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 «Φοιτώ στο πανεπιστήμιο κι όλοι με λένε φυτό’»: 
η αντίληψη του φαινομένου της ομοηχίας  

από φοιτητές 
 

Abstract 
This study examines the linguistic phenomenon of homophones in relation to 
written form and meaning. We investigated the effects of auditory presented 
heterographic homophones to undergraduate and postgraduate students and 
the criteria used for the first and second choice of a homophone word. We 
examined as well the knowledge of different meanings to homophone- homo-
graph types. Stimuli were free from any context information. Empirical data 
show that frequency and category of noun play an important role in the 
choice of the meaning. Out of semantic and syntactic environment, the use 
of correct spelling of homophones is difficult for students. 
 
Keywords  
Perception of homophony, homophony-orthography, homophony vs poly-
semy. 

 
Εννοιολογική Οριοθέτηση 
Το γλωσσικό φαινόμενο που εξετάζουμε στην εργασία αυτή είναι η ο-
μοηχία, δηλαδή η φωνητική σύμπτωση τύπων που διαφέρουν ως 
προς τη σημασία και την ορθογραφία (π.χ. [lίpi] λίπη / λύπη / λείπει) 
ή τύπων που διαφέρουν μόνο ως προς τη σημασία (π. χ.  [pό(n)dos] 
πόντος1– πόντος2).  

Η σύγχυση μεταξύ ομωνυμίας’ και ομοηχίας’ που παρατηρείται 
στη σχετική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία αποτέλεσε αντικείμενο με-
λέτης (Νάκας & Μαγουλά & Καποθανάση, 2010), στην οποία τεκμη-

                                                      
* Δασκάλα, MA Διδακτικής της Γλώσσας / afrokap@primedu.uoa.gr. 
** Αναπλ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ / dzenimag@primedu.uoa.gr. 
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ριώνεται η υιοθέτηση, αποκλειστικά, του όρου ομοηχία’. Επιπλέον, 
γίνεται διάκριση μεταξύ συμπτωματικής’ ομοηχίας (μη αιτιολογημέ-
νης, π.χ. [vázo] βάζο / βάζω) και ετυμολογικής’ (αιτιολογημένης, π.χ. 
[akrivόs] ακριβός / ακριβώς), σε μια κατηγοριοποίηση που ξεκινά από 
την ολική (και απόλυτη) ομοηχία, και καταλήγει στην παρήχηση (βλ. 
Πίνακα 1). Στην ίδια μελέτη, η ομοηχία εξετάζεται σε επίπεδο λέξης 
και σε μονάδες μεγαλύτερες 1

 
, όπως φωνολογικές λέξεις και φράσεις.  

Πίνακας 1 

 

Η ομοηχία στο λεξιλόγιο της νέας ελληνικής είναι, σε μεγάλο βαθμό, 
αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας και των μεταβολών (π.χ. μονο-
φθογγισμός των διφθόγγων, μορφολογικές μεταβολές) στη δομή της 
γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 21998a, 108), αλλά και συνέπεια της εισαγωγής 
ξένων λέξεων στο λεξιλόγιο της ελληνικής, σε διάφορες χρονικές περιό-
δους (εξωτερικός δανεισμός). Στον προφορικό λόγο, η αντίληψη της ση-
μασίας των ομόηχων επιτυγχάνεται χάρη στις πληροφορίες που παρέχει 
το περικείμενο. Στον γραπτό λόγο, η σημασία των ομόηχων-ομόγραφων 
προσδιορίζεται αποκλειστικά από το γλωσσικό περιβάλλον, ενώ οι ομό-
ηχες-ετερόγραφες λέξεις, έχοντας διαφορετική οπτική εικόνα, μπορούν 
να γίνουν αντιληπτές και χάρη στην ορθογραφία τους. Η σχέση 

                                                      
1 Το φαινόμενο της ομοηχίας μελετάται, συνήθως, σε επίπεδο λέξεων ή επιθη-

μάτων, π.χ. /-éon/ στα δεκαν-έων  / νοικοκυρ-αίων  που εμπεριέχουν 
ομώνυμα αλλά ετερόγραφα επιθήματα (Παπαναστασίου, 2008, 291).  
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ακουστικής-οπτικής εικόνας και σημασίας, στις διαφορετικές περιπτώ-
σεις ομοηχίας, απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες. 

 
Πίνακας 2  Πίνακας 3 

Ομόηχες- ομόγραφες λέξεις  Ομόηχες- ετερόγραφες λέξεις 
Σημαίνον Σημαινόμενο  Σημαίνον Σημαινόμενο 

Ακουστική 
εικόνα 

Οπτική 
εικόνα Σημασία  Ακουστική 

εικόνα 
Οπτική 
εικόνα Σημασία 

[x] <ψ> 
1  

[x] 
<φ> 1 

2   <ψ>  2  
3   <ω>  3  

 

Από τους πίνακες 2 και 3 διαφαίνεται ότι στις ομόγραφες λέξεις η 
οπτική τους εικόνα δεν μπορεί να συνδεθεί σε σχέση ένα προς ένα 
(1 :1) με τη σημασία τους.  Αντίθετα,  στις ετερόγραφες υπάρχει σχέση 
ένα προς ένα μεταξύ οπτικής εικόνας και σημασίας. Η διαφορετική 
δομή του γλωσσικού σημείου σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις 
ομόηχων τύπων οδηγεί σε ερευνητικό προβληματισμό σχετικά με την 
ακουστική και οπτική αναπαράστασή τους στον ανθρώπινο νου και 
τις νοητικές διεργασίες που απαιτούνται για την επεξεργασία τους.  

 

Μελέτες σχετικά με την αντίληψη της ομοηχίας 
Το γλωσσικό φαινόμενο της ομοηχίας έχει αποτελέσει αντικείμενο έ-
ρευνας στον χώρο της αντίληψης του λόγου (speech perception), της 
γνωσιακής ψυχολογίας (cognitive psychology) και της ψυχογλωσσο-
λογίας (psycholinguistics), συνδεόμενο με το θέμα της λεξικής αναπα-
ράστασης των εννοιών/γλωσσικών μορφών στον ανθρώπινο νου. Οι 
ερευνητές αναφέρονται συχνά στο νοητικό λεξικό το οποίο αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο οι λέξεις αποθηκεύονται, ταξινομούνται και κατα-
χωρούνται στον ανθρώπινο νου αλλά και τις διαδικασίες με τις οποίες 
ομαδοποιούνται, διασυνδέονται σε σημασιολογικά δίκτυα και τελικά 
ανακαλούνται κατά την παραγωγή και κατανόηση του λόγου κατά την 
επικοινωνία (Μήτσης, 2012, 43). Ο τρόπος οργάνωσης του νοητικού 
λεξικού και οι διαδικασίες που ακολουθεί ο ακροατής προκειμένου να 
αποτυπώσει ομόηχους τύπους στον γραπτό λόγο έχουν αποδοθεί από 
διαφορετικά, κάποιες φορές και αντικρουόμενα, μοντέλα 2

                                                      
2 Για ενδεικτική παρουσίασή τους, βλ. Σταυρουλάκη (2017, 34-39). 

. 
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Ειδικότερα, το γνωσιακό-ψυχολογικό μοντέλο των Rapcsak & Bee-
son (2000)3

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τη γραπτή αποτύπωση, κυρίως των 
ομόηχων λέξεων, οι οποίες, εν προκειμένω, μας αφορούν, ο ακροατής 
φαίνεται να ακολουθεί τη λεξική σημασιολογική διαδρομή της γρα-
φής καθ’ υπαγόρευση (βλ. Γράφημα 1).  

, για την επεξεργασία πληροφοριών στη γραφή καθ’ υπα-
γόρευση’, περιγράφει τη διαδικασία με την οποία αποτυπώνονται 
γραπτά λέξεις οι οποίες παρουσιάζονται προφορικά και το πώς αυτές 
προσλαμβάνονται από τον ακροατή.  

 

Γράφημα 1 
 

Η συγκεκριμένη διαδρομή προβλέπει τα εξής: α) το σύστημα ακουστι-
κής ανάλυσης δίνει πρόσβαση στο ακουστικό λεξικό, όπου οι λέξεις 
είναι αποθηκευμένες ως φωνολογικές αναπαραστάσεις· β) η σημασία 
της λέξης ενεργοποιείται στο σημασιολογικό σύστημα, το οποίο με τη 
σειρά του οδηγεί στον εντοπισμό της λέξης στο ορθογραφικό λεξικό, 
και γ) με τη συνδρομή τής ενεργού μνήμης γίνεται γραφημική επε-
ξεργασία και γραπτή αποτύπωση της λέξης. Η παραπάνω πορεία εί-
ναι αντιπροσωπευτική, καθώς ο ακροατής οφείλει να χρησιμοποιήσει 
τα σημασιολογικά τους χαρακτηριστικά, ώστε, ορθογραφικά, να απο-
δώσει σωστά  τις ομόηχες λέξεις, αφού δεν μπορεί να τις διακρίνει η-
χητικά. Τη διαδρομή μέσω της σημασίας ακολουθεί ο ακροατής για 
να γράψει ομόηχες λέξεις, επειδή η σχέση ακουστικής εικόνας και 
γραπτής μορφής δεν είναι πάντοτε μονοσήμαντη (βλ. Πίνακες 2 & 3). 

 

                                                      
3 Για αναλυτική παρουσίαση του γνωσιακού-ψυχολογικού μοντέλου των 

Rapcsak & Beeson (2000), βλ. Μουζάκη & Πρωτόπαπας (2010, 243-246). 
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Σχεδιασμός της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει πώς φυσικοί ομιλητές 
της ελληνικής, διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων, αντιλαμβά-
νονται περιπτώσεις φωνητικής ή/και ορθογραφικής ταύτισης λέξεων 
ή μονάδων μεγαλύτερων από τη λέξη. Επιχειρεί, επίσης, να ορίσει ά-
ξονες για περαιτέρω πειραματικές εργασίες, σχετικά με αυτό το ενδια-
φέρον γλωσσικό φαινόμενο. 

Γενικότερα ερευνητικά ερωτήματα που θέτουμε 4

Α) Η αντίληψη περιπτώσεων ομοηχίας μεταβάλλεται με την πάροδο 
της ηλικίας και τη φοίτηση στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης;  

:  

Β) Το φύλο είναι παράγοντας που επηρεάζει την αντίληψη περιπτώ-
σεων ομοηχίας; 

Γ) Η επίδοση στο γλωσσικό μάθημα (ή η εξοικείωση με περισσότερα 
γλωσσικά μαθήματα) σχετίζεται με τον βαθμό επιτυχίας στο τεστ ο-
μοηχίας; 

Δεχόμαστε την υπόθεση ότι οι ομόηχες λέξεις έχουν κοινή φωνολο-
γική αναπαράσταση στον ανθρώπινο νου. Έτσι, στην έρευνα αυτή 
εξετάζουμε πλευρές της ομοηχίας που συνδέουν τη φωνολογική ανα-
παράσταση με τη γραπτή απόδοση, σε περιβάλλον όπου απουσιάζει 
κάθε περικειμενική ή σημασιοσυντακτική πληροφορία.  

Συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουμε: 
1) Πώς επιλέγεται από τον ακροατή η πρώτη και η δεύτερη σημασία, 

όταν τα ομόηχα ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου 5

2) Καταγράφεται συγκεκριμένη τάση στην επιλογή της πρώτης σημα-
σίας, όταν τα ομόηχα ανήκουν σε διαφορετικό μέρος του λόγου 

;  

6; 
Πώς αντιμετωπίζονται περιπτώσεις κλιτικής ομοηχίας 7

                                                      
4 Τα ερωτήματα αυτά θα εξετασθούν εφόσον ολοκληρωθεί η συλλογή και ε-

πεξεργασία του υλικού.   

; 

5 Επιδιώκουμε να εξετάσουμε παράγοντες όπως η συχνότητα ενός τύπου έ-
ναντι κάποιου άλλου. Η συχνότητα ενός ομόηχου τύπου και ο ρόλος της 
κατά την λεξική επιλογή έχει απασχολήσει και άλλους ερευνητές (Miller & 
Eimas, 1995· Biedermann et al., 2007). 

6 Σ’ αυτό το σημείο εξετάζουμε αν η γραμματική κατηγορία παίζει κάποιο 
ρόλο στην επιλογή της πρώτης σημασίας. 

7 Ο ρόλος της κλιτικής μορφολογίας –κατά την επεξεργασία των ομόηχων 
τύπων– δεν έχει μελετηθεί, καθώς οι περισσότερες σχετικές έρευνες αφο-
ρούν γλώσσες χωρίς κλιτική μορφολογία. Η Ράλλη (2005, 110) κάνει λόγο 
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3) Αναγνωρίζεται η ομοηχία, και σε ποιο βαθμό, όταν ένα από τα ο-
μόηχα είναι κύριο όνομα; 

4) Γίνεται αντιληπτή η ομοηχία μεταξύ λέξης και μονάδων μεγαλύτε-
ρων από τη λέξη; 

5) Αναγνωρίζονται οι διαφορετικές σημασίες στις ομόηχες-ομόγρα-
φες λέξεις;  

6) Γίνεται αντιληπτή η διάκριση ομοηχίας - πολυσημίας;  
7) Επιβεβαιώνεται το μοντέλο της γραφής καθ’ υπαγόρευση’ –που 

προβλέπει τη μεσολάβηση της σημασίας για την ορθογραφική από-
δοση των ομόηχων τύπων;  

Δημιουργήσαμε δοκιμασία (τεστ) αποτελούμενη από 2 ενότητες: η 
πρώτη αφορά τις ομόηχες-ετερόγραφες μονάδες και η δεύτερη τις ο-
μόηχες-ομόγραφες. Η πρώτη ενότητα (Α) διακρίνεται σε 5 υποενότη-
τες καταλαμβάνοντας μεγαλύτερη έκταση, αφού οι ομόηχες-ετερό-
γραφες μονάδες κυριαρχούν στο φάσμα της ομοηχίας. Έτσι, έχουμε 
ομόηχες λεξικές μονάδες που ανήκουν στο ίδιο μέρος λόγου Α1 π.χ. 
[klίno] κλείνω / κλίνω (ρήμα)  ή διαφορετικό Α2 π.χ. [cilό] κιλό (ουσι-
αστικό) / κυλώ (ρήμα) , που η μία από αυτές είναι κύριο όνομα Α3 
π.χ. [párο] Πάρο (όνομα νησιού) / πάρω (ρήμα) , αλλά και ομόηχες μο-
νάδες μεγαλύτερες από τη λέξη (Α4 π.χ. [meγála] με γάλα / μεγάλα & 
Α5 π.χ. [eçiskápsi] έχεις κάψει / έχει σκάψει). Η δεύτερη ενότητα (Β) πε-
ριλαμβάνει 5 λέξεις, κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε διαφορε-
τικούς ομόγραφους τύπους, με διαφορετική σημασία (π.χ. [tόnos] τό-
νος1 / τόνος2 / τόνος3). 

Απευθύναμε το τεστ σε μαθητές της τελευταίας τάξης του δημοτι-
κού 8 και του γυμνασίου,  καθώς και σε φοιτητές. Ωστόσο, στην πα-
ρούσα εργασία παρουσιάζουμε και αναλύουμε ευρήματα που συγκε-
ντρώσαμε από τη χορήγηση του τεστ σε φοιτητές προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου 9

 
. 

                                                                                                                             
για κλιτική ομωνυμία, χωρίς να τη συσχετίζει με την αντίληψη των ομόηχων 
τύπων.  

8 Η 1η φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 μαθητών ΣΤ τά-
ξης δημοτικού δημόσιων σχολείων (βλ. Μαγουλά & Καποθανάση, 2014, 
530-545). 

9 Το φαινόμενο της ομοηχίας προσεγγίζεται ή διδάσκεται σε σχετικά γλωσσι-
κά μαθήματα. 
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Γράφημα 2       Γράφημα 3  

 

Το τεστ δόθηκε σε 100 φοιτητές που φοιτούν στο ΠΤΔΕ Αθηνών και 
σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν στο ΠΜΣ του ΠΤΔΕ Αθη-
νών «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας» (βλ. Γράφημα 
2 & 3). Η διαδικασία της δοκιμασίας έγινε στα τμήματα των φοι-
τητών,  από τους ίδιους τους ερευνητές,  χωρίς τη μεσολάβηση άλλου 
διδάσκοντος του τμήματος.  

Το τεστ ήταν ανώνυμο, αλλά ζητήθηκε από τους φοιτητές να ση-
μειώσουν το φύλο, την ηλικία τους, άλλες σπουδές που είχαν πραγμα-
τοποιήσει, καθώς και πόσα γλωσσικά μαθήματα έχουν παρακολουθή-
σει στο ΠΤΔΕ έως τη στιγμή δειγματοληψίας (βλ. Γράφημα 4 & 5), 
προκειμένου να προχωρήσουμε σε συσχετισμούς, σε επόμενη φάση 
της επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

           Γράφημα 4          Γράφημα 5 

 

Κατά τη δοκιμασία, στην Α ενότητα, υπαγορεύεται, μία ή δύο φορές, 
κάθε λέξη/φράση-στόχος, ενταγμένη σε πρόταση ουδέτερη σημασιο-
λογικά και συντακτικά, ώστε να μην υπάρχουν ενδείξεις ως προς τη 
σημασία. Οι φοιτητές καταγράφουν, σε χρόνο περίπου 20’’, τους δια-
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φορετικούς ορθογραφικούς τύπους των σημασιών που μπορούν να ανα-
γνωρίσουν. Στη Β ενότητα η διαδικασία είναι διαφορετική, καθώς ο 
λεξικός τύπος δίνεται με την ορθογραφική του μορφή (ομόγραφες λέ-
ξεις). Οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν, ως περικείμενο, μια σύντομη 
φράση / πρόταση για κάθε διαφορετική σημασία που αποδίδουν στον 
ομόγραφο τύπο. Σε κάθε υποενότητα, δόθηκε στους φοιτητές παρά-
δειγμα εφαρμογής 10

 

, που έγινε ομαδικά στο τμήμα. Η διαδικασία χο-
ρήγησης του τεστ είχε διάρκεια 40 λεπτά περίπου. Η στατιστική επε-
ξεργασία των απαντήσεων έγινε με τη χρήση του προγράμματος Micro-
soft Excel 2010. 

Αποτελέσματα 
Διαπιστώθηκε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές καταγράφουν πρώτη τη 
λέξη που είναι πιο συχνή στο λεξιλόγιό τους και οικεία σημασιολογι-
κά. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν τα: διάλειμμα-διάλυ-
μα, κόμμα-κώμα και κλείνω-κλίνω (βλ. Γράφημα 6). Μόνο στις μισές πε-
ριπτώσεις αυτή η επιλογή ταυτίζεται και με την πιο εύκολη ορθογρα-
φία (φίλων-φύλλων, λιτό-λυτό, εφορία-ευφορία). Αυτό αποτελεί ένδειξη 
ότι οι λέξεις ανακαλούνται, κυρίως, με βάση τη συχνότητά τους και, 
δευτερευόντως, τον ορθογραφικό τους τύπο. Αυτή η στρατηγική είναι 
πιο εμφανής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπου σημειώνονται πιο 
υψηλά ποσοστά, επομένως και πιο σαφής επιλογή (βλ. Γράφημα 7).   

 

Γράφημα 6 

                                                      
10 Ενδεικτικά, στην υποενότητα Α1 δόθηκε το παράδειγμα: Αρχίζει με -v- η 

λέξη … [vázo], στην Α4: Κι όμως … [zimόni] και στην Α5: Πες μου την τιμή 
… [tisk pas]. 
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Γράφημα 7 

 

Αξιοπρόσεκτο, επίσης, είναι ότι οι φοιτητές κατέγραψαν ομόηχους 
τύπους που δεν χρησιμοποιούνται στη δημοτική, δεδομένο που προε-
κτείνει τον προβληματισμό και τη διερεύνηση, τόσο σχετικά με το φά-
σμα του φαινομένου της ομοηχίας, όσο και σε συσχετισμό μεταξύ δη-
μοτικής και λόγιας γλώσσας / καθαρεύουσας  (βλ. Πίνακα 4). 

 

Πίνακας 4 

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
φύλλον 16  20  
φίλον 18  15  
φύλον 16  5  

 

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, και στις δύο κατηγορίες ερωτηθέ-
ντων,  διαπιστώνουμε ότι α) στις περιπτώσεις όπου το ζεύγος αποτε-
λείται από ουσιαστικό και ρήμα, προηγείται το ουσιαστικό, πιθανόν 
διότι το ρήμα, ως μέρος του λόγου, αποκτά κύριο ρόλο εντός ρηματι-
κής φράσης ή πρότασης 11

 

· β) στην περίπτωση, ωστόσο, όπου το ζεύ-
γος αποτελείται από επίθετο και ρήμα (αργό-αργώ), προηγείται το ρή-
μα και με υψηλό ποσοστό (βλ. Γράφημα 8 & 9).  

                                                      
11 Όπως αναφέρει η Κατή (1992, 143) «η συντακτική κατηγορία ρήμα ορίζεται 

με βάση την ιεραρχική της θέση στην όλη πρόταση και όχι με βάση τις ση-
μασίες που δηλώνει». 
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Γράφημα 8 

 
Γράφημα 9 

 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση λύπη-λείπει-λίπη,  όπου ο τύπος 

ενικού προηγείται από αυτόν του πληθυντικού στους φοιτητές και 
των δύο επιπέδων, ενώ μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές ο ρη-
ματικός τύπος λείπει προηγείται του ουσιαστικού λίπη, πιθανόν λόγω 
συχνότερης χρήσης του ρηματικού τύπου.  
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Η περίπτωση του χείλια-χίλια, όπου προηγείται το αριθμητικό με 
μεγάλη διαφορά έναντι του ουσιαστικού, μπορεί να ερμηνευθεί με 
βάση τη μεγάλη συχνότητα της λέξης στο λεξιλόγιο των προπτυχια-
κών φοιτητών. Ωστόσο, η παραπάνω διαπίστωση δεν επιβεβαιώνεται 
από τις προτιμήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπου προηγείται 
το ουσιαστικό, αν και η διαφορά τους είναι περιορισμένη. 

Επομένως, είναι πιθανό η γραμματική κατηγορία του ουσιαστικού 
να είναι ισχυρή και,  σε συνδυασμό με τη συχνότητα της λέξης,  να 
οδηγεί στην πρώτη επιλογή.  

Από τη συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων στις δύο παραπάνω 
υποενότητες (Α1-2) διαπιστώνεται ότι, σε υψηλό ποσοστό, ανακλήθη-
καν τουλάχιστον δύο ομόηχοι λεξικοί τύποι. Ενδιαφέρουσα παρατή-
ρηση είναι ότι μόνο 4 τύποι ανακλήθηκαν από όλους τους προπτυ-
χιακούς φοιτητές, τα: διάλειμμα, κλείνω και χίλια, πιάνω. Αν και παρα-
τηρείται παρόμοια εικόνα και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι τύ-
ποι που ανακαλούνται από όλους είναι περισσότεροι, δηλαδή τα: διά-
λειμμα-διάλυμα, κόμμα, κλείνω-κλίνω και χείλια-χίλια, πιάνω-πιάνο, κιλό, 
λείπει, κλειστή, αργώ.  

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, οι τύποι δεν ανακαλούνται σε 
υψηλό ποσοστό από τους φοιτητές. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
τα: φύλων, λίπη και λυτό (βλ. Γράφημα 10 & 11).   

 

Γράφημα 10 
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Γράφημα 11 

 

Αξίζει να σχολιάσουμε την περίπτωση της κλιτικής ομοηχίας 
[klistί] (κλειστή / κλειστοί)12

Στα ομόηχα ζεύγη με κύριο όνομα ή αρκτικόλεξο (Νάκας & Μα-
γουλά & Καποθανάση, 2010, 439, 445-6), σημαντικό ποσοστό φοιτη-
τών, κυρίως προπτυχιακών, δεν ανακάλεσε το κύριο όνομα, παρόλο 

, όπου με συντριπτικό ποσοστό προηγείται 
ο πρώτος τύπος (θηλυκό ενικού αριθμού), ενώ ο δεύτερος τύπος –αν 
και είναι αρσενικού γένους, το οποίο, συνήθως, γραμματικά προηγεί-
ται– εμφανίζει πολύ χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης, πιθανόν επειδή 
βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό. Οι ομόηχοι τύποι που προκύ-
πτουν κατά την κλίση φαίνεται να δημιουργούν ιδιαίτερη δυσκολία 
(με υψηλότερο ποσοστό στους μεταπτυχιακούς φοιτητές) στη διάκρι-
ση και τη γραπτή τους αποτύπωση, καθώς δεν παρέχονται στοιχεία 
από το κειμενικό περιβάλλον για κάθε γραμματικό τύπο. Επίσης, χα-
μηλά ποσοστά αναγνώρισης –και στις δύο ομάδες φοιτητών– παρου-
σιάζει ο ρηματικός τύπος κλειστεί, αφού απουσιάζουν τα εξαρτήματά 
του (να, θα, έχω κτλ.).  

                                                      
12 Ειδικότερα, πρόκειται για παραδειγματική-κλιτική ομοηχία, εφόσον είναι 

τύποι του ίδιου κλιτικού παραδείγματος (Νάκας & Μαγουλά & Καποθα-
νάση, 2010, 444). 
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που επισημάναμε την ύπαρξή του 13

 

 (βλ. Γράφημα 12). Στις περιπτώ-
σεις όπου ανακλήθηκε και σημειώθηκε, καμία φορά δεν προηγήθηκε 
το κύριο όνομα, σε σχέση με τον άλλο ομόηχο τύπο. 

Γράφημα 12 

 

Σημαντική παρατήρηση, που προέκυψε από την καταγραφή των 
απαντήσεων στις υποενότητες Α1-3, αφορά τη γραφημική επεξεργα-
σία των τύπων. Διαπιστώσαμε λανθασμένη ορθογραφία σε αρκετές 
περιπτώσεις ομόηχων-ετερόγραφων λέξεων κυρίως στους προπτυχια-
κούς φοιτητές. Στις εμφανώς λιγότερες περιπτώσεις λανθασμένων τύ-
πων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,  αυτοί εμφανίστηκαν σε ση-
μαντικό ποσοστό (βλ. Πίνακα 5). Μεταξύ των παραπάνω τύπων εμ-
φανίστηκε το μοναδικό τοπωνύμιο Έδεσσα με πολύ περιορισμένο πο-
σοστό λαθών. 

Πίνακας 5 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ 

 
ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ  
ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

κόμα 73  35  πειάνω 

2  

 λειτό 35  5  κιλώ  5  
διάλλειμα 13   

κυλλώ 
 διάλυμμα 11   

λοίπει 
 κλιστή 8   

κλιστοί 
   

                                                      
13 Η εκφώνηση ήταν η εξής: «Η λέξη που ακούς μπορεί να είναι και κύριο 

όνομα: π.χ. [é lina] Έλληνα/ έλυνα». Πβ. το παράδειγμα που ο Mackridge 
(1990, 86) αναφέρει ως ομόηχες φράσεις: τους Έλληνες / τους έλυνες. 
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 ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

 ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

διάλειμα 
6   Έδεσα   

διάλλειμμα  διάλημα 

1  

 
λίποι 5  δυάλειμα  
διάλλυμα 4   κλήνω  
λυττό  κοιλώ 5  
κώμμα 

3  
 λύπει  

κυλό  λυίπη  
κοιλό  ευορία  15  
λοίπη  εφωρία  10  
δειάλιμα 

2  
 ευφορεία  10  

διάλιμα  εμφορία  5  
ληττό  ευορεία  
κλίνο 5     

 
Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν πρόκειται, πάντα, για απλοποιημένες 

ορθογραφικές μορφές, αλλά για περίπλοκους γραφημικούς συνδυα-
σμούς. Πιθανόν, η απουσία περικειμένου –σε συνδυασμό με την ο-
μοηχία, που προκαλεί σύγχυση εννοιών– να αυξάνει τον αριθμό και 
την ποικιλία των λαθών. 

Σχετικά με την αντίληψη της ομοηχίας σε μονάδες μεγαλύτερες 
από τη λέξη, διαπιστώσαμε ότι οι φοιτητές διέκριναν την ομοηχία, 
καταγράφοντας πρώτα τη λέξη και μετά τη μεγαλύτερη μονάδα (βλ. 
Πίνακα 6), σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Εξαίρεση αποτελεί το εκ-
φώνημα [sem li], όπου για μεν τους προπτυχιακούς προηγείται η 
φράση σε μέλι, ως πιο οικεία από το κύριο όνομα Σεμέλη, ενώ για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές υπερτερεί η φράση σε μέλλει και υπολείπο-
νται ή δεν εμφανίζονται καθόλου άλλες ομόηχες φράσεις. 

 
Πίνακας 6 

ΕΚΦΩΝΗΜΑ ΛΕΞΗ ΦΡΑΣΗ 

  ΠΡΟ- 
ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ- 
ΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 [meγála]  μεγάλα     63  65   με γάλα  37  35  
 [súpa]  σούπα      67  90   σου ’πα     32  10  
 [metáksi]  μετάξι       68  85   με τάξη 19  15  
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Στην κατηγορία των ομόηχων φράσεων, όπου το συνεχές της ομι-
λίας μπορεί να αναλυθεί με διαφορετικούς τρόπους 14

Εξαίρεση αποτελεί η τελευταία περίπτωση ([tiscinίs]: της σκηνής / 
της κοινής), που μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση τη συχνότητα χρήσης 
των λεξικών μονάδων που εμπλέκονται.  

, οι φοιτητές α-
ντιλήφθηκαν τουλάχιστον δύο ομόηχες φράσεις (βλ. Πίνακα 7). Πα-
ρατηρούμε ότι, ως πρώτη καταγραφή, οι προπτυχιακοί φοιτητές επι-
λέγουν τις περιπτώσεις όπου στα όρια των λέξεων δεν συμπροφέρο-
νται όμοια σύμφωνα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιλέγεται σε υψηλό ποσοστό ο τύπος το 
νόμο, γεγονός το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνει την παραπάνω 
στρατηγική. Ωστόσο, ο τύπος αυτός αποκλίνει από τον κανόνα 
χρήσης του τελικού –ν στα αρσενικά ονόματα. 

  
Πίνακας 7 

 
ΕΚΦΩΝΗΜΑ ΦΡΑΣΗ ΦΡΑΣΗ 

  ΠΡΟ- 
ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ- 
ΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

[tonόmo]                τον ώμο   28  40  
τον νόμο   22  45  
(το νόμο)**   49  15  

[tustίxus]                τους τοίχους   47  80  τους στίχους   47  15  
  

                                                      
14 Η ομοηχία σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από το συνεχές της ομιλίας, 

καθώς όμοια σύμφωνα στα όρια των λέξεων απλοποιούνται και προφέ-
ρονται ως ένα. Επίσης, ελάχιστα ζεύγη αντίθεσης ([nόmo] νόμο / [ όmo] 

ώμο), με παρουσία - απουσία φωνήματος, ουδετερώνονται στα όρια των 
λέξεων (Μαγουλά, 2010, 43-44, 65). 

ΕΚΦΩΝΗΜΑ ΛΕΞΗ ΦΡΑΣΗ 

  
ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ  
ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
 [stiçίo]  στοιχείο       68  65   στη Χίο       32  35  

 [seméli]  Σεμέλη  19  30  

 σε μέλι  37  15  
 σε μέλη 4  0  
 σε μέλει 16  10  
 σε μέλλει 11  45  
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ΕΚΦΩΝΗΜΑ ΦΡΑΣΗ ΦΡΑΣΗ 

  
ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ  
ΠΡΟ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ- 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

[tuspáo]                
 τους πάω   78  85  

 τους σπάω  16  10  
 του σπάω 4  5  

[tiscinίs]                 
 της κοινής  26  60  

της σκηνής   72  40  
 τις κινείς 25 *  15 *  

 

 όχι ως πρώτη επιλογή    απόκλιση κανόνα τελικού -ν 
 

Στη δεύτερη ενότητα, όπου οι ομόηχες-ομόγραφες λέξεις δίνονται 
με την ορθογραφική τους μορφή, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημα-
σίες (βλ. Πίνακα 8) που ανακλήθηκαν από το σύνολο ή την πλειο-
ψηφία των φοιτητών (π.χ. πάντα2 και πάντα3, τόνος1 και τόνος3). Στη λέ-
ξη πάντα οι περισσότεροι προπτυχιακοί και περισσότεροι από τους 
μισούς μεταπτυχιακούς φοιτητές διακρίνουν τουλάχιστον δύο σημα-
σίες και δημιουργούν περικείμενο για να τις δηλώσουν. Ωστόσο, τρεις 
σημασίες διακρίνει μόνο το 1/3 των φοιτητών, περίπου (34  και 
35 , αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 8 

ΛΕΞΗ ΛΗΜΜΑ15 - ΣΗΜΑΣΙΑ 2 ΣΗΜΑΣΙΕΣ 3 ΣΗΜΑΣΙΕΣ 

  
ΠΡΟ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

πάντα 
1. επίρρημα16 67  60  79  55  

34  35  2. ζώο 92  100  
3. τα πάντα 17 73  85    

τόνος 

1. ένταση 
φωνής/ήχου 96  100  21  15  21  15  2. μονάδα βάρους 24  15  
3. ψάρι 95  95    

 

                                                      
15 Σύμφωνα με την καταχώριση λημμάτων που υπάρχει στο ΛΝΕΓ. 
16 Προέρχεται ετυμολογικά από την αιτιατική της αρχ. αντωνυμίας πας-πάσα-

παν. 
17 Πρόκειται για τον ουσιαστικοποιημένο τύπο του ουδετέρου της αντωνυ-

μίας πας-πάσα-παν. 
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Στη λέξη τόνος, το 1/5 (ή και μικρότερο μέρος) των φοιτητών ανα-
γνωρίζει δύο ή τρεις σημασίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η σημασία τό-
νος2 καταγράφηκε από μικρό ποσοστό φοιτητών (24  και 15 , αντί-
στοιχα). 

Διακρίνουμε υψηλό ποσοστό αναγνώρισης (βλ. Πίνακα 9) από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές σε κάποιες σημασίες (π.χ. ρόδα1α και φύλα1.1), 
καθώς και χαμηλά ποσοστά σε άλλες (π.χ. ρόδα1β και φύλα2). Ωστόσο, 
εντύπωση προκαλεί η ανάκληση δύο σημασιών σε πολύ χαμηλό πο-
σοστό του λεξικού τύπου φύλα από τους προπτυχιακούς φοιτητές. 

Διαφοροποιούνται τα δεδομένα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
καθώς ανακαλούνται με υψηλό ποσοστό περισσότερες σημασίες (π.χ. 
ρόδα1α και ρόδα2, φύλα1.1 και φύλα2).  

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση, μεταξύ των φοιτητών των δύο επι-
πέδων, παρατηρείται στην προσπάθεια καταγραφής δύο σημασιών 
και, κατά συνέπεια, στη διάκριση της πολυσημίας. Πιο συγκεκριμένα, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αντιλαμβάνονται περισσότερες σημασίες 
και σε υψηλό ποσοστό, ενώ οι προπτυχιακοί δυσκολεύονται στην α-
πόδοση της δεύτερης σημασίας ή και σχεδόν την αγνοούν (π.χ. φύ-
λα2), μολονότι δεν απαντάται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. 

 
Πίνακας 9 

 

ΛΕΞΗ - 
ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ 2 ΣΗΜΑΣΙΕΣ 

   
ΠΡΟ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑ 
ΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 

ρόδα 

1. τροχός κυκλικό 
σχήμα)  

α. οχήματος 90  100  

52% 85  
β. γυμναστικής    8  10  
γ. λούνα παρκ 40  15  

2. άνθος (ονομ. 
πληθ. ουδ.)  58  95  

φύλα 

1. (ονομ. πληθ. 
ουδ.) 

1.1 γένος 85  90  

9   85  1.2 φυλή 37  30  
2. φυλάω (β΄ ενικ. 

προστ. ενεστ.)  10  90  
 

Άξιο προβληματισμού είναι το ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές, παρ’ 
όλο που είναι δοσμένη η ορθογραφική μορφή της λέξης φύλα, χρη-
σιμοποιούν σε αντίστοιχο κειμενικό περιβάλλον τη λέξη φύλλα (με τη 
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σημασία: δέντρου 23  ή χαρτιού 16 ), άλλοτε με τη σωστή ορθογρα-
φική μορφή και άλλοτε όχι. 

Όσον αφορά τη διάκριση ομοηχίας - πολυσημίας, παρατηρήσαμε 
ότι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται και δηλώνουν ως διαφορετικές ση-
μασίες (μεταφορικές και μη) τις ποικίλες χρήσεις των λέξεων (βλ. Πί-
νακα 10).  

Πίνακας 10 
 

ΛΕΞΗ ΛΗΜΜΑ - ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ 
   ΠΡΟ 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

πόντος 

1. ανοιχτή  
           θάλασσα 

α. Εύξεινος Πόντος 28  65  
β. Πόντος  60  15  

2. πόντος 
2.1 μονάδα μέτρησης 31  40  
2.2 βαθμός 72  65  
2.3 πλέξιμο/καλσόν 74  90  

 

Ωστόσο, η διάκριση ομοηχίας - πολυσημίας δεν είναι σαφής 18

 

 για 
τους φοιτητές, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά χρήσης των διαφορε-
τικών σημασιών ποικίλλουν. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο λήμμα πό-
ντος1 αναγνωρίζεται κυρίως ως “τόπος καταγωγής” για τους προπτυ-
χιακούς ή ως “θάλασσα” για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ενώ το 
δεύτερο λήμμα πόντος2 ανακαλείται κυρίως ως “πόντος του καλσόν / 
του πλεξίματος” ή ως “βαθμός σ’ ένα παιχνίδι” και πολύ λιγότερο ως 
“μονάδα μέτρησης” από τους φοιτητές και των δύο επιπέδων. 

Συμπεράσματα 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας 
έρευνας, μπορούμε να διατυπώσουμε συνοπτικά τα παρακάτω συ-
μπεράσματα: 

Όταν οι ομόηχοι τύποι δίνονται ως ακουστικά ερεθίσματα, η σύν-
δεση της ακουστικής εικόνας με την οπτική εικόνα (γραπτή μορφή) 
επιτυγχάνεται με τη μεσολάβηση της σημασιολογικής κατανόησης. 
Επιβεβαιώνεται, έτσι, το μοντέλο της γραφής καθ  υπαγόρευση που προ-

                                                      
18 Εντοπίζεται δυσκολία τόσο στην οριοθέτηση των συγκεκριμένων εννοιών 

(Παπαναστασίου, 2008, 357), όσο και στην επιλογή κριτηρίων για την ορι-
οθέτησή τους (Lyons, 1987, 550-51 και Lyons, 1999, 81-82). 
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βλέπει ότι στους ομόηχους τύπους το σημασιολογικό επίπεδο ενεργο-
ποιεί το ορθογραφικό λεξικό.  

Όταν οι ομόηχοι τύποι στερούνται οποιασδήποτε μορφοσυντακτι-
κής ή περικειμενικής πληροφορίας –όπως είναι οι συνθήκες της δο-
κιμασίας που εφαρμόσαμε– τότε ο ισχυρότερος παράγοντας επιλογής 
της πρώτης σημασίας δεν είναι η απλούστερη ορθογραφία της, αλλά 
το πόσο οικεία είναι η σημασία αυτή στους ομιλητές 19

Η γραμματική κατηγορία του ουσιαστικού είναι ισχυρότερη σε 
σχέση με άλλες κατά την αντίληψη των ομόηχων τύπων, τουλάχιστον 
όταν αυτοί βρίσκονται εκτός συντακτικού περιβάλλοντος. 

. Αυτή η στρα-
τηγική είναι πιο εμφανής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Στην κατηγορία μη ετυμολογική’, τα ομόηχα-ετερόγραφα, που α-
νήκουν σε διαφορετικά μέρη του λόγου έγιναν ευκολότερα αντιλη-
πτά, σε σχέση με αυτά που ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου.   

Στην κατηγορία ετυμολογική’, οι ομόηχοι-ετερόγραφοι τύποι που 
προκύπτουν κατά την κλίση φαίνεται να δημιουργούν ιδιαίτερη δυ-
σκολία (κυρίως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές) στην ανάκληση και την 
ορθογραφία τους, εφόσον δεν παρέχονται στοιχεία από το περιβάλλον 
για τον γραμματικό τύπο της λέξης και δε συμμετέχει ο σημασιολογικός 
τομέας. Αν και τα παραδείγματα είναι περιορισμένα, υπάρχει σαφής 
προτίμηση των φοιτητών στον ενικό αριθμό (ακόμη και του θηλυκού), 
έναντι του πληθυντικού (ακόμη και του αρσενικού). 

Η γραφημική επεξεργασία ομόηχων-ετερόγραφων τύπων που δί-
νονται ως ακουστικά ερεθίσματα, απομονωμένα από το περικείμενό 
τους, φαίνεται να δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία στους φοιτητές. Το 
ζήτημα της ορθογραφικής απόδοσης ομόηχων-ετερόγραφων τύπων 
από σπουδαστές διαφορετικών βαθμίδων, όπως ανέκυψε και από την 
παρούσα έρευνα, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο 
της μεθοδολογίας ανάλυσης και ερμηνείας ορθογραφικών λαθών. 

Στην κατηγορία των ομόηχων-ομόγραφων λέξεων, με σχετική ευ-
κολία διακρίνουν οι φοιτητές δύο διαφορετικές σημασίες –όπως ορί-
ζονται στο Λεξικό– αλλά όχι παραπάνω. Αντιθέτως, δηλώνουν ως δι-
αφορετικές σημασίες τις ποικίλες χρήσεις των λέξεων ή καταγράφουν, 

                                                      
19 Σε αντίστοιχα συμπέρασμα καταλήγει και η Σταυρουλάκη (2017, 74-75), η 

οποία εξέτασε την αντίληψη ομόηχων τύπων σε σχέση με τη συχνότητα εμ-
φάνισής τους στο σώμα κειμένων του ΕΘΕΓ. 
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ως διαφορετικές σημασίες, άλλες λέξεις που όμως είναι ομόηχες-ετε-
ρόγραφες. Οι παραπάνω παρατηρήσεις, καθώς και η ποικιλία στα 
ποσοστά ανάκλησης, δείχνουν ότι η διάκριση ομοηχίας - πολυσημίας 
δεν είναι σαφής στους φοιτητές.  Εξάλλου, τα όρια μεταξύ ομοηχίας 
και πολυσημίας δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα, ζήτημα που απασχολεί 
τη λεξικογραφική έρευνα αλλά και την περιγραφή των γλωσσών. Η 
ομοηχία, ως τέτοιου είδους φαινόμενο, θα έπρεπε να προσεγγίζεται 
μέσω της φωνητικής πραγμάτωσης και της σύνδεσης με τη σημασία 
και τη γραπτή μορφή. 

Δυσκολία παρατηρήθηκε, κυρίως από τους προπτυχιακούς φοιτη-
τές, στην ανάκληση κύριων ονομάτων που ομοηχούν με προσηγορικό 
ή άλλο είδος λέξης (ρήμα, επίθετο ή επίρρημα) 20

Ενδιαφέρον προκαλεί η διαπίστωση ότι οι φοιτητές κατέγραψαν 
και λεξικούς τύπους της λόγιας γλώσσας που ομοηχούν με αντίστοι-
χους της δημοτικής, πιθανόν λόγω της εγκύκλιας μόρφωσής τους. 

.  

Η ομοηχία σε μονάδες μεγαλύτερες από τη λέξη έγινε αντιληπτή, 
αν και προηγούνταν η λέξη της φράσης, και, μάλιστα, οι φοιτητές έ-
δειξαν να διασκεδάζουν ανακαλύπτοντας διαφορετικούς τρόπους α-
νάλυσης του εκφωνούμενου τύπου.  

Τέλος, οι φοιτητές ευχαρίστως ασχολήθηκαν με τη συμπλήρωση 
του τεστ και πολλοί έδειξαν ενδιαφέρον για τα φαινόμενα αυτά. Σε 
κάποιες από τις δοκιμασίες οι καταγραφές των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών απείχαν σημαντικά από αυτές των προπτυχιακών. Από την άλλη 
πλευρά, οι μεταπτυχιακοί ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
πρωτοετείς και, κατά συνέπεια, δεν είχαν αποκτήσει εξοικείωση με το 
φαινόμενο της ομοηχίας.  

Μέσα από τις παραπάνω διαπιστώσεις διαφαίνεται μια πρώτη α-
πάντηση στο αρχικό ερευνητικό ερώτημα, σύμφωνα με την οποία η 
αντίληψη περιπτώσεων ομοηχίας μεταβάλλεται με την πάροδο της η-
λικίας και, κυρίως, με τη μετάβαση στις διαφορετικές βαθμίδες εκ-
παίδευσης. Ειδικότερα, φαίνεται ότι ευκαιρίες προσέγγισης του φαι-
νομένου της ομοηχίας που παρέχονται στο πλαίσιο γλωσσικών μαθη-

                                                      
20 Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και η Παπαβασιλείου (2016), η οποία 

εξέτασε τις στρατηγικές ανάγνωσης που ακολουθούν τα νήπια, προκειμέ-
νου να διακρίνουν ομόηχες λέξεις. 
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μάτων συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση του φαινομένου και στην ε-
νεργοποίηση περισσότερων και ποικίλων ομόηχων τύπων.  

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι η συστηματική διδασκαλία της ομοη-
χίας θα συνεισφέρει στη σύνδεση της ορθογραφικής εικόνας με τη ση-
μασία της λέξης (σύνδεση σημαίνοντος - σημαινομένου) και θα οδη-
γήσει σε περιορισμό των ορθογραφικών  λαθών από τους φυσικούς ο-
μιλητές της ελληνικής. 
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