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ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

• Σ΄έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω

λέξεις ως λήμματα 
λεξικού; 



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

• Δεν απαντώνται όλες οι λέξεις ως λήμματα του λεξικού

• Για λόγους οικονομίας και διευκόλυνσης,  οι λέξεις 
καταχωρούνται ως λήμματα με το λιγότερο 
χαρακτηρισμένο τύπο τους από μορφολογική άποψη 
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ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

• Λιγότερο χαρακτηρισμένος τύπος μορφολογικά στην 
ελληνική;

ΡΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Στην ελληνική: 

• πρώτο πρόσωπο ενικού στον ενεστώτα (ρήμα)

• ονομαστική ενικού (ουσιαστικό)

• αρσενικό γένος στο θετικό βαθμό (επίθετο)



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

• Οι κλιτές λέξεις δεν διαφέρουν σε μια γλώσσα δεν 
διαφέρουν σημασιολογικά μεταξύ τους

Κρατώ
Κρατούσα
Κρατησες 

μια λέξη από 
σημασιολογικής πλευράς

διαφορετικές γραμματικές 
εκδηλώσεις με βάση τον χρόνο, 

τη γραμματική άποψη, το 
πρόσωπο

διακριτοί 
ορθογραφικοί / 

φωνολογικοί τύποι



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

• Οι διαφορές στην ορθογραφία και την προφορά 
αντανακλούν στην ουσία τις γραμματικές τους διαφορές 



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

γραμματικές εκδηλώσεις ή παραλλαγές ! γραμματικοί 
τύποι της συγκεκριμένης λέξης 



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

• Σ΄έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω

Το στοιχείο σε ! 
αποτελεί έναν από τους 
γραμματικούς τύπους της 

«λέξης» εγώ



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

‘Work’ vs 
‘δουλεύω’



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

• Εξέταση με άξονα τις εννοιακές σχέσεις

κρατούσα

κράτησα

κρατά

πολυση
μία

ομωνυμία

συνωνυμία



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

• Πολυσημία: πραγμάτωση διαφορετικών εννοιών της ίδιας 
λέξης

• Ομωνυμία: ομόγραφα/ομόηχα

• Συνωνυμία:  

όχι, όλες σημαίνουν «έχω στα χέρια 
μου, βαστώ»

όχι, διαφέρουν ως προς τον 
ορθογραφικό/φωνολογικό 

τύπο

Όχι,  αφού η συνωνυμία 
αφορά διαφορετικές «λέξεις» 

που εμφανίζουν 
σημασιολογική ομοιότητα



ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

κρατούσα, κρατά, 
κράτησε

κοινά χαρακτηριστικά ως προς 
τη σημασιολογική υπόσταση 
(έχουν την ίδια σημασία) και 
ως προς τη μορφολογική τους 
υπόσταση (έχουν σχηματιστεί 
με βάση το ίδιο ρηματικό θέμα 

κρατ-) 



ΛΗΜΜΑ

• π.χ.  υποκαταστάθηκε ! υποκαθιστώ

λεξικά
καταχώρηση με βάση το 

λιγότερο χαρακτηρισμένο ή 
βασικό τύπο μιας «λέξης»

λήμμα



ΛΗΜΜΑ



ΛΗΜΜΑ 

• Κρύσταλ (2003)

αφηρημένη σημασιακή αναπαράσταση μιας 
«λέξης», η οποία συμπεριλαμβάνει και όλες 
τις πιθανές τυπικές παραλλαγές της (δηλ. 

όλους τους γραμματικούς τύπους) 



ΛΕΞΗΜΑ

• Matthews ! 

η αφηρημένη μονάδα (το λήμμα) η οποία αντιπροσωπεύει 
όλους τους πιθανούς γραμματικούς τύπους και θεωρείται 

ελάχιστη μονάδα

Η αφηρημένη μονάδα η οποία ανήκει στη 
γραμματική δομή της γλώσσας και οι ιδιότητές 

της σχετίζονται με χαρακτηριστικά είτε 
συντακτικής κατηγοριοποίησης (δηλαδή ρήμα, 

όνομα, πρόθεση) είτε σημασίας

Λέξημα: απόδοση με 
κεφαλαία ΚΡΑΤΩ



ΛΕΞΗΜΑ

• Επομένως οι «λέξεις» κρατούσε, κρατά, κράτησε 
αποτελούν μαζί με πολλούς άλλους τους γραμματικούς 
τύπους του λεξήματος ΚΡΑΤΩ



ΛΕΞΗΜΑ 

• ΚΡΑΤΩ

• κρατώ, 
κρατας, 
κρατά, 

κρατάμε...
• κρατούσα, 

κρατούσες, 
κρατούσε...

• κράτησα, 
κράτησες, 
κράτησε...

• ....

• κράτα
• κρατάτε 



ΛΕΞΗΜΑ

• Μέτρηση με βάση τις έννοιες του λεξήματος 

Ο πολιτικός έκαν’ ένα βήμα κι ανέβηκε στο βήμα. 



ΛΕΞΗΜΑ

λέξημα ορθογραφικός 
τύπος

φωνητ./
φωνολογικός 
τύπος

γραμματικός 
τύπος



ΛΕΞΗΜΑ

λέξημα ορθογραφικός 
τύπος

φωνητ./
φωνολογικός 
τύπος

γραμματικός 
τύπος

Ο ο [ο] o
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ πολιτικός [politi’kos] πολιτικός
ΚΑΝΩ έκανε [‘ekane] έκανε
ΒΗΜΑ 1 βήμα [‘vima] βήμα
ΒΗΜΑ 2 βήμα [‘vima] βήμα
ΚΑΙ κι [ci] κι
ΑΝΕΒΑΙΝΩ ανέβηκε [a’nevike] ανέβηκε
ΣΕ στο [sto] στο
ΕΝΑΣ ένα [‘ena] ένα



ΟΡΟΙ

«λέξη»: αντικείμενο μελέτης της 
λεξικολογίας

«λέξημα»: αφηρημένη μορφή μιας λέξης ως 
μονάδα λεξικής σημασίας ή γραμματικής 
λειτουργίας που περιέχεται στο λεξικό μιας 

γλώσσας
«ορθογραφικός τύπος»: 

γραφηματική/ορθογραφική 
αποτύπωση της λέξης  

«φωνητικός/φωνολογικός 
τύπος»:  φωνητική/φωνολογική 

μορφή μιας λέξης
«γραμματικός τύπος»: γραμματικές 

παραλλαγές ενός λεξήματος



ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

Το λέξημα με περισσότερες της 
μίας σημασίες.



ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

εντοπισμός

αναζήτηση λεξημάτων στο 
λεξικό τα οποία στο ερμήνευμά 

τους εμφανίζουν 
περισσότερους τους ενός 

ορισμούς σημασίας

αρίθμηση & ταξινόμηση: 
έκταση χρήσης μιας σημασίας, και με το 
πόσο βασική, κυριολεκτική ή πρωταρχική 

θεωρείται μια σημασία έναντι των 
υπολοίπων 



ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

Λέξημα ΜΑΘΗΜΑ (όνομα, ουδέτερο)

α/α σημασία
1   οτιδήποτε μαθαίνουμε [...]
2   η συστηματική μετάδοση γνώσεων [...]
3   η διδακτική διαδικασία  [...]
4   η ύλη που διδάσκεται  [...]
5   η ενότητα [...] για μελέτη [...]

1. κυριολεκτική/βασική 
σημασία

2,3,4 & 5 μεταφορικές 
σημασίες

Θα μπορούσε κάθε σημασία να 
συνιστά διακριτό λέξημα;

στο πλαίσιο 
ομωνυμίας;



ΠΟΛΥΣΗΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

• Το σύνολο των γραμματικών τύπων του λεξήματος είναι 
διαθέσιμο για τη γραμματική πραγμάτωση και των πέντε 

σημασιών του

από λεξικολογική πλευρά



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

Λεξήματα που εμφανίζουν ομοηχία ή/και 
ομογραφία

για καθαρά τυχαίους και 
συμπτωματικούς λόγους



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

ΤΟΝΟΣ 1: 
τονισμός λέξεων

απόλυτη ομωνυμία: 
κοινοί ορθογραφικοί, 

φωνητικοί/φωνολογικοί, 
γραμματικοί τύποι

ΤΟΝΟΣ 2:
βάρος 1.000 κιλών



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

απόλυτη 
ομωνυμία

άλλες 
περιπτώσεις;



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

ΤΟΝΟΣ 1

ΤΟΝΟΣ 2

ΤΟΝΝΟΣ 3:
είδος ψαριού



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

ΤΟΝΟΣ 1

ΤΟΝΟΣ 2

ΤΟΝΝΟΣ 3:
είδος ψαριού

περίπτωση μερικής 
ομωνυμίας

ομοηχία ναι
ομογραφία όχι 



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

μερική ομωνυμία
συμπίπτουν μόνο οι 

φωνητικοί τύποι του τύπου 
παραπομπής τους



ΟΜΩΝΥΜΙΑ ΛΕΞΗΜΑΤΩΝ;   

σήκω ΣΥΚΟ

δίνει ΔΙΝΗ



ΟΜΩΝΥΜΙΑ ΛΕΞΗΜΑΤΩΝ;

σήκω ΣΥΚΟ

δίνει ΔΙΝΗ

ΣΗΚΩΝΩ

ΔΙΝΩ

ΟΧΙ ΟΜΩΝΥΜΙΑ ΛΕΞΗΜΑΤΩΝ
Μερική ομωνυμία μεταξύ δύο γραμματικών 

τους τύπων



ΟΜΩΝΥΜΟ ΛΕΞΗΜΑ

ΛΕΞΙΚΑ

καταγραφή ως ομωνύμων μόνο 
των ομόγραφων λεξημάτων 

(κοινός ορθογραφικός τύπος) – 
με αριθμητικό εκθέτη

ΚΟΜΜΑ 1
ΚΟΜΜΑ 2
ΚΩΜΑ 

ομώνυμα 
λεξήματα

ΤΟΝΟΣ Ι
ΤΟΝΟΣ 2
ΤΟΝΝΟΣ



ΛΕΞΗΜΑ

δεν συμπίπτει με την έννοια της λέξης ως 
ακολουθια γραφηματικών χαρακτήρων 

άνάμεσα σε κενα διαστήματα

άρα



ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟ ΛΕΞΗΜΑ

σκληρός δίσκος: 
αποθηκευτικό μέσο 

υπολογιστών

μοιάζει φωνολογικά και δομικά 
με φράση

αποτελούν συντακτική 
δομή, ονοματική φράση;



ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟ ΛΕΞΗΜΑ

Διαγνωστικά κριτήρια αντιδιαστολής προς τις ΟΦ:
• (α) τα συστατικά τους δεν μπορούν ανεξάρτητα να συνταχθούν με 
κάποιον άλλο προσδιορισμό χωρίς να χάσουν τη σημασία τους (*πολύ 
σκληρός δίσκος )

• (β) δεν μπορούν να παρεμβληθούν στοιχεία ανάμεσα στις λέξεις (*ο 
σκληρός που λέγαμε δίσκος)

• (γ) δεν αντιστρέφεται η σειρά των όρων (*δίσκο σκληρό αγόρασε) 
• (δ) δεν επαναλαμβάνεται το άρθρο στο δεύτερο ουσιαστικό (*ο 
σκληρός ο  δίσκος) 

(Ράλλη, 2005: 199-203)

πλυντήριο πιάτων 



ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟ ΛΕΞΗΜΑ

χαλαρά πολυλεκτικά 
συνθετα

μορφολογική δομή, όχι 
συντακτική

ανεξάρτητη καταχώρηση 
στο λεξικό ;

ανεξάρτητο πολυλεκτικό 
λέξημα 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

αποφυγή καταχώρησης ως 
ανεξάρτητα λήμματα



ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟ ΛΕΞΗΜΑ



ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ιδιωματισμοί
γραμματικά πολύπλοκες εκφράσεις που 
έχουν τη μορφή φράσεων, τα συστατικά 
των οποίων δεν αποτελούν αυτόνομα 

σημασιακά συστατικά

μαλλιά κουβάρια

το βάζω στα πόδιασιγά τα λάχανα

τα τσουγκρίσαμε

Η σημασία τους δεν μπορεί να αποδοθεί στη 
σύνθεση των σημασιών των λέξεων που το 

απαρτίζουν



ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

(α) Δεν τροποποιούνται τα συστατικά τους χωρίς να χαθεί η 
ιδιωματική τους σημασία (*τα έβαλε στα πόδια, το έβαλε στα πόδια 
της )
(β) Δεν συνδέονται παρατακτικά με άλλα ίδια στοιχεία (*το έβαλε στα 
πόδια και στα χέρια) 
(γ) Δεν αλλάζει η σειρά των όρων *Στα πόδια που το έβαλε!
(δ) Δεν συνδέονται αναφορικά με κάποιο άλλο στοιχείο (*Η Μαρία το 
έβαλε στα πόδια και ο Γιάννης το έβαλε επίσης)
(ε) Δεν αντικαθίστανται από συνώνυμους όρους (*τού έθεσε/
τοποθέτησε στα πόδια)
(στ) Κάποια γραμματικά χαρακτηριστικά (όπως αλλαγή φωνής ή 
γραμματικού τύπου) δεν είναι δυνατόν να συμβούν (Τα πόδια 
βάλθηκαν από τη Μαρία)

σιγά τα λάχανα



ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• Συντακτική παγίωση

• Δεν χάνουν την ιδιαίτερη μη κυριολεκτική τους σημασία αν 
επιχειρήσουμε να υποκαταστήσουμε κάποιο συστατικό τους με μια 
συνώνυμη φράση

     ΔΕΝ θεωρούνται 

  πολυλεκτικά λεξήματα

Το παίζει αδιάφορος
Κάνει τον αδιάφορο

Κάνει τον Κινέζο Το παίζει Κινέζος



ΛΕΞΗ

Η «λέξη» ορίζεται διαφορετικά ανάλογα με τη 
μορφή με την οποία πραγματώνεται

Φωνητικός/φωνολογικός τύπος, ορθογραφικός 
τύπος, γραμματικός τύπος, λέξημα



ΛΕΞΙΚΟ - ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Σύμφωνα με τη γενετική θεωρία, το λεξικό 
(lexicon) αποτελεί τον κατάλογο που περιέχει 

όλες τις λέξεις μιας γλώσσας μαζί με 
ιδιοσυγκρασιακές πληροφορίες σχετικά με τις 
συντακτικές, σημασιολογικές, φωνολογικές και 

μορφολογικές τους ιδιότητες. 

Σύνταξη 



ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Τα λεξικά στοιχεία συγκροτούν το λεγόμενο λεξικό 
(lexicon)

Περιέχουν πληροφορίες:
• κατηγορίας (δηλαδή σε ποια συντακτική κατηγορία 
ανήκει) κατηγοριακά χαρακτηριστικά (π.χ. [±Ρηματικό], 
[±Ονοματικό])

   τέσσερις πιθανοί 

    συνδυασμοί

Ρήμα [+Ρ, -Ο] π.χ. δίνω, είμαι, έρχομαι
Όνομα [-Ρ,+Ο] π.χ. άνθρωπος, ψωμί, αγάπη
Επίθετο [+Ρ, +Ο] π.χ. ήμερος, έξυπνος

Πρόθεση [-Ρ, -Ο] π.χ. σε, από, με  

είναι καταχωρημένα σε αυτό με τη μορφή 
λεξικού λήμματος



ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Κατηγοριακά χαρακτηριστικά δευτερεύουσας κατηγορίας 

• Τα ονόματα διακρίνονται σε κύρια (Γιάννης, Μαρία) ή 
κοινά (βιβλίο, ζώο, δέντρο) ([±κοινό])

• Αν δηλώνουν ή όχι μια οντότητα που αριθμείται ή όχι 
([±αριθμήσιμο])

    π.χ.    δύο βιβλία 

             *δύο/πολλά αλεύρια δυο κιλά αλεύρι



ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

• Εκτός από τα κατηγοριακά χαρακτηριστικά τα λεξικά 
στοιχεία φέρουν και πληροφορίες σχετικά με το είδος 
των συμπληρωμάτων που μπορούν να λάβουν

• Αρχικά ΟΦ, ΠρΦ, Π & επιλογικούς περιορισμούς (έμψυχο, 
άψυχο, ανθρώπινο, μη ανθρώπινο) 

θεματικό πλέγμα
αποτύπωση της λογικής δομής ενός 
κατηγορήματος (πόσα ορίσματα 
λαμβάνει), σημασιολογική σχέση 

μεταξύ τους

Θεματικοί ρόλοι



ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

• δίνω

• [Ο Γιάννης]i έδωσε [το γλυκό]j [στην Ελένη]k

ΔΡΑΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ

i j k

O θεματικός ρόλος του ΔΡΑΣΤΗ εκχωρείται στην ΟΦ Ο 
Γιάννης, ο θεματικός ρόλος του ΑΠΟΔΕΚΤΗ στην ΟΦ το 
γλυκό και ο θεματικός ρόλος του ΣΤΟΧΟΥ στην ΠΦ στην 

Ελένη   



ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

• Λεξικό λήμμα ενός ονοματικού στοιχείου

   παιδί [ -Ρ, +Ο, +κοινό, +αριθμήσιμο]

• Λεξικό λήμμα ενός ρηματικού στοιχείο (κατηγορήματος)

   τρώω: [+Ρ, -Ο, -βοηθητικό] 

ΔΡΑΣΤΗΣ (ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ)



ΛΕΞΙΚΟ ΛΗΜΜΑ & ΛΕΞΙΚΟ

Φωνητικός τύπος

Θεματικό πλέγμα

Ετυμολογί
α 

Κατηγοριακό 
χαρακτηριστικ

ό

Παραδείγματ
α Σημασία 



ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΞΕΩΝ

Ο Γιάννης θα έρθει με το λεωφορείο στην Πάτρα.



ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΞΕΩΝ



ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΞΕΩΝ

λεξικές λέξεις
φορείς σημασίας

γραμματικές λέξεις
φορείς γραμματικής 

λειτουργίαςλεξική σημασία
λεξικότητα γραμματική σημασία

γραμματικότητα



ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΞΕΩΝ

μέλη 
αλληλοϋποκαθί

στανται

μέλη που δύσκολα 
αλληλοϋποκαθίσταντ

αι



ΛΕΞΙΚΟΤΗΤΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1η βαθμιδα 2η βαθμίδα 3η βαθμίδα 4η βαθμίδα
Παιδί, μπάλα Με, σε, για Αυτός, δικός μου, 

οποίος
Ένα, το, της, ο

Πιάνω διαβαζω Και, ή Χθες, εδώ, τώρα Έχω, είμαι
Εύκολος, ωραίος Πολλοί, πολύ, όλοι Μου, σου, του
Εύκολα, ωραια Εντούτοις, 

συνεπώς


