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Σύμφυρση και επανετυμολόγηση:
νεολογισμών συνέχεια...
Abstract
In this article we present an additional corpus of total and partial lexical
blends, collected from various print sources (mainly journal and advertisement ones), as well as from internet and blogs. The new analyzed data
confirm the results of our research (Katsouda & Nakas, 2013) and prove
that blending is a very creative and productive mechanism in Modern Greek.

Λέξεις-κλειδιά
Συμφυρμός, σύμφυρση, εμπροσθοχωρητική, οπισθοχωρητική, αλληλοεισχωρητική, ενδοεισχωρητική, επανετυμολόγηση.

Εισαγωγικό
Το βιβλίο μας Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επανετυμολόγηση
(Ολικοί και μερικοί λεξικοί συμφυρμοί) (2013: Πατάκης), προϊόν συστηματικής μελέτης της σύμφυρσης και κατηγοριοποίησης των συμφυρμικών προϊόντων, κάλυψε ένα επιστημονικό κενό, καθώς αυτό το
πεδίο της γλωσσικής δημιουργικότητας είχε μείνει στο περιθώριο του
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Ένα χρόνο μετά την έκδοση του βιβλίου, παρουσιάσαμε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας στο άρθρο ‘Lexical Blend: a new typology’ (βλ. τα Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα). Τόσο το βιβλίο όσο και
το άρθρο έχουν, προφανώς, προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Η αναγνωστικότητα του άρθρου και οι σχετικές ετεροαναφορές (με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από academia.edu και google.scholar) είναι αιτιολογημένες, αφενός, επειδή άρχισε
*

Κύρια Ερευνήτρια (Ερευνήτρια Β΄ Βαθμίδας) στο Κέντρον Ερεύνης των
Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ακαδημία Αθηνών / katsouda
@academyofathens.gr.
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να γίνεται κατανοητό ότι η σύμφυρση, παρόλο που δημιουργεί ευκαιριακούς λεξιλογικούς σχηματισμούς, αποτελεί μια ιδιαίτερα παραγωγική διαδικασία, και, αφετέρου, επειδή τα συμφυρμικά προϊόντα συνεχώς αυξάνονται και ανανεώνονται 1. Το νέο (άφθονο και ενδιαφέρον) υλικό, από ποικίλες έντυπες πηγές και το διαδίκτυο, που
συγκεντρώσαμε, αναλύεται εδώ και ταξινομείται με βάση την κατηγοριοποίηση που προτείνουμε στο βιβλίο (Κατσούδα & Νάκας, 2013),
δεδομένης της αξιοπιστίας της πρότασής μας ως εργαλείου ανάλυσης
των προϊόντων της σύμφυρσης.
Σύμφωνα με τη μελέτη μας (Κατσούδα & Νάκας, 2013), οι λεξικοί
συμφυρμοί χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στους ‘ολικούς
συμφυρμούς’ (προϊόντα σύμφυρσης) και β) στους ‘μερικούς συμφυρμούς’ (προϊόντα επανετυμολόγησης).

Σύμφυρση
Στην κατηγορία των ο λ ι κ ώ ν σ υ μ φ υ ρ μ ώ ν ανήκουν εκείνοι οι νεολογικοί σχηματισμοί που παράγονται με τη διαδικασία της σύμφυρσης, δηλαδή με την αποκοπή και συνένωση δύο αφετηριακών λέξεων
που είναι υπαρκτές στο γλωσσικό μας σύστημα. Διακρίναμε τέσσερις
συμφυρμικούς μηχανισμούς, ανάλογα με το τεμάχιο που χάνεται από
την πρώτη ή/και τη δεύτερη αφετηριακή λέξη (Κατσούδα & Νάκας,
2013, 24-68):
1) ‘εμπροσθοχωρητική σύμφυρση’ (antegrading), κατά την οποία η
πρώτη αφετηριακή λέξη χάνει το τελικό της τεμάχιο, π.χ.
(α) λε(μονάδα) μοναδική > Λεμοναδική (διαφήμιση της ΕΨΑ)
(β) πατά(τα) τηγανιά > πατατηγανιά
2) ‘οπισθοχωρητική σύμφυρση’ (retrograding), κατά την οποία η
δεύτερη αφετηριακή λέξη χάνει το πρώτο της τεμάχιο, π.χ.
(γ) γαβ (Αύ)γουστος > Γάβγουστος
(δ) sex (ex)perience < sexperience
1

Δεν λείπουν και κάποιες ‘γραφικές’ αντιδράσεις στην παραγωγικότητα του
φαινομένου: http://provocateur.gr/out-about/15914/mazeyoyme-ypografes-gia-na-teleiwnoyn-ta-logopaignia-sta-fagadika. Ο συντάκτης του αναρτημένου άρθρου προτρέπει τους αναγνώστες του να υπογράψουν, ώστε να
σταματήσει το φαινόμενο της χρήσης «λογοπαίγνιων» (από τα οποία αρκετά
είναι συμφυρμικά προϊόντα) ως επωνυμιών σε καταστήματα εστίασης.
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3) ‘αλληλοεισχωρητική σύμφυρση’ (back-forth-grading), κατά την
οποία χάνονται παράλληλα το τελικό τεμάχιο της πρώτης αφετηριακής λέξης και το πρώτο τεμάχιο της δεύτερης αφετηριακής λέξης, π.χ.
(ε) vid(eo)/ vid(eo games) (id)iot > vidiot
(στ) γά(τα) (βά)τραχος > γάτραχος· και
4) ‘ενδοεισχωρητική σύμφυρση’ (intrograding), κατά την οποία η
πρώτη αφετηριακή λέξη χάνει το αρχικό ή κάποιο μεσαίο της τεμάχιο, στη θέση του οποίου εισχωρεί ολόκληρη ή μέρος της δεύτερης αφετηριακής λέξης, π.χ.
(ζ) γραμμα(τι)κή τυρί > γραμματυρική
(η) Ισ(πα)νία πεπό(νι) > Ισπεπονία.
Ν.Β. Σχετικά με όλα τα παραθέματα που ακολουθούν: εάν δεν σημειώνεται η πηγή στο τέλος κάποιου από αυτά, τότε εννοείται το διαδίκτυο και τα πάσης φύσεως ιστολόγια.
Εμπροσθοχωρητική
« Αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, θα φταίνε οι δανειστές. Δεν
θα είναι ‘Graccident’, αλλά δική τους ευθύνη» (δήλωση του διάσημου
οικονομολόγου Πολ Κρούγκμαν στους New York Times) Graccident
(a Greek exit [Grexit] from the Eurozone caused by unexpected political events rather than deliberate policy) (http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/graccident)
Gr(eece)
accident}
Frexit (Wikipedia)
Fr(ance)

exit}

{Cz(ech)

exit}

Br(itish)

exit}

Czexit (Wikipedia)
Brexit (Wikipedia)
[τ:] Τὸ Brexit, τὸ Grexit καὶ ἡ διάλυσις τῆς ΕΕ. (Ἑστία) [τ:] Η Ελλάδα
φέρνει Brexit [υπ:] Δαμόκλειος σπάθη για τη Βρετανία ο ελληνικός
κίνδυνος για χρεοκοπία (Ακρόπολη) [τ:] ΤοGrexit φεύγει, η «τρόικα»
έρχεται. (Η Εφημερίδα των Συντακτών) (πρωτοσέλιδα της 13. 4.2016)
{Br(itish) exit}
{Gr(eece) exit}
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Στα χέρια των «σκληρών» Φιλελεύθερων θα περάσει το Υπ. Οικονομικών Τι φέρνει το Σόιμπλ-exit (Ελεύθερος Τύπος, 24.9.2017, πρωτοσέλιδο)
{Σόιμπλ(ε) exit }
Mentos gum. Excite your mouth with Mentos Pure Fresh Gum. [ ]
{ερωτευ(μένος)

mentos}

We all love getting compliments. So since it's #NationalComplimentDay tomorrow, we ve made it easy for you
to participate with our #CompliMentos. Share something
sweet with a co-worker, friend, or loved one by going to
the link in our bio!
{compli(ments) (αγγλ.) mentos}
Some Germans have come up with a new name for their country:
"Germoney." In fact, they have made a new flag for their homeland.
Out goes the tricolor of black, red and gold. In comes a Greek flag
bearing "Germoney" in big red letters. (CNN, 21.7.2015)
{Ger(many)
money}
Tivictim (όνομα δημοσιογραφικής στήλης της Αλεξάνδρας Τσόλκα)
{Ti(vi) victim}
Στο σουπερμάρκετ που πήγα χτες, προσπαθούσαν να μου πασάρουν
2-3 γάλατα. Τελικά υπάρχουν πολλά εβαποράκια! (ανέκδοτο)
ε(βαπορέ) βαποράκια
Αυτό που κάνουν σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενους θα
μείνει ενδεχομένως στην Ιστορία ως Ολοαπαύτωμα.
Ολο(καύτωμα)
απαύτωμα
ΣΙΝΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΡΤ, Προγραμματισμένες προβολές ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών)
Σιν(έ) Ελληνικά
Σαλαμύκονος (ευφημιστικά, η μετάθεση όσων υπηρετούν στο Ναυτικό
στη Σαλαμίνα, βλ. http://www.slang.gr/lemma/show/Salamuko
nos _11706)
Σαλα(μίνα) Μύκονος
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ουβαρουφάκης ο Υπουργός Οικονομικών. Σκηνές λατρείας στα Χανιά. Αντιμετώπιση σούπερ σταρ είχε ο Γιάνης Βαρουφάκης στα Χανιά. Μικροί και μεγάλοι έτρεχαν να τον φωτογραφίσουν, να τον αγγίξουν, να του μιλήσουν (news 247, 15.3.2015)
{Ρου(βάς) Βαρουφάκης
–Μάι νέιμ ιζ Μπλουμ, Ντάισελμπλουμ. –Μάι νέιμ ιζ Φάκερ, Βαρουφάκερ.
Βαρου(φάκης)
φάκερ [fucker]}
ΚΡΥΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΣΟΚ

ΣτουρνΑ ΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Καμία δίωξη τραπεζίτη χωρίς την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος (Documento,
τεύχ. 24, 29-30 Απριλίου 2017, πρωτοσέλιδο)
Στουρν(άρας) Άρειος [Πάγος]}

ΠΥ ΕTROST ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΒ ΑΔΟ Η sexy Ελληνοολλανδή Irene είναι
ένας από τους λόγους που κάθε Πέμπτη βράδυ θέλεις να βλέπεις
YFSF. (Downtown, nο 81/8.6.2017)
{πυρε(τός) Trost [Irene]}
Δούρειος Δείπνος (όνομα ταβέρνας στο Χολαργό)
Δούρειος (Ίππος)

δείπνος

[Απευθυνόμενη στην κατά 6 χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της Μάγδα,
που τη φρόντιζε ως μητέρα:] Μαμάγδα! (προφορ. ανακοίν.)
μα(μά)
Μάγδα
Ο Ντόναλντ στη χώρα της μαθημαγείας [Donald in Mathmagic Land
(Disney, 1959) –Δημοσιεύτηκε στις 30.5.2014]
μαθη(ματικά) μαγεία
χαμογε-λάμψτε! ΗONDOS CENTER (Σεπτέμβριος 2014)
χαμογε(λάστε)

λάμψτε

–Πώς λέγεται η πολύτεκνη μάνα φόνισσα; –ΜουλτιΜήδεια!
μουλτι(μίντια) [<multi(media)]

Μήδεια

πουταρνάκι
πουτ(ανάκι)
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Οι πενήντα αποχρώσεις του γκριλ
οι πενήντα αποχρώσεις του (γκρι)

γκριλ

Ν.Δ.:

Άλωση του κράτους από συγγενείς και φίλους των ΣΥ Ι Α-ΑΝΕΛ
Για κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης κατηγορεί την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «άλωση του κράτους
από συγγενείς και φίλους των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». [ ] «Έτσι προφανώς
εννοεί η κυβέρνηση την τάχα αποκοματικοποίηση της δημόσιας
διοίκησης . Καταλύοντας κάθε έννοια αξιοκρατίας και στήνοντας
στο Δημόσιο ένα ξέφρενο πάρτι συγγενών και φίλων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
το οποίο πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι» σχολιάζει σκωπτικά το
γραφείο Τύπου της ΝΔ.
{ΣΥΡΙΖ(Α) ΑΝΕΛ}
[Υτ:] Αλαλούμ Αριστερός νεοφιλελευθερισμός το email ΣΥΡΙΖΑ [τ:]
«Φιλε
αυταπάτη» [υτ:] Τα πειράματα μας οδήγησαν σήμερα σε νέους άγριους φόρους και αποικιακές συμβάσεις σε όλη τη δημόσια περιουσία. (Πρώτο Θέμα, 22.5.2016)
φιλε(λεύθερη)
left [ αριστερή ]}
«Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι αδέρφια». Το περασμένο καλοκαίρι
ο Γιάννης «Greek Freak» Αντετοκούνμπο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δημιούργησαν το project «Antetokounbros», παίζοντας μπάσκετ παρέα με φίλους τους, σε Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με
σκοπό να διαδώσουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά του φανατισμού, των
διακρίσεων και του ρατσισμού. [ ]
Αντετοκούν(μπο) bros [< brothers]}
ΣΤΟart ΚΟ ΑΗ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

{Στο(ά) Κοραή
HOTDOC.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ

art}

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΕ-

ΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ

{hot(dog)
–Πώς λέγεται το χαλασμένο γιο-γιο; –Γιο-γιόκ!
γιο(γιό)
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Οπισθοχωρητική
Τύμβος Αμφίπολης: [ ] Οι 14 πιθανοί ‘ένοικοι’ [ ] Οι διατυπωθείσες
θεωρίες περί της ταυτότητος του νεκρού, ως σήμερα, ανάγονται σε 14.
[ ] Το «14» ειπώθηκε τυχαία, ως μέτρο της υπερβολής στην οποία έχει
φτάσει η Αμφιπολη-λογία. (Πρώτο Θέμα, 28.9.2014, σ. 39)
{Αμφίπολη
(πολυ)λογία}
ΣΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΠΑΓΕ ΝΛ ΝΑ
Πέρυσι τέτοια εποχή η Μπάγερν έριχνε 4 γκολ στο Καμπ Νου στη φτιαγμένη από τον Γκουαρδιόλα Μπαρτσελώνα. Παρηκμασμένοι ελαφρώς οι Καταλανοί γίγαντες,
αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Τότε η Μπάγερν είχε ευθεία, βαυαρική προσέγγιση στο παιχνίδι της. Χωρίς τσαλίμια, τίκι τάκα και πασούλες ακαδημαϊκές. Βαράνε στο ψαχνό με ισοπεδωτικό τρόπο. Αυτή
που είδαμε χθες στη Μαδρίτη δεν είναι Μπάγερν. Είναι μια Μπαγερνλώνα που ακόμα δεν έχει μάθει καλά το μάθημά της. (apodytiriakias.gr)
Μπάγερν (Μπαρτσε)λώνα

La biri biri (τίτλος καθημερινής ενημερωτικής-ψυχαγωγικής εκπομπής
του STAR με τη δημοσιογράφοΧριστίνα Λαμπίρη)
Λαμπίρη
(μπίρι) μπίρι ψιλοκουβεντούλα }
Φίλων Σοφίες

203 ιδέες κυκλοφορούν ελεύθερα.
φίλων

(φιλο)σοφίες

Λογοκρισίες που αρνούνται την κριτική του λόγου. Άλογες κρίσεις.
Αλογοκρισίες στην αγορά των ανίδεων και στη ζωοπανήγυρη των ιδεών (Γιώργος Χουλιάρας, ηλεκτρονικό περιοδικό Χρόνος, 32 / Δεκέμβριος 2015)
άλογο (λογο)κρισίες
ΕΝΦΙΑ(ΛΤΗΣ)! Δρεπάνι για ακίνητα – αγροτεμάχια Καμία ελάφρυνση στο χαράτσι και το 2 0 1 7 Με παλιές αντικειμενικές ο υπολογισμός (Δημοκρατία, 27.03.2017)
{ΕΝΦΙΑ (εφιά)λτης
Το πιο... φθηνόστιμο σουβλάκι στο Γκάζι μετρά 2 εβδομάδες λειτουργίας και είναι... hencho en Mexico (κατά το made in Greece )
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Fajitas, tacos και tortillas, σε πολύ χαμηλές τιμές (από 1,30-2,60) με
υλικά κατευθείαν από το Μεξικό, αποτελούν τις «ατραξιόν» του
(www.athensmagazine.gr)
φθηνό
(νό)στιμο
Κυκλοφόρησε το αχηλιάρικο –Αυτό είναι
το χαρτονόμισμα της Ραχήλ Μακρή (iefimerida, 16.1.2015)
Ραχήλ
(χιλ)ιάρικο
Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για... Κουβερέκλα : Η ελεύθερη καρέκλα σε ένα τραπέζι εστιατορίου που χρησιμοποιείται για να ακουμπήσεις επάνω της το ψωμί, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τα υπόλοιπα πιάτα . (Athens Voice, τεύχος 162, 12-18.12.2013, σ.12)
{κουβέρ (καρ)έκλα}
Book Your Food Tour Now! gourmetaly forfoodloversonly (εμπορικό σήμα γνωστού εστιατορίου στη Ρώμη)
[gourmet (I)taly]
ΓΑΤΑΔΟΤΗΣ (όνομα στήλης στην εφ. Το Χωνί)
γάτα

(κατα)δότης

άριστον (ψαροταβέρνα στο Νέο Ηράκλειο)
ψάρι (άρι)στον
[τ:] ΜΕΣΙ-ΓΗΙΝΟΣ [υτ:] Ο Αργεντίνος μέσα σε 1 7 λεπτά σκόρπισε την
Μπάγερν και μετέτρεψε το 0-0 του 77 ΄ σε θρίαμβο 3-0 στο 94΄ (Goal,
6.5.2015)
Μέσι (εξω)γήινος
[Υτ:] Τεκτονική αναδιάταξη στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης [τ:] ΜEGAλο ντιλ στην 4η εξουσία [κ:] Ο κλάδος της ενημέρωσης πληρώνει το
τίμημα της μνημονιακής κρίσης με θύματα τους εργαζόμενους και μισό δισεκατομμύριο ευρώ χαμένα δάνεια. [ ] «Συγκατοίκηση» Σαββίδη (20 ) και Μαρινάκη (22 ) στο Μεγάλο Κανάλι, με «διαιτητή» τον
Βαρδινογιάννη (35 ) (Η Αυγή, 1.6.2017, πρωτοσέλιδος τίτλος)
{ΜΕGΑ (μεγά)λο
Todaylicious

ΗΟΤ DOG & COFFEE

{today
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Μπεργκ και
κάτω! (Goal, 2.4.2017 –ο Σουηδός ποδοσφαιριστής του
Παναθηναϊκού Μάρκους Μπεργκ που έβαλε δύο γκολ στο ΑΕΚ- ΠΑΟ
2-3 στις 2.4.2017)
{Μπεργκ (μπαμ) και κάτω
Στο σημερινό (6.3.2015) πρωτοσέλιδο των Νέων ο
Χαντζόπουλος παρουσιάζει τη Βουλή, στην οποία
είναι ανεβασμένος ένας... πίθηκος που φορά μπλούζα της Χρυσής Αυγής και φωνάζει
ωήθειααα... ,
αντί για «Βοήθεια», παραπέμποντας στην πρόεδρο
της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και στην παρέμβασή της στη
Δικαιοσύνη ώστε να δώσουν οι εισαγγελείς φυλακών άδεια στους
προφυλακισμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής προκειμένου να παρίστανται στις συνεδριάσεις.
{[Κωνσταντοπούλου] Ζωή (βοή)θεια
ΛΕ Η
(όνομα περιοδικού ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημιού Δυτικής Μακεδονίας)
λέξη (lexo)tanil}
Όχι άλλα

πισωδύναμα (Το Ποντίκι, 30.10.2015)
πίσω

(ισο)δύναμα

Η συγγραφέας Μαρία Α. Ιωάννου και η ομάδα aRttitude φέρνουν για
τρίτη χρονιά το κοινό πιο κοντά στη λογοτεχνία, μέσα από σύγχρονους τρόπους συγγραφής και ανάγνωσης, παρουσιάζοντας την κύρια
εκδήλωση εναλλακτικών αναγνώσεων του Σαρδάμ σε Λεμεσό και
Λευκωσία και πραγματοποιώντας την καθιερωμένη μέρα λογοτεχνικών εργαστηρίων στη Λεμεσό [ ] (δελτίο τύπου, http://www.sardam
cy.wordpress.com)
{Art (at)titude}
Pinterest (επωνυμία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συνταγές, ιδέες για
το σπίτι, προτάσεις στυλ και π.ά. ακόμη, όπου ο επισκέπτης δημιουργεί έναν πίνακα και εκεί καρφιτσώνει και ομαδοποιεί τις εικόνες που
τον ενδιαφέρουν)
{pin (in)terest}
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Γνωρίστε την Pigcasso, το γουρουνάκι που σώθηκε
από σφαγείο και έγινε ζωγράφος Οι πίνακες στο μέλλον θα εκτεθούν σε γκαλερί (http://petpet.news/family-affairs/12556)
{pig ‘γουρούνι’ (Pi)casso}
ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ

Runtastic We re your ideal health & fitness partner –here to support
your efforts, no matter which fitness activities you enjoy most. Download our mobile apps today to track your activities, monitor progress
and reach your goals!
{run (phan)tastic}
–Πώς λένε την κόλλα που βήχει; –Γκούχου!
γκουχ (ούχ)ου
[Υτ:] ΘΑΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [τ:] «ΔΩΡΑ» ΣΟΥΦΛΙΑ. Υποσχέσεις για μετρό,
νέα Έκθεση, υποθαλάσσια, Θερμαϊκό, βυρσοδεψεία. [κ:] «Δώρα», για
την ώρα στα λόγια, την ημέρα της ονομαστικής του γιορτής μοίρασε
στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Σουφλιάς (Ελευθεροτυπία, 24.4.2009, σ. 20)
θα
(Θε)σσαλονίκη
[Πολωνία, Wroc aw: επιγραφή στο πωλητήριο αναμνηστικών ειδών,
μέσα στο χώρο του Ζωολογικού Κήπου]
{zoo
(sou)venirs}
!
{eggs

(ex)hausted}

Αλληλοεισχωρητική
–Εγώ τον λέω Μπαρουφάκη ... (Επίθεση στον γνωστό οικονομολόγο
Γιάννη Βαρουφάκη από τον βουλευτή της ΝΔ, Αργύρη Ντινόπουλο,
στην πρωινή εκπομπή του Γ. Παπαδάκη στον ΑΝΤ1, 19.3.2014)
μπαρού(φα)
(Βαρου)φάκης}
–Πώς θα λεγόταν η Λάρισα αν είχε γύρω-γύρω θάλασσα; –Βλαχονησίδα.
Βλά(χος) (βρα)χονησίδα
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Μομφίνη και στο βάθος μέτρα που πονάνε (κι άλλο) Μία πρόταση μομφής... δύο οι κερδισμένοι: Ο Αντώνης γαντζώνεται στην
εξουσία και ο Αλέξης ξεπερνά την εσωκομματική κρίση και διαλύει τη
ΔΗΜΑΡ. (Το Χωνί, 9.11.2013)
{μομφ(ή) μορφ(ίνη)
Το τέλος του Άδωνι το λένε ΚΕΕΛΠΝΟ Ο ευτίλας Λίστα με 23 ρουσφέτια – Συμβάσεις με το ΚΕΕΛΠΝΟ – Προσλήψεις (Το Xωνί, 11.3.
2017)
ψεύ(της) (ξευ)τίλας
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ: Κρητωνάκια σιταρένια wheat croutons /
Το Μάννα
Κρήτ(η) (κρουτ)ωνάκια
–Κορίτσια, πώς περάσατε στο πάρτι; –[με μια φωνή:] Τρέλεια!!! (προφορ. ανακοίν.)
{τρέ(λα) (τέ)λεια}
Πάει ο Μπάμπης, τσόφλησε!
{τσό(φλι)

(ξό)φλησε}

Chillax (synonyms: chill out, relax, unwind, calm down, chill, cool it
[ ] –https://www.thefreedictionary.com)
{chill (out)
(rel)ax}
μιζοσκόταδο
μίζ(α) (μισ)οσκόταδο
Μετά το «Grexit», δηλαδή την έξοδο της Ελλάδος από την ευρωζώνη,
δημιουργείται ένας καινούργιος όρος, το «Grecovery», ο οποίος περιφραστικά θα μπορούσε να μεταφραστεί «η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας». Μεταξύ άλλων αυτό σημειώνει το βρετανικό περιοδικό
Economist σε μια εκτενή ανάλυση για τα τεκταινόμενα στη Ελλάδα
με τίτλο «Τολμώντας να ελπίζει, φοβάται να αποτύχει.» (Ναυτεμπορική, 3.5.2013)
{Gre(ece) (re)covery}
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BBC / M i r a n d a , The Finale / [ ] Miranda is joined by, her eccentric
mother Penny (Patricia odge), her boarding school friennemy Tilly
(Sally Phillips), her long term crush Gary (Tom Ellis), nice-but-sensible
Mike (Bo Paraj) and of course, her best friend Stevie (Sarah adland).
{frien(d)
(e)nemy}
ΣΟΥΛΕ ΜΑ Κ ο μεγαλοπρεπής [Τίτλος επιθεώρησης του Μάρκου Σεφερλή, στον απόηχο του –μεταφρασμένου από τα τουρκικά– τηλεοπτικού
σίριαλ Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής ]
{Σουλεϊ(μάν) ο μεγαλοπρεπής
Μάρκ(ος)}
Frumel Μεζεδοπωλείο - Ουζερί - Τσιπουράδικο (στα Εξάρχεια –από
το ομώνυμο λικέρ που έφτιαχναν οι Αφοι Παναγιωτάκη στην Ευριπίδου 30 και είχε μεγάλη επιτυχία στα λαϊκά στρώματα· η λέξη απαντά και στο τραγούδι των Χ. Κολοκοτρώνη και Β. Καραπατάκη Ουίσκι τζιν και φρούμελ με τον Στέλιο Καζαντζίδη)
{φρού(τα) μέλ(ι)
«ο μπαμπάς πάει στη βουλειά» (ο συμφυρμός που σχημάτισε ο δίχρονος γιος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μετά τις απαντήσεις που
έλαβε από τον πατέρα του στις ερωτήσεις γιατί φεύγει κάθε πρωί και
πού πηγαίνει: «για να πάω στη δουλειά», «στη Βουλή» –από συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντώνη Σρόιτερ)
Βου(λή)
(δου)λειά
ΓΕΛΛΑΣ! Το μεγαλείο σου!
{γε(λάς) (Ε)λλάς το μεγαλείο σου
Γαλλία – Ρουμανία 1-0

ΓΚΟ .ΛΑΛΑ! (Sportday, 11.6.2017)
γκο(λ) (ο) λαλά [o là là]}

[Αρτοποιείο] Α ΤΙΣΤΟΝ Γ.Δ. Χριστοδούλου

από το 1910
{άρτ(ος) (άρ)ιστον}

Brimain (Wiktionary)
{Bri(tain)

(re)main}

Θανατηφόρες ατάκες με χιούμορ που πίσω του όμως κρύβει ουσιαστικές αλήθειες. Απολαύστε μερικές από τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν στο ask oe [Ζωή Κωνσταντοπούλου], χωρίς δυστυχώς να απαντηθούν: [ ] –Έχετε σκεφτεί όνομα για το Εθνικό Νόμισμα γιατί κάFigura in Praesentia
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ποιος μου είπε ότι σκέφτεστε να το πείτε ολάριο (http://www.city
portal.gr/articles det1.asp subcat id=16&article id=72991)
{Ζω(ή) (δο)λάριο}
Authentic, super stretch jegging. Inky and Authentic (A piece of clothing which is a cross between jeans and leggings. Usually made
from polyester, cotton and spandex (Urban Dictionary)
{j(eans) (l)egging}
Hask / Macadamia Oil / Hydrating Deep Conditioning Hair Treatment
{H(air)
(m)ask}
Ενδοεισχωρητική
Βροχή προεκλογικών υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα Αντώνης Θαμαράς
Ποταμός προεκλογικών υποσχέσεων χθες από τον πρωθυπουργό σε
διακαναλική μετάδοση, για να αποτρέψει την αποδοκιμασία της
συγκυβέρνησης. Αφού με την πολιτική του ισοπέδωσε την κοινωνία,
παρουσίασε το «αναπτυξιακό» του πρόγραμμα, μοιράζοντας υποσχέσεις σε όλους, επιδιώκοντας τη συσπείρωση των οπαδών του επικαλούμενος τον μπαμπούλα της αποσταθεροποίησης». (Η Εφημερίδα
των Συντακτών, 15.5.2014)
{[Αντώνης] (Σα)μαράς θα}
Σε μορφή κωδικού για κινητό:

Ι ΑΜ
LOCKED

Όπου το ζητούμενο είναι να γράψεις μέσα Ι Α Μ
S
H
στα τετραγωνάκια: S H E R

E
LOCKED

R

{I am (lock)ed Sherlock [Holmes]}
The Agreekment That Could Break Europe (Foreign Affairs, 14.7.2015)
{a(gree)ment
Greek}
MathemARTics Camp-εργαστήρια για παιδιά: το πρώτο Math & Art
Camp της Αθήνας [ ] (ενημερωτικό δελτίο Ιουνίου 2014 του περ. Νέα
Παιδεία)
{Mathem(at)ics Art}
*
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Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 81-82

Ο ΤΡΙΠΟΝΤΟΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΞΑΝΑ-

12Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ
ΤΟΝ... ΣΠΑΝΟΥΣΤΗ!!! (Sporday,

ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ

«ΒΟΜΒΑ» ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
31.5.2016)

ΝΕΑ

ωωω τον (π)ούστη

Σπαν(ούλη)

–Θεέ μου ... Τι ζέστη είναι αυτή; Έχω ιδρώσει δέκα φορές σήμερα ... –
Ναι το μυρίσαμε ... Από ’δώ και στο εξής θα σε φωνάζουμε ταχυβρόμο!
–Μικρέ, δεν έχω όρεξη για αστεία ... Είμαι απ’ το πρωί στο πόδι και
μόλις τώρα παρέδωσα το τελευταίο γράμμα (Αρκάς)
ταχυ(δρόμ)ος βρόμ(α)
ΥΠΕ ΚΟΥΠ ΣΗ! Θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου! Συγχαρητήρια από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και για τις δύο κούπες. Πολλά μπράβο
από όλους τους γαύρους στον μπροστάρη Μιχάλη Κουντούρη (Goal,
21.5.2017)
υπερ(κόπ)ωση
κούπ(α)
Ταχυδρομικό περιπτέρι. Κι όμως υπάρχει
Η νέα υπηρεσία "ACS
Kiosk Xpress" της ACS σχεδιάστηκε για την πιο άνετη, απλουστευμένη
και ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. Η υπηρεσία διατίθεται από ένα νέο δίκτυο παραλαβής των αποστολών, που αποτελείται από σημεία λιανικής πώλησης της γειτονιάς, όπως περίπτερα,
είδη ψιλικών και mini markets.
περι(στέ)ρι (περί)πτε(ρο)}

Επανετυμολόγηση
Στην κατηγορία των μ ε ρ ι κ ώ ν σ υ μ φ υ ρ μ ώ ν συμπεριλαμβάνονται
όλες εκείνες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια υπαρκτή λέξη επανετυμολογείται συνειδητά/σκόπιμα, ώστε μέσα από αυτή να αναδυθούν άλλες υπαρκτές λεξικές μονάδες (μία ή περισσότερες). Προς αυτόν τον σκοπό, βοηθούν διάφοροι μηχανισμοί, οπτικοί (χρήση τυπογραφικών μέσων, λατινικού αλφαβήτου, σημείων στίξης, παρορθογράφησης, συμβόλων, εικόνων κτλ.) ή και ακουστικοί, οι οποίοι εφαρμόζονται (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) και δηλώνονται δίπλα σε
κάθε παράδειγμα όπως και στο βιβλίο (βλ. Κατσούδα & Νάκας, 2013,
69-164):
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[Υτ:] Στοιχεία-φωτά από τις γερμανικές αρχές στη δικαιοσύνη [τ:]
ΜΕΤΡΟύν μίζες προς Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ Αποκαλυπτικό υλικό για καταβολές ύψους 370.000 ευρώ σε μετρητά μέσα σε βαλίτσες για την
ανάθεση και υλοποίηση έργων του μετρό στην Αθήνα την περίοδο
2003-2007. Οι μίζες φέρεται να διοχετεύονταν από γερμανική εταιρεία σε κρατικούς αξιωματούχους, ενώ σε κάθε έργο είχαν «τιμολογήσει ποσοστό 5 - 7 επί της μίζας για τα πολιτικά κόμματα» που τότε
κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή. (Η Αυγή, 2.3.2018, πρωτοσέλιδο)
{Mετρούν // ΜΕΤΡΟ, τυπογρφ.
[Υτ:] Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τον Έλληνα τεχνικό [τ:] ΒΔΕΛΛΑ στην ΑΕΚ ο Μπάγιεβιτς [υτ:] Η επιστροφή στους
πάγκους ή βαρίδι στην εξεύρεση ενός ικανού προπονητή. (Αθλητική
Ημέρα, 21.10.2015)
βδέλλα // [Τραϊανό] Δέλλα, τυπογρφ.
ετσίπωτες Σε όλες τις γυναίκες, μόλις γεννηθούν, γίνεται μια μυστική εμφύτευση ενός ειδικού μικροτσίπ, που τις κάνει ρομαντικές, μονογαμικές κι αφοσιωμένες στον σύντροφό τους. Κάποιες, όμως, καταφέρνουν να βρουν σε ποιο σημείο του κορμιού τους είναι το τσιπ.
Και με μια περίπλοκη εγχείρηση το αφαιρούν. Έτσι απολαμβάνουν
πλέον τον έρωτα και το σεξ με πολλαπλούς εραστές, χωρίς να νιώθουν τύψεις ή ενδοιασμούς. Είναι οι λεγόμενες «Ξετσίπωτες».
ξετσίπωτες // τσιπ, τυπογρφ.
[Υτ:] Μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών
από τα νησιά [τ:] Ευρωπα κή εκκΕνωση [υτ:] Η συμπεριφορά της
Τουρκίας θα κρίνει την εφαρμογή της συμφωνίας
[κ:] Κενά και
ασάφειες στη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, ιδίως σε ό,τι αφορά
τη μετεγκατάσταση, σε ευρωπαϊκές χώρες, Σύρων που επέστρεψαν
στην Τουρκία από την Ελλάδα. Την ίδια ώρα οι αρχές καλούν τους
πρόσφυγες να εκκενώσουν τα νησιά και να μεταφερθούν σε καταυλισμούς στην ενδοχώρα. Περισσότεροι από 8 0 0 νέοι πρόσφυγες έφτασαν χθες στα νησιά. (Η Εφημερίδα των Συντακτών, 21.3.2016)
εκκένωση // Ένωση,
τυπογρφ.
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ΓΛΕΝΤΖΕΣ Οι μάγκες από τα Γιάννενα κράτησαν ζωντανό στη Νορβηγία το ευρωπαϊκό παραμύθι τους. (Goal, 22.7.2016)
γλεντζές// τζες ‘μάγκας, τύπος’ (συνηθισμένη διαλεκτική
γιαννιώτικη λέξη)
τυπογρφ.
[Υπ:] Στο στόχαστρο του νέου πλανητάρχη οι πάντες [τ:] Τραμπουκίζει την Ευρώπη [κ:] Οι δηλώσεις του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου περί παγκοσμιοποίησης, Brexit και προσφύγων προκάλεσαν ρίγη στους ηγέτες της Ευρώπης, παρωχημένο το ΝΑΤΟ, σημαντικό το
Brexit, κακώς η Μέρκελ άφησε να «εισβάλουν» στη Γερμανία ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. (Η Εφημερίδα των Συντακτών, 17.1.2017)
{τραμπουκίζει // Τραμπ, τυπογρφ.
Για τα μάτια σας ευχάριστα νέα [ ] ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ
ΤΙΜΕΣ ΤΣΟΚΟΥ Γιατί ζούμε σε τέτοια εποχή όπου «η οικονομία είναι αρετή, μην σπαταλάς για να μην σου λείψουν» www.tsokos.gr
{Τσόκου // σοκ, τυπογρφ.
ΤΣΟΚΟΣ Ο Π Τ Ι Κ Α

Αγγί
την Υγεία (τίτλος εκπαιδευτικής ημερίδας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 18.3.2017)
αγγίζω // ζω, τυπογρφ.
ΣΕ

Ι Λατίνος Η καλύτερη φετινή ΑΕΚ έλιωσε τον Λεβαδειακό με απίστευτο ντεμπούτο Αραούχο Δύο γκολ ο Αργεντινός που δήλωσε ότι
θα κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει και του χρόνου Κορυφαίος ο Βάργκας με γκολ και τρεις ασίστ. Σκόραραν και οι Μπακασέτας, Κολοβέτσιος, Γαλανόπουλος. (Sportday, 2.2.2017, το αποτέλεσμα ΑΕΚ- Λεβαδειακού ήταν 6-0)
σέξι // έξι,
τυπογρφ.
−Κούρεμα, παρακαλώ −Πώς το θέλετε; −Ευρωπαϊκό. −Δηλαδή; −Τα
γύρω-γύρω ΣΥΡΙΖΑ και τα πάνω άσ’ τα ΑΝέμΕΛα (ανέκδοτο, στην
πρωινή εκπομπή της Πόπης Τσαμπανίδου, Star TV, 27.1.2015)
{ανέμελα // ΑNΕΛ ‘Ανεξάρτητοι Έλληνες’, τυπογρφ.
[Υτ:] Ομοβροντία αποκαλύψεων για τα βλήματα προς Σ. Αραβία τ:]
ΠΕΔΙΟ ΒΟυΛΗΣ [υτ:] Σκληρή θα είναι η αντιπαράθεση Τσίπρα – Μητσοτάκη (Η Εφημερίδα των Συντακτών, 27.11.2017)
{βουλής // [πεδίο] βολής, τυπογρφ., ελ. ζευγ.
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Γίνεται τα πόδια μιας γυναίκας να βρωμάνε παΠουτσίλα;;;
παπουτσίλα // πουτσίλα,

τυπογρφ.

[τ:] Θεσ-νίκη: 35-40.000 Δεν Εχουν Ηλεκτρικό [υπ:] Μόνο στον Δήμο
Θεσσαλονίης πλησιάζουν οι 40.000 απλήρωτοι λογαριασμοί. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν γιαγιά και εγγόνι από πυρκαγιά εξαιτίας
κεριών, αφού δεν είχαν ρεύμα. Η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους
δημάρχους για να λύσουν το πρόβλημα των νοικοκυριών χωρίς ηλεκτρικό (H Εφημερίδα των Συντακτών, 6.12.2013)
{δεν έχουν ηλεκτρικό // ΔΕΗ, τυπογρφ.
Η ταυτότητα φύλου αποκαλύπτει τη δεξιά ταυτότητα της ΝΔ Εμφυλιος στη ΝΔ (Η Αυγή, 28.9.2017, πρωτοσέλιδος τίτλος)
εμφύλιος // [ταυτότητα] φύλ(ου), τυπογρφ., ετυμ. συγγν.
enikos.gr|Εδώ μιλάμε στον ενικό |ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ CHAT. (Realnews, 11.9.2016 –ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση σχετικά με τηλεοπτικό talkshow του Νίκου
Χατζηνικολάου)
{enikos.gr // Νίκος [Χατζηνικολάου], τυπογρφ., λατιν. αλφβ.,
παρατον.
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 1918-2017 Ο δεξιοτέχνης των ελιγμών
Ξεχώριζε για την ικανότητά του να ελίσσεται και να επιβιώνει στις
πιο δύσκολες καταστάσεις [ ] Με τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κλείνει το κεφάλαιο της μεταπολεμικής πολιτικής ζωής της
Ελλάδας. (Η Εφημερίδα των Συντακτών, 30.5.2017, πρωτοσέλιδο)
{δεξιοτέχνης // δεξιά ‘πολιτική παράταξη’, τυπογρφ., ετυμ.
συγγν.
Α ΙΣΤΟΥ ΓΗΜΑ... Μ Π Ε Γ Κ ΜΑΝ! (Sportday, Δευτέρα 3.4.2017 –
Μάρκους Μπεργκ: ο Σουηδός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού
που έβαλε δύο γκολ στο ΑΕΚ- ΠΑΟ 2-3 στις 2.4.2017)
[Ίνγκμαρ] Μπέργκμαν // [Μάρκους] Μπεργκ,
τυπογρφ., ετυμ.
συγγν.
ΑΛΛΑ ΟΥΜΕ... αλλά ζούμε: τέχνη αλυπίας [ ] «Περί Αλυπίας» είναι
μία από τις φιλοσοφικές πραγματείες του Γαληνού υπό την μορφή
επιστολής. Υπολογίζεται ότι γράφτηκε το 193 μ.Χ. (allazoume-on
change.blogspot.com/2011/08/samyak.html)
αλλάζουμε // ζούμε, τυπογρφ., παρατον.
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Με δύο Πι περιπλέκεις την ποίηση
δέν Πι καθυβρίζεις την ποίηση

με ένα Πι ποιείς Ποίηση με ουποίηση // οίηση

***
Η ρητορική της Επίθεσης στην στρατηγική και πολιτική επικοινωνία
Τέταρτο Πάνελ 17.30-19.30 Τea είπατε; Ανάλυση των μηνυμάτων
αποδόμησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τα τρολ και η αρνητική
πλευρά της πολιτικής επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα.
{τι είπατε; // tea,
λατιν. αλφβ.
Μπερμπάτοff Ο Δημήτρης έγινε ξανά Ντίμιταρ και έφυγε από τον
«Δικέφαλο του Βορρά» (Sportday, 11.6.2017 –πρόκειται για τον Βούλγαρο ποδοσφαιριστή Dimitar Berbatov)
Μπερμπάτοφ // off,
λατιν. αλφβ., παρατον.
***
[τ:] ΔΟΛια η στρατηγική της κυβέρνησης για την ελευθερία του τύπου
[κ:] Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση έχει μία ΔΟΛια στρατηγική για το
μέλλον των ΜΜΕ, εξέφρασε σε συνέντευξή του στο Βήμα FM, ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως είναι πρόκληση η διαμεσολάβηση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μουλόπουλου για
τη σωτηρία του Δημοσιογραφικού Ομίλου Λαμπράκη. (Συνέντευξη
του Ν. Ανδρουλάκη στο Βήμα FM, 18.1.2017)
{δόλια// ΔΟΛ, αρκτλξ., τυπογρφ.
SummERTime για ένα όμορφο, ξεχωριστό μουσικό καλοκαίρι. Σας περιμένουμε όλους Πότε; Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016 8:30 μμ, Πέμπτη,
21 Ιουλίου 2016 Πού; Προαύλιο Ραδιομεγάρου ERT.
{summertime // ERT, αρκτλξ., τυπογρφ.
[Υπ: ] Στα χέρια του 3 8 χρονου Σέρβου το τιμόνι για να δούμε ξανά
την πράσινη σημαία μας ψηλά [τ:] ΠΑΟΥΝΟΒΙΤΣ ΔΑΓΚ ΤΟ
[υπ:] Το πήρε πάνω του ο Αλαφούζος και φέρνει τον προπονητή που
χάρισε στην πατρίδα του τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας
στο Μουντιάλ των Νέων. (Η Πράσινη, 4.11.2015, πρωτοσέλιδο –πβ.
με τα επίσης πρωτοσέλιδα των εφ. Goal και Live Sport, 4.11.2015)
{Παούνοβιτς // ΠΑΟ,
αρκτλξ., τυπογρφ.
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Είμαστε μια ωραία ΑΤΜόσφαιρα Κλειστές οι τράπεζες, χαμηλότατο
όριο αναλήψεων, ελεύθερες οι συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες αλλά και μέσω web. (Goal, 29.6.2015)
{ατμόσφαιρα // ΑΤΜ, αρκτλξ.
ΤΟ

(ΕΚΤελεστές) ΠΟΝΤΙΚΙ (2.7.2015, πρωτοσέλιδο)
{εκτελεστές // ΕΚΤ ‘Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα’,

αρκτλξ.,
τυπογρφ.

[Υπ:] Νωρίτερα κλείνει η ανακεφαλαιοποίηση, αλλά οι δανειστές περιμένουν στη γωνία [τ:] Πιάσαμε το
Τσακα-ΛΟΤΤΟ Βαρύ πακέτο
για δανειολήπτες, αγρότες, συνταξιούχους και οφειλέτες του Δημοσίου (Το Ποντίκι, 12.11.2015)
Τσακαλώτο // ΛΟΤΤΟ,
αρκλξ., στξ.
[τ:] Συγγνώμη, κύριε, ποιος είΣτΕ; [υπ:] Χαστούκι από το ΣτΕ και κυβερνητικό φιάσκο ολκής η προσπάθεια αλλαγής του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου [κ:] Σε φιάσκο ολκής εξελίχθηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Η απόφαση του ΣτΕ συνοδεύτηκε από μια ανακοίνωση η οποία προκαλεί το δημοκρατικό
αίσθημα των πολιτών της χώρας και επιπλέον γεννά ερωτήματα για
τη δυνατότητα του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και της Όλγας Γεροβασίλη να αντιμετωπίσουν μια κρίση. (Η Άποψη, 28/30.10.2016)
είστε // ΣτΕ αρκτλξ., τυπογρφ.
[Υτ:] Σε διεθνή απομόνωση θα οδηγήσει η δικολαβική απάντηση Κοντονή στο τελεσίγραφο της ΦΙΦΑ για το κύπελλο [τ:] Σκά ΣτΕ (Goal,
23.3.2016)
σκάστε // ΣτΕ,
αρκτλξ., στξ.
Α NASA! ανατροπή λύτρωσης στο 90’ από γκολ – φάουλ του Μπαρμπόσα (Goal, 29.9.2015 –στην επικαιρότητα και σε όλα τα πρωτοσέλιδα η είδηση της NASA ότι στον Άρη υπάρχει νερό)
ανάσα // ΝASA,
αρκτλξ., λατιν. αλφβ., στξ.
***
ΤΟ ( αχ-όι-όι μάνα μου) ΠΟΝΤΙΚΙ (πρωτοσέλιδο 5 Οκτωβρίου 2017 –σατιρίζοντας την τότε επικαιρότητα ).
Ραχόι [πρωθυπουργός της Ισπανίας] // όι όι, στίξ.
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–Πώς λέγεται η κουβέρτα του Μπρους-Λη; –Κουβερ-λί!
κουβερλί // Λι (Lee),

στξ.}

–Πώς λέγεται η ιπτάμενη αδερφή του Μπρους Λη; –Που-λί!
πουλί // Λι (Lee),

στξ.}

(Τσίπρας-Λη κατά Κου-λη) ΠΟΝΤΙΚΙ [ ] Άλλος στην Κίνα και άλλοι
με κινίνα (11.5.2017, πρωτοσέλιδος τίτλος και γελοιογραφία –στην επικαιρότητα το ταξίδι του πρωθυπουργού Τσίπρα στην Κίνα)
Κούλη [γενική του Κούλης = χαϊδευτικό του Κυριάκου Μητσοτάκη]
// Lee, στξ., παρατον.}
ΤΟ

Η απόλυτη φρίκη: Ο πα-Τέρας τεμάχισε και έβρασε την άτυχη Άννυ Ο
27χρονος Σάββας, βιολογικός πατέρας της μικρής, ομολόγησε ότι την
σκότωσε και αποκάλυψε φρικτές λεπτομέρειες για το έγκλημα Την
«μαγείρεψε» με ρύζι για να φαίνεται σαν φαγητό και σκόρπισε το
άψυχο κορμάκι της σε διάφορα σημεία της Αττικής Συνελήφθη και η
μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. (Πρώτο Θέμα, 4.5. 2015)
πατέρας // τέρας, στξ., τυπογρφ.
Udo’s Oil Θεμέλιο ζ- -ής! |Νικητής 14 χρυσών μεταλλίων Alive, για
την εξέχουσα ποιότητά του, σαν το καλύτερο βιολογικό προϊόν και
την καλύτερη πηγή Ω-λιπαρών [ ].
ζωής // Ω ‘ωμέγα λιπαρά’, στξ.
Σ-ΚΟΥΠΑ! Ο Θρύλος τελειώνει το παραμύθι του Παναθηναϊκού
στον αποψινό προημιτελικό του Κυπέλλου και το σηκώνει πρόωρα
[ενν. το κύπελλο] (Goal, έντυπη έκδοση, πρωτοσέλιδο)
Α ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ! [ ] Οι «ερυθρόλευκοι» απέχουν μία ανάσα από το 27ο
πρωτάθλημα της ιστορίας τους και μετά τη διπλή ανατροπή στο Ρέντη, από 1-2 και 0-2 σετ, είναι αποφασισμένοι να μην χρειαστούν άλλη ευκαιρία, είτε την Κυριακή στο «Μιχ. Παρασκευόπουλος», ή, ακόμα χειρότερα, στις 8 Μα ου στο Ρέντη. (http://www.gavros.gr/
blog/volei/wra-gia-s-koypa, 3.5.2014)
{σκούπα // κούπα,
στξ.}
Agent Provocateur/ Ο οίκος της κολάσεως / Πονηρή δαντέλα / Εσώρουχα ορ(γ)ιακά προκλητικά κολάζουν στην καμπάνια της νέας κολεξιόν. (Πρώτο Θέμα, 9.9.2013, σ. 28)
{οργιακά // οριακά, στξ.
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G(i)LAD TO MEET YOY Πρωτοτυπία, φαντασία και δυναμισμός
είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για τον Ron Gilad, τον ντιζάινερ της
χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό Wallpaper, ο οποίος γεννήθηκε
στο Τελ Αβίβ και μεγαλουργεί στη νέα Υόρκη. [ ] Με πτυχίο στο βιομηχανικό ντιζάιν και έργα που χαρακτηρίζονται από τον μινιμαλισμό και συνδυάζουν το χιούμορ με μια σοφιστικέ νότα, ο Ron Gilad
άρχισε ν’ απασχολεί έντονα τους γκαλερίστες, τους ανθρώπους της τέχνης και τα περιοδικά από όλο τον πλανήτη. (Maison & Décoration,
τ. 124, Άνοιξη 2013, σ. 40)
{[Ron] Gilad // glad, στίξ.}
ωζώ θα πει ζω, ζω! ΑΦΙΕΡΩΜΑ στη ωζώ Σαπουντζάκη, τη θεατρίνα,
τη βασίλισσα της νύχτας όπως την είχε αποκαλέσει ο Νίκος Γούναρης, κάνει στα μέσα Φεβρουαρίου ο Σπύρος Παπαδόπουλος από
την εκπομπἠ του Στην υγειά μας, ρε παιδιά . Με αφορμή το πρόγραμμα της Ζ. Σαπουντζάκη Μια ζωή Ζωζώ στον Κεραμεικό, στο
οποίο η αειθαλής τραγουδίστρια ξεδιπλώνει την πολυτάραχη ζωή
της, φίλοι της, συνάδελφοι, αλλά και νεότεροι άνθρωποι που την αγαπούν, μιλούν για το φαινόμενο «Ζωζώ», καθώς και για τη δεύτερη
καριέρα της, που άρχισε στο Αγγέλων βήμα πριν από 5 χρόνια και
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. (Realnews, 14.2.2016, σ. 45)
Ζωζώ [Σαπουντζάκη] // ζω, στξ., τυπογρφ.
Με...ράκι ή Με...ρακί ; Αυτή ήταν η απορία μας γι αυτό και μπήκαμε
Στέκι έμπνευσης και δημιουργίας, όπως το αποκαλούν οι τρεις φίλοισυνιδιοκτήτες (όνομα τσιπουράδικου στη Σητεία)
μεράκι // ρακί, στξ., παρατον.
...

! (Επωνυμία ψητοπωλείου στον Πειραιά)
{great // eat , στξ., τυπογρφ.

Tζαβ ΕΛΛΑΣ (Goal, 13.11.2016 –για την Ελλάδα, που διατήρησε
τους 3 βαθμούς από την Βοσνία με το εκπληκτικό γκολ του Τζαβέλλα
στις καθυστερήσεις)
Τζαβέλλας // Ελλάς,
στξ., τυπογρφ., παρατον.
Φορτούν ες Η επιμονή του Βίκτορ στο 4-3-3 και η αδυναμία ερυθρόλευκου άσου να ανταποκριθεί στο αριστερό ‘φτερό» (Goal, 22.7.
2016) (συζητήσεις για τη θέση που θα πρέπει να αγωνίζεται ο Κώστας
Φορτούνης στον Ολυμπιακό)
{φορτούνες // Φορτούν(ης) [Κώστας],
στξ., ετυμ. συγγν.
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Ο ιός Μητσοτάκη προσβάλλει το ΠΑΣΟΚ Κλυδωνισμοί μετά τις δηλώσεις του Λεωνίδα Γρηγοράκου Αναταράξεις στην εσωτερική συνοχή της Χαριλάου Τρικούπη φέρνουν τα απόνερα της εκλογής του
Κυρ. Μητσοτάκη, καθώς η βενιζελική τάση του κόμματος, διά στόματος Λεωνίδα Γρηγοράκου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη ΝΔ και αιχμές για την κεντροαριστερή στροφή. (Η Εφημερίδα των Συντακτών, 13.1.2016)
{υιός [Μητσοτάκη ] // ιός,
στξ., παρορθγρ.
***
Π ΛΕΙΤΙΣΜΟΣ (Πανό στο Συλλαλητήριο της
ΑΔΕΔΥ κατά των πλειστηριασμών α κατοικίας την
Πέμπτη 18.11.2015)
{πολιτισμός // πωλείτ(αι), παρορθγρ.
–Πώς λέγεται αυτός που είναι θαμμένος στο όρος Σινά; –Συναχωμένος!
{συναχωμένος // Σινά,
παρορθγρ.
[ ] Recent Articles: How to clean your Eyeronic Lashes? How to apply your Eyeronic
Lashes?
{ironic // eye, παρορθγρ.}
Buy prescription glasses, sunglasses & contacts online. Eyeconic is
your source for high- uality frames & contact lenses. Free shipping
on all orders. (www.eyeconic.com)
{iconic // eye, παρορθγρ.}
[Υτ:] Οι καταθέσεις που καίνε πολιτικούς και ο ρόλος του FBI [τ:]
Μάρτυς... γδάρτης για το σκάνδαλο Novartis [υτ:] Οι πολιτικοί που
αναφέρονται στη δικογραφία και τα κόμματά τους στοχοποιούν και
απειλούν τους προστατευόμενους μάρτυρες για τους οποίους υπάρχει
ειδικό σχέδιο προστασίας. Ωστόσο οι καταθέσεις και των υπόλοιπων
μαρτύρων επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες, κάνοντας τη θέση των εμπλεκόμενων προσώπων εξαιρετικά δύσκολη. (Η Εφημερίδα των Συντακτών, 10-11.2.2018)
{Mάρτυς γδάρτης // Μάρτης, παρορθγρφ.
Πλαν δειοι και Εύα ένου (μουσικό σχήμα)
πλανόδιοι // Ωδή,
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ΠΕΙ και Μανία (όνομα μαθητικού περιοδικού Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου)
{πυρ και μανία // Πειρ(αματικό), παρορθγρφ., συντμγρ.
Crêperie
Με 3 κρέπες αλμυρές... Δώρο 1 κρουασάν σοκολάτας
{φιλοσοφίες // φύλλο, παρορθγρ., στξ., τυπογρφ.
Η Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή, πιο γνωστή
με το ακρωνύμιο ΑΝΤ.Α .ΣΥ.Α., είναι ελληνικός πολιτικός σχηματισμός που εντάσσεται στην Αριστερά.
{ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α // ανταρσία, παρορθγρ., στξ., τυπογρφ.
ΕφημερΕΙΔΑ Μικρά μαθήματα πολιτικής για αυριανούς πολίτες
σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
εφημερίδα // είδα,
παρορθγρ., τυπογρφ.
–Πώς λέγεται ο Κινέζος δικηγόρος; –Λι Κουρέζο!
{Λυκουρέζο // Λι (Lee), παρορθγφ., παρατον.
[ ] Κάτι παπα-τζήδικες παρόλες για «εκδημοκρατισμό του τηλεοπτικού
τοπίου» Ο οποίος Παππάς, παρεμπιπτόντως, δεν διστάζει να δηλώνει σήμερα σήμερα ότι αν έπιαναν τη διαπραγμάτευση από εκεί
που την είχε αφήσει η κυβέρνηση Σαμαρά «θα ήταν μια οδυνηρή επιλογή την οποία ευτυχώς (ευτυχώς λέει ο άθλιος) αποφύγαμε ».
(Βασίλης Αγγελικόπουλος, Υποβολείο , Η Καθημερινή, 10.7.2016)
{παπατζήδικες// [Νίκος] Παππάς, παρορθγρ., τυπογρφ, παρατον.
Γελοιογραφία από την αρχαιότητα
Όταν η Λυσιστράτη (λύω
στρατός) κηρύσσει αποχή, εμφανίζεται δια πρώτην φοράν εις την
Ελλάδα ο αυνανισμός. Μία από τας ιδέας που πέφτουν εις το τραπέι
δια την εξάλειψη της μάστιγας είναι και αυτή του στρατηγού
Λυσσίστρατου (λύσσα στρατός) ο οποίος προτείνει τη στράτευση των
γυναικών
{Λυσίστρατος // λύσσα, παρορθγρ., παρατον.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΜ ΒέNH γλυκά κουταλιού, παραδοσιακά προϊόντα, τουριστικά είδη (Κύθηρα)
συμβαίνει // Βένη, παρορθγρ., τυπογρφ.
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Αφερ-έγκυος (απόδοση του τίτλου Labor pains αμερικανικής ταινίας
κομεντί του 2008)
αφερέγγυος // έγκυος, παρορθγρ., στξ.}
Be YOUnique Έκθεση Χειροποίητων Στη φθινοπωρινή έκθεση Be ΟUni ue σας περιμένουν εκατοντάδες χειροποίητα κοσμήματα, τσάντες,
ρούχα, ζώνες & αξεσουάρ [ ]
{unique // you, παρορθγρ., παρατον.
Με στόχο την ενημέρωση αλλά και την προτροπή του κοινού να προχωρήσει σε εξέταση για την ηπατίτιδα C, ο σύλλογος «Προμηθέας»,
διοργανώνει εκστρατεία με κεντρικό σύνθημα «C-Αφορά. Μην την αγνοείς. Εξετάσου». (http://www.nooz.gr/greece/kampanaki-kindi
nou-apo- tous-epistimones-gia-tin-ipatitida-c)
{σε αφορά // [ηπατίτιδα] C, παρορθγρ., λατιν. αλφβ., στξ.
Ζήστε το
σθημα! Nova Cinema Με 300 ταινίες Α΄ προβολής κάθε χρόνο, ανάμεσα στις οποίες μοναδικές οσκαρικές πρεμιέρες και τα
μεγαλύτερα blockbusters –και μάλιστα χωρίς διακοπές (www.nova
cinema.gr/webtv/19197/ziste-cinesthima)
{συναίσθημα // cine, παρορθγρ., λατιν. αλφβ.
[Υτ:] Σκληρή αναμέτρηση των μέχρι τώρα υποψηφίων για την προεδρία της ΝΔ [τ:] Συγγρουόμενες φιλοδοξίες [υτ:] Γιατί κρατά κλειστά
τα χαρτιά του ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ποιοι ετοιμάζονται να
θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία (Η Εφημερίδα των Συντακτών, 29.9.2015)
{συγκρουόμενες // Συγγρού [όπου τα γραφεία της ΝΔ],
παρορθγρ., τυπογρφ., παρατον.
Διακόπηκε προσωρινά η συνέντευξη Τύπου του Μάριο Ντράγκι στην
έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη, όταν
νεαρή γυναίκα πήδηξε επάνω στο πόντιουμ φωνάζοντας στα αγγλικά
«τέλος στη δικτατορία της ΕΚΤ». Πρόκειται για 21χρονη ακτιβίστρια
από το Αμβούργο. Στο μεταξύ η φεμινιστική ακτιβιστική ομάδα FEMEN
ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Στο μαύρο μπλουζάκι που φορούσε η νεαρή, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό, ήταν γραμμένο
το ίδιο σύνθημα με διαφορετική την ορθογραφία της λέξης δικτατορία
(που παραπέμπει αλλού...): «End ECB Dick-tatorship». (Βήμα, 15.4.2015)
{dictatorship // dick ‘πέος’, παρορθγρ., στξ., παρατον.
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«Τα σχολ-ε-ιανά» (τίτλος σχολικής εφημερίδας του 2ου Γυμνασίου Καματερού)
{σχολιανά // σχολεί(ο),
παρορθγφ., στξ., παρατον., ετυμ. συγγν.
–Σεβτὰς εἶν' αὐτός, δὲν εἶναι τσορβάς... ἔρωντας εἶναι, δὲν εἶναι γέρωντας. Τὸ ἔλεγε τόσον συχνά, ὥστε ὅλες οἱ γειτονοποῦλες ὁποὺ τὸν
ἤκουαν τοῦ τὸ ἐκόλλησαν τέλος ὡς παρατσούκλι: "Ὁ μπαρμπα Γιαννιὸς ὁ Ἔρωντας". (Παπαδιαμάντης, Έρωτας στα χιόνια )
γέροντας // έρωντας ‘έρωτας’ (διαλεκτικός τύπος), παρορθγρ.,
ελ. ζεύγος
Ελληνικό ψητοπωλείο
(ψητοπωλείο στη
τριγύρω // γύρο(ς),

τριγύρ
Λευκωσία)
παρορθγρ., εικόνα- σύμβλ., ετυμ. συγγν.
I need a χοίρο ήρθε για να σε σώσει. ΠίταΠαν (ψητοπωλείο στη Λευκωσία)
Ι need a hero // χοίρο,
παρορθγρ.,
εικόνα- σύμβλ., λατιν. αλφβ.

ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΡΑΓΜΟΙ

(τίτλος ιστοσελίδας)
{σκοτιστήκαμε // Scottish, παρορθγρ., λατιν. αλφβ., παρατον.
You used to call me on my shellphone!
{cellphone // shell,

παρορθγρ.}

***
go
more ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ [ ]
Το δημιούργησε η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αναγνωρίζοντας τη σχέση που
έχετε αναπτύξει μαζί της. Τώρα, για πρώτη φορά, κερδίζετε πόντους
από τις καταθέσεις, τα δάνεια, τα προγράμματα ασφάλισης, τις επενδύσεις σας και από συναλλαγές σας στο Κατάστημα και ηλεκτρονικά
μέσω i-bank. [ ]
{go for more // 4 four , σύμβλ., τυπογρφ.}
[γραμμένο στην εμπρόσθια όψη Τ-shirt] F CK all I need is U
{f(u)ck [με αποσιώπηση] // u (you), σύμβλ., με
βάση τη σύμπτωση στην προφορά
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Επάλληλη εφαρμογή σύμφυρσης, επανετυμολόγησης ή
συνδυασμού τους
«Αεικαλλιέργεια (permaculture) & και ο μπαχτσές της αλλαγής» [ ] από
την Άννα Ιωαννίδου [ ] Ο όρος permaculture είναι μια σύνθετη λέξη
με τρία σύνθετα: permanent (agri)culture [ ] Στα Ελληνικά δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση αλλά γίνεται ταυτόχρονη χρήση των παρακάτω συνωνύμων: [ ] μόνιμη / συνεχής / διαρκής καλλιέργεια, αειφόρος καλλιέργεια = αεικαλλιέργεια (https://wwoofgreece.org/
aeikalliergeia/)
{perma(nent) (agri)culture}
{αει(φόρος) καλλιέργεια}
[τ:] Οἱ νφιαλωμένοι θὰ συριζωθοῦν [υτ:] Ποῦ ὁδηγεῖ ἡ βάναυση φορολογία άκινήτων [κ:] Τὸ μεγαλύτερο λάθος ποὺ διέπραξε κατὰ τοὺς
28 μῆνες τῆς θητείας της ἡ Κυβέρνησις τοῦ Σαμαρᾶ ἦταν ὁ ΕΝΦΙΑ
(Ἑστία, 20.10.2014)
{ΕΝΦΙΑ (α)λωμένοι
{ΣΥΡΙΖ(α) (συρρικν)ωθούν
***
5ου Ουσίας Λόγοι (όνομα εφημερίδας μαθητών 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου)
Πέμπτ(ου) [Γυμνασίου]
(πεμπτ)ουσίας
{πεμπτουσίας // πέμπτου [Γυμνασίου], παρορθγρφ., παρατον.
πεμπτουσίας // ουσίας]
[Υτ:] Υποσχέσεις για αγαστή συνεργασία της περιφέρειας στο θέμα του
γηπέδου πήραν Μελισσανίδης και ΑΕΚ στην πρώτη τους συνάντηση με
τη Δούρου [τ:] Βίβα α Ρένα [κ:] Ικανοποίηση στην Ένωση που έθεσε
ζητήματα συμμετοχής της πολιτείας σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και
δεν διέγνωσε αρνητικό κλίμα ή διαφοροποίηση στάση στη χρηματοδότηση των 20 εκατ. ευρώ για συνοδευτικά έργα, ενώ δημιουργείται και
ομάδα εργασίας για στενή σύνδεση των δυο πλευρών. «Είναι μαγκάκι,
θα προχωρήσουμε σε όλα», είπε ο Τίγρης, που έφτασε να δηλώσει «θα το
ονομάσουμε Δούρου Αρένα». (Goal, 14.10.2015)
αρένα // Ρένα, στξ.
Βίβα Ρένα α(ρένα)
***
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––Πώς λέγεται ο Αϊ Βασίλης όταν είναι μεθυσμένος; –Βασιλόπιτα!
{Βασιλόπιτα// Βασίλ(ης), παρατον., ετυμ. συγγν.
Βασιλόπιτα// πίτα, παρατον., ετυμ. συγγν.
–Πώς λέγεται το άθλημα που κάνεις σκι πάνω στη φωτιά; –Πυροσκί.
{πιροσκί// πυρ, παρορθγρ., παρατον.
πιροσκί // σκι
ΤΑΜΕΙΟΝ Η Live Sport καταγράφει και αναλύει τα λάθη των Μελισσανίδη, Μπάγεβιτς, Μιλοβάνοβιτς και Δέλλα από το καλοκαίρι
μέχρι το «ναυάγιο» του Σαββάτου (Live Sport, 19.10.2015)
{ταμείον // τα,
τυπογρφ., παρατον.
ταμείον // μείον,
τυπογρφ.
ΤΟ

(είμαστε χώρα . ΚωστΑλέξη) ΠΟΝΤΙΚΙ (17.12.2015)
{Κωσταλέξι // Κώστα[ς Καραμανλής], τυπογρφ., παρατον.
Κωσταλέξι // Αλέξη[ς Τσίπρας], τυπογρφ., παρορθγρ.

δ ύ ο ! [πάνω από τις φωτογραφίες δύο διαφορετικών μοντέλων ραδιοφώνου αυτοκινήτου] Ω, πόσο αλλιώτικες γίνονται οι βόλτες με το
αυτοκίνητο Ω, τι δυνατά που ακούγεται η μουσική με ενισχυτή 4Χ50
watt Ω, [ ]. Ω, πόσο δύσκολο είναι να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο:
SONY CDX-F5500 ή CDX-7500 (διαφημ.)
{ωδείο // ώ (επιφ.), παρατον.
ωδείο // δύο, παρορθγρφ.
Πως λέγεται αυτή που αγωνίζεται να πεθάνει ελεύθερη; –
τέζα.
{φριτέζα // free, παρατον, λατιν. αλφβ.
φριτέζα // τέζα
Οι Στρίγκλες θα μας τα... ψάλλουν στον Βόλο 13 Δεκ 2016. Οι Stringless εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Βόλο για να παρουσιάσουν
μια ιδιαίτερη παράσταση στην οποία η φωνή και το ανθρώπινο σώμα, γίνονται οι πρωταγωνιστές, ή καλύτερα οι πρωταγωνίστριες
της βραδιάς. Πέντε κορίτσια, πέντε γυναίκες, πέντε Στρίγκλες, θα μας
τα ψάλουν, σε ένα αλλιώτικο χριστουγεννιάτικο βράδυ. –Πώς λέγονται οι γυναίκες που δεν φοράνε στρινγκ; –Στρίγκλες!
{στρίγκλες // string ‘χορδή / εσώρουχο’}
στρίγκλες // less ‘χωρίς’

Figura in Praesentia

193

Γεωργία Κατσούδα – Θανάσης Νάκας

–Haircut είναι στα αγγλικά το κούρεμα... –Ε, και στη Λάρισα όταν
λες σε κάποιον να κατεβάσει το χέρι
{haircut // χέρ’ ‘χέρι’ [βόρειο ιδίωμα, σίγηση άτονου /i/]}
{haircut // κάτ’ ‘κάτω’ [βόρειο ιδίωμα, σίγηση άτονου /u/]}
Oinoscent (μπαράκι στην οδό Βουλής)
{innocent// οίνος, παρορθγρφ., λατιν. αλφβ.
{innocent// scent άρωμα , παρορθγρφ., παρατον.
[τ:] ΠΟΛΥ...ΜΟΥΣΙ Η EUROVISION [υτ:] Η Αυστρία μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού [κ:] Με μεγαλειώδη νίκη, η Αυστρία κατάφερε να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά που την καθιστούσαν ως το μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού της Eurovision. Το τραγούδι Rise like
a Phoenix με ερμηνεύτρια την Conchita Wurst, ένα αγόρι ντυμένο με
γυναικεία ρούχα και αξύριστο πρόσωπο πήρε 13 δωδεκάρια από τις
συνολικά 37 χώρες που συμμετείχαν. (NewsMail, 13.5.2014, σ. 20)
{πολύμουση // πολύ , τυπογρφ., ετυμ. συγγν.
πολύμουση // μούσι , παρορθγρ., τυπογρφ., παρατον.
Το
χάλι του πολιτικού συστήματος Όρος αλλαγής και «σταθερότητας» το τέλος της σαπίλας που αναδεικνύουν οι αποκαλύψεις
για το ρόλο Αποστολόπουλου [ ] «Υπήρχε ποσό των 700 χιλιάδων
σαν πρώτη δόση σε ρευστό, διακανονισμός του δανείου μου στην
τράπεζα και το τρίτο συμβόλαιο με διαφημιστικές εταιρίες. Το σύνολο από 2-3 εκατ. ευρώ», είπε στον ΑΝΤΕΝΝΑ ο βουλευτής των ΑΝΕΛ.
(Ο Δρόμος της Αριστεράς, 20.12.2014 –Ο Χαϊκάλης κατήγγειλε ότι ο
Αποστολόπουλος αποπειράθηκε να τον δωροδοκήσει για να ψηφίσει
πρόεδρο της Δημοκρατίας)
Χαϊ(κάλης) χάλι
χαϊχάλι // high,
λατιν. αλφβ., παρατον.
tree
Χριστούγεννα κάτω από το δέντρο από 07.12.2016 έως
06.01.2017 (σε ευχετήρια κάρτα του δημάρχου της Τρίπολης, παραμονές Χριστουγέννων)
{Τρίπολη // tree τυπογρφ., λατιν. αλφβ.
Τρίπολη // πόλη τυπογρφ., παρατον., ετυμ συγγν.
Το ΜΕ- ΑΚΙ είναι το πρώτο εστιατόριο που επισκέφτηκα γνωρίζοντάς το μέσω του ask4food. Διαβάζοντας λοιπόν τις κριτικές παρακινήθηκα να το γνωρίσω από κοντά. Το προηγούμενο Σάββατο το
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βράδυ λοιπόν πήγα με την γυναίκα μου και την αδελφή μου με καλή
διάθεση για ρακή και μεζεδάκια. Μας υποδέχθηκε η ευγενέστατη
Μαίρη. [ ] Αντί επιλόγου θα πω αυτό... Είναι της Μαίρης, της Μαιρούλας, το ΜΕ- ΑΚΙ σας, βάλτε ένα ΛΗ και θα γίνει το ΛΗΜΕ ΑΚΙ
σας (όνομα εστιατόριου στο Αιγάλεω)
{μεράκι // Μαιράκι (υποκοριστικό του Μαίρη), παρορθγρ.,
τυπογρφ.
λημεράκι (πιθανό υποκοριστικό της λ. λημέρι) // Με-ράκι
–Πώς λέγεται ο μπαϊσέξουαλ λοχίας; –Αμφιλοχίας!
αμφι(σεξουαλικός) λοχίας αλλά και
{Αμφιλοχίας (γνκ.) // αμφί
παρατον., ετυμ. συγγν.
Αμφιλοχίας (γνκ.) // λοχίας (ονομ.),
ετυμ. συγγν.
–Πώς λέγεται αυτός που κάθεται κάτω από ένα μπαλκόνι και κοιτάζει
δέκα νέες κοπέλες που βρίσκονται σ αυτό; –Υπό-δέκα-νέας!
{υποδεκανέας // υπό, τυπογρφ., παρατον., ετυμ. συγγν.
υποδεκανέας // δέκα, τυπογρφ., παρατον., ετυμ. συγγν.
υποδεκανέας // νέα, τυπογρφ.
THE
PURE
S W E E T / HANDMADE DREAMS (λογότυπος ζαχαροπλαστείου)
{the pure // here, τυπογρφ.}
{sweet dreams ‘γλυκά όνειρα’ (sweet επίθ.) // sweet (ουσ.) ‘γλυκό’ ,
ετυμ. συγγν.
{συγκαμμένος // Σύ(ριζα)
συγκαμμένος // Καμμένος [Πάνος], παρορθγρ.
Ένωση και drone
Ένωση Κεντρώων // και,
παρορθγρ.
Ένωση Κεντρώων // drone, λατιν.
αλφβ.
«Κόκκινος Σίφουνας » σάρωσε το Βελιγράδι
ΕΜΠΕΝΕ Θ ΥΛΕ!
Με δύο γκολ του Μπεν και κερασάκι από τον Εμενίκε ο Ολυμπιακός
εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ από το
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πρώτο κιόλας ματς (Sportday, 20.7.2017) BIG ΜΠΕΝ! 3-1 την Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι και να περάσει ο... επόμενος στο δρόμο
για τ’ αστέρια (Φως, 20.7.2017, πρωτοσέλιδος τίτλος) Με 2 γκολάρες
τρέλανε το Βελιγράδι BIG MΠΕΝ Πάρε να έχεις... Παρτιζανάκι
μου και... ΕΜΠΕΝΙΚΕ
ΜΑΓ(Κ)ΙΚΟΣ ΘΡΥΛΟΣ 1-3 ΧΑΖΕΨΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πρωταθλητής, 26.7.2017) (πρωτοσέλιδοι τίτλοι)
έμπαινε // [Μοχάμεντ] Μπεν, παρορθγρ.
{Bing Ben // [Μοχάμεντ] Μπεν, λατιν.
{[Εμάνουελ] Ε(μεν)ίκε
[Μοχάμεντ] Μπεν
{μάγκικος // μαγικός , παρατον. }
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