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TTοο  εεππίίθθεεττοο  ""πποολλύύςς""  

  
Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ: 
  

Ενικός Αριθμός 

Ονομαστική ο πολύς η πολλή το πολύ 

Γενική - της πολλής - 

Αιτιατική τον πολύ την πολλή το πολύ 

Κλητική - - - 

  

Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική οι πολλοί οι πολλές τα πολλά 

Γενική των πολλών των πολλών των πολλών 

Αιτιατική τους πολλούς τις πολλές τα πολλά 

Κλητική (πολλοί) (πολλές) (πολλά) 
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α) Γράφεται με ένα -λ- και -υ- στην ονομαστική και αιτιατική του ενικού αριθμού του 
αρσενικού και του ουδέτερου γένους. 
πχ: πολύς κόσμος, πολύ κρύο 
  
β) Γράφεται με δύο -λλ- στο θηλυκό του ενικού αριθμού και στα τρία γένη του 
πληθυντικού αριθμού. 
πχ: πολλή ζέστη, πολλές γυναίκες 
 γ) Γράφεται με -η- στο θηλυκό ενικού. 
πχ: πολλή κίνηση 
  
ε) Το αρσενικό και το ουδέτερο δεν έχουν γενική ενικού. 
  
στ) Κανένα γένος δε σχηματίζει την κλητική του ενικού, ενώ η κλητική πληθυντικού 
δε χρησιμοποιείτε συχνά.  
 

ΤΤοο  εεππίίρρρρηημμαα  ""πποολλύύ""  

Από το επίθετο πολύς σχηματίζεται το επίρρημα "πολύ" που χρησιμοποιείται στον 
ενικό αριθμό και το επίρρημα "πολλά" που χρησιμοποιείται στον πληθυντικό αριθμό. 

Το επίρρημα "πολύ" μπαίνει μπροστά από επίθετο ή από άλλο επίρρημα για να 
σχηματίσει τον υπερθετικό βαθμό των παραθετικών ή συνοδεύει ρήμα. 
  
πχ: Είσαι πολύ κομψή με αυτό το φόρεμα. 

Ήρθε πολύ αργά και δεν πρόλαβε. 
Έφαγα πολύ. 
Δεν ξέρω πολλά γι' αυτό το θέμα. 

  

ΡΡήήμμαατταα  σσεε  --άάββωω  

Τα ρήματα που τελειώνουν σε -άβω γράφονται με β. 
πχ: ράβω, ανάβω, σκάβω, θάβω, κ.ά. 
Εξαιρούνται και γράφονται με -αυ τα: παύω, αναπαύω, καταπαύω, απολαύω. 
  

  


