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Abstract 
In this paper, I deal with certain structures, namely phrasal compounds and noun constructions, 
which have a number of morphological and syntactic properties that differentiate them from both 
common noun phrases and typical compounds. I investigate and compare the structural and 
semantic properties of this kind of structures also in Modern Greek and in the sublanguage of 
football. I argue that there is not any structural and semantic difference between them and that both 
are syntactic.  
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φράσεις 
 

                                                                                 ✦   

1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ με μια ιδιαίτερη κατηγορία ονοματικών φράσεων, 
οι οποίες φέρουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ώστε να ομοιάζουν με τα κλασικά σύνθετα 
και οι οποίες εμφανίζονται συχνά στην Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) αλλά και στη 
γλώσσα του ποδοσφαίρου (ΓΠ) η οποία περιγράφεται σύντομα στην ενότητα 3. Στην 
ενότητα 2 θα παραθέσω τα βασικά τους χαρακτηριστικά ενώ στην ενότητα 4 θα τους 
ομαδοποιήσω με κριτήριο τη δομή τους. Στη συνέχεια, θα γίνει έλεγχος των δομικών 
χαρακτηριστικών των σχηματισμών εφαρμόζοντας συγκεριμένα τεστ. Τα αποτελέσματα 
των ελέγχων θα οδηγήσουν σε νέα κατηγοριοποίηση (ενότητα 5). Χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν έχουν αναλυθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία όπως, η εμφάνιση του 
χαρακτηριστικού [+λόγιο] αλλά και το γένος και ο αριθμός των συστατικών των εν λόγω 
σχηματισμών θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης στις υποενότητες 5.1.1 και 5.1.2. Στην 
ενότητα 6 θα συζητήσω τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των δομών αυτών. Τα 
μεταφραστικά δάνεια, που εμφανίζουν δομές σαν αυτές που εξετάζω παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξετάζονται αναλυτικά στην ενότητα 7. Για όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά θα υπάρχει σύγκριση μεταξύ των αντίστοιχων σχηματισμών της ΚΝΕ 
και της ΓΠ. 
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2. Βασικά χαρακτηριστικά 

Έχει υποστηριχθεί πως εκτός από τα κλασικά σύνθετα, υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία 
ονοματικών φράσεων, οι οποίες φέρουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά σύνταξης και 
σημασιολογίας (π.χ. ψυχρός πόλεμος, ζώνη ασφαλείας, νόμος πλαίσιο). Στην προσπάθειά 
τους οι μελετητές να κατηγοριοποιήσουν τις ονοματικές αυτές φράσεις και να τις 
διαφοροποιήσουν από τα κλασικά σύνθετα αλλά και από τις κοινές ονοματικές φράσεις, 
ονόμασαν τις δομές αυτές λεξικές φράσεις (lexical phrases) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
1986; Ράλλη, 1991), πολυλεκτικά σύνθετα (multi-word compounds) (Ralli, 1992; Ralli & 
Stavrou, 1995; 1998; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996; Φλιάτουρας, 2002; 2003), χαλαρά 
πολυλεκτικά σύνθετα (loose multi-word compounds) (Ράλλη, 2005; 2007; Koliopoulou, 
2009) και φραστικά σύνθετα (phrasal compounds) (Booij, 2009; 2010; Ralli, 2013). Οι 
ονομασίες αυτές στηρίζονται στη συντακτική ή μορφολογική προσέγγιση που 
ακολουθούν οι ερευνητές για την περιγραφή και ανάλυσή τους.  

Οι δομές αυτές αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες λέξεις, σε αντίθεση με τα κλασικά 
σύνθετα όπου το πρώτο συνθετικό τους είναι συνήθως θέμα και συνδέεται με το δεύτερο 
συνθετικό με τον δείκτη σύνθεσης -ο- (compound marker) (Ράλλη, 2007; Ralli, 2013). 
Παράλληλα, οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται από δύο φωνολογικές λέξεις, φέροντας 
δύο τόνους, αντίθετα με τα κλασσικά σύνθετα που φέρουν ένα τόνο. Κάποιες από τις 
ονοματικές αυτές φράσεις εμφανίζουν ισχυρή δομική συνοχή, παρόμοια με αυτή των 
κλασικών συνθέτων. Επιπρόσθετα, οι σχηματισμοί αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
σημασιολογικά χαρακτηριστικά καθώς, συχνά, ένα ή και τα δύο συστατικά 
χρησιμοποιούνται μεταφορικά ή μετωνυμικά ενώ παράλληλα ολόκληρος ο σχηματισμός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταφορικά ή μετωνυμικά.  
 
3. Η γλώσσα του ποδοσφαίρου  

3.1. Η έννοια της υπογλώσσας 

Με τον όρο γλώσσα του ποδοσφαίρου αναφέρομαι στην πραγματικότητα στην 
υπογλώσσα του ποδοσφαίρου. Ως υπογλώσσα ορίζεται το υποσύνολο μιας φυσικής 
γλώσσας, το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσα από κείμενα ειδικών γνωστικών πεδίων, όπως 
τεχνικά ή/και επιστημονικά (Kittredge & Lehrberger, 1982) και μπορεί να διαφέρει σε 
διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλόγιο, σημασιολογία, σύνταξη). Η ΓΠ 
αποτελεί ένα γλωσσικό υποσύνολο της ΚΝΕ και σημασιολογικά σχετίζεται με το 
ποδόσφαιρο.  
 
3.2. Το λεξιλόγιο της ΓΠ 

Το λεξιλόγιο της ΓΠ αποτελείται βεβαίως από λέξεις της ΚΝΕ αλλά και από 
νεολογισμούς (σεντρεφοράς, μπαλαδόρος), δάνειες λέξεις (overlap), μεταφραστικά 
δάνεια (goalkeeper > τερματοφύλακας) καθώς και από λέξεις της ΚΝΕ οι οποίες 
διαφοροποιούνται σημασιολογικά (κοράκι: μεταφορικά ο διαιτητής). Οι νεολογισμοί της 
ΓΠ είναι λέξεις παράγωγες (μαρκάρισμα < μαρκάρω), σύνθετα (μπακότερμα), συμφυρμοί 
(θρυλοπολίδης, γιαουρτάδο) (Παπαναγιώτου υπό έκδοση), αναλογικοί σχηματισμοί 
(Μητρογκόλ) αλλά και φραστικά σύνθετα (λευκή ισοπαλία) και ειδικές ονοματικές 
φράσεις (πέναλτι μαρς). 
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4.  Ομαδοποίηση με βάση τη δομή 

Βάσει της δομής τους κατηγοριοποιούμε τις ονοματικές αυτές φράσεις σε τρεις ομάδες. 
Η πρώτη ομάδα είναι του τύπου [Επίθετο + Ουσιαστικό] (1), η δεύτερη του τύπου 
[Ουσιαστικό + Ουσιαστικό σε γενική] (2) και η τρίτη του τύπου [Ουσιαστικό + 
ομοιόπτωτο Ουσιαστικό] (3). Η σχέση των συστατικών στις δομές [Ε+Ο] και [Ο+Ο σε 
γενική] χαρακτηρίζεται ως σχέση εξάρτησης. Τα συστατικά των δομών [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] μπορούν να βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης αλλά και παράταξης.  
 
(1) Επίθετο + Ουσιαστικό    
 

ΚΝΕ    ΓΠ 
ψυχρός πόλεμος  κρυφός κυνηγός ‘παίκτης που αγωνίζεται    
τρίτος κόσμος                                            πίσω από τους επιθετικούς’  
στεγνό καθάρισμα              λευκή ισοπαλία ‘ισοπαλία με σκορ 0-0’ 

                                                          άσπρη βούλα  ‘το σημείο από όπου εκτελείται το  
                                                                                   πέναλτι’  
                                                          χρυσή αλλαγή ‘αναφέρεται σε παίκτη ο οποίος  
                                                                                   έχει μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι  
                                                                                   και καταφέρνει να σκοράρει ή  
                                                                                   αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός  
                                                                                   για την  πορεία του παιχνιδιού’ 

 
(2)    Ουσιαστικό + Ουσιαστικό σε γενική  

 
  ΚΝΕ      ΓΠ 
  άρμα μάχης                  επόπτης γραμμών  
  ζώνη ασφαλείας     φάση διαρκείας 
      φορ περιοχής ‘επιθετικός που κινείται κυρίως μέσα  

                στη μεγάλη περιοχή’ 
      άμυνα ζώνης ‘τύπος αμυντικής λειτουργίας’ 

 
(3)   Ουσιαστικό + ομοιόπτωτο Ουσιαστικό 

 
ΚΝΕ     ΓΠ 
θέση κλειδί                 γκολ ποίημα 
εταιρία μαϊμού   παίκτης ηγέτης 
νόμος πλαίσιο κεφαλιά ψαράκι ‘κεφαλιά κατά την οποία ο παίκτης  

               οριζοντιώνεται παράλληλα με το  
               έδαφος για να εκτελέσει την  
  κεφαλιά’ 

άνθρωπος φάντασμα                ομάδα όνειρο  

 
Οι δομές των (1), (2), (3) αποτελούνται από δύο κλιτές λέξεις. Αντίθετα, τα κλασικά 
σύνθετα δεν εμφανίζουν εσωτερική κλίση. Οι δομές του τύπου [Ε+Ο] εμφανίζουν την 
κεφαλή τους στα δεξιά, όπως και τα κλασικά σύνθετα (για την κεφαλή στα σύνθετα 
Andreou, 2014). Αντίθετα, οι σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο σε γενική] και [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] εμφανίζουν την κεφαλή τους στα αριστερά, όπως μια κοινή ονοματική 
φράση.  
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5. Κατηγοριοποίηση σχηματισμών-Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

Βάσει της ανταπόκρισης των δομών σε μια σειρά ελέγχων θα ομαδοποιήσω τους υπό 
εξέταση σχηματισμούς. Οι έλεγχοι συνοψίζονται ακολούθως:  
 
α) Έλεγχος της δυνατότητας σύνταξης των συστατικών με κάποιο προσδιοριστικό στοιχείο. 
 
(4) ΚΝΕ    ΓΠ 

*πολύ ψυχρός πόλεμος  *πολύ λευκή ισοπαλία  
*δερμάτινη ζώνη ασφαλείας  *σφυχτής άμυνα ζώνης       
 *λέξη σιδερένιο κλειδί  *μεγάλος παίκτης ηγέτης   
 

β) Έλεγχος της δυνατότητας εισαγωγής γλωσσικού στοιχείου στο εσωτερικό αυτών των 
δομών. 
 
 ΚΝΕ            ΓΠ 
(5α)  *ψυχρός μεγάλος πόλεμος        *λευκή δίκαιη ισοπαλία   
(5β) *ζώνη δερμάτινη ασφαλείας       *επόπτης άσπρων γραμμών 
(5γ) *νόμος ευρύ πλαίσιο                      *ξαφνικός και άμεσος θάνατος1 
(5δ)            επαγγελματικό αλλά σκληρό φάουλ 
 

γ) Έλεγχος της ικανότητας των δομών να ανατρέπουν τη σειρά των συστατικών τους.  
 

ΚΝΕ                               ΓΠ 
(6α)  *πόλεμος ψυχρός               *θάνατος ξαφνικός  
(6β)  *ασφαλείας ζώνη                *ζώνης άμυνα 
(6γ)  υπογραφή μαϊμού/μαϊμού υπογραφή              πέναλτι μαρς/μαρς πέναλτι2 
(6δ) σκληρή γραμμή/ ?σκληρή και αμείλικτη γραμμή      
                    επαγγελματικό φάουλ/φάουλ  
                                  επαγγελματικό 

 
δ) Έλεγχος της δυνατότητας επανάληψης του άρθρου. 
 
 ΚΝΕ      ΓΠ 
(7α)  *ο ψυχρός ο πόλεμος   *ο κρυφός ο κυνηγός 
(7β) *η ζώνη της ασφαλείας                 *ο επόπτης των γραμμών 
(7γ) *ο νόμος το πλαίσιο   *το γκολ το ποίημα 
(7δ)  ?η γαλάζια η σημαία   ?το επαγγελματικό το φάουλ  

 
ε) Έλεγχος συναναφοράς της μη κεφαλής του σχηματισμού.  
 
 ΚΝΕ     ΓΠ 
(8)  εγκλήματα πολέμου, ο οποίος [...]               *φορ περιοχής, η οποία [...]  
 !αγορά εργασίας, η οποία [...]               !άμυνα ζώνης, η οποία […]    

νόμος πλαίσιο, το οποίο [...]               *παίκτης κλειδί, το οποίο [….] 

 
5.1.  [Επίθετο + Ουσιαστικό] και [Ουσιαστικό + Ουσιαστικό σε γενική] 

Η πρώτη ομάδα σχηματισμών ανταποκρίνεται αρνητικά σε όλα τα τεστ, χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη δομική συνοχή και αποτελείται από σχηματισμούς του τύπου [Ε+Ο] και 

                                                 
1 Ξαφνικός θάνατος: η απότομη λήξη του αγώνα με το χρυσό γκολ. 
2 Πέναλτι μαρ/ μαρς πέναλτι: κραυγαλέο πέναλτι. 
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[Ο+Ο σε γενική]. Η Ράλλη (2007) υποστηρίζει πως οι ιδιότητες αυτές διαφοροποιούν 
αυτούς τους σχηματισμούς από τις κοινές ονοματικές φράσεις, άρα οι δομές αυτές δεν 
μπορούν να εξεταστούν με μια συντακτική προσέγγιση.  

Οι σχηματισμοί ονομάστηκαν χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα (Ράλλη, 2005; 2007; 
Koliopoulou, 2009) και θεωρήθηκαν αντικείμενα της μορφολογίας (Ράλλη, 1991; 2005; 
Ralli, 1992; Ralli & Stavrou, 1995; 1998; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996; Φλιάτουρας, 
2002; 2003). Χαρακτηρίστηκαν ως σύνθετα καθώς περιέχουν τουλάχιστον δύο θέματα 
και χαλαρά πολυλεκτικά διότι αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες κλιτές λέξεις και 
εμφανίζουν συντακτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν εμφανίζονται στα κλασικά 
σύνθετα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η εσωτερική κλίση (κλίση του πρώτου 
συστατικού), η συμφωνία (γένος, αριθμός, πτώση επιθέτου-ουσιαστικού) και η απόδοση 
πτώσης (στην περίπτωση [Ο+Ο σε γενική]).  

Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ωστόσο, παραβιάζουν τη βασική αρχή της διάκρισης 
σύνταξης και μορφολογίας. Η Αρχή της Λεξικής Ακεραιότητας (Anderson, 1992:84) ορίζει 
πως οι κανόνες της σύνταξης δε μπορούν να εφαρμοστούν στο εσωτερικό μιας 
μορφολογικής δομής. Αυτό ωστόσο, δεν συμβαίνει με τους σχηματισμούς του τύπου [Ε+ 
Ο] και [Ο+Ο σε γενική], παρά την ισχυρή δομική τους συνοχή. Η ύπαρξη εσωτερικής 
κλίσης, η συμφωνία ουσιαστικού και επιθέτου και η απόδοση πτώσης είναι γνωρίσματα 
συντακτικών σχηματισμών και παρατηρούνται στις κοινές ονοματικές φράσεις. 

Η παρούσα εργασία σε σύμπνοια με τις απόψεις των Ralli (2011; 2013) και Booij 
(2009; 2010) θεωρεί πως οι σχηματισμοί [Ε+Ο] και [Ο+Ο σε γενική] δημιουργούνται 
στη σύνταξη και όχι στη μορφολογία, διαφέροντας τόσο από τα κλασικά σύνθετα, όσο 
και από τις κοινές ονοματικές φράσεις. Οι δομές αυτές ονομάζονται φραστικά σύνθετα 
(phrasal compounds) (Booij, 2009; 2010; Ralli, 2013). 

H Ralli (2013:266) παρατηρεί πως μια συντακτική προσέγγιση εξηγεί τον λόγο για τον 
οποίο οι δομές του τύπου [Ε+Ο] εμφανίζονται δίχως τα κλιτικά τους επιθήματα όταν 
συμμετέχουν στη διαδικασία της παραγωγής.  

 
(9α)  ψυχρ-ο-πολεμ-ικ-ός 
(9β)  τριτ-ο-κοσμ-ικ-ός  
(9γ)  δημοσι-ο-υπαλληλ-ικ-ός (Ralli, 2013:266) 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει εσωτερική κλίση και το δεύτερο συστατικό της 
δομής είναι αυτό που φέρει παραγωγικό επίθημα ακολουθώντας τη διαδικασία της 
παραγωγής όπως σε όλες τις παράγωγες λέξεις της ΚΝΕ. Παράλληλα, το πρώτο 
συστατικό δε φέρει κλιτικά χαρακτηριστικά και μετέχει στη διαδικασία της σύνθεσης ως 
θέμα. Το φραστικό σύνθετο δημιουργείται, δηλαδή, στη σύνταξη, όμως προκειμένου να 
συμμετάσχει σε μία μορφολογική διαδικασία, επαν-αναλύει (remoulded) τα συστατικά 
του με μορφολογικούς όρους σε θέματα.  

Στη ΓΠ δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση όπου ένα φραστικό σύνθετο παράγει ένα 
μονολεκτικό σύνθετο με τον συνδυασμό ενός παραγωγικού επιθήματος.  
 
(10) κρυφός κυνηγός < *κρυφοκυνηγιτιλίκι 

λευκή ισοπαλία < *λευκοϊσοπαλιακά 
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5.1.1.  Ύπαρξη συστατικών με χαρακτηριστικό [+λόγιο] 

Είναι δυνατό ένα από τα δύο ή και τα δύο συστατικά των σχηματισμών που εξετάζω να 
φέρει το χαρακτηριστικό [+λόγιο].  

Στην περίπτωση των σχηματισμών [Ε+Ο] είναι δυνατό το χαρακτηριστικό [+λόγιο] να 
εμφανίζεται είτε στο συστατικό κεφαλή, είτε στο συστατικό μη κεφαλή. Για παράδειγμα, 
στη δομή λευκή ισοπαλία το χαρακτηριστικό [+λόγιο] βρίσκεται στο συστατικό μη 
κεφαλή αντίθετα, στην περίπτωση του εκδοτικός οίκος, αυτό βρίσκεται στην κεφαλή. 
Παράλληλα, είναι δυνατό να εμφανίζουν το χαρακτηριστικό [+λόγιο] τόσο η κεφαλή, 
όσο και η μη κεφαλή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι δομές αχίλλειος πτέρνα και αδαμιαία 
περιβολή όπου τόσο το επίθετο (μη κεφαλή) όσο και το ουσιαστικό (κεφαλή) φέρουν το 
χαρακτηριστικό [+λόγιο]. 

Στην περίπτωση των σχηματισμών [Ο+Ο σε γενική] μόνο το συστατικό μη κεφαλή 
μπορεί να φέρει το χαρακτηριστικό [+λόγιο]. Στις περιπτώσεις των δομών, φάση 
διαρκείας, δοχείο νυκτός, περίοδος χάριτος, παρατηρούμε πως τα συστατικά μη κεφαλές 
φέρουν το χαρακτηριστικό [+λόγιο].  

Αν και οι σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο] δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης 
σε αυτή την ενότητα, αξίζει επιγραμματικά να αναφέρουμε την ύπαρξη λόγιων 
συστατικών. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό το χαρακτηριστικό [+λόγιο] να 
βρίσκεται τόσο στο συστατικό κεφαλή όσο και σε αυτό μη κεφαλή. Στην περίπτωση του 
σχηματισμού επιστολή καταγγελία το λόγιο στοιχείο είναι το συστατικό κεφαλή, δηλαδή 
η λέξη επιστολή. Αντίθετα, στην περίπτωση των δομών ντέρμπι περίπατος και ημέρα 
ορόσημο, το λόγιο στοιχείο είναι εκείνο που βρίσκεται σε θέση μη κεφαλή (περίπατος και 
ορόσημο).  

Το φαινόμενο της ύπαρξης λεξικών στοιχείων στη ΓΠ που φέρουν το χαρακτηριστικό 
[+λόγιο] είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η ΓΠ δεν είναι ένα γλωσσικό σύστημα κύρους ώστε 
να αναμένουμε την ύπαρξη λεξικών στοιχείων με αυτό το χαρακτηριστικό. Εντούτοις, 
παραδείγματα από την ΓΠ ανατρέπουν αυτή την υπόθεση.  

Η ύπαρξη στοιχείων με το χαρακτηριστικό [+λόγιο] μπορεί να οφείλεται σε 
διαφορετικούς λόγους. Ένας λόγος είναι οι κληρονομημένες δομές από παλαιότερες 
μορφές του γλωσσικού συστήματος. Οι περιπτώσεις αχίλλειος πτέρνα και αδαμιαία 
περιβολή, για παράδειγμα, δεν είναι συγχρονικές αλλά αποτελούν κληρονομιά του 
συστήματος από μια παλαιότερη μορφή του. Στη ΓΠ δεν εντοπίστηκε καμία τέτοια 
περίπτωση.  

Ένας δεύτερος λόγος, είναι η μεγάλη παραγωγικότητα που εμφανίζουν κάποια λόγια 
στοιχεία (Ράλλη, 2005:189), όπως στη δομή φάση διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, το 
συστατικό μη κεφαλή αποτελεί συστατικό και άλλων δομών όπως λουκέτο διαρκείας, 
απεργία διαρκείας κτλ.  

Ακόμη, η τάση για αρχαιοπρεπές ύφος είναι ένας λόγος για τον οποίο λόγια στοιχεία 
εμφανίζονται στις δομές που εξετάζω στην παρούσα εργασία (Ράλλη, 2005:189) όπως 
για παράδειγμα ο σχηματισμός εκδοτικός οίκος.  

Η έλλειψη ενός μη λόγιου στοιχείου το οποίο εκφράζει ακριβώς την επιθυμητή 
σημασία (Ράλλη, 2005:189) μπορεί τέλος, να είναι ένας ακόμη λόγος εμφάνισης λόγιων 
στοιχείων στις εξεταζόμενες δομές, όπως για παράδειγμα η λευκή ισοπαλία. Η υποθετική 
*άσπρη ισοπαλία θα εστίαζε σημασιολογικά στην χρωματική ιδιότητα του άσπρου ενώ, 
το λευκό (λευκή ισοπαλία) δίνει την έννοια του άσπιλου και αμόλυντου που επιθυμεί ο 
χρήστης.  
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5.1.2.  Γένος και αριθμός των συστατικών των σχηματισμών [Ουσιαστικό  

+Ουσιαστικό σε γενική] 

Εξετάζοντας τις δομές του τύπου [Ο+Ο σε γενική] αναφορικά με το γένος και τον αριθμό 
του δεύτερου συστατικού τους διαπιστώνουμε πως στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό 
είναι θηλυκό ενικού αριθμού (11).  

 
(11)  ΚΝΕ    ΓΠ 

αγορά εργασίας                 άμυνα ζώνης 
 κώδικας τιμής   ντέρμπι κορυφής 
 τεχνολογία αιχμής  φορ περιοχής  
 σώματα ασφαλείας  θέση βολής 

 
Λαμβάνοντας υπόψη μας όχι μόνο τα παραδείγματα από τη ΓΠ αλλά και ένα μεγάλο 
corpus δεδομένων της Κολιοπούλου (2006) παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των δομών 
του τύπου [Ο+Ο σε γενική] εμφανίζει ως δεύτερο συστατικό του ένα θηλυκό ουσιαστικό 
ενικού αριθμού. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις όπου το δεύτερο συστατικό είναι μεν 
θηλυκό αλλά στον πληθυντικό αριθμό, όπως στον σχηματισμό επόπτης γραμμών.   

Υπάρχει ακόμη, η περίπτωση το δεύτερο συστατικό να είναι αρσενικό, όπως στην 
περίπτωση του σχηματισμού βοηθός προπονητή και εγκλήματα πολέμου. Περίπτωση όπου 
το δεύτερο συστατικό της δομής [Ο+Ο σε γενική] είναι αρσενικό σε πληθυντικό αριθμό 
δεν βρέθηκε.  

Σπάνια τέλος, είναι η περίπτωση όπου το στοιχείο μη κεφαλή είναι ουδέτερο. Στις 
περιπτώσεις των δομή βάθους και φόρος εισοδήματος, παρατηρούμε πως το στοιχείο μη 
κεφαλή είναι ουδέτερο ενικού αριθμού, ενώ στην περίπτωση των πόλεμος νεύρων, 
μηχανικός αυτοκινήτων, βάση δεδομένων το στοιχείο μη κεφαλή είναι ουδέτερο στον 
πληθυντικό αριθμό. Αντίστοιχες περιπτώσεις δεν βρέθηκαν στα δεδομένα της ΓΠ. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν περιγραφική και μόνο αξία. Δεν μπορούν να 
ερμηνευτούν οι συγκεκριμένες τάσεις στο πλαίσιο ενός κανόνα ή κάποιου περιορισμού. 
Δεν τίθεται δηλαδή κάποιος περιορισμός ώστε, για παράδειγμα, το δεύτερο συστατικό 
των δομών [Ο+Ο σε γενική] να είναι θηλυκό ενικού αριθμού. Ενδιαφέρον ωστόσο 
παρουσιάζει η εμφάνιση αυτής της τάσης τόσο στην ΚΝΕ όσο και στη ΓΠ. 
 
5.2. Ενδιάμεσες δομές  

Σε προηγούμενη ενότητα είδαμε τη δυνατότητα εισαγωγής λεξικού στοιχείου στο 
εσωτερικό κάποιων σχηματισμών του τύπου [Ε+Ο]. Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζουν 
χαλαρή δομική συνοχή και χαρακτηρίζονται ως ενδιάμεσες δομές (Ralli & Stavrou, 
1998:248-249). Οι ίδιες παρατηρούν πως τέτοιες περιπτώσεις έχουν ως πρώτο συστατικό 
ένα επίθετο, το οποίο είτε δηλώνει ένα όρισμα του ουσιαστικού, είτε μια ταξινομική 
σχέση με το ουσιαστικό. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν δομές όπως, θεατρική κριτική, 
όπου το επίθετο είναι όρισμα του ουσιαστικού, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν 
δομές όπως, πυρηνική ζώνη, όπου το επίθετο προσδιορίζει το είδος του ουσιαστικού. Σε 
αυτή την ομάδα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε περιπτώσεις δομών από τη ΓΠ όπως, 
μικρή περιοχή, μεγάλη περιοχή, πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα, επαγγελματικό φάουλ.  
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Συχνά, σε αυτή την κατηγορία εμφανίζονται ζεύγη σχηματισμών, τα οποία έχουν την 
ίδια κεφαλή όπως στο (12).  

 
(12α) μικρή περιοχή ‘περιοχή του αγωνιστικού χώρου κοντά στο τέρμα’ 

* πολύ μικρή περιοχή  
? η μικρή και η μεγάλη περιοχή3 
* περιοχή μικρή 

 ? η μικρή η περιοχή 
 
(12β) πρώτη ομάδα ‘η ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι καλοί και έμπειροι παίκτες μια 
 ομάδας’  
 *μόνο πρώτη ομάδα 
 πρώτη και δεύτερη ομάδα4 
 * η πρώτη η ομάδα 

  
Οι Ralli & Stavrou (1998) προτείνουν πως αυτού του είδους οι δομές θα πρέπει να 
εξετάζονται υπό το πρίσμα της σύνταξης και όχι της μορφολογίας, καθώς τα ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν προέρχονται από τη φύση των επιθέτων των δομών 
αυτών.  

 
5.3. Ειδικές ονοματικές φράσεις [Ουσιαστικό + ομοιόπτωτο Ουσιαστικό] 

Οι δομές [Ο+Ο ομοιόπτωτο] έχουν μελετηθεί συστηματικά (βλ. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 1986; 1996; Ράλλη, 1991; 1999; Ralli, 1992). Οι σχηματισμοί αυτοί 
ονομάζονται ειδικές ονοματικές φράσεις (Ράλλη, 2007; Ralli, 2013) και coordinative 
compounds (Biseto & Scalise, 2005). Η ομάδα αυτή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, οι 
οποίες διαφοροποιούνται με βάση τη σχέση που εμφανίζουν τα στοιχεία τους. Στο (13α) 
παρουσιάζονται δομές με σχέση εξάρτησης και στο (13β) δομές με σχέση παράταξης.  
 
(13α)  Σχέση εξάρτησης  

ΚΝΕ     ΓΠ 
άνθρωπος αράχνη   γκολ ποίημα 
άνθρωπος φάντασμα   κεφαλιά ψαράκι 
αποκάλυψη βόμβα   παίκτης ηγέτης 
δρόμος παγίδα    πέναλτι μαρς 
εταιρία μαϊμού                 ήττα σοκ  
ημέρα ορόσημο                 νίκη ανάσα  
εταιρία φάντασμα   παίκτης κλειδί  
άνθρωπος κλειδί                 μπαλιά τρύπα ‘πάσα στην πλάτη της άμυνας’ 
λέξη κλειδί    φάση καρμπόν  
νόμος πλαίσιο    βαθμός χρυσάφι 

 
(13β)  Σχέση παράταξης 

ΚΝΕ     ΓΠ 
σκηνοθέτης παραγωγός                 παίκτης προπονητής 

                                                 
3 Μεγάλη περιοχή: ένα παραλληλόγραμμο που ξεκινά από τη γραμμή του άουτ και έχει διαστάσεις 16,5 
μέτρα προς κάθε πλευρά του τέρματος και 16,5 μέτρα μπροστά από αυτό προς το εσωτερικό του 
αγωνιστικού χώρου. 
4 Δεύτερη ομάδα: ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι πιο άπειροι παίκτες, παίκτες υπό δοκιμή αλλά και 
τιμωρημένοι παίκτες μιας ομάδας. Συνήθως αναγράφεται ως ομάδα Β (π.χ Barcelona και Barcelona Β). 
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ηθοποιός τραγουδιστής                   σέντρα σουτ ‘μπαλιά η οποία ανάλογα με  
                 την κατάληξή της μπορεί να  
                 είναι είτε σέντρα είτε σουτ’ 

  
Η ομάδα του τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο] εμφανίζει αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές 
με τις δομές [Ε+Ο] και [Ο+Ο σε γενική]. Συγκρίνοντας τις δομές [Ο+Ο ομοιόπτωτο] και 
[Ο+Ο σε γενική] παρατηρούμε πως η κεφαλή τους βρίσκεται στα αριστερά, σε αντίθεση 
με τους σχηματισμούς του τύπου [Ε+Ο] αλλά και τα κλασικά σύνθετα, όπου η κεφαλή 
βρίσκεται στα δεξιά (14).  
 
(14)  [Ο+Ο ομοιόπτωτο]   γκολ ποίημα 

[Ο+Ο σε γενική]                θέση βολής 
[Ε+Ο]    λευκή ισοπαλία 
Κλασικό σύνθετο   βαζελ-ο-κάναλ-ο ‘κανάλι το οποίο  πρόσκειται στην  

                     ομάδα του Παναθηναϊκού’ 

 
Η Ράλλη (2007:249) παρατηρεί πως υπάρχουν σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] στους οποίους το προσδιορίζον στοιχείο εμφανίζει κάποια αμεταβλητότητα 
η οποία μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των συστατικών των δομών [Ο+Ο σε γενική] και 
[Ε+Ο] (15).  
 
(15)   ΚΝΕ  

νόμος πλαίσιο              *νόμοι πλαίσια 
  ταξίδι αστραπή             *ταξίδια αστραπές 
  επιτόκια φωτιά              *φωτιά επιτόκια 
  λέξη κλειδί             *κλειδί λέξη 
 
  ΓΠ 

βαθμός χρυσάφι             *βαθμοί χρυσάφια 
  νίκη ανάσα            *νίκες ανάσες  
  κεφαλιά ψαράκι             *ψαράκι κεφαλιά 
  ομάδα όνειρο            *όνειρο ομάδα  

 
Παράλληλα, η Ράλλη (2007:250) υποστηρίζει πως αρκετοί από τους σχηματισμούς 
αυτούς εμφανίζουν χαλαρή δομική συνοχή. 

 
(16)  (α) γκολ πέναλτι   αλλά και  πέναλτι γκολ  
 (β) πέναλτι μαρς     μαρς πέναλτι  
 (γ) παίκτης ηγέτης    παίκτες ηγέτες 

(δ) αποκάλυψη βόμβα   βόμβα αποκάλυψη 
(ε) αυτοκίνητο μαϊμού   μαϊμού αυτοκίνητο 
 

Αλλά  (στ) άμυνα ζώνης         * άμυνες ζώνες 
 (ζ) λευκή ισοπαλία        * ισοπαλία λευκή 
 (η) ψυχρός πόλεμος        * ψυχροί πόλεμοι 

  
Η ίδια υποστηρίζει πως λόγω της μεγάλης αυτονομίας των στοιχείων αυτής της δομής, σε 
σύγκριση με την αυτονομία των στοιχείων των δύο άλλων δομών, οι περιπτώσεις αυτές 
ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία ονοματικών φράσεων που ανήκουν στη σύνταξη. Τις 
δομές αυτές τις ονομάζει ειδικές ονοματικές φράσεις.  
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Παρατηρεί επίσης, πως οι σχηματισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα παραγωγικοί σε διάφορες 
υπογλώσσες, κυρίως επιστημονικές, σε τέτοιο βαθμό που τείνουν να αντικαταστήσουν τα 
κλασικά σύνθετα. Η υπόθεση για συχνή εμφάνιση σε υπογλώσσες επιβεβαιώνεται στην 
παρούσα εργασία μέσα από το πλήθος και την ποικιλία των παραδειγμάτων.  

Τέλος, το γεγονός της συχνής τους εμφάνισης φαίνεται να ενδυναμώνει την εσωτερική 
συνοχή τους και κατ’ επέκταση το καθεστώς της αμεταβλητότητας αυτών των δομών. Ως 
αποτέλεσμα, παρατηρούμε τη σταδιακή μετατόπιση των δομών [Ο+Ο ομοιόπτωτο] από 
το χώρο της σύνταξης στο χώρο της μορφολογίας. Για παράδειγμα, οι σχηματισμοί 
κεφαλιά ψαράκι και νόμος πλαίσιο εμφανίζουν ισχυρή εσωτερική συνοχή και σημαντική 
αμεταβλητότητα του δεύτερου συστατικού.  

 
6. Σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

Έχει υποστηριχθεί πως ένα μεγάλο μέρος των σχηματισμών [Ε+Ο], [Ο+Ο σε γενική] 
αλλά και [Ο+Ο ομοιόπτωτο] χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό σημασιολογικής 
αδιαφάνειας. Η σημασία τους, δηλαδή, είναι ιδιοσυγκρασιακή και δεν προέρχεται από το 
άθροισμα των σημασιών των συστατικών του σχηματισμού, όπως και στη σύνθεση 
(μεταξύ άλλων Cartairs-McCarthy, 1992; Fabb, 1998; Plag, 2003; Ράλλη, 2005; 2007; 
Harley, 2009; Ralli, 2013).  

Στους σχηματισμούς [Ε+Ο], [Ο+Ο σε γενική] και [Ο+Ο ομοιόπτωτο] συχνά τα 
συστατικά ή ολόκληροι οι σχηματισμοί χρησιμοποιούνται όχι με την κυριολεκτική τους 
σημασία αλλά με τη μεταφορική τους ή τη μετωνυμική τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
δεν θεωρώ πως υπάρχει σημασιολογική αδιαφάνεια όταν η σημασία είναι δυνατό να 
αντληθεί συγχρονικά μέσω συγκεκριμένων σημασιολογικών διαδικασιών, δηλαδή τη 
μεταφορά και τη μετωνυμία. Για παράδειγμα, το χρυσό γκολ, δεν είναι ένα γκολ από 
χρυσάφι αλλά είναι ένα συγκεκριμένο είδος γκολ, το οποίο επιτυγχάνεται στην παράταση 
ενός αγώνα και τότε αυτός λήγει αμέσως. Για το λόγο αυτό, το γκολ αυτό έχει μεγάλη 
αξία, όπως ο χρυσός, και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως χρυσό.  

Η μεταφορά είναι μια εννοιολογική διαδικασία κατά την οποία αφηρημένες έννοιες 
και «μη απτές περιοχές της ανθρώπινης εμπειρίας», συγκεκριμενοποιούνται μέσω αυτής 
της διαδικασίας (Lakoff, 1987, όπως αναφέρεται στον Ξυδόπουλος, 2008:159). Τα 
βασικά συστατικά της μεταφοράς είναι: α) το πεδίο-πηγή που είναι συγκεκριμένο και 
οικείο, β) το πεδίο-στόχος που είναι η αφηρημένη και μη απτή ανθρώπινη εμπειρία και γ) 
ένα σύνολο σχέσεων αντιστοίχισης, επιστημονικών ή οντολογικών. Στην περίπτωση της 
λευκής ισοπαλίας, για παράδειγμα, το πεδίο-πηγή είναι η έννοια της λευκότητας, που 
σχετίζεται με την αγνότητα, το αμόλυντο, το παρθένο. Το πεδίο-στόχος είναι εκείνο το 
αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα όπου δεν έχουν σημειωθεί τέρματα. Η σχέση 
αντιστοίχισης μεταξύ των δύο αυτών πεδίων εμφανίζεται με τη μεταφορική χρήση της 
λέξης λευκή, η οποία ορίζει πως το αποτέλεσμα του αγώνα χαρακτηρίστηκε από την 
έννοια του αμόλυντου, του παρθένου.  

Σύμφωνα με τον Βελούδη (2005), η μετωνυμία είναι μια διαδικασία κατά την οποία 
«μια γλωσσική έκφραση που παραπέμπει τυπικά, κυριολεκτικά, σε μια οντότητα Α 
μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να παραπέμψουμε, μη κυριολεκτικά 
αυτή τη φορά, σε μια άλλη οντότητα Β». Η βασική προϋπόθεση ωστόσο είναι πως οι δυο 
αυτές οντότητες πρέπει να σχετίζονται στενά μεταξύ τους. Τόσο η μετωνυμία όσο και η 
μεταφορά έχουν εννοιολογική φύση ωστόσο διαφέρουν σε ένα βασικό σημείο. Η 
μετωνυμία βλέπει την κατηγορία ενός πεδίου μέσω μιας άλλης κατηγορίας του ίδιου 
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πεδίου ενώ η μεταφορά μεταφέρει εννοιολογικό υλικό από ένα αφηρημένο σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο (Ξυδόπουλος, 2008:162). Το φραστικό σύνθετο μικρή οθόνη 
χρησιμοποιείται μετωνυμικά σε σχέση με τη λέξη τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι εκείνη 
η οποία έχει μικρή οθόνη και μετωνυμικά ονομάζεται η ίδια ως μικρή οθόνη. 

Παράλληλα, υπάρχει η περίπτωση μεταφορικής χρήσης του πρώτου και μετωνυμικής 
του δεύτερου συστατικού, όπως στη δομή κρυφός κυνηγός. Η κεφαλή της δομής 
(κυνηγός) χρησιμοποιείται μετωνυμικά για να δηλώσει γενικά τον επιθετικό παίκτη. Το 
επίθετο κρυφός χρησιμοποιείται μεταφορικά και δίνει μια συγκεκριμένη ιδιότητα στη 
λέξη κυνηγός. Έτσι, ο κρυφός κυνηγός είναι ένα είδος επιθετικού, ο οποίος δεν παραμένει 
μόνιμα στην επίθεση αλλά κινείται/κρύβεται πίσω από τους επιθετικούς ή τον σταθερό 
επιθετικό (σέντερ φορ), προκειμένου να έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο στο παιχνίδι και να 
μπερδεύει τους αντίπαλους αμυντικούς.  
 
7. Μεταφραστικά δάνεια 

Ο δανεισμός όρων ή η μετάφραση όρων από άλλες γλώσσες, όπου η διαδικασία της 
σύνθεσης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι ένα φαινόμενο με ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986:206-207) επισημαίνει 
αρκετά παραδείγματα λεξικών σχηματισμών στα ελληνικά κατά αντιστοιχία των 
γαλλικών (17).  

 
(17)  loi cadre < νόμος πλαίσιο 

mot clé < λέξη κλειδί   
position clé < θέση κλειδί  

 
Στα μεταφραστικά δάνεια από τη ΓΠ παρατηρούμε μια ενδιαφέρουσα ποικιλία 
παραδειγμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το μεταφραστικό δάνειο δανείζεται τη 
σημασία και αποδίδεται μέσω ενός μονοσύλλαβου συνθέτου, όπως στην περίπτωση της 
λέξης τερματοφύλακας < goalkeeper. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις μεταφραστικών 
δανείων τα οποία δανείζονται τη σημασία αλλά αποδίδονται με μια ονοματική φράση 
όπως στο (18α, β). 

 
(18α) banana kick < σουτ μπανάνα ‘σουτ με καμπύλη τροχιά’ 

dream team < ομάδα όνειρο (από την υπογλώσσα του μπάσκετ) 
zone defense < άμυνα ζώνης  
 

(18β)  golden goal < χρυσό γκολ  
silver goal  < ασημένιο γκολ  ‘γκολ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης χωρίς να διακόπτεται ο          
                                                αγώνας αλλά να συνεχίζεται ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου’  

 vecchia signiora < ηραιά κυρία ‘η ιταλική ομάδα Γιουβέντους’  
 

Συνολικά εντοπίζουμε δύο διαφορετικές ομάδες μεταφραστικών δανείων. Η πρώτη 
αποτελείται από σχηματισμούς δύο ουσιαστικών και η κεφαλή τους βρίσκεται στα 
αριστερά. Η δεύτερη αποτελείται από μεταφραστικά δάνεια αποτελούμενα από ένα 
επίθετο και ένα ουσιαστικό, ενώ η κεφαλή τους βρίσκεται στα δεξιά. Αν ένα 
μεταφραστικό δάνειο προέρχεται από έναν σχηματισμό του τύπου [Ο+Ο] τότε η κεφαλή 
του θα βρίσκεται στα αριστερά, ασχέτως του αν η κεφαλή βρίσκεται στα αριστερά του 
σχηματισμού πηγή και για τα ελληνικά θα είναι ή του τύπου [Ο+Ο σε γενική] ή του 
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τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο]. Στην περίπτωση όπου ο αρχικός σχηματισμός είναι του τύπου 
[Ε+Ο], τότε το μεταφραστικό δάνειο θα έχει την κεφαλή του στα δεξιά.  

Η θέση της κεφαλής των σχηματισμών που μελετάμε στα ελληνικά μπορεί να είναι 
είτε αριστερά είτε δεξιά της δομής. Στην περίπτωση των σχηματισμών του τύπου [Ο+Ο 
σε γενική] η κεφαλή βρίσκεται στα αριστερά, ενώ στην περίπτωση του τύπου [Ε+Ο] η 
κεφαλή βρίσκεται στα δεξιά της δομής. Παράλληλα, οι σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] εμφανίζουν την κεφαλή τους στα αριστερά της δομής. Υπάρχουν δηλαδή, 
δύο πιθανές θέσεις εμφάνισης της κεφαλής, οι οποίες εναρμονίζονται με τους 
διαφορετικούς τύπους των διάφορων σχηματισμών. Η άμυνα ζώνης, η οποία προέρχεται 
από το αγγλικό zone defense, εμφανίζει την κεφαλή αριστερά και είναι του τύπου [Ο+Ο 
σε γενική], όπως και το σουτ μπανάνα < banana kick, όπου εμφανίζει την κεφαλή στα 
αριστερά και είναι του τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο]. Την κεφαλή στα δεξιά εμφανίζουν 
σχηματισμοί του τύπου [Ε+Ο] όπως το γηραιά κυρία < vecchia signiora.  

Η διαφοροποίηση σχετικά με τον τρόπο μετάφρασης των δομών που περιέχουν [Ο+Ο] 
μπορεί να ερμηνευθεί στα πλαίσια των σχέσεων που έχουν τα συστατικά αυτών των 
σχηματισμών μεταξύ τους. Στην περίπτωση όπου τα συστατικά της δομής πηγής 
εμφανίζουν σχέση υπόταξης τότε το μεταφραστικό δάνειο θα είναι της δομής [Ο+Ο σε 
γενική] (19α). Αν τα συστατικά της δομής πηγή εμφανίζουν σχέση απόδοσης ιδιότητας 
τότε το μεταφραστικό δάνειο θα είναι της δομής [Ο+Ο ομοιόπτωτο] (19β). 
 
(19α)  zone defense < άμυνα ζώνης (σχέση υπόταξη)  
 
(19β) dream team < ομάδα όνειρο (σχέση απόδοσης ιδιότητας) 
 banana kick < σουτ μπανάνα (σχέση απόδοσης ιδιότητας) 
 

8. Επίλογος  

Στην παρούσα εργασία ασχολήθηκα με ονοματικές φράσεις που εμφανίζουν 
χαρακτηριστικά μορφολογίας αλλά και σύνταξης. Οι δομές αυτές έχουν όμοιες ιδιότητες 
δομής και σημασίας με τα μονολεκτικά σύνθετα. Παράλληλα εμφανίζουν αρκετές 
διαφορές με αυτά καθώς παρουσιάζουν συντακτικά χαρακτηριστικά. Οι δομές [Ε+Ο] και 
[Ο+Ο σε γενική] φαίνεται να έχουν ισχυρότερη δομική συνοχή σε σχέση με τις δομές 
[Ο+Ο ομοιόπτωτο]. Παρά το γεγονός της αμεταβλητότητας και της ισχυρής δομικής 
συνοχής, οι εν λόγω σχηματισμοί δημιουργούνται στη σύνταξη καθώς εμφανίζουν 
συντακτικά χαρακτηριστικά (απόδοση πτώσης, συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού, 
πληθυντικοποίηση). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν τόσο στις δομές της 
ΚΝΕ όσο και στις αντίστοιχες της ΓΠ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως οι κανόνες 
δόμησης των δομών αυτών στην ΚΝΕ και στη ΓΠ είναι οι ίδιοι. Παράλληλα, εξέτασα τις 
εν λόγω δομές σχετικά με την εμφάνιση λόγιων συστατικών αλλά και σχετικά με το 
γένος και τον αριθμό των συστατικών τους.  

Παράλληλα, μέσα από τα παραδείγματα της ΓΠ, επαληθεύτηκε η παρατήρηση της 
Ράλλη (2005:200) πως αυτού του είδους οι δομές είναι ιδιαίτερα παραγωγικές σε 
διάφορες υπογλώσσες. Το πλήθος και η ποικιλία των παραδειγμάτων από την ΓΠ 
επιβεβαιώνουν την παρατήρηση αυτή.  
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