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SÔgqronh nèa ellhnikă: problhmatikèc
perioqèc tou graptoÔ lìgou
B′ mèroc: perÐ sÔntaxhc kai lexilogÐou

’Anna IordanÐdou

Panepistămio Patrÿn
Paidagwgikì Tmăma Dhmotikăc EkpaÐdeushc

΄Οπω� αναφέρθηκε στο α′ µέρο� του άρθρου (EÔtupon, τεύχο� 9, σε�. 45—52,
Οκτώβριο� 2002), ο τίτ�ο� παραπέµπει σε µια συνοπτική αναφορά σε ορισµένα ζη-
τήµατα γραπτή� χρήση� τη� νεοε��ηνική� γ�ώσσα� που προκα�ούν αµηχανία και
προβ�ηµατισµό στου� χρήστε�. Βάση για την αντιµετώπιση ό�ων αυτών των ζη-
τηµάτων συνιστούν οι ρυθµίσει� τη� σχο�ική� Γραµµατική� (αναπροσαρµογή τη�
Μικρή� Νεοε��ηνική� Γραµµατική� του Μανό�η Τριανταφυ��ίδη), η οποία αποτε-
�εί την επίσηµη, κρατικά θεσµοποιηµένη, από το 1976, γραµµατική κωδικοποίηση
τη� νεοε��ηνική� γ�ώσσα� (fκοινή� νεοε��ηνική�g). Παρά��η�α, καταβά��εται
προσπάθεια καταγραφή�, µε µε�έτη σωµάτων κειµένων (corpus), τη� σύγχρονη�
γ�ωσσική� πρακτική�, ώστε να περι�αµβάνεται στην κοινή νεοε��ηνική ένα ευρύ
φάσµα �ειτουργικά διαφοροποιηµένων χρήσεων.

1. Rămata energhtikăc fwnăc me apoklÐnousa sÔntaxh

Μια σηµαντική κατηγορία ρηµάτων τη� νέα� ε��ηνική� παρουσιάζει την ιδιο-
µορφία να µη σχηµατίζει παθητική φωνή. Αρκετά από αυτά τα ρήµατα διαθέτουν
ενεργητική φωνή µε ενεργητική και παθητική διάθεση, π.χ. arqÐzw kĹti — arqÐzei
kĹti apì emèna, γεγονό� που αποτε�εί αιτία πο��ών �αθών κατά την εκµάθηση
τη� ε��ηνική� γ�ώσσα� από α��όγ�ωσσου�, α��ά και κατά τα πρώτα στάδια ανά-
πτυξη� τη� �εκτική� ικανότητα� των παιδιών φυσικών οµι�ητών. Για ορισµένα
παρατηρείται κάποια σύγχυση ω� προ� την ύπαρξη παθητικού τύπου, π.χ. το yε-
ξικό ΑΠΘ αναφέρει για το balantÿnw παθητικό σχηµατισµό balantÿnomai, ο
οποίο� όµω� δεν εµφανίζεται σε σώµατα κειµένων1 . ΄Α��ο παράδειγµα: το yεξικό

1 Bl. emfanÐseic lèxewn ston Ejnikì Jhsaurì thc Ellhnikăc Glÿssac, http://www.ilsp.
gr, allĹ kai se mhqanèc anazăthshc, ìpwc http://www.google.com.gr kai http://www.in.gr.
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Μπαµπινιώτη2 αναφέρει παθητική φωνή usteroÔmai, που εµφανίζεται σε σώµατα
κειµένων µόνο σε κείµενα τη� Αγία� Γραφή�.

Για ορισµένα ρήµατα η ύπαρξη παθητική� φωνή� αποτε�εί αντικείµενο ση-
µαντική� διαφωνία�. ΄Ισω� το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ekpÐptw:
στο yεξικό Μπαµπινιώτη υποστηρίζεται η µεταβατική σύνταξη του ρήµατο� (fΗ
εφορία ekpÐptei τα ποσάg) και η ύπαρξη παθητική� φωνή� (fΤα ποσά ekpÐ-
ptontai από την εφορίαg), ενώ στο yεξικό ΑΠΘ αναφέρεται µόνο η ενεργητική
φωνή και µε αµετάβατη χρήση (π.χ. fΟι ιατρικέ� δαπάνε� ekpÐptoun από το
φορο�ογητέο εισόδηµαg). Σε κείµενα εµφανίζονται σποραδικά παθητικοί σχηµα-
τισµοί, π.χ. fΤο ποσό του φόρου που δεν ekpèsthke θα ekpesteÐ τε�ικά µε
την εκκαθαριστική δή�ωσηg. Το επιχείρηµα του yεξικού Μπαµπινιώτη υπέρ τη�
νοµιµοποίηση� αυτών των χρήσεων συνίσταται στο ότι στα αρχαία ε��ηνικά το
ρήµα είχε µεταβατική �ειτουργία και ότι, α��άζοντα� σηµασία στα νέα ε��ηνικά,
διατήρησε την ίδια σύνταξη και απέκτησε και δυνατότητα παθητική� σύνταξη�.
Η αναγωγή στην ετυµο�ογία δεν µπορεί να στηρίξει παρόµοιε� αποκ�ίσει� ― η
αναγκαιότητα που προκύπτει από τη χρήση σε συγχρονικό επίπεδο θα αποτε�έσει
τον καθοριστικό παράγοντα για την οποιαδήποτε α��αγή. Προ� το παρόν, το ρήµα
ekpÐptw εµφανίζεται κυρίω� ω� αµετάβατο και χωρί� παθητική φωνή.

Μια ά��η περίπτωση που έχει συζητηθεί πο�ύ είναι η σύνταξη του ρήµατο�
diarrèw. Ενώ σύµφωνα µε τα �εξικά δεν έχει παθητική φωνή ούτε µεταβατική
σύνταξη, σε κείµενα βρίσκονται παραδείγµατα όπω� fΑρµοδίω� diarrèetai πω�
η κυβέρνηση διερευνά την εισαγωγή καινοτοµιών στο εκ�ογικό σύστηµαg, κα-
θώ� και οι γνωστέ� φράσει� fΚύκ�οι τη� κυβέρνηση� dièrreusan ότι. . . g. Για
τη µεταβατική σύνταξη έχει υποστηριχθεί3 ότι ανήκει στα παραδείγµατα χρήση�
αµετάβατων ρηµάτων ω� µεταβατικών/µεταβιβαστικών για να εξαρθεί ο δράστη�
ή η εξωτερική αιτία. Παρόµοια: fτρέχω το πρόγραµµα στον υπο�ογιστήg, fθα σε
κυκ�οφορήσω στα µπαράκιαg, fθα σε περπατήσωg κτ�. (β�. και fδεν παραιτήθηκε
― τον παραίτησανg).

Για ορισµένα (�ίγα) ρήµατα εµφανίζεται παθητικό� τύπο� µε την ίδια σηµασία
µε τον ενεργητικό, πράγµα που µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση, π.χ. fanta-
siÿnw/fantasiÿnomai. Η έρευνα σε κείµενα δείχνει ότι χρησιµοποιούνται ενα�-
�ακτικά σε παρόµοια συµφραζόµενα, παρ΄ ό�ο που σε �εξικά µπορεί να προκρίνεται
ο ένα� σχηµατισµό� έναντι του ά��ου, όπω� για τα apantĹ/apantĹtai, που δίνον-
ται ω� ισοδύναµα στο yεξικό ΑΠΘ α��ά στο yεξικό Μπαµπινιώτη θεωρείται ορθό
µόνο το apantĹ ― πά�ι µε κριτήριο ετυµο�ογικό, επειδή αντιστοιχεί σε αρχαία
χρήση. ΄Οπω� έχουµε ήδη σχο�ιάσει, το κριτήριο αυτό δεν µπορεί να στηρίξει
οδηγία σύνταξη� στα νέα ε��ηνικά.

2 Lexikì thc nèac ellhnikăc glÿssac, Ajăna, Kèntro LexikologÐac, 1998.
3 D. JeofanopoÔlou-KontoÔ, {LĹjh sth qrăsh thc glÿssac}, Dèka mÔjoi gia thn ellhnikă
glÿssa, epimèleia G. H. QĹrhc, ekdìseic PatĹkh, 2001.
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2. Rămata pajhtikăc fwnăc me apoklÐnousa sÔntaxh

Τα αποθετικά ρήµατα (δη�αδή ρήµατα µόνο παθητική� φωνή�) που συντάσ-
σονται µε αντικείµενο σε αιτιατική ή γενική αποτε�ούν µια ιδιαίτερα προβ�ηµατική
κατηγορία. Αρκετά από αυτά εµφανίζονται στον καθηµερινό �όγο α��ά και σε γρα-
πτά κείµενα σαν να έχουν παθητική διάθεση, ενώ δεν έχουν. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το παράδειγµα του epexergĹzomai: fΤα δεδοµένα epexergĹzontai από τον
υπο�ογιστήg, που υποδη�ώνει ότι fτα δεδοµένα eÐnai antikeÐmeno epexer-
gasÐac από τον υπο�ογιστήg (παθητική διάθεση του ρήµατο�), ενώ κανονικά το
ρήµα έχει µόνο ενεργητική διάθεση, δη�αδή fΟ υπο�ογιστή� epexergĹzetai
τα δεδοµέναg.

Παρόµοια, µέχρι πρόσφατα ακούγαµε στα δε�τία ειδήσεων (και ακούµε ακόµα,
α��ά σπάνια) φράσει� όπω� fΟι µετοχέ� diapragmateÔontai στο χρηµα-
τιστήριοg, που αντικαταστάθηκαν από fΟι µετοχέ� tèjhkan se diaprag-
mĹteush στο χρηµατιστήριοg. ΄Α��α ρήµατα που ανιχνεύονται µε αποκ�ίνουσα
σύνταξη σε κείµενα είναι το diaqeirÐzomai (παράδειγµα από έγγραφο δηµόσια�
υπηρεσία�: fΤα στοιχεία είναι εµπιστευτικά και diaqeirÐzontai ω� τέτοιαg),
το egguÿmai (παράδειγµα από τη�εοπτικό δε�τίο ειδήσεων: f∆εν egguĹtai η
ασφά�εια των σταρg), το ekmetalleÔomai (fΟι εργαζόµενοι ekmetalleÔon-
tai από του� εργοδότε�g), το qeirÐzomai (παράδειγµα από ραδιοφωνικό δε�τίο
ειδήσεων: fΤα µέσα qeirÐzontan από ανθρώπου�g).

Σχετική µε τα παραπάνω είναι η περίπτωση του σχηµατισµού παθητικών µετο-
χών ενεστώτα από αποθετικά ρήµατα, αν και περνάει µά��ον απαρατήρητη. Παρα-
δείγµατα όπω� fη autodiaqeirizìmenh κοινωνίαg, fτα ekmetalleuìmena
άτοµαg, fτο oramatizìmeno έργοg, fτο thleqeirizìmeno παιχνίδιg κανο-
νικά συνιστούν �αθεµένη χρήση, εφόσον προpποθέτουν παθητική διάθεση του
ρήµατο�: fη κοινωνία που autodiaqeirÐzetaig, fτα άτοµα που ekmetal-
leÔontai από κάποιου�g, fτο έργο που oramatÐzetai από κάποιου�g, fτο
παιχνίδι που qeirÐzetai από κάποιου�g. Θα µπορούσε κανεί� να παρατηρήσει
προκειµένου για τι� µετοχέ� autodiaqeirizìmenoc και thleqeirizìmenoc ότι δεν
καταγράφονται και δε σχο�ιάζονται ω� αποκ�ίσει� γιατί έχουν επικρατήσει κυ-
ρίω� σε ρό�ο επιθέτου.

Το γεγονό� ότι κάποια από αυτά τα ρήµατα έχουν υψη�ή συχνότητα χρήσεω�
σε ορισµένα περιβά��οντα (π.χ. το epexergĹzomai σε κείµενα π�ηροφορική�) και
ότι συχνά αποδίδουν σύνταξη τη� αγγ�ική� ή ά��η� γ�ώσσα�, όπου �ειτουρ-
γούν κανονικά µε παθητική διάθεση, δηµιουργεί την ανάγκη στου� χρήστε� για
fεξοµά�υνσηg σύµφωνα µε το διαδεδοµένο ― και σαφώ� �ιγότερο πο�ύπ�οκο ―
πρότυπο fρήµα παθητική� φωνή� µε αντίστοιχη παθητική διάθεσηg. Είναι πιθανόν
να παρατηρηθούν τα επόµενα χρόνια ανακατατάξει�, του�άχιστον για τα π�έον
συχνόχρηστα ρήµατα αυτή� τη� κατηγορία�, που να οδηγήσουν σε διεύρυνση τη�
συντακτική� του� �ειτουργία� και τη� σηµασία� του�.
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3. Rămata me antikeÐmeno se genikă

Ιδιαίτερα ακανθώδη� περιοχή είναι η (�όγια� προέ�ευση�) σύνταξη ρηµάτων
µε γενική. ΄Οπω� έχει επισηµανθεί συχνά σε δηµοσιεύµατα του τύπου4 , η σύνταξη
µε γενική, ω� fυψη�ού κύρου�g, επεκτείνεται συχνά και σε ρήµατα που διαθέτουν
αντικείµενο µόνο σε αιτιατική ή που ακο�ουθούνται από πρόθεση, µε αποτέ�εσµα
µαργαριτάρια όπω� fDikaioÔntai αποζηµίωση�g ή fEpwfeloÔntai τη� κα-
τάσταση�g.

Τα ρήµατα που έχουν σχο�ιαστεί περισσότερο σ΄ αυτή την κατηγορία είναι το
apolambĹnw και το diafeÔgw. Για το apolambĹnw υποστηρίζεται από ορισµένου�
(β�., για παράδειγµα, yεξικό Μπαµπινιώτη) ότι η σύνταξη µε γενική, µε τη σηµα-
σία fδιαθέτω, έχωg (fApolambĹnei σεβασµούg), είναι ορθότερη για το �όγιο
ισοδύναµο apolaÔw. Σε αναζήτηση σε κείµενα στον ΕΘΕΓ (β�. υποσηµείωση 3
του παρόντο� άρθρου), εµφανίζονται σχεδόν ισοδύναµα και τα δύο ρήµατα µε τη
σηµασία αυτή και σύνταξη µε γενική. ΄Οσο για το diafeÔgw, το πρόβ�ηµα εντοπί-
ζεται κυρίω� στη φράση dièfuge thn prosoqă/dièfuge thc prosoqăc (κάποιου).
Σύµφωνα µε το yεξικό Μπαµπινιώτη η σύνταξη µε γενική είναι �ανθασµένη, ενώ
στο yεξικό ΑΠΘ απ�ώ� χαρακτηρίζεται �όγια. Από την αναζήτηση σε κείµενα
φαίνεται ότι υπερέχει η χρήση τη� σύνταξη� fδιέφυγε τη� προσοχή�g, πιθανότατα
�όγω τη� επίδραση� τη� σύνταξη� fµου διέφυγε κάτιg, η οποία διαχωρίζεται από
τη σύνταξη fδιέφυγε τον κίνδυνοg. Και σ΄Α αυτή την περίπτωση η αναγωγή στην
αρχαιοε��ηνική σύνταξη (σε αιτιατική) δεν ενδείκνυται για να νοµιµοποιήσει τη
µία χρήση έναντι τη� ά��η�. Η επέκταση και επικράτηση στη γ�ωσσική πρακτική
θα αποτε�έσει βασικό κριτήριο.

4. SÔntaxh me prìjesh ă me to {wc}

Αντικείµενο συζητήσεων αποτε�εί η σύνταξη του aforĹ: aforĹ kĹti ή aforĹ
se kĹti· Το ρήµα στα αρχαία ε��ηνικά σήµαινε fαποστρέφω το β�έµµα από ό�α
τα ά��α και το κατευθύνω προ� ένα ή β�έπω µακριάg και η σύνταξή του ήταν
µε αιτιατική. Μεταγενέστερη σηµασία ήταν fπαρατηρώ, στρέφω του� οφθα�µού�,
αποβ�έπω, αποσκοπώg και µε αυτή τη σηµασία συντασσόταν µε την πρόθεση se.
Σήµερα φαίνεται ότι χρησιµοποιείται µε τη σηµασία του fαναφέρεται σε, έχει σχέση
µεg και, εποµένω�, δε φαίνεται να υπάρχει �όγο� να συντάσσεται µε εµπρόθετο.
Το yεξικό ΑΠΘ δεν αναφέρει τη σηµασία του fαποβ�έπω, αποσκοπώg, ενώ το
yεξικό Μπαµπινιώτη διαφοροποιεί τι� δύο σηµασίε� και, εποµένω�, τι� δύο συν-
τάξει�. Αναφέρει µά�ιστα ότι το fαφορώ σεg είναι �ογιότερη και πιο προσεγµένη
χρήση, ενώ το fαφορώ κάτιg εµφανίζεται σε �ιγότερο επίσηµο και περισσότερο

4 Bl., gia parĹdeigma, G. H. QĹrh, {FÔteye ki esÔ mia genikă! MporeÐc!}, Ta Nèa, 12-
13/10/2002.
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καθηµερινό �όγο. Σε παραδείγµατα από τον ΕΘΕΓ το ρήµα χρησιµοποιείται και
µε τι� δύο συντάξει�, σχεδόν αποκ�ειστικά µε τη σηµασία του fαναφέρεται σε
κάτι, σχετίζεται µε κάτιg.

Ω� προ� τη σύνταξη ρηµάτων µε το wc, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι
το ρήµα jewrÿ. Στο yεξικό ΑΠΘ, µε τη σηµασία fνοµίζω ότι κάποιο� είναι κάτι
ή έχει µια ιδιότηταg ― οπότε και το υποκείµενο δέχεται κατηγορούµενο ―, δεν
αναφέρεται ούτε ένα παράδειγµα µε σύνταξη µε το wc. Το yεξικό Μπαµπινιώτη
στην ίδια περίπτωση δίνει σύνταξη και µε του� δύο τρόπου�, ενώ στη Γραµµατική
Κ�αίρη—Μπαµπινιώτη5 σηµειώνεται ότι µεταβατικά ρήµατα που δεν είναι συνδετικά
α��ά ο οµι�ητή� θέ�ει να αποδώσει µια ιδιότητα στο αντικείµενό του� µπορούν
να πάρουν προαιρετικά το wc. Από έρευνα σε κείµενα του ΕΘΕΓ προκύπτει ότι
χρησιµοποιούνται και οι δύο συντάξει�, σε παρόµοια περιβά��οντα:

fΗ Γα��ία έχει επανει�ηµµένα εκφράσει την ανησυχία τη� επειδή je-
wreÐ ιδιαίτερα, και µά�ιστα αδικαιο�όγητα, ανεκτική τη στάση τη�
Ο��ανδία� στο θέµα των ναρκωτικώνg.

fΟι διεκδικήσει� ή τα αιτήµατα των Αράβων, οι δίκαιε� προσδοκίε�
των Πα�αιστινίων jewroÔntai ω� απει�ήg.

Η παρουσία του wc δε φαίνεται δικαιο�ογηµένη σ΄ αυτέ� τι� περιπτώσει�. ΄Οσον
αφορά το jewroÔmai, µε τη χρήση του ω� φαίνεται ότι ισοδυναµεί µε τη σηµασία
του fεκ�αµβάνοµαιg: fΗ νέα αυτή εξέ�ιξη, αν και θεωρείται ω� ένα από τα δια-
πραγµατευτικά χαρτιά που ρίχνονται στο τραπέζι, αναµένεται να οξύνει το κ�ίµα
τη� αντιπαράθεση� µεταξύ των δύο στρατοπέδωνg.

5. ApoklÐnousec periptÿseic ennoiologikăc taÔtishc

Στη γ�ωσσική πρακτική έχουν π�έον επικρατήσει �έξει� µε µορφή αποκ�ί-
νουσα από την ορθή (από άποψη παραγωγή� και ετυµο�ογία�), όπω� το kataqwrÿ
παρά��η�α µε το ορθό kataqwrÐzw (από το ε��ηνιστικό kataqwrÐzw = εγγράφω
σε κατά�ογο, ενώ kataqwrÿ = υποχωρώ) και το pareisfrÔw παρά��η�α µε το ορ-
θό pareisfrèw (αρχαίο ε��ηνικό pareisfrèw, το pareisfrÔw δηµιουργήθηκε στα
νέα ε��ηνικά πιθανότατα από συσχέτιση µε το dieisdÔw). Σε ά��ε� περιπτώσει�
φαίνεται ότι το τοπίο είναι ακόµα ρευστό και ότι διάφορε� �εκτικέ� παρα��αγέ�
ά��οτε ταυτίζονται ω� προ� τη σηµασία και ά��οτε όχι. Αναφέρουµε παραδείγ-
µατα:

5 Grammatikă thc Nèac Ellhnikăc, II. To răma, ekdìseic {EllhnikĹ GrĹmmata}, Ajăna,
1999.
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― akroamatikìthta - jeamatikìthta - thlejèash
ακροαµατικότητα: το ποσοστό των ακροατών εκποµπή� ή σταθµού ραδιο-
φώνου (καταχρηστικά χρησιµοποιείται ω� συνώνυµο τη� θεαµατικότητα�/
τη�εθέαση�, π.χ. fΗ akroamatikìthta των τη�εοπτικών δικτύωνg).
θεαµατικότητα/τη�εθέαση: το ποσοστό των τη�εθεατών µια� εκποµπή�,
ενό� σταθµού κτ�.

― anakÔklhsh - anakÔklwsh
ανακύκ�ηση: το να πραγµατοποιήσει κάτι µια πορεία κύκ�ου και να επανέ�-
θει στην αρχή, π.χ. fΗ γραφή τη� είναι µια συνεχή� anakÔklhshg.
ανακύκ�ωση: η διαδικασία να ανακυκ�ώνονται διάφορε� ουσίε�, π.χ. fAna-
kÔklwsh του χαρτιούg.

― Ĺnergoc - Ĺergoc
άνεργο�: χωρί� εργασία, π.χ. f΄Εκ�εισε το εργοστάσιο και οι εργάτε� έµει-
ναν Ĺnergoig.
άεργο�: τεµπέ�η�, αργόσχο�ο�, που δε θέ�ει να δου�έψει.
Σε κείµενα εµφανίζεται συχνά το Ĺergoc µε τη σηµασία του Ĺnergoc.

― autokinhtikìc (από το autokÐnhto, π.χ. fAutokinhtikì ατύχηµαg) - autoki-
nhtistikìc (από το autokinhtistăc, π.χ. fAutokinhtistikoÐ αγώνε�g).

― diapragmateÔomai - pragmateÔomai
διαπραγµατεύοµαι: κάνω διαπραγµατεύσει� σε σχέση µε κάτι, π.χ. fDia-
pragmateÔontai την τιµή του οικοπέδουg.
πραγµατεύοµαι: µε�ετάω, ανα�ύω, εξετάζω ένα θέµα, π.χ. fΗ διατριβή prag-
mateÔetai τη διγ�ωσσία στην Ε��άδαg.
Στο yεξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω� συνώνυµα.

― eortazìmenoc - eortĹzwn
εορταζόµενο�: άγιο� του οποίου εορτάζεται η µνήµη, π.χ. fΟ eortazìmenoc
άγιο� Νικό�αο�g.
εορτάζων: άνθρωπο� που γιορτάζει, π.χ. fΠού είναι ο eortĹzwn να του
ευχηθώ·g.

― kalìboloc - kalìbouloc
κα�όβο�ο�: που προσαρµόζεται εύκο�α, που συνεργάζεται και είναι συνεν-
νοήσιµο�.
κα�όβου�ο�: µε κα�ή πρόθεση, κα�οπροαίρετο�.
Στο yεξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω� συνώνυµα.

― kukloforikìc (από το ε��ηνιστικό κυκ�οφορικό� = κινούµενο� σε κύκ�ο,
π.χ. fKukloforikì σύστηµα του αίµατο�g) - kukloforiakìc (από το κυ-
κ�οφορία, π.χ. fKukloforiakì πρόβ�ηµαg).
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― meteggrafă (φοιτητών) - metagrafă (π.χ. από την καθαρεύουσα στη δηµο-
τική).

― omogèneia - omoiogèneia
οµογένεια: οι οµογενεί�, π.χ. fΗ omogèneia τη� Αµερική�g.
οµοιογένεια: το να είναι κάτι οµοιογενέ�, π.χ. fΗ omoiogèneia του µαθητικού
π�ηθυσµούg.

― periballontikìc - periballontologikìc
περιβα��οντικό�: αυτό� που έχει σχέση µε το περιβά��ον, π.χ. fPeribal-
lontikĹ προβ�ήµαταg.
περιβα��οντο�ογικό�: αυτό� που έχει σχέση µε την περιβα��οντο�ογία, π.χ.
fPeriballontologikă µε�έτηg.

― prìkrima - prìkrish
πρόκριµα: αυτό που βοηθάει στο να γίνει πρόκριση, π.χ. fΤα αποτε�έσµατα
των δηµοτικών εκ�ογών αποτε�ούν prìkrima για τι� βου�ευτικέ�g.
πρόκριση: το να προκριθεί κάτι ή κάποιο�, π.χ. fΗ οµάδα πήρε την prìkrish
για τα ηµιτε�ικάg.

― prìsjesh - prosjăkh
πρόσθεση: η πράξη τη� αριθµητική� κατά την οποία προσθέτουµε αριθµού�,
το άθροισµα.
προσθήκη: το να προσθέσουµε κάτι σε κάτι ά��ο, π.χ. fProsjăkh σχο�ίων
στο κείµενοg, και αυτό που προσθέτουµε, π.χ. fΤο κείµενο θα δηµοσιευτεί
µε prosjăkecg.
Στο yεξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω� συνώνυµα. Σε κείµενα (ΕΘΕΓ αρκετέ�
φορέ� χρησιµοποιούνται ω� συνώνυµα, π.χ. fPrìsjesh ενδιάµεσων φορο-
�ογικών κ�ιµακίωνg.

― spĹragma - sparagmìc
σπάραγµα: µέρο�, κοµµάτι, π.χ. fSparĹgmata από µάρµαραg.
σπαραγµό�: το να σπαράζει κάποιο�, π.χ. fSparagmìc του πατέρα για το
χαµό του παιδιού τουg.
Στο yεξικό ΑΠΘ και στο yεξικό Μπαµπινιώτη εµφανίζονται ω� συνώνυµα.
Σε κείµενα (ΕΘΕΓ) βρήκαµε σαφή διαφοροποίηση.

― stèreoc - stereìc
στέρεο�: ανθεκτικό�, γερό�, π.χ. fΠατάµε σε stèreo έδαφο�g.
στερεό�: µη αέριο�, µη υγρό�, π.χ. fStereì σώµαg.
Στο yεξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω� συνώνυµα.

― stălh - stÔloc
στή�η: µακρόστενο κοµµάτι από πέτρα κτ�. που τοποθετείται σε υπαίθριο
χώρο σε ανάµνηση γεγονότο�, π.χ. fEpitÔmbia stălhg (σε τάφο).
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στύ�ο�: κο�όνα, π.χ. fΟι stÔloi τη� ∆ΕΗg. fΟι stÔloi του Ο�υµπίου
∆ιό�g.

― sugqèw - sugqÔzw
συγχέω: µπερδεύω κάτι µε κάτι ά��ο, π.χ. fSugqèei �έξει� µε παρόµοια
σηµασίαg.
συγχύζω: εκνευρίζω κάποιον, π.χ. fΜη τον sugqÔzeic, άσ΄ τον να ηρεµήσειg.
Στο yεξικό ΑΠΘ εµφανίζονται ω� συνώνυµα.

― Ôywma - Ôywsh
ύψωµα: υψωµένο τµήµα του εδάφου�, π.χ. �όφο�.
ύψωση: ανύψωση, π.χ. f’Uywsh τη� σηµαία�g.

― fèrw - fèrnw
φέρω: έχω επάνω µου, π.χ. fΟ στρατιώτη� fèrei όπ�αg.
φέρνω: κρατάω και µεταφέρω κάτι, π.χ. fFèrnei δώρα για τα παιδιάg.

Το αν αυτέ� οι παρα��αγέ� θα ταυτιστούν κάποτε ω� προ� τη σηµασία και
τη χρήση δεν είναι δυνατόν να το προβ�έψει κανεί�. Προ� το παρόν αυτό που
θα µπορούσαµε να πούµε είναι ότι η µία από τι� δύο χαρακτηρίζεται συνήθω� ω�
αποκ�ίνουσα ή �αθεµένη.


