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ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Z’ ΕΞΑΜΗΝΟ



ΛΕΞΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Πέρα από τη σημασία της, φέρει πληροφορίες που τη 
βοηθούν να συνδυάζεται συντακτικά με άλλες λέξεις

- Χαρακτηριστικό κατηγορίας: (Ό)νομα, (Ρ)ήμα, (Ε)πίθετο, 
Πρ(όθεση)

- Χαρακτηριστικά υποκατηγοριοποίησης: τι κατηγορίας 
φράσεις αποτελούν συμπλήρωμά τους π.χ.  Τα ρήματα 
δέχονται ΟΦ, ΠρΦ, Πρόταση 

συντακτικά 
χαρακτηριστικά



ΛΕΞΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

• Τα χαρακτηριστικά κατηγορίας και υποκατηγοριοποίησης 
δεν αρκούν για να αποτρέψουν μια μή αποδεκτή πρόταση

π.χ.        κοιμούνται  ! Υ έμψυχη οντότητα

• Επιλογικοί περιορισμοί: σύνολο σημασιοσυντακτικών 
ιδιοτήτων οι οποίες καθορίζουν ποιες λέξεις μπορούν να 
εμφανιστούν μαζί της και ποιες όχι



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

• σχέσεις μεταξύ λεξικών στοιχείων (κατηγορημάτων, 
predicates) που επιλέγουν άλλα, εξαρτώμενα, λεξικά 
στοιχεία (τα ορίσματα, arguments) για το σχηματισμό 
προτάσεων

• προσδιορισμός ενός πεπερασμένου και καθολικού 
συνόλου σημασιολογικών λειτουργιών 

θεματικοί ρόλοι (θ-
roles)



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Ένα κατηγόρημα με βάση τις σημασιολογικές του 
ιδιότητες όπως καταχωρούνται στο λεξικό (με τη μορφή 

θεματικού πλέγματος) επιλέγει τα ορίσματά του 
σύμφωνα με το θεματικό ρόλο που εκφράζει το καθένα 

από αυτά

9 διαφορετικά είδη 
θεματικών ρόλων



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

• Ο θεματικός ρόλος του δράστη ! οντοτητα που προκαλεί 
εκούσια την ενέργεια που δηλώνει το κατηγόρημα

      π.χ.  Ο Γιάννης άνοιξε την πόρτα
• Ο θεματικός ρόλος του πάσχοντα ! οντότητα που 
επηρεάζεται από την ενέργεια που δηλώνει το κατηγόρημα

   π.χ. Το λιοντάρι δάγκωσε το ποντίκι
• Ο θεματικός ρόλος του δέκτη/αποδέκτη ! μη έμψυχες 
οντότητες που επηρεάζονται από την ενέργεια που 
δηλώνει το κατηγόρημα π.χ. Το σπίτι καταστράφηκε από το 
σεισμό.



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

• Ο θεματικός ρόλος του δοκιμαζόμενου ή φορέα εμπειρίας ! 
έμψυχη οντότητα που επηρεάζεται ψυχολογικά από την ενέργεια ή 
την κατάσταση που δηλώνει το κατηγόρημα π.χ.  Η Μαρία 
ενδιαφέρεται για τη γλωσσολογία.

• Ο θεματικός ρόλος του ευεργετούμενου ! οντότητα η οποία 
επωφελείται από την ενέργεια που δηλώνει το κατηγόρημα π.χ. Ο 
Γιώργος έδωσε χρήματα στη Μαρία. 

• Ο θεματικός ρόλος του οργάνου ! όργανο ή μέσο με το οποίο 
εκτελείται η πράξη που δηλώνει το κατηγόρημα π.χ. Ο μάγειρας 
ανακάτεψε τη σούπα με την κουτάλα.



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

• Ο θεματικός ρόλος του τόπου ! το μέρος όπου 
τοποθετείται χωρικά η πράξη ή η κατάσταση που δηλώνει 
το κατηγόρημα π.χ. Ο Χρήστος μένει στα Γιάννενα. 

• Ο θεματικός ρόλος του στόχου ! οντότητα προς την 
οποία στοχεύει η ενέργεια του κατηγορήματος π.χ. Η 
Μαρία κινήθηκε απειλητικά προς την Ελένη. 

• Ο θεματικός ρόλος της πηγής ! οντότητα από την 
οποία πηγάζει η ενέργεια που δηλώνει το κατηγόρημα 
π.χ. Η Μαρία δανείστηκε το βιβλίο από τον Γιάννη. 



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

• Ο Γιάννης ένιωσε αδιαθεσία.

• Ο Γιάννης άνοιξε την πόρτα.

• Ο Γιάννης έριξε μια πέτρα στο τζάμι.

• Ο Γιάννης έσπασε το τζάμι με μια πέτρα.

• Ο Γιάννης ευχαρίστησε τη Μαρία. 

• Ο Γιάννης ζήτησε ένα ποτήρι νερό από τη Μαρία. 

• Ο Γιάννης βοήθησε τον Πέτρο.



Σχέσεις

• Λεξικολογία και φωνητική / φωνολογία: 
προφορά και γραφή —> αρθρωτική φωνητική, 
σύμφωνα, φωνήεντα, τονισμός, ορθογραφία



ΦΩΝΗΤΙΚΗ

• Φωνητική: η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των 
φυσικών χαρακτηριστικών των φθόγγων της γλώσσας 
ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη γλώσσα στην οποία 
ανήκουν.

• Φθόγγοι: ήχοι που παράγονται από τα φωνητικά όργανα 
του ανθρώπου και, κατάλληλα οργανωμένοι, χρησιμεύουν 
για τη μετάδοση ενός προφορικού γλωσσικού μηνύματος



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΦΩΝΗΤΙΚΗ-
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

• Σε αντίθεση με τη Φωνητική, που περιγράφει όλους τους 
δυνατούς φθόγγους των ανθρώπινων γλωσσών, η 
Φωνολογία εξετάζει τις τις σχέσεις που συνάπτουν οι 
φθόγγοι στο σύστημα μιας συγκεκριμένης γλώσσας σε 
μια ορισμένη περίοδο.



ΦΘΟΓΓΟΙ

Υπάρχουν περίπου 7,000 γλώσσες στον κόσμο και η κάθε μια 
έχει τους δικούς

της φθόγγους, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των φθόγγων 
που αξιοποιούν είναι πολύ

μικρός. 

εξάρτησ
η από την ανθρώπ

ινη 

φυσιολο
γία



ΦΘΟΓΓΟΙ

Για κάθε φθόγγο διακρίνουμε τρία στάδια: 

α) την παραγωγή του από τα φωνητικά όργανα του/της 
ομιλητή/τριας, τρόπος άρθρωσης

β) τη μετάδοσή του με τη μορφή ηχητικών κυμάτων και 

γ) την πρόσληψη και ερμηνεία του από τον/την ακροατή/
τρια. 



ΚΛΑΔΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ

• αρθρωτική 
φωνητική

• μελετά τον 
τρόπο 
άρθρωσης των 
φθόγγων από 
τα φωνητήρια 
όργανά

• ακουστική 
φωνητική

• αναλύει με 
εργαστηριακές 
μεθόδους και 
όργανα τα 
φυσικά 
χαρακτηριστικά 
των φθόγγων

• αντιληπτική 
φωνητική

• Ερευνά τον 
τρόπο με τον 
οποίο 
αντιλαμβάνοντ
αι τους 
φθόγγους οι 
ακροατές/τριες



ΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ

• ΦΘΟΓΓΟΙ

• Σύμφωνα
• (φραγμός στη 

φωνητήρια οδό – 
παρεμπόδιση της 

ροής του 
εξερχόμενου ή 

εισερχόμενου αέρα)

• Φωνήεντα (ελεύθερη 
σχετικά ροή του 

εξερχόμενου αέρα, 
χωρίς παρεμπόδιση)



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΩΝΗΣΗ  
(ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ)



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΦΩΝΗΣΗ  
(ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΛΑΡΥΓΓΑ)

• σύμφωνα

• ηχηρά

• Ο αέρας από τους 
πνεύμονες περνά μέσα 

στο λάρυγγα και 
προκαλεί την 
ταλάντωσή των 

φωνητικών πτυχών  
π.χ. [z], [g]

• άηχα
• Ο αέρας από τους 

πνεύμονες περνά μέσα 
στο λάρυγγα χωρίς να 

επηρεάζει τις 
φωνητικές πτυχές π.χ. 

[s], [k]



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΑΡΘΡΩΣΗΣ



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
• Διχειλικά (bilabial):  σύμφωνα που αρθρώνονται με αποκλεισμό του 
αέρα από το άνω και το κάτω χείλος, π.χ. [p] πάσα, [m] μάσα

• Χειλοδοντικά (labio-dental): σύμφωνα που αρθρώνονται με 
παρεμπόδιση του από το κάτω χείλος και τα άνω δόντια π.χ. [f] 
φάρος, [v] βάρος 

• Οδοντικά (Dental): σύμφωνα που αρθρώνονται με την άκρη της 
γλώσσας, είτε να ακουμπά στο πίσω μέρος των δοντιών της άνω 
γνάθου είτε ανάμεσα στα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου π.χ. 
[t] τώρα, [ð] δόλος 



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΑΡΘΡΩΣΗΣ
• Φατνιακά (alveolar): σύμφωνα που αρθρώνονται με τη 
γλώσσα να ακουμπά σχεδόν στο φατνίο (περιοχή μεταξύ 
των δοντιών και του ουρανίσκου) π.χ. [s] σάλα, [z] ζώνη

• Ουρανικά (palatal): σύμφωνα που αρθρώνονται με το 
κεντρικό τμήμα της γλώσσας σχεδόν να ακουμπά στην 
περιοχή του ουρανίσκου π.χ. [c] κερί, [ʝ] γεράκι

• Υπερωικά (velar): σύμφωνα που αρθρώνονται στην 
υπερώα με το πίσω μέρος της γλώσσας π.χ. [k] κάνω, [x] 
χώρος



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ Η 
ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ)

• Κλειστά (stops): όταν το ρεύμα αποκλείεται στιγμιαία στη 
στοματική κοιλότητα και στη συνέχεια απελευθερώνεται 
απότομα π.χ. [p] πόνος, [b] μπάλα

• Τριβόμενα (fricatives): όταν οι αρθρωτές παρεμποδίζουν το 
ρεύμα αέρα στη στοματική κοιλότητα με αποτέλεσμα να 
παράγεται τριβή π.χ. [f] φόβος, [v] βουλή

• Προστριβόμενα(affricates): συνδυασμός αποκλεισμού αέρα 
και παρεμπόδισης π.χ. [ts] τσίγκος, [dz] τζίρος



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ Η ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ)

• Ρινικά (nasal): διέλευση του αέρα μέσα από τη ρινική 
κοιλότητα π.χ. [n] νότα, [m] μωρό 

• Προσεγγιστικά (approximants):  ελαφρά παρεμπόδιση του 
ρεύματος αέρα χωρίς τριβή π.χ. [l] λύκος [j] καινούριος

• Μονοπαλλόμενα (taps): όταν το ρεύμα αέρα 
παρεμποδίζεται από στιγμιαία επαφή της άκρης της 
γλώσσας στο φατνίο π.χ. [r] ρούχο  



ΦΩΝΗΕΝΤΑ

•  ηχηρότητα

• Η άρθρωσή τους καθορίζεται από την οριζόντια και 
κατακόρυφη θέση της γλώσσας και από το σχήμα των 
χειλιών 

 



ΦΩΝΗΕΝΤΑ
Οριζόντιος άξονας: 

πρόσθια, κεντρικά, οπίσθια θέση

Κάθετος άξονας: 

Υψηλή, μέση υψηλή, μέση 
χαμηλή, χαμηλή θέση

Στρογγύλεμα Χειλιών



ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ



ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ



ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΟΙ

• αντιθετική λειτουργία: υποκατάσταση του ενός από ένα άλλο 
φώνημα επιφέρει αντίθεση στη σημασία π.χ.

              πάνω /pano/ κάνω /kano/ 

φθόγγος ως ελάχιστη διαφοροποιητική μονάδα 
σημασίας σε μια γλώσσα

ΦΩΝΗΜΑ



ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΟΙ

 

* Η διαφοροποίηση νοείται μόνο σε σχέση με την προφορά και όχι την 
ορθογραφία

τα ζεύγη λέξεων που διαφέρουν μόνο ως προς ένα 
φθόγγο 

ελάχιστα ζεύγη



ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΟΙ

•      βρίσκονται σε συμπληρωματική 

•      κατανομή !δεν μπορεί να εμφανιστεί το  

•      ένα εκεί που εμφανίζεται το άλλο

αλλόφωνα: διαφορετικές εκδηλώσεις ενός 
φωνήματος ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκεται

[k] κόλλα, κάβα, κουβάς
[c] κύμα, κερί 



ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

Οι φυσικοί ομιλητές/τριες μιας γλώσσας έχουν 
ασύνειδη γνώση της φωνολογικής δομής της 

γλώσσας τους



ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

• Φωνοτακτικοί περιορισμοί (ποιες ακολουθίες φθόγγων 
επιτρέπονται σε μία γλώσσα και ποιες όχι)

πρίκη /priki/

θτίκη /θtiki/



ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

• μελέτη υπερτεμαχιακών χαρακτηριστικών

• Δυναμικός τόνος:  δύναμη εκφώνησης μιας συλλαβής σε 
μια λέξη π.χ. λάσο

  - διαφοροποίηση σημασίας  /’perno/ /per’no/

  - αλλαγή κατηγορίας 



ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΛΕΞΕΩΝ

• ασύμβατη με την ορθογραφική αποτύπωση της λέξης 

     π.χ.    σβούρα

               /zvura/

               



Σχέσεις

• Λεξικολογία και ετυμολογία: πρόελευση, 
κριτήρια ετυμολόγησης, παρετυμολογία



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

• κλάδος της ιστορικής γλωσσολογίας που ενδιαφέρεται 
για τον εντοπισμό της ιστορικής προέλευσης των 
λέξεων/ ιδιωματικών εκφράσεων, τον τρόπο εμφάνισής 
τους, τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική 
μορφή και σημασία τους καθώς και την εξελικτική τους 
πορεία στο χρόνο. 

λόγ. < ελνστ. ἐτυμολογία `αληθινή ή πρωταρχική σημασία μιας 
λέξης΄ σημδ. γαλλ. étymologie, γερμ. Εtymologie < λατ. etymologia < 

ελνστ. ἐτυμολογία]



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

• Η ετυμολογική εξέταση μιας λέξης πρέπει να βασίζεται 
σε ολόκληρη τη λέξη και όχι σε ένα τεμάχιο που μπορεί 
αυθαίρετα να θεωρηθεί η ρίζα της λέξης

• Κανονικότητα στις αντιστοιχίες φθόγγων και παράλληλη 
σημασιολογική εξέλιξη. 

• Εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων π.χ. Η λεξική ομοιότητα η 
οποία δεν τεκμηριώνεται φωνολογικά και σημασιολογικά 
σε απόλυτο βαθμό δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή 
ετυμολογία μιας λέξης. 



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Vs Παρετυμολογία

γιουβαρλάκι κουμπιούτερ

παντελόνι



Η ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ



ΛΕΞΗ

Τι είναι;

Χαρακτηριστικά;



ΛΕΞΗ

Ανάλογα με τα επίπεδα ανάλυσης που προσεγγίζουμε τη 
λέξη, εξετάζουμε κάθε φορά μια διαφορετική πτυχή της.



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ

Μείζον Ελληνικό Λεξικό

Το μικρότερο στοιχείο του λόγου που εκφράζει μια 
αυτοτελή έννοια ή σχέση  εννοιών [ή] η γραπτή 

παράσταση αυτού του στοιχείου 



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ

• Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής 

γλωσσική μονάδα που περιέχει σημασία και 
γραμματικό προσδιορισμό... η γραπτή παρουσίαση της 

λέξης



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ

• Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης)

Η διαδοχή φθόγγων που αναγνωρίζεται από τον ομιλητή 
της γλώσσας ως δηλωτική συγκεκριμένης σημασίας 
(λεξικής η/και γραμματικής) η μικρότερη αυτοτελής 

γλωσσική πληροφορία που στον γραπτό λόγο 
χαρακτηρίζεται από κενό διάστημα και μετά από αυτήν



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ

• Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 

Η απλή γλωσσική μονάδα που φέρει σημασία και 
μπορεί να εκφωνηθεί ή να γραφεί



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΑ

• Nouveau Petit Robert  της γαλλικής

Ο κάθε φθόγγος ή η ομάδα φθόγγων που 
αντιστοιχούν σε μια σημασία από τις οποίες 

συνίσταται ο λόγος ... ελεύθερος τύπος που φέρει 
σημασία ο οποίος εισάγεται απευθείας στην 

παραγωγή της πρότασης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΞΗΣ

μονάδα μπορεί να σταθεί ελεύθερα 
στο λόγο

έχει γραπτή ή προφορική 
μορφή

φορέας σημασίας ή 
γραμματικής 
λειτουργίας

 στο γραπτό λόγο οι λέξεις 
αναγνωρίζονται από τα κενά 
διαστήματα που τις χωρίζουν 

μεταξύ τους



ΛΕΞΕΙΣ

Η δυσκολία είναι να εντοπιστούν όσοι βρίσκονται στην πιο 
μολυσματική χρονική φάση τους, ώστε ν’απομονωθούν ή 
ν’αυτοαπομονωθούν, ιδίως απ’τη στιγμή που μερικοί 

άνθρωποι αργούν πολλές μέρες -ακόμη και εβδομάδες- να 
εκδηλώσουν συμπτώματα, ενώ πολύ περισσότεροι είναι οι 

ασυμπτωματικοί. 



ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

• Λέξεις με έκθλιψη, αποκοπή κ.λπ.  ;

• Λέξεις που εμφανίζονται πάνω από μία φορά – 
επανεμφανίσεις ;



ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

Ο πολιτικός έκαν’ένα βήμα κι ανέβηκε στο βήμα. 
Όταν όμως είδε το ακροατήριο να του φωνάζει 

τόσο επιθετικά, του κόπηκαν τα πόδια. 



ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

ορθογραφική vs σημασιολογική ομοιότητα



ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

Από πόσες λέξεις αποτελείται μία 
πρόταση;

δυσκολία



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

• Λεξικό του Σακελλαριάδη

Η παραδοσιακή γραμματική θεωρεί τη λέξη ως βασική 
μονάδα γλωσσικής ανάλυσης. Στις σύγχρονες όμως 

γλωσσικές μελέτες έχει επικρατήσει πλέον η έννοια του 
μορφήματος και όχι η έννοια της λέξης. Η λέξη είναι μια 
έννοια για την οποία είναι δύσκολο να δώσουμε έναν 

ορισμό που να ισχύει για όλες τις γλώσσες. 



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

• Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής του Κρύσταλ (2003)

Μονάδα έκφρασης η οποία αναγνωρίζεται καθολικά και 
διαίσθητικά από τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ στον προφορικό 

και στο γραπτό λόγο. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές 
δυσκολίες ως προς τη συνεπή χρήση του όρου τόσο σε 
σχέση με άλλες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ της γλωσσικής περιγραφής 
όσο και στη σύγκριση με γλώσσες διαφορετικών δομικών 
τύπων. Αυτά τα πρόβλήματα σχετίζονται κυρίως με την 

εξακρίβωση και τον ορισμό της λέξης 



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

• Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής του Κρύσταλ (2003)

Οι λέξεις είναι οι φυσικά οριζόμενες μονάδες που απαντούν σε 
ένα τμήμα γραφής (που περικλείεται σε κενά διαστήματα) ή σε 
ένα τμήμα λόγου (όπου η εξακρίβωση είναι δυσκολότερη, αλλά 
όπου μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις για τον εντοπισμό των ορίων, 
όπως τα χαρακτηριστικά της ΠΑΥΣΗΣ... Η «λέξη» υπ’ αυτή την 
έννοια αναφέρεται ως «ορθογραφική λέξη» (για τη γραφή) ή ως 

«φωνολογική λέξη» (για τον προφορικό λόγο)



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

• Lexicon of Linguistics (Kerstens et al. 2006)

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: Οι λέξεις είναι μορφολογικά αντικείμενα τα 
οποία μπορούν να αποτελούν το εξαγόμενο των διεργασιών 
της προσφυματοποίησης και της σύνθεσης, χωρίς να είναι 
απαραίτητο. ΣΥΝΤΑΞΗ:  οι λέξεις θεωρούνται γενικά ως 

ατομικά στοιχεία: είναι τα μη διαιρετά δομικά συστατικά της 
σύνταξης τα οποία μπορούν να αποτελούν το εισαγόμενο 

αλλά όχι το εξαγόμενο των συντακτικών διεργασιών, αφού τα 
μέρη που τις αποτελούν δεν είναι προσπελάσιμα από τους 

συντακτικούς κανόνες. 



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

• Lexicon of Linguistics (Kerstens et al. 2006)

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ:  οι λέξεις είναι φωνολογικά αντικείμενα τα 
οποία συνιστούν το πεδίο εφαρμογής των λεξικών 

φωνολογικών κανόνων. 
Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτές οι τρεις 
χρήσεις της έννοιας «λέξη» δεν είναι της ίδιας εμβέλειας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Μια ομάδα που αποτελείται από ένα 
ελεύθερο μόρφημα και μια κλιτική αντωνυμία μπορεί να 
λειτουργεί ως φωνολογική λέξη, παρότι από μορφολογική 
άποψη είναι μια κλασική ομάδα που αποτελείται από μια 

μορφολογική λέξη και ένα κλιτικό. 



ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ

 Σ΄έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω. 

Μια λέξη! ακολουθία γραφηματικών 
χαρακτήρων η οποία περικλείεται 
ανάμεσα σε δύο κενά διαστήματα 

παραδοσιακή 
άποψη

από φωνολογική άποψη ! 
μία λέξη

από ορθογραφική 
άποψη ! δύο λέξεις



ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ

• διάκριση δυο ‘ειδών’ 
λέξης

• ορθογραφικός τύπος 
της λέξης 

• φωνητικός/
φωνολογικός τύπος 

της λέξης



ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ



ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ

✍Να γράψετε τον ορθογραφικό τύπο των παρακάτω 
φωνητικών τύπων: [apo'ci], ['ela], [eλ'a], [ið'ea], [fot'ça], 
['iʎos], [γala'ksias], [afθendi'kos].



ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ

✍Να γράψετε τον φωνητικό τύπο των παρακάτω 
ορθογραφικών τύπων: 
καιρός, ξαφνικά, σγουρός, κιθάρα, συγκρίνω, 
συμπέρασμα, ψάρι, εγκλωβισμός, πάπια. 



ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ

• από’κεί, έλα, ελιά, ιδέα, φωτιά, ήλιος, γαλαξίας, 
αυθεντικός. 

•  [ce'ros], [ksafni'ka], [zγu'ros], [ci'θara], [siɲ'grino], 
[sim'berazma], ['psari], [eɲgloviz'mos], ['papça].


