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(Από τις παραδόσεις της Γενικής Γλωσσολογίας II) 

Κύριες σηµασιολογικές σχέσεις (λεξικές) 
1. σηµείο = σηµαίνον («ακουστική εικόνα») / σηµαινόµενο («ιδέα, έννοια»)  
2.  

  Α          Β      ετερωνυµία (ετεροσηµία)    
                                                                       «διαφορετικά»       
  Χ          Ψ      ετεροηχία (ετεροµορφία) 
 

3.  
  Α           Β      ετερωνυµία 
                                                  «οµώνυµα»  
  Χ           Χ      οµοηχία  
 
οµόηχα: νίκη � νοίκι, κλίνω � κλείνω, � 
οµόγραφα: ρόκα (�χορταρικό�, �εργαλείο�), πλάνη (�απάτη�, �ροκάνι�), � 

4.  
  Α           Α'      συνωνυµία    
                                                       «συνώνυµα» 
  Χ           Ψ      ετεροηχία 
 

5.                                            ∆ιαβαθµίσιµα: µικρό-µεγάλο 
Αντώνυµα/Αντίθετα         Συµπληρωµατικά: ζωντανός-νεκρός 
                                           Αντίστροφα: πουλώ-αγοράζω 
                                           Αντιστρεπτά: µπαίνω-βγαίνω 
 

6. Υπερώνυµα/Υπώνυµα: δέντρο-πορτοκαλιά 
7. Εννοιολογική δοµή, σηµασιολογικό πεδίο: 

α. άσπρο / µαύρο < κόκκινο < πράσινο / κίτρινο < µπλε < καφέ < µοβ / ροζ / πορτοκαλί / γκρίζο 
β. βλέπω, κοιτάζω, ακούω, � / see, look, hear, listen to, � 

8. «∆ιπλή άρθρωση του περιεχοµένου»; 
Σηµασιολογικά διακριτικά χαρακτηριστικά: 
πατέρας  µητέρα     παιδί               
+ έµψυχο + εµψυχο    + εµψυχο 
+ ανθρώπινο + ανθρώπινο    + ανθρώπινο 
+ αρσενικό � αρσενικό    +/� αρσενικό 
+ ενήλικος + ενήλικος     � ενήλικος 
+ συγγένεια + συγγένεια    + συγγένεια 
Συγκροτεί το σύνολο των διακριτικών χαρακτηριστικών ένα «υποκείµενο», καθολικό σύστηµα (µια 
«γλώσσα της σκέψης»); 

 
Ασκήσεις 
Α. Βρείτε τους βασικούς όρους και τις σχέσεις [όροι + σχέσεις = δοµή] που ορίζουν το σηµασιολογικό 
πεδίο των όρων συγγενείας της ελληνικής. Αναλύστε όρους συγγενείας όπως: πατέρας, µητέρα, παιδί, 
γιος, κόρη, αδελφός/ή, σύζυγος (ο/η), νύφη, γαµπρός, πεθερός/ά, παππούς, γιαγιά, θείος/α,ανιψιός/ά, 
µπατζανάκης, �  
 
[Υπόδειξη:       ,     ,              ,                      ] 
 
Είναι όλοι οι συνδυασµοί βασικών όρων και σχέσεων δυνατοί; Να αναφέρετε ορισµένους 
ανεπίτρεπτους συνδυασµούς. 
 
Β. Οµαδοποιήστε, µε τη βοήθεια διακριτικών σηµασιολογικών χαρακτηριστικών τις ακόλουθες έννοιες 
της αγγλικής λέξης bachelor:  
α. [άντρας που δεν παντρεύτηκε ποτέ], β. [κάτοχος του πρώτου/κατώτερου ακαδηµαϊκού τίτλου], 
γ. [ιππότης που υπηρετεί υπό την επίβλεψη άλλου ιππότη], δ. [αρσενική φώκια χωρίς σύντροφο την 
εποχή του ζευγαρώµατος]. 
Σύµφωνα µε την ανάλυσή σας: 1. Η λέξη bachelor είναι πολύσηµη; 2. Στα αγγλικά υπάρχουν 
διαφορετικές οµώνυµες λέξεις (bachelor1, �, bachelor4); 


