
Μάθημα 7, 1/12/2022
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Z’ ΕΞΑΜΗΝΟ



ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

εννοιακή σχέση δυο λέξεων οι οποίες 
έχουν περισσότερες σημασιακές 

ομοιότητες παρά διαφορές ή αλλιώς 
θεωρούνται σημασιολογικά 
ισοδύναμες μεταξύ τους



ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

• Απόλυτη συνωνυμία

• Λογικοπροτασιακή συνωνυμία

• Πλησιωνυμία 



ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

Πλήρης ταύτιση σημασίας: Τα 
απόλυτα συνώνυμα ορίζονται ως δύο 
στοιχεία τα οποία (α) έχουν σημασίες 

που ταυτίζονται (β) μπορούν να 
αλληλοϋποκαθίστανται σε όλα τα 
περικείμενα και (γ) είναι ισοδύναμα 

σε όλα τα επίπεδα σημασίας 
ισχυρότερο κριτήριο 

ανίχνευσης



ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

Έχει καρκίνο στα κόκαλα. (+)
Έχει καρκίνο στα οστά. (+)

Με πονάνε τα κόκαλά μου. (+)
Με πονάνε τα οστά μου. (-)

Το μπαρμπούνι έχει πολλά κόκαλα 
(+)

Το μπαρμπούνι έχει πολλά οστά (-)
Πρέπει να κάνετε σπινθηρογράφημα στα 

κόκαλα (-)
Πρέπει να κάνετε σπινθηρογράφημα στα οστά 

(+)

κριτήριο 
αλληλοϋποκατάστασης



ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

δεν μπορεί να ανιχνευθεί

ωστόσο αποτελεί το ανώτατο όριο την 
κλίμακα της συνωνυμίας



ΛΟΓΙΚΟΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

Δύο στοιχεία είναι λογικοπροτασιακά 
συνώνυμα αν μπορούν να 

αλληλοϋποκατασταθούν σε οποιαδήποτε 
έκφραση χωρίς όμως να επηρεαστούν οι 
συνθήκες αλήθειας της έκφρασης αυτής.

κριτήριο ανίχνευσης  αμοιβαία 
λογική συνεπαγωγή



ΛΟΓΙΚΟΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

Ο Κώστας άλλαξε τη λάμπα του πορτατίφ. (+)
Ο Κώστας άλλαξε το γλόμπο του πορτατίφ. 

(-)

Κάηκε η λάμπα της κουζίνας. (+)
Κάηκε ο γλόμπος της κουζίνας. (-)

Στο κέντρο μπορείς να βρεις πολλά μαγαζιά με 
λάμπες. (+)

Στο κέντρομπορείς να βρεις πολλά μαγαζιά με 
γλόμπους. (-)



ΛΟΓΙΚΟΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

Ο Κώστας άλλαξε τη λάμπα του πορτατίφ. (+)
Ο Κώστας άλλαξε το γλόμπο του πορτατίφ. 

(-)

Κάηκε η λάμπα της κουζίνας. (+)
Κάηκε ο γλόμπος της κουζίνας. (-)

Στο κέντρο μπορείς να βρεις πολλά μαγαζιά με 
λάμπες. (+)

Στο κέντρομπορείς να βρεις πολλά μαγαζιά με 
γλόμπους. (-)

Οι συνθήκες αλήθειας των παραπάνω προτάσεων δεν 
διαταράσσονται από την εναλλαγή των συνώνυμων 

στοιχείων.  



ΛΟΓΙΚΟΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

• Οι διαφορές μεταξύ των λογικοπροτασιακών συνωνύμων 
έγκεινται στο επίπεδο της μη λογικοπροτασιακής 
σημασίας. 

• Τα λογικοπροτασιακά συνώνυμα παρουσιάζουν διαφορές 

   (α) διαφορές στην εκφραστική συνωνυμία

   (β) διαφορές στο υφολογικό επίπεδο (τυπικό – μη τυπικό)

   (γ) διαφορές στο επίπεδο ύφους (γενικό – ειδικό) 



ΛΟΓΙΚΟΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Έχει κίρρωση του ήπατος. (+)
Έχει κίρρωση στο συκώτι. (-)

Του αρέσει πολύ το συκώτι στα κάρβουνα. 
(+)

!Του αρέσει πολύ το ήπαρ στα κάρβουνα. (-)



ΛΟΓΙΚΟΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

• Ομάδες λογικοπροτασιακών συνωνύμων ανάλογα με τις 
διαθέσεις του/της ομιλητή/τριας, την κοινωνική αποδοχή, τη 
συναισθηματική φόρτιση κ.λπ.

• μπάνιο > τουαλέτα > βεσέ > καμπινές > μέρος > 
αποχωρητήριο > αφοδευτήριο > καλλιόπη



ΠΛΗΣΙΩΝΥΜΙΑ

Οι λέξεις οι οποίες όταν εναλλάσσονται στο 
ίδιο περικείμενο αποδίδουν διαφορετικές 
συνθήκες αλήθειας  δεν εμφανίζουν 

αμοιβαία συνεπαγωγή όπως τα 
λογικοπροτασιακά συνώνυμα. 



ΠΛΗΣΙΩΝΥΜΙΑ

• γειτνίαση σημασιών σε μια κλίμακα διαβάθμισης 

    

ζεστός - καυτός

μεγάλο - τεράστιο

καταστροφή - 
θεομηνία



ΠΛΗΣΙΩΝΥΜΙΑ

επιρρηματική εξειδίκευση ενός ρήματος 

καγχάζω [kaŋxázo] Ρ2.1α : γελώ δυνατά και κάπως προσποιητά, όταν αναφέρομαι σε κπ. ή 
σε κτ. περιφρονητικά, όταν θέλω να τον χλευάσω

χασκογελώ [xaskojeló] & -άω Ρ10.4α : γελώ κρατώντας το στόμα ανοιχτό, συνήθ. χωρίς λόγο

ντερλικώνω: τρώω υπερβολικά, σε σημείο που να πρηστεί η κοιλιά μου.

καγχάζω - χασκογελώ

ντερλικώνω - τρώω



ΠΛΗΣΙΩΝΥΜΙΑ

• Όσο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα σε δύο λεξεις 
(δηλαδή όσο παύουν να γειτνιάζουν μεταξύ τους) τότε 
αυτές θεωρούνται μη συνώνυμες

λόφος - λοφίσκος λόφος - βουνό

λοφίσκος – βουνό ;



ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ



ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ

Δεν είναι πάντα εύκολος ο 
χαρακτηρισμός δύο λέξεων ως 

συνωνύμων 



ΑΣΚΗΣΗ

Σε ποιο ειδος συνωνυμίας ανήκουν τα παρακάτω ζεύγη:

• χοντρός – παχύς

• καταστρέφω - ρημάζω 

• φεύγω - αποχωρώ 

• πόρτα - θύρα 

• τρένο - ταχεία 

• κάνει κρύο – κάνει ψόφο



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

• λογικοπροτασιακά συνώνυμα

• πλησιώνυμα 

• λογικοπροτασιακά συνώνυμα

• λογικοπροτασιακά συνώνυμα 

• λογικοπροτασικά συνώνυμα 

• πλησιώνυμα



ΑΝΤΙΘΕΣΗ
ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

η ευκολότερα κατανοητή εννοιακή σχέση από τους/τις 
ομιλητές/τριες μιας γλώσσας

φυσική αντίληψη από τους ομιλητές ως παρουσία - απουσία 
χαρακτηριστικού



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

• μικρός – μεγάλος

• πλούσιος – φτωχός

• πηγαίνω – έρχομαι

• αγοράζω – πουλάω

• αγόρι – κορίτσι

• πόλη – χωριό 

• από – σε 

• εύκολα – δύσκολα

• πάνω – κάτω

• χθες – αύριο 



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

βασικότερο χαρακτηριστικό των 
μελών των ζευγών είναι η 

ασυμβατότηταΤο ένα μέλος 
• αποκλείει το άλλο
• δηλώνει τάξεις οντοτήτων που δεν δηλώνει το 

άλλο



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Η λέξη αγόρι δηλώνει την τάξη ανθρώπων, 
αρσενικού γένους και νεαρής ηλικίας που 

διαφοροποιείται από την τάξη ανθρώπων θηλυκού 
γένους και νεαρής ηλικίας την οποία δηλώνει η λέξη 

κορίτσι. 



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

• Ασυμβατότητα ορίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση 
συνεπαγωγής 

• Αν f = πλούσιος και g = φτωχός, η πρόταση ο Κώστας είναι 
πλούσιος συνεπάγεται την πρόταση Ο Κώστας δεν είναι 
φτωχός και η πρόταση ο Κώστας είναι φτωχός συνεπάγεται 
την πρόταση Ο Κώστας δεν είναι πλούσιος

f → ~ g & g → ~ f



ΑΝΤΙΘΕΣΗ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

δυαδικότητα

εγγενές

προφανές



ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Προαπαιτούμενη ιδιότητα της αντίθεσης

2 μέλη σε κάθε αντίθεση



ΕΓΓΕΝΕΣ

• Εγγενής δυαδικότητα και όχι τυχαία ή πραγματολογική 

πάνω – κάτω 
δηλώνουν εγγενώς τις δύο 
μοναδικές κατευθύνσεις 
κίνησης σε έναν κάθετο 

άξονα

Τι θα πιεις;
Κρασί ή μπίρα;

μόνιμη αντίθεση
προκύπτει από τη 
σημασία τους



ΠΡΟΦΑΝΕΣ

• προκύπτει σημασιολογικά από μια καθιερωμένη σχέση π.χ. 
δεικτικά επιρρηματικά χθες – αύριο

χρονικός άξονας

• χθες – σήμερα – αύριο 

• Δευτέρα – Τρίτη  Τετάρτη



ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ

• Συμπληρωματικά αντίθετα

• Αντώνυμα (πολικά, ισοδύναμα & επικαλυπτόμενα)

• Κατευθυντικά αντίθετα (ανάστροφα & αντίστροφα)



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

η λογική εκείνη σχέση σε ένα ζεύγος 
στοιχείων σύμφωνα με την οποία η 

άρνηση του ενός μέλους 
συνεπάγεται αυτόματα τη δήλωση 

του άλλου και αντιστρόφως 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

εάν ~ X → Y & εάν ~ Υ → X

αληθινό – ψεύτικο
θηλυκό – αρσενικό

έξω – μέσα 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

Εάν κάτι δεν είναι αληθινό, τότε είναι 
ψεύτικο.

Εάν κάτι δεν είναι ψεύτικο, τότε είναι 
αληθινό.

Εάν κάτι δεν είναι μέσα, τότε είναι 
έξω.

Εάν κάτι δεν είναι έξω, τότε είναι 
μέσα. 

Εάν κάτι δεν πέτυχε, τότε 
απέτυχε. 

Εάν κάτι δεν απέτυχε, πέτυχε. 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

Η συμπληρωματικότητα δεν είναι απλά 
ασυμβατότητα αλλά μια σχέση αντίθεσης με 
απόλυτη πόλωση, η οποία δεν επιδέχεται 

διαβάθμιση. 

Συμπληρωματικά αντίθετα (με την κυριολεκτική 
τους σημασία) δεν είναι δυνατόν να 

εμφανιστούν στον συγκριτικό βαθμό ή να 
τροποποιηθούν από διαβαθμιστικά επιρρήματα 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

*πιο νεκρός, *πιο ζωντανός

*πιο αληθινός, *πιο 
ψεύτικος

*πιο αρσενικός, *πιο 
θηλυκός



ΑΝΤΩΝΥΜΑ

βασική κατηγορία των αντιθέτων

Συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμος 
όρος του όρου «αντίθετου»



ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
διαφοροποίησης από τα 

συμπληρωματικά αντίθετα είναι η 
δυνατότητα διαβάθμισής τους



ΑΝΤΩΝΥΜΑ

• Πολικά αντώνυμα

• Ισοδύναμα αντώνυμα

• Επικαλυπτόμενα αντώνυμα



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Δηλώνουν διαβάθμιση μιας φυσικής 
ιδιότητας π.χ. μήκος, βάρος, βάθος, 

ταχύτητα που μετριέται με συμβατικές 
μονάδες μέτρησης



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

διαβαθμίσιμα αντίθετα

δυνατότητα πλήρους διαβάθμισης με 
τη χρήση διαβαθμιστικών επιρρημάτων

πολύ/λίγο/μάλλον 
μακρύ/κοντό  χοντρό/λεπτό    βαθύ/ρηχό

   γρήγορ/αργό   στενό/φαρδύ     βαρύ/έλαφρύ      μεγάλο/
μικρό



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

εμφάνιση συγκριτικού και υπερθετικού 
βαθμού

μακρύ – μακρύτερο / πιο μακρύ – το μακρύτερο / το πιο 
μακρύ

βαρύ -  βαρύτερο / πιο βαρύ – το βαρύτερο / το πιο βαρύ
λεπτό – λεπτότερο / πιο λεπτό – το λεπτότερο / το πιο 

λεπτό 



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Όταν συνοδεύονται από διαβαθμιστικά 
επιρρήματα το ένα μέλος του πολικού 

αντωνυμικού ζεύγους δηλώνει υψηλότερο 
βαθμό της ιδιότητας και το άλλο μέρος 

χαμηλότερο βαθμό της ιδιότητας



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

• Εδώ η θάλασσα είναι βαθιά (π.χ. 10 μέτρα)

• Εδώ η θάλασσα είναι πολύ βαθιά (π.χ. πολύ περισσότερο 
από 10 μέτρα)

• Εδώ η θάλασσα είναι ρηχή (΄π.χ. 5 μέτρα)

• Εδώ η θάλασσα είναι πολύ ρηχή (π.χ. πολύ λιγότερο από 
5 μέτρα)



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

θεωρούνται ασύμβατα, αλλά όχι 
συμπληρωματικά αντίθετα 

Αυτό το ύφασμα δεν είναι ούτε λεπτό ούτε 
χοντρό

Το ύφασμα που θα πάρεις μπορεί να είναι είτε 
λεπτό είτε χοντρό. 

αντίφαση

ταυτολογία



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Στον συγκριτικό βαθμό, τα πολικά αντώνυμα δηλώνουν 
αντιστροφή, αφού η χρήση του ενός αμοιβαία 

συνεπάγεται την αντίστροφη χρήση του άλλου μέλους 
του ζεύγους. 

Η βαλίτσα του Κώστα είναι βαρύτερη από τη βαλίτσα του 
Γιάννη. 

Η βαλίτσα του Γιάννη είναι ελαφρύτερη από τη βαλίτσα 
του Κώστα. 



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Η χρήση ενός πολικού αντώνυμου στο συγκριτικό 
βαθμό δεν υπονοεί ότι η βασική ιδιότητα που 
δηλώνει το αντώνυμο, στο θετικό βαθμό ισχύει 

απαραίτητα 

Η λίμνη Πλαστήρα είναι πιο ρηχή από τη λίμνη της 
Βουλιαγμένης δεν προϋποθέτει απαραίτητα ότι

Η λίμνη Πλαστήρα είναι ρηχή 



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Μόνο το μέλος του πολικού αντωνυμικού ζεύγους που 
δηλώνει την υψηλή διαβάθμιση της ιδιότητας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μια μη δεσμευτική (αμερόληπτη) 
ερώτηση του τύπου: Πόσο Χ είναι; Αν χρησιμοποιηθεί 
το άλλο μέλος τότε η ερώτηση γίνεται δεσμευτική 

(μεροληπτική)

(α) Πόσο ψηλός είναι ο Γιάννης;
(β) Πόσο κοντός είναι ο Γιάννης;



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ 

Στο (α) ο/η ομιλητής/τρια δεν προϋποθέτει ούτε ότι ο Γιάννης 
είναι ψηλός ούτε ότι είναι κοντός και ζητά να μάθει το ύψος 

του.
Στο (β) ο/η ομιλητής/τρια προϋποθέτει ότι ο Γιάννης είναι 

κοντός και ζητά να μάθει πόσο κοντός είναι. 



ΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

• Το μέλος του αντωνυμικού ζεύγους που χρησιμοποιείται 
αμερόληπτα θεωρείται μη μαρκαρισμένο ή αμαρκάριστο

• Το μέλος που χρησιμοποιείται μεροληπτικά θεωρείται 
χαρακτηρισμένο ή μαρκαρισμένο. 



ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Τυπικά δηλώνουν αισθήσεις : θερμότητα, 
γεύση, πόνο κτλ ή συναισθήματα: χαρά, λύπη, 

υπερηφάνεια
ζεστό – κρύο 
πικρό – γλυκό

επώδυνο – ανώδυνο 

χαρούμενος – 
λυπημένος
αξιοπρεπής - 
αναξιοπρεπής



ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Η ειδοποιός διαφορά με τα με πολικά αντώνυμα 
έγκειται στο ότι η χρήση ενός ισοδύναμου αντωνύμου 
στο συγκριτικό βαθμό υπονοεί ότι η βασική ιδιότητα 
που δηλώνει το αντώνυμο στο θετικό βαθμό ισχύει 

απαραίτητα



ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

(α) Τα κουκούτσια είναι πιο πικρά από τα 
αμύγδαλα προϋποθέτει απαραίτητα ότι

(β) τα κουκούτσια είναι πικρά. 

(α) Τα πορτοκάλια είναι πιο γλυκά από τα 
μανταρίνια προϋποθέτει ότι (β) τα 

πορτοκάλια είναι γλυκά 



ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

δήλωση εκτίμησης οντότητας

Το ένα μέλος του επικαλυπτόμενου 
αντωνυμικού ζεύγους δηλώνει θετική/

επιδοκιμαστική εκτίμηση ενώ το άλλο μέλος 
αρνητική/ αποδοκιμαστική εκτίμηση



ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

καλό – κακό 

έξυπνος – χαζός 

ευγενής – αγενής 

όμορφος – άσχημος 

ήμερος - άγριος
νόστιμο - άνοστο



ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

• Βασικό χαρακτηριστικό των επικαλυπτόμενων αντωνύμων 
είναι το ότι μόνο το θετικό μέλος του ζεύγους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διατύπωση μιας αμερόληπτης 
ερώτησης του τύπου Πόσο Χ είναι το Α; ενώ η χρήση του 
αρνητικού μέλους διατυπώνει μια αντίστοιχη μεροληπτική 
ερώτηση 



ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

• Πόσο νόστιμο ήταν το φαγητό;

   (= ο/η ομιλητής/τρια θεωρεί ότι το φαγητό ήταν είτε 
νόστιμο είτε άνοστο)

• Πόσο χαζός είναι ο Κίμωνας; 

   (= ο/η ομιλητής/τρια θεωρεί ότι ο Κίμωνας είναι χαζός)



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

Όσα αντίθετα εμπεριέχουν στη 
σημασία τους την έννοια της 

αντίθεσης ως προς την 
κατεύθυνση 



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ 

πάνω – κάτω 

αριστερά - δεξιά



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

• Ανάστροφα 

• Αντίστροφα



ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ

Όσα κατευθυντικά αντίθετα δηλώνουν κυριολεκτικά ή 
μεταφορικά, κίνηση ή μεταβολή προς δύο αντίθετες 
κατευθύνσεις ανάμεσα σε δυο τερματικά σημεία

μόνο ρήματα



ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ

πέφτω – 
σηκώνομαι 

προχωρώ – 
υποχωρώ

μπαίνω - βγαίνω

βρίσκομαι πάνω – βρίσκομαι 
κάτω 

προς ένα σημείο Α- 
από ένα σημείο Α

βρίσκομαι μέσα – 
βρίσκομαι έξω



ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ

• κλειδώνω  η κλειδαριά είναι κλειστή / ξεκλειδώνω  η 
κλειδαριά είναι ανοιχτή

• βιδώνω  η βίδα είναι βιδωμένη / ξεβιδώνω  η βίδα είναι 
ξεβίδωτη

• σκεπάζω  το αντικείμενο είναι καλυμμένο / ξεσκεπάζω 
 το αντικείμενο είναι ακάλυπτο

• δένω  το σκοινί είναι δεμένο / λύνω  το σκοινί είναι 
λυμένο

 



ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ

Η αντίθεση ανάμεσα στα μέλη ενός ζεύγους 
ανάστροφων ρημάτων δεν βασίζεται σε αυτή 
καθαυτή τη διεργασία / ενέργεια που δηλώνει 

κάθε ρήμα αλλά στις δύο ανάστροφες 
καταστάσεις στις οποίες καταλήγουν οι 

δηλούμενες ενέργειες 



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Αμοιβαία σχέση ανάμεσα σε δύο 
οντότητες η οποία προσδιορίζει την 
κατεύθυνση του ενός σε σχέση με το 

άλλο κατά μήκος ενός άξονα

αναπαράσταση δύο αντίθετων 
απόψεων μιας σχέσης



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

• Διθέσια 

• Τριθέσια

• Τετραθέσια 

ανάλογα με το αν το 
κατηγόρημα που 

δηλώνουν είναι δυο, 
τριών, ή τεσσάρων 

θέσεων



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

• Διθέσια 

Το φως είναι πάνω από το τραπέζι  Το τραπέζι 
είναι κάτω από το φως 

Το βάζο είναι μπροστά από το ποτήρι  Το 
ποτήρι είναι πίσω από το βάζο.

Η Άρτα είναι πριν τα Γιάννενα Τα Γιάννενα είναι 
μετά την Άρτα.

Η Ελένη μιλάει στο Γιώργο  Ο Γιώργος ακούει 
την Ελένη



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

• Διθέσια 

Ο σύζυγος – η 
σύζυγος 

γονέας - παιδί

προϊστάμενος - 
υφιστάμενος

κύνηγος – θήραμα 

γιατρός – ασθενής καθηγητής - μαθητής



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

• Τριθέσια

• Τετραθέσια

 

Ο Κώστας δάνεισε χρήματα στη Μαρία  Η Μαρία 
δανείστηκε χρήματα από τον Κώστα

Ο Κώστας πούλησε ένα βιβλίο στο Γιώργο για 10 ευρώ.  
Ο Γιώργος αγόρασε ένα βιβλίο από τον Κώστα για 10 ευρώ



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

• Συμπληρωματικά αντίθετα

• Αντώνυμα (πολικά, ισοδύναμα, επικαλυπτόμενα)

• Κατευθυντικά αντίθετα (ανάστροφα, αντίστροφα)



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

• χαρούμενος – λυπημένος

• πάνω - κάτω 

• εύκολα – δύσκολα

• ανεβαίνω – κατεβαίνω

• ανιψιός - θείος

• σε ποιο είδος αντίθεσης ανήκουν τα παραπάνω ζεύγη; 



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

• χαρούμενος – λυπημένος  ισοδύναμα αντώνυμα

• πάνω - κάτω  αντίστροφα κατευθυντικά αντίθετα

• εύκολα – δύσκολα  επικαλυπτόμενα αντώνυμα

• ανεβαίνω – κατεβαίνω  ανάστροφα κατευθυντικά 
αντίθετα

• ανηψιός – θείος  αντίστροφα κατευθυντικά αντίθετα 



ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΝ

ασυμμετρία μεταξύ μορφής 
(σημαίνοντος) και του 
περιεχομένου (του 
σημαινομένου)

 



ΕΝΝΟΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΝ

• Πολυσημία 

• Ομωνυμία 

• Παρωνυμία



ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

Η ιδιότητα ενός 
μεμονωμένου λεξήματος να 
έχει πολλαπλή σημασία 



ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• Γραμμική πολυσημία

• Μη γραμμική πολυσημία

Οι πολλαπλές έννοιες προκύπτουν κυρίως από 
τις διεργασίες της μεταφοράς ή της 

μετωνυμίας. 



ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• Αυτοϋπωνυμία: μια πολύσημη λέξη η οποία διαθέτει μια 
βασική γενική έννοια και μια ειδική έννοια που δηλώνει 
υποπερίπτωση της γενικής έννοιας ως προς το είδος.



ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• αυτοϋπωνυμία

Η γάτα είναι πολύ ανεξάρτητο κατοικίδιο

Η γάτα της Μαρίας ζευγάρωσε με το γάτο 
της Ελένης



ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• αυτοϋπωνυμία

Η γάτα είναι πολύ ανεξάρτητο κατοικίδιο

Η γάτα της Μαρίας ζευγάρωσε με το γάτο 
της Ελένης

γενική έννοια: οικόσιτο 
αιλουροειδές

ειδική έννοια: θηλυκό οικόσιτο 
αιλουροειδές



ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• Αυτομερωνυμία: αφορά πολύσημες λέξεις οι οποίες 
διαθέτουν μια γενική και μια ειδική έννοια από τις 
οποίες η ειδική δηλώνει υποπερίπτωση της γενικής 
έννοιας ως προς το μέρος 

• Ο διαρρήκτης μπήκε από το παράθυρο.

• Άνοιξε το παράθυρο. 



ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• Αυτοϋπερκειμενικότητα: μια λέξη που αναφέρεται π.χ. 
Στο αρσενικό μιας έμψυχης οντότητας μπορεί να 
γενικεύεται και να δηλώνει ταυτόχρονα και το αρσενικό 
και το θηλυκό αυτής της οντότητας

• Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο φοιτητές (γενική έννοια: 
άνδρες και γυναίκες)

• Οι φοιτητές πήγαν καλύτερα στις εξετάσεις από τις 
φοιτήτριες (ειδική έννοια: μόνο τους άνδρες)



ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• Αυτοολωνυμία: 

Ελάτε να φάμε ψωμακι 

διαλεκτική χρήση

φαγητό



ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ 

• Η γλώσσα του ανθρώπου χρησιμεύει στην άρθρωση των φθόγγων
• Με ενοχλεί η γλώσσα στο αριστερό παπούτσι
• Η Μαρία μιλάει άπταιστα τη γαλλική γλώσσα
• Η γλώσσα είναι του χυδαία,  όλο βρίζει
• Δεν μπορώ να καταλάβω τη γλώσα των υπολογιστών
• Η Ελένη όλο βγάζει γλώσσα  

Πολυσημία που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 
ομοιότητα – λόγω ομοιότητας χαρακτηριστικών 

μεταφορά



ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ 

• Ο Κώστας είναι το δεξί χέρι του αφεντικού του. (μετωνυμία)
• Είναι επικίνδυνο να οδηγείς με το ένα χέρι (κυριολεξία)
• Πίνει τρία ποτήρια στην καθισιά του (μετωνυμία)
• Τα ποτήρια είναι στο δεξί ντουλάπι (κυριολεξία)
• Έχει πέντε στόματα να θρέψει (μετωνυμία)
• Ο Κώστας είναι όλη μέρα μ΄ένα τσιγάρο στο στόμα (κυριολεξία)

Συσχετισμός εννοιών που βασίζεται 
στη συνειρμική σύνδεση και όχι στην 

ομοιότητα
μετωνυμία


