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Ετυµολογία (απόσπασµα 7) 

 

Συνάδερφος: Θυµάµαι ότι την προηγούµενη φορά είχαµε πει –είχατε πει εσείς µάλλον- 
πως η µορφολογική ανάλυση της λέξης είναι θεµιτή και µάλιστα είχατε πει και αναγκαία, 
χρήσιµη όχι όµως η ιστορία της λέξης. Και είχατε δώσει το παράδειγµα το συγκεκριµένο.  

Γ. Παπαναστασίου:  Στην ουσία έχει να κάνει…  και το βλέπω και αυτό και  ως 
ερώτηµα εδώ. Για παράδειγµα, έχω εδώ σηµειωµένες λέξεις τις οποίες ζητήθηκε στις 
πανελλαδικές εξετάσεις από τους υποψήφιους να βρουν το δεύτερο συνθετικό. Σε λέξεις όπως 
«αποκλειστικά», «συνηθίζουν»… Λοιπόν, εδώ µπερδεύουµε την ετυµολογία µε τη µορφολογική 
ανάλυση. Το να ξέρει ένας υποψήφιος, ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο, να ξέρει να αναλύσει 
µορφολογικά την αρχαία λέξη «συνηθίζω» δεν έχει καµία σχέση µε το αν είναι σωστός οµιλητής 
της νέας ελληνικής. Είναι άλλο πράγµα αυτό να του τεθεί  ως ένα ερώτηµα στην µορφολογική 
ανάλυση της αρχαίας ελληνικής και είναι άλλο πράγµα να του τεθεί αυτό ως ερώτηµα στην 
ανάλυση  της νέας ελληνικής γλώσσας. Το «συνηθίζω» στα νέα ελληνικά είναι µια λέξη η οποία 
δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωµένος κάποιος να ξέρει πώς αναλύεται µορφολογικά. Εάν λοιπόν, 
τίθεται ένα τέτοιο ζήτηµα στην εξέταση που έχει να κάνει µε νέα ελληνικά, τότε προφανώς είναι 
ένα ζήτηµα το οποίο κακώς τέθηκε. Το να ζητήσουµε από κάποιον  στο πλαίσιο των 
λεξιλογικών ασκήσεων της αρχαίας ελληνικής να ξέρει περισσότερα πράγµατα, έχει να κάνει µε 
τη γνώση του της αρχαίας ελληνικής. Εδώ όµως, αν µιλάµε για τα νέα ελληνικά, το «συνηθίζω» 
είναι µια λέξη στην οποία δεν πρέπει ο οµιλητής της νέας ελληνικής να ξέρει ότι δεύτερο 
συνθετικό -τέλος πάντων- κοµµάτι αυτής της λέξης είναι η λέξη ήθος ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο 
ετυµολογία άλλο µορφολογική ανάλυση. Τη µορφολογική ανάλυση στην ουσία την κατέχουµε, 
την µαθαίνουµε καθώς µαθαίνουµε τη γλώσσα. Τη λέξη παιδάκι δε θα µας πει κανένας ότι 
πρέπει να τη χωρίσουµε σε παιδ- και –ακι. Το έχουµε µάθει αυτό το πράγµα, το έχουµε 
κατακτήσει µαθαίνοντας τη γλώσσα. Και για αυτό κάνουµε και τη λέξη «τραπεζάκι» και τη λέξη 
«καρεκλάκι» και τέλος πάντων φτιάχνουµε µόνοι µας λέξεις µε υποκοριστικό επίθηµα –ακι. 
Έχουµε από µόνοι µας αυτή τη δυνατότητα καθώς µαθαίνουµε τα νέα ελληνικά. Και την 
αποκτούµε αυτή τη δυνατότητα σιγά -σιγά. Και βεβαίως, καθώς περνάει η γλωσσική µας 
εκπαίδευση, καθώς βελτιώνεται η γλωσσική µας εκπαίδευση µαθαίνουµε και περισσότερα 
πράγµατα και όχι µόνο το σχηµατισµό απλών υποκοριστικών. Ένας επαρκής οµιλητής µε άλλα 
λόγια της νέας ελληνικής δεν είναι υποχρεωµένος να ξέρει πώς τέµνεται η λέξη «συνηθίζω». 
Αυτό είναι κοµµάτι της ετυµολογίας.  

Β. Μελικίδου: Αν θυµάµαι καλά ζητούσαν τα παιδιά να δηµιουργήσουν λέξη µε το 
δεύτερο συνθετικό.  

Συνάδερφος: Και δεν µίλησε κανείς.  

Συνάδερφος: Εντάξει, ήταν µια λέξη άστοχη, αλλά είναι καλό να βάζουµε τέτοιου 
είδους ασκήσεις;  Είναι χρήσιµο; 

Γ. Παπαναστασίου: Αυτό θα το δούµε µετά.  

Συνάδερφος: Το λεξιλόγιο όµως το συναντάµε και σε άλλα µαθήµατα. Ας πούµε στην 
ιστορία πάρα πολύ. Πώς το αντιµετωπίζουµε εκεί; Όχι πια σαν λεξιλογικές ασκήσεις ή 
ετυµολογικές αλλά αναγκαζόµαστε να εξηγήσουµε λέξεις στα παιδιά. Πώς τις προσεγγίζουµε 
τότε; Σήµερα µε ρωτήσανε «∆εν καταλαβαίνουµε: το κράτος των Σελευκιδών δεν έχει συνοχή. 
∆εν το καταλαβαίνουµε» Πώς θα το προσεγγίσουµε; 
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Β. Μελικίδου: Είναι λεξιλογικό αυτό; Πραγµατολογικό είναι περισσότερο. ∆εν είναι;  

Συνάδερφος: Εγώ πιάνω τον εαυτό µου –δεν ξέρω αν είναι λάθος- να εξηγεί τη λέξη όχι 
βέβαια την προέλευση κτλ κάνοντας µια ανάλυση µορφολογική για να µπορέσουν να την 
κατανοήσουν καλύτερα. Αυτό είναι λάθος; Προ  ηµερών για παράδειγµα µε ρώτησαν 
«οικουµενικό κράτος».   

Γ. Παπαναστασίου: Αυτό σε καµία περίπτωση δεν είναι λάθος. Εάν απευθύνεται σε 
παιδιά τα οποία  καταλαβαίνουν αυτό που λέµε, τότε προφανώς δεν είναι λάθος. ∆ηλαδή, εάν 
πράγµατι η ετυµολογική ανάλυση µπορεί να λειτουργήσει για να δώσει την πληροφορία που 
θέλει ο µαθητής, αυτή την ετυµολογική ανάλυση θα την κάνουµε. Απλώς, δεν πρέπει να 
θεωρούµε ότι ο µαθητής ξέρει αυτήν την ετυµολογική ανάλυση. Και δεν πρέπει να τον 
εξετάσουµε πάνω σε αυτή την ετυµολογική ανάλυση. Εάν χρειαστεί να του πούµε ότι «Κοίταξε 
αυτό το πράγµα, το «συνοχή» βγαίνει από το συν- και έχω, δηλαδή έχω κάτι συγκροτηµένο, ας 
το πούµε έτσι» Αυτό βοηθάει. Αλλά το να τον εξετάσουµε στο αν τη λέξη «συνοχή» µπορεί να 
την κόψει σε … σε τι; Αυτό είναι άλλο πράγµα. 

 

Γ. Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη] 

 

*(απόσπασµα από τη 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. 
∆ράµας, 27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τη Μ. Μν.) 

 

 

 

 


