
 

 

  Ήμισυς- ημίσεια – ήμισυ - (μισός – μισή – μισό)  
 

  
Ενικός αριθμός 

   αρσενικό  θηλυκό  ουδέτερο 

Ονομαστική ήμισυς ημίσεια ήμισυ 

Γενική ημίσεος ημισείας ημίσεος 

Αιτιατική ήμισυ ημίσεια ήμισυ 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική ημίσεις ημίσειες ημίσεα / ημίση 

Γενική ημίσεων ημισειών ημίσεων 

Αιτιατική ημίσεις ημίσειες  ημίσεα / ημίση 

ήμισυς ημίσεια ήμισυ: (λόγ.) μισός, μόνο στις εκφράσεις το έτερον ήμισυ (ο ένας από τους δύο                
συζύγους), κατά το ήμισυ (κατά το ένα δεύτερο), εξ ημισείας (σε δύο ίσα μέρη). [λόγ. < αρχ. Ἥμισυς] 

Παραδείγματα:  

➢ Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός (το σπουδαιότερο είναι να αρχίσει ή το πώς θα αρχίσει μία                  
προσπάθεια). 

➢ Συχνά αποκαλούμε το σύντροφο της ζωής μας, έτερον ήμισυ. Η αρχαιοελληνική αυτή φράση             
προέρχεται από ένα μύθο που έχει καταγράψει ο Πλάτωνας στο Συμπόσιό του.  

➢ Tο ακίνητο ανήκει κατά το ήμισυ στο δημόσιο και κατά το ήμισυ σε ιδιώτη. 
➢ Η περιουσία του πατέρα μοιράστηκε εξ ημισείας στα δύο του παιδιά. 

Προσθήκη ½ σε ακέραια αριθμητικά 
  
Από μεταπλασμό τού ήμισυς σε ήμισος πλάστηκε, στα μεσαιωνικά χρόνια, ο τύπος μισός-ή-ό (που              
τονίστηκε στη λήγουσα κατά τα συναφή επίθετα: απλός, διπλός, μονός, κ.λπ.). 
Σε νεότερα χρόνια σχηματίστηκαν και σύνθετα: ένας + ήμισυς > ενάμισυς, ένα + ήμισυ > ενάμισυ. Άρα οι                  
τύποι ενάμισυς  και ενάμισυ για το αρσενικό και ουδέτερο είναι οι ετυμολογικώς ορθοί τύποι.  
Ωστόσο, επειδή στη Ν. Ελληνική δεν υπάρχουν αντίστοιχα ονόματα (ο πέλεκυς → το πελέκι, ο πρέσβυς                
→ πρέσβης και πρεσβευτής) και επειδή ήδη το θηλυκό σχηματίστηκε διαφορετικά (μιάμιση), είναι             
προτιμότερο να ακολουθήσουμε την ομαλότερη κλίση και γραφή: ο ενάμισης - η μιάμιση - το ενάμισι. 
 Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη 
 

Ενικός αριθμός 

   αρσενικό  θηλυκό  ουδέτερο (άκλιτο) 

Ονομαστική ενάμισης μιάμιση ενάμισι 
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Γενική ενάμιση μιάμισης ενάμισι 

Αιτιατική ενάμιση μιάμιση ενάμισι 

  
Προσοχή: 
 
 — Εάν το απόλυτο αριθμητικό λήγει σε σύμφωνο, η μισή μονάδα εκφράζεται με τον άκλιτο τύπο -ήμισι:  
Αυτό συμβαίνει με το τρεις  και το τέσσερις (αρσενικό και θηλυκό). Οι τύποι αυτοί είναι άκλιτοι. 
 
π.χ.: τρεισήμισι τόνοι,τεσσερισήμισι αιώνες, τρεισήμισι ώρες, τεσσερισήμισι εβδομάδες 
 
 — Αν όμως το απόλυτο αριθμητικό λήγει σε φωνήεν, η μισή μονάδα εκφράζεται με τον άκλιτο τύπο -μισι:  
 
π.χ.: τριάμισι χρόνια, τεσσεράμισι κιλά  
 
Αλλά και με όλα τα υπόλοιπα απόλυτα αριθμητικά — εκτός αν είναι σύνθετα με 1 (και τα 3 γένη), 3 
(αρσενικό και θηλυκό), 4 (αρσενικό και θηλυκό). Οι τύποι αυτοί είναι άκλιτοι. 
 
π.χ.: οκτώμισι τόνοι, επτάμισι σελίδες, δυόμισι χρόνια 
 

ΑΣΚΗΣΗ 
 
Α. Γράψτε με μία λέξη το αριθμητικό  
  

1. Ένας μήνας και μισός είναι _________________________ μήνας. 

2. Μια ώρα και μισή είναι _________________________ ώρα. 

3. Ένα κιλό και μισό είναι _________________________ κιλό. 

4. Δυο μήνες και μισός είναι _________________________ μήνες. 

5. Δυο ώρες και μισή είναι _________________________ ώρες. 

6. Δυο κιλά και μισό είναι _________________________ κιλά. 

7. Δεκατρείς μήνες και μισός είναι _________________________ μήνες. 

8. Δεκατρείς ώρες και μισή είναι _________________________ ώρες. 

9. Δεκατρία κιλά και μισό είναι _________________________  κιλά. 

10. Τέσσερις μήνες και μισός είναι _________________________ μήνες. 

11. Τέσσερις ώρες και μισή είναι _________________________ ώρες. 

12. Τέσσερα κιλά και μισό είναι _________________________ κιλά. 

13. Είκοσι πέντε μήνες και μισός είναι _________________________ μήνες. 

14. Είκοσι πέντε ώρες και μισή είναι _________________________  ώρες. 

15. Είκοσι πέντε κιλά και μισό είναι _________________________ κιλά. 
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Β. Γράψτε τους αριθμούς ολογράφως: 
 

1. Χθες είδαμε την ταινία “ 9 ½ εβδομάδες”. ______________________________ 

2. Η ώρα πήγε ήδη 02:30 μετά τα μεσάνυχτα. ______________________________ 

3. Σήμερα περπάτησα 1 ½ χιλιόμετρο στο δάσος. ______________________________ 

4. Οι εργασίες κράτησαν 13½ χρόνια.______________________________ 

5. 13½ χρόνων κόποι πήγαν χαμένοι.______________________________ 

6. Το αγόρι είναι 13½ χρονών, ενώ το κορίτσι 3½ μηνών.______________________________, 

______________________________ 

7. Πλήρωσα γι’ αυτό στο Λονδίνο 21½ λίρες και το βρήκα εδώ με 14½ ευρώ. 

______________________________, ______________________________ 

8. 22½ και 21 κάνουν 43½.______________________________ , 

______________________________, ______________________________ 

9. Η ώρα είναι 04:30.______________________________ 

10. Η ώρα είναι 13:30.______________________________ 

11. Πριν 1½ χρόνο  ______________________________ 

12. Πριν 21½ χρόνια ______________________________ 

13. Δουλειά 1½ ώρας, 1½ μήνα ή 1½ έτους;______________________________, 

_____________________________ , ______________________________ 

14. 4.500 ευρώ ______________________________ 

15. 3.500.000 ευρώ ______________________________ 
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