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ΓΛΩ 372:  ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Λεξικό: ο νοητικός κατάλογος με τις πληροφορίες για τις λέξεις μιας γλώσσας (λήμματα).  

Πληροφορίες: α) φωνητικές και φωνολογικές (πώς προφέρονται), β) σημασιολογικές (ποια 

είναι η λεξική σημασία τους), γ) μορφολογικές (πώς συνδυάζονται τα μορφήματα για τον 

σχηματισμό κλιτικών, παραγωγικών και σύνθετων τύπων) και γ) συντακτικές (τα  

χαρακτηριστικά των λημμάτων που ρυθμίζουν τη χρήση τους στον φραστικό δείκτη). 

Γιατί είναι σημαντικές οι συντακτικές πληροφορίες; Παίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή της 

πρότασης καθώς η συντακτική κατηγορία στην οποία ανήκει μια λέξη και οι άλλες 

συντακτικές ιδιότητες που τη συνοδεύουν είναι αυτές που καθορίζουν την κατανομή της. 

 

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

(α) κατηγοριοποίηση 

Χαρακτηριστικά κατηγορίας: πληροφορίες σχετικά με τη συντακτική κατηγορία στην οποία 

ανήκει το κάθε λήμμα. Η συντακτική κατηγορία κάθε λέξης είναι η πρώτη από τις 

πληροφορίες που συνοδεύει κάθε λήμμα στο Λεξικό. 

Οι βασικές λεξικές κατηγορίες {Ρ, Ο, Ε, Προθ} προσδιορίζονται με βάση κατηγοριακά 

χαρακτηριστικά: 

 Ρήμα Όνομα Επίθετο Πρόθεση 

Ο - + + - 

Ρ + - + - 

Η αναφορά σε κατηγοριακά χαρακτηριστικά είναι πολλαπλά χρήσιμη. Π.χ.: 

Οι [+Ο] κατηγορίες διαθέτουν συμφωνία: 

 Η ωραία κουζίνα                    Οι ωραίες κουζίνες 

Το Ρ και η Προθ μπορούν να έχουν  ένα ονοματικό συμπλήρωμα. 

 Μετέφερε το τραπέζι  Στο τραπέζι 

Οι [-Ρ] κατηγορίες  (ο, Προθ) εμφανίζονται στη δομή «είναι  [-Ρ] που ...»:  

 Είναι ο Γιάννης που λείπει 

 Στη βιβλιοθήκη ήταν που κλειδώθηκε 

 

-Είδη λέξεων/ (λεξικών) μορφημάτων 

Λέξεις περιεχομένου (ανοικτής τάξης): Όνομα, Επίθετο, Επίρρημα κλπ 

Δηλώνουν: αντικείμενα, δραστηριότητες, ιδιότητες και ιδέες: π.χ. Παιδί, χαρά, πράσινο 

Λειτουργικές λέξεις (κλειστής τάξης)  

Γραμματική λειτουργία: Άρθρο, Αντωνυμία, Προσδιοριστικός Δείκτης, Συμπληρωματικός 

Δείκτης,  κλπ 

 

(β) κατηγοριακή επιλογή 

(i) Χαρακτηριστικά υποκατηγοριοποίησης (c-selection): η πληροφορία για το τι/ποια 

κατηγορία επιλέγει ένα λήμμα/λεξικό στοιχείο (ποιο είναι το συγκεκριμένο συντακτικό του 

πλαίσιο).  



 
 
 
 
2 
 

 

Συγκεκριμένα ο όρος αυτός αναφέρεται στα απαραίτητα συμπληρώματα των λεξικών 

κατηγοριών.  Το ρήμα, για παράδειγμα, επιλέγει μηδενικό, ένα ή δύο συμπληρώματα.  

Δείτε τα πλαίσια υποκατηγοριοποίησης των παρακάτω ρημάτων (η __ δηλώνει την κατανομή 

της λέξης· οι αγκύλες δηλώνουν ότι η υποκατηγοριοποίηση είναι χαρακτηριστικό του 

λήμματος):  

(1) κοιμάμαι: Ρ, [ __ ] 

    χασμουριέμαι:  Ρ, [ __ ] 

 καταβροχθίζω:  Ρ, [_ΟΦ] 

 πίνω: Ρ, [_(ΟΦ)] 

 υπολογίζω: [_[Προθ σε ΟΦ]] 

 ρωτάω:  Ρ, [_Π], [_OΦ] 

 έγραψε ένα βιβλίο: Ρ, [ __ , ΟΦ] 

 έδωσε ένα δώρο στον Γιάννη: Ρ, [ ___ , ΟΦ , ΠροθΦ]  

 πήγε στο σπίτι: Ρ, [ ___ , ΠροθΦ] (14) 

  !!! Ποια τα πλαίσια υποκατηγοριοποίησης των παρακάτω; 

 

(2)   α. Η Τόπσυ χασμουρήθηκε. 

 β. Η Τόπσυ ήπιε το γάλα της. 

 γ.  Η Τόπσυ έδωσε το φαΐ της στα γατιά της.    

Η δομή των ρημάτων στο (1) αντανακλά την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ μεταβατικών και 

αμετάβατων ρημάτων. 

 Αμετάβατα (μονοσθενή): χαμογελώ, περπατάω, πεθαίνω, τρέχω 

 Μεταβατικά (δισθενή): φιλάω, μιμούμαι, αγαπάω, φωτογραφίζω  

 Μεταβατικά με δύο συμπληρώματα (τρισθενή): δίνω, στέλνω, βάζω, αλείφω 

 Μηδενικού σθένους: βρέχει, χιονίζει 

!!! Πού έγκειται η αντιγραμματικότητα στο (3); 

(3) α. * Η Τόπσυ χασμουρήθηκε το γάλα της. 

 β. *?Η Τόπσυ ήπιε. 

 γ.  Η Τόπσυ έδωσε (*(??το φαί της) (??στα γατιά της)). 

Η προαιρετική παρουσία χαρακτηριστικών υποκατηγοριοποίησης, όπως στην περίπτωση του 

διαβάζω, μπορεί να δηλωθεί με δύο τρόπους: Ρ, [ __ , ΟΦ] , [ __ ] ή Ρ, [ __ , (ΟΦ)]. 

-Η κατηγοριακή επιλογή διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα ακόμη και για ρήματα με κοντινή 

σημασία:  

(4α)  Ο Γιάννης πήγε τη Μαρία στον γιατρό. 

(4β) *John went Mary to the doctor.  

 

Οι περιορισμοί υποκατηγοριοποίησης είναι συντακτικοί. Το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης 

των λεξικών κεφαλών τηρείται σε όλες τις απεικονίσεις (αναπαραστάσεις) των προτάσεων. 

Έτσι η παρακάτω αρχή περιορίζει τις αντιγραμματικές παραγωγές: 
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Αρχή της προβολής (Chomsky 1981:29, στο Θεοφανοπούλου-Κοντού 2002:86. 

Βλ. και Θεοφανοπούλου-Κοντού 2002:99)  

«Οι συντακτικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά των λέξεων πρέπει να προβάλλονται 

από το λεξικό σε όλα τα επίπεδα της πρότασης (βαθειά, επιφανειακή, λογική 

δομή». 

(ii) Σημασιολογικοί/Πραγματολογικοί περιορισμοί επιλογής:  

Τα ρήματα δεν υποκατηγοριοποιούν τα υποκείμενα τους, αλλά θέτουν περιορισμούς επιλογής 

σε αυτά: 

(5α) α. Η αδελφή μου/η γάτα μου χασμουριέται. 

(5β) β. *Η καρέκλα μου χασμουριέται. 

(5γ)  *Η βιβλιοθήκη έτρεξε. 

 

Σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

 

 [ +έμψυχο] [ -έμψυχο] (Anim =animate)  

 [ +ανθρώπινο] [ -ανθρώπινο] (Hum = human) 

 [ +αφηρημένο] [ -αφηρημένο] (Abstr = abstract)  

 [ +τόπος] [ -τόπος] (Loc =location)  

 

(6α)  Η μητέρα, ο σκύλος, το ξυπνητήρι ξύπνησε το παιδί. 

   [± έμψυχο] 

(6β) Ο θόρυβος ξύπνησε το παιδί. 

  [+αφηρημένο] 

!!! Χαρακτηρίστε τα ρήματα στις παρακάτω προτάσεις και εξηγήστε τις περιπτώσεις 

αντιγραμματικότητας. 

(7)  α. Ο Γιάννης έφαγε το κέικ.  

 β. Ο Γιάννης έφαγε. 

(8)  α. Ο Γιάννης καταβρόχθισε το κέικ.  

 β. *Ο Γιάννης καταβρόχθισε. 

(9)  α.  Ο Γιάννης ρώτησε τι ώρα είναι. 

 β.  Ο Γιάννης ρώτησε την ώρα. 

(10)  α. *Ο Γιάννης πληροφορήθηκε τι ώρα είναι. 

   β.  Ο Γιάννης πληροφορήθηκε την ώρα. 

(11) α. Ο Γιάννης υπολογίζει στη Μαρία. 

 β. *Ο Γιάννης υπολογίζει. 

(12)  α. Ο Γιάννης έφτασε (στο σταθμό). 

 β. Ο Γιάννης μίλησε (με τον καθηγητή). 

(13)  α.  Ο Γιάννης μίλησε της Μαρίας/στη Μαρία/με τη Μαρία. 

        β.  Ο Γιάννης έφτασε *με το σταθμό. 

(14) *Η Μαρία έδωσε στο παιδί. 

(15) *Ο Πέτρος φίλησε. 

(16) *Η μητέρα έβαλε τα λουλούδια. 

(17) *Τα παιδιά κοιμήθηκαν το βιβλίο. 

(18)  *Το τραπέζι δολοφόνησε το ποντίκι. 

(19)  *Το αυτοκίνητο νιαουρίζει. 
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Συνοψίζοντας: το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης ανήκει σε εκείνες τις πληροφορίες που 

συμπεριλαμβάνονται στο λεξικό μαζί με τις κατηγοριακές πληροφορίες για κάθε ρήμα. 

Οι παραπάνω περιορισμοί βοηθούν στο να ενταχθεί σωστά το ρήμα στον φραστικό δείκτη 

(βλ. την αρχή της λεξικοποίησης στο Radford 1988: 343, Θεοφανοπούλου-Κοντού 1989: 80). 

 

!!! Καθορίστε το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης καθώς και τους περιορισμούς επιλογής των 

παρακάτω ρημάτων χρησιμοποιώντας δικά σας παραδείγματα: 

 στέλνω, τρέχω, πετώ, αγαπώ, πιστεύω 

 

-Άλλες λεξικές κατηγορίες 

Στα ελληνικά το Ο δέχεται ως άμεσο συμπλήρωμα ΟΦ σε γενική, Π και ΠροθΦ. Το Επίθετο 

δέχεται κυρίως ΠροθΦ και σπάνια ΟΦ σε γενική, ενώ οι Προθέσεις δέχονται ΟΦ, Π ή 

ΠροΘΦ (β. Θεοφανοπούλου-Κοντού 2002: 60-61). 

(20) Η μεταφορά των επίπλων στο καινούργιο διαμέρισμα. (ΟΦ , ΠροθΦ) 

(21) Η διαπίστωση ότι έχω δίκιο. (Π)  

(22) Κουρασμένος από τη δουλειά. (ΠροθΦ) 

(23) Μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι (Π) 

(25) Από πριν από τα Χριστούγεννα. (ΠροθΦ) 

 

 

(γ) σημασιολογική επιλογή (ορισματική δομή, s-selection) 

Σύμφωνα με την κατηγορική λογική, η πρόταση σημασιολογικά αναλύεται σε ορίσματα και 

το κατηγόρημα, το οποίο καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των ορισμάτων. 

 

 

Θεματικοί ρόλοι  

(26)  Το αγόρι χτύπησε το κορίτσι 

Διαισθητικά καταλαβαίνουμε ότι οι δύο ονοματικές φράσεις στην (8) έχουν διαφορετική 

θεματική σχέση με το ρήμα παρά τη μορφολογική τους ομοιότητα και την ελεύθερη 

τοποθέτησή τους σε σχέση με το ρήμα, κάτι που φαίνεται αν αντιστρέψουμε τη θέση τους, 

όπως στο (9). 

(27)  Το κορίτσι χτύπησε το αγόρι. 

 Με ουδέτερο επιτονισμό, η φράση που προηγείται του ρήματος έχει τον ρόλο υποκειμένου 

και αυτή που ακολουθεί έχει τον ρόλο αντικειμένου. Στην περίπτωση της πρότασης που 

εξετάζουμε η φράση που βρίσκεται σε θέση υποκειμένου αναφέρεται σε μια έμψυχη 

ανθρώπινη οντότητα που είναι ο δράστης της ενέργειας/δράσης που δηλώνει το ρήμα ενώ η 

φράση που βρίσκεται σε θέση αντικειμένου αναφέρεται σε μια έμψυχη οντότητα που δέχεται 

την ενέργεια.  

Στη βιβλιογραφία οι σχέσεις μεταξύ ρημάτων και των ορισμάτων τους έχουν περιγραφεί με 

τον όρο θεματικοί ρόλοι (thematic roles, theta roles, θ-roles) και είναι σε γενικές γραμμές οι 

εξής: 
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ΔΡΑΣΤΗΣ (AGENT/ACTOR): η οντότητα που με πρόθεση ξεκινά τη δράση/ ενέργεια που 

εκφράζεται από το κατηγόρημα 

 
 (28) Ο Βρούτος μαχαίρωσε τον Καίσαρα. 

 
ΠΑΣΧΩΝ (PATIENT): η οντότητα που δέχεται (υφίσταται) τη δράση/ ενέργεια που 

εκφράζεται από το κατηγόρημα 

 
 (29) Ο Καίσαρας μαχαιρώθηκε. 

 
ΑΙΤΙΑ (CAUSE): η οντότητα που ξεκινά τη δράση/ενέργεια που εκφράζεται από το 

κατηγόρημα 

 
 (30)  Το βάζο έσπασε με τον αέρα. 

 
ΘΕΜΑ (THEME): η οντότητα που κινείται, μεταβάλλεται, επηρεάζεται (affected theme) ή 

δέχεται την δράση/ ενέργεια/ κατάσταση που εκφράζει το κατηγόρημα 

 
 (31) Η πέτρα κύλησε / Το βιβλίο είναι κόκκινο. 

 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ (EXPERIENCER): η οντότητα που βιώνει κάποια 

(ψυχολογική) κατάσταση που εκφράζει το κατηγόρημα 

 

 (32) Στη Μαρία αρέσουν τα τριαντάφυλλα. 

 
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΟΣ (BENEFICIARY): η οντότητα που επωφελείται από τη δράση/ 

ενέργεια που εκφράζει το κατηγόρημα 

 

 (33) Κάναμε ένα πάρτυ για τον Γιάννη. 

 
ΣΤΟΧΟΣ (GOAL): η οντότητα προς την οποία κατευθύνεται η δράση/ ενέργεια που 

εκφράζεται από το κατηγόρημα 

 
 (34) Ο Βασίλης πούλησε το βιβλίο στη Μαρία. 

 
ΤΟΠΟΣ (LOCATION): ο τόπος στον οποίο τοποθετείται η δράση/ ενέργεια ή κατάσταση 

που εκφράζει το κατηγόρημα 

 

 (35) Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Βερολίνο. 

 
ΠΗΓΗ/ΑΦΕΤΗΡΙΑ/ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (SOURCE): η οντότητα από την οποία κάτι 

απομακρύνεται σαν αποτέλεσμα της δράσης/ ενέργειας που εκφράζεται από το κατηγόρημα 

 
 (36) Ήπιε νερό από την πηγή. 

 

ΟΡΓΑΝΟ (INSTRUMENT): το όργανο με το οποίο επιτελείται η ενέργεια 

 

(37) Ο Γιάννης άνοιξε την πόρτα με ένα κλειδί. 

 
********Σημείωση: 

Οι ερευνητές δεν συμφωνούν μεταξύ τους  ως προς τον αριθμό των θεματικών ρόλων και το ακριβές 

περιεχόμενο του κάθε όρου. (Για παράδειγμα στο Η γιορτή έγινε χθες, το Ο Η γιορτή ταξινομείται ως 

γεγονός). Συμφωνούν όμως ότι ο αριθμός τους είναι μικρός και ότι κάθε κατάσταση του κόσμου μας 

που εκφράζεται από μια πρόταση της γλώσσας μπορεί να περιγραφεί με βάση τους παραπάνω ρόλους. 
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!!! Το σύνολο των θεματικών ρόλων ανήκει στα καθολικά της γλώσσας, δεν υπάρχουν δηλαδή 

περιπτώσεις γλωσσών που ένας ρόλος δεν εκφράζεται. 

 

Θ-κριτήριο (Chomsky 1996:184 στο Θεοφανοπούλου-Κοντού 2002:98) 

«Κάθε όρισμα εκφράζει έναν και μόνο έναν θεματικό ρόλο και κάθε θεματικός ρόλος 

αποδίδεται σε ένα και μόνο ένα όρισμα»  

(όπου όρισμα συστατικό στο οποίο αποδίδεται θ-ρόλος) 

 

Δείτε και τα παρακάτω: 

 
(38)    Η Τόπσυ έδωσε το φαΐ της  στα γατιά της.  

   
ΔΡΑΣΤΗΣ

                
ΘΕΜΑ

            
ΣΤΟΧΟΣ

  

(39)    Ø      Πηγαίνω στην Αθήνα. 

 
ΘΕΜΑ

                 
ΣΤΟΧΟΣ

  

(40)    Το μωρό          πεινάει.  

 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ  

                    ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

(41)    Το μωρό έσπασε το τζάμι με την κουδουνίστρα του.  

 
ΔΡΑΣΤΗΣ                          ΘΕΜΑ          ΟΡΓΑΝΟ  

(42)    Η πόρτα άνοιξε με τον αέρα.  

 
ΘΕΜΑ                            ΑΙΤΙΑ  

(43)  Το κλειδί άνοιξε την πόρτα.  

 
 ΟΡΓΑΝΟ                           ΘΕΜΑ 

(44) Η πόρτα άνοιξε. 

 
ΘΕΜΑ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Οι θεματικοί ρόλοι αποδίδονται στα ορίσματα στη βαθειά δομή και αφορούν τις οργανικές 

θέσεις της πρότασης  (Θεοφανοπούλου-Κοντού, 2002: 98) στις οποίες είναι δυνατό να δοθεί 

θεματικός ρόλος. Σε άμεση συνάφεια με το Θ-κριτήριο είναι η Αρχή της Διευρυμένης 

Προβολής (Θεοφανοπούλου-Κοντού 2002:99) (η απαίτηση όλες οι προτάσεις να ε´χουν 

υποκείμενο), το Πτωτικό φίλτρο και η Αρχή της Ορατότητας (και οι δύο αυτές 

᾽νομιμοποιούν᾽τις ΟΦ σε μια πρόταση): 

 

ΑΔΠ «Λεξικές απαιτήσεις (δηλ. χαρακτηριστικά κατηγορίας, υποκατηγοριοποίησης και 

θεματικές ιδιότητες των λέξεων) καθώς και συντακτικές απαιτήσεις (δηλ. οι προτάσεις να 

έχουν υποκείμενο) πρέπει να ικανοποιούνται σε όλα τα επίπεδα αναπαράστασης.» 

 

Πτωτικό φίλτρο (Chomsky 1986:74): 

«Κάθε φωνητικά πραγματωμένη ΟΦ πρέπει να έχει (αφηρημένη) πτώση» 

 

 

‘Αρχή της ορατότητας’ (Chomsky 1986:94) 

«Μια ΟΦ μπορεί να δεχθεί θεματικό ρόλο μόνο αν βρίσκεται σε θέση επιδεκτική πτωτικού 

προσδιορισμού.» 
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Αντιστοίχιση θεματικών ρόλων με τη συντακτική δομή. Πού πραγματώνονται οι διάφοροι 

θεματικοί ρόλοι; Είναι τυχαία η πραγμάτωσή τους; 

Κάθε ρόλος δίνεται σε συγκεκριμένη δομική θέση και εμφανίζεται με συγκεκριμένη πτώση: 

πχ.  Χαρακτηριστής της ΡΦ: Δράστης  

 ΟΦ αδελφική του Ρ: Δέκτης ή Θέμα 

 ΠΦ αδελφική του Ρ:  Στόχος ή Ευεργετούμενος 

 

Η συντακτική ιεραρχία αντικατοπτρίζει τη θεματική ιεραρχία. 

 

Θεματική ιεραρχία (Universal Alignment Hypothesis, UAH, Perlmutter & Postal 1984. 

Θεοφναοπούλου-Κοντού 2002: 91-97): 

Δράστης/Αιτία > Βιωματικό Υποκείμενο > Στόχος/Ευεργετούμενος > Θέμα/Τόπος 

 

Χρησιμότητα των θεματικών ρόλων στη συντακτική ανάλυση 

 

1) Με τους θεματικούς ρόλους μπορούμε να εκφράσουμε τις ομοιότητες ανάμεσα στις  

διαφορετικές χρήσεις του ίδιου ρήματος: 

(45)  α. Ο Γιάννης τρύπησε το λάστιχο. (θέμα) 

 β. Το λάστιχο τρύπησε.     (θέμα) 

Εδώ η ΟΦ ‘το λάστιχο’ έχει τον ίδιο θεματικό ρόλο αλλά διαφορετική συντακτική 

λειτουργία. 

 

2) Επίσης περιγράφουν περιπτώσεις όπου μια ΟΦ έχει την ίδια δομική σχέση με το ρήμα  

αλλά διαφορετικό θεματικό ρόλο:  

(46) α. Το βάζο έσπασε το τζάμι  (αιτία)  

 β. Το βάζο έσπασε.  (θέμα) 

 

***** 
Σημείωση  

Καθαρά ή κυρίως αμετάβατα  ρήματα: με ένα θεματικό ρόλο.  

α) ανεργαστικά, τρέχω, κολυμπώ, περπατώ, βήχω, ευτυχώ, γελάω, ρήματα δηλαδή όπου το υποκείμενο 

είναι το εξωτερικό όρισμα (π.χ. δράστης ή αυτός που βιώνει μια κατάσταση) και άρα ταυτίζεται με 

το λογικό (συντακτικό) υποκείμενο,  

β) αναιτιατικά (εργαστικά), με ‘εσωτερικό’ όρισμα (π.χ. θέμα ή δέκτης) χωρίς τη δυνατότητα να 

δώσουν αιτιατική πτώση (δεν έχουν μεταβιβαστική εκδοχή) φτάνω, φεύγω, επιστρέφω, πέφτω, 

φυτρώνω κ.λπ.  

 

μεταβατικά:    Ρ`` 

                   /    \ 

   [Δράστης]    Ρ` 

      /     \ 

  Ρ         [ΘέμαΑΙΤΙΑΤ] 

 

 

αμετάβατα -ανεργαστικά:  Ρ`` 

               /   \ 
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   [Δράστης]  Ρ` 

                                                              | 

         Ρ 

 

αμετάβατα -εργαστικά:     Ρ`` 

                       | 

                   Ρ` 

                              /     \ 

                           Ρ         [Θέμα] 

 

 

αμετάβατα -παθητικά:     Ρ`` 

                       | 

                   Ρ` 

                              /     \ 

                           Ρ         [Πάσχων/Θέμα] 

 

 

 

3) Υπάρχουν επιρρήματα που δείχνουν ευαισθησία σε συγκεκριμένους θεματικούς 

ρόλους. Έτσι, τα επιρρήματα σκόπιμα, επίτηδες προσδιορίζουν τον Δράστη, ενώ το επίρρημα 

προσωπικά τροποποιεί το βιωματικό Υποκείμενο. 

 

(47) α. Ο Γιάννης σκόπιμα/επίτηδες έλυσε την άσκηση.  

 β. Προσωπικά λατρεύω το καλοκαίρι. 

 γ. *Προσωπικά έλυσα την άσκηση. 

 δ. *Σκόπιμα λατρεύω το καλοκαίρι. 

 
4) Οι προθέσεις δηλώνουν συγκεκριμένους θεματικούς ρόλους. 

πχ: 

σε: Τόπο, Στόχο, Προέλευση (μένει στο Λονδίνο, έφυγε στο Λονδίνο, έφυγε από το Λονδίνο). 

με: Όργανο, Τρόπο κλπ. 

 

Το φεύγω επιλέγει συντακτικά ΠροθΦ αλλά μπορεί να δώσει σ' αυτήν διαφορετικούς Θ- 

ρόλους. Η πρόθεση είναι κι αυτή φορέας θεματικού ρόλου αλλά ταυτόχρονα και δότης ρόλου 

στο δικό της αντικείμενο (ΟΦ). Φυσικά, ο ρόλος του ρήματος κα της πρόθεσης θα πρέπει σ’ 

αυτήν την περίπτωση να είναι συμβατοί. 

 

(48)      β.  Ο Γιάννης έφτιαξε καφέ στη Μαρία. 

 γ.  Ο Πέτρος μαγείρεψε της Ελένης ένα πολύ νόστιμο φαγητό. 

 δ.  Ο Γιάννης έφερε τον υπολογιστή του από το IDEAL. 

 ε.  Η Μαρία είναι στο Λονδίνο. 

 στ. Ο Γιάννης λατρεύει τις ιστορίες πάθους. 

 ζ.  Οι ιστορίες πάθους τον εκνευρίζουν τον Γιάννη. 

 

******Σημείωση 
Ειδικές ιδιότητες 

Η ΠρΦ που εμφανίζεται στην υποκατηγοριοποίηση των "δίπτωτων" ρημάτων εκφράζει συχνά και το 

ρόλο του ευεργετούμενου/επωφελούμενου: 

(49)  Η Μαρία μαγείρεψε γεμιστά στον Νίκο (=για τον Νίκο) 

ή και το αντίθετο, δηλ. το ρόλο εκείνου που βλάπτεται: 

(50)  Πήραν χρήματα από τη Μαρία. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις με τα ρήματα του τύπου δίνω, αγοράζω παρατηρείται η λεγόμενη «εναλλαγή 

της δοτικής», δηλαδή έχουμε διττή πραγμάτωση του ρόλου του αποδέκτη/στόχου, ον οποίος 

εκφράζεται με προθετική φράση ή ΟΦ σε γενική (η με κλιτικό).  

(51) Mαγείρεψε του Νίκου γεμιστά/του μαγείρεψε γεμιστά.  

(52)  Πήραν της Μαρίας χρήματα.  

 

Ανάλογη εναλλαγή  παρατηρούμε και στα αγγλικά:  

(53) α. I gave the book to John. 

 β. I gave John the book. 

 γ. I bought a book for Mary. 

      δ. I bought Mary a book. 

Αλλά: 

      ε.  *She cooked John meatballs. 

 στ. *She sang him a romantic song. 

 

Τα ρήματα 'sing', 'cook', κ.ά. συνοδεύονται στο Λεξικό και από την "ειδική" (ιδιοσυγκρασιακή) 

πληροφορία: 

 "όχι εναλλαγή δοτικής".  

 

 Αυτή η πληροφορία, όπως και κάθε άλλη 'ιδιοτροπία' που συνοδεύει ένα λήμμα, συνιστά 

μέρος της υποσυνείδητης γνώσης του φυσικού ομιλητή που γι αυτόν τον λόγο δεν 'παράγει' 

αντιγραμματικές ακολουθίες (όπως τις (53ε-στ)). 

 

 

Ο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

(54)  a. John teaches linguistics. 

 b. John is a teacher of linguistics. 

 teach:    Ρ, [ __ ΟΦ]  

  ΔΡΑΣΤΗΣ, ΠΑΣΧΩΝ 

   [=] 

  “TEACH” 

  /ti:ts/ 

 teacher: Ο, [ __ ΟΦ] ΠΑΣΧΩΝ  

  [=] 

  x performs TEACH 

  /ti:tSer/ 

Το επίθημα er απορροφά τον ρόλο του δράστη. Γιατί στα αγγλικά η ΟΦ ακολουθεί την 

πρόθεση of; 

 

Η σχέση μεταξύ του ‘διδάσκω’ και ‘δάσκαλος’ αναπτύσσεται στο κομμάτι της (γενετικής) 

μορφολογίας του Λεξικού. Έτσι έχουμε 

 

ΛΕΞΙΚΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ --- ΓΕΝ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ --- ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

    ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ   ΠΑΡΑΓΩΓΗ   ΛΕΞΙΚΟ 

     ΣΥΝΘΕΣΗ   ΛΕΞΙΚΟ 

     ΚΛΙΤΙΚΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ) ?ΛΕΞΙΚΟ 
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     ΡΗΜΑΤΙΚΗ   ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Ειδικότερες παρατηρήσεις που αφορούν τις ιδιότητες των λεξικών λημμάτων 

-Παραλειψιμότητα του αντικειμένου στα μεταβατικά ρήματα: 

Τρώω (το γλυκό) αλλά καταβροχθίζω *(το γλυκό) 

-Παθητική μορφολογία. Χρειάζεται ξεχωριστή καταχώριση στο λεξικό για τα παθητικά 

ρήματα; 

Μόνο για τα αποθετικά (πχ. κοιμάμαι) και για τα ρήματα εκείνα που η παθητική φωνή έχει 

διαφορετική σημασία (μη προβλεπόμενη από την ενεργητική) (πχ. ανοίχτηκε πολύ και 

δυσκολεύεται να εξοφλήσει τα χρέη). Κατά τα άλλα ο σχηματισμός παθητικής φωνής είναι 

κανονική διαδικασία με όλες τις σημασίες της (αυτοπαθή, αλληλοπαθή). Τα ρήματα που δεν 

σχηματίζουν παθητική φωνή (πχ. *ξυπνιέμαι) περιέχουν το στοιχείο αυτό στην καταχώρισή 

τους ως ειδική πληροφορία. 

-«Εγκλιτικός διπλασιασμός» 

(55) δώσανε του Νίκου το συμβόλαιο 

 δώσανε στον Νίκο το συμβόλαιο 

 του δώσανε του Νίκου το συμβόλαιο 

 *του δώσανε στον Νίκο το συμβόλαιο 

 

Μια μικρή σύνοψη  

Οι λεξικές κατηγορίες 

Έχουν νόημα, ή αλλιώς περιγραφικό (ή αναφορικό) περιεχόμενο: μας φέρνουν σε επαφή με 

την εξωγλωσσική πραγματικότητα. 

Τα μέλη τους ανήκουν σε ανοικτά σύνολα, που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να 

προστίθενται στο λεξικό/λεξιλόγιο μιας γλώσσας. 

Έχουν μορφολογική και φωνολογική αυτονομία στον λόγο. 

Έχουν πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης (ορίσματα) σύμφωνα με τη λεξική σημασία τους. Γι 

αυτό μπορούν να επιλέγουν περισσότερα από ένα ορίσματα (συμπληρώματα).  

Πχ: στέλνω   [+Ρ, -Ο] 

  [__ ΟΦ, ΠροθΦ] 

  

 

 

 


