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Abstract 
In this paper that discusses suffixation using semasiological and onomasiological methods, we 
compare the Modern Greek's suffixes -in(os), -iatik(os) and -isi(os), which are constructing 
denominal adjectives of time and/or space. Following D. Corbin’s model, we analyse in depth the 
semantics of these suffixes. Some of the results of our analysis indicate that in order to construct a 
denominal adjective, there must be a categorical, semantic and pragmatic compatibility between the 
base and the suffix, and between the suffixed adjective and the noun of the NP; there are no 
synonyms even if the same noun is used as a noun base. These three suffixes differ from each other 
in semantic and pragmatic features; consequently they are used in different genres.   
 
Λέξεις-κλειδιά: σημασιοκεντρική – ονομασιοκεντρική μέθοδος, συνωνυμία, γραμματικότητα, 
συμβατότητα, δανεισμός επιθήματος, [+/- λόγιο] 

 

                                    ✦ 

1. Εισαγωγή 

Η νέα ελληνική (ΝΕ) διαθέτει πολλά επιθήματα για την κατασκευή λέξεων που 
αναφέρονται στο χώρο ή/και στο χρόνο, λ.χ. -είο π.χ. γραφείο, ανθοπωλείο, -τήρι(ο)2  π.χ. 
εργαστήρι(ο), -ώνα(ς) π.χ. αμπελώνας, -ία π.χ. Γαλλία κ.ά. Επέλεξα να ασχοληθώ με τα 
επιθήματα -ιν(ός), -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος)  που κατασκευάζουν επίθετα χώρου ή/και 
χρόνου από βάση ουσιαστικό, π.χ. καλοκαίρι  καλοκαιρινός, άνοιξη  ανοιξιάτικος, 
βουνό  βουνίσιος.  

Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθώ με το θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής 
μορφολογίας της Danielle Corbin, και ειδικότερα με τις γενικές αρχές της 
συζευκτικότητας και της διαστρωμάτωσης, με τις πραγματωμένες και δυνάμει λέξεις, με 
το συσχετιστικό Κανόνα Κατασκευής Λεξημάτων (ΚΚΛ) και με την περιγραφή του 
λεξιλογικού συστατικού.   

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθώ με τη συμβολή των επιθημάτων -ιν(ός), -ιάτικ(ος) 
και -ίσι(ος) 3 στην κατασκευή επιθέτων χώρου ή/και χρόνου, με τα κατηγορικά και 

                                                        
1 Ευχαριστώ τους συναδέλφους Ανθή Ρεβυθιάδου, Δέσποινα Παπαδοπούλου και Διονύση Γούτσο για την 
προσεκτική ανάγνωση του κειμένου μου. 
2 Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας τοποθετείται σε παρένθεση το 
κλιτικό μόρφημα, που δε μετέχει σε διαδικασίες παραγωγής και σύνθεσης (Corbin, 1987). 
3 Εφόσον το -ίσιος προέρχεται από το λατ. -ēnsis, τα άμεσα δάνεια επίθετα της ελληνικής από τη λατινική 
κατά την ελληνιστική εποχή καταγράφηκαν με -η- για να αποδοθεί το μακρό ē της λατινικής, π.χ. 
καστρήσιος, κιρκήσιος. Ωστόσο, επειδή το επίθημα -ίσι(ος) δεν έχει σχέση με το ΑΕ -ήσιος (λ.χ. στα 
ετήσιος, ημερήσιος) αλλά προέρχεται από το υστερολατινικό -ēsis < λατ. -ēnsis, υιοθετώ την ορθογραφική 
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σημασιολογικά χαρακτηριστικά του ουσιαστικού-βάση (Οβ) καθώς και με τη 
σημασιολογική οδηγία των επιθημάτων αυτών, που θα προκύψει από τη συγκριτική τους 
εξέταση. 

Στο τρίτο μέρος θα ασχοληθώ με τους συστηματικούς περιορισμούς που καθορίζουν 
την κατασκευή των παραγώγων, δηλ. με γενικότερα ζητήματα, όπως η συνωνυμία, η 
συμβατότητα, το πραγματολογικό χαρακτηριστικό [+/-λόγιο], που συνδέεται με τα 
κειμενικά είδη,  καθώς και με το φαινόμενο του δανεισμού υπολεξικών μονάδων, αφού 
το επίθημα -ίσι(ος) αποτελεί δάνειο της ελληνικής από τη λατινική. 

Στο τέταρτο μέρος, βασιζόμενη στο θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής 
μορφολογίας της Corbin, θα προβώ σε προβλέψεις φωνολογικού, μορφολογικού, 
συντακτικού, σημασιολογικού και πραγματολογικού τύπου, που αποτελούν τμήμα της 
υπόρρητης γνώσης των ομιλητών, και θα παρουσιάσω την κατανομή των τριών 
επιθημάτων. Τέλος στα συμπεράσματα θα τεθεί επίσης το ερώτημα της χρησιμότητας 
των αναλύσεων του τύπου αυτού.   

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Ακολουθώ το θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας της Danielle Corbin 
(1987; 1991, υπό έκδοση), το οποίο, αν και είναι εμπνευσμένο στην αρχική φάση του 
από τη γενετική θεωρία του Chomsky, διαφοροποιείται από αυτή ως προς τον κυρίαρχο 
ρόλο που αποδίδει στη σημασία, κάτι στο οποίο οφείλεται αναμφίβολα η 
αποτελεσματικότητά του (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992). Άλλωστε στο πλαίσιο 
της κατασκευαστικής μορφολογίας η σημασία κατέχει κεντρικό ρόλο, αφού οι 
εμπλεκόμενες μονάδες είναι σημαίνουσες μονάδες. Ακόμη το γεγονός ότι 
συνεξετάζονται τρία επιθήματα που κατασκευάζουν με τον ίδιο ΚΚΛ μετονοματικά 
επίθετα χώρου ή/και χρόνου επιτρέπει την εφαρμογή τόσο της σημασιοκεντρικής 
μεθόδου (με τη σημασιολογική εξέταση κάθε επιθήματος) όσο και της 
ονομασιοκεντρικής με αφετηρία την έννοια του χώρου ή του χρόνου. 

2.1. Οι αρχές ανάλυσης 

Το μοντέλο είναι συζευκτικό, σε αντίθεση με άλλα μοντέλα μορφολογικής περιγραφής, 
επειδή οι κανόνες κατασκευάζουν συγχρόνως τις σημασίες και τις δομές των λεξημάτων, 
των οποίων η σημασία είναι συνθετική. Για ένα κατασκευασμένο λέξημα (ΚΛ) 
συνθετική είναι η σημασία που είναι προβλεπτή με τα μέσα της κατασκευαστικής 
μορφολογίας. Συνεπώς ένα συγχρονικό μοντέλο πρέπει να προβλέπει ότι κάθε λέξημα 
που μπορεί να αναλυθεί μορφολογικά μπορεί επίσης να ερμηνευτεί σημασιολογικά 
σύμφωνα με τη μορφή αυτή. 

Επίσης το μοντέλο είναι διαστρωματωμένο, γιατί επιβάλλει ιεραρχήσεις: (1) Η μορφή 
του ΚΛ χτίζεται κατά στρώματα με δυαδικό τρόπο, καθώς τα στοιχεία που την 
αποτελούν περνούν διαδοχικά από τα τέσσερα υποσυστατικά του διαστρωματωμένου 
λεξιλογικού συστατικού (βλ. 1.4). (2) Η προβλεπτή σημασία 4  διαστρωματώνεται 
ανάλογα με (α) τον ΚΚΛ, (β) την ειδική σημασιολογική οδηγία του προσφύματος, και 

                                                                                                                                                                     
απλοποίηση του Τριανταφυλλίδη (1965:34)  για καταγραφή με -ι- όλων των παραγώγων με το -ίσι(ος) <      
-ensis π.χ. λιμνίσιος. Περισσότερα βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2009). 
4  Υπάρχει και η μη προβλεπτή σημασία, που συνδέεται με το συμβατικό συστατικό του λεξιλογικού 
συστατικού (βλ. 1.4), π.χ. καλοκαιρινό ρούχο ‘που φοριέται το καλοκαίρι, δροσερό’ (προβλεπτή σημασία) 
– θύμωσε και τα έκανε όλα καλοκαιρινά ‘τα γκρέμισε’ (μη προβλεπτή σημασία). 
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(γ) τον τύπο της βάσης όπου εφαρμόζεται το πρόσφυμα. (3) Οι ποικίλες ανωμαλίες στη 
μορφή και στη σημασία ιεραρχούνται. Συνεπώς, η διαστρωμάτωση επιβάλλεται από τη 
συζευκτικότητα. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το πραγματωμένο λεξιλόγιο, που συλλέγουμε άμεσα 
από γλωσσικά κείμενα όπως είναι τα σώματα κειμένων (προφορικών ή γραπτών) και από 
μεταγλωσσικά κείμενα όπως είναι τα λεξικά, ή έμμεσα μέσω της διαίσθησης των 
ομιλητών, δεν μπορεί να αποτελέσει άμεσα αντικείμενο της μορφολογίας, γιατί είναι 
ακατέργαστο υλικό, αντανάκλαση περισσότερο ή λιγότερο πιστή του υποκείμενου 
λεξιλογίου, που είναι πιο ομαλό από ό,τι αφήνει να πιστέψουμε η άμεση εικόνα του. Για 
το λόγο αυτό η ανάλυση αφορά όχι μόνο το μαρτυρημένο αλλά και το δυνητικό 
λεξιλόγιο, δηλ. αυτό που είναι δυνατό να υπάρξει, επειδή είναι προβλεπτό με βάση 
κανόνες. Έτσι, δε συγχέεται μια γλωσσική ιδιότητα, δηλ. η κατασκευή ενός λεξήματος 
σύμφωνα με κανόνες, με μια περιστασιακή ιδιότητα, δηλ. με το αν μια λέξη μαρτυρείται 
ή όχι. Για το λόγο αυτό, ο ερευνητής καταβάλλει κάθε προσπάθεια για ανεύρεση 
γλωσσικού υλικού με εξαντλητικό τρόπο και με συνδυασμό πηγών, αφού για τη μελέτη 
των γλωσσικών στοιχείων και ειδικότερα για την ανακάλυψη της σημασίας του 
επιθήματος απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα γλωσσικά και εξωγλωσσικά 
συμφραζόμενα από άφθονο αυθεντικό γλωσσικό υλικό. Επίσης, στις περιπτώσεις που 
εξετάζουμε ελάχιστο περικείμενο αποτελεί η λειτουργία του παράγωγου επιθέτου στο 
πλαίσιο της ονοματικής φράσης (ΟΦ).  

Ένα ΚΛ είναι μια μονάδα που παράγει ο ομιλητής συνδέοντας μια μορφολογική δομή 
με ένα σημασιολογικό περιεχόμενο, που ερμηνεύει ο ακροατής συνάγοντας μια σημασία, 
επειδή αντιλήφθηκε μια μορφολογική δομή. Σε αντίθεση λοιπόν με τη δυαδικότητα 
επιλογής των άλλων μοντέλων –ένα λέξημα είναι ή δεν είναι δομημένο– το θεωρητικό 
αυτό πλαίσιο διακρίνει τρεις κατηγορίες μονολεκτικών λεξημάτων (Corbin, 1987:459): 
α) [+ κατασκευασμένα] π.χ. βραδινός, β) [- κατασκευασμένα] π.χ. λινός, γ)                        
[- κατασκευασμένα + περίπλοκα] π.χ. ραδινός ‘εύκολος’.  

Από την άποψη της εκμάθησης του λεξιλογίου η τριχοτόμηση αυτή αντικατοπτρίζει 
τις διαφορετικές στρατηγικές που επιλέγονται κάθε φορά: από τη μια μεριά ο ομιλητής-
ακροατής μάλλον 5 δεν έχει ανάγκη να μάθει τις κανονικές ιδιότητες ενός [+ 
κατασκευασμένου] λεξήματος, αφού αρκεί να γνωρίζει τη λεξική σημασία της βάσης και 
τον ΚΚΛ που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του. Αντίθετα απαιτείται να μάθει τη 
μορφή και τη σημασία ενός [- κατασκευασμένου + περίπλοκου] λεξήματος, αλλά και 
ενός [- κατασκευασμένου] λεξήματος. 

2.2. Η προσφυματοποίηση 

Κατά το μοντέλο αυτό οι πράξεις που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή λεξημάτων 
με μορφολογικά μέσα είναι τριών ειδών: α) προσφυματοποίηση, β) σύνθεση, γ) 
μετατροπή. Ειδικότερα η προσφυματοποίηση περιλαμβάνει την προθηματοποίηση, κατά 
την οποία σε μια βάση εφαρμόζεται ένα πρόθημα, π.χ. απόβραδο, και την 
επιθηματοποίηση, κατά την οποία ένα επίθημα εφαρμόζεται σε μια βάση, π.χ. βραδινός. 
Τα προσφύματα είναι εργαλεία παραγωγής, μη αυτόνομα μορφολογικά μέσα, δηλ. 

                                                        
5 Υπάρχουν ωστόσο έρευνες που δείχνουν ότι ακόμη και αυτά τα λεξήματα ενδέχεται να τα αποθηκεύουμε 
ως έχουν στο Νοητικό Λεξικό, αν έχουν υψηλή συχνότητα. Η αποθήκευση ή μη τέτοιων λεξημάτων 
εξαρτάται και από τη συχνότητα της βάσης (βλ. Haspelmath & Sims, 2010, κεφ. 4). 
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υπολεξικές μονάδες, με γραμματική σημασία και ειδικότερα με σημασιολογική οδηγία, 
που χρησιμεύουν στην κατασκευή λεξημάτων. Η σημασιολογική οδηγία τους δεν 
ταυτίζεται με το λεξικογραφικό ορισμό ή με έναν αυθόρμητο μεταγλωσσικό ορισμό του 
φυσικού ομιλητή, παρά συνάγεται ύστερα από εξαντλητική εξέταση του συνόλου των 
παραγώγων και μετά από αφαιρετική διαδικασία. 

2.3. Ο Κανόνας Κατασκευής Λεξημάτων 

Ο ΚΚΛ περιλαμβάνει τέσσερα συστατικά: (α) Μια δομική πράξη, που επιβάλλει μια 
κατηγορική σχέση ανάμεσα στο ΚΛ και στη βάση του, λ.χ. ο συσχετιστικός ΚΚΛ 
(ΚΚΛΣΧ) κατασκευάζει επίθετα από ουσιαστικά. (β) Μια σημασιολογική πράξη, που 
κατασκευάζει τη βασική σημασία όλων των λεξημάτων που κατασκευάζονται με έναν 
ΚΚΛ, λ.χ. των μετονοματικών επιθέτων που κατασκευάζει ο ΚΚΛΣΧ, ο οποίος 
ονομάζεται έτσι γιατί συσχετίζει δύο ουσιαστικά, το Οβ και το προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό,  (γ) Ένα μορφολογικό παράδειγμα, που περιλαμβάνει τα επιθήματα, λ.χ. τα   
-ιν(ός), -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) είναι μέλη του παραδείγματος του ΚΚΛΣΧ. (δ) Ποικίλους 
περιορισμούς, που αφορούν τη συμβατότητα ανάμεσα στο επίθημα και στη βάση του, το 
χρηστικό επίπεδο του επιθήματος, το βαθμό διαθεσιμότητάς του κτλ. Τα επιθήματα του 
ίδιου ΚΚΛ διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τις ιδιότητές τους, όπως λ.χ. ως προς 
το βαθμό διαθεσιμότητας, τους μορφολογικούς περιορισμούς και κυρίως ως προς τη 
σημασιολογική οδηγία τους. Η εφαρμογή ενός επιθήματος σε μια βάση επιφέρει (α) τον 
προσανατολισμό της αφηρημένης σημασίας που κατασκευάζει ο ΚΚΛ προς μια ειδική, 
και (β) την επιλογή ειδικών σημασιολογικών ιδιοτήτων από τη σημασία της βάσης. Το 
κάθε επίθημα συνεπώς είναι φορέας διαφορετικών σημασιολογικών επιλογών. 

2.4. Το λεξιλογικό συστατικό 

Διαστρωματώνεται σε τέσσερα υποσυστατικά (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992): 
1. Το συστατικό της βάσης, που περιλαμβάνει τον κατάλογο με τα λήμματα της βάσης 

καθώς και κανόνες. 
2. Το παραγωγικό συστατικό, που περιλαμβάνει τους ΚΚΛ. Τα προϊόντα του, δηλ. τα 

ΚΛ, μπορούν να εμφανιστούν σε συντακτικές δομές, εκτός από τα μη ελευθερώσιμα 
και από εκείνα στα οποία εφαρμόζονται οι κανόνες του μεταπαραγωγικού 
συστατικού. 

3. Το μεταπαραγωγικό συστατικό, που περιλαμβάνει πράξεις που διορθώνουν τη μορφή 
των ΚΛ, για να μπορούν να εμφανιστούν σε συντακτικές δομές. Τέτοιες πράξεις είναι 
η απλολογία και η ταξική σηματοδότηση. 

4. Το συμβατικό συστατικό, που ερμηνεύει το μη προβλεπτό τμήμα του 
κατασκευασμένου λεξιλογίου.   

3. Ο χωροχρόνος και τα επιθήματα -ιάτικ(ος), -ιν(ός)  και -ίσι(ος) 

Θα εξετάσω για κάθε επίθημα (α) την οριοθέτηση του υλικού, (β) τη γραμματική 
κατηγορία της βάσης και (γ) τη σημασιολογική οδηγία του, και θα κλείσω το δεύτερο 
μέρος με συγκριτική εξέταση των τριών επιθημάτων. 
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3.1. Οριοθέτηση του υλικού 

3.1.1. Το επίθημα -ιάτικ(ος)6 

Αποκλείονται από το corpus λέξεις όπως χωριάτ-ικος και μπαγιάτ-ικος καθώς και τα 
παράγωγα από εθνικά π.χ. μυκονιάτ-ικος, γιατί δεν πρόκειται για κατασκευασμένες 
λέξεις με το -ιάτικος. Ειδικότερα για το χωριάτικος προτείνω την παραγωγή χωριό  
χωριάτης  χωριάτικος, για το μυκονιάτικος την παραγωγή Μύκονος  μυκονιάτης  
μυκονιάτικος, ενώ το μπαγιάτης είναι δάνειο από το τουρκικό bayat που εντάσσεται στο 
μορφολογικό σύστημα της ΝΕ με τον ταξικό σηματοδότη με τη μορφή -ικος.  

3.1.2. Το επίθημα -ιν(ός)7 

Το υλικό αντλήθηκε κυρίως από το ΑΛΝΕ (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2002) και το ΣΕΚ 
(Γούτσος, 2003).8 Οριοθετώντας το χώρο δράσης του επιθήματος αυτού, υπογραμμίζω τη 
σημασία της θέσης του τόνου στη ΝΕ. Έτσι διακρίνω (α) επίθημα -ιν(ός) π.χ. βραδινός, 
(β) επίθημα -ιν(ος)9 π.χ. πέτρινος,10 (γ) τέρμα -ίνος π.χ. λεβαντίνος. 

Σύμφωνα με την αρχή της συζευκτικότητας επίθετα σε -ινός όπως ξινός, λινός, 
ταπεινός δεν αποτελούν ΚΛ. Κατά τη Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής) (ΝΓΔ) 
(1941 § 283,2) το -ιν(ός) παράγει (α) ουσιαστικά από βάση εθνικά ουσιαστικά, π.χ. 
Πάτρα  Πατρινός, (β) (ΝΓΔ § 298,7) εθνικά επίθετα από βάση ουσιαστικό, π.χ. 
αλεξανδρινή (κοινωνία), (γ) (ΝΓΔ § 306) επίθετα από επιρρήματα, π.χ. κοντά  κοντινός, 
χτες  χτεσινός. Η σύντομη αυτή περιγραφή δεν κρίνεται ικανοποιητική, στο βαθμό που 
δεν υπάρχει σημασιολογική ανάλυση και κατά την άποψή μου δεν προσδιορίζεται ορθά η 
γραμματική κατηγορία της βάσης και του παραγώγου. 

Κατά το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (ΛΚΝ) του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 
υπάρχουν τρία επιθήματα -ιν(ός) που παράγουν επίθετα και ένα τέταρτο επίθημα -ιν(ός) 
που παράγει πατριδωνυμικά ουσιαστικά: (α) αποψινός, θαλασσινός, φθινοπωρινός, β) 
πατρινός, (γ) αγελαδινός, ανθρωπινός, (δ) Πατρινός. Η ταξινόμηση αυτή, 
κατακερματίζοντας τις σημασίες των παράγωγων επιθέτων σε -ιν(ός), δεν επιτρέπει να 
διαφανεί η ενότητα της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος. 

3.1.3. Το επίθημα -ίσι(ος)  

Το υλικό αντλήθηκε κυρίως από το ΑΛΝΕ (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2002) και το ΣΕΚ 
(Γούτσος 2003). Σύμφωνα με την αρχή της συζευκτικότητας επίθετα που λήγουν σε         
-ίσιος όπως παραδείσ-ιος, πλείσιος 11 , αφροδίσ-ιος, αρτεμίσ-ιος ή σε -ήσιος όπως 
φιλοεκκλήσ-ιος, παραπλήσ-ιος, γνήσ-ιος, ημερ-ήσιος, ετ-ήσιος, ιθακ-ήσιος, γενετ-ήσιος ή 
το ουσιαστικό μαρκήσιος (δάνειο) δεν αποτελούν ΚΛ με το επίθημα -ίσι(ος). Ειδικότερα 

                                                        
6 Για εκτενέστερη παρουσίαση του -ιάτικ(ος) βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1993).   
7 Για εκτενέστερη παρουσίαση του -ιν(ός) βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1999).   
8 Ευχαριστώ ιδιαίτερα το συνάδελφο Διονύση Γούτσο (ΕΚΠΑ) για τα δεδομένα (από 4.000.000 τύπους) 
του ΣΕΚ για τα επιθήματα -ιν(ός) και -ίσι(ος) που μου παρείχε με πολλή προθυμία. 
9 Ο Χατζιδάκις (1892:180) δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα -ιν(ος) και -ιν(ός). Το ίδιο και ο Palmer 
(1946:29), που υποστηρίζει ότι το επίθημα έχει δύο ξεχωριστές λειτουργίες: α) δηλώνει ύλη, προέλευση, β) 
σχηματίζει χρονικά επίθετα. Παρόμοια και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης ΛΝΕΓ, 
1998, 2002).  
10 Για το επίθημα -ινος βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2005). Πέτρινος, λίθινος αλλά σοκολατένιος. Το         
-ένιος είναι αλλόμορφο που  ενεργοποιείται σε υπερδισύλλαβες βάσεις (βλ. Anttila & Revithiadou, 2000). 
11 Από το πλέον > πλιο + -ίσι(ος) ‘περισσότερος’, γι’ αυτό καλύτερα να ορθογραφηθεί με -ι-. Ενδεχομένως  
δεν έχει σχέση με το επίθημα που εξετάζουμε. 
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το ΝΕ -ήσιος [ísios] < ΑΕ -ήσιος κατασκευάζει, όπως στην ΑΕ, επίθετα από βάση 
ουσιαστικό (βλ. Πετρούνιας ΛΚΝ, 1998) με σημασιακή οδηγία ‘που ανήκει χρονικά ή 
τοπικά σε ό,τι αναφέρεται η βάση’, π.χ. Ιθακήσιος, ετήσιος, ημερήσιος. Τέλος τα επίθετα 
prymnesius και Ithacesius δεν αφορούν την έρευνά μας, γιατί είναι άμεσα δάνεια της 
λατινικής από την ελληνική: < πρυμνήσιος (Ευριπίδης, Ηρακλής μαινόμενος) και 
Ιθακήσιος (Ομήρου Οδύσσεια) αντίστοιχα (Liddell & Scott). Απομένουν 192 επίθετα 
παράγωγα με το επίθημα -ίσι(ος), με τα οποία θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το ΣΕΚ έδωσε μόνο 32 λήμματα, που ήταν ήδη καταχωρισμένα στο 
ΑΛΝΕ. 

3.2.  Η γραμματική κατηγορία της βάσης 

3.2.1. -ιάτικ(ος) 

Από μορφολογική άποψη το Οβ ενός επιθέτου με το -ιάτικος μπορεί να είναι: 
(i) Πρωταρχικό λεξικό μόρφημα, π.χ. βράδ(υ)  βραδιάτικος. 
(ii) Μη απλό μη κατασκευασμένο λέξημα, π.χ. Δευτέρα  δευτεριάτικος. 
(iii) Παράγωγο, π.χ. [[[ανοιγ]Ρ (σ(η))επ]O (-ιάτικ(ος))επ]Ε άνοιξη   ανοιξιάτικος. 
(iv) Σύνθετο, π.χ. μεσημέρι  μεσημεριάτικος. 
(v) Πολυλεκτικό σύνθετο, π.χ. Καθαρή Δευτέρα  καθαροδευτεριάτικος. Δηλ. ο ΚΚΛΣΧ 
εφαρμόζεται είτε σε [-κατασκευασμένα] λήμματα του συστατικού της βάσης (i και ii) 
είτε σε προϊόντα ήδη κατασκευασμένα (iii-v). 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περιγραφή των χαρακτηριστικών του επιθήματος 
αυτού πρέπει να δηλωθεί ότι το επίθημα επιλέγει το κλιτικό -ος. 

3.2.2. -ιν(ός)12 

Στο πλαίσιο του ΚΚΛΣΧ το επίθημα -ιν(ός) εφαρμόζεται σε Οβ για να κατασκευάσει 
μετονοματικά επίθετα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να ουσιαστικοποιηθούν με τη 
διαδικασία της μετατροπής (ΜΤ): 

[ [ [Πάτρα]Ο  (-ιν(ός))επ  ]Ε   ΜΤ]Ο    όπως λ.χ. στα πατρινό καρναβάλι, ο Πατρινός.  

Ακόμη η ΝΓΔ φαίνεται να περιορίζει τη βάση των επιθέτων αυτών στην κατηγορία των 
κύριων ουσιαστικών και ειδικότερα των τοπωνυμίων. Όμως βάση των επιθέτων αυτών 
μπορεί να είναι και κοινό ουσιαστικό. Ειδικότερα, βάση των επιθέτων με το –ιν(ός) είναι:  

(α) ένα πρωταρχικό λεξικό μόρφημα αυτόνομο ή μη, π.χ. βράδυ  βραδινός, έαρ13   
 εαρινός, 
(β) παράγωγο, π.χ. πασχαλιά  πασχαλινός,  
(γ) σύνθετο, π.χ. καλοκαίρι  καλοκαιρινός,  

       (δ) μια υπερλεξική λεξική μονάδα, π.χ. προς ώραν  προσωρινός, όπου η βάση       
                                                        
12 To -(ι)ανός είναι δάνειο της ελληνικής από το λατινικό -ianus, π.χ. Christianus > Χριστιανός, το οποίο 
αποτελεί εκτεταμένο τύπο του λατινικού επιθήματος -anus και προέκυψε από μετατόπιση των ορίων των 
μορφημάτων στις περιπτώσεις που το Οβ είχε θεματικό φωνήεν i, π.χ. Cornelia - -anus  Cornelianus (βλ. 
Πετρούνιας, 1998; Filos, 2008:274). Ωστόσο σε συγχρονικό επίπεδο το -(ι)ανός, στο οποίο επίσης 
εντοπίζεται χρονική και τοπική σημασία,  εμφανίζεται ως αλλόμορφο του -ιν(ός) σε περιβάλλον με /i/, π.χ. 
σκολιανός, δεκεμβριανός, μεσημεριανός, αυριανός, σαρακοστιανός – αρειανός, στεριανός, ακριανός, 
χωριανός, αλλά παρακατιανός.  
13 Το σημάδι (º) πριν τη λεξική μονάδα σημαίνει ότι η μονάδα δε μαρτυρείται (εδώ αφορά τη συγχρονική 
φάση που διανύει η ΝΕ), αλλά είναι δυνάμει λέξη. 
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        λειτουργεί ως επίρρημα χρόνου, από κάτω  αποκατινός, όπου η βάση λειτουργεί 
 ως τοπικό επίρρημα αλλά και ως ουσιαστικό λ.χ. το από κάτω ‘εσώρουχο’.  
 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπως αντίκρυ  αντικρινός, σήμερα  σημερινός, η βάση 
ανήκει στην κατηγορία του επιρρήματος ή καλύτερα, σύμφωνα με τη Berthonneau 
(1989:493), η βάση μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως ουσιαστικό, π.χ. το σήμερα  
σημερινός. 

Συνεπώς, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι βάση των επιθέτων αυτών είναι ουσιαστικό 
και μάλιστα καθαρό, δηλ. μη ρηματικό. Έτσι, ερμηνεύω το ότι σχηματίζονται τα επίθετα 
φθινοπωρινός, εαρινός αλλά όχι *ανοιξινός. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του επιθήματος -ιν(ός) πρέπει να δηλωθεί ότι το 
επίθημα επιλέγει το κλιτικό -ός. 

3.2.3. -ίσι(ος) 

Το επίθημα -ίσι(ος) κατασκευάζει μετονοματικά επίθετα με τη βοήθεια του ΚΚΛΣΧ, τα 
οποία στη συνέχεια μπορούν να ουσιαστικοποιηθούν με τη διαδικασία της μετατροπής 
(ΜΤ)14: 

[ [ [Χ]Ο  (-ίσ(ιος))επ  ]Ε   ΜΤ]Ο όπως λ.χ. στο κάμποςΟ  καμπίσιοςΕ  καμπίσιοςΟ   
 

Ειδικότερα βάση των επιθέτων σε -ίσι(ος) είναι:  
 
(α) συνηθέστατα ένα πρωταρχικό λεξικό μόρφημα, π.χ. καράβ(ι)  καραβίσιος,   
(β) παράγωγο, π.χ. παιδάκ(ι)  παιδακίσιος,  
(γ) σύνθετο, π.χ. στρουθοκάμηλος  στρουθοκαμηλίσιος,  
(δ) μια υπερλεξική λεξική μονάδα, π.χ. παλιός καιρός  παλιοκαιρίσιος.  
 
Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπως παραπάνω  παραπανίσιος, παραπλαγίσιος, 
αντικρίσιος, η βάση ανήκει στην κατηγορία του επιρρήματος ή καλύτερα, σύμφωνα με  
τη Berthonneau για ανάλογη πρόταση για τη γαλλική (1989 : 493), η βάση μπορεί να 
θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως ουσιαστικό, π.χ. το παραπάνω, λ.χ. τον αντάμειψε με το 
παραπάνω/το παραπάνω δε βλάπτει. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
επιθήματος -ίσι(ος) πρέπει να δηλωθεί ότι το επίθημα επιλέγει το κλιτικό -ος. 

3.3. Η σημασιολογική οδηγία των επιθημάτων 

3.3.1. -ιάτικ(ος) 

Από σημασιολογική άποψη διαπιστώνουμε ότι περίπου το 85% του corpus αποτελείται 
από βάσεις που είναι χρονικά ουσιαστικά. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι 
αυτά τα Οβ οργανώνονται σε σειρές στο επίπεδο της αναφοράς και διαιρούνται σε δύο 
σύνολα, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό της αλληλουχίας ή της μη αλληλουχίας των 
εμφανίσεων των αντικειμένων αναφοράς μιας τάξης (Berthonneau, 1989). Στο α' σύνολο 
ανήκουν τα ονόματα των μονάδων μέτρησης του χρόνου, π.χ. χρόνος, μήνας, (ε)βδομάδα, 
και στο β' σύνολο οι επαναναλύσεις τους, που περιλαμβάνουν δύο υποσύνολα: (α) τις 
ειδικές κατονομασίες των μονάδων, π.χ. Δευτέρα, Τρίτη - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, και 

                                                        
14 Ο Χατζιδάκις (1907:209) παραθέτει το θηλυκό ουσ. διακονιαρίσια (< διακονιάρης) ‘ζεστή ημέρα του 
χειμώνα κατά την οποία οι ζητιάνοι ξαπλώνονται στο έδαφος για να ζεσταθούν’ (Πήλιο). 
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(β) τις κατονομασίες της εσωτερικής δόμησης των μονάδων, π.χ. πρωί, μεσημέρι - 
άνοιξη.15  

Εκτός από αυτά τα Οβ, η βάση ενός επιθέτου με το -ιάτικος μπορεί να επιλεγεί από 
τον κατάλογο των ονομασιών των πραγματολογικά σημαντικών ημερών αργίας ή 
θρησκευτικών εορτών με τις οποίες ο λαός χρονοθετεί, και για το λόγο αυτό τις 
εντάσσουμε στα χρονικά ουσιαστικά, π.χ. Πρωτομαγιά, Πρωταπριλιά, Πρωτοχρονιά, 
πρωτομηνιά, αρχιμηνιά, αρχιχρονιά - Πάσχα, Χριστούγεννα, Αγιο-Βασίλης, Αϊ-Δημήτρης, 
Καθαρή Δευτέρα, Σαρακοστή, αποκριά, Λαμπρή, παραμονή (μεγάλης γιορτής). Τέλος σε 
ένα σύνολο 40 περίπου Οβ μόνον 7 δεν έχουν φαινομενικά σημασιολογική σχέση με την 
έννοια του χρόνου. Πρόκειται για τα παιδ(ί), γιορτ(ή), σκόλ(η), φεγγάρ(ι), γαμπρ(ός), 
νύφ(η), κεφάλ(ι). 

Έχοντας λοιπόν επισημάνει για το 85% των λεξικών μονάδων του corpus τις 
ομαλότητες όσον αφορά τις ιδιότητες που δηλώνουν τα επίθετα με το -ιάτικος και το 
ρόλο του -ιάτικ(ος), θα προτείνω γι’ αυτά τα 7 Οβ τα εξής. Με βάση τα συμφραζόμενα 
παρατηρώ ότι το -ιάτικ(ος) επιλέγει από τα παραπάνω ουσιαστικά σημασία που επιτρέπει 
να αναφερθούμε στο χρόνο. Έτσι λ.χ. ένα γαμπριάτικο κοστούμι είναι το κοστούμι που 
έχει σχέση με την ιδιότητα του γαμπρού μέσα στη χρονική περίοδο που δηλώνεται από 
το Οβ. Το ίδιο ένα νυφιάτικο τραγούδι, που αναφέρεται στη νύφη μέσα στο χρονικό 
πλαίσιο του γάμου, παιδιάτικα καμώματα, που αναφέρονται στην παιδική ηλικία, 
γιορτιάτικος και σκολιάτικος, όπου τα γιορτή και σκόλη περιέχουν την ιδιότητα να 
τοποθετούν χρονικά ένα γεγονός ˗άλλωστε είναι υπερώνυμα των ημερών αργίας που 
αναφέραμε˗ φεγγαριάτικος, όπου το Οβ φεγγάρ(ι) δεν παραπέμπει μόνο στο φυσικό 
δορυφόρο της Γης αλλά και στις φάσεις του μέσα από την κίνησή του στο φυσικό χρόνο, 
που πιστεύεται ότι επηρεάζουν την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων (πβ. έχει τα 
φεγγάρια του). Έτσι φεγγαριάτικος ‘ανισόρροπος ως ο σεληνιαζόμενος’ (Λεξικόν της Νέας 
Ελληνικής  Γλώσσης - Πρωίας). Τέλος κεφαλιάτικος είναι ο κεφαλικός φόρος, που ήταν 
ετήσιος κατά κεφαλή φόρος κατά την Τουρκοκρατία. 

Συμπερασματικά το επίθημα -ιάτικ(ος) εφαρμόζεται σε χρονικά Οβ για να 
κατασκευάσει χρονικά επίθετα που συνδέονται, όπως θα δούμε, με την καθημερινότητα 
του ανθρώπου. 

                                                        
15 Στο σχήμα 1 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι στο γλωσσικό επίπεδο τα χρονικά διαστήματα δεν έχουν 
την ίδια βαρύτητα. Ειδικότερα το πλαίσιο του εικοσιτετράωρου, λόγω της κοινωνικής χρήσης του χρόνου, 
έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο. 
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Σχήμα 1. Ταξινόμηση των χρονικών ουσιαστικών-βάση του επιθήματος -ιάτικ(ος) 

3.3.2. -ιν(ός) 

Όσον αφορά τη σημασία των επιθέτων που κατασκευάζονται με το επίθημα -ιν(ός), 
σύμφωνα με τη αρχή της διαστρωμάτωσης τα επίθετα αυτά, εφόσον είναι προϊόντα του 
ΚΚΛΣΧ, δημιουργούν μια σχέση ανάμεσα στο Οβ και στο προσδιοριζόμενο ουσ. στο 
πλαίσιο της ΟΦ, π.χ. απογευματινός περίπατος ‘περίπατος που έχει σχέση με το 
απόγευμα’. Η γενική αυτή σημασία εξειδικεύεται στη συνέχεια από τη σημασιολογική 
οδηγία του επιθήματος -ιν(ός) και τη σημασία του Οβ. Στην προσπάθειά μου να 
εντοπίσω τη σημασιολογική οδηγία του επιθήματος αυτού, παρατηρώ ότι η βάση του 
μεγαλύτερου μέρους των παράγωγων επιθέτων έχει σημασία χρονική16 ή τοπική, π.χ. 
(χρονική σημασία της βάσης) πρωινός, μεσημβρινός, απογευματινός, εσπερινός, βραδινός, 

                                                        
16 Η χρονική σημασία έχει εντοπιστεί (βλ. π.χ. Psaltes, 1913:295). 
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νυχτερινός, σημερινός, χτεσινός, καθημερινός, προσωρινός, παντοτινός, τωρινός, 
κατοπινός, περ(υ)σινός, φετινός, καλοκαιρινός, γιορτινός, πασχαλινός. (Τοπική σημασία 
της βάσης) αντικρινός, αλαργινός, βορινός, κοντινός, μακρινός, πλαϊνός, μπροστινός, 
πισινός, ορεινός, 17  θαλασσινός, πεδινός, αλεξανδρινός, πατρινός, τρικαλινός. 
Παρατηρώντας τις βάσεις με τοπική σημασία διακρίνω μια ομάδα ουσιαστικών που 
αναφέρονται σε γεωγραφικούς όρους που έχουν σχέση με το γήινο τοπίο, π.χ. στα 
βορινός, ορεινός, θαλασσινός, πεδινός, μια ομάδα όπου οι βάσεις αποτελούν 
κατονομασία τοπωνυμίου, π.χ. Αλεξάνδρεια, Δράμα, Πάτρα, Τρίκαλα, και τέλος μια 
ομάδα λεξημάτων που αποτελούν, στο πλαίσιο του συστήματος δείξης, στο επίπεδο του 
χώρου το αντίστοιχο της ομάδας των σήμερα, φέτος, τώρα του χρονικού επιπέδου, δηλ. 
τις ειδικές κατονομασίες της εκφωνηματικής αναφορικότητας που επαναναλύουν τη 
μονάδα του επιπέδου αναφοράς «εδώ», π.χ. αντίκρυ, κοντά, μακριά, πλάι, μπροστά, πίσω. 
Αποκαλύπτεται δηλ. και στο μορφολογικό επίπεδο μια σχέση ανάμεσα στο χώρο και στο 
χρόνο –πβ. και το σύνθετο χωροχρόνος– που έχει πολλές φορές υπογραμμιστεί στο 
σημασιολογικό επίπεδο αλλά και σε άλλα επίπεδα έξω από τη γλώσσα, λ.χ. στη 
φιλοσοφία. Αφού ερμηνεύτηκε ο ρόλος του -ιν(ός) για το 87% περίπου του corpus, θα 
εξετάσω από σημασιολογική άποψη τις βάσεις του υπόλοιπου 13%, με στόχο να 
καταλήξω, αν είναι δυνατό, σε μια ενιαία σημασιολογική οδηγία για το επίθημα αυτό. Εκ 
πρώτης όψεως στο υπόλοιπο αυτό οι βάσεις δε φαίνεται να συνιστούν ένα ομοιογενές 
σύνολο από σημασιολογική άποψη. Λ.χ. σε ένα μικρό ποσοστό ως βάση των επιθέτων 
αυτών εμφανίζονται ουσιαστικά που αναφέρονται σε κατοικίδια ζώα, π.χ. αλογινός, 
αγελαδινός, γαϊδουρινός, βοδινός, χοιρινός, σε δύο επίθετα το Οβ αναφέρεται σε τροφή 
(κρεατινός, τυρινός), και τέλος εμφανίζονται και τα επίθετα ανθρωπινός, φωτεινός, 
φαεινός, σκοτεινός, αληθινός, ελεεινός, μηδαμινός και υγιεινός. Σε ΟΦ όπως αγελαδινό 
γάλα, βοδινό/χοιρινό κρέας, η σημασιολογική σχέση που εγκαθίσταται ανάμεσα στο 
προσδιοριζόμενο ουσ. και στο Οβ είναι σχέση προέλευσης, η οποία θα μπορούσε 
ασφαλώς να αναχθεί στην τοπική σχέση που ανιχνεύτηκε πιο πάνω. Ακόμη αξίζει να 
σημειωθεί ότι στον εξωγλωσσικό κόσμο το αντικείμενο αναφοράς (ΑΑ) του Οβ ανήκει 
στην κατηγορία ζώα που εκτρέφονται για εκμετάλλευση. Όσον αφορά τα δύο επίθετα 
κρεατινός και τυρινός, παρατήρησα ότι εγκαθίσταται μια χρονική σχέση ανάμεσα στο 
προσδιοριζόμενο ουσ. Κυριακή και στο Οβ κρέας/τυρί, αφού λ.χ. κρεατινή Κυριακή ‘η 
προτελευταία Κυριακή των Απόκρεω’. Όσον αφορά το επίθετο ανθρωπινός στις φράσεις 
ανθρωπινά ρούχα, ανθρωπινή συμπεριφορά, θεωρώ ότι εγκαθίσταται σχέση προέλευσης  
–και συνεπώς τοπική– ανάμεσα στο προσδιοριζόμενο ουσ. και στο Οβ άνθρωπος, που 
δέχεται μια διατενή/κατ’ ένταση (intensional) ερμηνεία ‘που αρμόζει σε άνθρωπο’.18 
Ακόμη προτείνω ότι το Οβ των επιθέτων φωτεινός, φαεινός και σκοτεινός, που 
δημιουργήθηκαν στην αρχαία ελληνική (ΑΕ), λειτούργησε ως ουσιαστικό τόπου, αφού 
διασώζονται χωρία όπου το φῶς και το σκότος αναφέρονται και στον τόπο που εκπέμπει 
φως και σκοτάδι αντίστοιχα (Giannakis, 2001). Παρόμοια το ΑΕ επίθετο αληθινός 
παραπέμπει σε τόπο, αφού κατά τον Πλάτωνα η αλήθεια πηγάζει από τον αληθινό 
κόσμο, και το ΑΕ επίθετο μηδαμινός < ΑΕ μηδαμῶς ‘καθόλου’. Τέλος για το επίθετο 

                                                        
17 O Psaltes (1913:296-97) δε συνδέει τα επίθετα σε -εινός, λ.χ.  σκοτεινός και -ηνός, λ.χ. Δυρραχηνός με τα 
επίθετα σε -ινός. 
18 Πβ. ανθρώπινο σώμα ‘σώμα που αναφέρεται στον άνθρωπο ως ύλη’ – ανθρωπινό σώμα ‘σώμα που 
ταιριάζει σε άνθρωπο’, λ.χ. για υπέρβαρη κυρία που αδυνάτισε.  
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υγιεινός θα μπορούσε και πάλι να προταθεί η έννοια της προέλευσης ‘προερχόμενος από 
τη θεά Υγεία’.19 

Το επίθημα -ιν(ός) είναι ιδιαίτερα διαθέσιμο για τη δημιουργία παράγωγων επιθέτων 
χώρου και χρόνου και με μεγάλο εύρος χρήσης σε πολλά κειμενικά είδη, όπως προκύπτει 
από το ΣΕΚ (βλ. και πίνακα 2).20 

3.3.3. -ίσι(ος) 

Ο Τσοπανάκης (1994:§ 785, στ΄) πολύ σωστά αναφέρει ότι το επίθημα «σημαίνει την 
προέλευση από» ή τη «σχέση με το ουσιαστικό21 από το οποίο παράγεται». Το ΛΚΝ 
(1998) διακρίνει δύο σημασίες: 1. που προέρχεται από αυτό που εκφράζει το Οβ ή ανήκει 
σε αυτό, π.χ. αετίσιος, γαϊδουρίσιος, χελωνίσιος, 2. (μεταφορικά) που ταιριάζει σ’ αυτό 
που εκφράζει το Οβ, π.χ. παλικαρίσιος.22 

Τα επίθετα που κατασκευάζονται με το επίθημα -ίσι(ος), αφού είναι προϊόντα του 
ΚΚΛΣΧ, δημιουργούν μια σχέση ανάμεσα στο Οβ και στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό 
στο πλαίσιο της ΟΦ, π.χ. θυμαρίσιο μέλι ‘μέλι που έχει σχέση με το θυμάρι’. Η γενική 
αυτή σημασία εξειδικεύεται στη συνέχεια από τη σημασιολογική οδηγία του επιθήματος  
-ίσι(ος) και τη σημασία του Οβ. Στην προσπάθειά μου να εντοπίσω τη σημασιολογική 
οδηγία του επιθήματος αυτού, παρατηρώ ότι το Οβ των παράγωγων επιθέτων είναι 
[+συγκεκριμένο] ουσιαστικό που αναφέρεται: 
(α) σε ζώα (66),23 π.χ. αετίσιος, αλεπουδίσιος, αλογίσιος, αρνίσιος, βουβαλίσιος, γατίσιος, 
γερακίσιος, γιδίσιος, γουρουνίσιος, κορακίσιος, μαϊμουδίσιος, μοσχαρίσιος, σκυλίσιος, 
τραγίσιος, φιδίσιος, 
(β) σε τόπο με κύρια και κοινά ονόματα του γήινου τοπίου ή τόπους που προκύπτουν 
ύστερα από ανθρώπινη επέμβαση (41) 24 , π.χ. ελυμπίσιος, ζαγορίσιος, ικαρίσιος, 
πεντελίσιος – ακρίσιος, βουνίσιος, καμπίσιος, λιμνίσιος, μοναστηρίσιος, νταμαρίσιος, 
παζαρίσιος, πανηγυρίσιος, πελαγίσιος, περιβολίσιος, ποταμίσιος, σαλονίσιος, σπιτίσιος, 
χωραφίσιος,  
(γ) σε ανθρώπινα/ανθρωπόμορφα όντα και σε μέρη του σώματος (27), π.χ. αγορίσιος, 
αδωνίσιος, ανδρίσιος, αρχοντίσιος, βαρκαρίσιος, γεροντίσιος, γυναικίσιος, καπετανίσιος, 
κοριτσίσιος, νεραϊδίσιος, παιδακίσιος, παλληκαρίσιος – λαρυγγίσιος, φλεβίσιος,  
(δ) σε αντικείμενα ή προϊόντα (26), π.χ. ασκίσιος, βαπορίσιος, βαρελίσιος, βρυσίσιος, 
καϊκίσιος, καραβίσιος, παραγαδίσιος, πηγαδίσιος, πιθαρίσιος, πρυμίσιος, σακουλίσιος, 
τομαρίσιος, τουλουμίσιος, τρεχαντηρίσιος, χαβανίσιος – γαλίσιος (< γάλα), τσιπουρίσιος,  
(ε) σε φυτά (23), π.χ. αμπελίσιος, θυμαρίσιος, καλαμποκίσιος, κουμαρίσιος, κριθαρίσιος, 
παλιουρίσιος (< παλιούρι < ΑΕ παλίουρος), πουρναρίσιος, σ(ι)ταρίσιος,  

                                                        
19 Τέλος για το ΑΕ επίθετο ελεεινός απαιτείται ειδική ανάλυση, γιατί την εποχή εκείνη η κοσμοθεωρία 
ήταν διαφορετική.  
20 Εμφανίζεται σε άρθρα γνώμης (635), σε λογοτεχνικά κείμενα (392), σε ακαδημαϊκά κείμενα (452), σε 
ενημερωτικά κείμενα (2134), σε ομιλίες στη Βουλή (230), σε κείμενα νόμων και διοικητικά (184), σε 
ειδήσεις προφορικού και γραπτού λόγου (1051), σε πληροφοριακά κείμενα (22) καθώς και σε άλλες 
κατηγορίες με μικρότερη εκπροσώπηση. 
21 Ορθότερα «με το αντικείμενο αναφοράς στο οποίο παραπέμπει το Οβ». 
22 Ορθογραφώ το επίθετο ως παλληκαρίσιος. 
23 Οι αριθμοί σε φθίνουσα σειρά συχνότητας παραπέμπουν στον αριθμό των παράγωγων επιθέτων που 
έχουν ως βάση ουσιαστικό που αναφέρεται στη δηλούμενη κατηγορία.  
24 Εδώ εντάξαμε και το θειαφίσιος, επειδή το θειάφι είναι συστατικό του εδάφους, και το βροχίσιος, επειδή 
το βροχή ως ουσιαστικό που δηλώνει μετεωρολογικό φαινόμενο συνδυάζεται με τοπικό συμπλήρωμα.  
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(στ) σε χρόνο (9), π.χ. αλωναρίσιος (< Αλωνάρης ‘Ιούλιος’), γεναρίσιος, φλεβαρίσιος, 
παλιοκαιρίσιος, χρονίσιος.  

Ακολουθώντας το θεωρητικό πλαίσιο της D. Corbin για ενιαία σημασιολογική οδηγία 
του επιθήματος στο αφηρημένο επίπεδο από την οποία απορρέουν οι άλλες, θεωρώ ότι το 
επίθημα -ίσι(ος) συνδέεται με την έννοια της προέλευσης, που ορίζεται όμως με 
διευρυμένο τρόπο, και αποτελεί ίχνος της διαχρονίας, αφού το επίθημα της λατινικής       
-ēnsis από το οποίο προέρχεται το -ίσι(ος) συνδέεται με τη έννοια της προέλευσης. 
Γενικότερα ανιχνεύεται η παραδειγματική σημασιολογική σχέση μερωνυμίας25 όπου το 
Οβ λειτουργεί ως ολώνυμο και το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό ως μερώνυμο, π.χ. 
λιμνίσιο ψάρι ‘η λίμνη έχει ψάρια’, βαρελίσια ρετσίνα ‘το βαρέλι έχει ρετσίνα’.  
(α) Καταρχήν, πρόκειται για τοπική προέλευση (από τον τόπο του ΑΑ του Οβ26). Στη 
σημασία αυτή η ΝΕ διαθέτει ένα παράλληλο επίθημα αλλά όχι συνώνυμο, το -ιν(ός). 
Έτσι, εξηγείται η περίπτωση όπου Οβ είναι ένα τοπωνύμιο όπως ζαγορίσιος  Ζαγόρι, 
ελυμπίσιος  (ορεωνύμιο) Έλυμπος (= Όλυμπος), ικαρίσιος  Ικαρία, ή ακόμη κοινά 
ουσιαστικά που αναφέρονται σε γεωγραφικούς όρους που έχουν σχέση με το γήινο τοπίο 
χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου π.χ. πέλαγος ή ουσιαστικά που το ΑΑ δηλώνει 
ανθρώπινη κατασκευή σταθερή σε κάποιο τόπο π.χ. σπίτι, μοναστήρι, κοιμητήρι, π.χ. 
βουνίσιος, καμπίσιος, κουτρουλίσιος ( κουτρούλα ‘κορυφή βουνού, λόφου’), λιμανίσιος, 
λιμνίσιος, νταμαρίσιος, πελαγίσιος, ποταμίσιος, σπιτίσιος, χωραφίσιος, π.χ. βουνίσιος 
αέρας, λιβαδίσιο χορτάρι, λιμνίσιο ψάρι, πελαγίσια κύματα, περιβολίσιο σταφύλι, 
ποταμίσια άμμος, σπιτίσιο φαγητό, χωραφίσια ντομάτα.  
(β) Η σημασιολογική σχέση που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της ΟΦ ανάμεσα στο 
προσδιοριζόμενο ουσιαστικό και στο Οβ όταν αναφέρεται σε ζώο ή φυτό είναι σχέση 
προέλευσης, η οποία θα μπορούσε ασφαλώς να αναχθεί στην τοπική σχέση που 
ανιχνεύτηκε πιο πάνω, π.χ. αλογίσιο κρέας, αρνίσια παϊδάκια, βουβαλίσιο βούτυρο, γιδίσιο 
γάλα, κατσικίσιο τυρί, μοσχαρίσια μπριζόλα – αγριλίσιο κλωνάρι, αμπελίσια σύκα, 
καλαμποκίσιο αλεύρι, θυμαρίσιο μέλι. Σημειώνω ότι η αναφορά στα ζώα (ζώα εκτροφής) 
και στα φυτά αφορά καταρχάς μια έντονα ανθρωποκεντρική,27 χρησιμοθηρική πλευρά, 
που σχετίζεται με τη διατροφή του ανθρώπου. Αξίζει όμως επίσης να σημειωθεί ότι στην 
περίπτωση που το Οβ παραπέμπει σε ζώο, το παράγωγο επίθετο επιδέχεται 
ανάγνωση/ερμηνεία κατ’ έκταση όπως στα παραπάνω παραδείγματα, ή κατ’ ένταση 
σύμφωνα με τα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας π.χ. αετίσια μάτια, αλεπουδίσια 
πονηριά, γερακίσια μύτη, γουρουνίσια συμπεριφορά, ελαφίσια μάτια, μουλαρίσιο πείσμα, 
σκυλίσια ζωή, φιδίσιο κορμί. Για τη στερεοτυπική αυτή σημασία η ΝΕ διαθέτει ένα 
παράλληλο επίθημα αλλά όχι συνώνυμο, το -ίστικ(ος) (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
1997:68-71).  
(γ) Και πάλι η έννοια της προέλευσης αναδύεται στο πλαίσιο της ΟΦ όταν το Οβ 
αναφέρεται σε αντικείμενο κατασκευασμένο από τον άνθρωπο. Τα αντικείμενα αυτά 
αναφέρονται κυρίως σε πλεούμενο και σε μέρη του π.χ. καράβι, καΐκι, τρεχαντήρι – 
πλώρη, πρύμνη, ή σε περιέχον σκεύος, λ.χ. πηγάδι, βαρέλι, σακούλα, τουλούμι, π.χ. 

                                                        
25 Για ανάλογη πρόταση για τα τοπικά ουσιαστικά της γαλλικής βλ. Le Pesant (2001). 
26  Υπάρχουν σημασιο-συντακτικά κριτήρια με βάση τα οποία ορίζεται η τάξη αυτή σύμφωνα με το 
θεωρητικό πλαίσιο των Τάξεων Αντικειμένων του G. Gross (1994). Λ.χ. όλα τα μέλη της τάξης αυτής 
επιλέγονται από τα κατηγορήματα κατοίκησης: κατοικώ, μένω, διαμένω, είμαι κάτοικος+γεν., 
εγκαθίσταμαι, αποσύρομαι από.  
27 Για την έννοια της ανθρωποκεντρικότητας σε συνδυασμό με το επίθημα -ιά βλ. Ευθυμίου (1999). 
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αργαλίσια σαΐτα, γαλίσια καρδάρα ‘που δέχεται γάλα’, καραβίσιος/βαπορίσιος καφές 
‘άνοστος καφές’, πηγαδίσιο νερό, βαρελίσια μπίρα/ρετσίνα, σακουλίσιο γιαούρτι, 
τομαρίσιο/τουλουμίσιο τυρί, χαβανίσιος καπνός (χαβάνι ‘μηχανή κοπής φύλλων καπνού’), 
πρυμίσιο σκοινί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιέχον σκεύος δε χρησιμεύει για τη 
φύλαξη του προϊόντος αλλά για την παρασκευή του.  
(δ) Επίσης η έννοια της προέλευσης συνδυασμένη με χρόνο αναδύεται στο πλαίσιο ΟΦ 
όπου το Οβ του παράγωγου επιθέτου είναι ουσιαστικό χρόνου. Στη σημασία αυτή η ΝΕ 
διαθέτει ένα παράλληλο επίθημα αλλά όχι συνώνυμο, το -ιάτικ(ος), π.χ. φλεβαρίσιο 
φρούτο, χρονίσιο αρνί, γεναρίσιο πρόβατο ‘που γεννήθηκε το Γενάρη’, παλιοκαιρίσιο 
φόρεμα/χτένισμα ‘περασμένης μόδας, ντεμοντέ’.  
(ε) Τέλος, η έννοια της προέλευσης ανιχνεύεται επίσης στο πλαίσιο ΟΦ όπου το Οβ 
παραπέμπει είτε σε ανθρώπινο ή ανθρωπόμορφο ον είτε σε μέρη του ανθρώπινου 
σώματος, π.χ. άγγελος, Άδωνης, άρχοντας, βαρκάρης, γέροντας, γυναίκα, ζευγάς, θεός, 
καλόγερος, νεράιδα, παιδάκι, παλληκάρι – αφαλός, κεφάλι, λάρυγγας, φλέβα. Και στην 
περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση των ζώων, δηλ. στη γενικότερη κατηγορία 
των [+εμψύχων], ισχύει η διπλή ανάγνωση, δηλ. (α) κατ’ έκταση και (β) κατ’ ένταση, 
που συνδέεται με στερεοτυπική σημασία, π.χ. α) ζευγίσια (< ζευγάς) χαλινάρια ‘του ζευγά 
για τα βόδια κατά το όργωμα’, γερλίσιο (< γερλής < τουρκ. yerli ‘ντόπιος’) κρασί, 
φλεβίσιο αίμα, β) γεροντίσια φωνή, γυναικίσια καμώματα, παιδακίσια καμώματα, 
παλληκαρίσια λόγια. 

Το επίθημα -ίσι(ος) σήμερα στην κοινή νέα ελληνική εμφανίζεται με περιορισμένη 
διαθεσιμότητα, δηλ. δυνατότητα να κατασκευάζει λεξήματα που δε μαρτυρούνται, τα 
οποία συνιστούν απλώς τυχαία κενά (Corbin, 1987: 177).28 Εξάλλου πολλά παράγωγα με 
το επίθημα αυτό υποχωρούν στη χρήση μπροστά σε παράγωγα με άλλα επιθήματα που 
ανήκουν στον ίδιο ΚΚΛ και στο ίδιο σημασιολογικό πεδίο, όπως λ.χ. τα -ιν(ός), -ιν(ος),29 
-ένι(ος), -ιάτικ(ος), -ίστικ(ος) και -ι(α)κ(ός), π.χ. αγγελίσιος-αγγελικός, αγελαδίσιος-
αγελαδινός, αυγουστίσιος-αυγουστιάτικος, βροχίσιος-βρόχινος, γαϊδουρίσιος-γαϊδουρινός, 
γεναρίσιος-γεναριάτικος, γιδίσιος-γίδινος, θεΐσιος-θεϊκός, καλογερίσιος-καλογερίστικος, 
κριθαρίσιος-κριθαρένιος, μοναστηρίσιος-μοναστηριακός, νεραϊδίσιος-νεραϊδένιος, 
παιδακίσιος-παιδιάτικος, πεντελίσιος-πεντελικός (μάρμαρο), πρωίσιος-πρωινός, 
φεγγαρίσιος-φεγγαριάτικος. Για το λόγο αυτό το επίθημα -ίσι(ος) απουσιάζει από πολλές 
Γραμματικές της ΝΕ. Η πρόταση αυτή επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του ΣΕΚ: Από 
το ηλεκτρονικό σώμα κειμένων 4.000.000 λέξεων, βρέθηκαν μόνο 649 λέξεις 30  σε            
-ήσιος/-ίσιος,31 από τις οποίες μόνον 15132 είναι παράγωγες με το επίθημα -ίσι(ος), που 
ανήκουν μόνο σε 32 λήμματα.   

                                                        
28  Κατά την Corbin η έννοια αυτή δεν ταυτίζεται με την παραγωγικότητα. Για την έννοια της 
παραγωγικότητας βλ. λ.χ. Ράλλη (2005:95-97). Η Corbin διακρίνει επίσης την έννοια της διαθεσιμότητας 
από την έννοια της αποδοτικότητας, δηλ. της δυνατότητας ενός επιθήματος να εφαρμόζεται σε μεγάλο 
αριθμό βάσεων ή και να παράγει μεγάλο αριθμό μαρτυρημένων παραγώγων. 
29 Το ΛΚΝ δίνει τα -ινος, -ινός και -ίστικος. Ωστόσο θεωρούμε ότι η σημασιακή οδηγία του -ίσι(ος) και 
του -ίστικ(ος) διαφοροποιούνται ως προς την αρνητική στερεοτυπική σημασία που εμπεριέχεται στο           
-ίστικ(ος) (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992; 1997; Tavlaridou, 1996; Σαββίδου, 2012).    
30 Έναντι 5.406 με το -ιν(ός). 
31 Και οι 152 είναι παράγωγες με το επίθημα -ίσι(ος). Από αυτές για ένα παράδειγμα, για να υποστεί 
επεξεργασία, απαιτούνται περισσότερα συμφραζόμενα -˗και γι’ αυτό εξαιρείται, 6 έχουν στη συνέχεια 
ουσιαστικοποιηθεί μέσω της μετατροπής (βουνήσιος, πωγωνίσιος, Ηλιοδωρίσιος, λαγίσιος, Λιδωρίσιος) και 
σε 5 έχει εφαρμοστεί ο ΚΚΛ με το επίθημα -α και είναι παράγωγα επιρρήματα (βαπορίσια, 4 εμφανίσεις 
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Συμπερασματικά, το επίθημα -ίσι(ος), περιορισμένης διαθεσιμότητας, κατασκευάζει 
επίθετα που συνδέονται με την καθημερινότητα του ανθρώπου, με την παράμετρο της 
ταυτότητάς του33 που συνδέεται με τον τόπο καταγωγής και σταθερής διαμονής του, με 
τη διατροφή του, με τον τρόπο ζωής του, όπως είναι λ.χ. τα πανηγύρια, καθώς και με τις 
στερεοτυπικές αντιλήψεις του.  

3.4.  Συγκριτική εξέταση των επιθημάτων 

3.4.1. Η έκφραση του χρόνου: -ιν(ός) και -ιάτικ(ος) 

Προσπαθώντας να προσδιορίσω επακριβέστερα τη σημασιολογική οδηγία του 
επιθήματος -ιν(ός),  θεωρώ σκόπιμο να το συγκρίνω με το επίθημα -ιάτικ(ος), στο βαθμό 
που φαινομενικά υπάρχει μερική επικάλυψη της σημασιολογικής οδηγίας τους, αφού και 
τα δύο εφαρμόζονται σε χρονικά Οβ για να κατασκευάσουν επίθετα (βλ. και 
Anastassiadis-Syméonidis, 2008). Στον εξωγλωσσικό κόσμο, ο φυσικός χρόνος υπάρχει 
αντικειμενικά και είναι άπειρος, γραμμικός και συνεχής. Επάνω του κάθε γλώσσα 
επιβάλλει τη δική της μορφή κάποτε μάλιστα αξιολογώντας τα δεδομένα, πβ. ο χρόνος 
είναι χρήμα. Η σχέση όμως ουσίας και μορφής, που γίνεται με τη μεσολάβηση του 
ανθρώπου, είναι δυναμική και διαλεκτική σχέση. Αν γίνει χρήση της διάκρισης ανάμεσα 
σε κατηγορίες εμπειρογνωμόνων (expert) και σε λαϊκές κατηγορίες (folk) ή κατηγορίες 
της καθημερινής πρακτικής (Taylor, 1989:72), θα διαπιστώσουμε ότι τα χρονικά 
ουσιαστικά όπως καλοκαίρι, φθινόπωρο, πρωί, βράδυ, διαθέτουν ορισμούς 
εμπειρογνωμόνων, δηλ. ορισμούς των φυσικών και των μετεωρολόγων, που προέκυψαν 
ως αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησής τους με βάση αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες. 
Όμως τα ουσιαστικά αυτά διαθέτουν και λαϊκούς ορισμούς ως αποτέλεσμα λαϊκών 
κατηγοριών, που δομούνται γύρω από πρωτοτυπικά στοιχεία και δημιουργούνται από τον 
τρόπο που ο λαός αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα του περιβάλλοντος και διεπιδρά σε 
αυτά. Είναι, συνεπώς, δυνατό να δούμε τις πληροφορίες για το σημασιολογικό 
χαρακτηρισμό των λεξημάτων ως ένα δίκτυο από συλλογικές, πολιτισμικές και 
συμβατικές  γνώσεις, που εγκιβωτίζονται σε ένα μοντέλο δοξασιών και πρακτικών. Για 
μας (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1993), η προβλεπτή σημασία των επιθέτων σε -ιάτικ(ος) 
που οφείλεται στο επίθημα αποτελείται από εκείνες τις σημασιολογικές ιδιότητες του Οβ 
που του επιτρέπουν να παραπέμπει στο χρόνο μέσα από ένα πρίσμα πολιτισμικών 
σχέσεων. 

Το επίθημα -ιάτικ(ος) είναι ένα μορφολογικό μέσο που διαθέτει η ΝΕ για να 
δημιουργεί επίθετα τα οποία θα προσδιορίσουν ένα ουσιαστικό στο πλαίσιο ΟΦ με τις 
πρωτοτυπικές ή στερεοτυπικές ιδιότητες (Geeraerts, 1985:30) που προέρχονται από 
λαϊκό ορισμό του ΑΑ του Οβ, πβ. βραδιάτικη επίσκεψη/βίζιτα προκειμένου για 
ακατάλληλη από άποψη χρόνου επίσκεψη. Τα επίθετα με το -ιάτικος στο πλαίσιο ΟΦ 
είτε (α) υποκατηγοριοποιούν το ΑΑ του προσδιοριζομένου δημιουργώντας μια 
ανθρωποκεντρική χρονική σχέση ανάμεσα σ’ αυτό και στο ΑΑ του Οβ, π.χ. 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, αποκριάτικος χορός, ανοιξιάτικη κολεξιόν, είτε (β) 
χαρακτηρίζουν ποιοτικά το ΑΑ του προσδιοριζομένου αποδίδοντάς του πρωτοτυπικές ή 

                                                                                                                                                                     
του παλληκαρίσια). Τελικά από τις 151 εμφανίσεις που είναι παράγωγες με το επίθημα -ίσι(ος) οι 139 
δέχονται ερμηνεία κατ’ έκταση και μόνο 12 δέχονται ερμηνεία κατ’ ένταση.  
32 Έναντι 5.317 με το -ιν(ός).  
33 Βλ. Αρχάκης  & Τσάκωνα (2011). 
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στερεοτυπικές βιωματικά χρονικές ιδιότητες του ΑΑ του Οβ, π.χ. ανοιξιάτικος καιρός 
(λ.χ. στις αλκυονίδες μέρες).  

Αντίθετα το -ιν(ός) επιλέγει από το Οβ τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την αναφορική/περιγραφική σημασία του, π.χ. βραδινό φόρεμα ‘φόρεμα 
που φοριέται το βράδυ’. Έτσι, θα πούμε ανοιξιάτικος καιρός αλλά εαρινή ισημερία, 
θερινός κινηματογράφος και όχι *καλοκαιριάτικος κινηματογράφος, θερινές αλλά και 
καλοκαιρινές διακοπές και όχι *θεριάτικες/*καλοκαιριάτικες διακοπές. Συνεπώς, 
διαφορετικά επιθήματα συνδεόμενα με την ίδια βάση επιλέγουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από αυτήν, για το λόγο αυτό τα βραδιάτικος και βραδινός δεν είναι 
δυνατό να είναι συνώνυμα. 

Καταλήγω λοιπόν στο ότι το επίθημα -ιν(ός) στη ΝΕ κατασκευάζει μετονοματικά 
επίθετα που τοποθετούν στο χώρο ή στο χρόνο (χωροθετούν ή χρονοθετούν) με τρόπο 
αντικειμενικό, περιγραφικό, απαλλαγμένο δηλ. από πραγματιστικές σκέψεις και 
πρωτοτυπικές ή στερεοτυπικές αντιλήψεις. Για το λόγο αυτό επίθετα κατασκευασμένα με 
το επίθημα -ιν(ός) τα συναντούμε σε επιστημονικά λεξιλόγια και αντικειμενικές 
περιγραφές, λ.χ. μεσημβρινός, στα δελτία ειδήσεων, στο λεξιλόγιο της εκκλησίας, λ.χ.  
εσπερινός, καθώς και στην εκφωνηματική αναφορικότητα στο τοπικό επίπεδο (εδώ) αλλά 
και στο χρονικό επίπεδο (τώρα) στο πλαίσιο του συστήματος της δείξης, π.χ. μπροστινός, 
– σημερινός.  

Αφού λοιπόν τα επίθετα με το -ιάτικος και με το -ινός διαφοροποιούνται 
σημασιολογικά και πραγματολογικά και συνεπώς και ως προς το είδος κειμένου στο 
οποίο απαντούν, είναι αναμενόμενο να διαφέρουν και σε άλλα σημεία, λ.χ. ως προς την 
κλίση κατά βαθμό: πολύ καλοκαιριάτικος καιρός αλλά *πολύ θερινό ηλιοστάσιο: στην α΄ 
περίπτωση πρόκειται για διαβάθμιση ιδιότητας, ενώ στη β΄ για ταξινόμηση. Ακόμη 
μπορούμε να πούμε πραγματικά ανοιξιάτικος καιρός αλλά όχι *πραγματικά εαρινή 
ισημερία: Το πραγματικά φωτίζει τα πρωτοτυπικά και στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που 
περιέχονται στο επίθετο ιδιότητας με το -ιάτικος, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
ταξινομικό επίθετο με το -ινός. Διαπιστώνεται δηλ. ότι από τη μια υπάρχει συμβατότητα 
ανάμεσα στο πραγματικά και σε ένα επίθετο ιδιότητας με το -ιάτικος, ενώ από την άλλη 
υπάρχει ασυμβατότητα του πραγματικά με ένα ταξινομικό επίθετο με το -ινός και 
γενικότερα με τον επιστημονικό λόγο. 

3.4.2. Η έκφραση του χρόνου: -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) 

Προσπαθώντας να διεισδύσω στο πεδίο της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος        
-ίσι(ος),  θεωρώ σκόπιμο να συγκρίνω τα δύο επιθήματα -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) στο βαθμό 
που φαινομενικά υπάρχει μερική επικάλυψη της σημασιολογικής οδηγίας τους, αφού και 
τα δύο αφενός εφαρμόζονται σε χρονικά Οβ για να κατασκευάσουν επίθετα και 
αφετέρου μοιράζονται από κοινού το χαρακτηριστικό [-λόγιο]. Καταρχήν είναι 
εξαιρετικά περιορισμένος ο αριθμός των Οβ με χρονική σημασία πάνω στα οποία 
εφαρμόζεται το επίθημα -ίσι(ος), αφού εφαρμόζεται μόνο σε 9 από τα 191 Οβ, σε 
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με το επίθημα -ιάτικ(ος), το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά 
σε χρονικά Οβ. Αυτό βέβαια οφείλεται ενμέρει στη μικρή διαθεσιμότητα που 
χαρακτηρίζει το -ίσι(ος) αλλά κυρίως στο ότι η βασική του σημασία δεν είναι η δήλωση 
του χρόνου αλλά της προέλευσης. Έτσι, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που 
ακολουθώ στα παραδείγματα γεναρίσιο πρόβατο και γεναριάτικο φεγγάρι η σημασία των 
παράγωγων επιθέτων είναι πολύ κοντά, γιατί έχουν κοινούς τους δύο από τους τρεις 
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παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της σημασίας του παραγώγου, δηλ. είναι 
προϊόντα του ίδιου ΚΚΛΣΧ και έχουν το ίδιο Οβ. Διαφέρουν μόνο ως προς τη 
σημασιολογική οδηγία του επιθήματος. Έτσι, στο παράδειγμα γεναρίσιο πρόβατο 
φωτίζεται η έννοια της προέλευσης, ενώ στο παράδειγμα γεναριάτικο φεγγάρι φωτίζεται η 
χρονική σημασία.  

3.4.3. Η έκφραση του χώρου: -ιν(ός) και -ίσι(ος) 

Αν γίνει χρήση της διάκρισης ανάμεσα σε κατηγορίες εμπειρογνωμόνων και σε λαϊκές 
κατηγορίες ή κατηγορίες της καθημερινής πρακτικής (Taylor, 1989:72), όπως παραπάνω 
(2.4.1), διαπιστώνω ότι τα Οβ όλων των κατηγοριών όπως αγελάδα, πέλαγος, θυμάρι, 
βαρέλι, γυναίκα, Ιανουάριος/Γενάρης διαθέτουν τόσο ορισμούς εμπειρογνωμόνων όσο 
και λαϊκούς ορισμούς ως αποτέλεσμα λαϊκών κατηγοριών. Για μας, η προβλεπτή 
σημασία των παράγωγων επιθέτων με το -ίσι(ος) που οφείλεται στο επίθημα αποτελείται 
από εκείνες τις σημασιολογικές ιδιότητες του Οβ που του επιτρέπουν να παραπέμπει 
στην έννοια της προέλευσης μέσα από ένα πρίσμα πολιτισμικών σχέσεων. Το επίθημα      
-ίσι(ος) είναι ένα μορφολογικό μέσο που διαθέτει η ΝΕ για να δημιουργεί επίθετα τα 
οποία θα προσδιορίσουν ένα ουσ. στο πλαίσιο ΟΦ με τις πρωτοτυπικές ή στερεοτυπικές 
ιδιότητες (Geeraerts, 1985:30) που προέρχονται από λαϊκό ορισμό του ΑΑ του Οβ, πβ. 
γεροντίσια φωνή προκειμένου για χαρακτηριστική φωνή υπερήλικα. Έτσι, αν η ΝΕ για 
ένα ουσιαστικό διαθέτει έναν τύπο [+λόγιο] και έναν τύπο [-λόγιο], προβλέπεται το         
-ίσι(ος) να εφαρμοστεί κατά προτίμηση στο [-λόγιο]34 τύπο, π.χ. γελαδίσιος αλλά και 
αγελαδίσιος, γεναρίσιος αλλά *ιανουαρίσιος.  

Επίσης, αφού τα παράγωγα επίθετα με το -ίσι(ος) διαφοροποιούνται από τα παράγωγα 
επίθετα με το -ιν(ός) ως προς το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο], είναι επόμενο να διαφέρουν 
και ως προς το είδος κειμένου στο οποίο απαντούν αλλά και σε άλλα σημεία, λ.χ. ως 
προς την κλίση κατά βαθμό: πολύ αγελαδίσιο βλέμμα (επίθετο ιδιότητας) αλλά *πολύ 
αγελαδινό γιαούρτι (ταξινομικό επίθετο). Ακόμη μπορούμε να πούμε πραγματικά 
βουνίσιος αέρας αλλά όχι *πραγματικά ορεινός όγκος. Το πραγματικά φωτίζει τα 
πρωτοτυπικά και στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που περιέχονται στο επίθετο ιδιότητας 
παράγωγο με το -ίσι(ος), αλλά όχι στο ταξινομικό επίθετο με το -ιν(ός). Διαπιστώνεται 
δηλ. ότι από τη μια υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στο πραγματικά και σε ένα επίθετο με 
το -ίσι(ος), ενώ από την άλλη υπάρχει ασυμβατότητα του πραγματικά με ένα επίθετο με 
το -ιν(ός) και γενικότερα με την επιστημονική ταξινόμηση. 

4. Συστηματικοί περιορισμοί 

Θα ασχοληθώ με γενικότερα ζητήματα όπως η συνωνυμία, η συμβατότητα, το 
πραγματολογικό χαρακτηριστικό [+/-λόγιο], που συνδέεται με τα κειμενικά είδη, καθώς 
και με το φαινόμενο του δανεισμού υπολεξικών μονάδων. 
 
4.1. Το ζήτημα της συνωνυμίας  
Και στην περίπτωση των παραγώγων επιβεβαιώνεται ότι κάθε λέξημα αποτελεί μοναδική 
επιλογή για τον ομιλητή, αφού διαφέρει έστω και απειροελάχιστα από το «συνώνυμό» 
του.35 Εντοπίσαμε τρεις περιπτώσεις: 

                                                        
34 Για τη σχέση του χαρακτηριστικού [-λόγιο] με το γλωσσικό δανεισμό βλ. 4.4. 
35  Το μοναδικό παράδειγμα στο οποίο εντοπίσαμε να ελαχιστοποιείται η διαφορά είναι τα επίθετα 
κατσικίσιος και γιδίσιος με κατ’ έκταση ερμηνεία (~ μαλλί, γάλα, τυρί). Η παραγωγή των επιθέτων με το 
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Α) Διαφορετικά επιθήματα, ακόμα κι αν εφαρμόζονται στην ίδια βάση, επιλέγουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτήν λόγω της διαφορετικής σημασιολογικής οδηγίας 
τους. Έτσι, τα επίθετα βραδιάτικος και βραδινός δεν είναι δυνατό να είναι συνώνυμα, αν 
και μετέχει και στα δύο το Οβ βράδυ, π.χ. βραδινό δελτίο ειδήσεων – *βραδιάτικο δελτίο 
ειδήσεων, βραδιάτικη επίσκεψη/βίζιτα (υπόρρητη δήλωση της ενόχλησης του ομιλητή)    
– βραδινή επίσκεψη/βίζιτα (απλή χρονοθέτηση).  
Β) Διαφορετικά επιθήματα, ακόμη κι αν εφαρμόζονται σε «συνώνυμες» βάσεις, 
επιλέγουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτές λόγω της διαφορετικής 
σημασιολογικής οδηγίας τους. Αν συνυπολογιστεί η σημασιολογική και 
πραγματολογική/υφολογική διαφορά των «συνωνύμων», γίνεται κατανοητό ότι τα 
επίθετα ορεινός και βουνίσιος, χοιρινός και γουρουνίσιος δεν είναι δυνατό να είναι 
συνώνυμα. 
Γ) Ίδιο επίθημα, ακόμη κι αν εφαρμόζεται σε «συνώνυμες» βάσεις, κατασκευάζει 
επίθετα με διαφορετική κατανομή, π.χ. αρνί ‘πρόβατο’ (ΛΚΝ) ή ‘νεαρό πρόβατο’ 
(ΛΝΕΓ)  αρνίσιος, πρόβατο  προβατίσιος. Σύμφωνα με το ΛΚΝ και το ΛΝΕΓ 
(πίνακας στο λ. χοιρινός)36 το επίθετο αρνίσιος δέχεται ερμηνεία κατ’ έκταση λ.χ. στο 
αρνίσια παϊδάκια, ενώ το προβατίσιος δέχεται ερμηνεία κατ’ ένταση λ.χ. στο προβατίσια 
μούρη.37  

4.2. Ζητήματα συμβατότητας 

Για να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ένα επίθετο με τα επιθήματα αυτά, απαιτείται 
πρωτίστως κατηγορική, σημασιολογική και πραγματολογική συμβατότητα ανάμεσα στο 
Οβ και στο επίθημα και επίσης ανάμεσα στο παράγωγο επίθετο και στο προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό. Λ.χ. θα υπήρχε θέμα κατηγορικής συμβατότητας, αν το επίθημα -ιν(ός) 
εφαρμοζόταν σε ρηματική βάση, π.χ. παίζ(ω)  *παικτινός, ή αν το επίθημα -ιάτικ(ος) 
εφαρμοζόταν σε ρηματική βάση, π.χ. παίζ(ω)  *παικτιάτικος. Θα υπήρχε θέμα 
σημασιολογικής συμβατότητας αν το επίθημα -ιν(ός) εφαρμοζόταν σε μη χωροχρονικό 
Οβ, π.χ. χαρτ(ί)  *χαρτινός, ή αν το επίθημα -ιάτικ(ος) εφαρμοζόταν σε μη χρονικό Οβ, 
π.χ. χαρτ(ί)  *χαρτιάτικος. Τέλος, θα υπήρχε θέμα πραγματολογικής συμβατότητας αν 
το επίθημα -ιν(ός) εφαρμοζόταν σε ένα [-λόγιο] Οβ, π.χ. κάμπ(ος)  *καμπινός, ή αν το 
επίθημα -ιάτικ(ος) εφαρμοζόταν σε ένα [+λόγιο] Οβ, π.χ. ºέαρ  *εαριάτικος, ή αν το 
επίθετο ανοιξιάτικος προσδιόριζε το ουσιαστικό ισημερία. 

Συμπερασματικά, κάθε επίθημα συνοδεύεται από τις κατηγορικές, σημασιολογικές 
και πραγματολογικές/υφολογικές προδιαγραφές του και με βάση αυτή τη «γενετική 
προίκα» συμμετέχει στους ΚΚΛ. Συνεπώς η έννοια της συμβατότητας αποτελεί το κλειδί 
για την ερμηνεία της γραμματικότητας στο πεδίο της κατασκευαστικής μορφολογίας και 
θεωρώ παράτολμο το ότι πολλοί ερευνητές καταλογίζουν στο λεξιλόγιο 
ανωμαλίες/εξαιρέσεις κτλ. ή ακόμη έλλειψη παραγωγικότητας, επειδή απλώς –για να το 

                                                                                                                                                                     
επίθημα -ίσι(ος) δείχνει ότι στην περίπτωση που εξετάζουμε η ετυμολογία δεν είναι ορατή από τον ΚΚΛ, 
αφού το γίδα < γίδι < αἰγίδιον < ΑΕ αἴξ, ενώ το κατσίκι < τουρκ. keç(i) (Πετρούνιας, ΛΚΝ, 1998). Το 
λεξικό αυτό πεδίο γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν συμπεριληφθεί και το επίθετο γίδινος με επίσης κατ’ 
έκταση ερμηνεία, το οποίο ωστόσο διαφοροποιείται, επειδή φωτίζεται η έννοια του υλικού λόγω της 
παρουσίας του επιθήματος -ιν(ος) (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2005). 
36 Ωστόσο στο λ. προβατήσιος [sic] η πληροφορία αναιρείται, αφού παρουσιάζονται συμφραζόμενα με κατ’ 
έκταση ερμηνεία. 
37 Το λεξικό αυτό πεδίο γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν συμπεριληφθεί και το [+λόγιο] επίθετο πρόβειος με 
κατ’ έκταση ερμηνεία. 
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πω με μια μεταφορά–  δεν έχουν μελετήσει το DNA των επιθημάτων, δηλ. πρόκειται για 
αχαρτογράφητη περιοχή (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2003).   

4.3. Το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο] 

Πρόκειται για πραγματολογικό χαρακτηριστικό που δεν περιλαμβάνει δύο τιμές [+] / [-] 
όπως σχηματικά περιγράφεται στη βιβλιογραφία, αλλά που μπορεί να περιγραφεί 
καλύτερα ως ένα συνεχές με άπειρα σημεία, στο ένα άκρο του οποίου τοποθετείται η 
τιμή [+λόγιο] και στο άλλο η τιμή [-λόγιο]. Την ενδιάμεση θέση καταλαμβάνει η μεσαία 
διαβάθμιση [+/-λόγιο], που αντιστοιχεί στην απουσία του χαρακτηριστικού αυτού, όπως 
συμβαίνει με ασημάδευτους τύπους που περιλαμβάνονται γενικά στη γλωσσική νόρμα. 
Το χαρακτηριστικό αυτό διατρέχει όλα τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης (βλ. και 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρας, 2004) και συνδέεται άμεσα με τα κειμενικά 
είδη.  
 

[+λόγιο] [+/-λόγιο] [-λόγιο] 
 

-ιν(ός) 
 

-ιν(ός), -ιάτικ(ος), -ίσι(ος) 
 

-ιάτικ(ος) 
-ίσι(ος) 

Πίνακας 1. Συνεχές του χαρακτηριστικού [+/-λόγιο] 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη ΝΕ συναντούμε ζεύγη λεξημάτων όπως 
καμπίσιος – πεδινός, βουνίσιος – ορεινός,  αρνίσιος/προβατίσιος – πρόβειος, γαϊδουρίσιος 
– γαϊδουρινός,  γουρουνίσιος – χοιρινός, αγελαδίσιος – αγελαδινός, τα οποία διαφέρουν, 
πέρα από τη σημασιολογική οδηγία του κάθε επιθήματος, και ως προς το χαρακτηριστικό 
[+/-λόγιο] και συνεπώς το κειμενικό είδος όπου απαντούν. Ειδικότερα τα επίθετα με το    
-ινός, επειδή χωροθετούν ή χρονοθετούν με τρόπο αντικειμενικό, επιστημονικό, 
περιγραφικό, απαντούν:  
(α) σε επιστημονικά λεξιλόγια, π.χ. μεσημβρινός, βορινός, ορεινός, πεδινός,       
βυζαντινός, χοιρινός,  
(β) σε ειδήσεις (προσχεδιασμένος προφορικός λόγος στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο 
και γραπτός στις εφημερίδες) βλ. πίνακα 2 με 1051 αναφορές, 
(γ) στο λεξιλόγιο της εκκλησίας, π.χ. ορθρινός, εσπερινός, πασχαλινός, κρεατινός, 
τυρινός,  
(δ) στο ΕΔΩ (τόπος) και ΤΩΡΑ (χρόνος) του ομιλητή, π.χ. μπροστινός, αντικρινός – 
σημερινός, χτεσινός, φετινός, περσινός. 

Τα επίθετα με το -ιάτικ(ος), επειδή χρονοθετούν με τρόπο υποκειμενικό και 
βιωματικό, απαντούν σε κείμενα λογοτεχνικά, 38  λαογραφικά, προφορικού λόγου. 
Παρόμοια, τα επίθετα με το -ίσι(ος), επειδή χωροθετούν με τρόπο υποκειμενικό και 
βιωματικό, απαντούν σε κείμενα λογοτεχνικά, λαογραφικά, προφορικού λόγου. Τα 
επίθετα με το -ιάτικος και το -ίσιος δεν απαντούν σε επιστημονικά κείμενα39 και δεν 
αποτελούν τμήμα της επιστημονικής ορολογίας. Υπάρχει άμεση σύνδεση του 
χαρακτηριστικού [-λόγιο] με την καθημερινότητα του ανθρώπου, με τον 
ανθρωποκεντρικό και χρησιμοθηρικό χαρακτήρα των επιθέτων με το -ιάτικ(ος) και το      
-ίσι(ος) καθώς και με το φαινόμενο του δανεισμού (βλ. 4.4).  

                                                        
38 Βλ. και Σαββίδου (2010:255). 
39 Για τη φαινομενική αντίφαση στον πίνακα 2 βλ. σημ. 41. 
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Συνεπώς, τα επίθετα σε -ινός, -ιάτικος, -ίσιος διαφοροποιούνται ως προς το είδος 
κειμένου στο οποίο απαντούν, επειδή έχουν διαφορετική σημασιολογική οδηγία και 
συνοδεύονται από διαφορετικές τιμές ως προς το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο]. Δηλ. 
σημασιο-πραγματολογικοί λόγοι καθορίζουν το είδος κειμένου στο οποίο θα εμφανιστεί 
ένα λέξημα. Στον παρακάτω πίνακα οι αριθμοί δείχνουν πολύ καθαρά το εύρος χρήσης 
κάθε επιθήματος. 

 
 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  

Επίθετα  
με το: 

Ειδ- 
ήσεις 
(τηλ. 
/ραδ.) 

Συν- 
ομιλίες 

Συνέ-
ντευξη 

Ομιλίες Λογοτ-
εχνία 

Ακαδ. Ειδήσεις  
(εφ.) 

Ενημε- 
ρωτικά 

Άρθρα 
γνώ-
μης 

ΣΥΝ-
ΟΛΟ 

    ακαδ. μη 
ακαδ. 

      

-ιάτικ(ος) 40 18 1 3 -     4 139 4441    127  336 

5,50% 0,30%   1,20%  41% 13%   38%  

–ιν(ός) 41  62  237 392 452 1010 
 

2134 635 4963 

0,8%  1,02%  4,7% 7,9% 9,5%    20,3% 43% 12,8% 

–ίσι(ος) 4     28   114 5 151 

3%     19%  75% 75% 3% 

Πίνακας 2. Αριθμός εμφανίσεων με τα επιθήματα -ιάτικ(ος), -ιν(ός), -ίσι(ος)  
ανά κειμενικό είδος στο ΣΕΚ. 

 

 
Διάγραμμα 1. Εύρος χρήσης των επιθημάτων 

                                                        
40 Τα στοιχεία για το -ιάτικ(ος) από Σαββίδου (2010). 
41  Ο αριθμός είναι παραπειστικός, αφού πρόκειται κυρίως για εμφανίσεις σε ακαδημαϊκά κείμενα των 
ανθρωπιστικών επιστημών και αντιστοιχούν σε παραθέματα από λογοτεχνικά κείμενα (προφορική 
διευκρίνιση της Σαββίδου). 
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4.4. Δανεισμός υπολεξικών μονάδων 

Όπως είναι γνωστό, ο δανεισμός είναι φυσιολογικό φαινόμενο όλων των γλωσσών, 
αποτελεί μια παγκόσμια, πανάρχαιη, κοινότατη πρακτική, που οφείλεται σε 
εξωγλωσσικούς λόγους, λ.χ.  ηγεμονία των Ρωμαίων, των ΗΠΑ. Μόνο οι νεκρές 
γλώσσες έχουν πάψει να δανείζονται. Ειδικότερα όσον αφορά την ελληνική, η γλώσσα 
εδώ και αιώνες εμπλουτίζεται εισάγοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις με τον 
ιδιότυπο αυτό δανεισμό, όπου δεν απαιτείται επιστροφή των δανεικών, αφού καμιά λέξη 
ή δομή δεν είναι ιδιοκτησία μιας συγκεκριμένης γλώσσας. Άλλωστε τυπολογικά οι 
γλώσσες δεν καθορίζονται από το λεξιλόγιο αλλά από τη δομή τους. 

Είναι επίσης γνωστό ότι τα λεξήματα αποτελούν το κατεξοχήν αντικείμενο δανεισμού 
και ότι πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι για να δανειστεί μια γλώσσα μια υπολεξική 
μονάδα όπως είναι το επίθημα -ίσι(ος), δάνειο της ελληνικής από τη λατινική. Πολλοί 
ερευνητές 42  έχουν ασχοληθεί με την ετυμολογία του -ίσι(ος) (βλ. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 2009). Υιοθετώ την άποψη του Meyer (1895:3, 75), κατά τον οποίο το -ίσιος 
προέρχεται από το ελληνιστικό επίθημα -ήσιος < υστερολατινικό -ēsis < λατινικό -ēnsis, 
άποψη που ακολουθούν ο Τριανταφυλλίδης (1909), ο Psaltes (1913)  και ενμέρει ο 
Ανδριώτης (1967) και ο Πετρούνιας (1998). 

Στα λατινικά43 το -ēnsis κατασκευάζει επίθετα από βάση ουσιαστικό που αναφέρεται 
σε τόπο, π.χ. castrensis ‘του στρατοπέδου’ και ιδίως σε τοπωνύμιο (ονόματα πόλεων και 
περιοχών) π.χ. aetnensis < Aetna, antiochensis <Antiochia, atheniensis 44  < Athenae, 
babyloniensis < Babylon, chalcidensis < Chalcis, chalcidicensis < Chalcidica, 
corinthiensis < Corinthus, cremonensis < Cremona, europensis < Europa, herculanensis < 
Herculaneum, ithacensis < Ithaca, laodicensis < Laodicea, mediolanensis < Mediolanum, 
nicaeensis < Nicaea, oscensis < Osca, palaestinensis < Palaestina, peloponnensis < 
Peloponnesus, pentelensis < Pentele, phocaeensis < Phocaea, pisaurensis < Pisaurum, 
rhodiensis < Rhodos, sinopensis < Sinope, tarsensis < Tarsus, viennensis < Vienna. Τα 
πατριδωνυμικά αυτά επίθετα με τη διαδικασία της μετατροπής μετατρέπονται σε 
ουσιαστικά και δηλώνουν τον κάτοικο. 

Επίσης το επίθημα αυτό της λατινικής αποκτά και τη διευρυμένη μορφή -iensis, 
αφετηρία της οποίας προφανώς ήταν η μετατόπιση των ορίων των μορφημάτων 
(επανανάλυση) σε περιπτώσεις όπου αρχικά βάση ήταν ουσιαστικά με χαρακτήρα -i, π.χ. 
eretriensis < Eretria, macedoniensis < Macedonia, romaniensis < Romania, sardiniensis < 
Sardinia, veliensis < Velia ‘περιοχή του Παλατινού Λόφου στη Ρώμη’, volsiniensis < 
Volsinii ‘πόλη της Ετρουρίας’. 

Πώς η ελληνική δανείστηκε το επίθημα αυτό από τη λατινική; Είναι γνωστό ότι είναι 
δύσκολος, αν και όχι αδύνατος, τόσο ο δανεισμός γραμματικών στοιχείων όπως είναι τα 
επιθήματα (έναντι των λεξικών) όσο και ο δανεισμός υπολεξικών μονάδων (έναντι των 
λέξεων) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994; 1996). Ο δανεισμός στάθηκε δυνατός γιατί 

                                                        
42 Χατζιδάκις (1907:209), Psaltes (1913:§ 297; § 450), Buck (1933:§ 481), Τριανταφυλλίδης (1963α:91), 
Ανδριώτης (1967),  Τσοπανάκης (1994:§ 785, στ΄), Πετρούνιας (ΛΚΝ, 1998), Μπαμπινιώτης (ΛΝΕΓ, 
1998, 2002).        
43 Ευχαριστώ θερμά την δρ. Κατερίνα Χατζοπούλου για τις πληροφορίες σχετικά με το λατινικό - ēnsis.  
44 Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι, εκτός από τα άμεσα δάνεια της ελληνικής από τα λατινικά όπως 
τα παραπάνω, υπάρχουν άμεσα δάνεια της λατινικής από την ελληνική πάνω στα οποία εφαρμόστηκε το 
επίθημα -ensis σύμφωνα με το σύστημα της λατινικής, π.χ. Ἀθῆναι > Athenae > atheniensis, Πεντέλη > 
Pentele  pentelensis.  
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συνέτρεξαν οι τρεις συνθήκες που είχαμε εντοπίσει (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
1996:102): 
1. Μορφική συνθήκη: μαζικός λεξικός δανεισμός της ελληνικής από τη λατινική πολλών 
επιθέτων με το επίθημα -ēsis < -ēnsis, που αποδόθηκε ως -ήσιος, π.χ. βουργίσιος ‘του 
φρουρίου’ < burgensis < burgum, βροντ-ήσιος ‘μπρούντζινος’, καστρ-ήσιος ‘του 
στρατοπέδου’ < castrensis, (ελληνιστικό), κιρκ-ήσιος ‘που ανήκει στους αγώνες του 
ιπποδρόμου’ < circensis, κομμενταρ-ήσιος. 
2. Μορφοσημασιολογική συνθήκη: παράλληλος δανεισμός της βάσης και του 
παράγωγου επιθέτου, π.χ. βούργος/βούργον < burgum - βουργήσιος ‘του φρουρίου’ < 
burgensis, κάστρα < castra – καστρήσιος ‘που προέρχεται από το στρατόπεδο, που αφορά 
το στρατόπεδο’ < castrensis, κάμπος < campus -  καμπίσιος < campensis.  
3. Σημασιολογική συνθήκη: αναγνώριση της σημασιολογικής συμβολής του επιθήματος 
λόγω της δεύτερης συνθήκης. Η σημασιολογική οδηγία του -ίσι(ος) στο καστρήσιος 
συνδέεται με τη σημασία της προέλευσης.   

Από τη στιγμή αυτή η ελληνική μπορεί να δανειστεί το επίθημα και να σχηματίσει 
καταρχήν παράγωγα όπου διατηρείται το επίθημα αλλά η βάση μεταφράζει λατινική 
βάση σε αντίστοιχο σχηματισμό (βλ. και Tzitzilis, 2001:43), π.χ. βούρκος  βουρκίσιος 
< lutensis  lutum, λιβάδι  λιβαδίσιος < pratensis  pratum, έλος  ελίσιος, τέλμα  
(ελληνιστικό) τελματήσιος,  βάλτος  βαλτίσιος  < stagnensis  stagnum. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική υπάρχουν παράγωγα επίθετα των οποίων το 
Οβ είναι λατινικής προέλευσης και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι πρόκειται για τους 
παλαιότερους σχηματισμούς, π.χ. βιδελίσιος, γατίσιος, καμπίσιος, κανουλίσιος, 
παγονίσιος, πουλίσιος, καθώς και παράγωγα επίθετα με τα ονόματα των μηνών ως Οβ 
όπως αυγουστίσιος, γεναρίσιος, φλεβαρίσιος.  

Εξετάζοντας τα δάνεια επιθήματα της ελληνικής από τη λατινική διαπιστώνεται ότι 
έχουν [-λόγιο] χαρακτήρα:  -ίσιος, -άτος,45  -(ι)άρης,46  -ούρα, -ούκλα, -ούλα, -πουλος. 
Υπάρχει άμεση σύνδεση της καθημερινότητας του ανθρώπου με το [-λόγιο] χαρακτήρα, 
με το οικείο χρηστικό επίπεδο των επιθέτων που κατασκευάζουν τα στοιχεία αυτά. Όπως 
προκύπτει από τη γλωσσολογική ανάλυση (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2010), τα 
δάνεια από τη λατινική συμβολίζουν έναν πολιτισμό που αφορά την καθημερινότητα, 
που θεωρείται κατώτερος του ΑΕ, ο οποίος συνδέεται με το πνεύμα και την επιστήμη. Τα 
δάνεια, ενώ από φωνολογική και μορφολογική άποψη δε διαφοροποιούνται από τις 
λέξεις ελληνικής προέλευσης, στο σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο 
εμφανίζουν ιδιαιτερότητες που κάνουν ορατή την ταπεινή, κατά την υποκειμενική κρίση 
των Ελλήνων, προέλευσή τους και για το λόγο αυτό έχουν [-λόγιο] χαρακτήρα. Ο           
[-λόγιος] χαρακτήρας τους είναι αποτέλεσμα του δανεισμού τους από τη λατινική σε 
συνδυασμό με την αναφορά στην καθημερινότητα. Από τη στιγμή που κάθε στοιχείο 
μιας γλώσσας θεωρείται φορέας του πολιτισμού των ομιλητών της, κάθε δάνειο στοιχείο 
από τη λατινική δημιουργεί στην ελληνική μια αναπαράσταση αυτού του πολιτισμού. Το 
χαρακτηριστικό που προκύπτει αποτελεί οργανικό κομμάτι του δάνειου στοιχείου και 
αποκαλύπτει με υπόρρητο τρόπο την άποψη των Ελλήνων τόσο για τον πολιτισμό των 
Ρωμαίων όσο και το δικό τους. Δημιουργείται ένα διαπολιτισμικό στερεότυπο, που είναι 
ένα στερεότυπο χαμηλού γοήτρου, μειωτικό, προσδεδεμένο στην καθημερινότητα, που 

                                                        
45 Βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2014). 
46 Βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2000). 
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συμβάλλει στον ορισμό του εθνότυπου της «λατινοσύνης» (βλ. και για τη γαλλική Sarale, 
2008:165).   

Ο δανεισμός αποτελεί αναμφίβολα έναν ασφαλή τρόπο για να εισαχθούν σε μια 
γλώσσα λεπτότερες διακρίσεις σε σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο. Αυτό 
ακριβώς έπραξε η ελληνική. Δανειζόμενη από τη λατινική τα επιθήματα αυτά, η 
ελληνική διαθέτει πλέον τα γραμματικά εργαλεία για να τονίζει τις διαφορές ανάμεσα 
στο [+λόγιο], το επίσημο, το αντικειμενικό, και στο [-λόγιο], το καθημερινό, το 
υποκειμενικό, διαφυλάσσοντας για την πρώτη περίπτωση τα στοιχεία ελληνικής 
καταγωγής, ενώ για τη δεύτερη κινητοποιεί δάνεια στοιχεία, π.χ. πεδινός – καμπίσιος, 
σακχαρώδης – ζαχαράτος, αρραβωνιαστικός – αρραβωνιάρης, χαιρετισμοί – χαιρετούρες. 
Η ελληνική γλώσσα με τα δικά της μέσα αποδεικνύει ότι ισχύει η ρήση του Ορατίου: 
Graecia victa ferum victorem vicit et artis et litteras agresti Latio intulit. 

5. Προβλέψεις 

Η συγκριτική εξέταση των επιθημάτων -ιν(ός), -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) με το θεωρητικό 
πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας, επιτρέπει να διατυπωθούν προβλέψεις 
φωνολογικού, μορφολογικού, συντακτικού, σημασιολογικού και πραγματολογικού 
τύπου, που αποτελούν τμήμα της υπόρρητης γνώσης των ομιλητών. 

Αν αφετηρία μας είναι το σημασιολογικό έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένο το 
επίθημα κατά την κατασκευή των λέξεων που ανήκουν στο ίδιο ονομασιοκεντρικό πεδίο, 
αφενός ερμηνεύονται ομοιότητες και διαφορές στο σημασιολογικό και στο 
πραγματολογικό επίπεδο ανάμεσα σε λέξεις όπως καλοκαιριάτικος – καλοκαιρινός, 
καμπίσιος – πεδινός, και αφετέρου μπορούν να διατυπωθούν προβλέψεις, στο βαθμό που 
τίθενται ποικίλοι περιορισμοί, π.χ. αυριανός - *αυριάτικος, κοντινός - *κονταίος (όπως 
μεσαίος), γεναρίσιος  - *ιανουαρίσιος. 

Με το μοντέλο αυτό ερμηνεύεται: 
(α) Γιατί είναι δυνατό να έχουμε από το ίδιο Οβ παράγωγα επίθετα με διαφορετικό 
επίθημα π.χ. βραδινός – βραδιάτικος, αγελαδίσιος – αγελαδινός: το -ιν(ός) επιλέγει 
ιδιότητες της αναφορικής/περιγραφικής σημασίας του Οβ, ενώ τα -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) 
επιλέγουν από το Οβ ιδιότητες που αντιστοιχούν σε βιωματική σημασία, συνδεδεμένη με 
την καθημερινότητα του ανθρώπου. Συνεπώς ερμηνεύεται γιατί δεν είναι συνώνυμα τα 
επίθετα σε -ινός και σε -ιάτικος, ή τα επίθετα σε -ιν(ός) και σε -ίσι(ος).      
(β) Γιατί κάποια επιθήματα δεν εφαρμόζονται σε κάποια Οβ: απαιτείται συμβατότητα 
ανάμεσά τους. Τα επίθετα με το -ινός σχηματίζονται κατά προτίμηση από το [+λόγιο] ή 
[+/-λόγιο] αλλόμορφο του Οβ, ενώ τα επίθετα με τα -ιάτικος και -ίσι(ος) σχηματίζονται 
από το [-λόγιο] ή [+/-λόγιο] αλλόμορφο του Οβ, π.χ. μεσημβρινός αλλά μεσημεριάτικος 
(*μεσημβριάτικος), πεδινός αλλά καμπίσιος, θερινός αλλά *θεριάτικος, χειμερινός αλλά 
*χειμεριάτικος, ομφάλιος αλλά αφαλίσιος (*ομφαλίσιος, *αφάλιος). 
(γ) Γιατί είναι επιτρεπτός ο σχηματισμός τόσο του επιθέτου καλοκαιρινός όσο και του 
επιθέτου καλοκαιριάτικος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι συνώνυμα: μοιράζονται και 
τα δύο το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο]. 
(δ) Γιατί μπορούμε να πούμε πραγματικά ανοιξιάτικος καιρός, πραγματικά βουνίσιος 
αέρας αλλά όχι *πραγματικά εαρινή ισημερία, *πραγματικά ορεινός όγκος: το πραγματικά 
συνοδεύει επίθετο ιδιότητας αλλά όχι ταξινομικό. 
(ε) Γιατί στην εκφωνηματική αναφορικότητα για τη δήλωση του «εδώ και τώρα» του 
ομιλητή, στο πλαίσιο του συστήματος της δείξης, επιλέγεται το -ιν(ός): τα επίθετα με το   
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-ιν(ός) 

-ιάτικ(ος) -ίσι(ος) 

ΧΩΡΟΣ 
 

ΧΡΟΝΟΣ 

-ιν(ός) απλώς χωροθετούν και χρονοθετούν, δηλ. στο πλαίσιο ΟΦ δημιουργούν απλώς 
μια χρονική ή τοπική σχέση ανάμεσα στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό και στη χρονική 
περίοδο ή στον τόπο που δηλώνει το Οβ, σε αντίθεση με το -ιάτικ(ος), που συνδέεται με 
υποκειμενική, βιωματική ή και στερεοτυπική χρονική σημασία, ή με το -ίσι(ος), που 
σχετίζεται βιωματικά με την έννοια της προέλευσης, π.χ. μπροστινός - *μπροστίσιος, 
σημερινός – *σημεριάτικος, *σημερίσιος. 
(στ) Γιατί δεν μαρτυρούνται στο γραπτό λόγο τα επίθετα τριτιάτικος, τεταρτιάτικος, 
πεμπτιάτικος και τα αντίστοιχα επιρρήματα: είναι μη γραμματικές λέξεις ή δυνάμει 
λέξεις; Σύμφωνα με το θεωρητικό μας πλαίσιο πρόκειται για λέξεις κατασκευασμένες 
σύμφωνα με το ΚΚΛΣΧ, και συνεπώς δυνάμει λέξεις. Ωστόσο δεν εμφανίζονται για 
πραγματολογικούς λόγους, αφού είμαστε βιολογικά κατασκευασμένοι από ένα σύνολο, 
εν προκειμένω ημερών, να προσέχουμε μόνο την αρχή και το τέλος, δηλ. για μας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία οι μέρες που ορίζουν την αρχή και το τέλος της εβδομάδας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω με σημασιολογικά κριτήρια την ακόλουθη  
κατανομή των τριών επιθημάτων.  
 

 βιωματικός αντικειμενικός 
χώρος -ίσι(ος) 

-ιν(ός) 
χρόνος -ιάτικ(ος) 

Πίνακας 3. Σημασιολογική κατανομή των επιθημάτων -ιάτικ(ος, -ιν(ός), -ίσι(ος) 

 
Τα τρία επιθήματα διαφέρουν επίσης ως προς την ιδιότητα της διαθεσιμότητας: 
 

 Διαθέσιμο 
-ιάτικ(ος) + 

-ιν(ός) + 
-ίσι(ος) - 

Πίνακας 4. Η διαθεσιμότητα των επιθημάτων -ιάτικ(ος, -ιν(ός), -ίσι(ος) 

 
Τέλος, η μερική επικάλυψη στη σημασιολογική οδηγία των τριών επιθημάτων θα 
μπορούσε σχηματικά να περιγραφεί ως εξής:     
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 2. Μερική επικάλυψη στη σημασιολογική οδηγία των επιθημάτων  
-ιάτικ(ος,-ιν(ός), -ίσι(ος) 
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6. Συμπεράσματα 

Η μελέτη του λεξιλογίου, επειδή αυτό δε συνιστά επίπεδο της γλωσσικής ανάλυσης αλλά 
οριζόντια συνισταμένη των επιπέδων, απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη ιδιότητες των 
επιπέδων, δηλ. φωνολογικές, μορφολογικές, συντακτικές, σημασιολογικές και 
πραγματολογικές.  

Η έρευνα αυτή έχει αφετηρία της τη θεωρητική γλωσσολογία. Ερευνά το αφηρημένο 
σύστημα, το οποίο σύμφωνα με πολλές θεωρίες είναι ομοιογενές. Εδώ ανήκουν οι ΚΚΛ 
και οι σημασιολογικές οδηγίες των τριών επιθημάτων που εξετάσαμε. Ωστόσο εδράζεται 
στη γλωσσική χρήση, αφού λαμβάνει υπόψη πλούσια αυθεντικά γλωσσικά δεδομένα 
μέσα σε συμφραζόμενα (σώματα κειμένων), παραγωγές από τη γλωσσική ικανότητα 
φυσικών ομιλητών καθώς και μεταγλωσσικά κείμενα. Στην ομοιογένεια του αφηρημένου 
συστήματος αντιπαρατίθεται η γλωσσική ποικιλία που διέπει τη χρήση του συστήματος, 
αλλά ταυτόχρονα αποτελεί συστατικό στοιχείο της γλώσσας. Στην περίπτωσή μας η 
ποικιλία συνδέεται με το διαφορετικό βαθμό διαθεσιμότητας των επιθημάτων καθώς και 
με το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο]. Με τη συνεξέταση αυτή εγκαθίσταται η γέφυρα 
ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη προς όφελος και των δύο, στο βαθμό που η μία 
τροφοδοτεί την άλλη. Πρόκειται για μια σχέση δυναμική, διαλεκτική, η οποία ερμηνεύει 
τη γλωσσική αλλαγή, που μας απασχόλησε είτε με τη μορφή δανεισμού σε παλαιότερη 
εποχή είτε με τη χαμηλή διαθεσιμότητα του -ίσι(ος)) στη συγχρονία που διανύουμε. 

Επίσης επιχειρήθηκε να συνδυαστεί η ονομασιοκεντρική μέθοδος, που εν προκειμένω 
έχει αφετηρία την έννοια του χωροχρόνου, με τη σημασιοκεντρική μέθοδο, που έχοντας 
ως αφετηρία τη μορφή των επιθημάτων -ιάτικ(ος), -ιν(ός) και -ίσι(ος) επικεντρώθηκε 
στην ενδελεχή ανάλυση της σημασιολογικής οδηγίας τους, σε αντίθεση με άλλες μελέτες 
που περιορίζονται σε ενδεικτική παρουσίαση σημασιολογικών χαρακτηριστικών. 

Στο πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας, που αποτελεί τον ειδικότερο κλάδο 
στον οποίο εντάσσεται η παρούσα έρευνά μας, η σημασία κατέχει κεντρικό ρόλο, αφού 
οι εμπλεκόμενες μονάδες είναι σημαίνουσες μονάδες. Τα κατασκευασμένα λεξήματα 
απαιτούν στο σημασιολογικό επίπεδο πολυπλοκότερη ανάλυση σε σχέση με τα απλά. Οι 
λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί: γιατί συμμετέχουν δύο στοιχεία ˗η βάση και το επίθημα˗, 
γιατί το επίθημα επαναλαμβάνεται και σε πολλά άλλα ΚΛ, γιατί η βάση συμμετέχει και 
σε άλλα ΚΛ με διαφορετικό επίθημα, γιατί τέλος η σημασία και η συμπεριφορά τους στο 
επίπεδο αναφοράς σχετίζονται με τη μορφολογική δομή τους. 

Για την επιτυχή περιγραφή της σημασιολογικής οδηγίας των επιθημάτων ο ερευνητής 
οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για ανεύρεση αυθεντικού γλωσσικού υλικού με 
εξαντλητικό τρόπο και με συνδυασμό πηγών, αφού, για τη μελέτη των γλωσσικών 
στοιχείων απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα γλωσσικά και εξωγλωσσικά 
συμφραζόμενα. Ειδικότερα η μελέτη των συμφραστικών πινάκων του ΣΕΚ επέτρεψε να 
φανεί ανάγλυφα το εύρος χρήσης των παραγώγων με τα επιθήματα αυτά.  

Συνοψίζοντας την έρευνα αυτή θεωρώ χρήσιμο να φωτίσω τα πρωτότυπα 
συμπεράσματα στα οποία μου επέτρεψε να καταλήξω το μοντέλο της κατασκευαστικής 
μορφολογίας της D. Corbin. Έργο του μορφολόγου είναι να ανακαλύψει μεταξύ άλλων 
τη λειτουργία που επιτελούν τα επιθήματα της ΝΕ και να περιγράψει με ρητό τρόπο την 
υπόρρητη γνώση των γραμματικών κανόνων που έχει ο ίδιος ως φυσικός ομιλητής.  

Με το μοντέλο αυτό στάθηκε δυνατή η ενοποίηση: 
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Α) της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος -ιάτικ(ος), το οποίο χρησιμεύει στο να 
κατασκευάζει επίθετα επιλέγοντας από το Οβ την υποκειμενική, βιωματική ή και 
στερεοτυπική χρονική σημασία,  
Β) της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος -ιν(ός), το οποίο χρησιμεύει στο να 
κατασκευάζει επίθετα επιλέγοντας από το Οβ την τοπική ή χρονική 
αναφορική/περιγραφική, αντικειμενική σημασία, καθώς και 
Γ) της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος -ίσι(ος), το οποίο χρησιμεύει στο να 
κατασκευάζει επίθετα επιλέγοντας από το Οβ τη σημασία της προέλευσης 
ανθρωποκεντρικά. 

Επίσης, η εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της κατασκευαστικής μορφολογίας 
επέτρεψε αφενός να περιγραφούν με ενδελεχή τρόπο τα ποικίλα χαρακτηριστικά των 
τριών επιθημάτων και να ερμηνευτούν σημασιολογικές ομοιότητες και διαφορές 
ανάμεσα σε λέξεις που μόνο φαινομενικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνώνυμα, π.χ. 
καλοκαιριάτικος – καλοκαιρινός, και αφετέρου να διατυπωθούν προβλέψεις, στο βαθμό 
που τίθενται πάσης φύσεως περιορισμοί, π.χ. αυριανός - *αυριάτικος. 

Ακόμη, η εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της κατασκευαστικής μορφολογίας 
συνέβαλε στην ερμηνεία της γραμματικότητας μέσω της έννοιας της συμβατότητας 
ανάμεσα στο Οβ και στο επίθημα ως προς τη γραμματική κατηγορία λ.χ. Οβ, τη σημασία 
λ.χ. χωροχρόνος, και το πραγματολογικό/χρηστικό επίπεδο λ.χ. [+/-λόγιο]. Τα επίθετα σε 
-ινός επιλέγουν το [+λόγιο]/[+/-λόγιο] Οβ, ενώ τα επίθετα σε -ιάτικος και σε -ίσιος 
επιλέγουν το [-λόγιο] /[+/-λόγιο] Οβ, π.χ. μεσημβρινός – μεσημεριάτικος – 
*μεσημβριάτικος, πεδινός – καμπίσιος – *καμπινός, *πεδίσιος, γελαδίσιος και αγελαδίσιος 
αλλά *γελαδινός, γεναρίσιος αλλά *ιανουαρίσιος, ομφάλιος – αφαλίσιος αλλά 
*ομφαλίσιος, *αφάλιος. Συνεπώς σημασιο-πραγματολογικοί λόγοι καθορίζουν το είδος 
κειμένου στο οποίο θα εμφανιστεί ένα λέξημα. 

Τέλος, στο πλαίσιο του δανεισμού υπολεξικών μονάδων επιχειρήθηκε να ερμηνευτεί ο 
λόγος δανεισμού. 

Ποια η χρησιμότητα των αναλύσεων του τύπου αυτού; Η λεπτομερής ανάλυση του 
έργου που επιτελούν τα επιθήματα της ΝΕ χάρη στο μοντέλο αυτό της κατασκευαστικής 
μορφολογίας συμβάλλει στην ενδελεχή περιγραφή και ερμηνεία και άλλων θεμάτων της 
Γλωσσολογίας, όπως η νεολογία,47 ο δανεισμός, η συνωνυμία, η γραμματικότητα. Μόνον 
έτσι μπορούμε να ελπίζουμε όχι μόνο σε βελτίωση των βιβλίων Γραμματικής και των 
λεξικών της ΝΕ αλλά και στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ΝΕ ως μητρικής, ως 
δεύτερης και ως ξένης γλώσσας καθώς και στην αρτιότερη μετάφραση ΝΕ κειμένων. 
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