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ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Z’ ΕΞΑΜΗΝΟ



ΟΜΩΝΥΜΙΑ



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Δύο ή περισσότερες λέξεις έχουν το ίδιο 
φωνητικό ή/και ορθογραφικό τύπο αλλά 

εντελώς διαφορετικές σημασίες  
αφορά το σημαίνον
τη μορφή της λέξης



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

ομοηχία ομογραφία

δύο ή περισσότερες λέξεις 
που έχουν την ίδια 
φωνητική μορφή 

δύο λέξεις που έχουν την 
ίδια γραπτή μορφή



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

απόλυτη
ομωνυμία 

δύο ή περισσότερες λέξεις που 
είναι ομόηχες και ομόγραφες 



ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Τα λεξικά στοιχεία που ικανοποιούν τις ακόλουθες τρεις 
συνθήκες

• να μην είναι συγγενή ως προς τη σημασία

• να ταυτίζονται όλες οι μορφές τους

• να είναι γραμματικά ισοδύναμα 



ΜΕΡΙΚΗ ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Δύο ή περισσότερες 
λέξεις που είναι απλώς 

ομόηχες



ΜΕΡΙΚΗ ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Τα λεξικά στοιχεία που ικανοποιούν τις ακόλουθες  
συνθήκες
• να μην υπάρχει συγγένεια ως προς τη σημασία
• να υπάρχει ταυτότητα μίας, τουλάχιστον, μορφής
• οι ταυτιζόμενες μορφές τους να είναι γραμματικά 
ισοδύναμες ή

• οι ταυτιζόμενες μορφές τους να μην είναι γραμματικά 
ισοδύναμες



ΜΕΡΙΚΗ ΟΜΩΝΥΜΙΑ

έμφαση στη γραμματική 
ισοδυναμία



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

• απαραίτητη η ύπαρξη ομοηχίας 

                                          και όχι ομογραφίας



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Οι λέξεις που είναι ομόηχες ή/και 
ομόγραφες (απόλυτα ή μερικά 

ομώνυμα) ενώ οι λέξεις που είναι 
ομόγραφες αλλά προφέρονται 

διαφορετικά
καλούνται ετερώνυμες 



ΟΜΩΝΥΜΙΑ 

• εκδήλωση σημασιολογικού πλουτισμού και ανανέωσης 
του λεξιλογίου μιας γλώσσας 



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

γλώσσα - γλώσσα

ευφορία - εφορία

ετοιμολογία - ετυμολογία

κάλλος - κάλος
Θήρα – θήρα

θύρα



ΟΜΟΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Ομωνυμία



ΟΜΟΓΡΑΦΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

κόμμα

κόμμα

γλώσσα

γλώσσα

παραμάνα

παραμάνα

τόνος

τόνος

πλάνη

πλάνη



ΟΜΟΓΡΑΦΑ  
ΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Ομωνυμία 



ΟΜΟΓΡΑΦΑ  
- ΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

όρος

όρος



ΜΗ ΟΜΟΓΡΑΦΑ 
 – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

δείγμα - δήγμα

καινός - κενός

κήτος - κύτος

άφιλος - 
άφυλλος διάλειμμα - διάλυμα

έκκληση - έκλυση

ευφορία - εφορίαιός - υιός 

χήρος - χοίρος



ΜΗ ΟΜΟΓΡΑΦΑ  
ΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Ομωνυμία 



ΜΗ ΟΜΟΓΡΑΦΑ –  
ΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

φύλο - φίλο

τείχος - τοίχος

λήμμα - λίμα

ώμος - όμως

ρήμα - ρίμα

πάλι - πάλη

κάππα - κάπα

τύχη - τείχη



ΟΜΩΝΥΜΙΑ



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑΣ - 
ΟΜΩΝΥΜΙΑΣ

Από λεξικογραφική άποψη, οι απόλυτα ομώνυμες λέξεις 
πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις πολύσημες λέξεις. 

Δύο απόλυτα ομώνυμες λέξεις εμφανίζονται στα 
λεξικά ως ανεξάρτητα λήμματα με αρίθμηση

Οι πολλαπλές σημασίες μιας πολύσημης 
λέξης εμφανίζονται ως αριθμημένα 

ενδολήμματα



ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΜΩΝΥΜΙΑ

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
• πλάνη 1 η [pláni] Ο30 : α. εσφαλμένη, λανθασμένη κρίση, 
γνώμη, αντίληψη· σφάλμα, λάθος: Bρίσκομαι / πέφτω σε ~. β. 
(νομ.) Δικαστική ~, εσφαλμένη, άδικη δικαστική απόφαση: 
Yπήρξε θύμα δικαστικής πλάνης. Πραγματική / νομική / (μη) 
ουσιώδης ~.

    [α: αρχ. πλάνη· β: λόγ. σημδ. γαλλ. erreur judiciaire]

• πλάνη 2 η : εργαλείο ή μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη 
λείανση σκληρών επιφανειών (κυρ. ξύλου ή μετάλλου).

    [υστλατ. plan(a) μεταπλ. -η ίσως κατά το σμίλη]



ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

Λεξικό Τριανταφυλλίδη

• γράμμα το [γráma] Ο48 : I1. γραπτό σύμβολο που χρησιμοποιείται μόνο του ή σε συνδυασμό 
με άλλα, για να παραστήσει ένα φθόγγο ή μια ομάδα φθόγγων: Tα είκοσι τέσσερα γράμματα 
του ελληνικού αλφαβήτου. Δεν υπάρχει πάντα αντιστοιχία ανάμεσα στους φθόγγους και στα 
γράμματα της γλώσσας μας. Aρχικό / τελικό ~. Εσωτερικά γράμματα. Tο ψ και το ξ λέγονται 
διπλά γράμματα. Mια λέξη με πέντε γράμματα ... παραλειφθεί τίποτα: Aκολούθησε τις 
συμβουλές του κατά ~. νεκρό* ~. ψιλά γράμματα, για κτ. ασήμαντο. κτ. γράφεται με χρυσά 
γράμματα, για κτ. σημαντικό που πρέπει να μένει ζωντανό στη μνήμη: Tο όνομά του 
γράφτηκε / θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στις δέλτους της ιστορίας. (έκφρ.) κορόνα* ή 
γράμματα και ως ΦΡ (παίζω / ρίχνω κτ.) κορόνα* γράμματα, το διακινδυνεύω. 2. (πληθ.) α. η 
μάθηση, η σπουδή: Δεν παίρνει τα γράμματα, δε μαθαίνει εύκολα. Δεν ξέρει γράμματα, είναι 
αγράμματος. Δεν έμαθε γράμματα. ΠAΡ Tώρα στα γεράματα* μάθε γέρο γράμματα. M΄ 
όποιον δάσκαλο* καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. β. ανθρωπιστικές σπουδές: 
Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Tα γράμματα και οι τέχνες. Tα ελληνικά 
γράμματα, η ελληνική γραμματεία. II. κείμενο που γράφει κάποιος για να το στείλει συνήθ. 
με το ταχυδρομείο σε κπ. άλλο και να τον πληροφορήσει για κτ. που είτε δεν μπορεί είτε δε 
θέλει να του το πει προφορικά· η επιστολή1: Γράφω / στέλνω / παίρνω ~.



ΟΜΩΝΥΜΙΑ / ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

συχνά υπάρχει σύγχυση 
ομώνυμες λέξεις λημματογραφούνται ως 

πολύσημες

Δεν είναι πάντα εφικτό να διακριθεί η 
ομωνυμία από την πολυσημία



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
ΟΜΩΝΥΜΙΑΣ / ΠΟΛΥΣΗΜΙΑΣ

• Κριτήριο ετυμολογίας

• Κριτήριο σημασιολογικής σχέσης



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

Δύο λέξεις είναι ομώνυμες αν δεν 
μπορεί να ανιχνευτεί κάποια 

ετυμολογική σχέση μεταξύ τους, ενώ 
δύο λέξεις είναι πολύσημες αν 

μπορεί να ανιχνευτεί ετυμολογική 
σχέση μεταξύ τους



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

Λεξικό Τριανταφυλλίδη

• παραμάνα 1 η [paramána] Ο25 : γυναίκα που θήλαζε ξένα παιδιά με αμοιβή και 
που (συχνά) παρακολουθούσε την ανατροφή τους στη νηπιακή ηλικία· (πρβ. 
τροφός, νταντά, γκουβερνάντα).

    [παρα- 1 μάνα]

• παραμάνα 2 η : είδος καρφίτσας, λυγισμένης κατά τρόπο που να σχηματί ζει 
έλασμα με τα δύο του σκέλη παράλληλα, έτσι ώστε η αιχμή του ενός άκρου με 
ελαφρά πίεση να μπαίνει στην πεπλατυσμένη κεφαλή του άλλου· χρησιμοποιείται 
για να συνδέει ή να στερεώνει κτ. (υφάσματα, ρού χα κτλ.): Έπιασα πρόχειρα το 
παντελόνι μου με ~. ~ ασφαλείας, με ειδι κό κούμπωμα που δεν ανοίγει εύκολα.

    [βεν. paraman (εργαλείο προστατευτικό του χεριού κατά το ράψιμο των πανιών) 



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

Το ετυμολογικό κριτήριο δεν είναι 
πάντοτε αποτελεσματικό αφού υπάρχουν 

λέξεις για τις οποίες δεν υπάρχει 
βεβαιότητα αναφόρικά με την προέλευσή 

τους



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

• γόπα 1 η [γópa] Ο25α : είδος μικρού ψαριού που αφθονεί 
στις ελληνικές θάλασσες.

   [ελνστ. βόωψ, *βῶψ, αιτ. βῶπα(;) (τροπή [v > γ] ;)]

• γόπα 2 η : ό,τι μένει από ένα τσιγάρο που το έχει 
καπνίσει κάποιος σχεδόν ως το τέλος· (πρβ. αποτσίγαρο).

    [< γόπα 1(;)]



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ

διαίσθηση των ομιλητών/τριών ως προς το 
αν δυο λέξεις συνδέονται σημασιολογικά 

μεταξύ τους

ομώνυμες   δεν υπάρχει κάποια 
σημασιολογική σχέση 

πολύσημες  υπάρχει σημασιολογική σχέση



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ

Όλες οι μπροστινές θέσεις ήταν 
κατειλημμένες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε τις θέσεις 
του κόμματος.

Ο διαγωνισμός αφορά μόνο 50 θέσεις νέων 
υπαλλήλων.



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ

Όλες οι μπροστινές θέσεις ήταν 
κατειλημμένες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε τις θέσεις 
του κόμματος.

Ο διαγωνισμός αφορά μόνο 50 θέσεις νέων 
υπαλλήλων.

κυριολεκτική χρήση

μεταφορική χρήση

μεταφορική χρήση

πολ
υση

μία



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ

προβλήματα αξιοπιστίας

σημασιολογική σχέση  
διαβαθμίσιμη



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ
• κότα η [kóta] Ο25 : κατοικίδιο πτηνό που εκτρέφεται για 
τα αυγά και για το κρέας του· η όρνιθα: Οι κότες 
κακαρίζουν στο κοτέτσι. Tρέφει κότες στην αυλή της. 
Έκατσε σαν ~, χωρίς να αντιδρά: Kι εσύ καημένη 
κάθισες σαν την ~ και σε κούρεψε όπως ήθελε η 
κομμώτρια. || μειωτικός χαρακτηρισμός γυναίκας 
ελαφρόμυαλης, άβουλης ή κουτσομπόλας: Tις πέτυχα 
πάλι τις κότες να θάβουν κάποιον από την παρέα.

έμψυχο
ζώο

πτηνό

οικόσιτο



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ

• πολυσημία  παράγοντας οικονομίας και ευελιξιας 
του λεξικού των γλωσσών



ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ



ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ

φωνητική ομοιότητα 
σημαινόντων και όχι 

ταύτισή τους



ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ

• απαραίτητη φωνητική ομοιότητα

• προαιρετική κοινή προέλευση

• προαιρετική σημασιολογική ομοιότητα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΩΝΥΜΩΝ

• Σημασιολογικά παρώνυμα

• Ετυμολογικά παρώνυμα

• Φωνολογικά παρώνυμα



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• έχουν φωνητική ομοιότητα

• έχουν κοινή προέλευση (ομόρριζα)

• παρουσιάζουν κάποια σημασιολογική ομοιότητα



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

ανθρώπινος - 
αθρωπινός

αχρησία 
-αχρηστία

παιδεία - παιδιά

προσωπείο - 
προσωπίδα

τεχνητός - 
τεχνικός

καλός - κάλλος 

οροφή - 
όροφος 

μόνος- μονός

νόμος - νομός

περίσσιος - περιττός



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• προσωπείο το [prosopío] Ο39 : 1α. ομοίωμα προσώπου, 
που κάλυπτε το πρόσωπο ή και ολόκληρο το κεφάλι και 
που το χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί στο αρχαίο ελληνικό 
θέατρο (και σήμερα σε ξένα παραδοσιακά θέατρα ή σε 
παραδοσιακές παραστάσεις)

• [λόγ.: 1: ελνστ. προσωπεῖον· 2: σημδ. γαλλ. masque]
• προσωπίδα η [prosopíδa] Ο26 : 1α. ομοίωμα προσώπου, συνήθ. 
με παραμορφωμένα χαρακτηριστικά για να προκαλεί το γέλιο, 
που αφήνει ελεύθερα τα μάτια και το στόμα και που το φορούν 
οι μεταμφιεσμένοι τις Aπόκριες· (πρβ. μάσκα1). 

• [λόγ. < ελνστ. προσωπίς, αιτ. -ίδα] 



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• ανιχνεύεται κάποια σημασιολογική ομοιότητα ως προς 
τα πρωτοτυπικά σημασιακά τους χαρακτηριστικά η οποία 
ΔΕΝ τα καθιστά συνώνυμα 



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• Έχουν φωνητική ομοιότητα

• Έχουν κοινή προέλευση (ομόρριζα)

• Δεν παρουσιάζουν κάποια ανιχνεύσιμη σημασιολογική 
ομοιότητα



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

αιρετός - 
αιρετικός

χωρίο - χωριό

κάμαρα - καμάρα

κεφάλαιο - κεφαλαίο

τελωνείο - τελώνιο

αμνησία - αμνηστία



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• κεφάλαιο 1 το [kefáleo] Ο40 : 1α. μεγάλο χρηματικό ποσό που είναι 
επενδυμένο ή που μπορεί να επενδυθεί: Kίνηση / ροή / επένδυση 
κεφαλαίων. Aποδοτικότητα / παραγωγικότητα κεφαλαίου. 
Aποθεματικό ~. Mετοχικό ~. Εταιρικό ~. Συσσώρευση κεφαλαίων. 
Πάγια κεφάλαια. 

[λόγ. < αρχ. κεφάλαιον `που ανήκει στο κεφάλι, σημαντικό΄ σημδ. 
γαλλ. capital]
• κεφαλαίος -α -ο [kefaléos] Ε4 : Kεφαλαίο γράμμα, μεγάλο γράμμα 
του αλφαβήτου με γωνιώδη συνήθ. μορφή, με το οποίο αρχίζουν οι 
λέξεις στην αρχή περιόδων ή τα κύρια ονόματα: Tο κεφαλαίο A. 
Πώς γράφεται η λέξη, με κεφαλαίο Γ ή με μικρό γ; || Είναι άνθρωπος 
με το άλφα κεφαλαίο, για να τονίσουμε την αξία που έχει ως 
άνθρωπος. || (ως ουσ.) το κεφαλαίο: Tα κεφαλαία του κειμένου είναι 
από διαφορετική γραμματοσειρά. [λόγ. κεφαλ(ή) -αίος απόδ. γαλλ. 
capitale]



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• Παρουσιάζουν κοινή προέλευση ως προς την 
ετυμολογία τους, αλλά δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί 
πλέον σε αυτά κάποια σημασιολογική σχέση

μορφολογικά συμμετρικά & 
γραμματικά ισοδύναμα



ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• Έχουν φωνητική ομοιότητα

• Δεν έχουν κοινή προέλευση

• Δεν παρουσιάζουν σημασιολογική ομοιότητα



ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

θέα - θεά αμαρτωλός - αρματολός

απορία - απόρροια

δεινή - δίνη έλαιο - έλεος

έκλειψη - 
έκθλιψη

ευημερία - 
ευμάρεια

εγκληματώ - 
εγκλιματίζωεπιβολή - 

επιβουλή

μαγιά - μάγια



ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• αμαρτωλός -ή -ό [amartolós] Ε1 : ANT αναμάρτητος. α. που έχει 
κάνει αμαρτίες παραβιάζοντας ορισμένους θρησκευτικούς ή 
εκκλησιαστικούς κανόνες: Όλοι είμαστε αμαρτωλοί· κανείς δεν 
είναι αναμάρτητος. || (επέκτ.): Aμαρτωλή πράξη / σκέψη / ζωή

• αρματολός ο [armatolós] Ο17 : Έλληνας οπλοφόρος, μέλος 
άτακτου στρατιωτικού σώματος, που κατά την περίοδο της 
Tουρκοκρατίας αναλάμβανε τη φύλαξη ορισμένης περιοχής από 
τους ληστές: Οι αρματολοί και οι κλέφτες αποτέλεσαν το στρατό 
της επανάστασης του ΄21.

[αρματ- (άρμα) 1 -ο- + -λόγος με αποβ. του μεσοφ. [γ] και αποφυγή 
της χασμ.]



ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• Παραπλήσιοι φωνητικοί τύποι

• Δεν έχουν καμία ετυμολογική ή σημασιολογική σχέση 
μεταξύ τους

• Περισσότερα παρώνυμα  προφορά διαφέρει μόνο ως 
προς τον τόνο  μορφολογική συμμετρία & 
γραμματική ισοδυναμία



ΑΣΚΗΣΗ

• Ανατροφοδότηση φυλλαδίου 3


