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ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ



ΕΝΝΟΙΑ

αναφορά στις ιδιότητες που 
ορίζουν τη σημασία μιας λέξης

αντικείμενο από γυαλί, 
πλαστικό ή μέταλλο το 
οποίο έχει κυλινδρικό 

σχήμα και χρησιμοποιείται 
ως δοχείο για την πόση 

ενός υγρού

κουζινικό 
σκεύος

ποτήρι



ΕΝΝΟΙΑ

ιδιότητες που ορίζουν τη 
σημασία μιας λέξης

αντικείμενο από γυαλί, 
πλαστικό ή μέταλλο το 
οποίο έχει κυλινδρικό 

σχήμα και χρησιμοποιείται 
ως δοχείο για την πόση 

ενός υγρού
σύνδεση με λέξεις όπως 

φλιτζάνι, κούπακουζινικό 
σκεύος
σύνδεση με λέξεις 
όπως πιάτο, πιρούνι, 
μαχαίρι, κουτάλι

ποτήρι



ΕΝΝΟΙΑ

σχέσεις που σχετίζουν ή 
διαφοροποιούν σημασιολογικά τις 

λέξεις είτε σε παραδειγματικό είτε σε 
συνταγματικό επίπεδο

εννοιακές σχέσεις

οι σχέσεις που υφίστανται μεταξύ της 
λέξης ‘ποτήρι’ και των άλλων λέξεων με 

τις οποίες συνδέεται



ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

(παραδειγματικές) εννοιακές σχέσεις: 
σχέσεις υποκατάστασης μιας λέξης με 

άλλες λέξεις της ίδιας κατηγορίας σε ένα 
συγκεκριμένο περικείμενο

σχέσεις διαφόρων ειδών ανάλογα 
με τον τρόπο συσχετισμού των 

λέξεων μεταξύ τους και οφείλονται 
στη σημασία των λέξεων 

(σημαινόμενο)



ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
• υπωνυμία

• μερωνυμία

• συνωνυμία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
• αντίθεση 

• αντωνυμία 



ΥΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

όχημα - 
αυτοκίνητο

έπιπλο - καρέκλα

ρούχο - παντελόνι



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

Το πρώτο μέλος των ζευγών 
αναφέρεται σε μια οντότητα της 

οποίας η σημασία εγκλείει τη σημασία 
του δεύτερου μέλους

Η λέξη όχημα δηλώνει μια τάξη οντοτήτων 
η οποία εγκλείει και την τάξη οντοτήτων 
την οποία δηλώνει η λέξη αυτοκίνητο



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

όχημα

αυτοκίνητο

υπερώνυμο ή 
υπερκείμενος όρος

υπώνυμο ή 
υποκείμενος όρος



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

• Όχημα:  γενικός χαρακτηρισμός για κάθε κατασκευή που κινείται, 
συνήθ. με τη βοήθεια τροχών, και χρησιμοποιείται ως μεταφορικό μέσο

• Αυτοκίνητο: όχημα που κινείται με δική του μηχανή πάνω σε τέσσερις 
(ή περισσότερους) τροχούς

Το δεύτερο μέλος των ζευγών έχει 
πλουσιότερη σημασία και συνεπώς 
εμπεριέχει τη σημασία του πρώτου 

μέλους

υπώνυμο ή 
υποκείμενος όρος



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

Πώς την εντοπίζουμε;



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ

• Λογική σχέση της συνεπαγωγής

Αυτό είναι καρέκλα

Αυτό είναι έπιπλο

Η λέξη ‘καρέκλα’ είναι 
υπώνυμο της λέξης ‘έπιπλο’



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ

• Λογική σχέση της συνεπαγωγής

Αυτό δεν είναι καρέκλα

Αυτό δεν είναι έπιπλο



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ

• Λογική έννοια της μεταβατικότητας

Αν το Α είναι υπώνυμο του Β & το Β 
είναι υπώνυμο του Γ

τότε το Α είναι επίσης υπώνυμο του 
Γ.  



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ

• Λογική έννοια της μεταβατικότητας

ρούχο

παντελόνιτζι
ν

Το ‘τζιν’ είναι υπώνυμο 
του ‘παντελόνι’

Το ‘παντελόνι’ είναι 
υπώνυμο του ‘ρούχο’
Το ‘τζιν’ είναι υπώνυμο 

του ‘ρούχο’



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ

• ταξινομία

εμφάνιση των υπωνυμικών ζευγών 
σε σχήμα ταξινομίας

το Α είναι ένα Β ή
το Α είναι ένα είδος Β



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ

• ταξινομία

(α) Ο σκύλος είναι ένα ζώο.
 (β) Ο σκύλος είναι είδος ζώου.

ταξώνυμα

σκύλος – ζώο 
υπωνυμικό ζεύγος



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΩΝΥΜΙΑΣ

• ταξινομία

Υπάρχουν υπώνυμα που δεν είναι 
ταξώνυμα

Η φοράδα είναι άλογο.
?Η φοράδα είναι είδος 

αλόγου.

Το κουτάβι είναι ζώο.
?Το κουτάβι είναι είδος ζώου.



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

ζώο

  ερπετό         ψάρι       θηλαστικό    πτηνό      
έντομο

σαύρα φίδι    ωοτόκο θηλαστικο       κυνοειδές αιλουροειδές αετός όρνιθα  έρπον 
πετούμενο

βακαλάος  φάλαινα        σκύλος     γάτα τίγρης                         μυρμήγκι  μέλισσα



ΥΠΩΝΥΜΙΑ  
– ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

• μορφή δενδρικών δομών μέσω των οποίων 
αντανακλάται η ταξινομική ιεραρχική σχέση μεταξύ των 
σχετιζόμενων λέξεων

 
λέξη ζωο ! 

υπερκείμενος όρος

άμεσα υπώνυμα είναι όλοι 
οι όροι που βρίσκονται 
ιεραρχικά στο κατώτερο 

επίπεδο
συνυπώνυμοι όροι

ερπετό, ψάρι, 
θηλαστικό,πτηνό, έντομο – 
υπερκείμενοι όροι για τα 

δικά τους υπώνυμα



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

γάτα
είδος 

αιλουροειδούς
είδος θηλαστικού

είδος ζώου

κριτήριο 
ταξινομίας



ΥΠΩΝΥΜΙΑ

• Να γράψετε τα υπώνυμα 

                         του υπερώνυμου όρου «όχημα».



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ
Εννοιακές σχέσεις



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ

σχέση μεταξύ ενός λεξικού 
στοιχείου που δηλώνει ένα μέρος και 

ενός άλλου που δηλώνει την 
αντίστοιχη ολότητα

σχέση εγκλεισμού



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ

σχέση μέρους & όλου



ΜΕΡΩΝΥΜΙΚΑ ΖΕΥΓΗ

χέρι - δάκτυλο δέντρο - φύλλο

αυτοκίνητο - τιμόνι γυαλιά - φακός

ολώνυμο μερώνυμο



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ

παραδειγματική εννοιακή σχέση 
εγκλεισμού ! το μερώνυμο 
εγκλείεται στο ολώνυμο ! η 

σημασία του μερωνύμου 
ενσωματώνει τη σημασία του 

ολωνύμου.



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ

• Ορισμός από λογική άποψη

Εάν το Χ είναι ένα μερώνυμο του Υ, τότε για 
μια οντότητα Α, το Α είναι στο Χ συνεπάγεται 
ότι το Α είναι στο Υ και το Α είναι στο Υ δεν 

συνεπάγεται ότι το Α είναι στο Χ.



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ

• Από λογική άποψη

Αν η λέξη κουζίνα είναι μερώνυμο της 
λέξης σπίτι, τότε το ότι ο Κώστας είναι στην 
κουζίνα συνεπάγεται ότι ο Κώστας είναι στο 
σπίτι, αλλά το ότι ο Κώστας είναι στο σπίτι 
δεν συνεπάγεται ότι ο Κώστας είναι στην 

κουζίνα. 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΡΩΝΥΜΙΑΣ

Στα μέρη ενός Υ περιλαμβάνεται/
περιλαμβάνονται το/τα Χ, το/τα Ζ κ.λπ.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΡΩΝΥΜΙΑΣ

Στα μέρη ενός αυτοκινήτου περιλαμβάνονται το 
τιμόνι, οι ρόδες, οι πόρτες, η μηχανή κ.ο.κ. 

Στα μέρη ενός βιβλίου περιλαμβάνονται 
το εξώφυλλο, η ράχη,  οι σελίδες κ.ο.κ. 

Στα μέρη ενός δέντρου περιλαμβάνονται ο 
κορμός, η ρίζα, τα κλαδιά,  τα φύλλα, οι 

καρποί



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• αναγκαιότητα

• ακεραιότητα

• διακριτότητα

• κίνητρο

• συμφωνία

συμβάλλουν στην 
οριοθέτησή της



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

• Σε μια μερωνυμική σχέση ενδέχεται τα μέρη μιας 
ολότητας να είναι ή να μην είναι αναγκαία για την 
υπόσταση της ολότητας.

π.χ. Το χέρι είναι αναγκαίο να έχει δάχτυλα ενώ το 
πρόσωπο δεν είναι αναγκαίο να έχει γένεια. 



ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

• Ορισμένα μέρη θεωρούνται περισσότερο αναπόσπαστα 
από μια ολότητα απ’ ό,τι άλλα μέρη. 

• Τα δάχτυλα είναι αναπόσπαστο μέρος του χεριού 

• Το χερούλι δεν είναι αναπόσπαστο μέρος της πόρτας



ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑ

• Ορισμένα μέρη είναι πιο εύκολο να διακριθούν απ’ ό,τι 
άλλα μέρη σε μια κατάλληλα συγκροτημένη ολότητα. 

• Ο μεγάλος δείκτης του ρολογιού είναι δυνατόν να 
διακριθεί πιο εύκολα από τα υπόλοιπα μέρη. 



ΚΙΝΗΤΡΟ

• Προσδιορισμός της λειτουργίας ενός μέρους 
αναφορικά με την ολότητα στην οποία ανήκει 

• Η λεπίδα του μαχαιριού επιτρέπει στο μαχαίρι τη βασική 
του λειτουργία 

• Ακουστικό - τηλέφωνο



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

• Εύρος γενικότητας

• Φάση

• Είδος



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

• Εύρος γενικότητας:  σε πολλές περιπτώσεις ένα 
μερώνυμο δεν συμπίπτει με το ολώνυμό του ως προς το 
εύρος γενικότητας, 

• ένα μερώνυμο γενικότερο από το ολώνυμό του π.χ.  το 
χερούλι θεωρείται υπερμερώνυμο αφού είναι 
ταυτόχρονα   μερώνυμο σε πολλά ολώνυμα (βαλίτσα, 
τσάντα, πόρτα, ομπρέλα)

• Ένα μερώνυμο συμπίπτει με το εύρος του ολωνύμου 
του π.χ.  πόμολο - πόρτα



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

• Φάση:  τα μέλη ενός μερωνυμικού ζεύγους πρέπει να 
συμφωνούν ως προς τη φάση, δηλαδή το ένα θεωρείται 
μερώνυμο του άλλου αν και τα δύο βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση 

Π.χ. Το αλεύρι δεν μπορεί να θεωρηθεί μερώνυμο (αλλά 
συστατικό) του ψωμιού αφού δεν συμπίπτουν ως προς τη 
φάση (το αλεύρι είναι ωμό, το ψωμί ψημένο)



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

• Είδος: το μέρος και η ολότητα στην οποία 
περιλαμβάνεται πρέπει να ανήκουν στο ίδιο οντολογικό 
είδος

• Π.χ. Η φλέβα δεν ανήκει στο ίδιο οντολογικό είδος με 
το πόδι

        vs πατούσα



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

σώμα

 κεφάλι              κορμός άνω άκρα
κάτω άκρα

μάτια μύτη στόμα   θώρακας κοιλιά       μπράτσο      χέρι        μηρός γάμπα 
πόδι

βλέφαρα βολβός                                                 παλάμη δάχτυλα



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ

• Να γράψετε 5 παραδείγματα μερωνυμικών ζευγών


