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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µελέτη της παρουσίας των 

σχηµάτων οµοηχίας σε παροιµίες. Στόχος της είναι να ανακαλύψει µέσα σε αυτές 

σχήµατα οµοηχίας (συνδυαζόµενα ενίοτε µε άλλα σχήµατα λόγου), για να αποδείξει 

την έντονη παρουσία τους. 

 Οι παροιµίες είναι  σύντοµα αποφθέγµατα που εκφράζουν (τις περισσότερες 

φορές µε αλληγορικό τρόπο) ισχυρισµούς που αποτελούν το απόσταγµα µακράς πείρας 

πολλών ανθρώπων. Έτσι, οι παροιµίες προσλαµβάνουν πολλές φορές διδακτική 

σηµασία. Διακρίνονται από ζωηρή και πλούσια σε εικόνες φαντασία, ενώ τις 

περισσότερες φορές έχουν τη µορφή κάποιου δίστιχου. Οι πηγές παραγωγής των 

παροιµιών ποικίλουν: Μία παροιµία µπορεί να προέρχεται από κάποιο λαϊκό µύθο ή 

από κάποια φράση ενός ιστορικού ή όχι προσώπου, να σχετίζεται µε κάποιο ιστορικό 

γεγονός, να αντλείται από τους στίχους ενός λαϊκού τραγουδιού κ.ά (Παναγούλιας, 

1981).  

 

Ένα µέρος της εργασίας, λοιπόν, είναι αφιερωµένο στις παροιµίες και στα 

βασικά χαρακτηριστικά τους. Ένα από τα πιο συχνά γνωρίσµατά τους είναι η χρήση 

σχηµάτων οµοηχίας και ορισµένες φορές ο συνδυασµός τους µε άλλα σχήµατα λόγου 

(κυρίως επαναληπτικά). 

 

          Στην πορεία της εργασίας, γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των σχηµάτων 

οµοηχίας και µία ακόµα συντοµότερη των σχηµάτων λόγου που απαντώνται σε αυτές. 

Επιπλέον, περιγράφεται η µεθοδολογία επεξεργασίας των  παροιµιών και εξαγωγής 

των συµπερασµάτων. 

 

          Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της µελέτης µε την παράθεση των 

παροιµιών και της ανάλυσής τους. Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας µε τη βοήθεια γραφηµάτων.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά: παροιµίες, σχήµατα οµοηχίας 
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Abstract 

 

This master thesis is a study of the presence of figures of sound repetition in 

proverbs. Its aim is to prove that the presence of figures of sound repetition, sometimes 

combined with other figures of speech, is indeed strong in proverbs. 

Proverbs are short quotes expressing - most often allegorically- claims that are 

the distillation of many people’s long experience. Thus, proverbs often contain truth or 

wisdom. They are distinguished by lively and rich in imagination imagery, and most of 

the time they are in a form of couplet. Proverbs come from a variety of sources. A 

proverb may come from a folk myth or from a phrase of a historian or not, may be 

related to a historical event or drawn on the lyrics of a popular song etc. (Panagoulias, 

1981). 

Part of the study, therefore, is dedicated to proverbs and their basic 

characteristics. The use of figures of sound repetition, sometimes in combination with 

other figures of speech (mainly in a repetitive way) is one of their most common 

features. 

In the course of the analysis, brief descriptions of the figures of sound repetition 

and, occasionally, of other figures of speech are provided. A detailed review of the 

proverbs used for the analysis follows. In addition, the methodology adopted for the 

analysis of the proverbs and for the conclusions is explained. For the conclusions of the 

thesis, the results of the research are presented, supported by graphs. 

 

 

 

 

Keywords: proverbs, figures of sound repetition 
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Εισαγωγή 

 
Οι παροιµίες εµφανίζουν πολλά και ποικίλα σχήµατα λόγου. Πολύ συχνά 

µάλιστα εµφανίζονται σε αυτές και σχήµατα οµοηχίας. 

Οι παροιµίες είναι προϊόν της προφορικής λαϊκής παράδοσης και έχουν τη ρίζα τους 

στην αρχαιότητα. Ο δηµιουργός τους συχνά παραµένει άγνωστος. 

Περνώντας από γενιά σε γενιά, οι παροιµίες διαµόρφωσαν τα χαρακτηριστικά τους 

γνωρίσµατα. Ένα από αυτά είναι η έντονη παρουσία σχηµάτων οµοηχίας. 

 

Η οµοηχία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των φυσικών γλωσσών και 

απασχολεί τους γλωσσολόγους σε πολλά επίπεδα, ένα απ’ τα οποία είναι και η ύπαρξη 

πολλών σχηµάτων λόγου. 

Τα σχήµατα οµοηχίας εστιάζουν στην οµοιότητα ως προς τον ήχο των λέξεων, την 

ακουστική δηλαδή έννοια του σηµαίνοντος (Νάκας, Μαγουλά & Καποθανάση, 2010). 

 

Στην εργασία αυτή, έγινε µια προσπάθεια εντοπισµού των σχηµάτων οµοηχίας 

στις παροιµίες. Καθώς είναι ανέφικτη η ανάλυση όλων των παροιµιών, µιας και αυτές 

είναι αναρίθµητες, επελέγησαν παροιµίες από διάφορες δηµοσιευµένες συλλογές (βλ. 

Βιβλιογραφία). Δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε τις συλλογές του Νικόλαου 

Πολίτη, του «πατέρα» της Λαογραφίας και τις παροιµίες που συνέλεξε ο καθηγητής 

Λαογραφίας, Μιχάλης Μερακλής.  Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να τονίσουµε πως λόγω 

του µεγάλου πλήθους των παροιµιών, στην παρούσα εργασία εντοπίσαµε τα ανώτερα 

επίπεδα οµοηχίας (ολική, µερική µε διαφοροποίηση στον λεξικό τόνο, µερική µε 

εναλλαγή φθόγγου και µερική  µε παρουσία / απουσία φθόγγου). Ωστόσο, 

παρουσιάζουµε και κάποια παραδείγµατα παροιµιών, στα οποία εντοπίζουµε σχήµατα 

οµοηχίας κατώτερων επιπέδων (παρώνυµα, παρήχηση). Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην πορεία της εργασίας. Στο τέλος, µε τη µορφή 

γραφηµάτων, παρουσιάζεται η συχνότητα εµφάνισης σχηµάτων οµοηχίας στις υπό 

ανάλυση παροιµίες.  
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Πίνακας συντοµογραφιών 

 
βλ. = βλέπε  

τόµ. = τόµος 

σελ. = σελίδα 

κ.τ.λ. = και τα λοιπά 

κ.ά. = και άλλα 

χ.χ. = χωρίς χρονολογία 

παρ. = παροιµία 

Λ = λέξη 

ΛΚ = λέξη, κύριο όνοµα 

ΦΛ = φωνολογική λέξη 

ΦΦ = φωνολογική φράση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : Οι παροιµίες 

 

1.1. Εισαγωγή 
Με τις παροιµίες έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς διάφοροι µελετητές και έχουν 

εκδοθεί σχετικά βιβλία. Από τους σύγχρονους, ο πρώτος που πραγµατεύτηκε το θέµα 

«παροιµία» είναι ο πατέρας και θεµελιωτής της Λαογραφίας στην Ελλάδα, ο Νικόλαος 

Πολίτης (Κολέτσος, 2009). 

 

Σήµερα, όπως και παλαιότερα άλλωστε, χρησιµοποιούµε τις παροιµίες στον 

γραπτό και κυρίως προφορικό µας λόγο για να εκφράσουµε βιώµατα και εµπειρίες της 

ζωής µας. Με σύντοµες φράσεις επιχειρούµε να δώσουµε συµπυκνωµένα νοήµατα. 

Συνδεδεµένες πάντα µε τον διδακτικό τους ρόλο, οι παροιµίες αποτελούν σπουδαία 

µνηµεία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς (Γκρέκα – Τσιλαλή, 2012). 

 

Πολλοί ορισµοί δόθηκαν για την παροιµία. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα 

εµµείνουµε στην ετυµολογία της λέξης και στον ορισµό που έδωσε ο καθηγητής της 

Λαογραφίας κ. Μιχάλης Μερακλής, ο οποίος τη διαχωρίζει από δύο άλλα παρεµφερή 

είδη λόγου. 

 

1.2. Ορισµοί 
Η παροιµία, σύµφωνα µε τον Ησύχιο τον Αλεξανδρινό (5ος αι. µ.Χ.), είναι µια 

λέξη σύνθετη. Αποτελείται από τις λέξεις παρά (=κοντά) και οίµος, που σηµαίνει 

δρόµος. Είναι δηλαδή µια φράση που βασίζεται στη µεταφορά και δεν ακολουθεί την 

πεπατηµένη. 

 

Οι παροιµίες είναι σύντοµες περιεκτικές φράσεις τις οποίες χρησιµοποιούµε κυρίως 

για να «ζωντανέψουµε» τον λόγο µας, να τον κάνουµε πιο ευχάριστο και να 
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δώσουµε έµφαση σε αυτά που λέµε. Αποτελούν λαϊκό δηµιούργηµα µε 

διαχρονική αξία, γι’ αυτό και µέχρι σήµερα εντάσσονται συχνά στην οµιλία µας 

(Αναγνωστοπούλου & Γκέσουρα, 2007). 

Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας  του Γεωργίου Μπαµπινιώτη δίνει 

έναν ελαφρώς εκτενέστερο ορισµό της: «Σύντοµο λαϊκό απόφθεγµα (έµµετρο ή πεζό) 

που εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά µια αλήθεια και που αποτελεί προϊόν 

µακρόχρονης πείρας και λέγεται για να παραδειγµατίσει, να διδάξει ή να σχολιάσει  µια 

κατάσταση». 

 

          Απ’ την άλλη, ο Μερακλής υποστηρίζει πως «οι παροιµίες είναι µια ειδική 

µορφή λόγου που έπαιρναν οι παρατηρήσεις, τις οποίες έκαναν σε άλλους καιρούς οι 

άνθρωποι για την κοινωνία τους, για τις µεταξύ τους σχέσεις» (Μερακλής, 2012:9). 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να διαχωρίσουµε τις παροιµίες από δύο άλλα είδη 

λαϊκού λόγου, µε τα οποία πολλοί τα συγχέουν, τα γνωµικά και τις παροιµιακές 

εκφράσεις.  

 

          Σύµφωνα πάντα µε τον Μερακλή: «Για να έχουµε µια παροιµία είναι απαραίτητο 

να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: το νόηµά της να αποδίδεται µε µιαν εικόνα  και το 

περιεχόµενο της εικόνας να µεταφέρεται από αυτό, στο οποίο φαίνεται ότι κυριολεκτεί 

σε κάτι άλλο» (Μερακλής, 2012:10). 

Συνεχίζοντας τον διαχωρισµό της παροιµίας από το γνωµικό και την παροιµιακή 

έκφραση ο Μερακλής συνεχίζει: « Στο γνωµικό δεν υπάρχει εικόνα. Και δεν υπάρχει 

προπάντων µεταφορά. Η καθαρά λογική διατύπωση του νοήµατος – όχι η εικονική-

ποιητική – είναι αυτό που το χαρακτηρίζει, όπως επίσης το χαρακτηρίζει καίρια το 

γεγονός ότι λέγεται κυριολεκτικά», όπως για παράδειγµα το γνωµικό ο καλός καλό δεν 

έχει, στο οποίο δεν περιγράφεται καµιά εικόνα και το οποίο αναφέρεται κυριολεκτικά 

και αποκλειστικά στον καλό άνθρωπο, χωρίς να υπονοεί κάτι πέρα από τα λεγόµενά 

του. Απ’ την άλλη «Η παροιµιακή έκφραση είναι ένας ονοµατικός ή επιρρηµατικός 

προσδιορισµός ενός όρου της προτάσεως: του υποκειµένου της ή του ρήµατός της. Ο 

προσδιορισµός αυτός διατυπώνεται πάντοτε εικονικά... Συνδεδεµένο µε το στοιχείο της 

εικόνας είναι το στοιχείο της µεταφοράς» (Μερακλής, 2012:11-12). 
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1.3. Γενικά χαρακτηριστικά 

Τις παροιµίες τις συναντά κανείς σε όλους  τους λαούς και δεν αποτελούν 

αποκλειστικό χαρακτηριστικό ορισµένων µόνο λαών, γεωγραφικών τόπων ή γλωσσών.  

Οι παροιµίες δεν αποτελούν ένα τοπικό φαινόµενο, αλλά συναντώνται σε όλους τους 

λαούς, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός παροιµιών παρουσιάζει οµοιότητες µεταξύ διαφόρων 

λαών, ακόµα και µεταξύ λαών, οι οποίοι ιστορικά ή ακόµη και γεωγραφικά πολλές 

φορές δεν έχουν έρθει σε επαφή. Αυτό συµβαίνει διότι τα µηνύµατα των παροιµιών 

αναγνωρίζονται από όλους τους λαούς ως απόλυτες αλήθειες, δεδοµένου ότι δεν 

εκφράζουν προσωπικά βιώµατα αλλά γενικής αποδοχής ιδέες και αλήθειες (Δήµου, 

2014). 

 

          Οι παροιµίες κλείνουν µέσα τους την εµπειρία και τη σοφία ενός λαού και 

αντικατοπτρίζουν την ταυτότητά του. Συνήθως ο δηµιουργός τους παραµένει 

άγνωστος. Σπάνια αναφέρεται πραγµατικό ή φανταστικό πρόσωπο (Σµυρνιωτάκης &  

Σηφάκης, 2008). 

 

          Αν και ιδιαίτερα εύχρηστες στην καθηµερινή επικοινωνία, λόγω της σύντοµης 

και συνοπτικής διατύπωσής τους, οι παροιµίες µετασχηµατίζουν τις προσωπικές 

εµπειρίες σε αφηγηµατικό υλικό µε αρκετά σύνθετο τρόπο. Αυτό φαίνεται και από την 

εξέταση ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού τους: της αντιφατικότητάς τους 

(Καπλάνογλου, Γ. & Καπλάνογλου, Μ.,  2012). 

 

          Ο Μ. Γ. Μερακλής γράφει ότι οι παροιµίες «λένε ναι και όχι στο ίδιο πράγµα, 

είναι αισιόδοξες και απαισιόδοξες, σοβαρές και ειρωνικές, πιστές και άπιστες, 

αντανακλώντας έτσι την ίδια την αντιφατικότητα µιας δύσκολης ανθρώπινης εποχής, - 

ίσως και της ανθρώπινης ζωής κάθε εποχής» (Μερακλής, 2012:24).  

          Οι παροιµίες διακρίνονται για την πειστικότητά τους, την καθαρότητα και την 

κοµψότητα της έκφρασης (Μπαλτάς, 2007). 

Αναζητώντας κάποια χαρακτηριστικά τους που τις διαφοροποιούν από τις άλλες 

γλωσσικές εκφράσεις, επισηµαίνουµε τα εξής βασικά: 
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• Ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζουν την κουλτούρα ενός λαού είναι σύντοµος, 

περιεκτικός και συνήθως έχει διδακτικό χαρακτήρα. 

• Έχουν συχνά αστεία διάθεση. 

• Διατυπώνονται µε µεταφορικό τρόπο. 

• Συνηθέστατα υπάρχει σ’ αυτές ρυθµός και µέτρο καθώς και διάφορα άλλα 

σχήµατα λόγου (Παπαϊωάννου – Σπυρούλια, 2010). 

 

           Όποιος λοιπόν αναζητά να µάθει τον τρόπο σκέψης ενός λαού, θα 

πρέπει να µελετήσει τις παροιµίες του. Η καλή παροιµία πρέπει να είναι 

σύντοµη, σαφής, ευκολοµνηµόνευτη και να περιέχει ένα ηθικό δίδαγµα. 

Επιπλέον, µια παροιµία είναι επιτυχηµένη αν περιέχει σχήµατα οµοηχίας 

καθώς και διάφορα άλλα σχήµατα λόγου. Ειδικά τα σχήµατα οµοηχίας που θα 

µας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην εύκολη αποµνηµόνευσή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  : Σχήµατα  Οµοηχίας 

2.1 .  Ολική Οµοηχία 

 
Προκειµένου να οριοθετήσουµε τα σχήµατα οµοηχίας θα βασιστούµε 

αποκλειστικά στο µελέτηµα των Νάκα, Μαγουλά και Καποθανάση (2010) και θα 

υιοθετήσουµε την άποψή τους πως η οµοηχία εστιάζει στην οµοιότητα ως προς τον 

ήχο των λέξεων, την ακουστική δηλαδή έννοια του σηµαίνοντος. 

Η οµοηχία των λέξεων διακρίνεται σε ετυµολογική και σε µη ετυµολογική. Η 

πρώτη είναι προβλέψιµη και αιτιώδης, λόγω κοινής ετυµολογικής προέλευσης των 

συγκρινόµενων µονάδων. Αντιθέτως, η µη ετυµολογική οµοηχία δεν οφείλεται σε 

ετυµολογική συγγένεια, είναι συµπτωµατική και συνεπάγεται την ετεροσηµία, τη 

διαφορά δηλαδή σηµασίας. 

 

Τα δύο είδη οµοηχίας διακρίνονται µε τη σειρά τους σε ολική και σε µερική. 

Το πρώτο είδος αναφέρεται στη φωνητική ταύτιση, όπου δύο λέξεις (ή µονάδες 

µεγαλύτερες από τη λέξη) έχουν τα ίδια φωνήµατα µε την ίδια πραγµάτωση και µε 

την ίδια σειρά, έχοντας όµως και τον λεξικό τόνο στην ίδια θέση. 

Με τον όρο ‘µερική οµοηχία’ χαρακτηρίζονται δύο µονάδες που παρουσιάζουν 

φωνητική οµοιότητα, χωρίς όµως να ταυτίζονται. 

 

Σειρά έχει η διαφοροποίηση της ολικής οµοηχίας σε «απόλυτη» και «µη 

απόλυτη». Η πρώτη, αναφέρεται ρητά σε λέξεις και προϋποθέτει πέρα από τη 

φωνητική ταύτιση, την οµογραφία, τη µορφοσυντακτική ταύτιση (σε περίπτωση 

που οι λέξεις ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου) και την οµοτυπία. Για να υπάρξει 

η τελευταία θα πρέπει οι λέξεις να ανήκουν στο ίδιο κλιτικό παράδειγµα και οι 

τύποι τους να συµπίπτουν απόλυτα ως προς το γένος, τον αριθµό και την πτώση 

(Νάκας, Μαγουλά & Καποθανάση, 2010). 
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2.2. Μερική  Οµοηχία 

 
Απ’ την άλλη, η «µερική οµοηχία» περιλαµβάνει τα «τονικά ελάχιστα ζεύγη», 

τα οποία εµπεριέχουν τους ίδιους φθόγγους, µε την ίδια σειρά και διακρίνονται 

µόνο από την παρουσία/απουσία τόνου ή από τη διαφορετική του θέση. Στο ίδιο 

επίπεδο, αυτό της «µερικής οµοηχίας» πάντα µε φθίνουσα πορεία, ανήκει και η 

κατηγορία των «ελάχιστων ζευγαριών», δηλαδή λέξεις που έχουν διαφορετική 

σηµασία, τα ίδια φωνήµατα µε την ίδια σειρά και τον λεξικό τόνο στην ίδια θέση. 

Αυτό που τα διαφοροποιεί είναι µόνο ένα φώνηµα. Στη γλώσσα µας 

πραγµατώνονται µε δύο µορφές: α) αυτή κατά την οποία δύο φθόγγοι 

εναλλάσσονται στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον και β) αυτή κατά την οποία 

καθοριστικός παράγοντας του ελάχιστου ζεύγους είναι η παρουσία / απουσία ενός 

φθόγγου (Νάκας, et al).  

 

      Συνεχίζοντας τη φθίνουσα πορεία, στο σηµείο αυτό θα κάνουµε λόγο για τα 

παρώνυµα. Αν και µέχρι σήµερα παραµένει προβληµατική η χρήση του όρου 

παρώνυµο (εκτός και αν αυτός αντικατασταθεί από τον αδόκιµο όρο οµοιόηχο), θα 

τολµήσουµε να κάνουµε µια µικρή αναφορά σ’ αυτό, ορίζοντάς το ως εξής: το 

ενδιάµεσο επίπεδο της µερικής οµοηχίας, στο οποίο συναντάµε λέξεις που έχουν 

περίπου όµοια προφορά, που οµοηχούν δηλαδή σε ένα µεγάλο τεµάχιο. Αν µάλιστα 

αυτό συµβαίνει στο ληκτικό τεµάχιο των λέξεων, τότε κάνουµε λόγο για ληκτικά 

παρώνυµα. 

Στο κατώτερο επίπεδο της οµοηχίας βρίσκεται η παρήχηση, η επανάληψη δηλαδή 

του ίδιου φωνήµατος, συµφώνου ή φωνήεντος, είτε κάποιου συνδυασµού τους 

(µιας συλλαβής) (Νάκας, et al). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Τα προς εξέταση σχήµατα λόγου 

Η παρουσία των σχηµάτων λόγου είναι πολύ συνηθισµένη στις παροιµίες . Στην 

παρούσα εργασία εντοπίστηκαν έξι σχήµατα λόγου, τα οποία θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν επαναληπτικά µε τα εξής κριτήρια:  

•  την επανάληψη του νοήµατος (ταυτολογικές διπλότητες, συνωνυµικό σχήµα)  

•  την αυτούσια ή ελαφρώς παραλλαγµένη επανάληψη µιας λέξης ή φράσης 

(επαναφορά, επαναδίπλωση, επαναστροφή, κατ’ άρσιν και θέσιν)  

•   την επανάληψη µεταξύ οµόρριζων λέξεων που ανήκουν στο ίδιο ή σε άλλο 

µέρος του λόγου (πολύπτωτο/πολυµορφικό - ετυµολογικό σχήµα)  

3.1. Επαναφορά 

     Στο σχήµα της επαναφοράς επαναλαµβάνεται η ίδια λέξη ή φράση, µε την οποία          

ξεκινάει µία πρόταση ή µία άλλη φράση, δύο ή περισσότερες φορές στην αρχή µιας 

επόµενης πρότασης ή φράσης (Τζάρτζανος, 2016). Η λέξη που επαναλαµβάνεται 

µπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε γραµµατική κατηγορία.  

3.2.  Επαναδίπλωση  

Επαναδίπλωση (κατά τον Νάκα) ή αλλιώς αναδίπλωση (σύµφωνα µε τον Τζάρτζανο) 

είναι το σχήµα λόγου κατά το οποίο µία λέξη ή φράση επαναλαµβάνεται αµέσως µετά, 

για δεύτερη φορά  έντονα στον ίδιο στίχο. Το αποτέλεσµα αυτού του σχήµατος είναι 

να εκφέρεται ο λόγος µε κάποιο πάθος (Τζάρτζανος, 2016). 

3.3. Επαναστροφή  

Σύµφωνα µε τον Νάκα, κατά τη συντακτική επαναστροφή έχουµε «την άµεση 

επανάληψη µιας λεξικής µονάδας, σε ξεχωριστή προσωδιακή ενότητα εν είδει 

‘δεύτερης σκέψης’, χάριν κάποιας πρόσθετης πληροφορίας ή διασάφησης ή 

οριοθέτησης της σηµασίας της. Αποτέλεσµα αυτής της επανάληψης είναι η νέα 

πληροφορία να µπορεί ν’ αποτελεί το υποτακτικό ή / και παρατακτικό εξάρτηµα 

της επαναλαµβανόµενης λεξικής µονάδας» 
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3.4. Ετυµολογικό σχήµα – Πολύπτωτο/ πολυµορφικό  

Ετυµολογικό σχήµα παρουσιάζεται όταν ετυµολογικά συγγενείς λέξεις βρίσκονται 

πολύ κοντά η µία στην άλλη. 

 Κατά τον Νάκα (2017) στο ετυµολογικό σχήµα έχουµε «την επανάληψη της ίδιας 

ρίζας µε τη συµπαράθεση λέξεων ετυµολογικώς συγγενών, αλλά που ανήκουν σε άλλο 

µέρος του λόγου». 

Για τον Τζάρτζανο και πολλούς άλλους µελετητές στην ευρύτερη κατηγορία του 

ετυµολογικού σχήµατος εντάσσεται και το πολύπτωτο ή πολυµορφικό σχήµα (Νάκας, 

2017). 

 Κατά την παρουσία του σχήµατος αυτού έχουµε την επανάληψη της ίδιας αυτόνοµης 

λεξικής µονάδας, αλλά σε άλλον τύπο. Τα επίθετα και τα ουσιαστικά αλλάζουν την 

πτώση τους, το γένος ή τον αριθµό τους, ενώ τα ρήµατα αλλάζουν χρόνο, πρόσωπο, 

έγκλιση κ.τ.λ.  

3.5.  Κατ’ άρσιν και θέσιν  

Το σχήµα αυτό δηµιουργείται όταν λέγεται τι δεν είναι κάτι ή τι δεν συµβαίνει και 

στον επόµενο στίχο λέγεται το τι τελικά είναι και τι συµβαίνει (Τζάρτζανος, 2016).  

3.6.  Συνωνυµικό σχήµα  

Συνωνυµικό σχήµα ονοµάζεται το σχήµα λόγου κατά το οποίο έχουµε επανάληψη 

του νοήµατος µιας λέξης ή φράσης µε τη χρήση µιας συνώνυµης λέξης ή φράσης που 

αποτελείται από συνώνυµες λέξεις.  

Συνωνυµική ταυτολογία (Νάκας, 2005) παρουσιάζεται στην περίπτωση αυτούσιας 

επανάληψης µιας φράσης στον ίδιο στίχο µε αλλαγή του ενός όρου της φράσης µε έναν 

συνώνυµο όρο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Προηγούµενες µελέτες – έρευνες  

Κάνοντας την απαραίτητη βιβλιογραφική ανασκόπηση, εντοπίσαµε τη µελέτη 

των Νάκα, Μαγουλά και Καποθανάση, η οποία είναι ίσως η µόνη η οποία ασχολήθηκε 

σφαιρικά µε τα σχήµατα οµοηχίας. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναφέρουµε πως το 

µελέτηµα αυτό αποτέλεσε τον βασικό οδηγό εκπόνησης της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας. Τόσο οι παροιµίες, όσο και τα σχήµατα λόγου έχουν απασχολήσει πολλούς 

µελετητές. Ενδεικτικά αναφέρω τον Αχιλλέα Τζάρτζανο και τον Θανάση Νάκα, που 

ασχολήθηκαν σε βάθος µε τη µελέτη των σχηµάτων λόγου, και τους Νικόλαο Πολίτη 

και Μιχάλη Μερακλή, τα ονόµατα των οποίων είναι συνδεδεµένα µε τις παροιµίες. 

Ωστόσο, ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία, δεν βρήκαµε κάποια µελέτη ή κάποιο 

σύγγραµµα που να έχει ασχοληθεί µε τα σχήµατα οµοηχίας στις παροιµίες. Εντούτοις, 

εντοπίσαµε µία διπλωµατική εργασία µε τίτλο ‘Σχήµατα οµοηχίας, αντίθεσης και 

λεξικής επανάληψης στο ποιητικό έργο της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα 

Καρυωτάκη’ των Κυρίτση, Μεγαγιάννη και Τούντα. 
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Κεφάλαιο 5ο : Σκοπός και µεθοδολογία 

5.1.Σκοπός και ερευνητικά ερωτήµατα  

Κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής µελέτης είναι η διερεύνηση της 

παρουσίας των σχηµάτων οµοηχίας στις παροιµίες. Η υπόθεση της µελέτης είναι πως 

η παρουσία  σχηµάτων οµοηχίας στις παροιµίες είναι πολύ έντονη, όπως άλλωστε και 

η παρουσία γενικότερα των σχηµάτων λόγου, κάτι που αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των παροιµιών.  

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού τεθήκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα:  

• -  Σε τι βαθµό παρατηρείται η παρουσία  σχηµάτων οµοηχίας στις παροιµίες;  

• -  Ποια είναι η συχνότητα παρουσίας του καθενός σχήµατος;  

• -  Ποια είδη οµοηχίας υπερτερούν σε παρουσία;  

5.2. Μεθοδολογία της έρευνας 

5.2.1. Δεδοµένα  

Για την εκπόνηση της συγκεκριµένης έρευνας, αρχικά, έπρεπε να επιλεγούν 

ορισµένες συλλογές παροιµιών, πάνω στις οποίες θα γινόταν η µελέτη. Οι συλλογές 

που επελέγησαν ανήκουν σε διάφορους συλλογείς (βλ. Βιβλιογραφία). 

Τέλος, εξετάστηκαν ορισµένα σχήµατα λόγου στις παροιµίες που µελετήσαµε όσον 

αφορά την οµοηχία.  

 

5.2.2. Ανάλυση µεθοδολογίας  

Κριτήριο κατάταξης των παροιµιών αποτέλεσε ο εντοπισµός του ίδιου ζεύγους 

οµόηχων λέξεων. Έτσι, αφού γίνει η παρουσίαση των παροιµιών, ακολουθεί η ανάλυση 

του ζεύγους που οµοηχεί. Τέλος, σε αυτές τις παροιµίες προστίθεται και ένα σχόλιο για 

τα άλλα σχήµατα λόγου που συναντάµε, τα οποία όπως προαναφέραµε σε άλλο σηµείο 

της εργασίας, είναι κυρίως επαναληπτικά. 
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Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το σύνολο των παροιµιών, έγινε καταµέτρηση 

του αριθµού εµφάνισης του κάθε σχήµατος οµοηχίας χωριστά.  

Τα αποτελέσµατα της µέτρησης αναλυθήκαν σε σχέση µε τον γενικό αριθµό των 

παροιµιών, ο οποίος ανέρχεται στις 243. Επίσης, έγινε σύγκριση µεταξύ του αριθµού 

εµφάνισης της καθεµιάς και εξήχθησαν τα συµπεράσµατα σχετικά µε το ποιο σχήµα 

οµοηχίας εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συχνότητα και για το αν είναι τελικά έντονη η 

παρουσία των σχηµάτων οµοηχίας στις παροιµίες. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα 

αποτελέσµατα της µελέτης µε µορφή γραφηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : Παρουσίαση και συµπεράσµατα της έρευνας 
 

6.1.1. Παροιµίες µε ολική οµοηχία 

 
Ἐν Αἰγίνῃ 

δὲν ἐγίνη, 

ἐν Ἑρµιόνῃ 

τελειώνει. 

(Πολίτης,τόµ. Α, σ.87) 

 

Στην παραπάνω παροιµία παρατηρούµε ότι οι λέξεις που οµοηχούν είναι οι εξής: 

<Αἰγίνῃ>- <ἐγίνη> [ejíni]. Πρόκειται για ολική, µη ετυµολογική, µη απόλυτη οµοηχία 

ανάµεσα στο κύριο όνοµα Αἰγίνῃ και στο ρήµα ἐγίνη (ΛΚ-Λ). Επίσης παρατηρούµε 

πως στην ίδια παροιµία οι λέξεις Ἑρµιόνῃ- τελειώνει αποτελούν ληκτικά παρώνυµα. 

Επιπροσθέτως, εδώ παρατηρούµε µια επαναφορά (εν). 

 

Σκότωσ’ τον το Γιάννη κι άλειψ’ τον µύξα να γιάνει. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 84) 

 

Στη συγκεκριµένη παροιµία παρατηρείται το φαινόµενο της ολικής, µη ετυµολογικής, 

µη απόλυτης οµοηχίας ανάµεσα στο κύριο όνοµα Γιάννη και στο ρήµα γιάνει (ΛΚ-Λ). 

Οι λέξεις που οµοηχούν είναι οι εξής: <Γιάννη>- <γιάνει> [jáni]. 

 

«Καλότυχος ποὺ ζήση!» 

ἒλεγ᾽ἡ Μαριὰ τοῦ Ζήση. 

(Λουκάτος, σελ. 150, παρ. 500) 

Σε αυτή την παροιµία παρατηρούµε ότι οι λέξεις που οµοηχούν είναι: <ζήση> - < 

Ζήση> [zísi]. Και εδώ έχουµε ολική, µη ετυµολογική, µη απόλυτη οµοηχία ανάµεσα 

στη λέξη ζήση και στο κύριο όνοµα Ζήση (Λ-ΛΚ). 
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Η ευχή µου να σε ζώνει γύρω-γύρω σαν τη ζώνη. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 325) 

 

Στην ανωτέρω παροιµία παρατηρείται το φαινόµενο της ολικής, µη ετυµολογικής, µη 

απόλυτης οµοηχίας ανάµεσα στο ρήµα ζώνει  και στο ουσιαστικό ζώνη (Λ-Λ) [zóni]. 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν χαρακτηρίζονται από ετεροσηµία και ετερογραφία, ενώ 

συναντάµε τα ίδια φωνήµατα µε την ίδια πραγµάτωση και την ίδια σειρά, αλλά και µε 

τον λεξικό τόνο στην ίδια θέση [zóni]. 

Επιπλέον, εδώ παρατηρείται µια διαβαθµιστική επαναδίπλωση (γύρω- γύρω). 

 

Άλλαξε ο Καπαλιός και έβαλε την κάπ’ αλλιώς.  

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 67) 

 

Στη συγκεκριµένη παροιµία διακρίνουµε ολική, µη ετυµολογική, µη απόλυτη οµοηχία. 

Οι λέξεις στις οποίες την εντοπίζουµε είναι οι εξής: <Καπαλιός> - <κάπ’ αλλιώς> 

[kapaljós] και χαρακτηρίζονται από ετερογραφία και ετεροσηµία. Σε αυτή την 

παροιµία οι λέξεις που συνιστούν την οµοηχία είναι ένα κύριο όνοµα (Καπαλιός) και 

µια φωνολογική φράση (κάπ’ αλλιώς). Εποµένως, εδώ έχουµε το σχήµα ΛΚ- ΦΦ. 

 

Οντέ είναι χοχλιοί πολλοί, 

θα πέσει φτώχεια και πολλή.  

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 526) 

 

Στην παραπάνω παροιµία διακρίνουµε ολική, ετυµολογική, µη απόλυτη οµοηχία στις 

λέξεις <πολλοί> - <πολλή> [polí]. Πρόκειται για δύο επίθετα διαφορετικού γένους και 

αριθµού (Λ-Λ). Συναντάµε τα ίδια φωνήµατα µε την ίδια πραγµάτωση, την ίδια σειρά, 

µε τον λεξικό τόνο στην ίδια θέση αλλά µε διαφορετική γραφή (ετερογραφία). 

 

Ποιος αγοράζει και πουλεί, απηδάει σαν το πουλί. 

(Καψάλης, σελ. 330, παρ. 173) 

 

Ένα ακόµα παράδειγµα ολικής, µη ετυµολογικής, µη απόλυτης οµοηχίας δίνεται στην 

παραπάνω παροιµία. Οι λέξεις στις οποίες την εντοπίζουµε είναι οι εξής: < πουλεί>- < 

πουλί> [pulí] και χαρακτηρίζονται από ετεροσηµία και ετερογραφία. Στην πρώτη 



	 24	

περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε ένα ρήµα, ενώ στη δεύτερη µε ένα ουσιαστικό (Λ-

Λ). 

Τέλος, παρατηρούµε µια λεξική αντίθεση (αγοράζει – πουλεί) και µια παροµοίωση (σαν 

το πουλί). 

 

Γοὗλα τὰ παλιοσόχακα 

κι οἱ χαλασµένοι τοῖχοι 

ἔγινε ἡ περίσταση 

κι ηὗραν κι αὐτὰ τὴν τύχη. 

(Κοντός,σελ.166, παρ. 722) 

 

Μια ακόµα περίπτωση ολικής, µη ετυµολογικής, µη απόλυτης οµοηχίας συναντάµε στο 

παραπάνω παράδειγµα. Συγκεκριµένα, οι λέξεις < τοῖχοι> - < τύχη> [tíçi]συνιστούν 

ένα ζευγάρι µη απόλυτης οµοηχίας, στην οποία συναντάµε τα ίδια φωνήµατα µε την 

ίδια σειρά και τον λεξικό τόνο στην ίδια θέση. Και οι δύο λέξεις αποτελούν ουσιαστικά, 

ανήκουν δηλαδή στο ίδιο µέρος του λόγου, απαντώνται όµως σε διαφορετικό αριθµό, 

διαφορετικό γένος και πτώση. Χαρακτηρίζονται τέλος από ετερογραφία.  

 

Φίλε, φύλαξε το φίλο από το γυναικείο φύλο!! 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 642) 

 

Στην παρούσα παροιµία διακρίνουµε ολική, µη ετυµολογική, µη απόλυτη οµοηχία 

ανάµεσα στις λέξεις < φίλο> - < φύλο> [fílo]. Πρόκειται για δύο προσηγορικά 

διαφορετικού γένους, ίδιας πτώσης και ίδιου αριθµού (Λ-Λ) ενώ συναντάµε τα ίδια 

φωνήµατα µε την ίδια σειρά και τον λεξικό τόνο στην ίδια θέση. 

Επιπλέον, παρατηρείται το πολύπτωτο σχήµα (φίλε – φίλο). 

 

6.1.2. Παροιµίες µε ολική οµοηχία στο ίδιο ζεύγος λέξεων 
 

Μη σε µέλλει, τρώγε µέλι. 

(Καψάλης, σελ. 254, παρ. 221) 

 

Μήτε µέλισσα, µήτε µέλι, και για τούτο δεν τον µέλλει 
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(Καψάλης, σελ. 254, παρ. 235) 

 

Στις παροιµίες αυτές παρατηρούµε ότι οι λέξεις <µέλλει> [méli]/ <µέλι> [méli] που 

χαρακτηρίζονται από ετερογραφία, συνιστούν ολική, µη ετυµολογική, µη απόλυτη 

οµοηχία . Πρόκειται για δύο λέξεις που ανήκουν σε διαφορετικά µέρη του λόγου, ένα 

ρήµα και ένα ουσιαστικό (Λ-Λ). 

Αξίζει εδώ να αναφέρουµε το ετυµολογικό σχήµα που συναντάµε (µέλισσα- µέλι) και 

µια επαναφορά (µήτε-µήτε) στη δεύτερη παροιµία. 

 

 

6.2. Παροιµίες µε µερική οµοηχία  

6.2.1 Τονικά ελάχιστα ζεύγη 
Έχει κι ο κόκορας γενιά, και η χελώνα γένια. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 91, παρ.605) 

 

Τέλειωσε το «Ζήτω» κι άρχισε το «Ζητώ». 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 105) 

 

Ἡ γοῦλα ἀδειάζει γουλά. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 153, παρ. 2) 

 

Στις παραπάνω τρεις παροιµίες είναι έκδηλη η εναλλαγή του λεξικού τόνου. Σε όλα τα 

παραδείγµατα η σειρά των φωνηµάτων παραµένει ίδια. 

Επίσης, στην παροιµία των Σµυρνιωτάκη & Σηφάκη εντοπίζουµε µια λεξική αντίθεση 

ανάµεσα στα ρήµατα τέλειωσε – άρχισε. 

 

6.2.2.1. Εναλλαγή φθόγγου 
i. µεταξύ χειλικών π/β/φ 

 

Αὐτοῦ π᾽ἔµαθες καὶ πᾶς, 

τὸ κεφαλάκι σου θὰ φᾶς. 

(Βενιζέλος, σελ. 16, παρ. 93) 
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Στην ανωτέρω παροιµία παρατηρούµε το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας µε εναλλαγή φθόγγων για άλλη µια φορά και συγκεκριµένα ανάµεσα στις 

λέξεις <πᾶς> [pás] / <φᾶς>[fás]. Στο ελάχιστο αυτό ζεύγος εναλλάσσονται τα 

σύµφωνα [p] – [f], τα οποία βρίσκονται στην αρχική θέση των ρηµάτων (Λ-Λ). 

 

Σφάζει ο γείτονας το βόδι, 

κράταγε κι εσύ το πόδι. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 151, παρ. 958) 

 

Μία ακόµα περίπτωση µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας εµφανίζεται στην 

παραπάνω παροιµία. Συγκεκριµένα, οι λέξεις < βόδι> [vóδi] / <πόδι> [póδi] συνιστούν 

ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων. Συγκεκριµένα, εναλλάσσονται τα σύµφωνα [v] 

– [p], τα οποία εντοπίζονται στην αρχική θέση των δύο προσηγορικών (Λ-Λ). Αξίζει 

εδώ να σηµειώσουµε πως τα δύο ουσιαστικά συµπίπτουν ως προς τον αριθµό, την 

πτώση και το γένος . 

 

Χωρίς του Θεού  βουλή, 

ούτε στο βρόχι το πουλί. 

(Καψάλης, σελ. 400, παρ. 74) 

 

Στην ανωτέρω παροιµία παρατηρούµε το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας µε εναλλαγή φθόγγων για άλλη µια φορά και συγκεκριµένα ανάµεσα στις 

λέξεις <βουλή> [vulí] / < πουλί> [pulí]. Στο ελάχιστο αυτό ζεύγος εναλλάσσονται τα 

σύµφωνα [v] – [p], τα οποία βρίσκονται στην αρχική θέση των προσηγορικών (Λ-Λ). 

 

Ο χρόνος είναι στρογγυλός και όλο κύκλο φέρνει 

κι έχει το συνήθειο ν’ αφήνει και να παίρνει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 671) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <φέρνει > [férni] / < παίρνει> [pérni]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο 

ζεύγος εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των ρηµάτων και οι εναλλασσόµενοι 

φθόγγοι είναι οι [f] – [p]. 
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ii. µεταξύ ουρανικών κ/γ/χ 

 

’Έχε τά πόδια σου ζεστά, 

την κεφαλή σου κρύα 

καί τό στοµάχι ἀδειανό, 

γιατροῦ δεν ἔχεις χρεία. 

(Στρατής, σελ. 13) 

 

Στην ανωτέρω παροιµία παρατηρούµε το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας µε εναλλαγή φθόγγων για άλλη µια φορά και συγκεκριµένα ανάµεσα στις 

λέξεις < κρύα> [kría] / <χρεία> [xría]. Στο ελάχιστο αυτό ζεύγος εναλλάσσονται τα 

σύµφωνα [k] – [x], τα οποία βρίσκονται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Επιπλέον, εντοπίζουµε µία λεξική αντίθεση ανάµεσα στα επίθετα κρύα – ζεστά.  

 

Χέσ᾽κι οὑ Λάζους στὴν κριβάτα 

κι᾽ ἔκανι σκατὰ γριβάτα!   

(Σαλαµάγκας, σελ. 119, παρ. 6) 

 

Ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων συναντάµε και στην πιο πάνω παροιµία. 

Συγκεκριµένα, οι λέξεις στις οποίες εντοπίζεται η εναλλαγή των συµφώνων [k] – [γ] 

είναι : <κριβάτα> [kriváta] / <γριβάτα> [γriváta]. Οι δύο λέξεις ανήκουν στο ίδιο 

µέρος του λόγου (ουσιαστικά), απαντώνται στην ίδια πτώση, τον ίδιο αριθµό και το 

ίδιο γένος (Λ-Λ). 

Επιπλέον, εδώ βλέπουµε να εµφανίζεται το συνωνυµικό σχήµα (χέσ’ - ἔκανι σκατὰ ). 

 

Ἕλα τὸ γῦρο, 

νὰ µαδήσωµε τὸ χοῖρο.     

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 215, παρ. 2) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < γύρο> [jíro] / < 

χοίρο> [çíro]. Πρόκειται για δύο λέξεις που ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου 

(ουσιαστικά). Η εναλλαγή των συµφώνων [j] – [ç] σηµειώνεται στην αρχική θέση των 

λέξεων (Λ-Λ). 
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Μπρος στα κάλλη, τ’ είν’ το χάλι; 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 270) 

 

Και εδώ συναντάµε ένα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. Οι λέξεις 

<κάλλη > [káli] / < χάλι> [xáli]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

συµφώνων στην αρχική τους θέση και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [k] – [x]. Η 

λέξη <κάλλη> βρίσκεται στον πληθυντικό αριθµό ενώ η λέξη <χάλι> στον ενικό. 

 

‘Όσοι φοροῦν µαχαίρι, δεν εἶναι µαγέροι. 

(Τζαφερόπουλος, σελ. 161) 

 

Η προηγηθείσα παροιµία περιέχει ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στη 

µεσαία θέση των λέξεων (Λ-Λ). Τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [ç]- [j] και 

βρίσκονται το µεν πρώτο στη λέξη <µαχαίρι> [maçéri] , στη δε δεύτερη στη λέξη 

<µαγέροι> [majéri]. Τα δύο ουσιαστικά βρίσκονται σε διαφορετικό γένος, αριθµό και 

πτώση. 

 

Γάµος στα γέρατα ή σταυρός ή κέρατα. 

(Καψάλης, σελ. 148, παρ. 14) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < γέρατα> [jérata] / < 

κέρατα> [cérata]. Πρόκειται για δύο ουσιαστικά (Λ-Λ) και η εναλλαγή των συµφώνων 

[j] – [c] σηµειώνεται στην αρχική θέση των λέξεων . 

 

Γιώργον είχα, Γιώργον πήρα, κι’ αν χηρέψω, 

πάλι Γιώργο θα γυρέψω. 

(Καψάλης, σελ. 153, παρ. 119) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < χηρέψω> [çirépso] / <γυρέψω> [jirépso]. Είναι έκδηλη η µερική, µη 

ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή 

των συµφώνων εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων [ç] – [j]. 
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Στην παρούσα παροιµία παρατηρούµε επιπροσθέτως µια συνωνυµική ταυτολογία 

(Γιώργον είχα – Γιώργον πήρα) σε συνδυασµό µε το πολύπτωτο σχήµα (Γιώργον - 

Γιώργο). 

 

iii. µεταξύ οδοντικών τ/δ/θ 

 

Ὅποιος γυρεύει το τρουλλί, 

δὲν τρώει θρουλί. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 104) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <τρουλλί > [trulí] / <θρουλί> [θrulí]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο 

ζεύγος εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των ουσιαστικών και οι 

εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [t] – [θ]. 

 

iv. µεταξύ ανόµοιων αρθρωτικά φθόγγων 

 

Όταν ο εργάτης πληρώνεται στον τόπο, 

αναπαύεται από τον κόπο.  

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 72) 

 

Στην παραπάνω παροιµία οι λέξεις <τόπο>[tópo]/ <κόπο> [kópo] αποτελούν ελάχιστο 

ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων. Οι φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι οι [t]- [k] και 

βρίσκονται στην αρχική θέση των δύο ουσιαστικών (Λ-Λ). 

 

Ο λωλός κουδούνια εφόρει 

κι αν τα εφόρει ποιος τα εθώρει.  

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 59)  

 

Στο παρόν παράδειγµα οι λέξεις που οµοηχούν είναι : <εφόρει> [efóri] / <εθώρει> 

[eθóri]. Παρατηρούµε µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε δύο ρήµατα (Λ-

Λ). Στο συγκεκριµένο ελάχιστο ζεύγος εναλλάσσονται δύο σύµφωνα [f]- [θ] στη 

µεσαία θέση. 

Επίσης, σηµειώνεται µια συντακτική επαναστροφή (εφόρει). 
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Απ’ τ’ αλώνια, στα σαλόνια. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 102) 

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και αυτή η παροιµία, µιας και η µερική, µη 

ετυµολογική οµοηχία σηµειώνεται ανάµεσα µε µια φωνολογική λέξη (τ’ αλώνια) και 

µια λέξη (σαλόνια). Συγκεκριµένα, στο ελάχιστο ζεύγος <τ’ αλώνια> [talónja] / 

<σαλόνια> [salónja] εναλλάσσονται οι φθόγγοι [t]- [s], οι οποίοι βρίσκονται στην 

αρχική θέση των λέξεων (ΦΛ-Λ). 

 

Πότε µίλα, πότε φίλα. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 93) 

 

Άλλο ένα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας συναντάµε στην  παραπάνω 

παροιµία. Το ελάχιστο ζεύγος που οµοηχεί είναι : <µίλα> [míla] / < φίλα> [fíla]. 

Διακρίνουµε εναλλαγή συµφώνου [m] – [f] στην πρώτη θέση των δύο λέξεων (Λ-Λ), 

οι οποίες ανήκουν στην ίδια µορφοσυντακτική δοµή και αποτελούν ρήµατα. 

Στο σηµείο αυτό άξια αναφοράς είναι η επαναφορά του πότε.  

 

Πότε µήλα πότε φύλλα. 

(Φωτιάδου, σελ. 14) 

 

Μια ακόµα περίπτωση µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας παρατηρούµε στη 

συγκεκριµένη παροιµία.  Οι λέξεις  < µήλα> [míla] /  <φύλλα> [fíla] συνιστούν 

ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι φθόγγοι που 

εναλλάσσονται είναι τα σύµφωνα [m]- [f] στην πρώτη θέση των λέξεων (Λ-Λ). Εδώ 

αξίζει να σηµειωθεί πως οι δύο λέξεις ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου (ουσιαστικά), 

βρίσκονται στον ίδιο αριθµό, την ίδια πτώση και το ίδιο γένος. 

Και σε αυτή την παροιµία εντοπίζουµε την επαναφορά του πότε. 

 

Κενέζοµε τον ψύλλον και κάοµε το ξύλον. 

(Παροτίδης, σελ. 73) 
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Στην παρούσα παροιµία συναντάµε ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας µε εναλλαγή φθόγγων (συµφώνων στην περίπτωση αυτή) µεταξύ των 

λέξεων: <ψύλλον> [psílon] / <ξύλον> [ksílon]. Η εναλλαγή των φθόγγων εντοπίζεται 

στην πρώτη θέση των ουσιαστικών (Λ-Λ) και πρόκειται για τα σύµφωνα [p] –[k]. 

 

 

Τυρί κι αλεύρι λείπουνε, τσουκάλι και κουτάλα, 

µα γω λαζάνια σούκανα να φας εσύ και τ’ άλλα. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 107) 

 

Στην ανωτέρω παροιµία παρατηρούµε το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας µε εναλλαγή φθόγγων για άλλη µια φορά και συγκεκριµένα ανάµεσα στη 

λέξη <κουτάλα> [kutála]  και τη φωνολογική λέξη <και τ’ άλλα> [cetála] (Λ-ΦΛ). Τα 

φωνήεντα που εναλλάσσονται είναι τα [u] – [e] και βρίσκονται στη µεσαία θέση των 

υπό µελέτη λέξεων. 

 

Φίλος το φίλο έκραζε κι ο νοικοκύρης έβραζε. 

( Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 118) 

 

Στην παρούσα παροιµία άξιες παρατήρησης είναι οι λέξεις < έκραζε> /[ékraze] < 

έβραζε> [évraze], µιας κα αυτές αποτελούν ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων 

στην µερική, µη ετυµολογική οµοηχία. Τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [k] – 

[v] και βρίσκονται στη µεσαία θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Τέλος, σε αυτή την παροιµία παρατηρούµε το πολύπτωτο σχήµα (φίλος- φίλο). 

 

 

᾽Ω ’Αθήνα, πρώτη χώρα, 

τί γαϊδάρους τρέφεις τώρα! 

(Πολίτης, τόµ. Α, σελ. 86) 

 

Συνεχίζοντας τη µελέτη µας στα σχήµατα οµοηχίας, παρατηρούµε στο παραπάνω 

παράδειγµα ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων και συγκεκριµένα των 

συµφώνων [x] – [t] στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). Εδώ η εναλλαγή γίνεται 

ανάµεσα στις λέξεις < χώρα> [xóra] / < τώρα> [tóra]. 
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Άλλο να το πεις κι άλλο να το δεις. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 147) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <πεις> [pís] / < δεις> [δís]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

συµφώνων στην αρχική θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [p] 

– [δ]. 

Αξίζει τέλος να επισηµάνουµε µια επαναφορά της λέξης άλλο. 

 

Το αίµα νερό δεν γίνεται και αν γενεί δεν πίνεται. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 177) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < γίνεται> [jínete] / <πίνεται> [pínete]. Είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία ανάµεσα στα δύο ρήµατα (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των συµφώνων 

εντοπίζεται στην πρώτη θέση των λέξεων [j] – [p] 

 

Του κακού κι αν κάνεις χάρη σε κακό θε να την πάρει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 363) 

 

Στο παρόν παράδειγµα οι λέξεις που οµοηχούν είναι : < χάρη> [xári] / < πάρει> [pári]. 

Παρατηρούµε µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε ένα ουσιαστικό (χάρη) και 

ένα ρήµα (πάρει). Στο συγκεκριµένο ελάχιστο ζεύγος εναλλάσσονται δύο σύµφωνα 

[x]- [p] τα οποία βρίσκονται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Στην παρούσα παροιµία συναντάµε το πολύπτωτο σχήµα (κακού - κακό). 

 

Ἄλλα ν᾽τἄλλα 

κι᾽ἄλλο τῆς Παρασκευῆς τὸ γάλα! 

(Λουκάτος, σελ. 99, παρ. 337) 

 

Στην παρούσα παροιµία εντοπίζουµε ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή 

φθόγγων, και συγκεκριµένα των συµφώνων [t] – [γ] στην πρώτη θέση των λέξεων. 
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Στην πρώτη περίπτωση έχουµε µια φωνολογική λέξη, ενώ στη δεύτερη µια λέξη (ΦΛ-

Λ). Ο εντοπισµός της εναλλαγής των φθόγγων γίνεται στις λέξεις < τἄλλα> / [tála] < 

γάλα> [γála]. 

Τέλος, λόγω του πολυµορφικού σχήµατος (ἄλλα - ἄλλο) παρατητείται µια χαλαρή 

επιφορά του κατηγορουµένου: 

τἄλλα εἴν ἄλλα και το γάλα τῆς Παρασκευῆς (εἴν) ἄλλο, όπου στη συνέχεια η επιφορά 

µετατρέπεται σε επαναφορά, µιας και το κατηγορούµενο τοποθετείται στην αρχή. 

 

Αχ! Και να ξαναγυρίζανε τα πρώτα τρία ζάλα 

και να το ξαναβύζαινα της µάνας µου το γάλα!  

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 294) 

 

Στην ανωτέρω παροιµία παρατηρούµε το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας µε εναλλαγή φθόγγων για άλλη µια φορά και συγκεκριµένα ανάµεσα στις 

λέξεις <ζάλα> [zála] / < γάλα> [γála]. Στο ελάχιστο αυτό ζεύγος εναλλάσσονται τα 

σύµφωνα [z] – [γ], τα οποία βρίσκονται στην αρχική θέση των προσηγορικών (Λ-Λ). 

Όσον αφορά τα σχήµατα λόγου, εδώ παρατηρούµε µια προθηµατική επαναφορά του 

ξανά (ξαναγυρίζανε – ξαναβύζαινα). 

 

Ἀπὸ τὰ ψὲς τὸ δειλινὸ λείπ᾽ὁ ἂντρας µου στὸ µύλο 

γιὰ πέτε µου, γειτόνισσες, νὰ παντρευτῶ ἢ νὰ µείνω;  

(Λουκάτος, σελ. 103, παρ. 352) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στην παραπάνω παροιµία. 

Στις λέξεις < µύλο>  [mílo] / < µείνω> [míno] οι φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι οι 

[l] – [n] και εντοπίζονται στη µεσαία θέση των δύο λέξεων (Λ-Λ). Πρόκειται για ένα 

ουσιαστικό (µύλο) και ένα ρήµα (µείνω). 

 

Ἄλλο τὸ βόδι τοῦ παπᾶ 

κι᾽ἄλλο τὸ βόδι τοῦ πασᾶ. 

(Λουκάτος, σελ. 163, παρ. 539) 

 

Στην παρούσα παροιµία εντοπίζουµε ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή 

φθόγγων, και συγκεκριµένα των συµφώνων [p] – [s] στη µεσαία θέση των λέξεων 
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Εδώ, οι λέξεις που οµοηχούν είναι οι εξής: < παπᾶ> / [papá] / < πασᾶ> [pasá] και 

έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). 

Εδώ παρατηρούµε µια επαναφορά της φράσης άλλο το βόδι του. 

 

Κι αν είσαι και παπάς, 

µε την αράδα σου θα πας. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 35) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στην παραπάνω παροιµία. 

Στις λέξεις < παπάς> [papás] / < θα πας> [θapás] οι φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι 

οι [p]- [θ] και εντοπίζονται στην αρχική θέση των λέξεων. Άξια παρατήρησης είναι 

εδώ η διαφορετική µορφοσυντακτική δοµή των λέξεων που οµοηχούν, καθώς στην 

πρώτη περίπτωση έχουµε µια λέξη, ενώ στη δεύτερη µια φωνολογική λέξη (Λ-ΦΛ). 

 

Τ’ άσπρα κατεβάζουν τ’ άστρα. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 12) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι : <άσπρα> [áspra] / 

<άστρα> [ástra] (Λ-Λ). Η εναλλαγή φθόγγων εντοπίζεται στη µεσαία θέση αφενός του 

επιθέτου (άσπρα) και αφετέρου του ουσιαστικού (άστρα) και πρόκειται για τα 

σύµφωνα [p] – [t]. 

 

Με τα ρούχα µου µαλώνω, 

τα ξεσκιώ και τα µπαλώνω . 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 47) 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας οι λέξεις < µαλώνω> 

[ malóno]/ < µπαλώνω> [ balóno] συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων και 

τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [m] – [b]  και βρίσκονται στην πρώτη θέση 

των ρηµάτων (Λ-Λ). 

Επίσης εντοπίζουµε µια λεξική αντίθεση ανάµεσα στα ρήµατα ξεσκιώ- µπαλώνω. 

 

 

Αλλού τρως, αλλού πίνεις κι αλλού πας και το δίνεις. 
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(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 74) 

 

Μια ακόµα περίπτωση µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας συναντάµε στην παραπάνω 

παροιµία. Συγκεκριµένα, οι λέξεις < πίνεις> [pínis] /  <δίνεις> [δínis] συνιστούν 

ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων. Στην περίπτωση αυτή οι φθόγγοι που 

εναλλάσσονται είναι οι [p] – [δ] και βρίσκονται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Παρατηρείται εδώ µια επαναφορά του αλλού. 

 

Ο γέρος ή από πέσιµο ή από χέσιµο. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 74) 

 

Μία ακόµα περίπτωση µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας εµφανίζεται στην 

παραπάνω παροιµία. Συγκεκριµένα, οι λέξεις <πέσιµο> [pésimo] / <χέσιµο> [çésimo] 

συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων. Συγκεκριµένα, εναλλάσσονται τα 

σύµφωνα [p] - [ç] και εντοπίζονται στην αρχική θέση των προσηγορικών (Λ-Λ). 

 

Ἄλλα µοῦ λέν τά χείλη σου  

κι ἄλλα µοῦ λέν οἱ φίλοι σου. 

(Παναγούλιας, σελ. 42, παρ. 139) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < χείλη> [çíli] / < 

φίλοι> [fíli]. Πρόκειται για δύο προσηγορικά ίδιου αριθµού, ίδιας πτώσης, 

διαφορετικού όµως γένους. Η εναλλαγή των συµφώνων [ç] – [f] σηµειώνεται στην 

αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Επιπροσθέτως, εντοπίζουµε µία επαναφορά της φράσης ἄλλα µοῦ λέν. 

 

Αναβάστα, γριά, το γέρο, να τον έχουµε στο θέρο. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 58, παρ. 404) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < γέρο> [jéro] / <θέρο> [θéro]. Είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία 

ανάµεσα στα δύο ουσιαστικά (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των συµφώνων 

εντοπίζεται στην πρώτη θέση των λέξεων [j] – [θ]. 

Επίσης παρατηρούµε το ετυµολογικό σχήµα στις λέξεις γριά – γέρο. 



	 36	

Έβγα έξω και ποµπέψου, 

έµπα µέσα και πορέψου. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 82, παρ. 552) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι : < ποµπέψου> 

[pobépsu]/ < πορέψου> [porépsu]. Πρόκειται για δύο ρήµατα, η διαφοροποίηση των 

οποίων συνίσταται µόνο στην εναλλαγή του συµφώνου [b] – [r] στη µεσαία θέση των 

δύο λέξεων (Λ-Λ). 

Τέλος, στην παροιµία αυτή εντοπίζουµε δύο αντιθέσεις, µία τοπική ανάµεσα στα 

επιρρήµατα έξω- µέσα και άλλη µία ανάµεσα στα ρήµατα έβγα – έµπα. 

 

Κι ο κουτσός µε το ’να πόδι, 

κούτσα κούτσα παέι στην πόλη. 

(Γιαλούρης & Αναστασιάδης & Κόρµπος, σελ. 128) 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας οι λέξεις <πόδι> [ 

póδi] / <πόλη> [póli] συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων και τα σύµφωνα 

που εναλλάσσονται είναι τα [δ] – [l]  και βρίσκονται στη µεσαία θέση των ουσιαστικών 

(Λ-Λ). 

Αξίζει τέλος να αναφέρουµε µία επαναδίπλωση (κούτσα κούτσα) και το ετυµολογικό 

σχήµα (κουτσός – κούτσα) που εµφανίζονται σε αυτή την παροιµία. 

 

 

Ας χαρεί η γούλα µου, 

κι ας καεί η γούνα µου. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 180, παρ. 1133) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στην παραπάνω παροιµία. 

Στις λέξεις < γούλα> [γúla] / < γούνα> [γúna] οι φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι οι 

[l]- [n] και εντοπίζονται στη µεσαία θέση των λέξεων, οι οποίες έχουν την ίδια 

µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). 

Το σχήµα λόγου που παρατηρούµε σε αυτή την παροιµία είναι η επαναφορά του ας.  
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Κι αυτοκράτορας να γίνεις, 

πάλι Γιάννης θε να µείνεις. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 250, παρ. 1851) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < γίνεις> [jínis] / <µείνεις> [mínis]. Είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία ανάµεσα στα δύο ρήµατα (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των συµφώνων 

εντοπίζεται στην πρώτη θέση των λέξεων [j] – [m]. 

 

 

Ὅλοι εἴµαστε λωλοί, 

ποιός ὀλίγο, ποιος πολύ. 

(Στρατής, σελ. 25) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < λωλοί> [lolí] / < 

πολύ> [polí]. Πρόκειται για δύο διαφορετικά µέρη του λόγου, αφενός ενός επιθέτου 

(λωλοί) και αφετέρου ενός ποσοτικού επιρρήµατος (πολύ). Η εναλλαγή των συµφώνων 

[p] – [l] σηµειώνεται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Τέλος, παρατηρούµε µία επαναφορά του ποιος και µια λεξική αντίθεση (ολίγο - πολύ). 

 

 

Κί τοὺν παρὰ 

κὶ τοὺν καρά. 

(Σαλαµάγκας, σελ. 93, παρ. 2 ) 

 

Στην παρούσα παροιµία εντοπίζουµε ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή 

φθόγγων, και συγκεκριµένα των συµφώνων [p] – [k] στην αρχική θέση των λέξεων. 

Εδώ, οι λέξεις που οµοηχούν είναι οι εξής: < παρά> / [pará] / < καρά> [kará] και έχουν 

την ίδια µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). 

Το σχήµα λόγου που εντοπίζουµε στην παρούσα παροιµία είναι µία επαναφορά (κι 

τουν). 

 

Αν δεν έχεις παρά, 

δεν έχεις και χαρά. 
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(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 665) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <παρά> [pará] / < χαρά> [xará]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

συµφώνων στην αρχική θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [p] 

– [x]. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε πως οι οµόηχες λέξεις διαφοροποιούνται ως προς το 

γένος, µιας και το ουσιαστικό <παρά> είναι αρσενικό, ενώ το ουσιαστικό <χαρά> 

θηλυκό. 

Παρατηρούµε τέλος την επαναφορά του δεν έχεις. 

 

 

Τὰ θέλι κὶ γαλάτα κὶ µαλλάτα, κὶ τ’ ἀρνιὰ θηλ᾽κά. 

(Σαλαµάγκας, σελ. 61, παρ. 6 ) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις <γαλάτα> [γaláta] / <µαλλάτα> [maláta]. Είναι έκδηλη η µερική, µη 

ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή 

των συµφώνων εντοπίζεται στην πρώτη θέση των λέξεων [γ] – [m]. 

Επιπλέον, παρατηρούµε µια διπλή επαναφορά του τα και του συµπλεκτικού συνδέσµου 

και.  

 

Μὴ θωρεῖς τὴν ἄσκηµή µου µούρη 

µόνο τὸ καλό µου γούρι. 

(Κοντός, σελ. 61, παρ. 209) 

 

Στην παρούσα παροιµία άξιες παρατήρησης είναι οι λέξεις < µούρη> /[múri] < γούρι> 

[γúri], µιας κα αυτές αποτελούν ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων στην µερική, 

µη ετυµολογική οµοηχία. Τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [m] – [γ] και 

βρίσκονται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). Άξιο παρατήρησης είναι επίσης το 

γεγονός ότι τα δύο προσηγορικά είναι διαφορετικού γένους (µούρη-θηλυκό, γούρι-

ουδέτερο). 

 

Της ξενιτιάς τα σίδερα όποιος θα τα περάσει 

σ’ αυτόν τον ψεύτικο ντουνιά γρήγορα θα γεράσει. 
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(Κοντός, σελ. 133, παρ. 536) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <περάσει> [perási] / < γεράσει> [jerási]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των ρηµάτων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι 

είναι οι [p] – [j]. 

 

Νὰ ζῆστε νὰ γεράσετε, 

νὰ δῆτε νὰ γελάσετε.  

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 67, παρ. 44) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στην παραπάνω παροιµία. 

Στις λέξεις < γεράσετε> [jerásete] / < γελάσετε> [jelásete] οι φθόγγοι που 

εναλλάσσονται είναι οι [r]- [l] και εντοπίζονται στη µεσαία θέση των λέξεων, οι οποίες 

έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). 

Αξίζει τέλος να παρατηρήσουµε την επαναφορά του να (τέσσερις φορές). 

 

Το πολλά το γέλος, 

φέρ’ κλαψίαν στο τέλος. 

(Παροτίδης, σελ. 148) 

 

Στην παραπάνω παροιµία οι λέξεις <γέλος>[jélos]/ <τέλος> [télos] αποτελούν 

ελάχιστα ζεύγη µε εναλλαγή φθόγγων. Οι φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι οι [j]- [t] 

και βρίσκονται στην αρχική θέση των δύο ουσιαστικών (Λ-Λ), τα οποία απαντώνται 

στον ίδιο αριθµό και στο ίδιο γένος.  

Ακόµα, αξίζει να παρατηρήσει κανείς µια λεξική αντίθεση ανάµεσα στις λέξεις γέλος 

– κλαψίαν. 

 

Τη ταουλί και τη ζουρνά 

θα ακούγαµ’ ατα πουρνά. 

(Παροτίδης, σελ. 136) 

 

Συνεχίζοντας τη µελέτη µας στα σχήµατα οµοηχίας, παρατηρούµε στο παραπάνω 

παράδειγµα ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων και συγκεκριµένα των 



	 40	

συµφώνων [z] – [p] στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). Εδώ η εναλλαγή γίνεται 

ανάµεσα στις λέξεις < ζουρνά> [zurná] / < πουρνά> [purná]. 

Επιπλέον, εντοπίζουµε µια επαναφορά του <τη>. 

 

Δῶστε στὸ Λευτέρη, 

νὰ γράψει στὸ ντεφτέρι. 

(Χιδίρογλου, σελ. 52, παρ. 63) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <Λευτέρη> [leftéri] / <  ντεφτέρι> [deftéri]  (ΛΚ-Λ) συνιστούν ελάχιστο 

ζεύγος εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των ουσιαστικών και οι 

εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [l] – [d]. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσει κανείς σ’ 

αυτή την παροιµία είναι πως η πρώτη λέξη είναι κύριο όνοµα (Λευτέρη), ενώ η δεύτερη 

ένα κοινό ουσιαστικό (ντεφτέρι) και διαφέρουν ακόµα ως προς το γένος. 

 

Κοιµήθηκε αὐτὸς ποὺ πονᾶ, 

δὲν κοιµήθηκε 

αὐτὸς ποὺ πεινᾶ. 

(Χιδίρογλου, σελ. 82, παρ. 346) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < πονᾶ> [poná] / <πεινᾶ> [piná]. Είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των φωνηέντων 

εντοπίζεται στη µεσαία θέση των λέξεων [o] – [i]. 

 

Τὸ ξένον εἰς τὴ ξενιτιὰ πρέπει νὰ βάλει µαῦρα, 

γιὰ νὰ γιτίτζ᾽ ἡ φορεσιὰ µὲ τῆς καρδιᾶς τὴ λαύρα.   

(Καρανικόλας, Σ.  & Καρανικόλας, Α., σελ. 174, παρ. 1015) 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στην παραπάνω 

παροιµία. Στις λέξεις < µαῦρα> [mávra] / < λαύρα> [lávra] οι φθόγγοι που 

εναλλάσσονται είναι οι [m]- [l] και εντοπίζονται στην αρχική θέση των λέξεων, οι 

οποίες συνιστούν το εξής σχήµα: Λ-Λ. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο 

διαφορετικό µέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν και στο διαφορετικό γένος 
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(µαῦρα=επίθετο, ουδέτερο/ λαύρα=ουσιαστικό, θηλυκό). 

Τέλος, παρατηρούµε το ετυµολογικό σχήµα (ξένος - ξενιτιά). 

 

Ο Θεός σέ µένα, 

κι ἐγώ σέ σένα. 

(Χιδίρογλου, σελ. 87, παρ. 390) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < µένα> [ména] / < 

σένα> [séna]. Πρόκειται για δύο λέξεις που ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου 

(αντωνυµίες). Η εναλλαγή των συµφώνων [m] – [s] σηµειώνεται στην αρχική θέση των 

λέξεων (Λ-Λ). 

 

 

Αν βρέξει Απρίλης δώδεκα κι’ ο Μάης κάνα δύο, 

χαρά στο το καράβι του µε όλο του το βίο.  

(Καψάλης, σελ. 118, παρ. 255) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στην παραπάνω παροιµία. 

Στις λέξεις < δύο> [δío] / < βίο> [vío] οι φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι οι [δ]- [v] 

και εντοπίζονται στην αρχική θέση των λέξεων, οι οποίες έχουν την ίδια 

µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο διαφορετικό µέρος 

του λόγου στο οποίο ανήκουν (δύο= αριθµητικό, / βίο = ουσιαστικό,). 

 

Αν δε βρέξει στο χωράφι, µένει αδειανό το ράφι. 

(Καψάλης, σελ. 119, παρ. 267) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < χωράφι> [xoráfi] / < 

το ράφι> [toráfi]. Πρόκειται για µία λέξη (χωράφι) και για µία φωνολογική λέξη(το 

ράφι). Η εναλλαγή των συµφώνων [x] – [t] σηµειώνεται στην αρχική θέση των λέξεων 

(Λ-ΦΛ). 

 

Σα δεν έχεις µοίρα, 

τί την ξεις τη λύρα; 

(Καψάλης, σελ. 340, παρ. 14) 
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Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <µοίρα> [míra] / < λύρα> [líra]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

συµφώνων στην αρχική θέση των προσηγορικών και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι 

οι [m] – [l]. 

 

Τα γράφει η µοίρα δεν ξεγράφει η χείρα. 

(Καψάλης, σελ. 353, παρ. 18) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <µοίρα> [míra] / < χείρα> [çíra]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο 

ζεύγος εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των προσηγορικών και οι 

εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [m] – [ç]. 

 

Δῶσε τὰ πονεῖς, 

νὰ πάρῃς τὰ ποθεῖς. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 294, παρ. 31) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις < πονεῖς> [ponís] / < ποθείς  > [poθís]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής συµφώνων στη µεσαία θέση των ρηµάτων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι 

είναι οι [n] – [θ].  

Εντοπίζουµε ακόµα µια µεσαία επαναφορά της λέξης τὰ και µια λεξική αντίθεση (δῶσε 

– νὰ πάρης). 

 

 

Το κροµµύδι το ταχύ κάνει άντερο παχύ. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 609) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < ταχύ > [taçí] / < παχύ > [paçí]. Είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των συµφώνων 

εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων [t] – [p].  

  



	 43	

Ο σάλαγκας κι ο φλύαρος έχουν τα ίδια χάλια, 

γιατί κι οι δυο όπου διαβούν, αφήνουν πίσω σάλια. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 644) 

 

 Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <χάλια> [xálja] / < σάλια> [sálja]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο 

ζεύγος εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι 

φθόγγοι είναι οι [x] – [s]. 

 

Μεγάλο όνοµα άµα ακούς να περιµένεις λίγα, 

χρυσή λέν’ τη χρυσόµυγα και όµως είναι µύγα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 634) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις < λίγα> [líγa] / <µύγα > [míγa]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

συµφώνων στην αρχική θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [l] – 

[m].  

Τέλος, στην παρούσα παροιµία µπορεί κανείς να παρατηρήσει το ετυµολογικό σχήµα 

(χρυσή – χρυσόµυγα).  

 

 

Ο φρόνιµος εµίλησε κι η γειτονιά εµύρισε. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 648) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < εµίλησε> [emílise] / 

< εµύρισε> [emírise]. Πρόκειται για δύο λέξεις που ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου 

(ρήµατα). Η εναλλαγή των συµφώνων [l] – [r] σηµειώνεται στη µεσαία θέση των 

λέξεων (Λ-Λ). 

 

Όποιος πονεί στον ξένο πόνο, 

αυτός τ’ ανθρώπου µοιάζει µόνο. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 568) 
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Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < πόνο> [póno] / < µόνο> [móno]. Είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των συµφώνων 

εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων [p] – [m].  

Εδώ παρατηρούµε το ετυµολογικό σχήµα ανάµεσα στις λέξεις πονεί – πόνο. 

 

Ρούφα ρούφα κι ἄλλη ρούφα, 

πορπατεῖς µε ξένα ροῦχα. 

(Καρανικόλας, Σ. & Καρανικόλας, Α., σελ. 210, παρ. 1243) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις < ρούφα> [rúfa] / <ρούχα > [rúxa]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής συµφώνων στη µεσαία θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι 

είναι οι [f] – [x]. Η λέξη <ρούφα> αποτελεί ρήµα, ενώ η λέξη <ρούχα> είναι 

ουσιαστικό.  

Η επαναδίπλωση του ρήµατος ρούφα καθώς και η επαναφορά του στη συνέχεια µας 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον. 

 

Δεν είναι µε τον πήχυ, 

είναι µε την τύχη. 

(Καψάλης, σελ. 159, παρ. 52) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: <πήχυ> [píçi] / <τύχη> 

[tíçi].Πρόκειται για δύο λέξεις που ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου (ουσιαστικά), 

είναι στον ίδιο αριθµό και στην ίδια πτώση, αλλά διαφέρουν ως προς το γένος. Η 

εναλλαγή των συµφώνων [p] – [t] σηµειώνεται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Τέλος, είναι έκδηλο το σχήµα κατ’ άρσιν και θέσιν (δεν είναι – είναι). 

 

Έκαµεν ο Θεός πλάσµατα,  

µα έκανε και κλάσµατα. 

(Καψάλης, σελ. 174, παρ. 140) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις <πλάσµατα> [plásmata] /<κλάσµατα> [klásmata]. Είναι φανερή η µερική, µη 
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ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στα δύο ουσιαστικά (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η 

εναλλαγή των συµφώνων εντοπίζεται στην πρώτη θέση των προσηγορικών :[p]- [k]. 

Αξίζει τέλος να παρατηρήσουµε την επαναφορά του έκαµεν. 

 

Έτσι είναι η αγάπη µου, σαν του Μαρτιού το χιόνι, 

όπου το ρίχνει από βραδύς και το πρωί το λιώνει. 

(Καψάλης, σελ. 181, παρ. 321) 

 

Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η εναλλαγή των δύο φθόγγων [ç] – [l] είναι οι εξής: < 

χιόνι> [çjóni] / <λιώνει> [ljóni]. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι οι υπό µελέτη λέξεις 

ανήκουν σε διαφορετικό µέρος του λόγου (χιόνι = ουσιαστικό, λιώνει = ρήµα). Τα 

σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [ç]- [l] και βρίσκονται στην αρχική θέση των 

λέξεων (Λ-Λ).  

Επιπλέον, εντοπίζουµε µια λεξική αντίθεση ανάµεσα στις λέξεις από βραδύς – το πρωί. 

 

Μου πήραν τη γυναίκα µου µε την τριχιά στο χέρι, 

όποιος την είρ’ ας την χαρεί, και την τριχιά ας φέρει. 

(Καψάλης, σελ. 258, παρ. 305) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <χέρι> [çéri] / < φέρει> [féri]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

συµφώνων στην αρχική θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [ç] 

– [f].  Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε πως οι οµόηχες λέξεις διαφοροποιούνται ως προς το 

µέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν, µιας και το <χέρι> είναι ουσιαστικό, ενώ το 

<φέρει> είναι ρήµα. 

Στην ανωτέρω παροιµία εντοπίζουµε την επαναφορά του ουσιαστικού τριχιά. 

 

 

Όσα λύνονται µε τα χέρια, δε χρειάζονται µαχαίρια. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 413) 

 

Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η εναλλαγή των δύο φθόγγων [t] – [m] είναι οι εξής: 

<τα χέρια> [taçéria] / <µαχαίρια> [maçéria]. Τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι 
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τα [t]- [m] και βρίσκονται στην αρχική θέση των λέξεων, εκ των οποίων η πρώτη 

αποτελεί φωνολογική λέξη (τα χέρια), ενώ η δεύτερη,  λέξη (µαχαίρια) (ΦΛ-Λ). 

 

Να, και δο µου χέρι µε χέρι χωρίς µαχαίρι. 

(Καψάλης, σελ. 260, παρ. 18 ) 

 

Και στην παρούσα παροιµία η εναλλαγή των φθόγγων σηµειώνεται ανάµεσα σε µία 

φωνολογική λέξη (µε χέρι) και σε µία λέξη (µαχαίρι). Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί 

η εναλλαγή των δύο φθόγγων είναι οι εξής: <µε χέρι> [meçéri] / <µαχαίρι> [maçéri]. 

Τα φωνήεντα που εναλλάσσονται είναι τα [e]- [a] και βρίσκονται στη µεσαία θέση των 

λέξεων (ΦΛ-Λ). 

Επιπροσθέτως εδώ παρατηρούµε µια επαναστροφή (χέρι µε χέρι). 

 

Όποιος περάσει από λυγιά και δεν πάρει κλωνάρι, 

να µαραθεί, να ξεραθεί, να πέσει στο κλινάρι. 

(Καψάλης, σελ. 299, παρ. 658) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: <κλωνάρι > [klonári] 

/ <κλινάρι> [klinári]. Πρόκειται για δύο λέξεις που ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου 

(ουσιαστικά). Η εναλλαγή των φωνηέντων [o] – [i] σηµειώνεται στη µεσαία θέση των 

λέξεων (Λ-Λ). 

Τέλος, εδώ συναντάµε το συνωνυµικό σχήµα ανάµεσα στα ρήµατα να µαραθεί – να 

ξεραθεί. 

 

Άλλαξε η πάπια κι έβαλε τα σάπια. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 68) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις <πάπια> [pápçia] /<σάπια> [sápçia]. Είναι φανερή η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των συµφώνων 

[p]- [s] εντοπίζεται στην πρώτη θέση των λέξεων. 

Στην παρούσα παροιµία υποκρύπτεται τέλος µια έµµεση λεξική αντίθεση (άλλαξε = 

έβγαλε) ανάµεσα στα ρήµατα άλλαξε – έβαλε. 
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Αν Δεκέµβρη χιόνι λάχει, 

ο γεωργός χαρές που θα ’χει.   

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 441) 

 

Στο παρόν παράδειγµα οι λέξεις που οµοηχούν είναι : < λάχει> [láçi] / < θα ’χει> 

[θáçi]. Παρατηρούµε µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε µία λέξη (λάχει) 

και µία φωνολογική λέξη (θα ’χει) (Λ-ΦΛ). Στο συγκεκριµένο ελάχιστο ζεύγος 

εναλλάσσονται τα σύµφωνα [l] - [θ] στην αρχική  θέση. 

 

Μὶ τοὺ µέτρους κλάνν᾽ἡ Πέτρους. 

(Μουσαίου -  Μπουγιούκου,σελ. 232, παρ. 791) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: <µέτρους > [métrus] / 

<Πέτρους> [pétrus]. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό και ένα κύριο όνοµα. Η εναλλαγή 

των συµφώνων [m] – [p] σηµειώνεται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-ΛΚ). 

 

Άστρα πολλά στον ουρανό, 

µα λίγα έχουν φως τρανό. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 100) 

 

Μία από τις ελάχιστες παροιµίες στις οποίες συναντάµε εναλλαγή φωνήεντος [u] σε 

σύµφωνο [t] και µάλιστα στην αρχική θέση των λέξεων είναι η παραπάνω. 

Συγκεκριµένα, οι λέξεις που οµοηχούν είναι : <ουρανό> [uranó] / <τρανό> [tranó]. 

Εδώ έχουµε ένα ουσιαστικό (ουρανό) σε αντιδιαστολή µε ένα επίθετο (τρανό) (Λ-Λ). 

Επιπροσθέτως, παρατηρούµε µια λεξική αντίθεση ανάµεσα στις λέξεις πολλά – λίγα. 

 

 

Όπου τάβλα και ποτήρι, δέξου και τον κυρ Σωτήρη. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 228) 

 

Συνεχίζοντας τη µελέτη µας στα σχήµατα οµοηχίας, παρατηρούµε στο παραπάνω 

παράδειγµα ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων και συγκεκριµένα των 

συµφώνων [p] – [s] στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-ΛΚ). Εδώ η εναλλαγή γίνεται 

ανάµεσα στις λέξεις < ποτήρι> [potíri] / < Σωτήρη> [sotíri]. 
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Να ’ταν η δουλειά καλή, την αγάπα κι ο καδής 

µόν’ γιατί δεν είν’ καλή, δεν την αγαπά κανείς. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 306) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: <καδής > [kaδís] / 

<κανείς> [kanís]. Η εναλλαγή των συµφώνων [δ] – [n]σηµειώνεται στη µεσαία θέση 

των λέξεων (Λ-Λ). 

 

Καλλιά σόι, παρά µπόι. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 374) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <σόι> [sói] / <µπόι> [bói]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των προσηγορικών και οι εναλλασσόµενοι 

φθόγγοι είναι οι [s] – [b]. 

 

Σκίσε µε ναύτη, να πάρω ράφτη. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 378) 

 

Στο παρόν παράδειγµα οι λέξεις που οµοηχούν είναι : <ναύτη> [náfti] / <ράφτη> 

[ráfti]. Παρατηρούµε µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε δύο λέξεις που 

έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή(Λ-Λ). Στο συγκεκριµένο ελάχιστο ζεύγος 

εναλλάσσονται τα σύµφωνα [n] - [r] στην αρχική  θέση. 

 

Πολλές φορές µιλεί κανείς χωρίς να λέει πράµα, 

και µόνο µε τα µάθια του µπορεί να γράψει γράµµα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 409) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <πράµα> [práma] / <γράµµα > [γráma]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι 

είναι οι [p] – [γ].  
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Στην παρούσα παροιµία εντοπίζουµε ένα συνωνυµικό σχήµα (µιλεί - λέει) σε 

συνδυασµό µε ένα ετυµολογικό σχήµα (γράψει - γράµµα). 

 

Το Μάη βγαίνει η πίτα κι είναι κι η µαύρη πείνα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 435) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων στις 

λέξεις < πίτα> [píta] / <πείνα> [pína]. Είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία 

ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η εναλλαγή των συµφώνων 

εντοπίζεται στη µεσαία θέση των λέξεων [t] – [n]. 

 

Της γυναίκας µην πεις ποτέ µυστικό, 

µήτ’ άνθρωπο απ’ το γουβέρνο να πιάσει, φίλο µπιστικό. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 450) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: <µυστικό > [mistikó] 

/ <µπιστικό> [bistikó]. Πρόκειται για δύο λέξεις που βρίσκονται στην ίδια πτώση και 

τον ίδιο αριθµό, αλλά έχουν διαφορετικό γένος. Επιπλέον, ανήκουν σε διαφορετικά 

µέρη του λόγου (µυστικό= ουσιαστικό, µπιστικό= επίθετο).  Η εναλλαγή των 

συµφώνων [m] – [b] σηµειώνεται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

 

‘Οποὺ πεινᾶ, ψωµιά θωρεῖ κι ὁποὺ λιµάσσει πίτες 

κι ὁπού ᾽ναιν ἀξοπόλητος παπούτσα µὲ τὶς µύττες.   

(Καρανικόλας, Σ. & Καρανικόλας, Α., σελ. 192, παρ. 1121) 

 

Στο παρόν παράδειγµα οι λέξεις που οµοηχούν είναι : <πίτες> [pítes] / <µύτες> 

[mítes]. Παρατηρούµε µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε δύο ουσιαστικά 

που έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). Στο συγκεκριµένο ελάχιστο ζεύγος 

εναλλάσσονται τα σύµφωνα [p] - [m] στην αρχική  θέση. 

Επιπλέον, εδώ παρατηρείται ένα συνωνυµικό σχήµα (πεινά - λιµάζει) σε συνδυασµό µε 

την επαναφορά του όποιος. 

 

Αλλού πονάει κι αλλού πεινάει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 502) 



	 50	

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <πονάει> [ponái] / <πεινάει> [pinái]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής φωνηέντων στη µεσαία θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι 

είναι οι [o] – [i].  

Παρατηρούµε τέλος την επαναφορά του επιρρήµατος αλλού. 

 

Όπου δεις πλάτανο και βάτο, τρέχει το νερό από κάτω. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 523) 

 

Οι λέξεις στις οποίες εντοπίζεται η εναλλαγή των δύο φθόγγων [v] – [k] είναι οι εξής: 

<βάτο> [váto] / <κάτω> [káto]. Τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [v]- [k] και 

βρίσκονται στην αρχική θέση των λέξεων, εκ των οποίων η πρώτη αποτελεί ουσιαστικό 

(βάτο), ενώ η δεύτερη, επίρρηµα (κάτω)   (Λ-Λ). 

 

Συχνά η σοφία είναι βουβή λες και δεν έχει χείλια 

και η κουζουλάδα ακούγεται πάνω από δέκα µίλια. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 553) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <χείλια> [çílja] / <µίλια> [mílja]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι 

είναι οι [ç] – [m].  Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε πως οι οµόηχες λέξεις  έχουν την ίδια 

µορφοσυντακτική δοµή. 

Τέλος αξιοπρόσεκτο είναι και το συνωνυµικό σχήµα που συναντάµε (βουβή – δεν έχει 

χείλια). 

 

Όπου το καλό κοµµάτι, ρίχνει ο τρελός το µάτι. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 598) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: <κοµµάτι> [komáti] / 

< το µάτι> [tomáti]. Πρόκειται για µία λέξη (κοµµάτι) και για µία φωνολογική λέξη 

(το µάτι). Η εναλλαγή των συµφώνων [k] – [t] σηµειώνεται στην αρχική  θέση των 

λέξεων (Λ-ΦΛ). 
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Όποιος θέλει ν’ αρέσει καθενός, δεν είναι φίλος κανενός. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 640) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <καθενός> [kaθenós] / <κανενός> [kanenós]  (Λ-Λ) συνιστούν 

ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής συµφώνων στη µεσαία θέση των αντωνυµιών και οι 

εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [θ] – [n]. 

 

Κατά τα µάτια που θωρώ, κατά την τρύπα τον χορό. 

(Καψάλης, σελ. 232, παρ. 355) 

 

Στο παρόν παράδειγµα οι λέξεις που οµοηχούν είναι : <θωρώ> [θoró] / <χορό> [xoró]. 

Παρατηρούµε µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε ένα ρήµα και ένα 

ουσιαστικό (Λ-Λ). Στο συγκεκριµένο ελάχιστο ζεύγος εναλλάσσονται τα σύµφωνα [θ] 

- [x] στην αρχική  θέση. 

Το σχήµα λόγου που εντοπίζουµε εδώ είναι η επαναφορά του κατά. 

 

Κατά µάνα κατά κύρη, 

κατά γιο και κατά κόρη. 

(Καραγιαννάκη, σελ. 99) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <κύρη> [círi] / <κόρη> [kóri]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

φωνηέντων στη µεσαία θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι [i] – 

[o]. Αξίζει ακόµα να παρατηρήσουµε πως τα δύο ουσιαστικά διαφέρουν ως προς το 

γένος (κύρη= αρσενικό, κόρη= θηλυκό). 

Άξια παρατήρησης είναι ακόµα η επαναφορά του κατά. 

 

Τα τάλαρα 

παντρεύουνε τ’ άλαλα. 

(Κοντοµίχης, σελ. 191, παρ. 3) 
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Οι δύο λέξεις που οµοηχούν στη συγκεκριµένη παροιµία είναι: < τάλαρα> [tálara] / < 

τ’ άλαλα> [tálala]. Πρόκειται για µία λέξη (τάλαρα) και για µία φωνολογική λέξη(τ’ 

άλαλα). Η εναλλαγή των συµφώνων [r] – [l] σηµειώνεται στη µεσαία θέση των λέξεων 

(Λ-ΦΛ). 

 

Ἀνάθεµα τὰ βλίττα, 

κι᾽ὅπου τὰ κάνει πίττα 

κι᾽ὅπου τὰ µαγειρεύει, 

παντρειὰ νὰ µὴ γυρεύῃ. 

(Πολίτης, τόµ. Α., σελ. 438, παρ. 2) 

 

Η παρούσα παροιµία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον µιας και οι λέξεις <βλίττα> 

[vlíta] / <πίττα> [píta] αποτελούν ληκτικά παρώνυµα. Στις λέξεις 

<µαγειρεύει>[majirévi] / <µη γυρεύει> [mijirévi] συναντάµε ένα ακόµα παράδειγµα 

µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. Πρόκειται για µία λέξη (µαγειρεύει) και για µία 

φωνολογική λέξη (µη γυρεύει). Η εναλλαγή των φωνηέντων [a] – [i] σηµειώνεται στη 

µεσαία θέση των λέξεων (Λ-ΦΛ). 

Αξιοσηµείωτη είναι σε αυτή την παροιµία η επαναφορά του κι᾽ὅπου και η µεσαία 

επαναστροφή του τὰ. 

 

Πάν’ τα νιάτα, πάν’ τα κάλλη, 

δεν ξαναγυρίζουν πάλι. 

(Κοντοµίχης, σελ. 169, παρ. 2) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <κάλλη > [káli] / < πάλι> [páli]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής συµφώνων στην αρχική τους θέση και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι είναι οι 

[k] – [p]. Η λέξη <κάλλη> είναι ουσιαστικό, ενώ η λέξη <πάλι> επίρρηµα. 

Αξιοσηµείωτη είναι τέλος η επαναφορά του πάν’ τα. 

 

 

Θέλω γέρος γένοµαι, 

εἶµαι καὶ δὲν φαίνοµαι. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 98, παρ. 39) 
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Η προηγηθείσα παροιµία περιέχει ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων 

στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). Τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [j]- [f] 

και βρίσκονται το µεν πρώτο, στη λέξη <γένοµαι > [jénome] , το δε δεύτερο στο ρήµα 

<φαίνοµαι> [fénome].   

 

Έχει ρούχα και φορά, έχει και στην κασέλα, 

γάιδαρος είναι ο γάιδαρος, ανέ φορεί και σέλα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 279) 

 

Στην παροιµία αυτή περιέχεται ένα ακόµα σχήµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. 

Οι λέξεις <κασέλα> [kaséla] / < και σέλα> [ceséla]  συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

εναλλαγής φωνηέντων στη µεσαία θέση των λέξεων και οι εναλλασσόµενοι φθόγγοι 

είναι οι [a] – [e]. Άξιο παρατήρησης είναι πως η <κασέλα> αποτελεί µια λέξη, ενώ το 

<και σέλα> µια φωνολογική λέξη. Έτσι, στην περίπτωση αυτή έχουµε το εξής σχήµα: 

Λ-ΦΛ.  

Στην προκειµένη παροιµία συναντάµε µια πληθώρα σχηµάτων λόγου: µια διπλή 

επαναφορά του έχει και του και (µεσαία επαναφορά) και ένα πολυµορφικό σχήµα 

(φορά - φορεί). 

 

Άλλο τού δείχνει κι άλλο του µπήχνει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 393) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <δείχνει> [δíxni ] / < µπήχνει> [bíxni]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο 

ζεύγος εναλλαγής συµφώνων στην αρχική θέση των ρηµάτων και οι εναλλασσόµενοι 

φθόγγοι είναι οι [δ] – [b]. 

Επιπλέον, παρατηρούµε µια επαναφορά του άλλο του. 

 

 

 

6.2.2.2. Εναλλαγή φθόγγου στο ίδιο ζεύγος οµόηχων λέξεων 
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i. µεταξύ ουρανικών κ/γ/χ 

 

Σαν το λες και δεν το κάνεις 

την υπόληψή σου χάνεις. 

(Καψάλης, σελ. 342, παρ. 61) 

 

Μ’ ένα ρόδο, φίλο κάνεις 

και µ’ ένα λόγο τονέ χάνεις. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 408) 

 

Μὲ γριὰ κάνεις; 

τὸ σπόρο σου τὸν χάνεις. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 175, παρ. 81) 

 

Του γαϊδάρου χάρη κάνεις 

µόνο τ’ άχερά σου χάνεις. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 161, παρ. 1013) 

 

Και να γεράσει ο πετεινός το χούι του δε χάνει, 

σαν απαντήσει όρνιθα, ό,τι µπορεί της κάνει.   

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 579) 

 

Και στις πέντε αυτές παροιµίες στα ρήµατα < κάνει(ς) > [káni(s)] / <χάνει(ς)> [xáni(s)] 

παρατηρούµε το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας µε εναλλαγή 

φθόγγων στην πρώτη θέση των λέξεων (Λ-Λ). Τα εναλλασσόµενα σύµφωνα είναι τα 

[k]- [x] και είναι αυτά που διαφοροποιούν τις λέξεις ως προς τη σηµασία τους.  

Στη δεύτερη παροιµία εντοπίζουµε την επαναφορά του µ’ ένα. 

 

ii. µεταξύ ανόµοιων αρθρωτικά φθόγγων 

 
Αµπέλι όσο µπορείς και σπίτι όσο χωρείς. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 51) 
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Σπίτι όσο χωρείς και κρεβάτι όσο µπορείς. 

(Καψάλης, σελ. 347, παρ. 174) 

 

Σπίτι όσο χωρείς, χωράφι όσο µπορείς. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 348) 

 

Στις παραπάνω παροιµίες παρατηρείται το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας ανάµεσα στις λέξεις: <µπορείς> [borís]/ <χωρείς> [xorís]. Πρόκειται για 

ελάχιστα ζεύγη µε εναλλαγή των φθόγγων [b]-[x] στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-

Λ). 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµάνουµε µια επαναφορά και στις τρεις παροιµίες (όσο 

– όσο). 

 

Γη όσο θωρείς και σπίτι όσο χωρείς. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 68) 

 

Σπίτι, όσο χωρείς και τόπο, όσο θωρείς. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 508) 

 

Στις συγκεκριµένες παροιµίες διακρίνεται το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας ανάµεσα στις εξής λέξεις: <θωρείς> [θorís] /- <χωρείς> [xorís]. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στο ελάχιστο αυτό ζεύγος εναλλάσσονται οι φθόγγοι [θ]- [x] στην αρχική 

θέση των ρηµάτων (Λ-Λ). 

Επιπλέον παρατηρούµε την επαναφορά του όσο και στις δύο παροιµίες. 

 
Ας γελάµε κι ας πηδάµε για να λεν πως δεν πεινάµε.  

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 81) 

 

Άλλοι δουλεύουν και πεινάνε κι άλλοι τρώνε και πηδάνε. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 336) 

 

Στην πρώτη παροιµία εντοπίζουµε το φαινόµενο της µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας ανάµεσα στις εξής λέξεις: < πηδάµε> [piδáme] /< πεινάµε> [pináme], ενώ  
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στη δεύτερη ανάµεσα στα ρήµατα < πεινάνε> [pináne] / < πηδάνε> [piδáne]. Και στις 

δύο παροιµίες κυριαρχούν ελάχιστα ζεύγη εναλλαγής φθόγγων και συγκεκριµένα 

συµφώνων. Στην αρχική εναλλάσσονται τα σύµφωνα [δ]- [n], ενώ στην επόµενη τα 

σύµφωνα [n]- [δ] στη µεσαία θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Στην  πρώτη παροιµία µπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει την επαναφορά του ας, ενώ 

στην τελευταία, την επαναφορά του άλλοι. 

 

Άλλος τη γνώση κι άλλος το γρόσι. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 86) 

 

Τώρα που µας ήρθε η γνώση, µας έφυγε το γρόσι. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 33) 

 

Ἀπὸ τὴν πολλὴ µου γνώση, 

δὲν ἀπόχτησα ἓνα γρόσι. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 143, παρ. 5) 

 

Κάλλιο γνώση, παρὰ γρόσι. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 144, παρ. 16) 

 

Ὃπου δὲν ἔχει γνώση, 

χάνει µέρα καὶ γρόσι. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 145, παρ. 23) 

 

Στις προηγηθείσες παροιµίες το ελάχιστο ζεύγος που εντοπίζουµε είναι < γνώση> 

[γnósi] / < γρόσι > [γrósi]. Σε όλα τα παραπάνω παραδείγµατα εντοπίζεται το ελάχιστο 

ζεύγος εναλλαγής συµφώνου [n] – [r] τη µεσαία θέση των προσηγορικών (Λ-Λ). Τα 

δύο ουσιαστικά διαφέρουν ως προς το γένος ενώ ανήκουν στον ίδιο αριθµό (ενικό) και 

στην ίδια πτώση (άλλοτε ονοµαστική και άλλοτε αιτιατική). 

Επίσης, άξια παρατήρησης είναι η επαναφορά του άλλος στην πρώτη παροιµία. Τέλος, 

στη δεύτερη παροιµία υπάρχει µια λεξική αντίθεση (ήρθε- έφυγε).  

 

Τα όσα έκαµες καλά, στο νου σου µην τα βάνεις, 

σκέψου µονάχα πιο πολλά όσα έπρεπε να κάνεις. 
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(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 365) 

 

Έβγανε και να µη βάνεις 

και να ιδείς σωρό που κάνεις. 

(Καψάλης, σελ. 168, παρ. 10) 

 

Άλλα λένε κι άλλα κάνουν 

κι άλλα µε το νου τους βάνουν. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 77) 

 

Στις παραπάνω τρεις παροιµίες είναι έκδηλο το φαινόµενο της µερικής, µη 

ετυµολογικής οµοηχίας  µε εναλλαγή φθόγγων (συµφώνων) στην πρώτη θέση των εξής 

λέξεων: <βάνεις> [ vánis] / <κάνεις> [kánis] και  <βάνουν> [vánun] / <κάνουν> 

[kánun]. Αξίζει να σηµειωθεί πως πρόκειται για εναλλαγή των συµφώνων [k]- [v] στην 

πρώτη θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

Στην τελευταία παροιµία σηµειώνεται µια επαναφορά του άλλα. 

 

Ὅποιος γυρίζει µυρίζει. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 103) 

 

Τρεῖς πᾶν καί δυό γυρίζουν τριαντάφυλλο µυρίζουν. 

(Παναγούλιας, σελ. 149, παρ. 119) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στις παραπάνω παροιµίες. 

Στις λέξεις <γυρίζει> [jirízi] / <µυρίζει> [mirízi]   και   < γυρίζουν> [jirízun] 

/<µυρίζουν> [mirízun] οι φθόγγοι που εναλλάσσονται είναι οι [j] – [m] και µάλιστα 

εντοπίζονται στην πρώτη θέση των λέξεων (Λ-Λ). 

 

Αν δεν αστράψει δεν βροντά 

κι αν δεν βροντά δεν βρέχει 

κι αν δεν συνδέσει το νερό 

ο ποταµός δεν τρέχει. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 112) 
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Από πάν’ βρέχ’ κι απ’ αφκά τρέχ. 

(Παροτίδης, σελ. 24) 

 

Στα δύο αυτά παραδείγµατα η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία µε εναλλαγή φθόγγων 

είναι φανερή ανάµεσα στις λέξεις < βρέχ(ει) > [vréx(i)]/ < τρέχ(ει)> [tréç(i)]. Τα 

σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [v] – [t] και εντοπίζονται στην πρώτη θέση των 

λέξεων (Λ-Λ). 

Στην πρώτη απ’ τις δύο παροιµίες παρατηρούµε µια συντακτική επαναστροφή (δεν 

βροντά) και µια διπλή µεσαία επαναφορά του αρνητικού µορίου δεν και του υποθετικού 

συνδέσµου αν. 

 

Κουφὴ βροντή, 

κοντὰ βροχή. 

(Πολίτης, τόµ. Α, σελ. 485, παρ. 4) 

 

Μετά τη βροντή, έρχεται και η βροχή. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 116) 

 

Μακριά βροντή, ταχιά βροχή. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 192, παρ. 1288) 

 

Και σε αυτές τις τρεις παροιµίες διακρίνουµε το φαινόµενο της µερικής, µη 

ετυµολογικής οµοηχίας ανάµεσα σε δύο προσηγορικά που απαντώνται στο ίδιο γένος, 

τον ίδιο αριθµό και την ίδια πτώση. Η εναλλαγή φθόγγων σηµειώνεται στις λέξεις < 

βροντή > [vrodí] / < βροχή > [vroçí]. Τα εναλλασσόµενα σύµφωνα είναι τα [d] – [ç] 

και βρίσκονται στη µεσαία θέση των ουσιαστικών (Λ-Λ). 

 

Όταν πας να ρίξεις πέτρα 

το υστερνό της µέτρα. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 140) 

 

Όταν πετάς την πέτρα, 

το πού θα πάει µέτρα.  

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 534) 
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Ὃποιος πορπατεῖ µὲ µέτρα 

πάντα στέκει σὰν τὴν πέτρα. 

(Καρανικόλας, Σ. & Καρανικόλας, Α., σελ. 154, παρ. 876) 

 

Ακόµα ένα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας µας δίνεται στις ανωτέρω 

παροιµίες. Οι λέξεις < πέτρα> [pétra] / < µέτρα> [métra] συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

και εναλλάσσουν τους φθόγγους [p] – [m] στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). Στις 

δύο πρώτες παροιµίες παρατηρούµε πως οι λέξεις < πέτρα>/ < µέτρα> δεν έχουν την 

ίδια µορφοσυντακτική δοµή, µιας και η λέξη < πέτρα> αποτελεί ουσιαστικό, ενώ η 

λέξη < µέτρα> αποτελεί ρήµα. Αντιθέτως στην τρίτη παροιµία οι δύο λέξεις, αν και 

δεν απαντώνται στον ίδιο αριθµό και στο ίδιο γένος, ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου 

(ουσιαστικά).   

 

Του αχάριστου τη χάρη, 

όποιος κάνει τήνε χάνει. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 202) 

 

Ὁπ’ ἀγαπᾶ στὴ γειτονιά, ἔχει περίσσια χάρη, 

οὔτε παπούτσια κατελᾶ, οὔτε τόν ὕπνο χάνει. 

(Καψάλης, σελ. 288, παρ. 416), Πολίτης 

 

Στις παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής φθόγγων 

εντοπίζεται στη µεσαία θέση των λέξεων (Λ-Λ). Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η 

εναλλαγή των δύο συµφώνων [r] – [n] είναι οι εξής: < χάρη> [xári] / < χάνει> [xáni]. 

Αυτό που αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι η ίδια σειρά των φωνηµάτων µε εξαίρεση 

τον εναλλασσόµενο φθόγγο, η ίδια θέση του λεξικού τόνου και η διαφορετική 

µορφοσυντακτική δοµή των λέξεων (χάρη-ουσιαστικό, χάνει-ρήµα). 

 

Ποτέ του λύκου το µαλλί δε γίνεται µετάξι, 

ούτε του γύφτου το παιδί ευγένεια και τάξη. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 16) 

 

Αδύνατο ’ναι να γενεί η γουρουνότριχα µετάξι 
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και του γαϊδάρου ο γιός να ’χει τιµή και τάξη. 

(Κολέτσος, σελ. 50, παρ. 1) 

 

Αδύνατο ’ναι να γενεί χοίρου µαλλί µετάξι, 

και του χωριάτη το παιδί να ’χει ανθρωπιά και τάξη. 

(Καψάλης, σελ. 108, παρ. 56) 

 

Στις τρεις παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

φθόγγων εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η 

εναλλαγή των δύο συµφώνων [m] – [c] είναι οι εξής: < µετάξι> [metáksi] / < και τάξη 

> [cetáksi]. Σε αυτές τις παροιµίες έχουµε να κάνουµε µε µία λέξη (µετάξι) και µε µία 

φωνολογική λέξη (και τάξη) (Λ-ΦΛ). 

 

Η κοπριά και το νερό, κάνουν το δέντρο το γερό. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 53) 

 

Πάντα σκόρδο και νερό, κάνει κόκαλο γερό. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 609) 

 

Το ψωµί και το νερό κάνουν τον άνθρωπο γερό. 

(Κολέτσος, σελ. 66, παρ. 22) 

 

Οι τρεις παραπάνω παροιµίες περιλαµβάνουν το ίδιο ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

φθόγγων: <νερό> [neró]/  <γερό> [jeró]. Τα σύµφωνα που εναλλάσσονται είναι τα [n]- 

[j] και εντοπίζονται στην αρχική θέση των λέξεων. Η πρώτη λέξη αποτελεί ουσιαστικό, 

ενώ η δεύτερη επίθετο και συµπίπτουν µόνο ως προς τον αριθµό. (Λ-Λ). 

 

Τα παθήµατα γίνονται µαθήµατα. 

(Παναγούλιας, σελ. 23, παρ. 26) 

 

Μόνο αν πάθεις µπορείς τι ’ναι η χαρά να µάθεις. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 486) 

 

Όποιος µπροστά σου διαλαλεί των αλλωνών τα πάθη 
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και τα δικά σου θα τα πει των άλλων, σαν τα µάθει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 395) 

 

Στις τρεις παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

φθόγγων εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η 

εναλλαγή των δύο συµφώνων [p] – [m] είναι οι εξής: < παθήµατα> [paθímata] / 

<µαθήµατα> [maθímata], <πάθη> [páθi] / <µάθει> [máθi], <πάθεις> [páθis] / 

<µάθεις> [máθis]. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι στις δύο πρώτες παροιµίες οι υπό 

µελέτη λέξεις ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου (παθήµατα, µαθήµατα =ουσιαστικά, 

πάθεις, µάθεις= ρήµατα), ενώ αντιθέτως στην τρίτη παροιµία η πρώτη λέξη είναι 

ουσιαστικό (πάθη), ενώ η δεύτερη ρήµα (µάθει). Εντούτοις, και στις τρεις περιπτώσεις 

η εναλλαγή φθόγγων παρατηρείται ανάµεσα σε λέξεις (Λ-Λ). 

Στην τελευταία παροιµία µπορεί κάποιος να παρατηρήσει το πολύπτωτο σχήµα 

(αλλωνών - άλλων). 

 

Ἀγάλια ἀγάλια γίνεται ἡ ἀγουρίδα µέλι. 

κ’ ἐκείνη ποὺ σοῦ τσούνευε µεθαύριο σὲ θέλει. 

(Πόλίτης, τόµ. Α, σελ. 10, παρ. 1) 

 

Με το συργούλιο ο άνθρωπος το κάνει αυτό που θέλει, 

δεν πάει µε ξίδι το ψωµί, µα πάει µε το µέλι.  

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 567) 

 

Έµαθε η γριά στο µέλι, 

σώνει και καλά το θέλει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 579) 

 

Στις τρεις παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

φθόγγων εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η 

εναλλαγή των δύο συµφώνων [m] – [θ] είναι οι εξής: < µέλι> [méli] / <θέλει> [θéli]. 

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι και στις τρεις παροιµίες οι υπό µελέτη λέξεις ανήκουν 

σε διαφορετικό µέρος του λόγου (µέλι=ουσιαστικό, θέλει = ρήµα). Εντούτοις, και στις 

τρεις περιπτώσεις η εναλλαγή φθόγγων παρατηρείται ανάµεσα σε λέξεις (Λ-Λ). 

Στην πρώτη απ’ τις τρεις παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε µια επαναδίπλωση του 
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αγάλια – αγάλια , ενώ στη δεύτερη παροιµία το σχήµα κατ’ άρσιν και θέσιν (δεν πάει – 

µα πάει). 

 

Καλύτερα να πέσεις σε κόρακα, παρά σε κόλακα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 391) 

 

Φοβού τους κόλακες κι όχι τους κόρακες. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 391) 

 

Στις δύο παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

φθόγγων εντοπίζεται στη µεσαία θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η 

εναλλαγή των δύο συµφώνων [r] – [l] είναι οι εξής: < κόρακα> [kóraka] / < κόλακα > 

[kólaka] και <κόλακες> [kólakes] / <κόρακες> [kórakes]. Σε αυτές τις παροιµίες 

έχουµε να κάνουµε µε δύο ουσιαστικά τα οποία έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή. 

(Λ-Λ). 

 

Όπου είχα το θάρρο, ηύρα το Χάρο. 

(Καψάλης, σελ. 304, παρ. 758) 

 

Το πολύ το θάρρος, το παίρνει ο Χάρος. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 341) 

 

Όπου υπάρχει θάρρος, υπάρχει και ο Χάρος. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 341) 

 

Στις τρεις παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος εναλλαγής 

φθόγγων εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η 

εναλλαγή των δύο συµφώνων [θ] – [x] είναι οι εξής: < θάρρος > [θáros] / < Χάρος > 

[xáros]. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι σε όλες τις παροιµίες οι υπό µελέτη λέξεις 

ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου (ουσιαστικά), ωστόσο διαφοροποιούνται ως προς 

το γένος (θάρρος= ουδέτερο, Χάρος= αρσενικό). Επίσης οφείλουµε να επισηµάνουµε 

ότι η εναλλαγή φθόγγων παρατηρείται ανάµεσα σε µία λέξη και ένα κύριο όνοµα(Λ-

ΛΚ). 
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Κάλλια λάχανα κὶ εἰρήνια, 

πέρι ζάχαρη µὶ γκρίνια. 

(Σαλαµάγκας, σελ. 49, παρ. 1) 

 

Κάλλια χόρτα µὲ ειρήνη, 

παρὰ ψάρια µὲ τὴ γκρίνη. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 178, παρ. 2) 

 

Κάλλιο ἅλας καὶ εἰρήνη, 

παρὰ ζάχαρη καὶ γκρίνη.  

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 178, παρ. 3) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε εναλλαγή φθόγγων συναντάµε στις τρεις παραπάνω 

παροιµίες. Στις λέξεις <ειρήνη> [iríni] / <γκρίνη> [gríni] οι φθόγγοι που 

εναλλάσσονται είναι το φωνήεν [i] στο σύµφωνο [g] και εντοπίζονται στην αρχική 

θέση των λέξεων (Λ-Λ), οι οποίες έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). 

 

 

6.2.3.1. Παρουσία/ απουσία φθόγγου 

 
Εµείς οι βλάχοι όπου λάχει. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ.75) 

 

Παρατηρώντας κανείς την παραπάνω παροιµία, αντιλαµβάνεται εύκολα ότι οι λέξεις 

που οµοηχούν είναι :  <βλάχοι> [vláçi] / <λάχει> [láçi] . Το συγκεκριµένο ζευγάρι 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία / απουσία του φθόγγου [v] ο οποίος βρίσκεται στην  

αρχική θέση. Εδώ  η οµοηχία λαµβάνει χώρα ανάµεσα σε ένα ουσιαστικό και ένα ρήµα 

(Λ-Λ).  

 

Τί νὰ τὰ κὰµου τὰ καλὰ κὶ τὰ πιρίσσα κάλλη, 

τοῦ λουϊσµοῦ µου τὰ κλειδιά τὰ ι-κρατοῦσιν ἄλλοι. 

(Μουσαίου – Μπουγιούκου, σελ. 207, παρ. 702) 
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Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <κάλλῃ> [káli] / <ἄλλοι> [áli]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

µε παρουσία / απουσία  του συµφώνου [k] στην αρχική  θέση των λέξεων. 

 

Δὲν εἶχα δουλειὰ νὰ κάνω, 

 κ᾽ εὕρηκα µαλλὶ νὰ ξάνω.  

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 321, παρ. 16) 

 

Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε ένα ελάχιστο ζεύγος  µε παρουσία / απουσία 

του συµφώνου [s] στις λέξεις <κάνω> [káno] /<ξάνω> [ksáno]. Είναι φανερή η µερική, 

µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στα δύο ρήµατα (Λ-Λ) και συγκεκριµένα η 

προσθαφαίρεση του συµφώνου [s] εντοπίζεται στη µεσαία θέση των ρηµάτων. 

 

Με µήλο δεν γυρίζει ο µύλος. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 107) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <µήλο> [mílo] / <µύλος> [mílos]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο 

ζεύγος µε παρουσία / απουσία  του συµφώνου [s] στην τελική θέση των λέξεων. 

 

Ο φίλος σε µια ώρα, 

αξίζει µία χώρα.  

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 196) 

 

Η ανωτέρω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <ώρα> [óra] / <χώρα> [xóra] (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

µε παρουσία / απουσία του φθόγγου [x]  στην αρχική θέση των προσηγορικών. 

 

Μην αφήνεις για άλλη ώρα, 

ό,τι µπορείς να κάνεις τώρα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 73) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία φθόγγου συναντάµε στην παραπάνω 

παροιµία. Στις λέξεις <ώρα> [óra] / <τώρα> [tóra] ο φθόγγος που µας απασχολεί είναι 
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ο [t] και εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων (Λ-Λ). Η διαφοροποίησή τους 

έγκειται στο διαφορετικό µέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν (ώρα= ουσιαστικό,  

τώρα= επίρρηµα). 

 

Λίγα λόγια και δεµένα 

για να είναι κερδεµένα. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 145) 

 

Και εδώ συναντάµε ένα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας. Οι λέξεις 

<και δεµένα> [ceδeména] / <κερδεµένα> [cerδeména]  συνιστούν ελάχιστο ζεύγος µε 

παρουσία / απουσία φθόγγου στη µεσαία θέση και ο φθόγγος αυτός είναι το σύµφωνο 

[r]. Η πρώτη υπό µελέτη λέξη αποτελεί φωνολογική λέξη (και δεµένα), ενώ η δεύτερη,  

λέξη (κερδεµένα) (ΦΛ-Λ). 

 

Καὶ ᾽ς τὴ βρύση νερὸ δὲ βρίσκει. 

(Πολίτης, τόµ. Α, σελ. 480, παρ. 96) 

 

Στη συγκεκριµένη παροιµία έχουµε το ελάχιστο ζεύγος <βρύση> [vrísi] / <βρίσκει> 

[vrísci] που χαρακτηρίζεται από την παρουσία / απουσία του φθόγγου [c]. Το 

συγκεκριµένο σύµφωνο βρίσκεται στη µεσαία θέση της λέξης <βρίσκει>. Εδώ οι λέξεις 

που µας απασχολούν δεν έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή, καθώς η λέξη 

<βρύση> είναι ουσιαστικό, ενώ η λέξη <βρίσκει> είναι ρήµα (Λ-Λ). 

 

Όχι στα πόδια του βουνού, όσο ψηλά κι αν είναι, 

κάλλιο σε λόφο χαµηλό και στην κορφή του µείνε. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 613) 

 

Η παραπάνω παροιµία αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής 

οµοηχίας. Οι λέξεις <είναι> [íne] / <µείνε> [míne]  (Λ-Λ) συνιστούν ελάχιστο ζεύγος 

παρουσίας / απουσίας φθόγγου στην αρχική θέση των λέξεων και ο  φθόγγος αυτός 

είναι το σύµφωνο [m]. 

Στη συγκεκριµένη παροιµία εντοπίζουµε επίσης ένα συνωνυµικό σχήµα (βουνό - 

λόφος) και µια λεξική αντίθεση (ψηλά - χαµηλό). 
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«Νά ’ταν  ἔτσι!» 

πού ᾽λεεν κι᾽ὁ Κλοὺς τοῦ Δέτση. 

(Λουκάτος, σελ. 151, παρ. 506) 

 

Συνεχίζοντας τη µελέτη µας στα σχήµατα οµοηχίας, παρατηρούµε στο παραπάνω 

παράδειγµα ένα ακόµα ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία φθόγγου  και 

συγκεκριµένα του συµφώνου [δ] που βρίσκεται στην αρχική θέση της  λέξης <Δέτση>. 

Εδώ η εναλλαγή γίνεται ανάµεσα στις λέξεις <έτσι> [étsi] / <Δέτση> [δétsi]. Αυτό που 

αξίζει να παρατηρήσει κανείς σ’ αυτή την παροιµία είναι πως η πρώτη λέξη είναι ένα 

επίρρηµα και αποτελεί λέξη (έτσι), ενώ η δεύτερη είναι κύριο όνοµα  (Δέτση). 

Εποµένως, εδώ συναντάµε το εξής σχήµα: Λ-ΛΚ. 

 

Η καρακάξα όπου και να πάει, 

τον κώλο της κοντά της θα τον πάρει. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 71) 

 

Στην παρούσα παροιµία διακρίνουµε το ζευγάρι <πάει> [pái] / <πάρει> [pári] µε 

παρουσία / απουσία του φθόγγου [r] στη µέση της λέξης. Εδώ λοιπόν είναι έκδηλη η 

µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε δύο λέξεις που έχουν την ίδια 

µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). 

 

Τρώγω, τραγουδώ και πίνω, 

όσο έχει η φλάσκα οίνο. 

(Καψάλης, σελ. 390, παρ. 797) 

 

Στο ζεύγος <πίνω> [píno] / <οίνο> [íno] εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [p]. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία 

ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ - Λ), αν και ανήκουν σε διαφορετικό µέρος του λόγου 

(πίνω = ρήµα, οίνο = ουσιαστικό). 

 

Τον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 80) 
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Στην ανωτέρω παροιµία είναι έκδηλη η παρουσία / απουσία του φθόγγου [p] στη 

µεσαία θέση της λέξης. Το ελάχιστο ζεύγος <σπείρε> [spíre] / <σύρε> [síre] 

παρουσιάζει µερική, µη ετυµολογική οµοηχία. Οι δύο λέξεις έχουν την ίδια 

µορφοσυντακτική δοµή και µας δίνουν το σχήµα : Λ-Λ.  

 

Κατά το πάπλωµα και το άπλωµα. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 62, παρ. 430) 

 

Στο παραπάνω ελάχιστο ζεύγος <πάπλωµα> [páploma] / <άπλωµα> [áploma] 

σηµειώνεται παρουσία / απουσία του φθόγγου [p] στη αρχική θέση της λέξης. Αξίζει 

να παρατηρήσει κανείς πως οι δύο λέξεις (Λ-Λ) ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου 

(ουσιαστικά). 

 

Η γούλα τα τρώει ούλα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 511) 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας, στο ελάχιστο ζεύγος 

<γούλα> [γúla] / <ούλα> [úla] εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [γ] στην 

αρχική θέση της λέξης. Επιπλέον, είναι άξιο αναφοράς το σχήµα Λ-Λ που λαµβάνει 

χώρα σ’ αυτή την παροιµία. 

 

‘Όσα ξέρει ὁ γέρο- Σόλος, 

δὲν τὰ ξέρει ὁ κόσµος ὅλος. 

(Σαλαµάγκας, σελ. 88, παρ. 5) 

 

Στην παρούσα παροιµία άξιες παρατήρησης είναι οι λέξεις <Σόλος> /[sólos] <όλος> 

[ólos], µιας κα αυτές αποτελούν ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία του φθόγγου 

[s]  στην αρχική θέση της λέξης. Αξίζει ακόµα να αναφέρουµε πως η λέξη <Σόλος> 

είναι ένα κύριο όνοµα, ενώ  το <όλος> είναι µια λέξη (ΛΚ-Λ). 

 

Τά πάθη µου εἴναι πολλά, ποιᾶς πέτρας νά τά λέω 

κ᾽ἡ πέτρα νά µοῦ τά διαλεῖ νά κάθοµαι να κλαίω. 

(Καρανικόλας, Σ. & Καρανικόλας, Α., σελ. 181, παρ. 1054) 
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Στο ελάχιστο ζεύγος <λέω> [léo] / <κλαίω> [kléo] που συναντάµε και στην παραπάνω 

παροιµία εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [k] στην αρχική θέση της λέξης. 

Εποµένως, είναι έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στα δύο ρήµατα 

(Λ-Λ). 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε το πολύπτωτο σχήµα που παρατηρείται στην παραπάνω 

παροιµία (πέτρα - πέτρας). 

 

Αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι. 

(Καψάλης, σελ. 140, παρ. 668) 

 

Η παρουσία / απουσία του συµφώνου [δ] στο ελάχιστο ζεύγος <δρεπάνι> [δrepáni] / 

<ρεπάνι> [repáni] κάνει έκδηλη τη µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στα δύο 

ουσιαστικά (Λ-Λ). 

 

Ἡ κοκκώνα  ἡ Ραλλοῦ 

τὰ δικὰ της τὰ λέει ἀλλοῦ. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 286, παρ. 19) 

 

Η συγκεκριµένη παροιµία αποτελεί ένα ακόµα αντιπροσωπευτικό δείγµα της µερικής, 

µη ετυµολογικής οµοηχίας. Στο ελάχιστο ζεύγος <Ραλλοῦ> [ralú] / <ἀλλοῦ> [alú] 

εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [r] στην αρχική θέση της λέξης. Έτσι, 

προκύπτει ένα ελάχιστο ζεύγος µεταξύ ενός κύριου ονόµατος (Ραλλού) και µιας λέξης 

(αλλού) (ΛΚ-Λ). 

 

Όποιος δεν κάµει δείπνο, 

κακά θωρεί στον ύπνο. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 502) 

 

Στην παρούσα παροιµία διακρίνουµε το ελάχιστο ζεύγος <δείπνο> [δípno] / <ύπνο> 

[ípno] µεταξύ δύο λέξεων (Λ-Λ).  Ο φθόγγος που παραλείπεται / εµφανίζεται είναι το 

σύµφωνο [δ] στην αρχική θέση των λέξεων. 

 

Μια δραχµή στην άκρη, 

µέλλον δίχως δάκρυ. 
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(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 471) 

 

Στην παροιµία αυτή µπορούµε να διακρίνουµε το ελάχιστο ζευγάρι <άκρη> [ákri] / 

<δάκρυ> [δákri] µε παρουσία / απουσία του φθόγγου [δ]. Είναι φανερή η µερική, µη 

ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στα δύο ουσιαστικά (Λ-Λ), τα οποία διαφοροποιούνται 

ως προς το γένος (άκρη= θηλυκό, δάκρυ= ουδέτερο). 

 

Όλο τον κόσµο ρώτα και το µυαλό σου πρώτα. 

(Τζαφερόπουλος, σελ. 78) 

 

Παρατηρώντας κανείς την παραπάνω παροιµία, αντιλαµβάνεται εύκολα πως και σε 

αυτή την περίπτωση έχουµε ένα ελάχιστο ζευγάρι µε παρουσία / απουσία φθόγγου. 

Διακρίνουµε το ζευγάρι <ρώτα> [róta] / <πρώτα> [próta] µε προσθήκη του συµφώνου 

[p] στην αρχική θέση της λέξης <πρώτα>. Αν και οι δύο λέξεις δεν έχουν την ίδια 

µορφοσυντακτική δοµή, ακολουθείται κι εδώ το σχήµα: Λ-Λ. 

 

Εγώ λέω ψήσε αυγά, συ µου άρχισες καβγά. 

(Καψάλης, σελ. 169, παρ. 31) 

 

Στο ελάχιστο ζευγάρι <αυγά > [avγá] / <καβγά> [kavγá] εµφανίζεται και παραλείπεται 

ο φθόγγος [k] στην αρχική θέση των λέξεων. Αναντίρρητα, η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία είναι φανερή και σε αυτή την παροιµία. Τα δύο ουσιαστικά (Λ-Λ) που 

οµοηχούν βρίσκονται σε διαφορετικό αριθµό και γένος. 

 

Ή από εύρηµα ή από έρηµα. 

(Καψάλης, σελ. 190, παρ. 37) 

 

Στο ελάχιστο ζευγάρι <εύρηµα> [évrima] / <έρηµα> [érima] σηµειώνεται παρουσία / 

απουσία του φθόγγου [v] στη µεσαία θέση της λέξης. Παρά το γεγονός ότι οι δύο λέξεις 

δεν έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή, ακολουθούν το σχήµα :Λ-Λ. 

Επιπροσθέτως, παρατηρούµε την επαναφορά του ή. 

 

Η γυναίκα είναι φόλα και ζητάει απ’ όλα. 

(Καψάλης, σελ. 193, παρ. 103) 
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Στην παροιµία αυτή µπορούµε να διακρίνουµε το ελάχιστο ζευγάρι <φόλα> [fóla] / 

<όλα> [óla] µε προσθήκη του φθόγγου [f] στην αρχική θέση της λέξης <φόλα>. Είναι 

φανερή η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στις δύο λέξεις (Λ-Λ), οι οποίες 

έχουν διαφορετική µορφοσυντακτική δοµή. 

 

Ήλιος κι αγέρι, παντρεύονται οι γέροι. 

(Καψάλης, σελ. 199, παρ. 227) 

 

Η συγκεκριµένη παροιµία αποτελεί ένα ακόµα αντιπροσωπευτικό δείγµα της µερικής, 

µη ετυµολογικής οµοηχίας. Στο ελάχιστο ζεύγος <αγέρι> [ajéri] / <γέροι> [jéri] 

εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [a] στην αρχική θέση της λέξης. Έτσι, 

προκύπτει ένα ελάχιστο ζεύγος µεταξύ δύο ουσιαστικών διαφορετικού γένους και 

αριθµού (Λ-Λ). 

 

Ἄλλοι µπαίνουν εἰς τσοῖ κήπους, 

κι᾽ἄλλοι παίρνουνε τσοῖ κτύπους. 

(Πολίτης, τόµ. Α, σελ. 147, παρ. 80) 

 

Στην παρούσα παροιµία άξιες παρατήρησης είναι οι λέξεις <κήπους > /[kípus] 

<κτύπους> [ktípus], µιας κα αυτές αποτελούν ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία 

του φθόγγου [t]  στη µεσαία θέση της λέξης. Αξίζει ακόµα να αναφέρουµε πως οι δύο 

λέξεις έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ). 

Τέλος, παρατηρούµε µια διπλή επαναφορά του ἄλλοι και του τσοῖ. 

 

Ο κουτσός µε την αρίδα, 

κυνηγάει την ακρίδα. 

(Κοντοµίχης, σελ. 135, παρ. 3) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία φθόγγου συναντάµε στην παραπάνω 

παροιµία. Στις λέξεις <αρίδα> [aríδa] / <ακρίδα> [akríδa] ο φθόγγος που µας 

απασχολεί είναι ο [k] και εντοπίζεται στη µεσαία θέση των λέξεων (Λ-Λ). Αξίζει να 

αναφέρουνε πως τα δύο προσηγορικά έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή. 

  



	 71	

Πάνω κάτω στην εγύρα αποστάθηκε η µπεγίρα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 55) 

 

Η συγκεκριµένη παροιµία αποτελεί ένα ακόµα αντιπροσωπευτικό δείγµα της µερικής, 

µη ετυµολογικής οµοηχίας. Στο ελάχιστο ζεύγος <εγύρα> [ejíra] / <µπεγίρα> [bejíra] 

εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [b] στην αρχική θέση της λέξης. Έτσι, 

προκύπτει ένα ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία φθόγγου µεταξύ δύο 

ουσιαστικών  (Λ-Λ). 

Επιπροσθέτως, εντοπίζουµε µια τοπική αντίθεση (πάνω κάτω). 

 

Ένα χρόνο άσπορος, πέντε χρόνια άπορος. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 187) 

 

Στο ελάχιστο ζευγάρι <άσπορος> [ásporos] / <άπορος> [áporos] σηµειώνεται 

παρουσία / απουσία του φθόγγου [s] στη µεσαία θέση της λέξης. Αξίζει εδώ να 

σηµειώσουµε ότι οι δύο λέξεις  έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή, καθώς ανήκουν 

στο ίδιο µέρος του λόγου (επίθετα) και τα συναντάµε στον ίδιο αριθµό, γένος και 

πτώση.  Ακολουθούν εποµένως το σχήµα :Λ-Λ. 

Τέλος, παρατηρούµε το πολύπτωτο σχήµα ανάµεσα στις λέξεις χρόνο – χρόνια. 

 

Η παντρειά θέλει αντρειά. 

(Καψάλης, σελ. 201, παρ. 294) 

 

Στην παροιµία αυτή µπορούµε να διακρίνουµε το ελάχιστο ζευγάρι <παντρειά> 

[padriá] / <αντρειά> [adriá] µε προσθήκη του φθόγγου [p] στην αρχική θέση της λέξης 

<παντρειά>. Είναι φανερή η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα στα δύο 

ουσιαστικά (Λ-Λ), τα οποία διαφοροποιούνται µόνο ως προς την πτώση. 

 

Βόδι να µην αλώνιζε, κόρη να µην εγέννα, 

και νιος να µην εθέριζε, ποτέ του δεν εγέρνα. 

(Καψάλης, σελ. 147, παρ. 109) 

 

Άλλο ένα ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία φθόγγου συναντάµε στην παραπάνω 

παροιµία. Στις λέξεις <εγέννα> [ejéna] / <εγέρνα> [ejérna] ο φθόγγος που µας 
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απασχολεί είναι ο [r] και εντοπίζεται στη µεσαία θέση των λέξεων (Λ-Λ). Αξίζει να 

αναφέρουνε πως οι δύο λέξεις ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου (ρήµατα). 

 

Όποιος αγαπά τον άσο, 

πάει στο σπίτι του χωρίς ράσο. 

(Καψάλης, σελ. 290, παρ. 470) 

 

Η συγκεκριµένη παροιµία αποτελεί ένα ακόµα αντιπροσωπευτικό δείγµα της µερικής, 

µη ετυµολογικής οµοηχίας. Στο ελάχιστο ζεύγος <άσο> [áso] / <ράσο> [ráso] 

εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [r] στην αρχική θέση της λέξης. Έτσι, 

προκύπτει ένα ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία φθόγγου µεταξύ δύο 

ουσιαστικών (Λ-Λ), τα οποία διαφοροποιούνται ως προς το γένος (άσο= αρσενικό, 

ράσο= ουδέτερο). 

 

Ούτε άχαλα, ούτε µπάχαλα. 

(Κοντοµίχης, σελ. 54) 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα µερικής, µη ετυµολογικής οµοηχίας, στο ελάχιστο ζεύγος 

<άχαλα> [áxala] / <µπάχαλα> [báxala] εµφανίζεται και παραλείπεται ο φθόγγος [b] 

στην αρχική θέση της λέξης. Επιπλέον, είναι άξιο αναφοράς το σχήµα Λ-Λ που 

λαµβάνει χώρα σ’ αυτή την παροιµία. 

Το σχήµα λόγου που παρατηρούµε είναι αυτό της επαναφοράς (ούτε). 

 

Άµα θέλω να σε βρίσω, χίλιες αφορµές σού βρίσκω. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 41) 

 

Στην παροιµία αυτή άξιες παρατήρησης είναι οι λέξεις <βρίσω> / [vríso] < βρίσκω > 

[vrísko], µιας και αυτές αποτελούν ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία του 

φθόγγου [k] στη µεσαία θέση της λέξης. Αξίζει ακόµα να αναφέρουµε πως οι δύο 

λέξεις έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή, µιας και αποτελούν ρήµατα (Λ-Λ). 

Επιπροσθέτως, στην παρούσα παροιµία παρατηρείται το πολυµορφικό σχήµα (σε - 

σού). 

 

Άνθρωπε, σκέψου κι άφησε τα πάθη και τα µίση 
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γιατί στο θάνατο µπροστά είµαστε όλοι ίσοι. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 338) 

 

Στο παραπάνω ελάχιστο ζεύγος <µίσοι> [mísi] / <ίση> [ísi] σηµειώνεται παρουσία / 

απουσία του φθόγγου [m] στη αρχική θέση της λέξης. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς 

πως οι δύο λέξεις (Λ-Λ) δεν ανήκουν στο ίδιο µέρος του λόγου, µιας και η λέξη <µίση> 

είναι ουσιαστικό, ενώ η λέξη <ίση> είναι επίθετο. 

 

Η ζωή πια έχει λείψει, 

σαν ριζώσει τρανή θλίψη. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 411) 

 

Στην παροιµία αυτή είναι για ακόµα µια φορά έκδηλη η µερική, µη ετυµολογική 

οµοηχία ανάµεσα στις λέξεις <λείψει> [lípsi] / <θλίψη> [θlípsi]. Εµφανίζεται και 

παραλείπεται ο φθόγγος [θ] στην πρώτη θέση της λέξης. Οι δύο λέξεις που οµοηχούν 

(Λ-Λ) δεν έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή. 

 

6.2.3.2. Παρουσία / απουσία φθόγγου στο ίδιο ζεύγος οµόηχων λέξεων 

 
Τά γεράµατα, έχουν στην πλάτη γράµµατα. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 82) 

 

Τώρα στα γεράµατα µάθε γέρο γράµµατα. 

(Μερακλής, σελ. 77, παρ. 84) 

 

Στις δύο παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος παρουσίας 

/απουσίας φθόγγων εντοπίζεται στη µεσαία θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες 

κυριαρχεί η παρουσία/απουσία του φωνήεντος [e]  είναι οι εξής: < γεράµατα> 

[jerámata] / <γράµµατα > [γrámata]. Σε αυτές τις παροιµίες έχουµε να κάνουµε µε δύο 

ουσιαστικά τα οποία έχουν την ίδια µορφοσυντακτική δοµή. (Λ-Λ). 

Τέλος, στη δεύτερη παροιµία παρατηρούµε το ετυµολογικό σχήµα (γέρο – γεράµατα). 

 

‘Όσα δούλευα ᾽ς τὰ ξένα, 
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γιὰ κρασὶ καὶ γιὰ τὰ σένα. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 337, παρ. 44α) 

 

Φύλαξε τα ξένα, να σου δώσει ο Θεός και σένα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 466) 

 

Στις δύο παραπάνω παροιµίες εντοπίζουµε το ελάχιστο ζεύγος παρουσίας / απουσίας 

φθόγγων στην αρχική θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες κυριαρχεί η παρουσία / 

απουσία του συµφώνου [k] είναι οι εξής: < σένα> [séna] / < ξένα > [kséna]. Σε αυτές 

τις παροιµίες έχουµε να κάνουµε µε δύο λέξεις (Λ-Λ). 

Στην πρώτη απ’ τις παραπάνω παροιµίες εντοπίζουµε την επαναφορά του για. 

 

Έκαµε κι η µύγα κώλο κι έχεσε τον κόσµο όλο. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 72) 

 

Μιλάνε όλοι, µιλάνε κι οι κώλοι. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 73) 

 

Στις δύο παραπάνω παροιµίες παρατηρούµε πως το ελάχιστο ζεύγος παρουσίας / 

απουσίας φθόγγων εντοπίζεται στην αρχική θέση των λέξεων. Οι λέξεις στις οποίες 

κυριαρχεί η παρουσία / απουσία του συµφώνου [k]  είναι οι εξής: <κώλο> [kólo] / 

<όλο > [ólo] και <όλοι> [óli] / <κώλοι> [kóli]. Σε αυτές τις παροιµίες έχουµε να 

κάνουµε µε δύο λέξεις (Λ-Λ). 

Τέλος, στη δεύτερη παροιµία άξια παρατήρησης είναι η επαναφορά του µιλάνε. 

 

Δώκαν θάρρος στον Αλή, 

κι έκατσε και στο χαλί. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 80, παρ. 539) 

 

Ἐδῶκαν πρόσωπον τὸν Ἀλῆν, 

κ᾽ ἐσκῶθεν κ᾽ ἔχεσεν ἀπάν᾽ στὸ χαλίν. 

(Παροτίδης, σελ. 44) 
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Στο ελάχιστο ζεύγος <Αλή(ν)> [alí(n)] / <χαλί(ν)> [xalí(n)] είναι ευδιάκριτη η 

παρουσία / απουσία του φθόγγου [x] στην αρχική θέση της λέξης. Αυτό που αξίζει να 

παρατηρήσει κανείς σ’ αυτή την παροιµία είναι πως η πρώτη λέξη είναι ένα κύριο 

όνοµα (Αλή) , ενώ η δεύτερη είναι κοινό ουσιαστικό  (χαλί). Εποµένως, εδώ συναντάµε 

το εξής σχήµα: ΛΚ-Λ. 

 

Απ’ τη µάντρα και στον άντρα. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 241, παρ. 1751) 

 

Πάρε λουγκρίν ἀπὸ γενιὰ καὶ σκύλον 

ἀπὸ µάντρα, 

πάρε καὶ γιὰ τὴν κόρη σου 

ἀπὸ φαµίλιαν ἄντρα. 

(Κοντός, σελ. 55, παρ. 178) 

 

Στις δύο παραπάνω παροιµίες συναντάµε ένα ακόµα ελάχιστο ζευγάρι µε απουσία / 

παρουσία του φθόγγου [m]. Το ελάχιστο ζεύγος <µάντρα> [mádra] / <άντρα> [ádra] 

παρουσιάζει µερική, µη ετυµολογική οµοηχία ανάµεσα σε δύο λέξεις (Λ-Λ), οι οποίες 

όµως διαφοροποιούνται µόνο ως προς το γένος (µάντρα= θηλυκό, άντρα= αρσενικό). 

Ακόµα, στη δεύτερη παροιµία εντοπίζεται η επαναφορά του πάρε. 

 

Μην κάνεις µη σου κάνουνε, 

µην πεις να µη σου πούνε, 

σε ξένη πόρτα µη χτυπάς 

και τη δική σου σπούνε. 

(Καραγιαννάκη, σελ. 22) 

 

Σαν οι πέτρες σπούνε, 

οι βώλοι είντα θα πούνε; 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ.484)  

 

Στην παρούσα παροιµία άξιες παρατήρησης είναι οι λέξεις <πούνε > /[púne] <σπούνε> 

[spúne], µιας κα αυτές αποτελούν ελάχιστο ζεύγος µε παρουσία / απουσία του φθόγγου 
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[s]  στην αρχική θέση της λέξης. Αξίζει ακόµα να αναφέρουµε πως οι δύο λέξεις έχουν 

την ίδια µορφοσυντακτική δοµή (Λ-Λ), µιας και είναι και οι δύο ρήµατα. 

Τα σχήµατα λόγου που παρατηρούνται στην πρώτη παροιµία είναι αυτό της 

επαναφοράς (µη) και του πολυµορφικού σχήµατος (κάνεις – κάνουνε, πεις - πούνε) . 

 

Τὰ ᾽δα γώ ᾽ς τὸ µέγα δρῦ, 

ἄνθρωπος νὰ µὴν τὰ δῇ. 

(Πολίτης, τόµ. Α, σελ. 436, παρ. 103) 

 

Τα ’παθα εγώ στο µέγα δρυ,  

άλλος κανείς να µην τα δει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 484) 

 

Παρατηρώντας κανείς τις δύο παραπάνω παροιµίες, αντιλαµβάνεται εύκολα πως και 

σε αυτές τις περιπτώσεις έχουµε ένα ελάχιστο ζευγάρι µε παρουσία / απουσία φθόγγου. 

Διακρίνουµε το ζευγάρι <δρυ- δρῦ> [δrí] / <δει- δῆ> [δí] µε προσθήκη / απουσία του 

συµφώνου [r] στη µεσαία θέση της λέξης <δρυ – δρῦ>. Αν και οι δύο λέξεις δεν έχουν 

την ίδια µορφοσυντακτική δοµή, αφού η µία λέξη είναι ουσιαστικό (δρυ –δρῦ) ενώ η 

άλλη ρήµα (δει – δεῖ), ακολουθείται κι εδώ το σχήµα: Λ-Λ. 

Τέλος, σηµειώνεται το πολυµορφικό σχήµα στην πρώτη παροιµία (’δα – δῆ). 

 

 

6.2.4.1. Παροιµίες µε παρώνυµα 

 

Απ’ έξω κούκλα κι από µέσα πανούκλα. 

(Μερακλής, σελ. 112, παρ. 169) 

 

Η παρούσα παροιµία περιέχει δύο ληκτικά παρώνυµα: <κούκλα>, <πανούκλα>. Η 

παρωνυµική οµοηχία των λέξεων σηµειώνεται στο ληκτικό τους τεµάχιο (ούκλα) 

[úkla].   

Τέλος, παρατηρούµε µια τοπική αντίθεση ανάµεσα στις λέξεις (απέξω – από µέσα) και 

µια έµµεση αντίθεση ανάµεσα στις λέξεις (κούκλα - πανούκλα). 

  



	 77	

Ο Σταυρίτας ρούζ’ τα φύλλα και ξεραίν’ όλα τα ξύλα. 

(Παροτίδης, σελ. 103) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν ως προς το ληκτικό τους τεµάχιο είναι <φύλλα>, <ξύλα>. 

Η παρωνυµική οµοηχία εντοπίζεται στο ληκτικό τεµάχιο των δύο λέξεων [íla]. 

 

Όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 625) 

 

Η παρούσα παροιµία περιέχει ακόµα δύο ληκτικά παρώνυµα: <γένια>, <χτένια>. Η 

παρωνυµική οµοηχία των λέξεων σηµειώνεται στο ληκτικό τους τεµάχιο (ένια) [énja].   

Αξιοσηµείωτη είναι ακόµα η επαναφορά του έχει. 

 

Μάρτης, γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 432) 

 

Άξια παρατήρησης είναι και η παραπάνω παροιµία. Πέρα από την παρωνυµική 

οµοηχία που σηµειώνεται στο ληκτικό τεµάχιο τριών λέξεων <Μάρτης>, <γδάρτης>, 

<παλουκοκαύτης> [tis], εντοπίζουµε µια επανάληψη του –κακο στη λέξη <κακός> µε 

έναν ανασυλλαβισµό <κοκα> στη λέξη <παλουκοκαύτης> . 

 

Σαν το πρώτο µου στεφάνι εις τον κόσµο δεν εφάνη. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 493) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν ως προς το ληκτικό τους τεµάχιο είναι <στεφάνι>, 

<εφάνη>. Η παρωνυµική οµοηχία εντοπίζεται στο ληκτικό τεµάχιο των δύο λέξεων 

[efáni]. 

 

Παπά µ’ πρέπει να νογάς για να βλογάς. 

(Γκρέκα – Τσιλαλή, σελ. 35) 

 

Στην παρούσα παροιµία σηµειώνεται µια παρωνυµική οµοηχία ανάµεσα στις λέξεις 

<νογάς> / <βλογάς>. Τα δύο αυτά ρήµατα έχουν το ίδιο  ληκτικό τεµάχιο [oγás]. 
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Όταν δεις βοριά να βρέχει, κάτεχε χειµώνα έχει. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 358)  

 

Στη συγκεκριµένη παροιµία συναντάµε ακόµα µία παρωνυµική οµοηχία, η οποία 

σηµειώνεται στις λέξεις <βρέχει>, <έχει>. Και εδώ το ληκτικό κοµµάτι των λέξεων 

κεντρίζει το ενδιαφέρον µας [éçi]. 

 

Ήλιος, ήλιος  και βροχή, που παντρεύονται οι φτωχοί. 

(Καψάλης, σελ. 198, παρ. 224) 

 

Η παρούσα παροιµία περιέχει ακόµα δύο ληκτικά παρώνυµα: <βροχή>, <φτωχοί>. Η 

παρωνυµική οµοηχία των λέξεων σηµειώνεται στο ληκτικό τους τεµάχιο  [oçí].   

Επιπλέον, παρατηρούµε µια επαναδίπλωση (ήλιος, ήλιος). 

 

Εφέκες το χαλίν 

κι επήεν σο τσαλίν. 

(Παροτίδης, σελ. 56) 

 

Στη συγκεκριµένη παροιµία συναντάµε ακόµα µία παρωνυµική οµοηχία, η οποία 

σηµειώνεται στις λέξεις <χαλίν>, <τσαλίν>. Και εδώ το ληκτικό κοµµάτι των λέξεων 

κεντρίζει το ενδιαφέρον µας [alín]. 

 

Αν η ζήλια ήταν ψώρα θα γέµιζ’ όλη η χώρα. 

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 123) 

 

Οι δύο λέξεις που οµοηχούν ως προς το ληκτικό τους τεµάχιο είναι <ψώρα>, <χώρα>. 

Εντοπίζουµε την παρωνυµική οµοηχία στο ληκτικό τεµάχιο των δύο ουσιαστικών 

[óra]. 

 

Άσε στη γωνιά την κάπα κι είναι ώρα για την τσάπα. 

(Καψάλης, σελ. 137, παρ. 615) 
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Και σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε µία παρωνυµική οµοηχία στις λέξεις < κάπα> 

[kápa] / <τσάπα> [tsápa]. Τα δύο ουσιαστικά έχουν το ίδιο ληκτικό τεµάχιο – άπα 

[ápa]. 

Αξιοσηµείωτη είναι τέλος η  µεσαία επαναφορά του άρθρου <τη(ν)>.  

 

6.2.4.2. Παροιµίες µε παρώνυµα στο ίδιο ζεύγος λέξεων 

 
Άφησε τα γινάτια σου, να µη σου βγουν τα µάτια σου. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 353) 

 
Συγκράτα τα γινάτια σου, να µη σου βγουν τα µάτια σου. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 347) 

 

Το γινάτι βγάζει µάτι. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 353) 

 

Στις παραπάνω τρεις παροιµίες συναντάµε µια παρωνυµική οµοηχία στο ληκτικό 

τεµάχιο των λέξεων <γινάτια> / <µάτια> και <ινάτι> / <µάτι>. Το ληκτικό τεµάχιο που 

επαναλαµβάνεται είναι –άτια, -άτι [áti, átçia]. 

 

Με µακρύ σουψί στο χέρι και στο σπίτι ο Θεός το ξέρει. 

(Καψάλης, σελ. 248, παρ. 84) 

 

Ό,τι δίνει το δεξί χέρι, το ζερβί να µην το ξέρει. 

(Καψάλης, σελ. 315, παρ. 996) 

 

Στις δύο παραπάνω παροιµίες εντοπίζουµε µια ακόµα παρωνυµική οµοηχία στο 

ληκτικό τεµάχιο των λέξεων <χέρι> / <ξέρει>. Το επαναλαµβανόµενο ληκτικό τεµάχιο 

είναι – έρι [éri]. 

Στη δεύτερη παροιµία παρατηρείται µια λεξική αντίθεση στις λέξεις δεξί – ζερβί. 

 

Νέος ψεύτης, γέρος κλέφτης. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 384) 
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Κόσµος ψεύτης, γέρος κλέφτης. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 386) 

 

Στις δύο αυτές παροιµίες επισηµαίνουµε τα ληκτικά παρώνυµα <ψεύτης> / <κλέφτης>. 

Το ληκτικό τεµάχιο που επαναλαµβάνεται στις δύο αυτές λέξεις είναι – έφτης [éftis]. 

Επιπροσθέτως, στην πρώτη παροιµία παρατηρείται µία λεξική αντίθεση (νέος - γέρος).  

 

Ο καλός ο σκύλος είν’ ο καλύτερος φίλος. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 552) 

 

Εµπρός φίλος και πίσω σκύλος. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 641) 

 

Οι λέξεις που οµοηχούν ως προς το ληκτικό τους τεµάχιο στις ανωτέρω παροιµίες είναι 

<σκύλος>, <φίλος>. Η παρωνυµική οµοηχία εντοπίζεται στο ληκτικό τεµάχιο των δύο 

λέξεων [ílos]. 

Έκδηλη είναι επίσης η ύπαρξη των σχηµάτων λόγου : ενός ετυµολογικού σχήµατος 

στην πρώτη παροιµία (καλός - καλύτερος) και µιας τοπικής αντίθεσης στη δεύτερη 

(εµπρός - πίσω).  

 

Βούλγαρο αν κάνεις φίλο, 

κράτα και κοµµάτι ξύλο. 

(Αναγνωστοπούλου & Μπουσούνη – Γκέσουρα, σελ. 245, παρ. 1801) 

 

Ἀρβανίτ᾽ἄν κάµῃς φίλο, 

βάστα καὶ κοµµάτι ξύλλο.  

(Βενιζέλος, σελ. 18, παρ. 115) 

 

Τὸ Διλίνη πιάνεις φίλο; 

βάστα καὶ κοντά τὸ ξύλο. 

(Πολίτης, τόµ. Β., σελ. 290) 

 

Τοὺ χουριάτ’ πιάσι φίλου 
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κὶ στοὺ χέρ’ βάστα ξύλου. 

(Σαλαµάγκας, σελ. 122, παρ. 2) 

 

Στις ανωτέρω παροιµίες είναι για ακόµα µια φορά έκδηλη η παρωνυµική  οµοηχία στο 

ληκτικό τεµάχιο των λέξεων. Πρόκειται για τις λέξεις <φίλο / φίλου> - <ξύλο/ ξύλου>. 

Το ληκτικό τεµάχιο που επαναλαµβάνεται είναι – ίλο / ίλου [ílo / ílu]. 

 

 

6.2.5. Παροιµίες µε παρήχηση 

 
Ο Γενάρης κι αν γεννά, του καλοκαιριού µηνά. 

(Κολέτσος, σελ. 19, παρ. 12) 

 

Σε αυτή την παροιµία διακρίνουµε παρήχηση του <να> [na] είτε µε αυτή τη µορφή είτε 

ως ανασυλλαβισµό <αν> [an]. Η επανάληψη του συµφώνου <ν> συνδυασµένου µε το 

φωνήεν <α> εµφανίζεται τέσσερις φορές. 

 

Μεγάλα λόγια, µικρά πράγµατα. 

(Σµυρνιωτάκης & Σηφάκης, σελ. 403) 

 

Στην παραπάνω παροιµία  παρατηρεί κανείς το φαινόµενο της παρήχησης, λόγω της 

επανάληψης (7 φορές) του φωνήεντος <α>  [a].  

Επιπλέον, εντοπίζουµε µια λεξική αντίθεση ανάµεσα στις λέξεις µεγάλα – µικρά. 

 

Από έξω µπέλα- µπέλα κι aπό µέσa δεν ωφέλa.  

(Μιχαήλ - Δέδε, σελ. 112) 

 

Φανερή είναι η παρήχηση του <α> [a] και σε αυτή την παροιµία. Συγκεκριµένα, 

παρατηρούµε να επαναλαµβάνεται ο φωνηεντικός φθόγγος έξι φορές. Επιπλέον, 

διακρίνουµε παρήχηση του <ε> [e], καθώς ο φθόγγος επαναλαµβάνεται έξι φορές. 

Τέλος επισηµαίνουµε την ύπαρξη δύο σχηµάτων λόγου: µιας επαναδίπλωσης (µπέλα – 

µπέλα ) και µιας τοπικής αντίθεσης (από έξω – από µέσα) . 
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Ἀλλοῦ ὁ παπᾶς κι᾽ἀλλοῦ τὰ ῥάσα του. 

(Σακελλαρίδης, σελ. 35, π. 140) 

 

Στην παρούσα παροιµία παρατηρεί κανείς την παρήχηση του <α> [a]. Ο φωνηεντικός 

αυτός φθόγγος επαναλαµβάνεται εφτά φορές. 

Επιπλέον, συναντάµε την επαναφορά του - ἀλλοῦ. 

 

Ἄσπρο χαρτὶ µαῦρα γράµµατα. 

(Σαλαµάγκας, σελ. 35, παρ. 1) 

 

Σε αυτή την παροιµία διακρίνουµε παρήχηση του <α> [a] και του <ρ> [r]. Για την 

ακρίβεια, ο φωνηεντικός φθόγγος <α> κάνει την εµφάνισή του εφτά φορές, ενώ ο 

συµφωνικός φθόγγος <ρ> εµφανίζεται τέσσερις φορές. 

 

Ἅρµεγε καὶ κούρευε, χέζε καὶ δερµάτιαζε. 

(Πολίτης, τόµ. Α., σελ. 289, π.1) 

 

Φανερή είναι η παρήχηση του <ε> [e] και σε αυτή την παροιµία. Συγκεκριµένα, 

παρατηρούµε να επαναλαµβάνεται ο φωνηεντικός φθόγγος δέκα φορές. 

Επιπλέον, παρατηρούµε µια µεσαία επαναφορά του συµπλεκτικού συνδέσµου – καὶ. 

 

Ἄλλα τὰ µάτια τοῦ λαγοῦ κι ᾽ἄλλα τῆς κουκουβάγιας. 

(Καρανικόλας, Σ. & Καρανικόλας, Α., σελ. 28, παρ. 70) 

 

Έκδηλη είναι και εδώ η παρήχηση του <α> [a]. Ο φθόγγος εµφανίζεται δέκα φορές. 

Ακόµα εντοπίζουµε την επαναφορά του - ἄλλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις  

Από τα αποτελέσµατα της µέτρησης των σχηµάτων οµοηχίας που µελετήθηκαν και 

εντοπίστηκαν στην εργασία αυτή, ανακύπτει το γενικό συµπέρασµα της µεγάλης και 

έντονης παρουσίας των σχηµάτων αυτών στις παροιµίες. 

Συγκεκριµένα, το είδος οµοηχίας που υπερτερεί στις παροιµίες είναι η µερική, µη 

ετυµολογική οµοηχία µε εναλλαγή φθόγγου. Με µεγάλη διαφορά  ακολουθεί η µερική, 

µη ετυµολογική οµοηχία µε παρουσία / απουσία φθόγγου. Για την ακρίβεια, η µερική, 

µη ετυµολογική οµοηχία µε εναλλαγή φθόγγου στις παροιµίες εµφανίζεται σχεδόν 

τρεις φορές παραπάνω απ’ ότι η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία µε παρουσία / 

απουσία φθόγγου. 

Στην τρίτη θέση συναντάµε τα παρώνυµα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παροιµίες µε 

ολική οµοηχία. Ακολούθως βρίσκουµε τις παροιµίες µε παρήχηση. Τέλος, τα τονικά 

ελάχιστα ζεύγη απαντώνται στην τελευταία θέση. 

Το πλήθος των παροιµιών που επεξεργαστήκαµε ανέρχεται στις 243 παροιµίες. 

Σε αυτές αναζητήθηκαν τα σχήµατα οµοηχίας (ολική – ετυµολογική ή µη οµοηχία, 

µερική - µη ετυµολογική οµοηχία µε τονικά ελάχιστα ζεύγη, µερική – µη ετυµολογική 

οµοηχία µε εναλλαγή φθόγγου, µερική - µη ετυµολογική οµοηχία µε παρουσία / 

απουσία φθόγγου, παροιµίες µε παρώνυµα και τέλος παροιµίες µε παρήχηση. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από το Γράφηµα 1, το σχήµα οµοηχίας που 

εµφανίζεται τις περισσότερες φορές είναι η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία µε 

εναλλαγή φθόγγου. Μάλιστα, εµφανίζεται σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από το 

επόµενο σε σειρά σχήµα οµοηχίας, αυτό της µερικής, µη ετυµολογικής µε παρουσία / 

απουσία φθόγγου. 
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  Γράφηµα 1. Συχνότητα εµφάνισης σχηµάτων οµοηχίας στις      

παροιµίες  

 

 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο παραπάνω γράφηµα, το σχήµα οµοηχίας 

που εµφανίζεται τις περισσότερες φορές είναι η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία 

µε εναλλαγή φθόγγου (147 παροιµίες). Ανακύπτει λοιπόν το συµπέρασµα πως η 

παρουσία της είναι σχεδόν τριπλάσια από τη µερική οµοηχία µε παρουσία / 

απουσία φθόγγου (51 παροιµίες). Η εµφάνιση των παρώνυµων εντοπίζεται στην 

τρίτη θέση (24 παροιµίες), ενώ η ολική οµοηχία (11 παροιµίες) απαντάται στην 

τέταρτη θέση. Επιπλέον, η παρήχηση (7 παροιµίες) εντοπίστηκε σε µόλις εφτά από 

τις 243 παροιµίες που µελετήσαµε, ενώ οι παροιµίες που περιλαµβάνουν τονικά 

ελάχιστα ζεύγη είναι µόλις τρεις (3), µε αποτέλεσµα να τις συγκαταλέγουν στην 

τελευταία θέση. 
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Γράφηµα 2. Ποσοστό εµφάνισης των σχηµάτων οµοηχίας 

 

 

 

 

 

Στο Γράφηµα 2 που προηγείται µπορούµε να δούµε το ποσοστό εµφάνισης των 

σχηµάτων οµοηχίας στις παροιµίες που µελετήσαµε. Από το παραπάνω γράφηµα, 

γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το 60% των σχηµάτων οµοηχίας που εµφανίζονται, 

είναι η µερική, µη ετυµολογική οµοηχία µε εναλλαγή φθόγγου. Ακολουθεί η 

µερική, µη ετυµολογική οµοηχία µε παρουσία / απουσία φθόγγου, καθώς 

εµφανίζεται σε ποσοστό 21%. Τα παρώνυµα εµφανίζονται στην τρίτη θέση µε 

ποσοστό εµφάνισης 10%, ενώ µε µικρή διαφορά ακολουθεί η ολική, µη 

ετυµολογική οµοηχία µε ποσοστό 5%. Στην 
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προτελευταία θέση εµφανίζεται η παρήχηση µε ποσοστό 3%, ενώ στην τελευταία θέση 

βρίσκουµε τα τονικά ελάχιστα ζεύγη µε ποσοστό µόλις 1%. 

Η συστηµατική  οργάνωση, παρουσίαση και µελέτη των παροιµιών µας οδήγησε στην 

ταξινόµησή τους καθ’ οµάδας µε κοινά χαρακτηριστικά τόσο ως προς τον βαθµό 

οµοηχίας (ολική – µερική οµοηχία), όσο και στον εντοπισµό παροιµιών που 

χρησιµοποιούν οµοληκτικά παρώνυµα, αλλά και αυτών που αναδεικνύουν το 

φαινόµενο της παρήχησης. 

Από το αναρίθµητο πλήθος των παροιµιών, που απαντώνται στη γλώσσα µας, 

επελέγησαν αυτές που παρουσιάζονται στην εργασία µε κριτήρια ώστε να δίνουν µια 

σαφή και αντιπροσωπευτική εικόνα για την ποικιλία, το περιεχόµενο, τον συµβολισµό, 

την εξέλιξή τους στον χρόνο και τον χώρο, τη γλωσσική τους εκφορά (ντοπιολαλιά, 

αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, καθαρεύουσα, δηµοτική) κ.τ.λ. 

Χωρίς να µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι παρουσιαζόµενες παροιµίες είναι 

αντιπροσωπευτικές (µε ποιο κριτήριο άραγε) του πλήθους των παροιµιών της γλώσσας 

µας, παρατηρούµε ότι υπάρχει έντονη αριθµητική δυσαναλογία του πλήθους των 

παροιµιών µεταξύ των επιµέρους οµάδων, µε επικρατούσα µακράν την οµάδα των 

παροιµιών µε εναλλαγή φθόγγου. 

Η παραπάνω έρευνα προσπάθησε να αποδείξει και µε  αριθµούς πως τα σχήµατα 

οµοηχίας είναι βασικό και κυρίαρχο χαρακτηριστικό των παροιµιών. 
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