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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



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

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



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 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

• ταξινομία

εμφάνιση των υπωνυμικών ζευγών 
σε σχήμα ταξινομίας

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



ΜΕΡΩΝΥΜΙΑ

σχέση μεταξύ ενός λεξικού 
στοιχείου που δηλώνει ένα μέρος και 

ενός άλλου που δηλώνει την 
αντίστοιχη ολότητα

σχέση εγκλεισμού



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.



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 



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

λάμπα-
Γλόμπος

Ήπαρ-συκώτι



ΠΛΗΣΙΩΝΥΜΙΑ

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

αμοιβαία συνεπαγωγή όπως τα 
λογικοπροτασιακά συνώνυμα. 

καταστροφή – 
θεομηνία

ζεστός-καυτός



ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Αντίθεση - Πολυσημία



ΑΝΤΙΘΕΣΗ

βασικότερο χαρακτηριστικό των 
μελών των ζευγών είναι η 

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

άλλο



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



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 

νεκρός-ζωντανός, αληθινός-ψεύτικος, 
θηλυκό-αρσενικό



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

εάν ~ X → Y & εάν ~ Υ → X

αληθινό – ψεύτικο
θηλυκό – αρσενικό



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

μακρύς – κοντός
βαρύς – λεπτός
βαθύς - ρηχός



ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

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

υπερηφάνεια

ζεστό – κρύο 
πικρό – γλυκό

χαρούμενος – 
λυπημένος



ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ

δήλωση εκτίμησης οντότητας

Το ένα μέλος του επικαλυπτόμενου 
αντωνυμικού ζεύγους δηλώνει θετική/

επιδοκιμαστική εκτίμηση ενώ το άλλο μέλος 
αρνητική/ αποδοκιμαστική εκτίμηση

όμορφος / άσχημος
καλός / κακός 

έξυπνος / ανόητος



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

• Ανάστροφα 

• Αντίστροφα

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

αναπαράσταση δύο αντίθετων απόψεων 
μιας σχέσης

πέφτω – σηκώνομαι
μπαίνω-βγαίνω

προχωρώ-υποχωρώ

μπρος – πίσω
πριν – μετά

γονέας – παιδί
γιατρός- ασθενής



ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ

• Γραμμική πολυσημία

• Μη γραμμική πολυσημία

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

μετωνυμίας. 

γάτα
γάτα της Μαρίας

φοιτητές

στόματα
στόματα



ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Ομωνυμία – Παρωνυμία 



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

ομοηχία ομογραφία

δύο ή περισσότερες λέξεις 
που έχουν την ίδια 
φωνητική μορφή 

δύο λέξεις που έχουν την 
ίδια γραπτή μορφή



ΟΜΩΝΥΜΙΑ

απόλυτη
ομωνυμία 

δύο ή περισσότερες λέξεις που 
είναι ομόηχες και ομόγραφες 



ΜΕΡΙΚΗ ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Δύο ή περισσότερες 
λέξεις που είναι απλώς 

ομόηχες



ΜΕΡΙΚΗ ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Τα λεξικά στοιχεία που ικανοποιούν τις ακόλουθες  
συνθήκες
• να μην υπάρχει συγγένεια ως προς τη σημασία
• να υπάρχει ταυτότητα μίας, τουλάχιστον, μορφής
• οι ταυτιζόμενες μορφές τους να είναι γραμματικά 
ισοδύναμες ή

• οι ταυτιζόμενες μορφές τους να μην είναι γραμματικά 
ισοδύναμες



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΣΗΜΙΑΣ - 
ΟΜΩΝΥΜΙΑΣ

Από λεξικογραφική άποψη, οι απόλυτα ομώνυμες λέξεις 
πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις πολύσημες λέξεις. 

Δύο απόλυτα ομώνυμες λέξεις εμφανίζονται στα 
λεξικά ως ανεξάρτητα λήμματα με αρίθμηση

Οι πολλαπλές σημασίες μιας πολύσημης 
λέξης εμφανίζονται ως αριθμημένα 

ενδολήμματα



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

Δύο λέξεις είναι ομώνυμες αν δεν 
μπορεί να ανιχνευτεί κάποια 

ετυμολογική σχέση μεταξύ τους, ενώ 
δύο λέξεις είναι πολύσημες αν 

μπορεί να ανιχνευτεί ετυμολογική 
σχέση μεταξύ τους



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΗΣ

διαίσθηση των ομιλητών/τριών ως προς το 
αν δυο λέξεις συνδέονται σημασιολογικά 

μεταξύ τους

ομώνυμες   δεν υπάρχει κάποια 
σημασιολογική σχέση 

πολύσημες  υπάρχει σημασιολογική σχέση



ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ

• απαραίτητη φωνητική ομοιότητα

• προαιρετική κοινή προέλευση

• προαιρετική σημασιολογική ομοιότητα



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• έχουν φωνητική ομοιότητα

• έχουν κοινή προέλευση (ομόρριζα)

• παρουσιάζουν κάποια σημασιολογική ομοιότητα



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• Έχουν φωνητική ομοιότητα

• Έχουν κοινή προέλευση (ομόρριζα)

• Δεν παρουσιάζουν κάποια ανιχνεύσιμη σημασιολογική 
ομοιότητα



ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ

• Έχουν φωνητική ομοιότητα

• Δεν έχουν κοινή προέλευση

• Δεν παρουσιάζουν σημασιολογική ομοιότητα



ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Μεταφορά – Μετωνυμία - Παλαιωνυμία



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αφορά τη μεταβίβαση της σημασίας μιας λέξης σε 
μια άλλη λέξη, αναγνωρίζοντας την έννοια της 

ομοιότητας

διάκριση κυριολεκτικής
             μεταφορικής  σημασίας



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μηχανισμός μετατροπής των αφηρημένων και μη 
απτών περιοχών  της ανθρώπινης εμπειρίας σε 
έννοιες που είναι οικείες και συγκεκριμένες 

ανάλογα με το πολιτισμικό 
περιβάλλον που 
χρησιμοποιούνται



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

• Πεδίο – πηγή (source – domain), που είναι συγκεκριμένο 
και οικείο

• Πεδίο – στόχος (target domain), που είναι αφηρημένο

• Σύνολο σχέσεων αντιστοίχισης

γνωσιακή προσέγγιση



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σχέσεις αντιστοίχισης

• Οντολογικές σχέσεις, αφορούν τις οντότητες των 
πεδίων πηγής και στόχου

• Επιστημικές σχέσεις, αφορά τη γνώση σχετικά με αυτές 
τις οντότητες



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

θυμός ως θερμότητα υγρού σε δοχείο



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

θυμός ως θερμότητα υγρού σε δοχείο



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

βασίζεται στη γειτνιαστική 
σχέση μεταξύ δύο οντοτήτων 



ΕΙΔΗ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑΣ

• ΟΛΟ αντί του ΜΕΡΟΥΣ 

       Χάλασε το ψυγείο. = ένα συγκεκριμένο εξάρτημα

• ΜΕΡΟΣ αντί του ΟΛΟΥ 

        Ούτε κεραμίδι δεν έχει στο κεφάλι του. = σπίτι

• ΠΕΡΙΕΧΟΝ αντί του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

           Αναστατώθηκε όλο το χωριό. = όλοι οι κάτοικοι

• ΚΤΗΤΩΡ αντί της ΚΤΗΣΗΣ 

            Πότε άλλαξες τα λάδια; = του αυτοκινήτου

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ αντί του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

            Η Εθνική προκρίθηκε στην επόμενη φάση. = η ομάδα της Εθνικής, οι παίκτες

• ΑΙΤΙΟ αντί του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

           Ο ήλιος είναι βλαβερός. = η έκθεση στον ήλιο



ΕΙΔΗ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑΣ

• ΥΛΙΚΟ αντί του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Της πήρα ένα χρυσό για το γάμο = κόσμημα

• ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αντί του ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 

Έχουμε κανονίσει να δούμε Αγγελόπουλο το βράδυ. = ταινία του Αγγελόπουλου 

• ΤΟΠΟΣ αντί του ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Το Τσέρνομπιλ είχε τραγικές συνέπειες τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το 
περιβάλλον. = το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ

• ΤΟΠΟΣ αντί του ΘΕΣΜΟΥ 

Το Μέγαρο Μαξίμου αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. = η κυβέρνηση

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ αντί του ΕΛΕΓΧΟΝΤΟΣ 

• Ο σύλλογος συνέχισε τις κινητοποιήσεις. = τα μέλη του συλλόγου



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

• Εξειδικευμένος βασικός όρος π.χ. πλήρες γάλα

• Γενικευμένος βασικός όρος π.χ. γάλα = γάλα πλήρες σε λίπος

• Γενικευμένος βασικός όρος και νέος παράγωγος όρος 

   π.χ. γάλα & αποβουτυρωμένο γάλα (= γάλα με λιγότερο  

   λίπος)

• Παλαιώνυμο (πλήρες γάλα) 



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

• Το τρίτο στάδιο θεωρείται το σημαντικότερο αφού η 
εμφάνιση ενός νέου όρου (του υποκινητή της 
παλαιωνυμίας) και η συνύπαρξή του με το γενικευμένο 
βασικό όρο προκαλεί τη μετατροπή του γενικευμένου 
βασικού όρου σε παλαιώνυμο με την προσθήκη ενός 
επιθετικού προσδιορισμού. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Περιθωριακές γλώσσες



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

γλωσσικές ποικιλίες που αποτελούν 
ακραίες περιστάσεις κοινωνιακών 

διαλέκτων οι οποίες αναπτύσσονται μέσα 
σε κοινωνικά περιθωριακές ομάδες, οι 

δραστηριότητες των οποίων τις 
τοποθετούν κάποτε εκτός νόμου



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

• Σημαντική παράμετρος η ηλικία  βλ. γλώσσα των νέων

• Άλλες παράμετροι: κοινωνική τάξη, κοινωνική 
απομόνωση, φύλο, παράνομη δραστηριότητα



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

• Μάγκικα ή κουτσαβάκικα ή της πιάτσας 
• Ρεμπέτικα
• Καλιαρντά
• Μηχανόβιων 
• Φαντάρων
• Φυλακισμένων
• Ναρκομανών κ.τ.λ.
                Holmes (2001: 167), Φιλιππάκη-Warburton (1999: 338-339)



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ειδική κατηγορία του λεξικού μιας 
γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται 
από συγκεκριμένες κατηγορίες 

ομιλητών/τριών 

slang vocabulary 

αποτελεί τμήμα των λεγόμενων 
περιθωριακών γλωσσών / ιδιωμάτων 

(slang)
συνθηματικές γλώσσες/ αντιγλώσσες



ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ

Συνθηματικές λέξεις:

• Λέξεις διαλέκτων της ελληνικής

• Παραφθαρμένες ξενικές λέξεις από τουρκική, ιταλική, 
αραβική

Πλούσια σύνθεση περιθωριακών κοινωνικών ομάδων – 
κύματα εξωτερικής & εσωτερικής μετανάστευσης 

ανανέωση



        ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ 

Λέξη Αρχική προέλευση Σημασία
αγγούρι (Ο, ουδ) εικονολέξη αδεξιότητα, δυσκολία
αλμυρό φιστίκι (Επιρρ) εικονολέξη κακοποίηση
βαβούρα (Ο, θηλ) ηχομιμητική φασαρία
γκόμενα (Ο, θηλ) εικονολέξη γυναίκα
δε μπεστ (Επιθ) αγγλική ο/η/το καλύτερος/η/ο
ζούλα (Ο, θηλ) ελληνική κρυφά
θάβω (Ρ) ελληνική κακολογώ, κουτσομπολεύω
καβάτζα (Ο, θηλ) ιταλική κρύπτη
λούκι (Ο, ουδ) εικονολέξη περιπέτεια
λούφα (Ο, θηλ) ελληνική αποφυγή εργασίας, σιωπή
μασάω (Ρ) εικονολέξη ευκολόπιστος
μαστούρα (Ο, θηλ) τουρκική ναρκομανής, ναρκωτικό
μπανίζω (Ρ) εικονολέξη βλέπω (κρυφά)
ξηγιέμαι (Ρ) ελληνική ενεργώ
ο.φ.α. (Ακρων) ελληνική όπου φυσάει ο άνεμος
τζάμπα (Επιρρ/Επιθ) τουρκική δωρεάν
τσαμπουκάς (Ο, αρσ) τουρκική καβγάς, μάγκας
τσαντίλα (Ο, θηλ) τουρκική θυμός



ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Μορφολογική δομή των λέξεων



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



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



ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

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

• Φωνηεντική αλλαγή του θέματος / ετεροίωση π.χ. 
τρέχω-τροχός

• Μετάπλαση π.χ. πλούσιος-α-ο  ο πλούσιος, η πλούσια

• Αλλαγή τονισμού  π.χ. χωράφι - χώραφος 



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



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 



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



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



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



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)


