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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Εισαγωγικά



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

• Ξυδόπουλος, 2008

κλάδος ή η ειδίκευση της γλωσσολογίας, που 
μελετά τις διάφορες ιδιότητες των λέξεων καθώς 

και το απόθεμα των λέξεων που διαθέτει μια 
γλώσσα.  Συγκεκριμένα, μελετά τις λέξεις σε όλα 

τα επίπεδα ανάλυσης, δηλαδή σε επίπεδο 
ορθογραφίας, ετυμολογίας, φωνολογίας, 
φωνητικής, σημασιολογίας, μορφολογίας, 

σύνταξης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι 
λέξεις αυτές οργανώνονται σε λεξιλόγια. 



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

• ΔΕΝ αποτελεί ανεξάρτητο κλάδο αλλά ειδικευμένο 
γλωσσολογικό πεδίο μελέτης της λέξης/του λεξικού.

     στοχεύει στην ανάλυση της λέξης 

                 δεν διαθέτει δικές της μεθόδους ανάλυσης



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

με βάση τις μεθόδους ειδικών τομέων της 
θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

προφορά

μορφή

σημασία

χρήση

ιστορία



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ & 
ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ

• με βάση τη φώνηση (ήχηρα – άηχα)

• με βάση τον τόπο άρθρωσης (διχειλικά, χειλοδοντικά, 
οδοντικά, φατνιακά, ουρανικά, υπερωικά)

• με βάση τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόμενα, 
προστριβόμενα, ρινικά κ.λπ.)



ΦΩΝΗΕΝΤΑ
Οριζόντιος άξονας: 

πρόσθια, κεντρικά, οπίσθια θέση

Κάθετος άξονας: 

Υψηλή (κλειστά), μέση υψηλή 
(μέσα κλειστά), μέση χαμηλή 
(μέσα ανοικτά), χαμηλή θέση 
(ανοικτά)

Στρογγύλεμα Χειλιών



ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

φώνημα

ελάχιστα ζεύγη
αλλόφωνα

φωνοτακτικοί 
περιορισμοί

δυναμικός τόνος



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ & 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

μόρφημα
ελεύθερα 
δεσμευμένα

θέματα
προσφύματα 

επίθημα
πρόθημα

παραγωγικό μόρφημα
κλιτικό μόρφημα

κλίση, παραγωγή, 
σύνθεση



ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Η λέξη και τα χαρακτηριστικά της



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ



ΣΥΝΤΑΞΗ

μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι λέξεις 
μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους για να 
σχηματίσουν ευρύτερες ενότητες (φράσεις, 
προτάσεις) στο πλαίσιο σχετικών κανόνων που 

ισχύουν σε μια γλώσσα



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. 



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ & 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ

Μελέτη της σημασίας στη γλώσσα

προτασιακή σημασιολογία
  προτασιακή σημασία

πραγματολογική σημασιολογία 


σημασία εκφωνημάτων στα 
περικείμενα λεξική σημασιολογία  σημασία της 

λέξης και των σημασιακών αρχών και 
σχέσεων που διέπουν το λεξικό 

απόθεμα της γλώσσας



ΛΕΞΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ/ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
• σχέση γλώσσας με 
εξωγλωσσικές 
οντότητες, γεγονότα, 
καταστάσεις

ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΗ/
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
• σχέση γλώσσας με τη 
συναισθηματική 
κατάσταση του ομιλητή 
και τις εξωγλωσσικές 
περιστάσεις που 
επηρεάζουν την 
ερμηνεία της



ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ & 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ



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]



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



ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ

• διάκριση δυο ‘ειδών’ 
λέξης

• ορθογραφικός 
τύπος της λέξης 

• φωνητικός/
φωνολογικός τύπος 

της λέξης



ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Λήμμα / Λέξημα 



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

✍ δύναμη: 1. η ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος ή ένα ζώο να δρα αποτελεσματικά, να 
αντιστέκεται σε κπ. ή σε κτ. ή να αντιμετωπίζει με επιτυχία την αντίσταση που προβάλλει 
κάποιος ή κτ, 2. η δραστικότητα ενός φυσικού φαινομένου ή στοιχείου, 3. η δυνατότητα 
ενός ατόμου ή μιας ομάδας να ασκεί επιρροή ή επιβολή σε ένα σύνολο· ισχύς, 4. δικαίωμα, 
5. (οικον.)  η δυνατότητα απόκτησης αγαθών. 6. για να δηλώσουμε κάποιους 
συγκεκριμένους παράγοντες ή κάποια απροσδιόριστα ή μεταφυσικά στοιχεία που ασκούν 
επίδραση στην κοινωνική ή προσωπική ζωή των ανθρώπων, 7. (έκφρ.) με 
καμιά δύναμη: για να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι αρνούμαστε να κάνουμε κτ. 8. (με 
αφηρ. ουσ.) για να δηλώσουμε την καθοριστική επίδραση που ασκεί κτ. στην πορεία μιας 
κατάστασης ή ενός ατόμου: H δύναμη της αλήθειας, 9. η αποτελεσματικότητα των μέσων 
που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός σκοπού: H δύναμη του χρήματος. 10. (φυσ.) 
κάθε αίτιο που προκαλεί την κίνηση, την ηρεμία ή τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης 
των σωμάτων: H δύναμη της βαρύτητας , 11. (μαθημ.) το γινόμενο που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό ενός αριθμού με τον εαυτό του, 



ΟΜΩΝΥΜA ΛΕΞΗΜΑTA

Λεξήματα που εμφανίζουν ομοηχία ή/και 
ομογραφία

για καθαρά τυχαίους και 
συμπτωματικούς λόγους

απόλυτη ομωνυμία
μερική ομωνυμία



ΟΜΩΝΥΜΑ ΛΕΞΗΜΑΤΑ

• τσίχλα 1 η [tsíxla] & τσίκλα η [tsíkla] Ο25 : μαστίχα2: Mασώ ~. 
Ένα κουτί αμερικάνικες τσίχλες. ~ με άρωμα μέντας / 
φράουλας.

    [αγγλ. chikl(et) -α και παρετυμ. τσίχλα 2]

• τσίχλα 2 η : 1. γένος που περιλαμβάνει πολλά είδη ωδικών και 
αποδημητικών πτηνών. 2. (μτφ., οικ.) για άνθρωπο πολύ 
αδύνατο και λεπτοκαμωμένο: Aυτός / αυτή είναι ~ / σαν ~.

[μσν. τσίχλα < κίχλα (ισχυροπ. της άρθρ. [i > tsi) < αρχ. κίχλ(η) 
μεταπλ. -α]



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



ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

• άρον άρον

• σιγά τα λάχανα

• παίρνω πόδι

• βάζω χέρι 

• βάζω πάγο



ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Νοητικό λεξικό



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

• Λεξικό λήμμα ενός ονοματικού στοιχείου

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

• Λεξικό λήμμα ενός ρηματικού στοιχείο (κατηγορήματος)

   τρώω: [+Ρ, -Ο, -βοηθητικό] 

ΔΡΑΣΤΗΣ (ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ)



ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΞΕΩΝ

μέλη 
αλληλοϋποκαθί

στανται

μέλη που δύσκολα 
αλληλοϋποκαθίσταντ

αι



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

Λεξικό (lexicon)/Λέξις (lexis): πλήρες 
απόθεμα όλων των λέξεων μιας γλώσσας 

(Chomsky, 1965)

Λεξιλόγιο (vocabulary): υποσύνολο του 
λεξικού 

Νοητικό λεξικό (mental lexicon): 
εσωτερικευμένη λεξική γνώση των 

ομιλητών / τριών
γνώση για τις 
λέξεις της 
γλώσσας



ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

• αναγνώριση και γνώση της προφοράς
• αναγνώριση και γνώση της γραφής
• κατανόηση και χρήση στο κατάλληλο 
περιβάλλον
• αναγνώριση και χρήση των μορφολογικών 
τύπων



ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

• προσδιορισμός των συντακτικών λειτουργιών και 
δυνατότητα ανάλογης χρήσης

• γνώση της συνδυαστικότητάς της (σύνθετα, 
ιδιωματισμοί)

• διαφορετικές δυνατότητες ερμηνείας μιας λέξης 
ανάλογα με τα περικείμενα

• κοινωνικές συνθήκες που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν 
τη χρήση της σε μια συγκεκριμένη περίσταση

                                                                Singleton (2000: 161)



ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
• Πεπερασμένος αριθμός 
λημμάτων / συνεχώς 
ξεπερασμένο

• Βασικές πληροφορίες
• Δεν ακολουθεί την ταχύτητα 
της γλωσσικής αλλαγής & της 
συνεχούς ανανέωσης του 
αποθέματος των λέξεων μιας 
γλώσσας  

ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
• Μη πεπερασμένος αριθμός 

• Απεριόριστες πληροφορίες

• Συνεχής ανανέωση στο 
επίπεδο δημιουργίας νέων 
λέξεων αλλά και στο 
επίπεδο αλλαγής της 
γλώσσας



ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

νεολογικός τομέας
δημιουργία νέων λέξεων 

σημασιο-
συντακτικός τομέας
χαρακτηριστικά σημασίας 
και κατηγορίας του κάθε 

λήμματος

φωνολογικός 
τομέας

τύποι των λέξεων

γενικές 
γνωσιακές 
ικανότητες
μνήμη

σύνταξη

υποστηρικτικό 
απόθεμα

(αναλυσιμότητα 
λέξεων σε 
μορφήματα)



ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

λήμματα λεξικού: φορείς μη προβλέψιμων, ιδιοσυγκρασιακών 
πληροφοριών που αφορούν τη φωνολογική & μορφολογική 
τους δομή, τη συντακτική τους λειτουργία, το σημασιολογικό 

τους περιεχόμενο κ.λπ. οι πληροφορίες για τη 
μορφολογική δομή των λέξεων 

έχουν τη μορφή δεσμών 
χαρακτηριστικών 

επιλογικά κριτήρια π.χ.
δυνατότητες συνδυασμού μεταξύ θεμάτων 
μη ξενικής ή ξενικής προέλευσης ή λόγιας 
ή λαϊκής προέλευσης με τα κατάλληλα 

χαρακτηρισμένα προσφύματα

επιλογικά 
κριτήρια 

καθορίζουν το 
συνδυασμό 
θεμάτων και 
προσφυμάτων 



ΥΠΑΡΚΤΗ ΛΕΞΗ VS ΠΙΘΑΝΗ ΛΕΞΗ

ΥΠΑΡΚΤΗ ΛΕΞΗ
• η χρήση της μαρτυρείται 
στη γλώσσα π.χ.

   τρέξιμο

ΠΙΘΑΝΗ ΛΕΞΗ
• παρότι έχει σχηματιστεί 
με ορθή εφαρμογή των 
μορφολογικών κανόνων 
δεν απαντά στη γλώσσα

   τρίκη



ΠΛΕΟΝΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Μη προβλέψιμες σχέσεις μεταξύ των μορφών του 
ίδιου λήμματος (αλλόμορφα) ή μεταξύ συγγενικών 

λημμάτων

μορφολεξικοί κανόνες μεταπλαστικοί 
κανόνες

ΛΕΞΙΚΟ
όχι κανόνες 
λεξικού 

σχηματισμού



ΛΕΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ιδιωματικές & λόγιες εκφράσεις 
 χαμηλός βαθμός 

λεξικοποίησης
(δεν διαθέτουν κλιτούς τύπους 

και δεν αποτελόύν βάσεις 
σχηματισμού ούτε παραγώγων 

ούτε συνθέτων

ιδιωματικές εκφράσεις 
όπως καθώς πρέπει, ωχ 
αδερφέ υψηλότερος 
βαθμός λεξικοποίησης



ΔΟΜΗ ΛΕΞΙΚΟΥ

συγκροτείται μόνο από 
μη προβλέψιμες 

μονάδες



ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Το λεξικό της νέας ελληνικής



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

Μότσιου 1994
• πολυμορφηματικές λέξεις
• λεξικές μονομορφηματικές λέξεις
• γραμματικές μονομορφηματικές λέξεις
• μονομορφηματικά στοιχεία κενού περιεχομένου
• στοιχεία λεξικών φράσεων



ΠΟΛΥΜΟΡΦΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

λέξεις που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 
μορφήματα: 

ένα τουλάχιστον θεματικό ή/και παραγωγικό 
μόρφημα (με δηλωτική σημασία) & ένα 

τουλάχιστον κλιτικό μόρφημα (γραμματική 
λειτουργία ανάλογα με την κατηγορία)

Γιάννης, κορίτσι
κρύβω, μιλάω

γρήγορος, σύντομος
γρήγορα



ΛΕΞΙΚΕΣ ΜΟΝΟΜΟΡΦΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΞΕΙΣ

λέξεις που φέρουν λεξική σημασία 
(και όχι γραμματική λειτουργία) και 
αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο 

από ένα (θεματικό) μόρφημα

πάνω, κάτω, εδώ.
χθες, σήμερα, αύριο



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΟΜΟΡΦΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Οι λέξεις που έχουν αποκλειστικά 
γραμματική λειτουργία και 
αποτελούνται μόνο από ένα 

μόρφημα.

ο,η, το
και, διότι



ΜΟΝΟΜΟΡΦΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Λέξεις μορφολογικά μη αναλύσιμες και χωρίς 
σημασιακό περιεχόμενο. Οι λέξεις αυτές ΔΕΝ  

μπορούν να εμφανιστούν μόνες τους και αποκτούν 
ανάλογα με την περίπτωση, λεξική ή γραμματική, 
σημασία ΜΟΝΟ ως συστατικά μιας ευρύτερης 

ενότητας

κουτουρού
μάνι
λάου



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΞΙΚΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

Όλες οι υπαρκτές κοινές λέξεις του 
λεξικού οι οποίες χάνουν την 

πραγματική λεξική τους σημασία 
όταν αποτελούν συστατικά 
ιδιωματικών φράσεων

Πέρα βρέχει
Σπουδαία τα λάχανα



ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕ κριτήρια προέλευσης



ΛΑΪΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

• Κληρονομημένες λέξεις
• Λαϊκά δάνεια
• Λαϊκά αντιδάνεια



ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Οι λέξεις που υπάρχουν ιστορικά σε μια γλώσσα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας εισαχθεί π.χ. 
στην ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ή την 
ελληνιστική εποχή από γλώσσες όπως η εβραϊκή 
και η λατινική και διατηρούνται σε αυτήν μέσα από 
αλλαγές στη μορφή τους, όπως επιβάλλονται από 

τη φωνολογική και μορφολογική διεργασία 
αλλαγής της γλώσσας. 

Οι λέξεις που δημιουργούνται στη 
λαϊκή γλώσσα με βάση παλαιότερα 

γλωσσικά στοιχεία

σπίτι



ΛΑΪΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Λέξεις που εισήχθησαν σε μια γλώσσα από 
νεότερες γλώσσες κατά την πιο πρόσφατη 
εποχή (π.χ. στην ελληνική από την ιταλική, 
τουρκική & τις βαλκανικές γλώσσες από τον 

μεσαίωνα και μετά)
Η πλειονότητα των λέξεων αυτών 

έχουν πλήρως αφομοιωθεί φωνητικά 
και μορφολογικά και συμμετέχουν 
στη διεργασία της σύνθεσης εκτός 
από τα πιο πρόσφατα λαϊκά δάνεια 

(π.χ. ρεζερβουάρ)

+δάνεια 
επιθήματα



ΛΑΪΚΑ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ

(λαϊκές) λέξεις οι οποίες σε κάποια χρονική φάση 
εξήχθησαν από μία γλώσσα (γλώσσα-πηγή) σε μία ή 
περισσότερες άλλες γλώσσες (γλώσσα-στόχος) και 
στη συνέχεια επανήλθαν στην αρχική γλώσσα-πηγή 
με αλλαγμένη τη μορφή ή/και τη σημασία τους. 



ΛΟΓΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Κατά πλειονότητα προϊόντα δανεισμού είτε από άλλες γλώσσες 
είτε από προγενέστερες φάσεις της ίδιας γλώσσας
Εξωτερικού και Διαχρονικού δανεισμού
Διεθνισμοί
Μεταφραστικά δάνεια
Λόγια αντιδάνεια
Νεολογισμοί
Νεοδημοτικοί τύποι



ΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
• Λόγιες εξωτερικού δανεισμού: εισαγωγή από άλλες 
γλώσσες με ή χωρίς εξελληνισμό

• Λόγιες διαχρονικού δανεισμού: εσωτερική εισαγωγή από 
προγενέστερες φάσεις

   



ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΙ

Λέξεις που δημιουργήθηκαν σε κάποια 
ευρωπαϊκή γλώσσα  με βάση μορφήματα 
που προέρχονται από μορφήματα της 
Αρχαίας Ελληνικής και/ή της Λατινικής
και στη συνέχεια εισήχθηκαν στην 

ελληνική ως δάνειες λέξεις.

Βιολογία, χαρτογράφος, 
βιβλιογραφικός

ιδεολογία



ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Λόγιες λέξεις οι οποίες εμφανίζονται 
στη γλώσσα-στόχο ως τα 

μεταφραστικά ισοδύναμα των 
ανάλογων λέξεων στη γλώσσα-πηγή.

Μεγαλύτερο μέρος ειδικού 
λεξιλογίου π.χ. περικείμενο, 

συγκείμενο
Τηλεόραση

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, 
ριζοσπάστης, 
ορθολογισμός

βιοπαλαιστή
ς



ΛΑΪΚΑ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ

(λαϊκές) λέξεις οι οποίες σε κάποια χρονική φάση 
εξήχθησαν από μία γλώσσα (γλώσσα-πηγή) σε μία ή 
περισσότερες άλλες γλώσσες (γλώσσα-στόχος) και 
στη συνέχεια επανήλθαν στην αρχική γλώσσα-πηγή 
με αλλαγμένη τη μορφή ή/και τη σημασία τους. 



ΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ

εγκυκλοπαίδεια

Εγκύκλιος παιδεία
Ελληνιστική φράση

Λατινική
encyclopaedia

Γαλλική
encyclopedie

Ελληνική 
Εγκυκλοπαιδεία
Εγκυκλοπαιδεία 

]



ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας διαρκώς 
δημιουργούνται νέες λέξεις, ενώ άλλες 

χρησιμοποιούνται διαρκώς και λιγότερο, και 
τελικά αντικαθίστανται από άλλες. Οι ομιλητές 
μιας γλώσσας έχουν την ικανότητα να επινοούν 
νέες λέξεις για να δηλώσουν νέες σημασίες.

Μια νέα λέξη όταν δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο 
λεξιλόγιο και θεωρείται από τους περισσότερους 

ομιλητές ως καινούργια ονομάζεται 
νεολογισμός.εμφάνιση στα λεγόμενα 

ειδικά λεξιλόγια
ανανέωση με μεγάλη 

ταχύτητα 

αστροναύτης, 
σκληρός δίσκος, 
πληκτρολόγιο



ΝΕΟΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

Λέξεις λόγιας προέλευσης που έχουν 
προσαρμοστεί λίγο ή πολύ στη μορφολογία 

της νέας ελληνικής

Αεριόφωτο vs αεριόφως
Αρχιτέκτονας vs 
αρχιτέκτων


