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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
• ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
• Για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ακολουθείτε τα 
παρακάτω βήματα:

• Είσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/.
• Σύνδεση με τη χρήση του UPnet ID και του προσωπικού κωδικού σας.
• Επιλογή μαθήματος από τη λίστα των μαθημάτων που εμφανίζεται.
• Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
• Επιλογή «Υποβολή» ώστε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο για το 
συγκεκριμένο μάθημα.

• Συνεχίζετε, σε χρόνο της επιλογής σας, τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων και για τα υπόλοιπα μαθήματα της λίστας.

•  http://philology.upatras.gr/ilektroniki-symplirosi-erotimatologion-apo-foitites/  

συμπληρώσατε;

https://ps.modip.upatras.gr/


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ  
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ

Τυπικές διεργασίες σχηματισμού λέξεων

- Κλίση

- Παραγωγή

- Σύνθεση



ΚΛΙΣΗ

Σχηματισμός διαφορετικών γραμματικών τύπων 
μιας λέξης με το συνδυασμό του θέματος και 

των κατάλληλων προσφυμάτων

κλιτικά προσφύματα: φορείς γραμματικών 
πληροφοριών / κωδικοποίηση γραμματικών 

χαρακτηριστικών 



ΚΛΙΣΗ

• αφορά τις λέξεις που είναι κλιτές π.χ. ονόματα, ρήματα, 
επίθετα

κλιτικά προσφύματα

ονοματικά ρηματικά



ΚΛΙΣΗ

• Ονοματικά προσφύματα: γένος, αριθμός, πτώση, κλιτική τάξη

• Ρηματικά προσφύματα: πρόσωπο, αριθμός, χρόνος, άποψη, 
φωνή, έγκλιση, κλιτική τάξη



ΚΛΙΣΗ

οι γραμματικοί ή κλιτοί τύποι μιας λέξης, που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της διεργασίας 

της κλίσης 

κλιτικό παράδειγμα

ελληνικά: συνέπεια και σταθερότητα στα 
μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά και συγκρητισμός



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

γένος 

• διάκριση σε αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο

• συμμετέχει στην κλίση (για τη συντακτική συμφωνία 
μεταξύ άρθρων, ονομάτων και επιθέτων)

• δεν θεωρείται γραμματικό, αλλά λεξικό χαρακτηριστικό, 
αφού συνδέεται με τη σημασία της λέξης και κατ’ 
επέκταση με την παραγωγή



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

αριθμός

• διάκριση ενικού – πληθυντικού

• αντιστοίχιση πλήθους οντοτήτων με τον ανάλογο τύπο

• η αντιστοιχία αυτή δεν επαληθεύεται στην 
πραγματικότητα, αφού ένα όνομα μπορεί να βρίσκεται 
και να έχει πληθυντική αναφορά π.χ. κυβέρνηση 
(περιληπτικό όνομα) και αντίστροφα όνομα στον 
πληθυντικό και να έχει ενική αναφορά π.χ. κυάλια 



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

• Η τιμή του αριθμού +/-  δεν είναι συμβατή με όλους 
τύπους ονομάτων, καθότι ευαίσθητη στο κατά πόσο ένα 
όνομα είναι +/- αριθμήσιμο π.χ. πολλά ποτήρια 
[+αριθμήσιμο] αλλά *πολλά κρύα [-αριθμήσιμα]



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Πτώση

• Γραμματικός χαρακτηρισμός της συντακτικής σχέσης 
μεταξύ του ρήματος και των ορισμάτων του σε μια 
πρόταση, 4 μορφολογικές πτώσεις: ονομαστική, γενική, 
αιτιατική,  κλητική

• υποκείμενο – ονομαστική

• άμεσο αντικείμενο – αιτιατική

• έμμεσο αντικείμενο - γενική



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΡΗΜΑ

Χρόνος (τρόπος κωδικοποίησης  του χρόνου τέλεσης της πράξης 
που δηλώνει ένα ρήμα)

•  παρελθοντικός, παροντικός, μελλοντικός

    πραγματώνεται μορφολογικά με τα αντίστοιχα προσφύματα

    ή/και τη χρήση βοηθητικών ρημάτων

•  +/- παρελθοντικός, δυαδική διάκριση, η έννοια του 
μελλοντικού περισσότερο τροπική παρά χρονική  

• σχετική αντιστοιχία μορφολογίας και χρονικής ερμηνείας π.χ. 
έφυγα, φεύγω



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΡΗΜΑ

• Τα προσφύματα που δηλώνουν τον χρόνο στην ελληνική είναι 
επιθήματα τα οποία δηλώνουν και πρόσωπο και αριθμό π.χ. 
αρπάζ-ω, άρπαζ-α (μορφήματα προτ-μαντό ή κρεμάστρα) 
πολλές φορές σε συνδυασμό με το πρόθημα της αύξησης ε-

    π.χ. Έ-παιζ-α



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΡΗΜΑ

Άποψη 
(τρόπος γραμματικής κωδικοποίησης της διάρκειας ή του είδους 
της χρονικής δραστηριότητας που δηλώνει το ρήμα)
Άρπαξα: συνοπτική άποψη
Άρπαζα: μη συνοπτική άποψη
• Βασικό μορφολογικό χαρακτηριστικό διάκρισης είναι το 
κλιτικό επίθημα –σ- (η διάκριση μπορεί να εκδηλώνεται με 
διάφορες αλλομορφικές πραγματώσεις π.χ. στελν-στειλ, παιρν-
πηρ)



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΡΗΜΑ

Φωνή: τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταβάλλεται η σχέση μεταξύ 
υποκειμένου και του αντικειμένου του ρήματος χωρίς να αλλάζει η 
σημασία της πρότασης 

• Ενεργητική: επιλέγεται για να προβάλει τον δράστη/τρια της 
ενέργειας

• Παθητική: επιλέγεται να προβάλει τον αποδέκτη της ενέργειας

• Εκδηλώνεται μορφολογικά είτε μόνο με μορφήματα πορτμαντό 
π.χ. λύν-ω λύν-ομαι είτε με μορφήματα πορτμαντό σε συνδυασμό 
με τα επιθηματικά αλλόμορφα –θηκ- και –θ- που πολλές φορές 
τρέπεται σε –τ- 



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΡΗΜΑ

Έγκλιση
τρόπος με τον οποίο το ρήμα μπορεί να εκφράζει μορφολογικά τη στάση 
του/της ομιλητή/τριας άπέναντι στο «πραγματικό περιεχόμενο του 
εκφωνήματος»
• Οριστική
• Υποτακτική
• Προστακτική 
Άλλες εκφάνσεις τροπικότητας: τροπικά βοηθητικά ρήματα π.χ. πρέπει, 
μπορεί. 
• Στην ελληνική μορφολογικά ενεργή μόνο η διάκριση μεταξύ οριστικής 
και προστακτικής 



ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Κλιτική τάξη: καθαρά μορφολογική υπόσταση, δεν 
συμμετέχει στη σύνταξη, στόχος – ορθός συνδυασμός 
θεμάτων και κλιτικών επιθημάτων 

• Κριτήρια συγκρότησης κλιτικών τάξεων

- Η συστηματική αλλομορφική ποικιλία των θεμάτων

- Η μορφή του συνόλου των κλιτικών επιθημάτων

Με βάση τη Ράλλη 2005, προτείνονται 8 κλιτικές τάξεις



ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

• ΚΤ1: αρσενικά και θηλυκά ονόματα όπως τα άνθρωπ-ος και ψήφ-ος, 
τα οποία δεν εμφανίζουν αλλομορφική ποικιλία στα θέματά τους 
και έχουν τα ίδια κλιτικά επιθήματα

• ΚΤ2: μόνο αρσενικά ονόματα π.χ. ταμία-ς, μπακάλη-ς τα οποία 
εμφανίζουν αλλομορφική ποικιλία στα θέματά τους άλλα έχουν τα 
ίδια κλιτικά επιθήματα (ταμί-ες, μπακαλήδ-ες)

• ΚΤ3: μόνο θηλυκά ονόματα π.χ. μητέρα, αλεπού τα οποία έχουν 
αλλομορφική ποικιλία στα θέματά τους και ίδια κλιτικά επιθήματα 
(μητέρ-ες, αλεπούδ-ες), ωστόσο διαφέρουν από τα αρσενικά της 
ΚΤ2 γιατί έχουν διαφορετικά επιθήματα στον ενικό αριθμό.



ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

• ΚΤ4: αρχαιοπρεπή θηλυκά που έχουν τη γενική είτε σε –ης (της κοινής ελληνικής) 
είτε σε –έως (της καθαρεύουσας) και παρουσιάζουν αλλομορφική ποικιλία στα 
θέματά τους π.χ. τάξη – τάξη-ς / τάξε-ως και τα οποία διαφέρουν από εκείνα της ΚΤ3 
στο σχηματισμό του πληθυντικού (τάξ-εις, τάξε-ων)

• ΚΤ5: ουδέτερα ονόματα χωρίς θεματική αλλομορφία, του τύπου βουνό (βουν-ό, 
βουν-ά, βουν-ών)

• ΚΤ6: ουδέτερα ονόματα χωρίς θεματική αλλομορφία, του τύπου  παιδί (παιδί, 
παιδι-ού, παιδι-ά, παιδι-ών)

• ΚΤ7: αρχαιοπρεπεή ουδέτερα χωρίς θεματική αλλομορφία του τύπου κράτος (κράτ-
ος, κράτ-ους, κράτ-η, κρατ-ών)

• ΚΤ8: ουδέτερα με συστηματική θεματική αλλομορφία στον ενικό και πληθυντικό του 
τύπου σώμα (σώμα, σώματ-ος, σώματ-α, σωμάτ-ων)



ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

Κλιτικές τάξεις (των ονομάτων)
• ΚΤ1: οι αρσενικοί τύποι π.χ. εύκολ-ος, μοιραί-ος
• ΚΤ3: οι θηλυκοί τύποι π.χ. εύκολ-η, μοιραί-α
• ΚΤ5: οι ουδέτεροι τύποι π.χ. εύκολ-ο, μοιραί-ο
• ΚΤ9: αρσενικά, θηλυκά λογίων επιθέτων τριγενή 
δικατάληκτα (ο ευγενής)

• ΚΤ10: ουδέτερα λογίων επιθέτων (το ευγενές) & λόγια 
ονόματα (διηνεκές)



ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ

• ΚΤ1: όλα τα ρήματα που δεν παρουσιάζουν συστηματική 
αλλομορφία π.χ. λύνω, γράφω, παίζω, φτιάχνω

λύν-ω   έ-λυν-α  έ-λυ-σ-α λύ-σ-ω 
λύν-ομαι  λυν-όμουν(α)   λύ-θηκ-α    λυ-θ-ώ  
• [παρά την απουσία συστηματικής αλλομορφίας τα θέματα 
της ΚΤ1 είτε δεν εμφανίζουν καμία αλλομορφία (π.χ. λύνω, 
παίζω), είτε εμφανίζουν μη συστηματική αλλομορφία (π.χ. 
φεύγ-ω, φυγ-ω) είτε χαρακτηρίζονται από υποκατάσταση 
(π.χ. τρώ-ω, φά-ω, έ-φαγ-α)



ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ

• ΚΤ2: όλα τα ρήματα που παρουσιάζουν συστηματική αλλομορφία 
όπως τα φοράω, αγαπάω, χαλάω με κλιτικό παράδειγμα του τύπου 

φορ(ά)-ω, φόρα-γ-α / φορ-ούσα, φόρε-σ-α, φορέ-σ-ω
φορι-έμαι, φορι-όμουν(α), φορέ-θηκ-α, φορε-θ-ώ  

ΚΤ2β λόγια προέλευση
Πολιορκ-ώ, πολιορκ-ούσ-α, πολιόρκη-σ-α, πολιορκή-σ-ω
Πολιορκ-ούμαι, πολιορκ-ούμουν, πολιορκή-θηκ-α, πολιορκη-θ-ώ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ

• τρόποι σχηματισμού νέων λέξεων (ονόματα, ρήματα, 
επίθετα, επιρρήματα) είτε με το συνδυασμό θεμάτων και 
παραγωγικών προσφυμάτων είτε με άλλες διεργασίες



ΠΡΟΣΦΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

• (α) ονοματικό θέμα : αγορ(ά)

• (β) παραγόμενο ρήμα : αγορ-άζ-(ω)

• (γ) παραγόμενο ρηματικό όνομα : αγορασ-τή(ς)

• (δ) παραγόμενο επίθετο : αγοραστ-ικ(ός)

• (ε) παραγόμενο επίρρημα : αγοραστικ-ά



ΠΑΡΑΓΩΓΗ

• Παραγωγικά επιθήματα συνήθως  αλλαγή γραμματικής 
κατηγορίας 

• Τροποποίηση σημασίας θεμάτων  -άρα, -άκλα 
(μεγεθυντικά)

         -άκι, -ούλα 
(υποκοριστικά)

    παραγωγικά προθήματα π.χ. δια-, ανα-, κατα-, υπο-, επι-



ΠΑΡΑΓΩΓΗ

όνομα
από ρήμα λύν-ω λύ-σιμ-ο
από επίθετο απλ-ός απλ-ότητ-α
από όνομα μπάλα μπαλ-άκι
επίθετο
από ρήμα υποφέρ-ω υποφερ-τ-ός
από όνομα γούν-α γούν-ιν-ος
από επίθετο κομψ-ός ά-κομψ-ος
από επίρρημα δίπλα διπλ-αν-ός



ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ρήμα
Από ρήμα θέτ-ω ανα-θέτ-ω
Από όνομα ίππος ιππ-εύ-ω
Από επίθετο κίτριν-ος κιτριν-ίζ-ω
Από επίρρημα αγνάντια αγναντ-εύ-ω
Επίρρημα
Από επίθετο εύκολ-ος εύκολ-α



ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγικά προθήματα
• αρχαιοπρεπή ή λόγια π.χ. ανα-,κατά, δια-, επι-, υπο-, εκ-, 
εν-, μετά

• νεοελληνικά ή λαϊκά π.χ. ξε-
Παραγωγικά επιθήματα
• ονοματικά
• ρηματικά
• επιθετικά
• επιρρηματικά



ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ

Επίθημα Σημασία Θέμα
-ευ(ω) (α) εκτέλεση μιας 

ενέργειας
(β)απόκτηση μιας 
ιδιότητας

Ονοματικό 
Επιθετικό
Επιρρηματικό

Ψαρ-εύ-ω
Αγρι-εύ-ω
Κοντ-εύ-ω

-ιζ(ω) (α)μετατροπή
(β) εκτέλεση μιας 
ενέργειας
(γ) μίμηση πράξης
(δ) εκτέλεση 
ονοματοποιημένης 
ενέργειας

Ονοματικό
Επιθετικό
Επιρρηματικό
Ονοματοποιητικό 

Αφρ-ίζ-ω
Καθαρ-ίζ-ω
Παραμερ-ίζ-ω
Γαβγ-ίζ-ω

-αζ(ω) (α) απόκτηση 
χαρακτηριστικού
(β) εκτέλεση 
ενέργειας

Ονοματικό
Επιθετικό
Επιρρηματικό

Τρομ-άζ-ω
Ετοιμ-άζ-ω
Συχν-άζ-ω



ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγική διαδικασία όχι μέσω προσφυμάτων αλλά 
μέσω μορφοφωνολογικών αλλαγών στα όρια των θεμάτων

• Φωνηεντική αλλαγή του θέματος / ετεροίωση

• Μετάπλαση

• Αλλαγή τονισμού



ΕΤΕΡΟΙΩΣΗ

• Φωνηεντική αλλαγή θέματος, δεν συνιστά διαδικασία με 
υψηλή παραγωγικότητα στην ελληνική

• φέρω > φορά

• τρέχω > τροχός

• απέχω > αποχή 



ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ

• Αλλαγή κατηγορίας μιας λέξης με σκοπό την παραγωγή μιας νέας 
λέξης με την ίδια μορφή και παρεμφερή σημασία χωρίς δηλαδή 
προσφυγή στην προσφυματοποίηση (δεν είναι πάντα σαφές ποια λέξη 
είναι η βάση εκκίνησης)

• Σχετικά παραγωγική διαδικασία στα ελληνικά με συχνότερη την 
ονοματοποίηση  των επιθέτων

Πλούσιος-α-ο > ο πλούσιος , η πλούσια

Αστυνομικός-ή-ό > ο αστυνομικός

Άνεργος –η-ο > ο άνεργος, η άνεργη



ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ

• Δημιουργία ονομάτων από ονόματα

Η κεφάλα > ο κεφάλας

Τα γυαλάκια > ο γυαλάκιας

• Δημιουργία ονομάτων από αρχαία απαρέμφατα

Είναι > το είναι

Καπνίζειν > το καπνίζειν 



ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΝΙΣΜΟΥ

• Σχηματισμός νέων λέξεων με μετακίνηση τόνου, 
δημιουργία ρημάτων από ονόματα

Χρηματοδοτώ < χρηματοδότης

Δολοπλόκος < δολοπλοκώ



ΣΥΝΘΕΣΗ

• Σχηματισμός νέων λέξεων από το συνδυασμό δύο ή 
περισσότερων λέξεων ή θεμάτων

• Υψηλός βαθμός παραγωγικότητας στην ελληνική, 
τροφοδοτώντας τη γλώσσα κυρίως με νεολογισμούς



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Συνιστούν μια φωνολογική ενότητα (ένας δυναμικός τόνος)

     π.χ. καλοπιάνω, κοκκινόχωμα, λυκόσκυλο

• Εμφανίζουν σημασιακή αδιαφάνεια (διαβάθμιση)

   π.χ. σφιχταγκαλιάζω, χαρτοπαίζω

• Συνιστούν μία γραφική ενότητα (απόδοση ως μεμονωμένων 
λέξεων με εξαίρεση τα πολυλεκτικά λεξήματα)

• Συνηθως αποτελούνται από υπολεξικά συστατικά και όχι 
ολοκληρωμένες λέξεις, δηλαδή συντίθενται από θέματα 

   π.χ. καλότυχος < καλ – τυχ-



ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θεματικό/συνδετικό φωνήεν (-ο-)  δείκτης σύνθεσης

• Υπόταξη (σχέση εξάρτησης):  παλιάνθρωπος  το πρώτο 
συστατικό προσδιορίζει το δεύτερο

• Παράταξη (τα συστατικά παρατίθενται το ένα δίπλα στο άλλο): 
μαχαιροπίρουνα



ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σε ένα σύνθετο με σχέση εξάρτησης το ένα από τα δύο ή 
περισσότερα συστατικά είναι η βάση σχηματισμού - κεφαλή

• Κεφαλή δεξιοστραφής π.χ. αφισοκολλώ, χρυσόσκονη, 
στραβοπατώ

• Στα σύνθετα με σχέση παράταξης τα συστατικά παρατάσσονται 
με σχετικά ελεύθερη σειρά: 

• μακρόστενος-στενόμακρος
• πρασινοκίτρινος – κιτρινοπράσινος
• ξανθοκόκκινος - κοκκινόξανθος



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ

• Ενδοκεντρικά: γραμματική κατηγορία, σημασία, 
μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από την 
κεφαλή (κρεατόσουπα)

• Εξωκεντρικά: γραμματική κατηγορία, σημασία, 
μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά δεν οφείλονται στα 
συνθετικά τους μέρη, η κεφαλή εκτός της δομής 
σύνθεσης (ανοιχτομάτης – παραγωγικό επίθημα –η-)



ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ

• [Θ Θ] ριζ-ό-γαλ-ο,  ανοιχτ-ό-μυαλ-ος/η/ο
τόνος στην προπαραλήγουσα, άσχετα γραμματικά χαρακτηριστικά με της κεφαλής

• [Θ Λ] γραφ-ο-μηχανή, ξεν-ο-κοιμά-μαι
τονισμός σύμφωνα με τα γραμματικά χαρακτηριστικά και τη δομή του β΄ 
συστατικού

• [Λ Θ] εξώ-φυλλ-ο, κατω-σέντον-ο

άκλιτη λέξη πρώτο συστατικο, θέμα ως δεύτερο συστατικό, αντίστοιχο 
κλιτικό επίθημα, απουσία δείκτη σύνθεσης
• [Λ Λ] ξανα-πηγαίν-ω

άκλιτη λεξη πρώτο συνθετικό, μια άκλιτη ή κλιτή λέξη (με σταθερά κλιτικά και 
τονικά χαρακτηριστικά) ως β συνθετικό χωρίς δείκτη σύνθεσης
• Χαλαρά σύνθετα: ψυχρός πόλεμος, τρίτος κόσμος, ζώνη ασφαλείας



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

✍ Ποιες γραμματικές κατηγορίες προσδιορίζουν το όνομα και ποιες το 
ρήμα; 

✍ καφές, βλέμμα, γνώση, δάσος, είσοδος, μανάβης, φιλί, χωριό: σε ποια 
από τις 8 κλιτικές τάξεις ανήκουν τα παραπάνω ονόματα;   

✍ Να γράψετε τις παράγωγες λέξεις που σας ζητούνται: τρέχω (όνομα), 
μέρα (επίθετο), χαρτί (όνομα), βροχή (επίθετο), κρύβω (επίρρημα), 
άσπρος (ρήμα), δυναμίτης (όνομα).  

✍ Γράψτε 5 περιπτώσεις σχηματισμού νέων λέξεων χωρίς 
προσφυματοποίηση και δηλώστε με ποια διαδικασία σχηματίστηκαν.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

✍ άγνωστος, ανοιχτόκαρδος, ασπρομάλλης, μεταβιβάζω, 
καλόκαρδος: ποια από τα παραπάνω σύνθετα είναι ενδοκεντρικά 
και ποια εξωκεντρικά;  

✍ κοντόχοντρος, κοκκινόψαρο, σκληρόκαρδος, κοκκινόξανθος, 
κουτοπόνηρος, θαλασσοπούλι, νυχτολούλουδο: ποια από τα 
παραπάνω σύνθετα διακρίνονται από παρατακτική και ποια από 
υποτακτική σχέση στα μέλη τους;  

✍ Να δηλώσετε τη δομή των παρακάτω συνθέτων:  ταχυδρόμος, 
εξώδικο, ασπρομάλλης, σιγοτραγουδώ, πηγαινοέρχομαι, 
πεζόδρομος, ξαναλέω. 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

✍ Όνομα: γένος, αριθμός, πτώση. Ρήμα: χρόνος, άποψη, φωνή, έγκλιση. 

✍ κτ2, κτ8, κτ4, κτ7, κτ1, κτ6, κτ5. 

✍ τρέξιμο, ημερήσιος, χαρτάκι, βροχερός, κρυφά, ασπρίζω, δυναμιτάκι. 

✍  λέγω - λόγος (ετεροίωση), κρητικός - Κρητικός (μετάπλαση), καλάθι - 
κάλαθος (αλλαγή του τόνου), φέρω - φορά (ετεροίωση), οδηγώ - οδηγός 
(μετάπλαση). 

✍ Ενδοκεντρικά: άγνωστος, μεταβιβάζω. Εξωκεντρικά: ανοιχτόκαρδος, 
ασπρομάλλης, καλόκαρδος.  

✍ Παρατακτικά: κοντόχοντρος, κοκκινόξανθος, κουτοπόνηρος, Υποτακτικά: 
κοκκινόψαρο, σκληρόκαρδος, θαλασσοπούλι, νυχτολούλουδο. 

✍ [Θ Λ], [Λ Θ], [Θ Θ], [Θ Λ], [Θ Λ], [Θ Θ], [Λ Λ].



ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΞΕΩΝ



ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

• νεολογία

• συντόμευση

• σύμφυρση

• δημιουργία αρκτικόλεξων & ακρωνύμιων

• περικοπή

• αναδρομικός σχηματισμός

• πολλαπλές διεργασίες

• επιφώνηση & ονοματοποιία



ΝΕΟΛΟΓΙΑ

• Διεργασία επινόησης νέων λέξεων (νεολογισμοί), οι οποίες 
διατηρούν το νεολογικό τους χαρακτήρα μέχρι  να 
κωδικοποιηθούν/ ενταχτούν στο γλωσσικό σύστημα

• δυνάμει/γλωσσική νεολογία: πιθανοί νεολογισμοί με βάση το 
γραμματικό δυναμικό κάθε γλώσσας

• πραγματωμένη νεολογία: υπαρκτοί νεολογισμοί

  - δηλωτική νεολογία  εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία 
τέχνες

  - συνδηλωτική νεολογία λογοτεχνική παραγωγή / 
συνθηματική επικοινωνία 



ΔΗΛΩΤΙΚΗ ΝΕΟΛΟΓΙΑ

• Με εισαγωγή από άλλες γλώσσες π.χ. αγγλικά (κυρίως), 
γαλλικά και ιταλικά (τέχνες, μόδα)

• Λέξεις ή φράσεις δια του μεταφραστικού δανεισμού 
(μεταφραστικά ισοδύναμα) π.χ. Σκληρός δίσκος – hard 
disk, ποντίκι mouse, πληκτρολόγιο keybord ή μέσω 
διεθνισμών (π.χ. φώνημα phoneme, μόρφημα 
morpheme)



ΔΗΛΩΤΙΚΗ ΝΕΟΛΟΓΙΑ

• Γενικευτικά ονόματα / επωνύμια: γενίκευση 
ανθρωπωνυμίων / ονομάτων επιχειρήσεων / προϊοντικών 
ονομάτων: 

π.χ.   σύνδρομο ντάουν, αλτσχάιμερ
        βολτ,  αμπέρ, βατ 
        μαρξισμός, 
       κοκακόλα,  μπικ, μπεϊμπιλίνο
       τάπερ



ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

• γενική διεργασία συντόμευσης λέξεων ή φράσεων και 
δημιουργία νέων

- σύμφυρση

- δημιουργία αρκτικόλεξων & ακρωνυμίων

- περικοπή 



ΣΥΜΦΥΡΣΗ

• δημιουργία νέων λέξεων από απόσπαση τμημάτων 
υφιστάμενων λέξεων

• Γεροντάματα < γέροντ(ας) + (γερ)άματα

• Ζαβλακωμένος < ζα(βός) + βλακωμένος

• Μπερδουκλώνω < μπερδ(εύω) + (πεδ)ουκλώνω

• Ταρακουνώ < ταρά(ζω) + κουνώ



ΣΥΜΦΥΡΣΗ

• σύμφυρση στην αγγλική

- brunch

- motel

- skyjack



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ & 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ
• Επιμέρους διεργασία συντόμευσης, αποτέλεσμα πολλαπλής 
αποκοπής, δηλαδή παράλειψης πολλών συστατικών από μια 
λεξική μονάδα 

• Αρκτικόλεξα: σχηματισμοί πού αποτελούνται συνήθως από 
τα αρκτικά γραφήματα μιας φράσης τα οποία διαβάζονται/
προφέρονται με βάση είτε την ονομασία είτε την προφορά 
του γραφήματος και γράφονται με κεφαλαία γραφήματα 
που χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες 

• ΣΛΓ – Συστημική Λειτουργική Γραμματική
• ΔΝΤ – Διεθνές Νομισματικό Ταμείο



ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Θεωρούνται λεξικές μονάδες και προφέρονται ως 
αυτόνομες φωνολογικές λέξεις

• ΔΕΗ – Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού

• ΟΤΕ – Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος



ΛΕΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ

• υποβάλλονται σε μορφολογικές διεργασίες παραγωγής

  π.χ.  παοκτζής, αεκάρα

• φέρουν γραμματικά χαρακτηριστικά π.χ. γένος & αριθμός η ΔΕΗ 

• εμφανίζουν εννοιακά χαρακτηριστικά π.χ. πολυσημία - ομωνυμία

πλήρωσα τον ΟΤΕ, ήρθε ο ΟΤΕ και έφτιαξε τη γραμμή, ακρίβυνε ο ΟΤΕ, 
ΕΣΥ - εσύ

• παρουσιάζουν σημασιακή αδιαφάνεια δηλαδή συχνά αναγνωρίσιμα ως 
λέξεις π.χ.  laser, radar 



ΠΕΡΙΚΟΠΗ

• απόσπαση τμήματος λέξης χάριν συντομίας

     π.χ.    lab < laboratory

              phone < telephone 

               flu < influenzia

• Στην ελληνική διεργασία με χαμηλό βαθμό παραγωγικότητας  
παραγωγή χαϊδευτικών ονομάτων από υποκοριστικά 

    π.χ. Μάκης < Γερασιμάκης < Γεράσιμος

          Λίτσα < Ευαγγελίτσα < Ευαγγελία



ΠΕΡΙΚΟΠΗ

• στοιχεία μη τυπικής χρήσης της γλώσσας  / 
περιθωριακής γλώσσας

- ‘μέρα

- σπέρα

- Προχώ

απόσπαση μη τονισμένου μέρους της λέξης  άφεση

   αφετικοί τύποι



ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

αντίστροφη δημιουργία λέξης από παλιότερη λέξη

π.χ.      αγκαλιάζω > αγκαλιά

               γλυκός > γλύκα 

                ζεστός > ζέστη

                καπνίζω > κάπνα

              ψύχραιμος > ψυχραιμία



ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

• εφαρμογή κατά σειρά διαφορετικών διεργασιών για τη 
δημιουργία μιας λέξης

    π.χ. αεκτζής 

• αρκτικόλεξο   μετασχηματισμός σε ακρωνύμιο  
λεξικοποίηση ως ΑΕΚ  λειτουργία ως θεματικό μόρφημα 
– προσφυματοποίηση με επίθημα λαϊκής προέλευσης 
παραγωγή αρσενικού ονόματος ΚΤ2



ΕΠΙΦΩΝΗΣΗ

• Επιφώνηση : δημιουργία επιφωνημάτων (άκλιτα λεξικά 
στοιχεία με συγκινησιακή λειτουργία)

επιφώνημα εκφραστική λειτουργία

α! έκπληξη, θαυμασμός, φόβος, απορία, χαρά, οργή, αγανάκτηση, 
επιθυμία

αχ! παράπονο, δυστυχία, πόνος, ανακούφιση

άχου! ικανοποίηση, τρυφερότητα & στοργή, απογοήτευση

βουρ! παραίνεση, προτροπή

ήμαρτον! αίτημα συγχώρεσης

καλέ! προσφώνηση, προτροπή, έκπληξη, απορία

κλαψ κλαψ κλάμα

ώχου δυσφορία, λύπη



ΕΠΙΦΩΝΗΣΗ

• ηχομιμητικά 

ουφ  μιμηση του βαθιού αναστεναγμού

χα!  μίμηση του ήχου που παράγουν τα χείλη για το γέλιο

• εμφανίζονται μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με γλωσσικές 
εκφράσεις 

   π.χ. Φτου κι από την αρχή, άι στο καλό, 

• Βαθμός λεξικοποίησης π.χ. ωχαδερφισμός,  χαχανίζω



ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

Ονοματοποιία: παραγωγή λέξεων με ηχομίμηση 
(ιδιογλωσσική):

• από ήχους ζώων (ζουζούνι, πάπια, τζίτζικας, βελάζω, 
γαβγίζω, κακαρίζω, γκαρίζω)

• από ήχους περιβάλλοντος (βαβούρα, βουίζω, 
γουργουρίζω, μπουμπουνίζω, πλατσουρίζω)



ΑΝΑΘΕΣΗ

4ου φυλλαδίου ασκήσεων


