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o ΛEΞΙKoΓPAΦΙKOΣ xEΙPΙΣMoΣ TΩN EΘNΙKΩN KYPΙΩN
oNoMATΩN ME METAΦoPΙΚIΙ ΣHMAΣΙA
ΑΓΓEΛΙΚΗ EYΘYMΙOY & TPΙΑNΤΑΦYΛΛΙA ΣΑΡAΦtΔoY

This paper discusses the general issue of national proper names with metaphoric meaning
in lexicography. More specifically we investigate a) to what extent dictionaries contain
such names in their entry-v/ords, given that they are considered to belong in the borderline
between coπιmon and proper nειmes and b) what types of information are given in their
definitions. This study, based on contemporary monolingual Modern Greek dictionaries,
reveals many inconsistencies, which betray the peφlexity of the lexicοgrapher when it
comes to accounting for proper names with metaphorical meaning.

1.

Ειοαγωγιi

Στ61o9 τηζ εQγαo[αg αυτηE ε(,ναι να εξετdσεt τoν τQ6πo με τoν oπoιo παQoυ-

oιdξoνταt τα εΘνtxd, xιiρια oν6ματα _η αλλιωζ τα oν6ματα εθνιxoτητων,
εθνoτητωγ χαι πατoixων μιαζ πεgιo1ηg- με μεταφoQιxη oημαolα oτα μoν6γλωoαα λεξιxd τηE νεoελληνιxηg γλιilooαgl. H εqγαolα απoτελεi,ται απ6 θξι
μ6ρη.Πιo oυγxεxριμθνα, στo πqιbτo xαι δειiτεqo μ6goE θα αναφερθοιiμε oε
Θεωρητιxd ξητηματα πoυ αφoqoιlν στην χατηγoQ[α των εθνιxιilν πιiqιων oνoμdτων, ενιil oτo τqlτo μ6Qoζ θα εξετd,σoυμε τoυζ γλωooιxor}g μηxανιομoυg
πoυ ευθιiγoνταt για τη xqηοη των xυqlων oνoμd,των ωE xoινιbν. Στo τ6ταρτο
μ6QoE Θα εξετ0σoυμε σε πoιo βαθμ6 ενσωματιilνoγται τα εθνιπd πriqια oν6_
ματα oτo λημματολ6γιo εν6g λεξιxοιi, ενιb oτo π6μπτo xαt txτo μ6ρo9 θα
εατιd,ooυμε τη μελ6τη μαζ στα λεξιxd τηζ νεoελληνιxηg xαι ειδιx6τεqα oτα
διiο βαοιxd μoν6γλωοoα παι επ[τoμα λεξιxd τηζ νεoελληνιxηg πoυ 61oυν εxδoθεi τα τελευταiα 1ρdνια, τo λεξιx6 τoυ Mπαμπινιιilτη (1998, 2η €xδ.20a,
ανατιiπ. 2005) (oτo εξηg ΛNEΓ) xαι τo λεξιx6 του Ιδριiματog Tqιανταφυλλ(,1. H εργαoiα αυτη απoτελε[ oυν61εια τηE εQγασiαg των Eυθυμloυ & Κd,qλα (20Ο5), πoυ
εξετdξει, τo λεξυxoγqαφιx6 xειρι,oμ6 xυρ[ων oνoματων (ανθqωπωvυμ[ων) με μεταφoριxη oημαolα του τιiπoυ ΚαξανιiβαE, M6yαιqα, Mαιxηναg, Mαθoυααλαg,xτ}'".
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δη (199s) (oτo εξηs ΛKN). Tθλog, στoν επ[λoγο, Θα ουνοιplooυμε τα βαoιxd,
oυμπερdσματα τηg 6ρευνdE μαζ.

2.

H οημαοiα τωv xfqιων oνoμd,των

Mε τα xriρια oν6ματα ιixoυν αo1oληθεi, οτo παρελθ6ν πoλλoi ερευνητ69 διατυ_
πιbνoνταg o xαΘιiγαE τη διxη τoυ Θεωg(,α oγετιxa με τo αν τα oν6ματα αυτd
61oιlν oημαο(,α η 6xι. Aπ6 τη μiα μερια, υπαρ1oυν θεωq[,εg, 6πω9 αυτ69 των
Miιl (1843) xαι Kripke (1972)' πoυ υπooτηρ(,ξουν 6τι τα xιiqια oν6ματα δεν
61oυν oημαoiα xαι λειτoυργoriν ωg ταμπ6λεE πoυ παραπ6μπoυν oε μ[α συγχεxριμ6νη xαι μoναδι,xη oντ6τητα (βλ. θεωq[,α τoυ Κripke των ανελαoτιxων δειxτιbν (rigid designators) πoυ αφoqor3ν τα xιiρια oν6ματα, στo Κripke |97Ζ). Με
dλλα λ6για, χαι για να χQησtμoπoιηooυμε 6ναν 6ρo πoυ πqoθρ1εται απ6 τoν
Salmon (1981), oι θεωρ[εg αυτ69 υπoστηQ[ξoυν 6τι τα oν6ματα ε(,ναι μη-ΙτεQLγραφιxα (non descriptional) xαι απoqg[,πτoυν (βλ. Κripke 1972:283ff) 'χατoνoμαoτιx6g' πQoσεγγloειg τoυ xfqιoυ ον6ματoζ (βλ. παραπdτω), δηλ. πqοτdoειg
του τιiπoυ Σωxgατηζ σηψα(,νει <<τo dτoμo πoυ oνoμdζεται Σωxρdτηg> (6πω9
τιg ε[,1ε ειoηγηΘε(, o Κneale |962).
Απ6 την dλλη, 61oυν διατυπωθε(, ΘεωρiεE πoυ υπooτηρ(,ξoυν 6τι τα xιiρια oγ6ματα 6xoυν οημαoi,α, ωοτ6οo xd,Θε θεωqiα δ1νει τη διπη τηE εQμηνε[α για τo ε[,δog
τηE σημαo[,αg αυτηζ. Πιo αυγxεxριμ€να, oqιoμ6νε5 θεωρLεg, 6πω9 αυτ69 των
Frege (1'892), Russell (19Ο5), Strawson (1950) xαι Searle (1958), δ6xοvται 6τι τα
πriρια oν6ματα θ1oυν μ6νo πεQιγQαφιxη oημασiα, πoυ απαgτ(,ξεται απ6 τo oιiγo_
λo 6λων των πQoτdοεων πoυ ιo1ι1oυν γLα μια ovτ6τητα χαι αττoτελoilν πεQιγQα_
φ6E τηζ (π.x.η οημαoiα τoυ oν6ματoE 'AqιοτoτθληE' εlναι τo οιiνoλo των εxφqd,σεων <<o δd,οπαλog τoυ Mεγd,λoυ ΑλεξdνδQoU>>, <o φιλ6οoφoζ πoυ γεγνηθηxε
oτα ΣτdγεLQα>> xλπ.). Πq6xειται για πεQLγQαφιxλg θεωρ(,εg των xιiqιων oνoμd,των or3μφωνα με τιg oπo[εE η σημαο[,α εν69 xιiριoυ oν6ματo9 οε xd,πoια σιrrχ,εxριμ6η χaηση τoυ ε[ναι 6να oιiνoλo απ6 ιδι6τητε9 πoυ σιrptqoτoυvιαι ωg μ[α
πεQιγQαφη πoυ €1ει τη δυνατ6τητα να ξεxωq|oει η να διαxρ(,νει μεταξri dλλων
αντιχειμθνωγ xdπoιo αντιxεlμεγo τo οπoi,o αγταπoχρiνεται στην πεqιγραφη
αυτη (βλ. Ρilatova 2005, Αbbott υπ6 6xδ.). E(,ναι εξdλλoυ γνωoτo 6τι o Frege oτη
ΘειilQηoη τoυ ενσωματωoε την πεQtγaαφη oε αυτ6 πoυ oν6μαoε oημαα(,α (Sinn,
αψλιxd, sens&1τoυ oν6ματoζ. Eπoμθνωζ, αιiμφωνα με τιζ πεQtγgαφιx6g θεωρiεg
τηE σημαoiαg, υπαq1ει μiα πεqιγaαφη τηζ σημαo[αE των xιiqιων oνoμd,των, χαι
αυτη η πεQιγQαφη, 6πω9 χαι o oριoμ6g, διαxρiνει αυτ6γ πoυ φ6ρει τo 6νoμα.
Αγτ[,θετα, υπdρ1ουν θεωρiεg 6πωg τoυ Kneale (|962), πoυ αγαφ6ραμε ανωτθρω, τoυ Kleiber (1981) χαι τoυ Geurts (1997) πoυ υπoστηqlξoυν 6τι τo xιiριo
6νoμα 6xει oημαolα πoυ ιooδυναμε(, με €να xατηγ6qημα χατoνoμαo(,αg (η οη2. Γνατην απ6δoση τoυ 6ρoυ "Sinn" oτα ελληνιxd

βλ. Σγoυρoιiδη (2003: 25t-251).
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μασια τoυ 'Π6τρο9' εiναι <<oνoμd,ξoμαι Π6τgog>)3. Oι θεωρi,εg αυτ69 oνoμd,ξo(quotation
theories), επειδη <<στη βαoη τoυE ... υπoστηQ[ξoυν 6τι τo πεqιεx6μενo εν69 oν6ματoE παqαπ€μπει στo [διo τo 6νoμα> (Geurts |997 319).
Και oι τQειζ αυτ69 θεωq(,εg, τηg 6λλεψη9 νoηματoζ' oι πεQLγQαφιx6g xαι oι
μεταγλωooιxt'E,61oυν xoιγ6 χαQαχτηQιoτιx6 6τι εδqdξoνται πd,νω oτη μoναδιx6τητα τoυ αντtχειμ6νoυ αναφoqdE τoυ oν6ματo9 ωg πqοΤ6γ τηE xαταδηλωoηg
τoυ πtlριoυ oν6ματo9 (uniqueness of denotation). Ωoτ6oο, η μoναδιx6τητα τoυ
αντtχειμ6νoυ αναφoρdg τoυ xfqιoυ oν6ματo9 μπoρεi να ε(,ναι πρoΤ6ν των
αυμφραξoμ€νων τoυ λ6γoυ εvτ6g του oπο[,oυ τo xriριo 6νoμα χQησιμoπoιεi,ται
(uniqueness relative to discοurse context) (βλ. λ.1. Gundel et al. 1993, Birner &
lΜard 1998, μεταξt] dλλων).
H τελευτα[,α αυτη πgoο6γγιση των xιiριων oνoμd,τωγ εντd,ooεταL στη λεγ6με_
νη θεωρiα τηζ αναφoQαζ των xfqιων oνoμd,των (reference theory), otiμφωνα
με την oπο[α η σημασi,α εν69 xriριoυ oν6ματoE εiναι απλιbg τo ατoμo οτo
oπo[o, εντ6g τoυ συγ?4εxριμ6νoυ JtεQLt{,εLμ6νoυ (context) χaiσηζ τoυ, τo 6νoμα
αναφ6ρεται. H αναφoQtxη θεωρ(,α επλαμβd,νει τα xr3qια oν6ματα ωg μoναδιx6g
αναφoρ6g oε xaπoια συγχεxριμ6νη oντ6τητα. Eτσι, η σημασ[α εν69 xιiριoυ
oν6ματo9 ε[,ναι τo d,τoμo oτo oπoi,o τo συγxεxριμ6νo γλωooιx6 oτoι1εLo αναφ6qεται. Αυτ6 δεν οημα[νει 6τι π.χ. τo 6νoμα NfuoE μπoρε( να oημα(,νει τoν
xd,θε d,νΘgωπo ξε1ωqιοτd, πoυ φ6ρει αυτ6 τo 6νoμα. Δι6τι 6ταν χQησιμoπoιotiμε xriqια oν6ματα, oυνηθωg αντιλαμβαν6μαoτε απ6 τo oιiνoλo τoυ περιxειμ6νoυ πoLo dτoμo απqιβιbg επιλιiγει η, αλλιιbg, δε[,1νει τo xιiqιo 6νoμα. Eπoμ6_
VωE, γtα την αναφoQιxη θεωq(,α η ιtννoυα τoυ ΙτεQL}tεLμ6νoυ απoτελε(, oυσιαστιx6 oτoι1εi,o τηE ουγπρ6τηοηζ τηζ.
Πoλιi xοντd ατη θεωqlα τηg αναφogdg τoπoΘετoι]νται }dαι oι θεωqητιx6g
πQoσεγγi,οειg τoυ xυqιου oν6ματoE των Marmaridou (Ι991), Gary_Prieur
(|994), Jonasson (1,994), πoυ πQooπαθoιiν να oυνδυdooυν τιζ παQαπdνω θεωq(,εg xαι εxτιμotiν 6τι η '6πoια9 μoQφηζ' αημαolα των xιiριων oνoμdτων διαμoqφωνεται σε πεqιoo6τεQα τoυ εν6g επ(,πεδα ηlxαι oε αυνδυαoμ6 με χειμενιx6g παραμ6τqoυg. Αναφιθqoυμε ενδειxτιxd τη θεωρητιxη πqοo6γγιση τηζ
Marmaridou (1991), πoυ υπoστηQ[ξει 6τι υπd,ρ1oυγ πεQισσ6τεqo xαι λιγ6τεqo
,rt,
πQωτoτυπιlηα xιiqια oν6ματα. Tα πqωτοτυπιxd xriρια oν6ματα δεν 6xoυν ση_
μαoiα χαι παQαπιiμπουν oε 6να μ6νo αντιxε[,μενo αναφoqd,g, ενιil τα λιγ6τεqo
πQωτoτυπιτια xfρια oν6ματα ιθ1ουν οημαo[α πoυ πεQιλαμβd,νει μεταξri dλλιrrv
τo otiνoλo των εγxυxλoπαιδιxιbν γνιiloεων πoυ 61oυν oι oμιλητθg για τo αvτιxεlμενo αναφoqαg. Δ61εται δηλαδη 6τι υπdq1ει 6να oυνε169 (continuum) μετα_
ξιi xιiqιων χαι xoιγιbν oνoμd,των, με απoτ6λεoμα τα λιγ6τερo πQωτoτυπιτια

νται μεταγλωαoιxtg (metaΙinguistic) η θεωqiεg παραπoμπηg

3. Γι,α μια αναλυτιxη παqoυolαοη των βαoιxΦν θεωqιιilγ πoυ 61oυν δι,ατυπωθε(, για τα
xtiρια oν6ματα βλ. Κleiber (1981), Marmaridou (1991).

172 AWελιιιi

Ευilυμioυ &Tqιαwαφυλλυd Σαqαφ[δoυ

μ6λη τηE χατηγoQιαE των πtlριων oγoματων να oυγ1θoνταt με τα xoινd, 61ι
μ6νo ωζ πQoζ τη σημασiα αλλd χαι ωζ πQoE τη μoQφη χαt γα γραφovται αλλoτε με xεφαλαlo αqxιx6 γQαμμα xαυ dλλoτε με μιxρ6a.

3. Η πεqiπτωση τωγ εΘγιxιbv

xfqιων oνoμιιiτων

oπωg αναφ6ρει η Marmaridou (1991 47), o 6qοg εθνιxα oν6ματα εiναι αqxετd
χαι χQησιμοπoιε[ται για την αναφoqα τ6οo oε oν6ματα γλωooιbν xαι
διαλ6xτωγ (π.χ. ελληνικd, ΙτovτLαxιi), 6oo χαι σε oνoματα xατoixων μ(,αg 1ωaαζ η ανθριbπων μLαE συγχεχQLμ6νηE εθνιx6τηταζ (π.χ. Ελληναg, Κιν6ξo9) xαι
oτα επiΘετα πoυ παρd,γoνται απ6 αυτd (ελληνιx65, xινεζιx6g). ΒπLoηζ επισημα(,νει 6τι υπdρχoυν γλιbooεg, 6πω9 η αγγλιxη, πoυ γρd,φoυν ολα τα εθνιxd,
oν6ματα με xεφαλαlo αρ1ιx6 γq&μμα, ενιil dλλεg γλιilooεg, 6πωg η ελληνιxη,
γqd,φoυν με xεφαλαlo μ6νo τo 6νoμα πoυ δηλdlνεt τoν xd,τoιxο η αυτ6ν πoυ
ανηπει σε συγχεχqιμ6νo €Θνog.
Σημειιbνεται ωoτ6οo 6τι oqιoμ6νoι εQευνητ6g, 6πωg o Αllerton (1987), υπooτηqlξoυν 6τι στην xατηγoρiα τωγ xilριων ονoμd,των ανηxoυν μ6νo τα oυσια_
oτιγ'a αλλd. 6xι τα επ[θετα, δι6τι η μoναδιx6τητα τoυ αγτtχεlμενoυ αναφοqd,g
ε(,ναι δυνατη μ6νo για τα oν6ματα των γλωooωγ αλλd 61ι γι,α τα oυoιαoτιxd
xαι επ[θετα πoυ δηλcbνoιlν εθνιxoτητα.
Αrrr[θετα, η Marmaridou (l99|z 48) ΘεωQε[ 6τι η χατηγoρ[,α των oυoιαατιxιbγ
xαι επιθ6των πoυ αναφ6ρovται σε μ(,α εθνιx6τητα τιατ€γει περιθωqιαxη θ6η μεοα
oτα 6qια τηζ χατηγoρlαg των xιiριων oνoματων' αλλd δεν την απoxλε[,ει εvτελιbg _
6πω9 o Allerton (1987)- απ6 την xατηγoqlα των xυg[,ων oνoμd,των για δυo λ6_
γoυζ: α) γιατ(, γqdφοvrαι με χεφαλαlo, xαι β) γιατ(, η oqθoγgαφιxη αtπη oυμβαη
oυνδ6εται με την χoινωνιχη xαι γλωοoιxη εμπειq[α των αΦqιilπωγ. 'oπωE υπoαrηQ[ξει η [,δια, η εθνιx6τητα εiναι μ[α 6woια με μεγαλη πoλπιoμιxη βαqriτητα χαι
tστοQtχoχowωνιxη οημαoiα. H τd,αη πoυ 61oυν οι γλωooεE να γQαφοιΙν με χεφαλα(,o αρxιx6 γQdμμα τα oν6ματα χαι τα επiθετα πoυ δηλιbνoιrv εθνιx6τητα αv[αναxλd, την ιδια(,τεQη σημαo[α των εwoιιilν πoυ oυνδιξoνται με τιE λ6ξει9 αυτ6E
πθqα απ6 xαθε oρθογραφιxη oυμιβαoη. Eπιoημα(,νει επ[ηg 6τι oι λ€ξειg αυτθg εiναι μη πQωτoτυπι;na xιiqια oν6ματα μ6νo εφ6ooν για τoν oqιoμ6 τoυE χQησιμoπoιηΘoιiν xρπηqια μoaφηζ χαι, ημαo[αg. Ωατ6oo, αν ληφθoιlν ιπ6ψη xoινωνιx6g
xαι πoλπιoμιx6g παρdψτqoι, ενδε1oΦνωE oι λ6ξει9 αυτθg δεν εiναι τ6οo πεqιΘω_
ευQriζ

4. Σε 6,τι, αφoρd την ελληνιxη βιβλιoγραφiα, αναφ6ρoυμε εδΦ εγδειxτιτια τιg εργαolεg
των Ανδριιilτη (1959), Bαγιαxdxoυ (1963), MπoιjτoυQα (19l2)' Συμεωνiδη(1992)τtαι
ToμπαΤδη (1990), πoυ εQευγoιiγ τα ελληνιxα xriρια oν6ματα απ6 δια1qoνιxη xυρlωg
αxoπιd, τηg Γιαwαxlδoιl (1992), ποιl ουξητατνg oημαoιoλoγιxdg θεωρ[εg των Searle
xαι, Kripke, χαι τoυ Tρυφεροι}λη (2ω1), πoυ εξετdξει τα xιiρια oν6ματα πoυ χQησL_
μoπoιotiνταt ωg xoιγd απ6 oημαoιoλογιxη xαι δια1ρoνι,xτ] xυρlωg oπoπιd,.
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Qιαχ6ζ σε σχ6σrl με τα υπ6λoιπα xtiρια oν6ματα (βλ. Marmaridou 6.π: 48). Eπ(,oηg
αημειιilνει 6τι ενιil τα oν6ματα των χωΦν ε[ναι ταμττ6λεg χωQιE ημαο(,α, τα oυ_
oυαoτιxd, η επ(,Θετα πoυ παqdγo\παι απ6 αυτd, δεν ε(,ναι εvτελιbg αυθα(,qετα χαt μη

απιoλoμμ6να, δι6τι εwoιoλoγιχα σχετlξovται με την θwoια τηE χωQαg μθoω τηg
oπoiα αναφθρovrαt σε 6να αιrτιxεlψνo η oε μ[α ιδι6τητα (Marmaridou 6.π.: |77).
Στα διio βαoιxd οriγxqoνα λεξιxd τηS xoιγηg νεoελληνικt1g, τo ΛNEΓ χαι τo
ΛΚN, τα εΘνιxd, oν6ματα oρlξoνται πιo συγ}ιεχQιμ6να ωE εξηE:
εθνιx6g-η-6 t...1 4. ΓΛΩΣΣ. Ε,θνιxα (εw. oν6ματα) (τα) oν6ματα, oυoιαoτιxd,
xαι επiθετα, παqαγωγα τoπωvυμ(,ων xαι εθνωνυμ(,ωγ πoυ δηλΦνoυγ τoν xd,τoιχo π6ληg, 1ωqιoιi, αυτoιi πoυ ανηxει σε συγχεχQιμ6νo 6θνo9 τi τoν xαταγ6μεvo απo εxε[. π.γ. Aθηναbg, Boλιωτηζ, Περιoτεqιωτηg, x.}τπ. (ΛNEΓ)
εΘνυx6g-η-6 t...] ΙΙ1. (γqαvull".) εθνιxα oν6ματα 11'αl, ωζ oυσ. τα εθνιlια, oι λθξειg πoυ δηλιilνoυν τoν xατοιxo εν6g τ6πoυ (χιilQαE, π6ληE xτλ.) η αυτ6ν πoυ
xατdγεται απ6 αυτ6γ τoγ τ6πo. t...] (ΛKN)
Στην εqγαolα αυτη θα υιoθετηooυμε τoν oQισμo πoυ δLνεται oτα διio αυτd
λεξιxd χαL στo εξηg με τον 6qo εθνιxd oν6ματα θα αναφεq6μαατε στoν xατoυxο εν6g τ6που, αυτ6ν πoυ xατd,γεται απ6 6γαν τ6πo η πoυ ανηxει σε συγχ,εχQι_
μ6νo 6θνog.

Eπ[oηg, η γQαμματιxη τoυ Tριανταφυλλiδη (1988: t28-t30) για τα εθνιxd,
oν6ματα αναφ6ρει τα εξηζ: <Πολλd oυσιαστυxd παqdγoνται απ6 oν6ματα χωQιbν, π6λεων χαι γενιχd, τ6πων, γναL oημαiνoυν τoν d,νθqωπo πoυ xατdγεταt
απ6 τoν τ6πo αυτ6 η που τoυ ανηxει. Tα oυσtαστLxd αυτd oνoμd,ξoγται εΘνιxd,
η πατqιδωνυμιxd xαι πα[,qνoυγ τιg αxoλoυθεg tιαταληξευgz Poδog-Poδiτηg, Β6λoE-Boλιωτηζ. [...] Πoλλd, εθνιπd σΕ -αζ, -ηζ :llαL ιδ(,ωg σε -oζ δεν παqd,γoγται
απ6 τα oνoματα των τ6πων, αλλ' αντ(,θετα oνoμd,oτηχαν ot χιilQεE απ6 τα εΘνιxd: [...] Ελληνεg-Ελλαδα, Aγγλog-Aγγλiα, Βoιiλγαρog-BoυλγαQ(,α''.
Xαqαxτηριoτιxd εLναι 6τι oτoιlg oqιoμoιig πoυ δlνoνταt στα λεξιxd χαι στtζ
γQαμματι^ιtζτηζ νεoελληνιxηg για τα xιiρια oν6ματα oπd,νια αναφ6ρoνται τα
εθγιx0 oν6ματα η δ(,νoνται παραδεiγματd τoυζ:
xιiριog-α (λ6γ._(,α), o 1. [...] 4. ΓΛΩΣΣ. (α) xιjQto 6νoμα τo ιδιαiτεqo 6νoμα,
με τo oπolo συγχεχQιμθνo πρ6oωπo, ξιbo η πρd,γμα δι,αxρ(,νεται απ6 τα αλλα,
πQoσφωγε(,ται με αυτ6 χαL τo πριilτo γQdμμα τoυ oπoloυ γρd,φεται πdντoτε με
xεφαλα[,o: o Γιdννηση Mαqiα/o Aλφει6E/o oλυμπog/η ΠdτQα/η ΑΘηνα/o oxilλog μoυ o Mαξ ΑNT xoιν6/πρoσηγoQtχ6 6νoμα t...] (ΛNEΓ)
xιiριog_α-o [...] Κιigιo 6νoμα, τo oυσιαoτυτιo πoυ δηλιbνει oQtσμ6νo, πq6oω_
πo η πρdγμα. t...1 (ΛKN)
<Λ6γoνται πtiρια oν6ματα τα oυσιαoτιτια πoυ σημαiνoυν 6να oριoμ6νο πQ6σωπo, ξΦo η πρdμα. Tα xυρι6τεQα ε[δη των xυρ[ων oνoμd,των ε(,ναι τα oν6ματα των ανΘqιilπων }tαι τα oν6ματα τωγ τ6πων, που λ6γoνται χαι τoπωνυμ[εg.
[...] Tα oν6ματα των ανθριilπων (ανθqωπωνυμi,εE) εiναι βαφτιoτιxα oν6ματα η
oιχoγενευαxd> (Tqιανταφυλλi,δηg 1 988 : 2o1,).
<<Κtiρια ε(,γαι τα oν6ματα ανΘρΦπων (ανθρωπωνιiμια), ξιilων (ξωωνriμtα),
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τ6πωγ (τoπωνιiμtα), ημεQωγ, μηνιbν χαι εoQτιbν. Eπioηζ ωE πιiρια oν6ματα
χQησtμoπoιoliγται χαυ τα oν6ματα πQαγμdτων, χτηQ[,ωγ παταoτημd,των, πλo[ωγ 6ργων τ61νη9 xλπ. Tα xιiqια oν6ματα Θεωqoιiνται μoναδιxd,. T6τoια oν6ματα διαxρlγoγται στη γQαφτi με τηγ πεφαλαιoγQαφηση τoυ αQχιxoti τoυg γadμματoE> (Kλαiqηg-Mπαμπινιιilτηg 1996: 4-5)5.
Ωoτ6oo oτo ΛNEΓ, στo o16λιo πoυ αναφιθρεται oτα εθνιπd oν6ματα, τα
εθνιxd oν6ματα αναφ6qoγται με τo χαQαχτηqιoμ6 xιlqια:
<<ΣXoΛΙo: Eθνιxd oν6ματα ωE oυσιαoτιnα η επ[θετα. H πεqLπτωση πoυ ιθνα
εθνιx6 xιiριo 6νoμα δ[,νει λαβη στoν σχηματισμ6 μιαg λ6ξηg, η oπolα δηλιbνει
πια, ανεξαQτητωζ τηt αQχιχτiE πηγηs τηζ, συγχεxριμι6νo χαQαχτηQιoτιx6 η ιδι6τητα, δεν εiναι oπdνια [...]".
Απ6 τα παQαJτd,νω μπogoriμε να συιrrτεqdνoυμε 6τι, 6πω9 πoλλol ερευνητ69
@.x.Marmaridou 1991), 6τoι }.l,αt τα λεξιxd, χαL oι γQαμματιπ6g των γλωooιbν,
ε(,τε βqloxoγταt σε αμηχαν[α ωg πQoζ τoν αχQtβη oqιoμ6 τιαι 6νταξη τωγ εθνιxιilν oνoμdτων oε μlα συγχεχ,Qιμ6νη xατηγoρ[α, εLτε θεωρotiν τα εθνιxd, oν6ματα περιθωqιαπd μ6λη τηζ χατηγoqiαg των πυqiων oνoμd,των6.
Θα αιlμφωνηαουψ με τη Marmaridou (1991) για τoν μη πQωτoτυπιx61αqαxτηQα των εθνιxιbγ oνoμdτων, επι,σημαlνovταg 6ναν αx6μη παρd,γovτα: τα εθνιπd,

oν6ματα πoυ ανηxoυν στην xατηγoρ[,α των oυσιαστtχιbν δεν αναφθqoνται oε 6να
μoνo πq6oωπo, 6πωg τα oν6ματα πρooιilπων τoυ τιiπoυ Γιαιnrηg, Nαqxιααog,
αλλα oε μ[α xατηγoqiα, θνα oιiγoλo πqooιilπων. Eπ(,oηζ Θα oυμφωvηooυψ με τoγ
Allerton (1987) oτo 6τι τα εθγιxd, oν6ματα πoυ ανηxoυν στην xατηγoρiα των επtθ6των δεν μπoφιiν να θεωqηθoιiν xιiqια oν6ματα, δι6τι 6να επiθετo δεγ trlπogεi
να παQαπ6μιpει oε 6να αvτιxεlμενo αναφoρdE, αλλd oε μ[α ιδι6τητα η μiα oγtοη7.
4. Tα x{lqι,α ov6ματα πoυ χQησιμoπoιo{lγτα] μεταφoQιn&

ω6noιν&

Yπdρxoυν ωoτ6oo χαι πεQtπτιiloειg 6πoυ τo xιiριo 6νoμα χQησtμoπoιεiται ωg
πoιγ6. T6oo oτα παραδε(,γματα (1-3), 6oo xαι ατα παgαδε[,γματα (4-8) τα ανθqωπωvtiμια Καζαν6βα9, M6γαιqα xαι Nd,ρxLσσoζ, τα εθνυxd oν6ματα φιλι'lτπιν6ξα,
εγλ6ξo9, παqιζιdνα, γιlφτoEχQησιμoπoιoilγται ωg xoινα με μεταφoqιxη ημαoi,α:
1.

o

Γιd,ννηg εLναι αληΘιν6g Καξαν6βα98.

5. Στη γQαμματtxη των Ηolton, Mackridge & Φιλιππdxη-Warburton (1999) δε γiνεται
ειδιxη μνεLα στη σημασ[α τωγ xιiριων oνoματωv.
6. Για τo θ6μα τηg περιθωρυαxηg θ6αη9 των xυρiων oνoμd,τωγ στην αναλυoη τηg γλιbooαg, βλ. παι Eυθυμioυ & Κdρλα (2ω6).
7. Για τη διdxqι,oη μεταξf επιΘθτωγ }ιαt oυσιαατιxιilν βλ. μεταξιi d,λλωγ Wierzbicka
(1e86).

8. Για τα ανθρωπωνfμια με μεταφoριπη oημαoiα, βλ. xαι EυΘυμiου & Καρλα (2ω6).
Για τo θ6μα τωγ πQοσδιορι,oμιilγ πoυ oυνoδειiουγ τα πfgια oν6ματα oτιg 1ρηoειζ αυ-
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Η Mαqi,α εiναι στltτη M6γαιρα.
3. o Π6τρog ε[,ναι νd,qxιooog.'oλo χ,oιτdξεταt στoν xαθq6φτη.
4.ΕxεLνoζ o ΠαQ-ΠtQ, o ooυηδ6g πoυ -δεν_ αγωνi,ξεται στo'αxλ6νητo φαβo_
ρ[', εi,ναι πoλιi αναχατωooriραg. Για φιλιππιν6ξα τoγ αχQιβoπλτ]ρωoαν
χαι τoν πηqαν πθqυoι τo xαλoxαiqι. Για να oυμμαξ6ψει τo xθντρo χαι να
oqγανιiloει τηγ oμdδα. Και μ6χQι τιilqα 6xι μ6νo δεν oυμμαξεtiει, αλλd
2.

'πqoooxη λεqιbνει'. Λ6qα

ε1ναυ o Παρ-Πεq9.

5. Exτ6g 6μωE απ6 τη xqfoη τoυ

6qoυ'Φιλιππινιiξα'ωg μεταφoqd,ζ για γα

δηλωθεi η υπoτ6λεια' η υπoταχτtπ6τητα, η παθητιx6τητα, η δειλ(,α, υπdq-

χει χαι η χQηση τηg 'Φιλιππιν6ξαg' ωg μεταΨοQdζ/ουμβ6λoυ υψηληE xoινωνιxηg ταξηg. Στo ελληνιx6 πλα[oιo, η oιxιαxη βoηΘ69 απ6 τιg ΦιλιππiνεE 61ει xαταoτε( ουνΦνυμo τηζ παqoυoiαζ χQημdτων χαι τηg α[,oΘησηζ
ανηxειν (η μιαg πρooπdΘειαg απ6χτησηζ αιlτη5 τηg α[oθηoηg) αυγxεxριμ6νων oιχυαxιilγ oμdδωγ/ατ6μων οε αγιilτεQη χotγωνιxη ταξη10.
6.Eτoν, αg δοιiμε χαι την xαθ' 6λα ελληνιxη λ6ξη....MπoυτLx: H λ6ξη μπoυτLx 6γει πυα πεqdσει στην ελληνιπη γλιiloοα [...] πqooπαΘηοτε να βρε(,τε
απ6 πoιαν ελληνιxη, xoιν6τατη μdλιoτα λ6ξη θα μπoρotioε να πρo6ρ1εται
τo γαλλιx6 boutique, απ6 τo oπo[,o εμεig δανειoτηχ,αμε τη μπoυτLx μαg.
Aπ6 την απoθτixη! H απoθηxη λoιπ6ν, πoυ oημαυνε στα αQχα[α 6,τι xαι
oημερα, αλλd xαι '1ιilqog εναπ6θεoηE πρoμηθειιilγ' xαι oιγd,-oιγd, 'τιαταστημα ιpιλιxιbν', πθραoε απ6 τo Bυξdντιo στα μεσαιωνιxd, λατινιxd, παι
απ6 εxε[ oτα πρoβηγxιανd botiga, botica, απ6 τo oπolo πρoxtiπτει χαι τo
παλαι6 γαλλιx6 boutique. t...] Παλαι6τερo λατινιπo δαγειο, τo aBotheca,
6δωαε τo ιταλιπ6 bottega, αλλd, χαt τo oημεqιν6 γεQμανιχ6 Apotheke
(φαρμαxεio) [...] Για να γυqloει xαπoτε σε μαE, πoλυτεληg xι αγνιbQιστη,
oxtτηπαριξιdνα11!
7. Καλd ε; Πoλιi γυφτog αυτ6g o Td,xηg. Bγαi,νoυμε μ6νo τQειζ μηνεE χαι με
αφηoε να πληριilσω τα διxd μoυ 1Θεg στo εστtατ6qιo12.
0ριομ6να εθνιxd, oν6ματα ιθ1oυν την τdoη να απoχτotiν μεταφoριxη σημαoiα μθoα oε φqdαειg:
s. Eγγλ6ξοg-εγγλ6ξog, αλλd, oτα xor3για τεiνει να γlνει 6λληνα9. Και μιλd,με
στα μoυσιπd xoιiγια γιατ(, στα Qαγτεβοιi τoυ ε[ναι πdντα εγγλ6ξo9. Tα πεq[,εqγα εγγλ6ξιxα αxotiοματα tιvo step, uχ, garage τι}''π. μαλλoν τoν αφη_

dλλωι Jonasson (1992)' Kleiber (1992). Eπlοηg γtα τη χQτioη των
ονομd'των αιlτιbγ oε πoλυλεxτιxa oliνθετα, βλ. Gavriilidou (1997).
9. Aπ6 την ιoτοoελLδα http://www.sport.gr/cafe.
(,δα http ://www. kethi. gr/greek/meletes.
1 0. Απ6 την ιστoσελ
1 1 . Aπ6 τηγ ιστoσελ iδα http ://www.ysee.grlagora/viewtopic.
12. Aττ6 την ιστoσελ i,δα http ://www.ne o. gr/modules.
τ6g, βλ., μεταξri
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νoυν παγεQα αδιdφoρo. E[ναι o mr Beat τoυ σταθμoιi 6τι ιilρα xαι να xανει εχπoιΙ;πη. Παλι6τεqα εi,1ε αο1oληθε[ oτoγ Sky 9913.
9. -T1ω τελειιilοει τtζ σπoυδθE μoυ χαι δεν oxoπειiω να επιoτρ6ψω oτη Eλ_
λdδα oτo dμεoo μ6λλoν. Tι πQoβληματα θα αντιμετωπ[oω αν με[,νω oτo
εξωτεριπo xαι δεν πd,ω οτρατ6; -Αν xdγεtE τoν xιν6ξo xαι δεν παQoυσια_
oτεig 6ταν αε παλθooυγ, xηQιlσσεσαt αγυπ6τατl'τ0ζ με τιζ ελαφq6g επιπτιilσειE αγlrπoταξiαg πoυ αναφ6qαμε la.
10. Γιατ(,; Aφoιi εγιil μπαiνω εδιil xαι Ζ 1ρ6νια πoλιi oυ1νd oτo Ιnternet με
GΡRS (ειδιxα xατα τη διdgπεtα των μεταxινηαειbγ μoυ) χαι τα μdτια μoυ
δεν €γιναν σαν Κιν6ξoυ (doχετα αν xdγω τoγ Kιγ6ξo xαμιd, φoQα... αυτ6
δεν oφε[λεται στo GPRS)l5.
11. Mοιdξω για αμεQιχ,ανdxι; Για αμεQtχανdxι με π6qαoεE; (Δεν ε(μαι αφεληg, δεν μπoqεi,g να με ξεγελdoειE). Η φQdση, πoυ 6xει ηδη παλιιiloει
xαπωE, γεννηθηxε xατα τη δεxαετ(,α τoυ 1950, 6ταν τo λιμdνι τoυ Πειqαιd, πλημμιiριξε απ6 αμεQtχανoιiE ναιiτεE πoυ ιiπεφταν ειixoλα θtiματα
των αετoνιξηδων τηg πιdτoαg: Koiτα Qε dνθρωπoE πoυ πdει να δoυλ6ιpει εμιiνα... Pε πιiριε, για xo[ταξ6 με xαλd _6χι, να με xoιτd,ξειE! Δε μoυ
λεg, μoιdξω για αμεQι}ιαγαπι; ΛoυγτιξμηE, oδ6E Aβtioooυ αριθμ6E μηδ6ν, ο. 29|6.

12. - Πρdγματι, πoλιi xαλ6
-

παι1νiδι που δεν ε[1ε την επιτυx[,α πoυ 6πqεπε.

Nαι xαι λ6νε 6τι o τυπog πoυ τo xαταoxευαoε 6γινε τoιiqxoE απo τα νειiQα τoυ xαι αλλαξε επdγγελμα! Ag ε[ναι xαλα τα γoυQoιiγια oι παQαγωγol17!

Για να πεqιγqαιpoυν πεQtπτιilαειg παρ6μoυεζ μ' αυτ69 των παQαδειγμd,των
(1-12), oι πεQισο6τερoι γλωoooλ6γoι χQησιμoπoιotiν τoν 6qo μεταφoQd (βλ.
Marmaridou 1991, Jonasson L9g2, Κleiber t992)|8, ενιb oριoμ6νoι γαλλ6φωνoι

xυqi,ωg γλωooολ6γoι χQησιμoπoιoliγ τoν 6ρo αντoνoμααfα (Dumarsais |977,
Flaux t992, Fontant 1998). Aπ6 την αλλη, ελα1ιοτot εQευητ6g 1ρηoιμoπoιουν
τoν 6ρο μετωwμiα (Morier 1981). o Dumarsais (1997: 98) θεωqεi τηγ αvτoνoμαo[α ιiνα εiδog oυνεxδo1ηg, 6πoυ χQησιμoπoιεi,ται 6να xoιγ6 6νoμα oτη θ6oη
πυρioυ oν6ματo9 η 6να xrigιo oτη Θ6oη xoινoιj. Στη δεtjτεqη πεqiπτωση αυτ6 γiνεται για να xαταδειxΘεl 6τι τo πq6oωπo για τo oπolo μιλdμε μoιd,ξει με αυτον
πoυ φθρει τo xfqιo 6νoμα ωζ πQoE xdποιo ελd,ττωμα η αρετη. oπωg παρατηqε(,
3. Aπ6
t4. Aπo
5 . Aπ6
1 6. Aπ6

την ιστoσελiδα http://www.radio 1.grlstation/people.
την ιστoσελ iδα http ://www.panepistimio. comΛo\γto/stratologika.
την ιστοσελ iδα http ://www.techteam.grll ofiversion/index.
την tστoσελiδα http://www.Sarantakos.com/fraseis/sxolia.
|7 . Aπo τηγ ι,στoσελ iδα http ://www.8amepro. grlmodules.
18. Για τo oχημα τηζ μεταφoQαζ υπdρ1ει αφθονη βι,βλιογραφ[,α, πoυ η αναφoQd, παι παQoυolαoη τηζ ξεπεQνd, τα 6ρια τηg εργαο[αg αυτηζ.
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η Fontant (1998: 6), oε πεQιπτωση αντoνoμασιαE, τo χιiQυo 6νoμα 1d,νει την ιδι6τητα πoυ θχει να αναφ6Qεται σε θνα χαt μoναδιx6 αvτιχειμενo αναφoqdg, για να

μπoρ6oει να δηλιiloει πλ6oν μια χ,ατηγoQια χαt αJτoχτd 6να εwουoλoγιxo περιε16μενo με βαoη xαπoιεE ιδι6τητεE πoυ o xατoγ1EτoυE τtE 6χει οε μεγαλo βαθμ6.
Aπ6 την αλλη μεqιd,, η μεταφoρd oυγxqiνει διio (αoιiνδετoυE μεταξri τoυg)
6qoυg, πoυ τoυζ εxλαμβd,νει ωE μθλη χατηγoQιιilν oτη βdoη μιαζ η περιοo6τεQων χoινιirν τoυg ιδιoτητων, π.x. η oιωπη ε('ναι xqυα6E, o 6qωταg ε(ναι €να πεδ[o μαxηE 'Oμωζ, 6πω9 αναφ6ρει η Flaux (1992 4o4t), ενιil ατην πεq(,πτωοη τηE
μεταφoρdg θ1oυμε γα xd,νoυμε με τo oπoιoδηπoτε μθλog μιαζ xατηγoq[σζ, τl
αγτoνoμαolα αφoρ& θνα σηχεχQιμ6νo dτoμo πoυ δηλιilγεται απ6 τo xriqιo 6νoμα. Στην αv[oγoμαolα τo αντιxε(,μενo αναφoρdg τoυ εν6g μ6λoυE τηζ oriγxριoηg

εiναι θνα μoναδιx6 ατoμo πoυ εiναι πqooδιoqιoμdνo με αxgi,βεLα χαt πoυ φ6qει
oι}γoλo ιδιoτητων πoυ τo διαxρiνoυν απ6 τα dλλα dτoμα. Απ6 τη d,λλη, o 6qog
μετωνυμ[α χQησιμoπoιε[ται γtα περιπτιiloειg παq6μoιεζ μ' αυτ6g των παQαδειγμd,των Ε'('δα μ(,α αυvταγη oτoν ταελεμεvτΕ, Κoiταξα στoν ατλαwα να δω πoιj
βρ('oxεται η Koυβα, o ααθενηg παα1ει απ6 παqχLνσoν (βλ. μεταξιi dλλων
Marmaridou 1991, Flaux 1992, Gary-Prieur t992, Jonasson t992, Fontant 1998,
Tqυφερotiληs z0o1', Eυθυμloυ & Κdρλα 2ω6). Στη μετωνυμlα, γiνεται oιiγxριoη
διio 6ρων πoυ σχετ(,ξoνται μεταξιi τoυE 6xι με βdoη την oμot6τητα, 6πω9 στην
περ(,πτωoη τηE μεταφoqdg, αλλd με βαoη τη γειτν(,ααη (contiguity): π.χ. χQησLμoπoιε[ται o σηγQαφ6αζ αντ[ τoυ 6qγoυ (μoυ αρι!αει να διαβαξω Ελυτη), o δημιoυgγ69 αγτ[ τoυ πρoΤ6vτoζ (tχει 6ναν Nταλ( στo γQαφε[o τηg), τo μ6ρo9 αντ(,
τoυ 6λoυ {qρειαξ6μαστε νεo α[μα στην επιxε@ηαη), nL.α.lg. 'oπωg αναφ6qει 1α_
QαχτηQιστιnα o Bελotjδηg (20Ο5: 191-193), τ6αo η μεταφoρd 6αo χαt η μετωνυμiα ε[ναι εwoιαπ6gxατα τη φιioη τoυE χαι ιΙJ[oQot3ν να oυμβατιxoπoιηΘoιiν χαt
να αJτoτελ6ooυγ αυτ6ματα, αoriνειδα μoντ6λα οx6ψηg,6μωE η μεταφoρd εμπλ6xει διio θwoιεg _τη μiα τυπιτι0" σηχεχQιμ6η χαt την dλλη τυπιπd αφηqημ6νη-,
που ε[vαι απoμαχρυoμ6νεE η μια απ6 την dλλη στo εγνoιαπ6 μαg or1oτημα, ενΦ
η μετωγlrμiα εμπλ6xει διio oτoι1ε[α οτενd, oυνδεδεμ6να μεταξιi τoυE oε εννoιαx6
επ[πεδo (βλ. xαι Kδvecses ΖWΖ: 147). Eπ[αηg, η μεταφoρd, 6xει ωg βαoιxη τηg
λειτoυργ(α την xαταν6ηoη εν69 πρd,γματoE με τoυζ 6ρoυg τoυ d,λλoυ, ενι.b η μετωvυμ[α 61ει ωg βαoιxη λειτoυqγiα να παg61ει νoητιxη πρooπ6λαση σε θγα oτ61o μ6oω μtαζ πηγηg-δεtxτηxαι να χατoνoμdζει η να αναφ6ρεται oε xd,τι αναφθQoγταE xατι dλλo πoυ εiναι τμημα τoυ η oτεγd oυνδεδεμθνo με αυτ6 (Bελoιiδηg
6.π.: 193, Knowles & Moon 2oa6:54). Kαι ενιil,6πωg αναφθqoυν oι Κnowles &
Moon (ΖΦ6: 5Ζ-53), στη μεταφoQα oι ow6τητεζ πoυ εμπλ6xoνται ε(,ναι χωQιoτtg, αotiνδετεg μεταξιi τoυζ xαι ανηxoυγ σε διαφορετιxd πεδi,α, στη μετωvυμ[α
19.

Για oιiγxQιoη τηE μετωνυμi,αg με τη μεταφoρd, βλ. xαι Bελoιiδηg (20Ο5), Chandler
QWL 130-131)' Κnowles & Moon (2ω6), Κδvecses (2w2).Eπioηg, γtα πεQισo6τερεg λεπτoμ6ρει,ε9 για τo σχημα τηE μετωγυμ[αg βλ. μεταξΦ d,λλωγ τoυg Dumarsais
(1977), Fontanier (1997), Flaux 09n).
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εμπλ6xoνται δlio στoιχεια πoυ ανηχoυν στo [,διo πεδ(,o χαι εiναι στηγ oυσια
μ6ρη τoυ [διoυ πqdγματog. Στη μετωνυμiα πoλri ου1νd επιλιθγεται 6να συστατυπo η 1αqαχτηQιστιπ6 γνιilρtσμα ενog 6λoυ πqoxειμθνoυ να χατoνoμαoει τo 6λo
(π.1. τo αiμα για να πατoνομdσει τoγ dνθρωπo, τo γυαλi, για να χατoγoμd,oει
την τηλε6Qαση). Eπoμ6νωζ, cιν στην περ(,πτωoη τωγ xιiριων oνoμd,των πoυ χQη_

σtμoποιoιiγται ωg xoινα Θεωqηooυμε 6τι πρ6xειται για μεταφoqd,, δε16μαoτε
6τι τo Σxωτo6ξoE χQησLμoπoιε[ται γtα να χαQαχτηρ[oει 6να πq6oωπo, π.χ. τoν
Π6τρo, αντ[, τoυ τσιγγor}νηg, επειδη o Πθτgog χαt o Σxωτo6ξog μoιdξoυν ωE
πQoζ μια xoιΦ τoυE υδι6τητα, την τσιγγουνιd, (αναλoγα χαt τo M6γαιρα αντ(,
τoυ χαχιd (γυνα(,xα), π.ο.x.), ενιil, αν θεωρησoυμε 6τι πq6xειται για μετωvυμ[,α,
θεωgoυμε oτι τo Σxωτo6ξog χQησιμoπoιε[ται αγτi τoυ τσυγγoιiνηg, επειδη η
τσιγγoυνυα ε[,ναι μυα τυπιχη ιδι6τητα (απ6 τo οιiνoλo των ιδιoτητων) των Σπωτα6ξων (xρηoιμoπoιεlται δηλαδη τo μθρog αγri τoυ 6λoυ, αναλoγα ηxατιtα ε(,γαυ
μθνoυ να απoφιiγoυμε τη χQηση διπληg (η τqιπληg) oρoλoγ[,αE, θα xρηοιμoπot-

ofμε μ6νo τoν 6go μεταφoρα, δι6τι χQησtμoπoιε[,ται απ6 τα πεqιo6τεgα λεξιxd
χαι την πλειoιpηφlα των μελετητων πoυ εξετdξoυν τα xιiρια oν6ματα. Aξ[ξει
πdντωg γα σημεtωθε(, 6τι ανεξαQτητωζ τoυ 6qoυ που θα επιλθξει o ερευνητηg
για να αναφερθε[ oε περιπτιiloειζ πoυ τo xtlgιo 6νoμα χQησιμoπoιεiται ωg xoιν6
_αγτoνoμασiα, μεταφoqd η μετωνυμ(,α- η ιδι6τητα πoυ αJτoτελε(, τη βdoη τηζ
ν6α9 χατoνoμαolαg oυνδ6εται dμεoα με τιE εγrιυxλοπαιδιx€g γνιbοειE πoυ 61ει o
oμιλητηE για τo αντιxε[,μεγo αγαφoQαζ του πtiριoυ oν6ματoζ χαι δεν ανηxει
υπoχQεωτιxα oτιg ταξινoμιx6g ιδι6τητ6g τoυ αλλd oυνηθωg στtζ στεQεoτυπιxθg,
τιg ιδι6τητεζ πoυ oυγδ6oγται με τα οτερε6τυπα, δηλαδη τιg δoξαα[εE, τιg πεπoιΘηoειg, τιζ πQoχαταληψειζ, Tιζ δειoιδαιμoνiεg πoυ αναπτt3oooγrαι στo πλαloιo
μιαζ xoινων[,αζ, Tt.x.<oxoτo6ξιχη τσιγγoυνιd,>>, .<πιoτη Πηνελ6πη> (για τo εlδog
των ιδιoτητων πoυ επιλ6γoνται στη μεταφoριπη χaηση των xυρ[,ων oνoμdτων
βλ. Marmaridou 1'99l:98, Jonasson 1992: 71).
Ωoτ6oo, 6πω9 διαπιoτιirνoυν πoλλol γλωoοoλ6γoι, 6λεg oι πεQιπτιiloειg με_
ταφoριxηζ χaησηζ των xυρ[ων oνoμdτων δεν εiναι 1διεg. T6oo η Flaux (1992
40) 6oo χαι η Jonassοn (1992:.73) υιoθετoιiγ την αποιpη 6τι υπαq1oυν διαφoqετιxoi, βαΘμo[ παγ[ωoηE τωγ μεταφoQιxιbν xυq[,ων oνoματωγ. Η Jonasson (1992:
73) xατατdoοει στα παγιωμ6να μεταφoQιxd oν6ματα xυρ[,ωζ πεQιπτιiloειg μυθιxιilν χαι φανταoτιxιilν πρooιilπωγ, π.χ. Πηνελ6πη, Καooανδρα, Λoλ(,τα, Γoλυαθ, δoν Zoυαη ενιil oτη δειiτεqη περ[,πτωση τoπoθετεi xυqlωg πρ6oωπα τηg
αriγ1qoνηE πQαγματιx6τηταζ, π.χ. Σoυμα1ερ, To6μαxU, ATνoταιν, Ωναoηζ.
Αγτioτoιχα η Flaux (Ι992:40) θεωqε[ 6τι μπoρoιiμε να μιλd,με για πεqιπτιboει6
πληQoυE παγ[ωoηg, 6ταν μπoρoriμε να διilooυμε oτo πιiριo 6νoμα oριαμ6 ανd,λoγo μ' αυτ6ν πoυ θα δiναμε oε 6γα xoιν6 6νoμα. Στιg πεqιπτιiloειg αυτ6g η
γλωooιxη xoιν6τητα η μεγdλog αgιθμ6E oμιλητιilν 61ει oυνδ6oει τo xιiριo 6γoμα με συγχεχQιμ6νo ενγoιολoγιx6 πεqιε16μενo, o μνημoνιχ69 δεoμ6E με τo αQγυx6 αντιxεlμενo αγαφoQdζ 6xει 1αθε[ xαι τo πtiριo 6νoμα 61ει γ(,νει πια xoιν6.
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τα λεξιxd

H λεξιxoγQαφι}tτi πQαχτιχ,η oυνηθωg απoχλειει τα χliQια oν6ματα απ6 τη μαλεξιxd εγσωματιbγoυγ xr3ρια oν6ματα οτo
λημματoλ6γι6 τoυE η oε χωQιoτ6 παρdρτημα xαι, 6ταν oυμβα(,νει αυτ6, πQ6χεtται για λεξιπd πoυ δεγ ε(,ναι αμιγιbg λεξιxd γλιilooαg αλλd 61ουν επιπλ6oγ
χ,Qoδoμη των λεξιxΦν. Eλd,1ιοτα

εμυxλoπαυδιx6 1αgαxτηq&3. o βαoιx6g λ6γog τoυ αJτoχλειoμori των oνoμdτων αυτιitν εi,ναι η περιΘωριαxη θ6oη πoυ 61ει τo xιiριo 6νoμα oτη γλωοοιxη
θεωρ(,α (βλ. xαυ παqαπdνω), εφ6ooν α) πoλιi oυ1νd, δε θεωgε(,ται αληθιν6 oη_
με[o, αλλd ετιxιξτα πoυ παQαπιiμπει αε 6να μoναδιx6 αντιxεlμενo αναφoρdg η
αημε[o πoυ με φτω16 oημαoιoλoγιπ6 πεqιε16μενo, χαι β) oε αντiθεoη με τo
xoιν6, δεν xατoνoμd,ξει μtα χατηγog|α αγτtχεtμ6νων, αλλd, oυνδ6εται με xd,τι
συγχεχQLμ6νo (βλ. παι παραπαν ω)24 .
Ωoτooo, o απoxλειομ6g των xιiριων oνoμdτων απ6 τo λημματoλ6γιo ενog
λεξιxori δεν εi,ναι ειixoλη υπ6Θεoη. T6oo oι Θεωqητιxol γλωoαoλ6γoι, 6πω9
πQoαναφ6ραμε, 6oo παυ oι λεξιxoγqdφoι αντιμετωπLξουν δυοπoλ(,εζ στo να
βqoυν ευxρινη 6ρια μεταξιi των χotνιilν xαι xιiqιων oνoμd,των25, για τoυg λ6γoυE πoυ αναφ6ρθηxαν στην πρoηγotiμενη εν6τητα.
Aπ6 τη oτιγμη λoιπ6ν πoυ υπdρχoυν περιoo6τεQo χαt λιγ6τερo πQωτoτυπιxd xιiqια oν6ματα xαι πoλλd, xriρια oν6ματα τεiνουν να χQησιμoπoιοιiνταL χαι
ωg xoινd (π.x. μ6γαιqα, oxωτα6ζoζ) Λ xαι γα μετατq6πoνται εντελιbE oε xoινd,
(π.x. τoελεμεvτ6E), ε[,ναι διiοxολo γα Θ6oει xανε(,g σαφη xgιτηqια γLα την ενσω_
ματωoη τoυE oτo λημματoλ6γιo εν69 λεξιπoι1. Συνηθωg, 6να λεξιx6 γλωοoαg
τε(,νει να περιλαμβdνει μ6νo τα xιiqια oν6ματα πoυ χQησιμoποιoιiγταt ωE χoι_
νd,, πoυ θ1oυν παραγωγα (π.χ. λoιtιιoυλεLoζ, λαxωνtx6Φ Λ πoυ εμφαν[ξoνται αε
oτερε6τυπεE ε}.(,φQdοειg @.x. τo xoυτ(, τηg ΠανδcbQαζ, xανω τoν ΚινΕξo).
ΑγτiΘετα, αγ τo λεξιx6 61ει εγxυxλoπαιδιπ6 1αραxτηQα, 61ει την τ0oη να εν_
oωματιilνει μεγαλιiτεQo αριθμ6 xtiριων oνoμd,των. Στη oυν61εια θα εοτιd,ooυμε
τη μελ6τη μαE στo λεξιxoγqαφιx6 1ειριoμ6 τωγ εΘγιxιilν xι}qιων oνoμdτων στα
λεξιxd τηg νεoελληνιxηg.
6. Tα

εθγιxιi xιigια ov6μιατα oτα μovιiγλωοοα }''εξιx6ι τη5 ελληvιxlig

Στη oυν6χεtα τηE εργαoiαg θα εξετd,σoυμε τoν τq6πo με τoν oπoio παQoυ_
oιd,ξoνται στα λεξιxd ΛNEΓ xαι ΛKN τα xιiqια oν6ματα πoυ δηλιilνoυν oγ6ματα εθνιπoτητωγ, εθνoτητων χ,αι πατoixων χαι χQησtμoπoιοιiνται μεταφo_
23.Για τη διdxριoη μεταξιi εγxυxλoπαιδιxιilν λεξιxιbγ χαι λεξι,πων γλιilooαg, βλ.

Bθjoint (1994:30-31).
24.Γυα περαιτ6ρω oυξητηoη βλ. Rey-Debove (1998), Gary-Prieιr (Ι9Ψ).
25.Βλ'. }tαι παQαπαγω. Γυα oυξητηoη βλ. Marmaridou (1991), Tgυφεqoιiληs (2001).
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QLχα ωE χoινα26. Θα διερευνηθoriγ τ6oo η μαχ,Qoδoμη 6oo χαι η μιχQoδoμη
των λεξιxιilν.

6

1.

H μαχQoδoμη

'oooγ αφoqα στην μαxρoδoμη, θα εξεταooυμε α) αν υπαρ1oυν συγ}ιεπριμιiνα
xριτηρια επιλoγηg των oνoμdτων εθνιxoτητων με μεταφoQιxη oημαο(,α, β) αν
τα oν6ματα αυτd γρdφoνται με αq1ιx6 xεφαλαlo τ] μιxρ6 γQαμμα xαι γ) αν η
μεταφoQLxη oημαolα τoυg παqoυoιdξεται σε χωQιστ6 λημμα η εναωματΦνεται
oτo λημμα τoυ xυρloυ oν6ματog.
6.1.t. Eπιλoγη των λημμdτων

Απ6 την απoδελτlωoη των δtio λεξιxιbν oυλλ6ξαμε ουνολιxd 55 πεqiπου λημματα εΘνιxιirν oνoμdτων27 1oυoιαoτυxιilν xαι επιΘ6των πoυ παQαγoνται απ6

αυτd) με μεταφoqιπη oημαο(,α: απ6 αυτd τα 45 ε[ναι oυσιαστιτια, π.γ. Εβραiog,
Εγγλ6ξoE, εγιil τα 10 ε(,ναι παqαγωγα επiΘετα28, π.x. oτιE φqd,σΕLζ γεQμανιx6
(νoυμερo)' γεQμανυlιoE (φo'ιjgνo), ακωτα6ζιxo (vτoυg), oxωτoεξιxη (φoιioτα),
δiλιo (πρoβλημα), μαλτ6ζυκη (αγελαδα). Σε 6,τι αφoqd τα παρdγωγα αυτα,
oριoμ6να παρd,γoνται απ6 βdοη γtα την oπolα δεν μαqτυρεiται μεταφoQιπη οημαo[α, π.γ. μαλτ6ζιxo5, δηλιoE xαι δηλιilνoυν ιδι6τητα πoυ δεν εxλαμβdνεται
ωg αμεoα oυνδεδεμ6νη με ιδι6τητεg τoυ λαoιi που χατoνoμαξεται απ6 τη βdοη.
Στην πεq(,πτωoη αυτη, η αημαoLα τoυ εθνιxoιi επιθ6τoυ α1ετ[ξεται με ιστoqιxα
γεγoνoτα, τα oπoiα αναφ6ρoυν oυνηθωg εγxυxλoπαlδειεζ χαι oqιoμ6να λεξιxd.

H oυγxριτιxη €gευνα των δrio λεξιxων (βλ. xαι παqdQτημα oτo τθλoE τηE εQγαo[αg) 6δεξε 6τι η επιλoγη χαt o τg6πog παqoυο[ασηE των εΘνιxιbν oνoμdτων
διαφθρoυν. Πιo συγχεχQtμ6να, τo ΛNEΓ περιλαμβd,νει περιοo6τεqα xfqια oν6ματα (ε(,τε αυτd, ε(,ναι εθνιxd, ε[τε 6χι) απ6 τo ΛKN. Στoγ πq6λoγ6 τoυ αναφ6_
Qoγταt χαι τα εξηg: <Eντ6g τoυ xυqioυ oΦματoE αυτoιi, δηλ. ωg λημματα τoυ
Λεξιxoti, οr3μφωνα με τtζ οιiγ1qoνεg απ6ψεtζ τηE λεξιπoγqαφiαg για τη συγπρ6τηοη τoυ λημματoλoγioυ, 61oυν oυμπεqιληφθε(, τα oπoυδαι6τεgα xιiqια
oν6ματα (ανθρωπωνιiμια, ελληνιxd, xαι ξ6να τοπωνιiμLα) [...] Tα xr3ρια oν6ματα στo παq6ν Λεξιπ6 απoτελoιiν βαoιx6 συστατtχ6 τoυ λημματoλoγioυ με πληρoφoqlεg υπ6 μoρφη ερμηνευμdτων χαt -για πριbτη φoQα οε ελληνιx6 λεξιx626. Αγ0λoγη μελ6τη γtα τoγ λεξιπoγραφιx6 1ειριoμ6 των γαλλιxιilν xιiρι,ων oνoμdτων
oτα μoν6γλωσσα λεξι,xd τηg γαλλιτιiζ txει γ[νει απ6 την Fontant (1998).

27. Β}''. xαυ παρdρτημα oτο τ6λo9 τηg εργαα[αg.

28. Συλλ6ξαμε μ6νo παρdγωγα επlθετα xαυ 61ι dλλoυ εlδoυg παρd,γωγα,6πω9 βλαγυd,
yυφτιdxτλ. Σημειιilνoυμε 6τι η μελ6τη μαζ επtχεντρΦνεται στη μελθτη τωγ εΘγιxιilγ
oυσιαστιχΦγ xαι 61ι των επιΘ6των πoυ παρdγoγται απ6 αυτd (βλ. xαι παραπανω τη

oυξητηoη oγετιxa με τo αν τα επLΘετα θεωρorivται xιlqια oν6ματα).
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με ετυμoλoγιπθg πληqoφoqiεg για την πρo6λευoη πdΘε πtiριoυ oν6ματoE, ελλη_
νιxoιi η ξ6νoυ>. (ΛNEΓ' 25)
Aγτ(,Θετα, τo ΛKN περιλαμβd,νει oτo λημματoλ6γι6 τoυ <<απ6 τα εΘνιxd, oυ_
oιαoτιπd tdαL τα xriρια oν6ματα, 6oα δ[νoυν επιπλ6oγ γλωοoιxθg πληqoφoqlεg,
π.γ. Eβρα[og, Toυρxog, Γιανηg, Θtομαg> (ΛΚN, tα' ). Oαoν αφoρα oτα παρd,_
γωγα, τoνi,ξεται στo [διo λεξιπ6 6τι απ6 τα επiθετα αε -ιx6g, -Lt{,oζ πoυ παρd,γo_
νται απ6 oν6ματα χωQων, π6λεων η απ6 εθνιxd, oυσιαστtxd, πεqιλαμβdνovται
6oα δεγ 61oυν αυτ6ματη παQαγωγη, π'Χ". Aγγλ('α-εγγλ6ζιxoE, (β)
oτo λεξιπ6
"(α)
τα παρdγωγα απ6 μεγdλεg }ιαLliγνωοτ6E χωQεE, π6λει9, πεqιox6g xτλ., π.x. Qωoιx6g, γαλλιx6g, αθηναTx6g, θεooαλιx6g, (γ) 6oα αναφ6qoγται οε ιδι6τητεg
εν6E λαoιi, χαQαχτηQιoτιxα πqoToντα xτ}τ. π.γ. αγλιx6 γιoιiμoρ, δαν6ζιxo 6πιπλor> (ΛΚN, ια' ). Eπ[oηE, πoλλd παqdγωγα απαντoιiν oτo αντioτoιxo λημμα
τoυ επιθηματog, 6πω9 <oι λ6ξειg ooλωμιατηg xαι παλαμιατηg π.1. δεν υπαρ_
χoυγ ωg λημματα στo λεξιx6' Θα τιg oυναvτηoει 6μω9 o 1ρηoτηζ στo λημμα
_ιoτηE [...] (ΛΚN: ια')
".
6.1.2. Παρoυο[,αση των λημμd,των

'Oooγ αφoqα στoν τρ6πo γaαφηζ των εθγιxιilν oνoμdτων (δηλ. με xεφαλαlα η
μιxqd αρxιxd γgd,μματα), διαπιοτιilνoυμε 6τι υπαρxει η εξηs ταοη: oν6ματα
πoυ χQησιμoπoιoιiνται ταυτ61qoνα ωE xtiqια χαι ωE πoινd, γqdφoνταt με χε_
φαλαio γQdμμα }ιαι στα δυο λεξιxa @.x. Εβgα[og, Εγγλ6ζog, Toτjρxog), ενιil
oν6ματα πoυ χQησιμoπoLotiγται o1εδ6ν απoxλειατιxa ωg πoινd,, δηλ. ε(,ναι
παγιωμ6νεE μεταφoQεζ, γρdφoνται με μιxρ6 (αβδηρ(,τηζ, βανδαλog, xατo[βελoE, xαφQoζ, Ιtυγμα('a). Δεδoμ6νoυ ωατ6αo 6τι τα 6qια αυτΦν τωγ χατηγoqιιilν εiναι αqxετd ρευoτd,, υπαρ1oυν πεQtπτιiloειg 6πoυ τα διio λεξιxd, διαφo_
qoπoιotiνται μεταξf τoυg, π.χ. τα AQαπηζ, Γι3φτog, oιiwog, Φιλιατα[oζ, Συβαq(,τηg γρdφoνται με αg1ιx6 xεφαλαlo oτo ΛNEΓ, αλλα με μιxρ6 oτo ΛKN.
Σημευωτ6oν 6τυ τo ΛNEΓ εiγαι 6να λεξυx6 πoυ δlνει μεγdλη oημαolα στην πα_
goυolαoη εγxυπλoπαιδιxιilν πληρoφοριιilν για τα λημματα. Yπdq1oυν επloηg
πεqιπτιiloειE 6πoυ τo ΛNEΓ χαι τo ΛΚN, ενΦ γqdφoυν τo λημμα με μιπρ6 αqxιxo γQαμμα,6ταν δiνoυν τoν oQLσμ6 του εθνιπoιi oνoματog αναφ6ρoυν τη μη
μεταφoQιπη αημαo(,α με xεφαλαlo (βλ xαι παqαxdτω τo λημμα βλdxog oτo
ΛNEΓ)29.
βλd1og: t. BλαγoE,'EλληναE πoυ εxτ6g απ6 τα ελληνιπd, μιλαει χαι τα βλd_
xLtlαl'...l2. (μτφ., μειωτ.) α. επαQχιιilτηζ t...] (ΛΚN)
πυγμα[oE t...] 1.dνθqωπog με πoλri μιxq6 tiΨog t...lΖ. Πυγμα[oE t...1 xdΘε μ6_
λoE φυληζ, Tσ' ενηλιxα dτομα τηg oπolαg δεν ξεπερνoιiν oε r}ψog τo 1,5 μ6τqo
t...]

(ΛNEΓ)

29. Αγdλoγεζ παQατηρηoειE xd,γoυγ

οι Eυθυμ[,oυ & Κdρλα

τtjπoυ Καξαν6βα9, Koxx ινooxoυφiτoα x.a.

(2005) γtα τα ον6ματα τoυ
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Στo ΛΚN παQατηQεIται επισηE χαι τo αντισ[Qoφo, δηλαδη o λημματιx6g τriπoζ να γqαφεται με }ιεφαλαlo χαι η μεταφoQtχη oημαο(,α με μιxq6:
Aqβαν[τηE t...1 1. αλβανιxηg xαταγωγηE Eλληναg |...]2. (μτφ., μειωτ.) αQβαν(,τηg, ωζ χαQαχτηQιoμ6E ανθρΦπoυ πεισματdQη xαι ξεqox6φαλoυ t...] (ΛΚN)
EπoμιiνωE, στιS περιπτιboειg αυτ69, η γQαφη εξαρτdται απ6 τo αν παqoυοιd,ξεται πQιilτη η xυριολεxτιnfi oημαolα πoυ γρdφεται πdντα με πεφαλα[o η αν
πρoτdoαεταt η oημαο(,α πoυ θεωqεiται πεgιoodτεQo συχνη, πoυ ενδ61εται 6μω9
να εi,ναι μεταφoQtxt1nαι να γραφεται με μιxρ6 (βλ. xαι παραxdτω)30.
Και oτα δι1o λεξιπd υπd,ρχει η τdoη να ενσωματιbγoυγ xdτω απ6 τoν iδιo
λημματιx6 τfπo τ6αo την χυQιoλεxτιxη 6oo xαι τη μεταφoqιxτ] οημαo[α των
xυρ[ων oνoμdτων31, γεγoν69 πoυ, xατa τη γνιilμη μαg, ε[,ναι dμεoα oυνδεδεμ6νo με την otχoγoμlα τηE παQoυαLαοηg των λημμdτωγ:
ΑνατoλlτηE t...] 1. πq6oωπo πoυ xατd,γεται απ6 χΦQα τηζ [...] ΑνατoληE t...1
2. (oυνηθ. μειωτ.) πρ6oωπo πoυ υιoθετεtxυ εφαρμ6ξει την ανατoλιxη t...1 αντ[,ληψη ξωηs t...]

(ΛNEΓ)

Αγατoλi,τηζ t...] 1. αυτ6g πoυ ζει στην Ayατoλη t...]2.(μτφ.) αυτ69 πoυ πιoτειiει στηγ απ6λυτη ανωτερoτητα τoυ d,ντρα €ναvτι τηE γυναlxαg xαι συμπεQtφ6qεται αναλoγα t...] (ΛKN)
Aρdπηg t...] 1. (παλαι6τ._λαΤx.) α ΑραβαE t...] 2. (γενιx6τ.) dνθρωπog απ6
μελαμψη φυλη 3. (αυxνd, μειωτ.) o μαfqog, o ν6γqoζ t...1 (ΛNEΓ)
αρdπηg t...] 1.(πqoφ.xαι oυxνd, μειωτ.) αυτ6g πoυ ανηxει στη μαι1Qη φυλη
t...! z.(λαTπ6τQ.) αυτ6ζ πoυ αΦxει στo αραβιx6 θθνog, o ΑραβαE. 3. πoλιi με-

λα1ριν6g t...] (ΛKN)
Τoriqxog t...] 1. o πoλiτηE τηζ Toυρxiαg. 2. (μτφ) oργιoμ6νo9, 6ξαλλoE απ6
Θυμ6 t...] 4. (μτφ. ωζ χαQαχτηριoμ6g) γυα xaτι πoλt} αψi, η xαυτερ6 t...] (ΛNEΓ)
Toι}ρxog t...] 1. o τιατoιxos τηE Toυρπ[αg η αυτ6ζ πoυ 61ει τoυqxιxη χαταγωγη t...] ΦP. γ(,νoμαι Toι1qxog, Θυψιilνω πoλf, αγqιεriω. 2. (μτφ. λαΤx6τρ.) για
φαγητ6 η πoτ6 με πoλri αψιd γειiοη t...] (ΛKN)
Διαπιοτιbνεται ωoτ6oo 6τι τo ΛNEΓ δεν αxoλoυθεi την (,δια πqαxτιxη oε
6λα τα λημματα τoυ. Για παqαδειγμα, διαoπd oε 1ωqιoτ6 λημμα τη μεταφoQιxη oημααiα τηg λθξηs βλα1og:
Bλdxog t...] 1. δ[γλωoοo5 Eλληναζ πoυ μιλd βλdxιxα [...]
βλdxos t...] (ωs μειωτιx6E χαQαχτηQιαμ6ζ) 1. επαq1ιιilτηζ t...] (ΛNEΓ)
Eπ[oηζ oριoμ6νεζ φoQ6ζ, π.χ. στα λημματα Aλβαν69' Βoι3λγαgog, Γεqμαν6g,
Φιλιππιν6ξα, δεν αναφ6gεται η μεταφoqιxη oημαα[α εν6E εθνιxoιj oν6ματog
ατo oιxεlo λημμα, αλλd oτo o16λto τoυ λεξιxoιi γtα τα εθνιxd, oν6ματα32:
<<ΣxoΛΙo Eθνυxd oν6ματα [...] To Boιi\αρog δηλωoε παλι6τεQα τoν αγρo[,xo
& Kd,ρλα (2005) για αναλoγo χευQι,σμ6 oρι,oμ6νων oνoμd,τωγ τoυ τri_
πoυ Kαξαν6βαζ, M6γαυρα, Κ6qβερog, oθ6λoE.
31. To [διo ιo1ιiεt γtα τα ον6ματα τoυ τfπoυ Καξαν6|fo'E Bλ. Eυθυμioυ & Κd,ρλα (2005).
32. ΣημειΦνoυμε 6τι, τα λημματα αυτd απoυoιdξoυν απ6 τo ΛΚN.
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χαt υπεQβoλιxd αxληρo t...] H εQγασια}tη απαα16ληoη [...] πρoα6δωoε οτη λ.
Φιλιππιν6ξα τη oημαo[,α τηS oιχιαxηg βoηθoιi, αλλd, χαι τoυ πqooΦπoυ πoυ

χQησιμoπoιε[,ται oε βoηθητυx('E η δευτεqειioυoαE oημαolαg δoυλει6g, ενιb [...]
oδfγηoε [...] oτη χaηση τηE λ.Aλβαν69 με τη σημ. τoυ oxληρd εργαξ6μεγoυ χαι
υπαμειβoμθνoυ εργdτη. Ax6μη, τo 6νoμα Γεqμαν6g χQησιμoπoιε[ται oυ1νd, για
να δηλΦοει ανθqωπo πειθαg1ημθνo, αυoτηq6 xαι οπληρ6 [...]". (ΛNEΓ)
Aξiζει να σημεtωΘε(, 6τι οτιE πεqιπτιboειg αυτ69, τo εθνιx6 6νoμα oπdνια
61ει τη μoaφη αυτ6νoμoυ λτ]μματog, αλλd παqoυoιαξεται ωg υπoλημμα τoυ
λημματog τηg αντioτoιχηE χωQαE. H ταxτιxη αυτη συμφωνε(, με τη γενιx6τεqη
τdoη τoυ ΛNEΓ να 'υπoτdοoει' ωg υπoλημματα, 6πoυ ε[ναι δυνατ6, τα εθγιxα
ον6ματα πoυ δεν εμφαν[ξoυν μεταφoριxη oημαα(α oτα λημματα τωγ αντioτoιxων 1ωριilν.
Σε 6,τι αφορd στηγ παqoυo[,αση των παqαγιbγων, τα διiο λεξιxd, αxoλoυθoιiν
διαφoqετιxfiταxτl;ιιη. To ΛΚN ενσωματΦγει oτo [διo λημμα μ6νo τα υπoχoQLoτιxa xαι μεγεθυντιxd παqd,γωγα των εθνιxιilν oνoμdτων (π.χ. αμεqιxαναxι),
ενΦ διαοπd oε 1ωqιoτd λημματα παqdγωγα dλλoυ τliπoυ (π.x. βλαyικog, εγγλ6-

ξιxog, παριξιανιxog). Ωoτ6oo oL πεQLπτιiloευg μετατQoπηE (conversion), δηλ.
μιαs διαδιπαolαg παραγωγηE 6πoυ δεν 1qηoιμoπoιεlται παQαγωγιx6 επ[θημα
η πρ6θημα (π.χ. αγαqην6E ωE oυσtαστLxo τιαι επiθετo), δεν δ[,νoνταt στo ΛKN
σε χωQιστ6 λημμα: για παqdδειγμα, τo oυσιαστl,xo αγαρην69 επεξηγε(,ται oτo
λημμα τoυ oμιilνυμoυ επιΘ6τoυ χαυ τo επiθετo βαλxd,νιo5 επεξηγε[,ται oτo λημμα τoυ ομιilνυμoυ oυσtαστυτιo,(l, βλ. xαι παgαxd,τω)33. Αγτi,θετα, στo ΛNEΓ η
παqoυο[,αση των παραγιbγων δεγ γ[,νεται με απ6λυτη oυν6πεια (π.1. ανατoλ(,τηg-ανατoλlτιxog σε χωQιστ6 λημμα, αλλd Ινδιανog-ινδιανιxog στo [διo λημμα). Παgατηρε(,ται ωoτ6oo η εξηE τ0oη: τα παqdγωγα πoυ η oημαo(,α τoυζ πQoxtπτει dμεoα απ6 τα συστατLχd, τoυg ενσωματιilνoνται ουνηθωg οτo (διo λημμα με τo εΘνιx6 xriριo 6νoμα η τo 6νoμα μ(,αg χιilQαζ (Βoυλγαρiα-BoιiλγαQoζβoυλγαριx6g), αλλd παQoυσtd,ξoνται σε χωQιστd λημματα παQdγωγα των
oπoiων o oqιoμ6g απαιτεi επιπλ6oν πληρoφoqtεs (η για τα oπolα δ[νεται επι_
πλ6oγ o1oλιαoμ6g), 6πω6 Aμεριxαναιιι, αρdπιxoE, αqμενιlι6g, αρβαν[τιxog, εγγλ6ζιxog, γεqμανιx6g.
6.2. H μιxρoδoμη

Ωg πqog την μι}ιQoδoμη, Θα εξετdσoυμε α) τoν τρ6πo πoυ διατυπιilνoνται oι
oqιoμol των εθγιxιilν oνoμd,των με μεταφoριxη oημαolα, β) πωs δ[νoνται oι
ετυμoλoγιntζιoτoqιπθg πληρoφoρi,εg οε xαθε λημμα xαι γ) αγ χQησιμoπoιoιi_
νται χQηστιxα oημdδια.

33.

Για τoν τρ6πo παρoυoiασηE στo ΛKN τωγ επιθ6τωγ πoυ χQησtμoπoιoιivται χαt ωζ
oυσιαστtχα, βλ.χαt τoγ πq6λoγo του λεξιxoιi αυτoil (ΛΚN: ιξ').
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6.Ζ.|. oqιoμ6E

Παρατηρoιiμε 6τυ οε γενιx6g γQαμμεζ τα διio λεξιxα δεγ αxoλoυθoιjν 6ναν ενυα[o τρ6πo παQoυσLαoηg των εθγιxιilν oνoμdτωγ με μεταφoQtxη oημαo[α3a. Σε
αqxετd, λημματα δiνoυν πqιilτα τoν oQtσμ6 τoυ xιiqιoυ oν6ματoE χαι αxoλoυ_
Θε(,

η μεταφoQι,}ιη oημαo[,α:

ΑγατoλlτηE t...] 1. πρ6oωπo πoυ xαταγεται απ6 xιbQα τηE [...] ΑνατoληE t...]
2. (oυηΘ. μειωτ.) π96oωπo πoυ υιoΘετεLxι εφαqμ6ξει την ανατολιπη t...] αντ(,_
ληΨη ξωηs t...] (ΛNEΓ)
Αγατoλ[τηE t...] 1. αυτ69 πoυ ζει στην Αγατoλη l'...l2. (μτφ.) αυτ6g πoυ πιoτεtiει στην απ6λυτη ανωτε96τητα τoυ dντqα 6ναντι τηζ γυναixαgxαι συμπεQιφ6qεται ανd,λoγα t...] (ΛΚN)
Eγγλ6ξog t...] 1.(λαTx.) o ξγλog 2.(μτφ.) o oυνεπηζ στηγ ιbqα τoυ, αυτog
πoυ δεν αQγoπoQει [...] (ΛNEΓ)

Eγγλ6ξog [...] (oιx.) o xατοιxoE τηE ξγλ(,αg. ΦP ε(,ναι Εγλ6ξo9 στα Qαντεβoιi τoυ, 6q1εται αxqιβωg στη συμφωνημ6νη ιilQα, 6πω9 oι Eγγλθξoι [...]35

(ΛΚN)
Yπdρ1oυν ωoτ6oo περιπτιiloειg dπoυ, 6πω9 παQατηQηααμε χαι παQαπd,νω,
τo ΛNEΓ δε δiνει τη μεταφoQιxη oημαolα τoυ εθνιxoι} oν6ματo9, αλλd παQα-

π6μπει στo γενι}d6 α16λι6 τoυ γtα τα εθνιxd oν6ματα36:
Eβqαi,og [...] μ6λoE τoυ σημLτιχoιi 6θνoιlE πoυ χατoιxoιjοε στην αqxα(,α Παλαιoτ[νη t...1 βλ.o1dλιo λ. εΘνιx6ζ [...]37.
Eβραiog t...] lα'παλαι6τεaη t...] oνoμαο(,α των Ιoυδα(,ων β. Aυτ69 πoυ, ανεξdqτητα απ6 τoγ τ6πo διαμoνηg τoυ χαι την πoλιτιxη υπηxo6τητd, τoυ, xατdγεται απ6 τoν αQχα[,o λα6 τηE Παλαιοτiνηg xαι, xυρlωE, πιστεtiει οτη μoνoθεTοτιxη τoυ θqηoπε(,α. Ιoqαηλi,τηE [...] Ζ. (ψτφ.μειωτ.) για dνΘρωπo υπερβoλιxd φιλdQγυQo xαι γι' αυτ6 οπληq6 xαι ανd\ητo στιζ oιχoγoμtxξrt εμποgιx6ζ συναλλαγ6g τoυ [...] (ΛKN)
Aυτη η πQαχτιxi oxετLζεται αναμφi,βoλα με τo 6τι τo λεξιx6 αυτ6, οε αντ(,θεση με τo ΛKN (βλ. xαι παραπdνω), 61ει ωζ γεγtχη αqxη να συμJτεqιλαμβdνευ
οτo λημματoλ6γι6 τoυ 6λα τα γγωστd xιiqια oν6ματα, ανεξd,ρτητα απ6 τo αν
αυτα 6xoυν μεταφoQιxη αημαo[α. AντiΘετα, τo ΛΚN πεqιλαμβd,νει τα πιigια
oν6ματα μ6νo εφ6oον 61ουν επιπλ6oν μεταφoQιχη η μετωνυμιπη oημαoiα.
34. Bλ. τυg αρ169 τoυζ στην ειoαγωγη τoυ xd,Θε λεξυxoιi.
35.

Για τoν τρ6πo πoυ τo ΛΚN παqoυoιdξεt τLζ
βλ. τoν πρ6λoγo τoυ λεξιxoιl (ΛΚN: ιξ').

μεταφoQι1{,6g oημαo[,εζ

τωγ λημμdτων'

36. Στo oγετιn6 o16λιo αναφ6qει 6τι [...] τo Eβρα[oE χQησtμoπoηθηxε oυ1νd για να δηλιiloει τη φιλαργυρ[α, την υπερβoλιxri αγαπη για τo χaημα t...] (ΛNΕΓ, o16λια oτα
εθγιxd, oν6ματα)
37. Στο

oζ

ΛNEΓ υπd,ρ1ει επioηg ειδιπ6 o16λι,o 6πoυ αγτtπαQαβαλλεται τo 6voμα Εβqαi-

ΙLε

τα Ιoυδα[og, Ιoqαηλ('τηg.
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Ωοτ6αo σε oQισμθνα λημματα εθνιπιbν oνoματων πoυ πQodQχoγtαL αrτ6 αg1αω
6τεqεg φdoειg τηE ελληνυxtgxαυ απoτελoliγ παγυωμ6νεE μεταφoa6ζ παqαλεi,πεται
η xυgιoλt'Lτ;,τlη oημαolα xαι δ(,νεται μ6νo η μεταφoριxη oημαoi,α38. Xαραxτηqιoτιx6 εiναι 6τυ oτην περ(,πτωoη αυτη, η ημασια δεγ χαQαχτηQIΦται ατα λεξιxd
ωζ μεταφogιxη, πqαxτιxη πoυ απoτυπιirνει τoν υιpηλ6 βαθμ6 παγ(,ωηg τηE μεταφoQαζ χαι τη xqηoη τoυ xυρloυ ον6ματo9 o1εδ6ν ατroxλειατιxd, ωg xoινoιi39:
αβδηq(,τηζ t...] πρ6oωπo πoυ χαQαxτηqiζεται απ6 ανoηo[,α χαt ματαιoδoξ[,α
t...]

(ΛNEΓ)

αβδηρiτηζ t...] αυτ69 πoυ ε[ναι αν6ητo9, μιxρ6μυαλog, ηλlθιog t...] (ΛKN)
βdνδαλog t...] 1.πρ6oωπo πoυ φθε[,Qει η παταoτρ6φει ox6πιμα 6ργα τoυ πo_
λιτιoμoιi. (xατ' επtxτ.) πρ6oωπo πoυ πQoχ,αλε[ xαταoτρoφ6g l'...]2. (γενιx6τ.) ο
dξεoτog, o βdρβαρoζ, o απoλiτιoτos [...] (ΛNEΓ)
βdνδαλoE [...] αυτ6ζ πoυ πρoξενεi χαταστQoφ6s t...] (ΛKN)
Σε oqιαμ6νεg περιπτιδoειg τα δrio λεξιπd - χαι πυρ(,ωg τo ΛΝEΓ _ ενoωματιilνoυν στoυE oqιoμorig τoυζ πληqoφoqlεg ιoτoριxot} τtiπoυ (δηλαδη πληροφοq(,εg
πoυ σχετ[ξoνται με τo αντιxεi,μενo αναφoqdE τoυ ενιxoιi oν6ματo9,ττ.x. τo 6Θνog
η τoν τ6πo χαταγωγηg) ανεξdQτητα απ6 το βαθμ6 παγiωoηg τηS μεταφogdE:
Φιλιοτα(,oζ [...] 1. ΙΣT. μ6λog αρ1α[oυ λαoι1 [...] πoυ oυγπρolioτη}ιαγ με τoυζ
Ιogαηλ(,τεE [...] 2. (ψετωνυμ.) oτεν6μυαλog, εγωιοτηE χαι υπoχQιτηζ d,νθρω_
πoE40.

(ΛNEΓ)

ΣυβαqiτηE

τηζ αρxαLαg Σιiβαqηg, ελληνιxηE π6λη9 τηg Kd,τω
την
ευμdQεtα
των xατolxωγ τηE 2. (μτφ.) dνθρωπog
για
πoυ 61ει αυνηθ[oει στηγ τρυφηλ6τητα' στoν φιληδoνo τρ6πo ξωηζ, oτιg υλιx6g
απoλαιiοειζ [...] (ΛNEΓ)
qαγιdg [...] (ιoτ.) o μη μoυαoυλμd,νog υπ6δoυλog υπηxooζ τηζ oΘωμανιπηg
Αυτoxρατoρiαg Γ...1 ll(μειωτ. υβρ.) υπ6δoυλo9, δotiλoE. (ΛKN)
qαγιαE t...] 1. (xατα την Toυρxoπρατ[,α) o xριoτυαν6g υπηxoog τηE oΘωμανιxηζ Aυτοxqατoρ[,αg 2. (μτφ.) αυτ6ζ πoυ 61ει δoυλoπqεπη oτd,oη απ6ναντι oε
πdπoιoν t...] (ΛNEΓ)
Στην περ(,πτωoη τoυ Φιλιατα(,oζ }ιαL Συβαq('τη5, πρ6πειταt γtα oγετιxα oπaνια oν6ματα γLα τα oπolα θα ανατρ6ξευ xανεlg oτo λεξιx6 πqoxειμ6νoυ γα πλη_
ρoφoρηθεi για τo σημασιoλoγιx6 περιεx6μεν6 τoυg, πoυ ε[ναι d,ρρηxτα oυγδεδεμ6νo με συγχεχgιμ6να ιoτoqιx0 δεδομ6να.
Σε dλλεg πεgιπτιilαειg, πληqoφoq[,εg ιστoQιχof τΦπoυ δ[νoνται στo ετυμoλo_
γιx6 τμημα τoυ λημματog (βλ. παι παqαπdτω):
t...1 1. xd,τoιxoE

Ιταλ[,αg, πεQ[φημηζ

38.

To [διo ιo1tiεL για τιE παγιωμ6νεg μεταφoρ69 oνoμdτων τoυ τιiπoυ μΕwoραg,

ηγε-

μαθoυodλαE, xqο('αog, x.d., βλ. EυΘυμ(,oυ & Κdρλα (2005).
39. Αγdλoγog ε[ναι o λεξιxoγραφιx6g 1ειρι,ομ6g τωγ ΛNEΓ xαι ΛΚN γtα τα oν6ματα
τoυ τrjπoυ Καξαν6βα9, M6γαιgαxτ}". Bλ. EυθυμLoυ & Kdρλα (20ο5) γυα πεQtσo6τε_
ρ(,α,

ρεg πληρoφoρLεg.
40. Bλ. χαι τα παραδε[,γματα τωγ δfo λεξι,πΦν παραπdνω.
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αβδηqi,τηζ t...] πQ6σωπo πoυ χαQαχτηQιξεται απo ανoησια t...] ETYM. Aρx.
< Aβδηρα, π6λη τηg Θqαπηζ, τηζ oπolαg oι π0τoιxoι ηταν γνωoτol ηδη απ6 αQ1α[α ανθxδoτα για τη ματαιoδοξ[,α παι τηγ υπoχριolα τoυζ. (ΛNEΓ)
αβδηq(,τηζ t...l αυτ69 πoυ ε[ναι αν6ητoE t...] [λoγ.<αρx. Φδηqi,τηg (αqxιxt]
oημ. 'πατoιχoζ τηg πoληg Αβδηρα oτη Θρdxη' [...] (ΛΚN)
βανδαλoE t...] 1. πg6oωπo πoυ φθεiqει t...] ETYM. MεταφoQα τoυ γαλλ.
Vanda]e < λατ. VandaΙus < γεQμ. *wandaΙ (<αQχ. γεQμ. Wandjan 'πεqιπλανιilμαι?), oνoμαolα γεQμαγιχιilν λαιilν (Bdνδαλoι), oι oπoloι ειo6βαλαν στη Pωμη
}ιαι τη Γαλατ(,α t...] (ΛNEΓ)
βdνδαλog t...] αυτ6E πoυ πQoξενε[, χαταστQoφ6E t...] [λoγ. εγ.<υατλατ. εθν.
πληθ. VandaΙfl (ΛKN)
H επιλoμ αυτη των δrio λεξιπΦν oυνδ6εται αγαμφtοβητητα με τη δυoπoλiα
πoυ αντtμετωπiξει πd,ντoτε o λεξιxογρdφog να απoφαoiαει π6oεg χαι πotεζ

πληqoφoqlεg εiναι απαραiτητo να διilοει για xdθε αημαo[α χαι με τo αγ πQ6χειται για λεξιx6 γλcilooαζ η γtα λεξιxo με εγπυxλoπαιδιx6 1αραxτηρα.
Eπ[,oηg, 6ooγ αφoρd τo πιilg }ιαι αν χατoγoμdξoνται oι σημασιoλoγιxol μη1ανιoμo( πoυ ευΘιjνoνται γυα τη χaηση τoυ xtjριoυ εθνιxoιi oν6ματoE ωζ χoινoιi, διαπιoτΦγoνται αρxετ6E oμoι6τητε9 αλλd xαι διαφoQ6ζ αναμεoα oτα δrio
}"εξιxαal. Eγιb oε γενιπ6E γQαμμ6E τ6oo τo ΛΚN 6oo xαι τo ΛNEΓ χQησtμoπoιotiν τoν 6ρo μεταφoQd για να αναφερΘoιiν στιE πεQιπτιiloειg αυτ6E, τo
ΛNEΓ σε oQισμ6νεg πεqιπτιboειg χQησιμoπoιεi τoν 6qo μετωνυμ(,αa2. Eπioηg,
αντ[, τωγ 6ρων μεταφoQα η μετωνυμiα, τα δrio λεξιxd χQησιμoπoιotiγ σε αQχετd, λημματα τoυE oρoυg/1αQαχτηQισμoυζ'tαταχQηστιxd,, χαQα}lτηριαμog, για
πρ6αωπo xτoυ, x.α.a3 η παgαλεlπoυν xdΘε εlδoυg χαQαχτηριoμ6 (αλλd υπdρχoυν 1qηoτιxd oημdδια τoυ τιiπoιJ μεLωτ. x.d. Bλ. χαι παQαxd,τω).'Eτσι, εiναι
δυνατ6 για τo iδιo λτiμμα τα διio λεξιxα να υιoΘετoriν διαφoρετιx6 χαQαχτηQιoψoaa:

Αyατoλlτηζ t...] 1. αυτ6E πoυ ξει στηγ Ανατoλτ] l'...lΖ. (μτφ.) αυτ69 πoυ πtoτειiει στην απ6λυτη ανωτεq6τητα τoυ d,ντgα 6ναντι τηE γυναixαE xαι συμπεQιφθqεται ανdλoγα t...] (ΛKN)
Eβqαiog [...] 1α' παλαι6τεaη t...] oνoμαoiα των Ιoυδα[ων β. Aυτ69 πoυ, ανεξdQτητα απ6 τoγ τ6πo διαμoΦζ τoυ }iαι την πoλιτιxt1νπηxo6τητd, τoυ, παταγεται απ6 τoν αQχαio λα6 τηg Παλαιoτlνηg xαι, xυρi,ωζ, πιστεtiει oτη μoνoΘεΤατι_
xη του θρηoxε[α. Ιoqαηλ(,τηζ [...] 2. (ψτφ.μειωτ.) για d,νΘρωπo υπερβoλιxd φι41. Bλ.

ΛKN: ιξ', ΛNEΓ:

31.

6πω9 παQατηQoιiν oι Eυθυμloυ & K0ρλα (2005), γtα τα oν6ματα τoυ τιiπoυ Καζαν6βα9, M6γαιqα, Κ6gβεqog, oΘtλog, τα iδια λεξιxα χQησtμoπoιοιiγ xυ_
ρ1ωg τoν 6ρo μετωνυμLα. Για τη διd,xρυαη μετωνυμ[αE-μεταφοQdE, βλ.παραπdνω.
43. To Lδιο ιo1ιiει γι,α τα oν6ματα τoυ τtiπoυ Καζαν6foE, M6γαιqα, Κ6qβεqog, 0θ6λo9,
βλ. Ευθυμloυ & Kαφλα (2005).
44.w^". χαt τα παραδεiγματα πoυ 61oυν παρατεθε[ παραπdνω.
42. A*ιτtΘετα,
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λdργυgo χαι γt' αυτ6 oxληq6 xαι ανd,\ητo στιE otχονoμt}ι6g η εμπoQιχ6E συ_
ναλλαγ69 τoυ [...] (ΛΚN)
ΣυβαqiτηE t...1 1. xατoιnoζ τηE αρxαiαg Σιiβαρηg, ελληνιπηg π6ληg τηg Κd,τω
Ιταλ[,αg, πεQ[φημηζ για την ευμdQεLα των xατolxωγ τηE 2. (μτφ.) dνθρωπog
πoυ 61ευ oυνηθ[,oεt στηγ τρυφηλ6τητα, στoγ φιληδoνo τρ6πo ξωηE, oτυg υλιx6g
απoλαr]οειE [...] (ΛNEΓ)

αλλd
Φιλιoταioζ [...] 1. ΙΣT. μ6λo9 αρ1α[oυ λαoιi [...] πoυ oυγxρoιioτηχαν με τoυζ
Ιoqαηλiτεζ [...] 2. (μετωνυμ.) oτεν6μυαλog, εγωιoτηζ}t'αL υπoxqιτηg d,νθqωπog.
(ΛNEΓ)
φιλυoταloζ t...] χαQαχτηQιαμ6g για dτoμo oτενιbγ αντιληψεων, με μιxq6ψυχη, εγωιστυlι,t'1 xαι υπoχQιτ ιxη ουμπεqιφoρd. (ΛKN)
oυβαρ(,τηζ t...] χαQαχτηQιoμ6E ατoμoυ πoυ ξει εtixoλη, μαλθαxη xαι τρυφηλη
ξωη t...] (ΛΚN)
qαγυd,g [...] (ιoτ.) o μη μoυooυλμdνog υπ6δoυλog υπηxooζ τηE oθωμανιxηg
Aυτοxqατορlαg t...1 ll(μειωτ. υβρ.) υπ6δoυλoE, δoriλoEas. (nκπ)
ραγιd,g t...] 1. (xατd την Toυqxoxqατ(,α) o 1qιoτιαν6g υπηπoog τηg oΘωμανι_
xηE Αυτoxqατoρlαg 2. (μτφ.) αυτ6ζ πoυ 61ει δoυλoπρεπη oτdoη απθγαντt σε
xdπoιoν t...] (ΛNEΓ)
Eυρωπα(,oE [...] 1. αυτ69 πoυ χατoιxεl oτην Eυqιbπη t...] 3. (xαταxρ.) o τιατoιχoζ τηE K. xαι B. Eυριilπηg, o oπoiog διαxρiνεται γLα τo υψηλ6 βιoτιx6 τoυ
επ[,πεδo, την υπευΘυγ6τητα, τηγ oqγdνωoη χαι τo αγεχτιx6 πνεtiμα τoυ (ωg
oτερε6τυπη αντiληψη t...] χατ' αντιδιαoτoλη πρoE τoγ xd,τoι}ιo τηE N. EυρΦπηζ, πoυ αντιμετωπiξει πρoβληματα oιχoνoμιxηg αναπτυξηE χαι xoινωνιxηg
oργdνωoηζ) t...] (ΛNEΓ)
Eυqωπα(,oζ [...] 1. o xd,τoιχoζ τηζ EυQιilπηζ |...1 Ζ.θετιx6E χαQαχτηQυoμ6g
ανθριilπoυ πνευματιxα xαλλιεqγημθνoυ, με χoινωνιxη αγωγη xαι με δημoxqα_
τιxη νoοτQoπ[α t...] (ΛKN)
Bαλxd,νιoE t...] (oυxνd μειωτ.) o xdτoιxoE των Bαλxαν[ων46. (ΛΚN)
Eπi,oηg, 6πω9 61oυμε ηδη επιoημdνει παραπdνω, σε oqιoμ6νεg πεqιπτιiloειg
το ΛNEΓ διαοπd σε χωQιστ6 λημμα τη μεταφoqιxη oημαo(,α των εΘνιxιilν oνo_
μdτων @.x.βλdxog) η δεν αναφ6ρει τη μεταφoριxη oημαolα εν6E εθγυπoti oγ6ματoζ oτo oιxεlο λημμα αλλd την παQαλεLπει η την παραθ6τεL στo o16λιo τoυ
λεξιxor3 για τα εθνιxd oν6ματα @.x.Aλβαν69, Boιiλγαρo;, Γεqμαν6g, ΦιλιπΙτLν6ξα. Bλ. xαι παραπd,νω). Και oτιg δι}o πεqιπτιiloειg, oτ61ο9 ε(,ναι η μεταφoQι_
xτi oημαο(,α τoυ εθνιxoιi oν6ματo9 να τoπoΘετηθε(, oε εξ6xoυoα θιθoη, να γiνει
45.'oταν τo ΛΚN Θεαlqεi 6τυ διαπιοτιilγεταυ ειixoλα η o16oη τηE μεταφoQdE με την χυριoλεxτιxη oημαo[,α, η μεταφoρd αxoλoυθεi ι1ατερα απ6 διio xd,θετεg γqαμμ6ζ. Bλ.

ΛΚN: ιξ'.

46.Στo ΛNEΓ τo εθγιx6 fhλxανυoE απoτελεi υπoλημμα τoυ Bαλxανια 1ιυρig δυx6 τoυ
oριoμ6. Yπdq1ει ωατ6oo η φQdση εδrb ε[,ναι Βαλxανια'πoυ 61ει μεταφoQtχη αημαo[α.
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πεQισσ6τεQo δtαχQtτη, ιδ[ωg 6ταν πQ6χειται
μεταφoQιχη τηE σημασια oγετuιa πg6oφατα.

για λ6ξη πoυ 6xει απoπτηοει

τη

H πoιxιλ[,α των πραπτιxιbν πoυ χQησιμoπoιεi, τo ΛNEΓ -αλλd χαι τo ΛΚNαπoτυπωνεται }ιαι στα εξηg παqαδεi,γματαa7:
Αρβαν(,τηζ t...] 1. (παλαι6τ.) αρβανιτ6φωνoE t...] 2.(ωs χαQαχτηQιoμ6g) για
d,νΘρωπo επ[,μoνo xαι ξερox6φαλo t...] (ΛNEΓ)
AgβανiτηE t...] 1. αλβανιxηg παταγωγηζ T,λληναg |...l2. (μτφ., μειωτ.) αQβαν(,τηζ, ωζ χαQαχτηQιoμ6ζ ανΘριilπoυ πεισματdQη xαι ξεqox6φαλoυ t...]
Αqναoιiτηζ t...] πρ6οωπo αgβαν(,τιχηζ χαταγωγηζ t...] (ΛNEΓ)

(ΛKN)

AqναoιiτηE t...] (πqoφ.) 1. αυτ6E που πατdγεται απ6 την Aλβαν(,α |'...l 2.
(μτφ. μειωτ.) αρναoιiτηζ, ωζ χαQαχτηQιoμ6E ανθριbπoυ πεισματdQη xαι ξεqox6φαλoυ. (ΛΚN)
Π6ντιog l'...l ll αν6xδoτα με Πoντ[oυg (απo τ6τoια oxωπτl'xα αν6xδoτα χaηoιμoπoιηθηπε χαταχQηoτιxα η λ. Π6ντLoζ για να δηλΦσει τoγ ευxoλ6πυστo,
ανυπoψιαστo, απονηqευτo d,νθqωπo)48. (ΛNEΓ)
Aπ6 τα παQαJτdνω διαπυoτιilγεται 6τι παρ6λo πoυ δεγ υπdqxευ απ6λυτη oυνθπεια στην χaηση των 6ρων μεταφoρd, μετωνυμ(,α χαt των dλλων 6ρων πoυ
χQησtμoπoιotiγται }ιαt στα διio λεξιπd, μπoρεi, να διαxqlνει πανε(,g xdπoιεg επιμ6qoυg τdoειg. Σε γενιπ6ζ γQαμμ6ζ χαι τα διio λεξιxd πgoτιμotiν τo 69o μεταφoQα, ενιil το ΛKN -χαι σπανι6τεqα τo ΛNEΓ- δεγ αναφ6qεt συγχεχqιμ6νo
γλωoοιπ6 μηχανισμ6 πoυ να συνεπdγεται αλλαγη oημααiαg -αλλd αλλoυg 1αQαχτηQtσμoliζ- 6ταγ Θεωρε(, 6τι πρ6xειται γtα παγιωμ6νεE μεταφoq€ζ, δηλαδη
για oνoματα πoυ €1oυν μετατQαπε(, πληρωζ σε χoινd. E[,γαι πρoφανθg 6τι η 6λ_
λεψη oυν6πειαζ στη χaηση oρoλoγi,αS απoτυπΦγει τηγ αμηχαν(α χαι τoν πQo_
βληματιoμ6 τoυ λεξιxoγρdφoυ απθναvτι α) oτoν περιθωριαx6 1αραxτηρα πoυ

xατ61oυν τα εθνιxd oν6ματα μ6οα στην xατηγoqlα τωγ πυqi,ων oνoμd,των' β) τo
ιδια[,τερo πoλιτιoμιx6 φoρτ[,ο που xoυβαλoιjγ παι τo oπo[,o oυμβαδ(,ξει με τo
βαΘμ6 απoδoχη τoυζ απ6 τη γλωooιxη xοιν6τητα, χαι γ) το διαφoρετιx6 βαθμ6

παγ[ωoηζ τηζ μεταφoρds τoυζ.

47.Επtoηg διαπιoτιilγεται 6τι απ6 τη μαxρoδoμη των λεξιxιitν απoυοι,αξoυν oρι,oμιθνα
εΘγιxα oν6ματα πoυ αγαφ6ρoνται xιlρlωg oε xατο[xoι'ζ πεQLoxων τi oε εΘν6τητε9
χαι χQησιμoπoιotiνται oυ1νd μειωτιxα στoγ πQoφoριx6 λ6γo με μεταφoριxτ| oημαo[α, 6πωg πoμdxog, πελoπoννioιog,x.a. Eπioηg απoιloιdξει xαι απ6 τα δΦo λεξιxΦ
η μεταφoQιxτ] oημαolα τωγ λ6ξεων παριξιdνα. To ΛKN 61ει μ6νo τo λημμα παqιξιdγLχoE, εγιil το

ΛNEΓ αναφ6qει τo Παgιξιd,να, Παρυζιανog ωg υπoλημμα στo λτiμμα

Παρiαι χωQιE περαιτ6ρω επεξηγηoη.

ΛΚN δεν αναφ6Qει τη μεταφoQtχ,τi xρtioη τηg λθξηg, ενιb τo
ωg o16λιo μ6oα oε παρθνΘεoη tioτερα απ6 6να παρdδειγμα.

48. Tο

ΛNEΓ την αναφ6ρει
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6.2.2. Eτυμoλo

Υ

Lntζl LστoQ ιχεE πλη goφoq [εg

H ετυμολoγ[α στo ΛNEΓ, 6πω9 δηλιbνεται dλλωoτε χαt στην ειοαγωγη τoυ (βλ.
o.32-34), ε[,ναι αρxετα εxτενηg με αναφoqα πoλλ6ζ φoQθE oε παλαι6τεqεg φdσειζ τηζ αρ1α[,αE ελληνιxηs η dλλων γλωooιbν η αx6μη χαι σε αμdρτυgoυE τriπoυE τηg ινδoευqωπαΤxηg. Aντ[Θετα, τo ΛΚN δεν θεωρε(, απαρα(,τητo να <<πQo_
1ωρηoει η ετυμoλoγιxη ιoτogiα π6qα απo τα αq1αi,α ελληνιπd,> η, εφ6ooν πq6_

χεtται για δd,νεια, <<απoφεriγεται η ετυμoλoγιxη ιoτoρlα να πQoχωqε[ χωQιE
λ6γo διαδo1ιxd, οε διdφoQεζ ξ6νε9 γλιilοοεg" (ο. xβ'). Xαqαxτηqιoτιxo ε[ναι τo
παqdδειγμα τoυ λημματog βανδαλoζ στα δrio λεξιπd:
βdνδαλoE t...] 1. πρ6οωπo πoυ φθε[,ρει t...] ETYM. MεταφoQα τoυ γαλλ.
VandaΙe < λατ. VandaΙus < γεQμ. *WandaΙ (< αQx.γεQμ. Wandjan <<πεqιπλανιilβ0L>), oνoμαοlα γεQμανιχιbν λαιbν (Bανδαλoι), oι oπoloι ειοθβαλαν στη Pιbμη
χαι τη Γαλατ[,α t...] (ΛNEΓ)
βdνδαλog [...] αυτ6E πoυ πqoξενε(, χαταστQoφ6s t...] [λoγ. εν.<υοτλατ. εθν.
πληΘ. VandaΙi] (ΛΚN)
Yπd,ρ1oυγ ωoτ6αo χαι αQχετ6g πεqιπτιilαειg 6πoυ η ετυμoλoγlα τωγ διio λεξιxιbν επτε(,νεται μ61qι την [,δια 1ρoνιxη περ[,oδo, λαμβανoμ6νηE υπoιpη βεβα[_
ωζ χαt τηg 6πταoηE τηζ ιoτoqιx6τηταζ τoυ oν6ματoE:
Tοιigπog t...] 1. o πoλ[τηζ τηE Toυρxiαg t...] ETYM. Mεoν. Toιiρxog< τoυQχ.
Tijrk, αγν. ετriμoυ (ΛNEΓ)
Toιigxog t...] 1.o xdτoιxoζ τηζ Toυqx[,αg [...I [μoν. Totρxog<τoυQχ. tιirk -oζ
t...]1 (ΛΚN)
Διαπιατιilνoνται επloηg πεqιπτιiloειg 6πoυ τα διio λεξιxd, δε oυμφωνοtiν
πληqωg ωE πQoζ τηγ χαταγωγη μ[αζ λ6ξη9:
Eγγλ6ξog t...] 1. (λαΤπ.) o i\γλoE t...] ETYM.'oιt'ιμo μεσν. Αγγλθξog<ιταλ.
ingΙese (ΛNEΓ)
Eγγλ6ξog [...] (oιx.) o xdτoιxoζ τηζ ξγλ(,αg [...] [παλ. αγγλ. ΕngΙe με επ(,δg.
τoυ ιταλ. Ιngles(e) -oE [...]] (ΛKN)
Αναφoqιx1' ψε τιg πληρoφoρiεg tστoQLχ,oti τιiπoυ πoυ δεν o1ετ(,ξoνται με την
ετυμoλoγlα αλλd με τo αντιxεlμενo αναφoQαE τoυ εθνιxori oν6ματoE, διαπιοτιbνεται 6τι υπdρχoυν oριoμ6νεζ πεQLπτιbοειg 6πoυ αυτ6g oυμπεqιλαμβdνoνται ε(,τε στo ετυμoλoγιπ6 τμημα εiτε ατoγ ogιαμ6 των λεξιπων (βλ. }ιαι παQαπdνω). Σημειιbνεται 6τι δεν πρ6xειται για πQαχτιxη πoυ εφαρμ6ξεται μ6νo
στην ελληνιxη λεξιxoγραφ(,α, αλλd ανdλoγη oτdoη υιoθετε[ται χαt απ6 αντ(,_
στoιχα ξ6να λεξιxd (βλ. Fontant 1998). 'oπωg αναφ6ραμε χαt πQoηγoυμ6νωg, η
πqαxτιxτ] αυτη oxετi,ξεται με τo 6τι o λεξιxoγqdφog θεωgεi, αναγxα(,o να δo_
θoιiν oqιoμθνεζ φοQ6ζ στον ogιoμ6 εγxιπλoπαιδιx6g πληρoφoρlεg πd,νω στιE
oπoiεg βαoiξεταt η μεταφoqd, τoυ xυρioυ oν6ματoE.
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6.z.3. Xqηoτιxd oημdδια

Kαι τα διio λεξιxd 1qηοιμoπoιoriν σε αQ}.(,ετd λημματα 1ρηοτιxd, οημαδυα/χαQαχτηQισμoιig τoυ τtiπoυ μειωτιx6, υβgιoτιπ6, πqoxειμ6νoυ να δηλΦooυν τoν ιδια[τερo χQωματtoμ6 μιαg αημαolαg η μιαE χaησηE μιαs λ6ξηs χαι να oδηγηoει
τoν oμιλητη να τη χQησιμoπoιηoει αναλoγα:
Ανατoλ[,τηE t...] 1. πq6οωπo πoυ xατd,γεται απ6 χιilQα τηE [...] Aνατoληζ t...]
2. (ουνηθ. μειωτ.) πg6oωπo πoυ υιoΘετεtxν εφαqμ6ξει τηγ ανατoλιxη t...] αντi,ληΨη ξωηs t...]

(ΛNEΓ)

βλd1og t...] (ωs μειωτιx6t χαQαχτηqιoμ6g) 1. επαq1ιωτηE t...] (ΛNEΓ)
Αρdπηg t...] 1. (παλαι6τ.-λαΤx.) α Αqαβαζ t...] Ζ. (γενtx6τ.) dνθqωπog απ6
μελαμψη φυλη 3. (oυχνα μειωτ.) o μαfqog, o ν6γρoζ t...] (ΛNEΓ)
αρdπηg t...] 1. (πρoφ.xαι ου1νd, μειωτ.) αυτ69 πoυ ανηxεt στη μαliQη φυλη

(ΛΚN)
Αρβανi,τηζ t...] 2. (ψτφ., μειωτ.) αqβανiτηζ, ωζ χαQαχτηqιομ6g ανθqιilπoυ
πειoματdQη χ,αι ξερox6φαλoυ t...] (ΛKN)
Aρναoriτηζ t...] 2. (ψτφ. μειωτ.) αgναoυτηζ, ωζ χαQαχτηQιoμ6g ανθqιilπoυ
πειoματαQη χαι ξερox6φαλου. (ΛΚN)
BαλxdνιoE t...] (oυ1νd, μειωτ.) o xd,τoιxoE των Bαλxαν[ων. (ΛΚN)
βλdxog r'...l2. (μτφ., μειωτ.) α. επαQχtωτηζ t...] (ΛKN)
gαγιαg [...] (μειωτ.υβq.) υπ6δoυλo9, δoι]λos. (ΛKN)
Eπιπλ6oν, τα δι]o λεξιxd -xαι ιδ(,ωg τo ΛKN (βλ. xαι τoν πq6λογ6 τoυ (ΛΚN:
ιη'))- παρ61oυν αqπετd, αυ1νd 1ρηoτιxd αημdδια/XαQαχτηQιομoιiE τoυ τιiπoυ
λαTx6, λ6γιo, oιxε[o, πQoφoQιx6, επi,oημo, λoγoτε1νιx6 tL.α.' πoυ δε[1νoυν τo
επiπεδo τηg γλιbοοαg 6πoυ χQησιμoποιε[,ται μiα λ6ξη (δηλαδη τo πιbg xαι ποι1
χQησtμoπoιεiται) χαι επoμθνωg επιτρ6πoυν στoν oμιλητη να εξαoφαλioει την
xατα τo δυνατ6 απoτελεoματ ιx6τεQη επ ιχo ινων iαa9 :
Eγγλ6ξoE t...] 1. (λαΤx.) o 1\γλog t...] (ΛNEΓ)
Eγγλ6ξog [...] (oιx.) o xd,τoιxoζ τηζ Φγλiαg t...] (ΛΚN)
Aqναοriτηζ t...] (πρoφ.) 1. αυτ6g πoυ πατdγεται απ6 την Αλβανi,α t...](ΛKN)
ΑρβανiτηE t...] 1. (παλαι6τ.) αqβανιτ6φωνoζ t...] (ΛNEΓ)
Toιiρπog t...] (μτφ. λαΤx6τq.) για φαγητ6 η πoτ6 με πoλιi αιpιd, γευoη t...] (ΛΚN)
t...]

7. Συμπεg&oματα-Eπ iλoγo5

Στην εqγαo[,α αυττi εξετdoαμε τoγ τq6πo με τoγ oπolo παQoυσυd,ξoνται τα
εθνιxd, xriqια oν6ματα με μεταφoqιxη οημαο[,α oτα μoνoγλωoοα λεξιxd τηg
NE. Aq1ιπd, αναφερθηπαμε oε θεωgητυxα ξητηματα πoυ αφoρoιiν την χατηγo49. Για τo εlδog των χαQαχτηριoμιilν πoυ χQησιμoπoιofν τα δr]o λεξιxd βλ. τoυg πρoλ6-

γoυζ τoυζ, 6πoυ γiνεται εxτεταμ6νη παQoυσ[αoη.
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ρ[α των oνoμd,των αυτων, εξετd,oαμε τoυE γλωooιxoιig μηxανιoμoιig πoυ ευΘιi_
νoγται γtα τη χaηση τoυE ωg xoινιilγ, διεQευνηoαμε σε πoιo βαΘμ6 εναωματιilνoνται oτα λεξιxα μιαE γλιilooαg }tαι επι}ιεντqωΘηxαμε στην εξ€ταoη των λεξιxιilν τηg νεoελληνL'Lηζ.Παρατηρηoαμε 6τι δεγ υπdQχει απ6λυτη oυγ6πεια ατo

λεξιxoγραφιx6 xειgυoμ6 των χατηγoριιilν αυτιilν τ6αo απ6 d,πoψη μαχQoδομηg
6oo xαι μιπρoδoμηE. Aυτ6 oφεLλεται μεταξιi dλλων στην πεgιθωgιαxη θ6oη
πoυ 6xoυν τα xιlqια oν6ματα στην γλωooιxη ανd,λυoη, στoν μη πQωτoτυπιx6
xαραxτηqα πoυ 61oυν τα εθνιπd oν6ματα oε ox6oη με dλλεg xατηγoqlεg xtiριων
ον6ματων, στo ιδιαlτεgo πoλιτιoμιx6 xαι βιωματιπ6 φoqτio πoυ φ6ρoυν χαι
oτo 6τι μεγdλog αριθμ6g απ6 αυτd, βρ[αxεται oε διαφoρετιx6 οτdδιo παγ[,ωoηg
τηζ μεταφoqιxηg τoυ σημαοiαg.
Eιδιx6τεQα, ωζ πQoE τη μαχ,Qoδoμη, τo ΛNEΓ πεqιλαμβd,νει πεqυoo6τερα
xrigια oν6ματα (εiτε αυτα εiναι εθνιxd, ε[,τε 6xι) απo τo ΛΚN, γεγoν69 πoυ
oφε[,λεται στo 6τι δεν ε(,ναι αμιγωg λεξιx6 γλιilooαg αλλd 61ει επιπλ6oν εγχυxλoπαιδιx6 1αqαxτηQα. Καυ oτα δtio λεξιxα υπdρχει η τd,oη τα oν6ματα πoυ
χQησιμoπoιotiνται ταυτd1qoνα ωE πιiρια χαι ωζ xoινd να γqαφoνται με χ,εφαλα(,ο γQαμμα, ενιil τα oν6ματα πoυ χQησιμoπoιoιivται oxεδ6ν απoxλειoτιπd, ωg
xoιγd να γqαφoνταt με μιxρ6. Eφ6ooγ 6μωζ, τα 6ρια αυτΦν των χατηγoqιιitν
εi,ναι αρxετd ρευoτd,, υπαρ1oυν πεQtπτιbοειg oπoυ τα δυo λεξιxd διαφοροπoιotiγται μεταξri τoυζ. EπLoηζ χαι στα δrio λεξιxα υπdρxει η ταoη να ενσωματωνoυν xd,τω απ6 τoν lδιo λημματιx6 τυπo τ6oo την χυQto}"εxτυru"i16oo xαι τη με_
ταφoqιxη οημαα[,α των xυρ[,ων oνομd,τωγ, ωστ6oo τo ΛNEΓ δεν απoλoυθε[, την
iδια πραxτιxη oε 6λα τα λημματd τoυ. Σε oqιoμ6νεg πεqιπτΦoειE διαoπd, τη μεταφoριxη oημαolα σε χωQLστ6 λημμα η δεγ αναφ6ρει τη μεταφoριxη oημαoiα
εν6g εθγιπoιi ον6ματoE στo oιxε[,o λημμα, αλλd ατo o16λιo τoυ λεξιxoυ γLα τα
εθγιxd oν6ματα.
Απ6 την d,λλη, ωE πQoζ τη μLχQoδoμη, τα δrio λεξιxd δεν αxoλoυθoιiν 6ναν
ενια[,o τρ6πo παρoυo[,ασηζ των εΘνιxιbγ oνoμd,τωγ με μεταφoριxη oημαοiα. Σε
αρxετd, λημματα δiνoυγ πριbτα τoν oQLσμ6 τoυ xιigιoυ oν6ματoE χαt αxολoυ_
θεi η μεταφoQιχη oημαoiα. Yπαρxoυν, ωoτ6σo, αQχετ6g περιπτιboειE 6πoυ τo
ΛNEΓ δε δ(,νει τη μεταφoριxη oημαο[,α τoυ εΘνιxoιi ον6ματo9, αλλd, παqαπθιι;τει στo γενιπd ox6λι6 τoυ γυα τα εθνιxd oν6ματα. Και τα διio λεξιxd,, σε oQι_
oμ6να λημματα πoυ απoτελoιiν παγιωμ6νεζ μεταφoQ6ζ, παgαλεi,πoυν την χυqυoλεxτιxη oημαοiα χαι δ[γoυν μ6νo τη μεταφoqιxη. Eπ[,oηg, τ6αo τo ΛΚN 6oo
χαL τo ΛNEΓ χQησιμoπoιotjν xυρlωg τoν 6ρo μεταφoρd, ωoτ6oo τo ΛNEΓ oε
oριομ6νεζ πεQιπτιiloειg χQησtμoπoιεi τoγ 6ρo μετωνυμ(,α. Eπi,αηg, αγτ(, των
6ρων μεταφoρd η μετωνυμ[,α, τα δυo λεξιxd xρηoιμoπoιoιiν σε αQχετd λημματα τoυζ 6ρoυg/xαQαχ,τηQισμof E 1{,αταχQηστ ιxd,, yαgαxτηρ ιo μoζ, γ Lα πρ6αωπo
πoυ x.α. Και ατα δrio λεξιxd παρατηρε(,ται 6λλεψη απ6λυτηg αυγ6πειαE στην
χaηση των 6ρων μεταφoρd, μετωνυμiα, xτχ. Βπtoηζ, τo ΛKN - χαι oπανι6τεqα
τo ΛNEΓ - δεν αναφ6qει συγχεχQιμ6νo γλωαoιx6 μηχανtσμ6 πoυ να oυνεπdγε_
ται αλλαγη αημαoi,αE, αλλα αλλουg χαQαχτηQιoμotig, 6ταν Θεωρε(, 6τι πρ6xει-

194 Awελιxi

Ευθυμ[oυ &TριαwαφυλλιαΣαραφ(δoυ

ται για παγυωμ6νεE μεταφoQ6E.T6λog, χαι τα διio λεξιxd, xgηoιμoπoιoυν σε αQτιετα λημματα xρηoτιxd αημαδια/xαQαχτηQιoμoιig τoυ τιiπoυ μειωτtx6, υβqιoτιx6 xτλ. xαι δiνoυγ πληqoφoqlεg ιoτoριxoti τυπoυ πoυ δεν o1ετ[ξoνται με
την ετυμoλoγlα αλλd με τo αντιπε(,μενo αγαφoqdg τoυ εθνυxoιi oν6ματo9 ε(τε
στo ετυμoλoγιπ6 τμημα τoυ λεξιxoγQαφtχoιi dρΘρoυ ε[τε oτoν oqυoμ6. Aναμφ(,βoλα η μελ6τη αυτη μπoqεi να συμlπληρωΘε(, απ6 μια λεπτoμεqειαxη εξ6ταoη
τηg λεξιxoγραφιxηE πραγμ0τευση5 d,λλων χατηγoQιιbν xtqιων oνoμd,των (π.1.
oν6ματα πoυ δηλιilνoυν μdgxεg πρoΤ6vτων, τ6πoυζ, τL.α) χαι γα oδηγηoει oε
πληQθoτεQα συ μπεqdoματα.
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ΠAPAPTHMA
Tα xιiqια oν6ματα στα λεξιπd

ΛKN50
αβδηρi,τηζMT
ξαqην6ζMT
?Ψγλog M (αε o16λιo)
Aλβαν6g M (υπoλημμα)
Aμεριxαναπι MT (υπoλημμα)
Aμεqιxd,νοgMT
Αyατoλ[τηE M T
απdxηgT
Aπατoι M
AρdπηgMT
αqμ6νιπoE-η-o M T (αqμ6νιπη επ(,_
οxεΨη)
Agναor1τηζ MT
AqβανiτηζMT
αρβαν(,τιxog-η_o MT
Bαλxd,νιoE M (ωg υπoλημμα) T
βdνδαλoζMT
BλdxogMT
Boιi\αρoE M (υπoλημμα, o16λιo)
Γεqμαν6g M (υπoλημμα, οχ6λιo)
γεQμανtχ6s-η-6 M T (γερμανιxd
νοιiμεqo, xτλ.)
Γx6xαg M
γxqαβαρlτηE M (υπoλημμα στo
Kρdβαρα)T
γραιxιiλoζMT
Γιiφτog M T
δηλιoE_α_o M T (δηλιoE xoλυμβη_
τηg, xτλ.)
δωρυx6g_η-6 M T

ΛNEΓ,

Eβρα[og M (λημμα, o16λιo) T

oημαoiα
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Eλληναg M (λημμα xαι o16λιo) T
Eυρωπα(,oζ M T
ξoυλori M (λημμα, o16λιo)
xαqμolρηζ M T (ωg xαqμi,ρηs)
xατo[βελogMT

xαφqogMT
Kιν6ξog M (υπoλiμμα, ox6λιo)

xoυτdφqαμog M T
Λατ(,νog MT (Λατiνog εραoτηg)
μαλτ6ξιxoE-η-o M (υπoλημμα) T
(μαλτ6ξιπη αγελdδα, xτλ.)

μανιατιxoζ-o-η M T (τo xρατdει
μανιd,τιxo)

Mdo-MdoM

Oriννog M (λiμμα, o16λιo) T
Παριξιανα M (υπoλημμα)

παριξιdνιπog M (υπoλημμα)T
Π6ντυogMT
πυγμαlog MT
qαγιdg M T

Pωμι6gMT
Σαμαρε(,τηζ

M T (xαλ6g Σαμαρεi_

τηg)

αxωτo€ξιχog_η-o

M T (ωg οxωτο6-

ξιxog) (oxωτo6ξιxo ντoυg)
Σπωτζ6ξoE

M

οπαρτιdτιxog-η_o
Συβαq(,τηζ M T

MT

TofρxogMT
Φιλιππιν6ξα M (υπολημμα,

ox6_

λιο)

Φιλιατα(,og M T

xoλλυγoυντιαν6g-η_6
λιγoυντιαν6g)

MT

(ωg 1o_

Eγγλθξog M T

Eλληνdραζ M

50. Σε 6,τι αφoρα τη γραφη των xυρ[ων oνoμd,των με μιxρ6 η xεφαλαlο αρ1ιx6 γQαμμα,
υιoΘετoι}με τo εξηE: xαταγραφεται με xεφαλαio αγ 6να απ6 τα δtio λεξιxd τo γραφει

xατ' αυτ6ν τoγ τρ6πo χαι με μιxρ6 αγ χαι τα διio λεξιxd τo γqdφoυν με μιxρ6. Eπiσηζ, γtα λ6γoυ9 απλotioτευσηg, τo ΛNEΓ αναφ6ρεται ωg M χαt τo

ΛKN ωζ T.
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