
υνταγματικζσ ςχζςεισ μεταξφ 
μορφθμάτων: οι λζξεισ

• Σα μορφιματα είναι οι μικρότερεσ μονάδεσ 
αϋ άρκρωςθσ. Λζξθ θ αμζςωσ μεγαλφτερθ 

• Η ζννοια τθσ λζξθσ βρίςκει αντίκριςμα ςτθ 
διαίςκθςθ του ομιλθτι μιασ γλϊςςασ- το 
μόρφθμα όχι

• Αυτό φαίνεται από τισ παφςεισ που 
εμφανίηονται ανάμεςα ςτισ λζξεισ  (όχι μετά 
από  μορφιματα)

• τθ γραφι αυτό αντανακλάται ςτα 
διαςτιματα μεταξφ των λζξεων  



• Ωσ φυςικοί ομιλθτζσ μιασ γλϊςςασ ζχουμε 
τθ διαίςκθςθ (native speaker intuition)  ότι 
οι λζξεισ ζχουν μια αυτοτζλεια που δε 
χαρακτθρίηει τα μορφιματα.

• Όμωσ, όςο ςχετικά απλό είναι να ορίςουμε 
το μόρφθμα, άλλο τόςο  δφςκολο είναι να 
δϊςουμε ζναν οριςμό  τθσ λζξθσ που να 
ιςχφει για όλεσ τισ γλϊςςεσ. 



• Τπάρχουν, λ.χ. γλϊςςεσ με ακίνθτο δυναμικό 
τόνο όπωσ θ φινλανδικι ςτισ οποίεσ οι λζξεισ 
οριοκετοφνται αυτόματα και ο οριςμόσ τουσ 
είναι απλόσ. 

• ε γλϊςςεσ όμωσ με κινθτό δυναμικό τόνο 
όπωσ τα αγγλικά ι τα γερμανικά (όπου 
μποροφμε να ζχουμε και δευτερεφοντα 
τόνο) ζνασ τζτοιοσ οριςμόσ είναι ςχεδόν 
αδφνατοσ. 



• τον κλαςικό οριςμό του Bloomfield
(1933:178)  θ αυτοτζλεια τθσ λζξθσ 
αντικατοπτρίηεται ςτθ δυνατότθτά τθσ 
να αποτελζςει εκφϊνθμα: 

• «λζξθ είναι θ ελάχιςτθ ελεφκερθ 
μορφι, δθλαδι θ ελάχιςτθ μορφι που 
μπορεί να αποτελζςει εκφϊνθμα.» 



• Είναι, όμωσ, τα ελεφκερα γραμματικά 
μορφιματα το, και, από, ότι, μου, τθσ, με
κτλ λζξεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςφμφωνα 
με τον παραπάνω οριςμό; 

• Σα μεταβατικά ριματα  όπωσ αγαπώ, μιςώ
κτλ. κα μποροφςαν να αποτελζςουν 
εκφϊνθμα μποροφν να κεωρθκοφν λζξεισ 
τθσ ελλθνικισ;



• Θα μποροφςαμε να ορίςουμε τθ 
λζξθ ωσ 

«ςυνδυαςμό μορφθμάτων»

κεωρϊντασ ότι θ λζξθ είναι ςτθν 
απλοφςτερθ μορφι τθσ ζνα 
ελεφκερο μόρφθμα. 



Η πολυςθμία του όρου 
«λζξθ» οδθγεί ςτισ  εξισ 

διευκρινίςεισ για τθ χριςθ 
του ςτθ γλωςςολογία:



• Α. Όταν αναφερόμαςτε ςτθν αφθρθμζνθ 
μονάδα του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, 
εννοοφμε δθλαδι ζνα ςυνδυαςμό 
μορφθμάτων, χρθςιμοποιοφμε τον όρο 

• γραμματικι λζξθ (grammatical 
word), π.χ. 

{βροντϊ}  και  {αόριςτοσ}  



Οι γραμματικζσ λζξεισ μποροφν να 
πραγματωκοφν 

• είτε με ακολουκίεσ φωνθμάτων οπότε 
χρθςιμοποιοφμε τον όρο φωνολογικι 
λζξθ (phonological word) …

• είτε με ακολουκίεσ γραμμάτων οπότε 
χρθςιμοποιοφμε τον όρο ορκογραφικι 
λζξθ (orthographic word). 



ΕΣΙ Η γραμματικι λζξθ
{βροντϊ}και{αόριςτοσ}

μπορεί να πραγματωκεί:

• (α) με τισ φωνολογικζσ λζξεισ 
/vrondisa/  /vrondiksa/

• (β) με τισ ορκογραφικζσ  λζξεισ
<βρόντθςα> <βρόντθξα>



• Β. ε ζνα ακόμθ πιο αφθρθμζνο 
επίπεδο από ότι θ γραμματικι 
λζξθ χρθςιμοποιοφμε τον όρο 
λζξθμα (lexeme).



Παράδειγμα:

Σο κοινό ςτοιχείο ςτουσ τφπουσ 
• βρόντθςα, βρόντθξα, βροντάει, 

βροντοφςε κτλ  

είναι το λζξθμα   ΒΡΟΝΣΩ. 
Δθλαδι με το λζξθμα  ΒΡΟΝΣΩ  
υπογραμμίηεται θ κοινι λεξικι 
ςθμαςία που υπάρχει ςτισ διάφορεσ 
γραμματικζσ λζξεισ.  



• Σα λεξιματα και όχι οι λζξεισ 
(μιλϊντασ πάντα με αυςτθροφσ 
γλωςςολογικοφσ όρουσ-όχι 
κακθμερινοφσ)  αποτελοφν τα 
λιμματα ςτο λεξικό μιασ 
γλϊςςασ.



6. φνκεςθ-παραγωγι

Όταν δεν ςυμπίπτουν με ελεφκερα 
μορφιματα οι λζξεισ  ςχθματίηονται με 
τουσ εξισ τρόπουσ:



(α) φνκεςθ  (composition)

• εδϊ θ λζξθ προκφπτει από τον  
ςυνδυαςμό λεξικϊν μορφθμάτων που 
υπάρχουν ανεξάρτθτα από αυτιν. 

• Παραδείγματα:  

• αςπρόμαυρθ, γιδοβοςκόσ, μιςότρελοσ, 
χαλκζντεροσ, γλυκόξινο.  



• Εννοείται ότι ςε κλιτζσ γλϊςςεσ όπωσ τα 
ελλθνικά, δφςκολα κα ςυναντιςουμε 
ςφνκετεσ λζξεισ που να αποτελοφνται 
μόνο από λεξικά μορφιματα. τισ 
γλϊςςεσ αυτζσ, οι ςφνκετεσ λζξεισ 
περιζχουν αναγκαςτικά ζνα ι 
περιςςότερα κλιτικά μορφιματα.



(β) Παραγωγι (derivation. 
υνδυαςμόσ λεξικϊν και γραμματικϊν 

μορφθμάτων . 

Ξε-ριη-ώνω,     

ανκρωπ-ότθτα,   

βουλευτ-ίνα

• Σα παραγωγικά μορφιματα 

ξε-, -ώνω, -ότθτα, -ίνα 



• δεν εμφανίηονται παρά μόνο ςε 
ςυνδυαςμό με κάποιο λεξικό 
μόρφθμα με το οποίο ενϊνονται 
λειτουργικά και δθμιουργοφν ζνα 
ςυνολικό ςθμαινόμενο



• Η ςυμβολι τουσ ςτο ςυνολικό 
ςθμαινόμενο δεν είναι πάντα 
ςτακερι.  Για παράδειγμα, το ξε-
ςτο  ξε-κουράηομαι δθλϊνει «άρςθ 
τθσ κοφραςθσ» ενϊ ςτο ξε-πουλώ 
δθλϊνει «τα πουλάω όλα».  



• Επιπλζον τα παραγωγικά 
μορφιματα επιφζρουν αλλαγι τθσ 
γραμματικισ κατθγορίασ ςτθν 
οποία ανικε το λεξικό μόρφθμα. 
Για παράδειγμα: 

• πάγοσ (ουςιαςτικό)
• παγώνω (ριμα)



Ρίηα, παράκθμα-πρόκθμα-επίκθμα, κζμα

• Ρίηα (root) ονομάηεται το λεξικό 
μόρφθμα που αποτελεί τον 
πυρινα μιασ λζξθσ. 



• Παρακιματα ι προςφφματα 
(affixes) είναι τα γραμματικά 
μορφιματα που τθ ςυνοδεφουν. 



Σα παρακιματα (ι προςφφματα)  
χωρίηονται ςε:  

• προκιματα (prefixes) – που προθγοφνται τθσ 
ρίηασ και

• επικιματα (suffixes) - ζπονται τθσ ρίηασ
• Παραδείγματα:
• Ξε-ριη-ώνω:

• -ριη- ρίηα  
• ξε- πρόκθμα
• -ώνω επίκθμα



• Ανα-χαιτ-ίηω:

• -χαιτ- ρίηα

• ανα- πρόκθμα

• -ίηω επίκθμα



• Θζμα (stem) είναι ο ςυνδυαςμόσ ριηϊν 
και παραγωγικϊν παρακθμάτων, ι 
περιςςοτζρων τθσ μιασ ριηϊν. τισ 
κλιτζσ είναι αυτό που απομζνει όταν 
αφαιρεκοφν τα κλιτικά επικιματα.



• Παραδείγματα:

• Λάμπω κζμα: λάμπ- κατάλθξθ -ω

• Λαμπερόσ κζμα:    λαμπερ- κατάλθξθ -ερόσ
• Πανθγυρίηω κζμα:    πανθγυρ- κατάλθξθ -ίηω
• Γυριςμόσ κζμα:    γυριςμ- κατάλθξθ -όσ
• Touched κζμα: touch- κατάλθξθ -ed
• Untouchables κζμα: untouchable- κατάλθξθ        -s
• Κοκκινογζνθσ κζμα:    κοκκινογζν- κατάλθξθ       - θσ



Είναι φανερό ότι το κζμα μπορεί να 
αναλυκεί ςε άλλα λεξικά ι 
γραμματικά ςυςτατικά ενϊ θ ρίηα 
δεν μπορεί.



7. Συπολογία των γλωςςϊν 
ανάλογα με τθ δομι των λζξεων

• Ανάλογα με τθ ςχζςθ λζξεων-
μορφθμάτων οι γλϊςςεσ 
διακρίνονται ςε     

• (α)  αναλυτικζσ  ι  
απομονωτικζσ και    

• β)   ςυνκετικζσ.



Αναλυτικές ή απομονωτικές (analytic or 

isolating) 

τισ αναλυτικζσ γλϊςςεσ  θ ςχζςθ 
λζξεων-μορφθμάτων είναι ζνα προσ 
ζνα. Δθλαδι οι περιςςότερεσ λζξεισ 
αντιςτοιχοφν ςε ζνα μόρφθμα και τα 
μορφιματα (τόςο λεξικά όςο και 
γραμματικά)  είναι ελεφκερα.  



• Με άλλα λόγια θ γραμματικι ςθμαςία 
δε δθλϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ λζξθσ 
αλλά ζξω απ’ αυτιν είτε με ελεφκερα 
γραμματικά μορφιματα είτε με τθ 
ςειρά των λζξεων ι, ακόμθ, με τθ 
διαφοροποίθςθ τθσ ίδιασ τθσ μορφισ 
με τθ χρθςιμοποίθςθ μουςικοφ τόνου. 



• ’ αυτζσ τισ γλϊςςεσ θ μορφολογικι 
ανάλυςθ δεν παρουςιάηει ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον και ςυνικωσ απορροφάται από 
το επίπεδο τθσ ςφνταξθσ. Αναλυτικζσ 
γλϊςςεσ είναι θ βιετναμικι  και ςε 
μικρότερο βακμό θ κινεηικι. 



Σα παραδείγματα είναι από τθ διάλεκτο του 
Πεκίνου, ςε φωνθτικι γραφι, χωρίσ μουςικό 

τόνο:

[wo]        [mʌn] [tyen] [tsin]

εγϊ ΠΛΗΘ. παιη- πιάνο

«εμείσ  παίηουμε πιάνο»

[wo ]    [mʌn]      [tyen]     [tsin] [lʌ]

εγϊ ΠΛΗΘ. παιη- πιάνο    ΑΟΡΙΣΟ

«εμείσ παίξαμε πιάνο»



Συνθετικές  γλώσσες 

(synthetic languages )

• τισ  ςυνκετικζσ γλϊςςεσ οι λζξεισ ςτθν 
πλειονότθτά τουσ αποτελοφνται από 
περιςςότερα μορφιματα. Αυτό δθλαδι 
που μια αναλυτικι γλϊςςα το εκφράηει 
ζξω από το πλαίςιο τθσ λζξθσ  θ 
ςυνκετικι το εκφράηει μζςα ςτθ λζξθ.  



• Για παράδειγμα ςτθν εςκιμϊικθ –
χαρακτθριςτικι ςυνκετικι γλϊςςα-

δφο λζξεισ εκφράηουν αυτό που ςτα ελλθνικά  
(επίςθσ ςυνκετικι) χρειάηονται ζξι.

[aʁnaʁ -aʁ-jag-ət qux-saxtu-ma-li-t]

• «Μερικά κορίτςια πιγαν να φζρουν ξφλα»



• Εννοείται πωσ  ς’ αυτζσ τισ γλϊςςεσ ο 
ρόλοσ τθσ  μορφολογίασ  είναι πολφ 
ςθμαντικόσ και πολλά προβλιματα τθσ 
ςυντακτικισ ανάλυςθσ 
αντιμετωπίηονται ςτο μορφολογικό 
επίπεδο.



Παράδειγμα από τα ελλθνικά:

• Ο ςκφλοσ παίηει με τον άνκρωπο.

• Ο άνκρωποσ  παίηει με το ςκφλο.

• Η κατάλθξθ –οσ ςτισ λζξεισ άνκρωποσ  
και ςκφλοσ δθλϊνει ότι λειτουργοφν ωσ 
υποκείμενα. 

• Αντίκετα  θ κατάλθξθ  -ο δθλϊνει 
λειτουργία αντικειμζνου.



• Οι ςυνκετικζσ γλϊςςεσ διακρίνονται ςε δφο 
υποκατθγορίεσ με βάςθ τα κριτιρια 

• (α)  τθσ διαιρεςιμότθτασ των λζξεων ςε 
μορφζσ και 

• (β) τθσ μονοςιμαντθσ αντιςτοιχίασ 
ανάμεςα ςε μορφι και μόρφθμα. 



• Οι γλϊςςεσ  για τισ οποίεσ ιςχφουν 
τα δφο αυτά κριτιρια  ονομάηονται 
ςυγκολλθτικζσ (agglutinating) και 
αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό 
των γλωςςϊν του κόςμου



ε μία κατ’ εξοχιν ςυγκολλθτικι 
γλϊςςα, τθν τουρκικι,

μια λζξθ πραγματϊνεται με μια ακολουκία 
μορφϊν κακεμιά από τισ οποίεσ αντιςτοιχεί 
ςε ζνα και μόνο μόρφθμα και ςυνακόλουκα 
ςε μία και μόνθ ςθμαςία:

Oda =δωμάτιο  lar= πλθκυντικόσ  
dan= από
Odalar=δωμάτια    
odalardan=από τα δωμάτια
odadan=από το δωμάτιο 



δηλαδή

• Μποροφμε εφκολα να διαιρζςουμε 
τθ λζξθ ςτισ ςυνιςτϊςεσ μορφζσ 
ενϊ θ διάκριςθ μόρφθμα-μορφι 
δεν είναι τόςο ςθμαντικι μιασ και 
ςυμπίπτουν.



• τισ κλιτζσ (inflecting) γλϊςςεσ ο 
τεμαχιςμόσ τθσ λζξθσ ςε μορφζσ 
δεν είναι πάντα εφκολθ υπόκεςθ, 
δεδομζνου ότι θ ίδια μορφι μπορεί 
να εκφράηει δφο ι περιςςότερα 
μορφιματα ςτο ίδιο περιβάλλον.



• Παραδείγματα:

• Ασ τεμαχίςουμε τθ λζξθ μθτζρα:

• μθτζρ+α

Ποιο μόρφθμα πραγματϊνεται ςτο –α; 

• Σουλάχιςτον το μόρφθμα {ονομαςτικι 
πτϊςθ}

( και {ενικόσ  αρικμόσ}, {κθλυκό})



• ε ςυνδυαςμό όμωσ με τθ μορφι   

πατζρ- ςτθ λζξθ πατζρα 

θ ίδια μορφι –α πραγματϊνει το 
μόρφθμα {αιτιατικι πτϊςθ} (και 
{αρςενικό}, {ενικόσ αρικμόσ}).



• Και ςτθ λζξθ  γραφεία θ ίδια 
μορφι  -α πραγματϊνει, μαηί με τθ 
μορφι γραφ-, το μόρφθμα   

{ονομαςτικι πτϊςθ} αλλά 
{πλθκυντικόσ αρικμόσ}, 
{ουδζτερο γζνοσ}. 



• Βλζπουμε δθλαδι ότι ανάλογα με 
το λεξικό μόρφθμα που προθγείται 
το –α μπορεί να δθλϊνει τόςο 
ονομαςτικι όςο και αιτιατικι 
πτϊςθ (τουλάχιςτον).



• Αν τϊρα τεμαχίςουμε τθ λζξθ 
μθτζρα ςε ςχζςθ με τθ γενικι 
πτϊςθ τθσ ίδιασ λζξθσ  τότε 
μποροφμε εξίςου ςωςτά  να 
κεωριςουμε  ότι θ ονομαςτικι 
πραγματϊνεται με μθδενικι μορφι 
(0) ενϊ θ γενικι με τθ μορφι –σ.



• Βζβαια οφτε αυτόσ ο τεμαχιςμόσ λφνει το 
πρόβλθμα  αφοφ και με το -σ ζχουμε να 
αντιμετωπίςουμε αντίςτοιχα προβλιματα  
όπωσ με το –α.  Η ςυηιτθςθ αυτι μασ 
βοθκάει να εντοπίςουμε το πρόβλθμα ςτθν 
ταξινόμθςθ του τεμαχίου -α: ανικει  το 
τεμάχιο αυτό ςτο λεξικό ι ςτο γραμματικό 
μόρφθμα;



• Από τα παραπάνω ςυνάγουμε ότι 
οι διαδικαςίεσ του τεμαχιςμοφ και 
τθσ ταξινόμθςθσ δεν ενδείκνυνται 
πάντα για τθν εξεφρεςθ των 
φωνθμάτων μιασ γλϊςςασ. 



• Σο μορφολογικό μοντζλο ςτο οποίο 
υπάγονται γνωςτό ωσ «ςτοιχείο και 
διάταξθ» τονίηει τθ ςτατικότθτα του 
γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και είναι 
κατάλλθλο για τισ  ςυγκολλθτικζσ 
ςυνκετικζσ  και τισ  αναλυτικζσ. 



• Η δυναμικι κεϊρθςθ των 
γλωςςικϊν ςχζςεων  οδθγεί ςτο 
μορφολογικό μοντζλο που 
χαρακτθρίηεται ωσ «ςτοιχείο και 
διαδικαςία»  και ζχει υιοκετθκεί 
και από τθ Γενετικι 
Μεταςχθματιςτικι Γραμματικι.   



• Η παραδοςιακι άποψθ που κεωρεί, 
αντίκετα με τα δφο προθγοφμενα μοντζλα, 
τθ λζξθ και όχι το μόρφθμα βαςικι μονάδα 
αντικατοπτρίηεται ςτο μορφολογικό μοντζλο  
«λζξθ και παράδειγμα»  όπου  «λζξθ»  
ςθμαίνει λζξθμα και «παράδειγμα»  το 
κλιτικό παράδειγμα (το ςφνολο δθλαδι των 
γραμματικϊν λζξεων) του λεξιματοσ.  



• Σα τελευταία δφο μοντζλα είναι 
καταλλθλότερα για τθν 
περιγραφι των κλιτϊν γλωςςϊν  
(όπωσ και τα ελλθνικά)



Τπάρχουν γλϊςςεσ όπου ζνα 
μόνο φωνιεν παίηει το ρόλο 
ενόσ ολόκλθρου μορφιματοσ.



παράδειγμα από τθ γλϊςςα  Gta?  Νότιο 
Μοφντα τθσ Ινδίασ:

Βαςικι λζξθ KITON =     Θεόσ        /kiton/ 

katan = ίςοσ με  κεό ωσ προσ τθ δφναμθ
kitin = μικρότεροσ, πιο αδφναμοσ από      

κεό
kitan/katon =  ςε χαμθλότερθ ιεραρχία 

από κεό
kutan = όχι ακριβϊσ κεόσ (πχ πνεφμα, 

φάνταςμα)



• Βαςικι λζξθ /kesu/= είδοσ ινδικοφ ςάρι για 
το κρφο

• kasa = ροφχο περίπου ςαν το kesu ςε υφι 
και μζγεκοσ

• kisi = μικρότερο και από λεπτό φφαςμα

• kesa/kasu = μεγάλο/χοντρό κομμάτι φφαςμα 
παλιό ι ςχιςμζνο και φορεμζνο ςαν kesu

• kusa = οποιοδιποτε φφαςμα για το κρφο



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

• Ποια μορφιματα πραγματϊνονται 
ςτισ ακόλουκεσ λζξεισ τθσ 
αφρικανικισ γλϊςςασ Congo 
Swahili;



• Ninasema “μιλάω”

• Wunasema “μιλάσ”

• Anasema “μιλάει”

• Ninaona “βλζπω”

• Ninapika “χτυπώ”

• Ninamupika “τον χτυπώ”              



• Sema μιλώ ni α΄πρόςωπο na ενεςτώτασ

• Sema μιλώ wu β΄ na

• Sema μιλώ a γ΄ na

• Ana βλζπω ni α΄ na

• Pica χτυπώ ni α΄ na

• Pica χτυπώ ni α΄ na mu τον



Σα παρακάτω παραδείγματα ενιςχφουν ι 
ακυρϊνουν τα ςυμπεράςματά ςασ;

• Ninasoma “διαβάηω”

• Anasoma “διαβάηει”

• Nilisoma “διάβαηα”

• Alisoma “διάβαηε”

• Nitasoma “κα διαβάςω”

• Atasoma “κα διαβάςει”



• Soma διαβάηω ni α΄ na Eνεςτώτασ

• Soma a     γ΄ na

• Soma ni α΄ li Παρατατικόσ 

• Soma a    γ΄ li

• Soma ni α’ ta Μζλλων τ

• Soma a γ’ ta



Ποια μορφιματα πραγματϊνονται 
ςτισ λζξεισ:

• Παράκθμα

παρα- -κθμ- -α



• Επίκθμα

επί- -κθμ- -α



• Προκιματα

προ- -κθμ- -ατ       -α



• Ενκυμιματα

εν- κυμ- -θματ- -α



• Επικιματα

επι- κθμ- ατ- -α


