) στη µορφή –µισι, όταν το αριθµητικό τελειώνει σε φωνήεν:  

δύο + µισός = δυόµισι (δυόµισι κιλά), 

έξι + µισός = εξίµισι (εξίµισι στρέµµατα) 

Τις µορφές –ήµισι και –µισι τις παίρνει το επίθετο αυτό και για τα τρία 

γένη του. µένουν δε άκλιτες αυτές οι µορφές. Είναι οι ίδιες σε όλα τα 

γένη, σε όλες τις πτώσεις ενικού και πληθυντικού. 

 

2. Το µισός ως δεύτερο συνθετικό γράφεται µε –η στη λήγουσα, όταν 

πρώτο συνθετικό είναι το αρσενικό ένας ή το θηλυκό µία: ενάµισης 

τόνος, µιάµιση ώρα. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γράφεται µε ι: 

επτάµισι ώρες, τριάµισι πεπόνια, τεσσεράµισι οικόπεδα, τεσσερεσήµισι 

µέρες. 

 

Το ένας και µισός παρουσιάζει διπλοτυπία: ενάµισης αιώνας, ενάµισος 

αιώνας  


