
 
Συνταγµατικές σχέσεις µεταξύ µορφηµάτων: οι λέξεις  

  

• Τα µορφήµατα είναι οι µικρότερες µονάδες 
α΄ άρθρωσης. Λέξη η αµέσως µεγαλύτερη  

• Η έννοια της λέξης βρίσκει αντίκρισµα στη 
διαίσθηση του οµιλητή µιας γλώσσας- το 
µόρφηµα όχι 

• Αυτό φαίνεται από τις παύσεις που 
εµφανίζονται ανάµεσα στις λέξεις  (όχι µετά 
από  µορφήµατα) 

• Στη γραφή αυτό αντανακλάται στα 
διαστήµατα µεταξύ των λέξεων   

 



• Ως φυσικοί οµιλητές µιας γλώσσας έχουµε 
τη διαίσθηση (native speaker intuition)  
ότι οι λέξεις έχουν µια αυτοτέλεια που δε 
χαρακτηρίζει τα µορφήµατα. 

• Όµως, όσο σχετικά απλό είναι να 
ορίσουµε το µόρφηµα, άλλο τόσο  
δύσκολο είναι να δώσουµε έναν ορισµό  
της λέξης που να ισχύει για όλες τις 
γλώσσες. 



• Υπάρχουν, λ.χ. γλώσσες µε ακίνητο 
δυναµικό τόνο όπως η φινλανδική στις 
οποίες οι λέξεις οριοθετούνται αυτόµατα 
και ο ορισµός τους είναι απλός.  

• Σε γλώσσες όµως µε κινητό δυναµικό 
τόνο όπως τα αγγλικά ή τα γερµανικά 
(όπου µπορούµε να έχουµε και 
δευτερεύοντα τόνο) ένας τέτοιος 
ορισµός είναι σχεδόν αδύνατος. 



• Στον κλασικό ορισµό του Bloomfield 
(1933:178)  η αυτοτέλεια της λέξης 
αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά 
της να αποτελέσει εκφώνηµα:  
• «λέξη είναι η ελάχιστη ελεύθερη 

µορφή,  δηλαδή η ελάχιστη µορφή 
που µπορεί να αποτελέσει 
εκφώνηµα.» 



• Είναι, όµως, τα ελεύθερα γραµµατικά 
µορφήµατα το, και, από, ότι, µου, της, 
µε κτλ λέξεις της ελληνικής γλώσσας 
σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό;  

  
• Τα µεταβατικά ρήµατα  όπως αγαπώ, 

µισώ κτλ. θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν εκφώνηµα µπορούν να 
θεωρηθούν λέξεις της ελληνικής;



• Θα µπορούσαµε να ορίσουµε τη 
λέξη ως  

«συνδυασµό µορφηµάτων» 
θεωρώντας ότι η λέξη είναι στην 
απλούστερη µορφή της ένα 
ελεύθερο µόρφηµα. 



   Η πολυσηµία του όρου 
«λέξη» οδηγεί στις  εξής 
διευκρινίσεις για τη χρήση 
του στη γλωσσολογία: 

 



• Α. Όταν αναφερόµαστε στην αφηρηµένη 
µονάδα του γλωσσικού συστήµατος, 
εννοούµε δηλαδή ένα συνδυασµό 
µορφηµάτων, χρησιµοποιούµε τον όρο  
• γραµµατική λέξη (grammatical 

word), π.χ.  
      {βροντώ}  και  {αόριστος}  



 
Οι γραµµατικές λέξεις µπορούν να πραγµατωθούν  

• είτε µε ακολουθίες φωνηµάτων οπότε 
χρησιµοποιούµε τον όρο φωνολογική 
λέξη (phonological word) … 

• είτε µε ακολουθίες γραµµάτων οπότε 
χρησιµοποιούµε τον όρο 
ορθογραφική λέξη  (orthographic 
word). 



 
ΕΤΣΙ Η γραµµατική  λέξη   
 {βροντώ}και{αόριστος}  

   µπορεί να πραγµατωθεί: 

• (α) µε τις φωνολογικές λέξεις   
 /vrondisa/  /vrondiksa/ 

• (β) µε τις ορθογραφικές  λέξεις  
<βρόντησα> <βρόντηξα> 

 



• Β. Σε ένα ακόµη πιο 
αφηρηµένο επίπεδο από ότι η 
γραµµατική λέξη 
χρησιµοποιούµε τον όρο 
λέξηµα (lexeme).  



Παράδειγµα:  

Το κοινό στοιχείο στους τύπους   
• βρόντησα, βρόντηξα, βροντάει, 
βροντούσε κτλ   

 είναι το λέξηµα   ΒΡΟΝΤΩ.  
  Δηλαδή µε το λέξηµα  ΒΡΟΝΤΩ  
υπογραµµίζεται η κοινή λεξική 
σηµασία που υπάρχει στις 
διάφορες γραµµατικές λέξεις.  



• Τα λεξήµατα και όχι οι λέξεις 
(µιλώντας πάντα µε αυστηρούς 
γλωσσολογικούς όρους-όχι 
καθηµερινούς)  αποτελούν τα 
λήµµατα στο λεξικό µιας 
γλώσσας. 

 



6. Σύνθεση-παραγωγή  

Όταν δεν συµπίπτουν µε ελεύθερα 
µορφήµατα οι λέξεις  σχηµατίζονται 
µε τους εξής τρόπους:



(α) Σύνθεση  (composition)

• εδώ η λέξη προκύπτει από τον  
συνδυασµό λεξικών µορφηµάτων 
που υπάρχουν ανεξάρτητα από 
αυτήν.  
• Παραδείγµατα:   
• ασπρόµαυρη, γιδοβοσκός, 

µισότρελος, χαλκέντερος, 
γλυκόξινο.  



• Εννοείται ότι σε κλιτές γλώσσες 
όπως τα ελληνικά, δύσκολα θα 
συναντήσουµε σύνθετες λέξεις που 
να αποτελούνται µόνο από λεξικά 
µορφήµατα. Στις γλώσσες αυτές, οι 
σύνθετες λέξεις περιέχουν 
αναγκαστικά ένα ή περισσότερα 
κλιτικά µορφήµατα.



 
(β) Παραγωγή (derivation.  

 Συνδυασµός λεξικών και γραµµατικών µορφηµάτων .  

Ξε-ριζ-ώνω,      
ανθρωπ-ότητα,    
βουλευτ-ίνα 
• Τα παραγωγικά µορφήµατα     
    ξε-, -ώνω, -ότητα, -ίνα   



• δεν εµφανίζονται παρά µόνο σε 
συνδυασµό µε κάποιο λεξικό 
µόρφηµα µε το οποίο ενώνονται 
λειτουργικά και δηµιουργούν 
ένα συνολικό σηµαινόµενο



• Η συµβολή τους στο συνολικό 
σηµαινόµενο δεν είναι πάντα 
σταθερή.  Για παράδειγµα, το  
ξε- στο  ξε-κουράζοµαι  δηλώνει 
«άρση της κούρασης» ενώ στο 
ξε-πουλώ δηλώνει «τα πουλάω 
όλα».  



• Επιπλέον τα παραγωγικά 
µορφήµατα επιφέρουν αλλαγή 
της γραµµατικής κατηγορίας 
στην οποία ανήκε το λεξικό 
µόρφηµα. Για παράδειγµα:  
•  πάγος (ουσιαστικό)          
• παγώνω (ρήµα)  



Ρίζα, παράθηµα-πρόθηµα-επίθηµα, θέµα  

• Ρίζα (root) ονοµάζεται το 
λεξικό µόρφηµα που αποτελεί 
τον πυρήνα µιας λέξης. 



• Παραθήµατα ή προσφύµατα 
(affixes)  είναι τα γραµµατικά 
µορφήµατα που τη 
συνοδεύουν. 



 
Τα παραθήµατα    (ή προσφύµατα)  χωρίζονται σε:   

• προθήµατα (prefixes) – που προηγούνται 
της ρίζας και 

• επιθήµατα (suffixes) - έπονται της ρίζας 
• Παραδείγµατα: 
• Ξε-ριζ-ώνω: 
  
•  -ριζ-   ρίζα   
•   ξε-   πρόθηµα 
• -ώνω   επίθηµα



• Ανα-χαιτ-ίζω: 

• -χαιτ-   ρίζα 
•  ανα-   πρόθηµα 
•  -ίζω   επίθηµα



  

• Θέµα (stem) είναι ο συνδυασµός 
ριζών και παραγωγικών 
παραθηµάτων, ή περισσοτέρων της 
µιας ριζών. Στις κλιτές είναι αυτό 
που αποµένει όταν αφαιρεθούν τα 
κλιτικά επιθήµατα. 

 



• Παραδείγµατα: 
  
• Λάµπω  θέµα:    λάµπ- κατάληξη  -ω  
• Λαµπερός  θέµα:    λαµπερ- κατάληξη -ερός 
• Πανηγυρίζω θέµα:    πανηγυρ- κατάληξη -ίζω 
• Γυρισµός  θέµα:    γυρισµ-  κατάληξη -ός 
• Touched  θέµα:    touch-    κατάληξη -ed 
• Untouchables θέµα:    untouchable- κατάληξη        

-s  
• Κοκκινογένης θέµα:    κοκκινογέν-   κατάληξη       

- ης 
 



 Είναι φανερό ότι το θέµα µπορεί 
να αναλυθεί σε άλλα λεξικά ή 
γραµµατικά συστατικά ενώ η 
ρίζα δεν µπορεί.



   
7. Τυπολογία των γλωσσών ανάλογα µε τη δοµή των λέξεων 

• Ανάλογα µε τη σχέση 
λέξεων-µορφηµάτων οι 
γλώσσες διακρίνονται σε      
• (α)  αναλυτικές  ή  
αποµονωτικές και     
• β)   συνθετικές.



Αναλυτικές ή αποµονωτικές (analytic or isolating)  

 Στις αναλυτικές γλώσσες  η σχέση 
λέξεων-µορφηµάτων είναι ένα προς 
ένα. Δηλαδή οι περισσότερες λέξεις 
αντιστοιχούν σε ένα µόρφηµα και τα 
µορφήµατα (τόσο λεξικά όσο και 
γραµµατικά)  είναι ελεύθερα.  



• Με άλλα λόγια η γραµµατική 
σηµασία δε δηλώνεται στο πλαίσιο 
της λέξης αλλά έξω απ’ αυτήν είτε 
µε ελεύθερα γραµµατικά µορφήµατα 
είτε µε τη σειρά των λέξεων ή, 
ακόµη, µε τη διαφοροποίηση της 
ίδιας της µορφής µε τη 
χρησιµοποίηση µουσικού τόνου. 



• Σ’ αυτές τις γλώσσες η µορφολογική 
ανάλυση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και συνήθως απορροφάται 
από το επίπεδο της σύνταξης. 
Αναλυτικές γλώσσες είναι η βιετναµική  
και σε µικρότερο βαθµό η κινεζική. 



Τα παραδείγµατα είναι από τη διάλεκτο του 
Πεκίνου, σε φωνητική γραφή, χωρίς µουσικό τόνο:

[wo]        [mÃn] [tyen]   [tsin] 
εγώ     ΠΛΗΘ.        παιζ-     πιάνο 
  «εµείς  παίζουµε πιάνο» 
  
[wo ]    [mÃn]      [tyen]     [tsin]        [lÃ] 
εγώ     ΠΛΗΘ.     παιζ-    πιάνο       
ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

 «εµείς παίξαµε πιάνο»



Συνθετικές  γλώσσες  
(synthetic languages ) 

• Στις  συνθετικές γλώσσες οι λέξεις 
στην πλειονότητά τους 
αποτελούνται από περισσότερα 
µορφήµατα. Αυτό δηλαδή που µια 
αναλυτική γλώσσα το εκφράζει έξω 
από το πλαίσιο της λέξης  η 
συνθετική το εκφράζει µέσα στη 
λέξη.  



• Για παράδειγµα στην εσκιµώικη –
χαρακτηριστική συνθετική γλώσσα-  

δύο λέξεις εκφράζουν αυτό που στα ελληνικά  
(επίσης συνθετική) χρειάζονται έξι. 

  

[aÒnaÒ -aÒ-jag-«t    qux-saxtu-ma-li-
t] 

  
• «Μερικά κορίτσια πήγαν να φέρουν ξύλα»



• Εννοείται πως  σ’ αυτές τις γλώσσες 
ο ρόλος της  µορφολογίας  είναι 
πολύ σηµαντικός και πολλά 
προβλήµατα της συντακτικής 
ανάλυσης αντιµετωπίζονται στο 
µορφολογικό επίπεδο.



Παράδειγµα από τα ελληνικά:  

• Ο σκύλος παίζει µε τον άνθρωπο. 
• Ο άνθρωπος  παίζει µε το σκύλο. 
• Η κατάληξη –ος  στις λέξεις 
άνθρωπος  και  σκύλος δηλώνει ότι 
λειτουργούν ως υποκείµενα.  
•  Αντίθετα  η κατάληξη  -ο   δηλώνει 
λειτουργία αντικειµένου.



• Οι συνθετικές γλώσσες διακρίνονται σε 
δύο υποκατηγορίες µε βάση τα κριτήρια 
  
• (α)  της διαιρεσιµότητας των λέξεων 
σε µορφές και  
• (β) της µονοσήµαντης αντιστοιχίας 
ανάµεσα σε µορφή και µόρφηµα. 



• Οι γλώσσες  για τις οποίες 
ισχύουν τα δύο αυτά κριτήρια  
ονοµάζονται συγκολλητικές 
(agglutinating) και αποτελούν 
το µεγαλύτερο ποσοστό των 
γλωσσών του κόσµου



Σε µία κατ’ εξοχήν συγκολλητική 
γλώσσα, την τουρκική,

µια λέξη πραγµατώνεται µε µια ακολουθία 
µορφών καθεµιά από τις οποίες 
αντιστοιχεί σε ένα και µόνο µόρφηµα και 
συνακόλουθα σε µία και µόνη σηµασία: 

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



δηλαδή

• Μπορούµε εύκολα να 
διαιρέσουµε τη λέξη στις 
συνιστώσες µορφές ενώ η 
διάκριση µόρφηµα-µορφή δεν 
είναι τόσο σηµαντική µιας και 
συµπίπτουν.



• Στις κλιτές (inflecting) γλώσσες 
ο τεµαχισµός της λέξης σε 
µορφές δεν είναι πάντα εύκολη 
υπόθεση, δεδοµένου ότι η ίδια 
µορφή µπορεί να εκφράζει δύο 
ή περισσότερα µορφήµατα στο 
ίδιο περιβάλλον.



• Παραδείγµατα: 
• Ας τεµαχίσουµε τη λέξη µητέρα:  
• µητέρ+α    
Ποιο µόρφηµα πραγµατώνεται στο –α;   
• Τουλάχιστον το µόρφηµα 

{ονοµαστική πτώση} 
 ( και {ενικός  αριθµός}, {θηλυκό})



• Σε συνδυασµό όµως µε τη µορφή    
  πατέρ-    στη λέξη πατέρα  
η ίδια µορφή –α πραγµατώνει το 

µόρφηµα {αιτιατική πτώση} (και 
{αρσενικό}, {ενικός αριθµός}).



• Και στη λέξη  γραφεία  η ίδια 
µορφή  -α πραγµατώνει, µαζί µε 
τη µορφή  γραφ-, το µόρφηµα   
{ονοµαστική πτώση} αλλά 
{πληθυντικός αριθµός}, 
{ουδέτερο γένος}. 



• Βλέπουµε δηλαδή ότι ανάλογα 
µε το λεξικό µόρφηµα που 
προηγείται το –α µπορεί να 
δηλώνει τόσο ονοµαστική όσο 
και αιτιατική πτώση 
(τουλάχιστον).



• Αν τώρα τεµαχίσουµε τη λέξη 
µητέρα σε σχέση µε τη γενική 
πτώση της ίδιας λέξης  τότε 
µπορούµε εξίσου σωστά  να 
θεωρήσουµε  ότι η ονοµαστική 
πραγµατώνεται µε µηδενική µορφή 
(0) ενώ η γενική µε τη µορφή –ς.  



• Βέβαια ούτε αυτός ο τεµαχισµός λύνει το 
πρόβληµα  αφού και µε το -ς  έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε αντίστοιχα προβλήµατα  
όπως µε το –α.  Η συζήτηση αυτή µας 
βοηθάει να εντοπίσουµε το πρόβληµα 
στην ταξινόµηση του τεµαχίου -α: ανήκει  
το τεµάχιο αυτό στο λεξικό ή στο 
γραµµατικό µόρφηµα;



• Από τα παραπάνω συνάγουµε 
ότι οι διαδικασίες του 
τεµαχισµού και της ταξινόµησης 
δεν ενδείκνυνται πάντα για την 
εξεύρεση των φωνηµάτων µιας 
γλώσσας. 



• Το µορφολογικό µοντέλο στο 
οποίο υπάγονται γνωστό ως 
«στοιχείο και διάταξη» τονίζει 
τη στατικότητα του γλωσσικού 
συστήµατος και είναι κατάλληλο 
για τις  συγκολλητικές 
συνθετικές  και τις  αναλυτικές. 



• Η δυναµική θεώρηση των 
γλωσσικών σχέσεων  οδηγεί στο 
µορφολογικό µοντέλο που 
χαρακτηρίζεται ως «στοιχείο και 
διαδικασία»  και έχει υιοθετηθεί 
και από τη Γενετική 
Μετασχηµατιστική Γραµµατική.   



• Η παραδοσιακή άποψη που θεωρεί, 
αντίθετα µε τα δύο προηγούµενα 
µοντέλα, τη λέξη και όχι το µόρφηµα 
βασική µονάδα αντικατοπτρίζεται στο 
µορφολογικό µοντέλο  «λέξη και 
παράδειγµα»  όπου  «λέξη»  σηµαίνει 
λέξηµα και «παράδειγµα»  το κλιτικό 
παράδειγµα (το σύνολο δηλαδή των 
γραµµατικών λέξεων) του λεξήµατος.  



• Τα τελευταία δύο µοντέλα 
είναι καταλληλότερα για την 
περιγραφή των κλιτών 
γλωσσών  (όπως και τα 
ελληνικά)



 Υπάρχουν γλώσσες όπου ένα 
µόνο φωνήεν παίζει το ρόλο 
ενός ολόκληρου µορφήµατος.



 
 

παράδειγµα από τη γλώσσα  Gta?  Νότιο Μούντα της Ινδίας:  
 

  

 Βασική λέξη KITON    =     Θεός        /kiton/  

katan  = ίσος µε  θεό ως προς τη δύναµη 
 kitin    = µικρότερος, πιο αδύναµος από      
θεό 

 kitan/katon =  σε χαµηλότερη ιεραρχία 
από θεό 

 kutan = όχι ακριβώς θεός (πχ πνεύµα, 
φάντασµα) 

 



• Βασική λέξη /kesu/= είδος ινδικού σάρι για 
το κρύο 

• kasa = ρούχο περίπου σαν το kesu σε υφή 
και µέγεθος 

• kisi = µικρότερο και από λεπτό ύφασµα 
• kesa/kasu = µεγάλο/χοντρό κοµµάτι 
ύφασµα παλιό ή σχισµένο και φορεµένο 
σαν kesu 

• kusa = οποιοδήποτε ύφασµα για το κρύο



 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

• Ποια µορφήµατα 
πραγµατώνονται στις ακόλουθες 
λέξεις της αφρικανικής γλώσσας 
Congo Swahili;



• Ninasema      “µιλάω” 
• Wunasema   “µιλάς” 
• Anasema   “µιλάει” 
• Ninaona   “βλέπω” 
• Ninapika   “χτυπώ” 
• Ninamupika   “τον 
χτυπώ”              



• Sema     µιλώ ni   α΄πρόσωπο na   
ενεστώτας 

• Sema    µιλώ wu  β΄  na    
• Sema   µιλώ a    γ΄   na   
• Ana    βλέπω ni  α΄    na 
• Pica  χτυπώ ni  α΄     na 
• Pica  χτυπώ ni  α΄   na mu     
τον



   
Τα παρακάτω παραδείγµατα ενισχύουν ή ακυρώνουν τα συµπεράσµατά σας;  

• Ninasoma  “διαβάζω” 
• Anasoma  “διαβάζει” 
• Nilisoma  “διάβαζα” 
• Alisoma  “διάβαζε” 
• Nitasoma  “θα διαβάσω” 
• Atasoma  “θα διαβάσει”



• Soma  διαβάζω ni     α΄ na     
Eνεστώτας 

• Soma    a     γ΄ na 
• Soma   ni   α΄ li       Παρατατικός  
• Soma  a    γ΄  li 
• Soma  ni   α’ ta  Μέλλων Στ 
• Soma  a     γ’  ta



 
Ποια µορφήµατα πραγµατώνονται στις λέξεις:  

• Παράθηµα  
  
παρα-  -θηµ- -α



• Επίθηµα   
επί-  -θηµ-  -α



• Προθήµατα  
 προ- -θηµ-  -ατ       -α



• Ενθυµήµατα  
εν-  θυµ-  -ηµατ- -α



• Επιθήµατα 
επι-  θηµ-  ατ-  -α


