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1. -ώνυμο / -ωνυμία
• «ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων
ἐπίσκεψις» (αποδίδεται στον κυνικόψ
φιλόσοφο Αντισθένη)

• «ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶνρχὴ ς ἡ
ὀνομάτων ἐπίσκεψις» (Επίκτητος)

• «Παρήχησις δέ ἐστι κάλλος ὁμοίων«Παρήχησις δέ ἐστι κάλλος ὁμοίων
ὀνομάτων ἐν διαφόρῳ γνώσει
ταὐτὸν ἠχούντων· γίνεται δέ ὅτανταὐτὸν ἠχούντων γίνεται δέ, ὅταν
δύο ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρας λέξεις ἢ
ὀνόματα εἴπῃ τις ὅμοια μὲνὀνόματα εἴπῃ τις ὅμοια μὲν
ἠχοῦντα, διάφορον δὲ τὴν δήλωσιν
ἔἔχοντα»

(βλ. Νάκας 2007: 69)



1.1 παρώνυμον / παρονομασία [1]
Κατά τον Διονύσιο τον Θράκα, ὄνομα
= επίθετο και ουσιαστικό = ενιαία= επίθετο και ουσιαστικό = ενιαία
λεξική κατηγορία.
Δύ ίδ ό (δ λ δήΔύο είδη ονόματος (δηλαδή,
ουσιαστικού και επιθέτου)

Α. πρωτότυπον και
Β. παράγωγον.ρ γ γ

Ένα από τα είδη του παραγώγου είναι
τοτο

παρώνυμον,
βλ ὸ ᾽ ὄ θέ ἷβλ. «τὸ παρ ὄνομα ποιηθέν, οἷον

Θέων, Τρύφων» < θεός, τρυφή



1.1 παρώνυμον / παρονομασία [2]ρ μ ρ μ [ ]

ΛΚΝ, «παρώνυμος -η -ο [ ] (γραμμ.)ρ μ η [ ] (γρ μμ )
στον όρο παρώνυμες λέξεις και ως ουσ.
τα παρώνυμα για λέξεις που έχουντα παρώνυμα, για λέξεις που έχουν
περίπου όμοια προφορά: Παρώνυμα με
ίδια / με διαφορετική σημασία Οι λέξειςίδια / με διαφορετική σημασία. Οι λέξεις
“φόρα” και “φορά” είναι τονικά

ώ δ ή ίπαρώνυμα με διαφορετική σημασία.
[λόγ. < γαλλ. paronyme (στη νέα σημ.)
< αρχ. παρώνυμος ‘σχηματισμένος με
μικρή αλλαγή από άλλο όνομα’].μικρή αλλαγή από άλλο όνομα ].



1.1 παρώνυμον / παρονομασία [3]

Π ί δέ ἐ«Παρονομασία δέ ἐστι παρα‐
ποίησις ὀνόματος πρὸς παρα‐η μ ρ ρ
πλήσιον ἐγγὺς κείμενον, ὡς εἰ
λέγομεν, Στρατήγιος στρατηγὸςλέγομεν, Στρατήγιος στρατηγὸς
ᾑρέθη»

(Φοιβάμων, βλ. Νάκας 2007)



1.1 παρώνυμον / παρονομασία [4]
(βλ Νεοελληνική Σύνταξι του Αχ Τζάρτζανου (284 Ε΄)

[a] του πολύπτωτου (πολυμορφικού) σχή-
ό ό ά ή ό βλέ

(βλ. Νεοελληνική Σύνταξι του Αχ. Τζάρτζανου (284.Ε )

ματος: όμοιος τον όμοιον αγαπά ή όσα βλέπεις
βλέπω κι όσα ξέρεις ξέρω

[b] λ ύ ή ( ύδ[b] του ετυμολογικού σχήματος (τραγούδι
τραγουδήστε μου χιλιοτραγουδημένο…)

[ ] ή ά[c] της παραγωγικής επαναφοράς
(μαγιάστραπο, μαγιόβροντο και μαγιοπρω-

β ό )τοβρόχι…)
[d] σχημάτων ομοηχίας (‘ελάχιστου ζευ-

ύ’ όθ όθ ‘ ύ λάγαριού’: πόθοι νόθοι, ‘τονικού ελάχιστου
ζευγαριoύ’: γέρος γερός και ‘παρωνυμικής

ή ’ Χά ά ’ )παρήχησης’: Χάρε, χαρά που μου ’φερες…)



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [1]μ μ μ μ [ ]
ὁμώνυμον:
«τὸ κατὰ πολλῶν ὁμωνύμως«τὸ κατὰ πολλῶν ὁμωνύμως
τιθέμενον, οἷον ἐπὶ μὲν κυρίων, ὡς
Αἴας ὁ Τελαμώνιος καὶ Αἴας ὁ ἸλέωςΑἴας ὁ Τελαμώνιος καὶ Αἴας ὁ Ἰλέως,

ἐπὶ δὲ προσηγορικῶν, ὡς
μῦς θαλάσσιος καὶ μῦς γηγενής»μῦς θαλάσσιος καὶ μῦς γηγενής»

Διονύσιος Θράξ



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [2]
• «Η ομωνυμία, η πλήρης, ολική και τέλεια

ταύτιση (όχι ομοιότητα) δύο συνωνύμων,
είναι πολύ σπάνια, αν όχι αδύνατη στην
γλώσσα (Γ. Μπαμπινιώτης, Εισαγωγή
στην Σημασιολογία, 1985, σ. 33)».

• «Στην γλώσσα δεν υπάρχουν ομώνυμα,
αλλά μόνον συνώνυμα· π.χ. άνθος /
λουλούδι (id., Γλωσσολογία και Λογοτεχνία,
1991, σ. 92)».

• «Ομωνυμία (η) [ ] ΓΛΩΣΣ. Σημασιολογική
δσχέση κατά την οποία δύο ή περισσότερες

λέξεις συμπίπτουν στη σημασία τους (λ.χ.
ό ό ά θ λ λ ύδ )πετεινός - κόκορας, άνθος - λουλούδι)

(ΛΝΕΓ, B΄ έκδ., σ. 1258)».



1 2 ώ / ί [3]1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [3]

Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)
(1941 194 186)(1941, σ. 194 και σ. 186).

ό ό ό• τα πετεινός - κόκορας = ταυτόσημα,
ενώ,

• ρόκα / ρόκα, δόξα / δόξα = ομώνυμα
ή ομόηχαή μ ηχ



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [4]
Kατά το ΛΚΝ:
«Ομόηχος -η -ο [ ] (γραμμ.) ιδίως στον όρο
ομόηχες λέξεις, που έχουν ίδια προφορά
αλλά διαφορετική σημασία· ομώνυμος: Oι
λέξεις ‘ψηλός’και ‘ψιλός’ είναι ομόηχες».

«Ομώνυμος -η -ο [ ] Oμώνυμες λέξεις, που
έχουν ίδια προφορά αλλά διαφορετική
σημασία· ομόηχος: Tα επίθετα ‘ψηλός’ και

λ‘ψιλός’ είναι λέξεις ομώνυμες».



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [5]
ὁ ώ δέ ἐ ὧ φ ὴ ὲ ὶ«ὁμώνυμα δέ ἐστιν, ὧν φωνὴ μὲν καὶ
ὄνομα τὸ αὐτό, ἕτερον δὲ τὸ σημαι‐
ό ὑ ὸ ῆ φ ῆ ἷ ῖ

σημαινό
νόμενον ὑπὸ τῆς φωνῆς, οἷον παῖς∙
σημαίνει γὰρ καὶ τὸν υἱόν, καὶ τὸν καθ’
ἡλικίαν παῖδα καὶ τὸν δοῦλον Ἀσαφῆ δὲἡλικίαν παῖδα, καὶ τὸν δοῦλον. Ἀσαφῆ δὲ
τὴν ἑρμηνείαν ποιεῖ καὶ ἡ λεγομένη
ἀμφιβολία πρὸς τῶν διαλεκτικῶν παρὰἀμφιβολία πρὸς τῶν διαλεκτικῶν, παρὰ
τὴν κοινὴν τοῦ ἀδιαιρέτου τε καὶ τοῦ
διῃρημένου ὡς ἐν τῷ∙ αὐλητρὶς πεσοῦ‐διῃρημένου, ὡς ἐν τῷ αὐλητρὶς πεσοῦ
σα δημοσία ἔστω∙ ἓν μὲν γὰρ τί ἐστι τὸ
ὑφ’ ἓν καὶ ἀδιαίρετον, αὐλητρὶς ἔστωὑφ ἓν καὶ ἀδιαίρετον, αὐλητρὶς ἔστω
πεσοῦσα δημοσία, ἕτερον δὲ τὸ διῃρη‐
μένον, αὐλητρὶς παῖς οὖσα ἔστω δημο‐μ , α λητρὶς παῖς οὖσα τ δημο
σία» Προγυμνάσματα (βλ. Chr. Walz, Rhetores
Graeci, i, σ. 186-7)



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [6]1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [6]

Κατά το ΛΝΕΓ (σ. 1254):

«ομόηχα (ή ομόηχες) είναι οι λέξεις που
έ ίδ ώ δ έπροφέρονται το ίδιο, ενώ διαφέρουν στην

ορθογραφία, την ετυμολογία και τη σημασία
ους Τα ο όη α ροκαλούν υ νά δυ κολίεςτους. Τα ομόηχα προκαλούν συχνά δυσκολίες
στη χρήση τους (οι ομιλητές συγχέουν τις
λέξεις ορθογραφικά)»λέξεις ορθογραφικά)».



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [7α]

Θανάσης Νάκας & Ευγ. Μαγουλά &
Αφροδίτη Καποθανάση,

Η ομοηχία στη Νέα Ελληνική:
ορολογία και τυπολογία Μελέτες για τηνορολογία και τυπολογία, Μελέτες για την
Ελληνική Γλώσσα, 30 (2-3.5.2009),
Θεσσαλονίκη 2010 σσ 436 449Θεσσαλονίκη, 2010, σσ. 436-449.



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [7β]
Ο ίΟμοηχία:

1. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΗΧΙΑ

Α. ολική
με ετερογραφία: ακριβός / ακριβώςμε ετερογραφία: ακριβός / ακριβώς

Β μερικήΒ. μερική
α. ελάχιστο ζεύγος:
άδ [ά δ ] / άδ [ά δάδεια [ά•δει•α, ουσιαστ.] / άδεια [ά•δεια,

επίθ.]
γ. τονικό ελάχιστο ζεύγος:
πολίτικος / πολιτικός κ.ο.κ.πολίτικος / πολιτικός κ.ο.κ.



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [7γ]

2. ΜΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ /
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΗΧΙΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΗΧΙΑ

Α. ολική
ί λά 1με ομογραφία: πλάνη 1 [σφάλμα, λάθος < αρχ. πλάνη]

/ πλάνη 2 [εργαλείο < υστλατ. plana, μεταπλασμένο σε -η

ί λύ /ίσως κατά το σμίλη] με ετερογραφία: λύπη /
λείπει

Β. μερική (‘ελάχιστο ζεύγος’)
με εναλλαγή ενός φωνήματος: δώρα / τώρα
με παρουσία / απουσία ενός φωνήματος:

δώρα / ώραδώρα / ώρα
τονικό ελάχιστο ζεύγος: γέρος / γερός



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [7δ]

Παραμένει προβληματική η χρήση του όρου
παρώνυμο.
Εκτός εάν αντικατασταθεί από τον αδόκιμοΕκτός εάν αντικατασταθεί από τον αδόκιμο
μέχρι σήμερα όρο ομοιόηχο) για το
ενδιάμεσο επίπεδο στο οποίο κατατάσσονταιενδιάμεσο επίπεδο στο οποίο κατατάσσονται
λέξεις σαν τις

στρώμα / σώμα ηστρώμα / σώμα, η
ηνίοχος / οινοχόος,
καγκελαρία / κιγκαλερία

κ.τ.ό.



1.2 ομώνυμον / ομωνυμία [7ε]
[Ο ί λ έ λέξ ύ[Ομοηχία με φωνολογικές λέξεις, κύρια
ονόματα κ.ά.]

Μερική (‘ελάχιστο ζεύγος’)
Τυπογραφική λέξη vs φωνολογική λέξη:γρ φ ή ξη φ γ ή ξη
κόσμου [kózmu] / φως μου [fózmu]
Φωνολογική λέξη vs φωνολογική λέξη :Φωνολογική λέξη vs φωνολογική λέξη :
φως μου [fózmu] / δώσ’μου [δózmu]).

Ολική
Προσηγορικό vs κύριο όνομα (π.χ. έδεσα /Προσηγορικό vs κύριο όνομα (π.χ. έδεσα /
Έδεσσα) Συντομογραφία vs συντομογρα-

φία (π χ δις / δισ ) κ ο κφία (π.χ. δις / δισ.) κ.ο.κ.
(βλ. Νάκας, Μαγουλά & Καποθανάση 2010)



1.3 συνώνυμον / συνωνυμία
ώ ὸ ἐ δ φό• συνώνυμον = «τὸ ἐν διαφόροις

ὀνόμασι τὸ αὐτὸ δηλοῦν, οἷον ἄορ 
ξίφ ά άθ φάξίφος μάχαιρα σπάθη φάσγανον» 

Διονύσιος ο Θράξ. 

• Κατά τον Απολλώνιο τον Δύσκολο
(2.1,1.131 και 244· 2.2.416), γίνεται λόγος( , ), γ γ ς
για «συνωνυμοῦντας» συνδέσμους,
όπως το τόφρα και το ἕως, αλλά καις φρ ς,
ρήματα όπως το χρὴ και το δεῖ, ή «ἔτι τὸ
βλέπειν (ἐπὶ γὰρ αἰτιατικὴν φέρεται)β ( γ ρ ὴ φ ρ )
καὶ τὰ τούτῳ συνωνυμοῦντα, ὁρῶμαί
σε, θεῶμαί σε, λεύσσω, δέρκομαι,, μ , , ρ μ ,
ὀπτεύω».



1.4 άλλα σε -ώνυμον / -ωνυμία [1]
[4] δ ώ ( ὀ ό δύ θ᾽ ἑ ὸ[4] διώνυμον («ὀνόματα δύο καθ᾽ ἑνὸς
κυρίου τεταγμένα, οἷον Ἀλέξανδρος ὁ καὶ
Πάρις»)Πάρις»)

[5] ἐπώνυμον(«ὃ καὶ διώνυμον καλεῖται, τὸ[ ] μ ( μ ,
μεθ᾽ ἑτέρου κυρίου καθ᾽ ἑνὸς λεγόμενον, ὡς
Ἐνοσίχθων ὁ Ποσειδῶν καὶ Φοῖβος ὁ Ἀπόλ‐
λων»)

[6] φερώνυμον(«τὸ ἀπό τινος συμβεβηκότος[6] φερώνυμον(«τὸ ἀπό τινος συμβεβηκότος
τεθέν, ὡς Τισαμενός καὶΜεγαπένθης»)

[7] πατρωνυμικὸν («τὸ κυρίως ἀπό πατρὸς
ἐσχηματισμένον, καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὸ
ἀ ὸ ἷ ί Αἰ ί ὁἀπὸ προγόνων, οἷον Πηλείδης, Αἰακίδης ὁ
Ἀχιλλεύς»).



1.4 άλλα σε -ώνυμον / -ωνυμία [2]
Κ ά Δ ύ Θ ά ά δύΚατά τον Διονύσιο τον Θράκα, υπάρχουν δύο
ξεχωριστά εἴδη ὀνόματος :

1. οι λέξεις που δηλώνουν έννοιες γένους
ὸ δέ ἐ ὸ δ ά ἰ«γενικὸν δέ ἐστι τὸ δυνάμενον εἰς

πολλὰ εἴδη διαιρεθῆναι, οἷον ζῶον •
φ ό )φυτόν»),

2 έ ίδ έ ( ἰδ ὸ δέ ἐ2. έννοιες είδους, αφετέρου («ἰδικὸν δέ ἐστι
τὸ ἐκ τοῦ γένους διαιρεθέν, οἷον βοῦς,
ἵ ἄ λ ἐλ ί )ἵππος • ἄμπελος, ἐλαία»)



1.4 άλλα σε -ώνυμον / -ωνυμία [3]
(βλ δ ώ C 1995)(βλ. ενδεικτικώς Cruse 1995)

ώ / ί ώ /• υπερώνυμο / υπερωνυμία και υπώνυμο /
υπωνυμία // hypernym(y) και
h ( )hyponym(y).

• συνυπωνυμία (co-hyponymy, π.χ. η σχέση
μεταξύ του βοῦς και του ἵππος όπως καιμεταξύ του βοῦς και του ἵππος, όπως και
του ἄμπελος και του ἐλαία)

• ξώ / t• ταξώνυμα / taxonyms
• ολώνυμο / holonym (λ.χ. για το σώμα),

αφενός και ερώνυ ο / meronym (λ χαφενός, και μερώνυμο / meronym (λ.χ.
για το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια, τη
μύτη κτλ )μύτη κτλ.)



2. αντίθετα / σχέση αντίθεσης 
 ό  ‘ ί ’ [1]και όχι ‘αντωνυμίας’ [1]

• «ἀντωνυμία ἐστὶ λέξις ἀντὶ«ἀντωνυμία ἐστὶ λέξις ἀντὶ
ὀνόματος παραλαμβανομένη,
προσώπων ὡρισμένων δηλωτική»προσώπων ὡρισμένων δηλωτική»

Διονύσιος ο Θραξ
Κ ά Α λλώ Δύ λ• Κατά τον Απολλώνιο τον Δύσκολο
(2.1,1.4) ο όρος ἀντωνυμία αναφέρεται

ά ά ώ όγενικά στην υποκατάσταση, ενώ ο όρος
ἀντώνυμο στο ειδικό κάθε φορά υποκα-
ά (ἐ ώ έ ῖ ὐ ό ό δτάστατο (ἐγώ, έκεῖνος, αὐτός, τοιόσδε,
οἷος κτλ., σε αντικατάσταση συγκε-

έ ύ ή θέ ύ ή
συγκεκριμέ

κριμένου ουσιαστικού ή επιθέτου, κύριου ή
προσηγορικού).



2. αντίθετα / σχέση αντίθεσης 
ό ίκαι όχι ‘αντωνυμίας’ [2]

Στην παραδοσιακή γραμματική, η υποκα-
ταστατική σημασία του όρου αντωνυμικός
είναι τόσο ισχυρή, ώστε να γίνεται λόγος και
για ‘αντωνυμικά επιρρήματα’: εδώ, εκεί,
έτσι, πού;, πώς;, πόσο;, παντού κ.τ.ό.



2. αντίθετα / σχέση αντίθεσης 
ό ίκαι όχι ‘αντωνυμίας’ [3]

Ο Cruse (1995) υποστηρίζει ότι μόνον μιαΟ Cruse (1995) υποστηρίζει ότι μόνον μια
συγκεκριμένη υποκατηγορία, τη λεγόμενη
‘συμπληρωματική αντίθεση’ καλύπτει ο όροςσυμπληρωματική αντίθεση καλύπτει ο όρος
antonym(y)

ο ίδιος κάνει χρήση των
παραδοσιακών όρων :παραδοσιακών όρων :

opposite(s)
ioppositeness

opposition(s).



2. αντίθετα / σχέση αντίθεσης 
ό ίκαι όχι ‘αντωνυμίας’ [4]

Στην ελληνική γλώσσα η παραδοσιακή χρήσηΣτην ελληνική γλώσσα, η παραδοσιακή χρήση
του όρου αντίθεση, ισχυροποιημένη η χρήση
του:του:
α) είτε στο χώρο της λεξικής σημασίας (ως
‘αντίθεση αντίφαση’ ‘αντίθεση εναντίωση’αντίθεση- αντίφαση , αντίθεση- εναντίωση
σύμφωνα και με την αριστοτελική διάκριση)

β) είτε στο χώρο της ρητορικής (ως διαφόρωνβ) είτε στο χώρο της ρητορικής (ως διαφόρων
ειδών σχήματα: σχήμα αντίθετον, σχήμα

εξ αντιθέτου κ τ ό )εξ αντιθέτου κ.τ.ό.)
γ) είτε στην καθημερινή επικοινωνία



2. αντίθετα / σχέση αντίθεσης 
ό ίκαι όχι ‘αντωνυμίας’ [5]

Σύγχυση ειδικά στην περίπτωση :Σύγχυση ειδικά στην περίπτωση :
• της ‘λεξικής αντίθεσης’ vs *‘λεξικής αντω-
νυμίας’: τολμηρός ≠ δειλόςνυμίας : τολμηρός ≠ δειλός

• της ‘μορφολεξικής αντίθεσης’ vs *‘μορφο-
λ ξ ή ί ’ λ όλεξικής αντωνυμίας’: τολμηρός ≠

άτολμος
‘ ή ίθ ’• της ‘νοηματικής αντίθεσης’ vs

‘νοηματικής αντωνυμίας’: ένας δρόμος με
άλ λ ί ≠ έ δ ό όμεγάλη κυκλοφορία ≠ ένας δρόμος όπου

δεν μπορούννα διασταυρωθούν δύο
ίαυτοκίνητα



3.1 Φράση / Είδη φράσεων [1]3.1 Φράση / Είδη φράσεων [1]

Ένα παραδοσιακό μοντέλο επαρκούςΈνα παραδοσιακό μοντέλο επαρκούς
περιγραφής και ερμηνείας των προτάσεων θα
πρέπει να συνδυάζει τριών ειδώνπρέπει να συνδυάζει τριών ειδών
πληροφορίες:
(i) γραμματικής / λεξικής κατηγορίας(i) γραμματικής / λεξικής κατηγορίας

(δηλαδή είδη λέξεων και είδη φράσεων),
(ii) συντακτικής λειτουργίας και(ii) συντακτικής λειτουργίας και
(iii) σημασίας (σημασιολογικού ρόλου μέσα
στην πρόταση)στην πρόταση)

(βλ. ενδεικτικά Νάκας 2007: 87-147)(βλ. ενδεικτικά Νάκας 2007: 87 147)



3.1 Φράση / Είδη φράσεων [2]3.1 Φράση / Είδη φράσεων [2]

• ΟΦ = Ονοματική ΦράσηΟΦ Ονοματική Φράση
• ΟυσΦ = Φράση Ουσιαστικού
• ΡΦ = Ρηματική Φράση / Φράση ΡήματοςΡΦ Ρηματική Φράση / Φράση Ρήματος
• ΜΦ = Μετοχική Φράση / Φράση Μετοχής
• Ε Φ = Επιρρηματική Φράση / ΦράσηΕρΦ Επιρρηματική Φράση / Φράση

Επιρρήματος
• ΕθΦ = Επιθετική Φράση / Φράση ΕπιθέτουΕθΦ Επιθετική Φράση / Φράση Επιθέτου
• ΠθΦ = Εμπρόθετη / Προθετική Φράση
• ΔΠ = δευτερεύουσα πρόταση (πβ αγγλΔΠ δευτερεύουσα πρόταση (πβ. αγγλ.

clause).



3.1 Φράση / Είδη φράσεων [3]3.1 Φράση / Είδη φράσεων [3]

• Προτίμηση του όρου φράση (αγγλ phrase)Προτίμηση του όρου φράση (αγγλ. phrase)
[αντί του όρου σύνολο (γαλλ. groupe), πβ.
ονοματικό σύνολο ρηματικό σύνολο κτλ ]ονοματικό σύνολο, ρηματικό σύνολο κτλ.],
γιατί συνάδει και με την ιεράρχηση:

μόρφημα < λέξη < φράση < πρόταση,

μεταξύ άλλων

(βλ. Νάκας 2007, κεφ. 5)



3.1 Είδη φράσεων: φράσηουσιαστικού
ή ά [4]vs ονοματική φράση [4]

Προσθέσαμε σκόπιμα και την ονοματικήρ μ μ η μ ή
φράση, για περιπτώσεις όπου οι όροι όνομα-
ονοματοποίηση- ονοματική φράση μπορούν ναονοματοποίηση ονοματική φράση μπορούν να
χρησιμοποιούνται με ανεξάρτητη και
γενικευμένη αναφορά σε σχέση με τουςγενικευμένη αναφορά σε σχέση με τους
όρους ουσιαστικό- ουσιαστικοποίηση- φράση
ουσιαστικού επίθετο- επιθετοποίηση- φράσηουσιαστικού, επίθετο επιθετοποίηση φράση
επιθέτου λ.χ. σε ονοματοποιήσεις με τη
βοήθεια του άρθρου: το ότι το παραδέχεσαιβοήθεια του άρθρου: το ότι το παραδέχεσαι
(σε τιμά), το (πολύ το) ‘κύριε ελέησον’..., το
σήμερα δίνω το ‘παρών’ ο ‘Μετανοείτε’σήμερα..., δίνω το παρών , ο Μετανοείτε ,
ο που δεν έχει στον ήλιο μοίρα κ.ά.ό.



3.2 μονολεκτικότητα vs περίφραση [1]

[a] ‘περιφραστικοί’ λεγόμενοι ‘ρηματικοί χρό-
νοι’: έχει / είχε / θα έχει λύσει ~ λυμένο ~ λυθείνοι : έχει / είχε / θα έχει λύσει λυμένο, λυθεί
κ.τ.ό. vs λύνω, έλυνα, έλυσα, λύθηκα κτλ.

b λ ( β[b] οι λεγόμενες ρηματικές περιφράσεις (πβ.
γαλλ. locutions verbales, αγγλ. phrasal verbs):
ά ύ δί ή βάζ ίκάνω εντύπωση, δίνω προσοχή, βάζω στοίχημα,
έχω δίψα, κ.ά.ό. vs εντυπωσιάζω, προσέχω, στοι-

ίζ δ ώ όχηματίζω, διψώ κ.τ.ό.

[c] τα λεγόμενα (χαλαρά) ‘πολυλεκτικά[ ] γ μ (χ ρ )
σύνθετα’: παιδική χαρά, φακοί επαφής, νόμος-
πλαίσιο κ.τ.ό., vs δεξαμενόπλοιο, γιγαντοαφίσα,
μεγαλοαπατεώνας κ.τ.ό. -



3.2 μονολεκτικότητα vs περίφραση [2]
• Προτίμηση των όρων ‘ρηματική

περίφραση’ και ‘πολυλεκτικό σύνθετο’ για
τις περιπτώσεις [b] κκαι [c], αντίστοιχα, vs
των όρων ‘φραστικά ρήματα’ και
‘φραστικά ονόματα’, αντίστοιχα.
(βλ. Ράλλη 2007, Νάκας & Γαβριηλίδου(β η , ς βρ η

2009δ) 

• Ειδικά ο όρος ‘περιφραστικά ρήματα’ (βλ.
λ.χ. Κλαίρης-Μπαμπινιώτης 2011: 340) γιαχ ρης μ ης ) γ
την περίπτωση [b] προκαλεί σύγχυση με
τους περιφραστικούς ρηματικούς χρόνουςς ρ φρ ς ρημ ς χρ ς
της περίπτωσης [a].



4.1 άκλιτη μετοχή vs γερούνδιο vs
ρηματικό επίρρημα [1]ρηματικό επίρρημα [1]

Εξετάζοντας τα σημασιοσυντακτικά χαρα-
κτηριστικά ο Νάκας (2003 2011) υποστήριξεκτηριστικά, ο Νάκας (2003, 2011) υποστήριξε
ότι ο τύπος σε -οντας / -ώντας
• έχει απολέσει μαζί με την κλίση όλες τις• έχει απολέσει, μαζί με την κλίση, όλες τις

ονοματικές λειτουργίες, που υποτίθεται ότι
θα τον συνέδεαν με το γερούνδιοθα τον συνέδεαν με το γερούνδιο,

• διατηρεί, στην ουσία, μόνον την
επιρρηματική λειτουργίαεπιρρηματική λειτουργία.



4.1 άκλιτη μετοχή vs γερούνδιο vsη μ χή γ ρ
ρηματικό επίρρημα [2]

Ο όρος ‘converb’ (κατά τον Haspelmath 1995
κ.ά.), το οποίο ορισμένοι εξελληνίζουν ωςκ.ά.), το οποίο ορισμένοι εξελληνίζουν ως
‘ρηματικό επίρρημα’ (Μanolessou 2005 και
Μoser 2006) προκαλεί ορολογική σύγχυση.Μoser 2006) προκαλεί ορολογική σύγχυση.
(π.χ. αν *‘ρηματικό επίρρημα’ τότε και 

*‘ονοματική αντωνυμία’,ονοματική αντωνυμία , 
*‘γερουνδιακή μετοχή’ ή και 
*‘γερουνδιακό τύπο μετοχής’)γερουνδιακό τύπο μετοχής ) 



4.1 κλιτή μετοχή vs επίθετο  [1]

H νεοελληνική μετοχή:
1) Άκλιτη1) Άκλιτη, 

μονολεκτική ή περιφραστική (λ.χ.
λύνοντας και έχοντας λύσει / λυμένο)λύνοντας και έχοντας λύσει / λυμένο) 

ισοδυναμεί  με επιρρηματικές εκφράσεις

2) Κλιτή, 
με ονοματική,με ονοματική,
επιρρηματική και 
ενδορηματική λειτουργία (λ.χ. έχω / είχα /ενδορηματική λειτουργία (λ.χ. έχω / είχα /
θα έχω γραμμένο, είναι / ήταν / θα είναι

εγκατεστημένο)εγκατεστημένο)
(βλ. Νάκας 2011, Νάκας 2014). 



4.1 κλιτή μετοχή vs επίθετο  [2]

(παραδείγματα από τη σχολική γραμματική:)

θ έ ΄ άξ ή θ• οι μαθητές της Β΄ τάξης ήταν χθες 
αναστατωμένοι (επιθετική; ή 
δ ή )ενδορηματική;)

ό δ Δ ί ή• ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν το 
τιμώμενο πρόσωπο («λειτουργεί ως 
ίθ ί δ λ δή ή θ ήεπίθετο», είναι δηλαδή και αυτή «επιθετική 

μετοχή»)



4.1 κλιτή μετοχή vs επίθετο  [3]

Για αποφυγή σύγχυσης, ας μην 
χρησιμοποιούμε όρους όπωςχρησιμοποιούμε όρους όπως
• «επιθετικές μετοχές» 
• «μετοχικά επίθετα»«μετοχικά επίθετα»
• «μετοχές- επίθετα» ή «επίθετα- μετοχές 
(βλ Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού 3ο τεύχος σ 90)(βλ. Γλώσσα Δ  Δημοτικού, 3 τεύχος, σ. 90)

• «μετοχές ως επίθετα»«μετοχές ως επίθετα»
• «μετοχή με λειτουργία επιθέτου» 
• «επιθετοποιημένη μετοχή» κ τ ό«επιθετοποιημένη μετοχή» κ.τ.ό. 
(βλ. Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού και Τετράδιο 
Εργασιών 1ο τεύχος 4η ενότητα)Εργασιών, 1 τεύχος, 4η ενότητα).



5. Σύμφυρση / συμφυρμοί, 
επανανάλυση / επανετυμολόγησηεπανανάλυση / επανετυμολόγηση, 

παρετυμο-λό-γηση / 
λ ί λ λ ίπαρετυμολογία,  απλολογία, 

συγχρωτισμός [1] 
Συστηματική χρήση των όρων από τους
Κατσούδα & Νάκα (2013)



5. Σύμφυρση / συμφυρμοί [2]5. Σύμφυρση / συμφυρμοί [2] 

• σύμφυρση bl di διαδικα ία ης• σύμφυρση = blending = διαδικασία της
συνειδητής δημιουργίας ενός νεολογισμού,
ο οποίος προκύπτει από δύο (αφετηριακές)ο οποίος προκύπτει από δύο (αφετηριακές)
υπαρκτές λεξικές μονάδες που ενώνονται
μετά από αποκοπή π χμετά από αποκοπή, π.χ.
σοκοφρέτα < σοκο(λάτα) (γκο)φρέτα.

• συμφυρμός = blend = η νέα παραγόμενη
λεξική μονάδαλεξική μονάδα



5. Σύμφυρση / συμφυρμοί [3]5. Σύμφυρση / συμφυρμοί [3] 

(Βλ Κατσούδα & Νάκας (2013: 251 252)(Βλ. Κατσούδα & Νάκας (2013: 251-252)

μίγμα και μιγματοποίηση (πολύ γενικοί
όροι)ρ )

αμάλγαμα και αμαλγαμάτωση (αρκετά
αδιαφανείς όροι)φ ς ρ )

πτυσσόμενη λέξη και λέξη- φυσαρμόνικα
(ανακριβείς όροι)( ρ β ς ρ )



5. Σύμφυρση / συμφυρμοί [3]5. Σύμφυρση / συμφυρμοί [3] 

Είδη σύμφυρσης: η μφ ρ ης
α) εμπροσθοχωρητική (ante-grading), πχ.  

ταρά(ζω) κουνάω > ταρακουνάωρ (ζ ) ρ

β) οπισθοχωρητική (retrograding), π.χ.β) χ ρη ή ( g g), χ
ΒΗΜΑ (ma)gazinο > ΒΗΜΑgazino

γ) αλληλοεισχωρητική (back-forth-grading),
π.χ. χάκ(ερ) (ακ)τιβιστές > χακτιβιστέςχ χ ( ρ) ( ) β ς χ β ς

δ) ενδοεισχωρητική (intrograding), π.χ.) χ ρη ή ( g g), χ
δια(πλοκ)ή blog > διαblogή.



5. Επανανάλυση / 
επανετυμολόγηση [4] 

Επανετυμολόγηση: η νεολογική διαδικα ίαΕπανετυμολόγηση: η νεολογική διαδικασία
επανανάλυσης, όπου αναδύεται μια άλλη
υπαρκτή λέξη με τη βοήθεια ποικίλωνυπαρκτή λέξη, με τη βοήθεια ποικίλων
μέσων (γραμματοσειράς, μορφοποίησης,
σημείων στίξης παρορθογράφησης κ ά ) π χσημείων στίξης, παρορθογράφησης κ.ά.), π.χ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ < Ελληνικά // νικάΕΛΛΗΝΙΚΑ < Ελληνικά // νικά

Ασφα λύσεις < Ασφαλίσεις // λύσειςΑσφα-λύσεις < Ασφαλίσεις // λύσεις.

Επανετυμολόγηση vs οπτικοί συμφυρμοίΕπανετυμολόγηση vs οπτικοί συμφυρμοί



5. Επανετυμολόγηση vs
Παρετυμολόγηση [5] 

Επανετυμολόγηση κό ι η υνειδη ήΕπανετυμολόγηση = σκόπιμη, συνειδητή 
διαδικασία, ενώ
Παρετυμολογία ή παρετυμολόγηση λόγωΠαρετυμολογία ή παρετυμολόγηση =  λόγω 
άγνοιας της ετυμολογικής προέλευσης μιας 
λέξης (βλ Κατσούδα & Νάκας 2013: 291) π χλέξης (βλ. Κατσούδα & Νάκας 2013: 291), π.χ.  

Ασφα λύσεις (// λύσεις) = επανετυμολόγησηΑσφα-λύσεις (// λύσεις) = επανετυμολόγηση

Φλεβάρη (// φλέβα) = παρετυμολόγησηΦλεβάρη (// φλέβα) = παρετυμολόγηση
λιγοθυμώ (αντί λιποθυμώ // λίγος) = παρετυ-

μολόγηση-    μολόγηση.



5. Σύμφυρση vs Απλολογία [6]5. Σύμφυρση vs Απλολογία [6] 

Απλολογία α οκο ή ης ιας α ό ις δύοΑπλολογία = αποκοπή της μιας από τις δύο 
απολύτως όμοιες συλλαβές, π.χ. 

ΘαλασΣάμου < θάλασ( α) + ΣάμουΘαλασΣάμου < θάλασ(σα) + Σάμου

vsvs
περιπτώσεις αποκομμένων πολυσύνθετων,

π χ αεροναυσιπλοΐα < αερο(πλοΐα) +π.χ. αεροναυσιπλοΐα < αερο(πλοΐα) +
ναυσιπλοΐα. 



5. Γλωσσικός Συγχρωτισμός [7]5. Γλωσσικός Συγχρωτισμός [7] 

Γλωσσικός συγχρωτισμός (αγγλ t iΓλωσσικός συγχρωτισμός (αγγλ. contami-
nation) = Σποραδική διαδικασία όπου λέξεις
που βρίσκονται σε κοντινή ακολουθία η μίαπου βρίσκονται σε κοντινή ακολουθία η μία
από την άλλη με μεγάλη σημασιολογική
συνάφεια να υφίστανται και μορφολογικήσυνάφεια, να υφίστανται και μορφολογική
επίδραση της μιας πάνω στην άλλη, π.χ.

Οκτώβριος > Οκτώμ-βρι-ος // κατά τα
Σεπτέμβριος ΝοέμβριοςΣεπτέμβριος, Νοέμβριος

επίμονος > επίμων // κατά το συνώνυμομ ς μ μ
πείσμων.



5. Γλωσσικός Συγχρωτισμός [8]5. Γλωσσικός Συγχρωτισμός [8] 

Contamination ‘ε ι όλυν η ου υφί α αιContamination = ‘επιμόλυνση που υφίσταται 
μια λέξη από μια άλλη’

(Κατσούδα 2009, 2011) : contamination =
μορφολογική συμμόρφωση (κατά ταμορφολογική συμμόρφωση (κατά τα

συγγενή)
(Κατσούδα & Νάκας 2013: 280) :(Κατσούδα & Νάκας 2013: 280) :

contamination =   συγχρωτισμός
(όρος μονολεκτικός οικονομικότερος(όρος μονολεκτικός, οικονομικότερος

και εύστοχος)
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