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Abstract 
This paper investigates the behaviour of the Greek suffixes –ik(os) and –in(os), appearing in the 
derivation of adjectives. I present in detail their structural and semantic features, their selectional 
restrictions and I compare them in order to find both similarities and differences. I claim that the most 
important difference is related to the kind of bases that suffixes select to be combined with. 
Additionally, my findings show that the suffix –ik(os) is much more productive than –in(os), based 
on two features of affixes. At the same time, elaborating on the conflict between base-driven and 
suffix-driven selectional restrictions, I advocate the suffix-driven selection. I consider that the various 
selectional restrictions imposed by the suffixes are inherent specifications, which characterize their 
entries at the lexical level. 
 
Λέξεις-κλειδιά: παραγωγή επιθέτων, επίθημα vs. βάση, επιλογικοί περιορισμοί, παραγωγικότητα 
 

                                    ✦ 

1. Εισαγωγή  

Η παραγωγή επιθέτων στην Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) αποτελεί μια πλούσια 
μορφολογική διαδικασία, η οποία συνήθως επιτυγχάνεται μέσω της επιθηματοποίησης. 
Γενικά η διαδικασία της παραγωγής έχει καθορίσει την πολυπλοκότητα και την έντονη 
συνδυαστικότητα που παρουσιάζει η ελληνική γλώσσα, η οποία περιέχει μεγάλο αριθμό 
παραγωγικών προσφυμάτων. Τα επιθήματα είναι περισσότερα σε σχέση με τα προθήματα 
και η λειτουργία τους μέσα στο γλωσσικό σύστημα ποικίλει ιδιαίτερα. 

Τα παραγωγικά επιθήματα έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν νέα λεξήματα, καθώς 
προστίθενται σε ένα θέμα και ο συνδυασμός τους υπόκειται συχνά σε περιορισμούς που 
συμβάλλουν στον ορθό σχηματισμό των δομών. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις κατηγορίες 
περιορισμών. Στην πρώτη κατηγορία, συγκαταλέγονται οι φωνολογικοί, μορφολογικοί, 
σημασιολογικοί και πραγματολογικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τη δημιουργία μιας 
λέξης. Έπειτα, η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους περιορισμούς που σχετίζονται με 
τα λεξικά διακριτικά χαρακτηριστικά των βάσεων (π.χ. ένα λόγιο επίθημα επιλέγει να 
συνδυαστεί με θέματα που ανήκουν αντίστοιχα σε ένα λόγιο τύπο έκφρασης: οπίσθ-
ιος<όπισθεν). Και τέλος, στη τρίτη κατηγορία περιορισμών ανήκουν εκείνοι που τίθενται 
από τις γενικότερες αρχές του γλωσσικού συστήματος (π.χ. ο περιορισμός του φραγμού-
blocking constraint, Aronoff, 1976).1 

Στη συνέχεια, να σημειώσουμε ότι τα επιθήματα συχνά μεταβάλλουν τη συντακτική 
κατηγορία της βάσης, όπως και τη σημασία της. Για παράδειγμα, η προσθήκη των 
επιθημάτων των επιθέτων –ικ(ος) και –ιν(ος), που θα εξετάσουμε παρακάτω, αλλάζει τη 
                                                           
1 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Ράλλη, 2005:154-157. 
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σημασία της βάσης, καθώς προσδίδει την αντίστοιχη ιδιότητα στο στοιχείο που 
λαμβάνεται από το θέμα. Έτσι, το επίθετο ‘χορ-ευ-τ-ικ(ός)’ ερμηνεύεται ως αυτός ο οποίος 
(-ικός) εκτελεί (-τ-) την πράξη (-ευ-) του χορού (χορ-). Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι 
όταν ένα πρόσφυμα προστίθεται σε μια βάση θεωρείται ότι επηρεάζεται από τους 
επιλογικούς περιορισμούς και επιλέγει αντίστοιχα συγκεκριμένη κατηγορία βάσης. Η 
επιλογή αυτή της συγκεκριμένης κατηγορίας για τη δημιουργία των λέξεων έχει 
διατυπωθεί από το Aronoff (1976) ως υπόθεση της μοναδικής βάσης (unitary base 
hypothesis).  

Στην παρούσα μελέτη έχουμε εστιάσει στην συμπεριφορά των επιθημάτων –ικ(ος) και 
–ιν(ος) της ΚΝΕ, με στόχο να δούμε αναλυτικά τα δομικά και σημασιολογικά 
χαρακτηριστικά τους, τους επιλογικούς περιορισμούς, καθώς και την παραγωγικότητα και 
στη συνέχεια να προβούμε σε ένα είδος σύγκρισης μεταξύ τους. Πριν, όμως, από αυτό 
θεωρήσαμε αναγκαίο να εξετάσουμε κάποιες γενικές αρχές που διέπουν το συνδυασμό 
μιας βάσης με ένα επίθημα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα 
του ποια είναι η κατεύθυνση παραγωγής, δηλαδή αν τελικά και με βάση τα δεδομένα μας 
το επίθημα είναι αυτό που επιλέγει τη βάση ή αν ισχύει το αντίστροφο. 

2. Επίθημα vs. βάση 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχηματισμού μιας νέας λέξης ως προς το ζήτημα του ποια 
είναι η κατεύθυνση παραγωγής έχουν διατυπωθεί κυρίως δύο αντίθετες μεταξύ τους 
απόψεις. Πιο αναλυτικά, από τη μία πλευρά οι Fabb (1988) και Scalise (1994) μεταξύ 
άλλων (π.χ. Lieber, 1980; Kiparsky, 1982) υποστηρίζουν ότι το επίθημα είναι αυτό που 
επιλέγει τη βάση και ότι οι επιλογικοί περιορισμοί καθορίζονται αναλόγως από το επίθημα. 
Και οι δύο, με σκοπό να παρουσιάσουν τις συνδυαστικές ιδιότητες τω επιθημάτων στα 
Αγγλικά και Ιταλικά, πρόσθεσαν στην ανάλυση τους μια ταξινόμηση των επιθημάτων σε 
τέσσερις κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, πρότειναν ότι τα επιθήματα διαχωρίζονται: (α) σε 
αυτά που δεν προστίθενται σε λέξεις που περιέχουν ήδη κάποιο επίθημα, (β) σε εκείνα που 
εμφανίζονται μετά από κάποιο άλλο επίθημα, (γ) στα επιθήματα που συνδυάζονται 
ελεύθερα με τις βάσεις και (δ) στα προβληματικά επιθήματα. Σε αυτή την 
κατηγοριοποίηση έχει ασκηθεί ιδιαίτερη κριτική από τους Plag (1996; 1999), Hay και Plag 
(2004) και Gaeta (2005), που θεωρούν ότι μια τέτοιου είδους ταξινόμηση είναι αυθαίρετη.  

Η αντίθετη άποψη έχει εκφραστεί από τον Plag (1996; 1999), ο οποίος τάσσεται υπέρ 
του ότι η βάση είναι αυτή που κάνει την επιλογή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνώμη 
του οι παραγωγικές δομές εξαρτώνται από τις ιδιότητες της κάθε βάσης και αυτή είναι 
δηλαδή που επιλέγει το επίθημα με το οποίο θα συνδυαστεί και μπλοκάρει την ύπαρξη 
οποιουδήποτε άλλου πιθανού συνδυασμού. Όμως, ακόμα και αυτή η προσέγγιση φαίνεται 
να παρουσιάζει αδυναμίες, διότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις τουλάχιστον στην 
ελληνική γλώσσα όπου διάφορες βάσεις συνδυάζονται με το ίδιο παραγωγικό επίθημα. 
Έτσι από το να θεωρείται ότι κάθε διαφορετική βάση είναι υπεύθυνη για την επιλογή του 
ίδιου επιθήματος, είναι πιο οικονομικό να υποθέσουμε ότι το επίθημα είναι αυτό που 
επιλέγει ένα συγκεκριμένο είδος βάσης κάθε φορά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ερχόμαστε 
να συμφωνήσουμε με τις Melissaropoulou & Ralli (2010), που υποστηρίζουν ότι στην 
ελληνική πολλές βάσεις μπορούν να συνδυαστούν με το ίδιο επίθημα, ενώ το αντίστροφο 
δεν είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο. 

Με βάση κιόλας το υλικό των επιθέτων με τα επιθήματα –ικ(ος) και –ιν(ος), μπορούμε 
να δώσουμε και περαιτέρω στήριξη σε αυτόν τον ισχυρισμό. Μελετώντας τη συμπεριφορά 
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του επιθήματος –ιν(ος) διαπιστώσαμε ότι το ίδιο επίθημα έχει τη δυνατότητα να 
συνδυάζεται τόσο με ονοματικές (1α-β) όσο και με επιρρηματικές βάσεις (1γ-δ). 

 
(1)          Βάση          Επίθετο σε –ιν(ος) 

       (α)    γυαλί             γυάλ-ιν(ος) 

       (β)    ψάθα              ψάθ-ιν(ος) 

       (γ)    απόψε            αποψ-ιν(ός) 

       (δ)    κοντά             κοντ-ιν(ός) 

Επιπλέον, φάνηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το επίθημα –ικ(ος) επιλέγει να συνδυαστεί 
με τον αλλόμορφο τύπο του πληθυντικού (-δ-) κάποιων ονοματικών βάσεων (2α), ενώ 
παράλληλα άλλες φορές αν και υπάρχει το επίθημα του πληθυντικού δείχνει να 
προσκολλάται στη μορφή που η βάση έχει στον ενικό αριθμό (2β). 

(2)        Μορφή ενικού        Μορφή πληθυντικού        Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   φιγουρα-τζή(ς)       φιγουρα-τζήδ(ες)            φιγουρα-τζήδ-ικ(ος) 

(β)   κιτριν-ιάρη(ς)         κιτριν-ιάρηδ(ες)               κιτριν-ιάρ-ικ(ος) 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο παράδειγμα (2), το επίθημα –ικ(ος) συνδυάζεται 
με τον αλλόμορφο τύπο του πληθυντικού του επιθήματος –τζη(ς), ενώ αντίθετα στην 
περίπτωση του –ιαρη(ς) επιλέγει τον τύπου του ενικού παρόλο που υπάρχει το αλλόμορφο.  

Φαίνεται λοιπόν μέσα από τα παραπάνω, πως τα δεδομένα συμπίπτουν περισσότερο με 
την άποψη των Fabb (1988) και Scalise (1994), ότι δηλαδή οι επιλογικοί περιορισμοί των 
επιθημάτων δείχνουν να είναι αυτοί που καθοδηγούν το σχηματισμό των παραγωγικών 
δομών. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο ερχόμαστε να συμφωνήσουμε και με το γεγονός ότι 
οι επιλογικοί περιορισμοί είναι, κατ’ επέκταση, εγγενή χαρακτηριστικά, τα οποία 
καθορίζουν το επίθημα σε λεξικό επίπεδο (Lieber, 1980; Ralli, 1988; Anastassiadi-
Symeonidi, 1998). Αυτό προϋποθέτει ότι τα επιθήματα βρίσκονται στο λεξικό μαζί με τα 
θέματα και έχουν το ρόλο της κεφαλής στις παραγωγικές δομές. Ουσιαστικά, μεταφέρουν 
τους επιλογικούς περιορισμούς στο κάθε παραγωγικό στοιχείο μέσω της μεταπήδησης των 
χαρακτηριστικών2. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι το επίθημα είναι αυτό που επιλέγει τη βάση για το 
σχηματισμό δομών, απορρίπτοντας έτσι την άποψη ότι κάθε απλή ή επιθηματοποιημένη 
βάση είναι υπεύθυνη κάθε φορά ξεχωριστά για την επιλογή του ίδιου επιθήματος. 

3. Ανάλυση  

Μέσα από τη μελέτη του υλικού που συγκεντρώθηκε από το αντίστροφο λεξικό της 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2002), φάνηκε ότι τα επιθημάτα –ικ(ος) και –ιν(ος) 
χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην ελληνική γλώσσα με σκοπό το σχηματισμό επιθέτων 
και ότι σημασιολογικά προσδίδουν μία ιδιότητα. Στις ενότητες που ακολουθούν θα 

                                                           
2 Στις μορφολογικές δομές υπάρχει μια διαχείριση των πληροφοριών των επιμέρους συστατικών, η οποία 
καταλήγει στο χαρακτηριστικό του στοιχείου που σχηματίζεται. Στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις 
αυτή η διαχείριση πληροφοριών αναφέρεται ως μεταπήδηση χαρακτηριστικών και αναπτύχθηκε σε θεωρητική 
μορφολογική αρχή από τους Lieber (1980) και Di Sciullo & Williams (1987) μεταξύ άλλων. 
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περιγράψουμε τους επιλογικούς περιορισμούς του κάθε επιθήματος και στο τέλος θα 
προβούμε σε μια σύγκριση μεταξύ τους. 

3.1. Το επίθημα –ικ(ος) 

Η εξέταση του καταλόγου των επιθέτων που σχηματίζονται με το –ικ(ος) στην ΚΝΕ 
ανέδειξε ότι το επίθημα αυτό συνδυάζεται με ονοματικές και επιθετικές βάσεις3. Ως 
διαδικασία σχηματισμού λέξεων είναι ιδιαίτερα παραγωγική, διότι δεν υπόκειται σε 
πολλούς περιορισμούς, εφαρμόζεται δηλαδή σχετικά εύκολα, και κυρίως με τη χρήση του 
επιθήματος αυτού έχουμε την παραγωγή αρκετών νεολογισμών (π.χ. ίντερνετ → ιντερνετ-
ικός). 

Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι το –ικ(ος) συνδυάζεται συχνά με ονοματικές βάσεις που 
φέρουν το χαρακτηριστικό [-ανθρώπινο]. Για παράδειγμα: 

 
(3)        Απλή βάση        Επίθετο σε –ικ(ος) 

      (α)     βρωμιά                βρώμ-ικ(ος) 

      (β)     εκδρομή              εκδρομ-ικ(ός) 

Στην πλειοψηφία, όμως, των περιπτώσεων φάνηκε ότι το επίθημα επιλέγει παράγωγες 
ονοματικές βάσεις. Επιπρόσθετα, αυτές οι βάσεις δηλώνουν το [+ανθρώπινο] 
χαρακτηριστικό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπως τα παρακάτω: 

(4)          Ρήμα                 Ρηματικό παράγωγο       Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   βασαν-ίζ(ω)          βασαν-ισ-τή(ς)              βασαν-ισ-τ-ικ(ός)    

       (β)   καταναλ-ών(ω)     καταναλω-τή(ς)            καταναλω-τ-ικ(ός) 

Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε, είναι ότι οι ονοματικές βάσεις στις οποίες 
προστίθεται το –ικ(ος) περιέχουν το επίθημα -τη-4 που δημιουργεί ονόματα, καθώς επίσης 
υπάρχει και γραμμική σειρά των επιθημάτων. Με άλλα λόγια, η σειρά που προσκολλώνται 
τα επιθήματα στην αρχική απλή βάση είναι συγκεκριμένη, διότι δεν είναι εφικτό να 
δημιουργηθεί πρώτα το επίθετο και μετά ενσωματωθεί το παραγωγικό επίθημα του 
ονόματος (*βασαν-ισ-ικ-τής).  

Εντοπίστηκε όμως μια διάκριση στα δεδομένα, διότι βρέθηκαν περιπτώσεις όπου η 
δομή του ρηματικού ουσιαστικού με το επίθημα -τ- αποτελεί μια υπαρκτή λέξη, όπως 
ισχύει στα παραπάνω παραδείγματα (4α-β), και σε κάποιες που δεν αποτελεί. Ας δούμε τα 
αντίστοιχα παραδείγματα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: 

 
(5)  (α)  ικετ-ευ-τ-ικ(ός)         →  *ικετευτής 

 (β)  προστατ-ευ-τ-ικ(ός)  →  *προστατευτής 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, τα παραπάνω επίθετα έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
συνδυασμού του επιθήματος –ικ(ος) με μια βάση που έχει προέλθει από την προσκόλληση 
του επιθήματος -τ- σε ρηματική βάση (ικετεύω, προστατεύω). Όμως, το ενδιαφέρον 
έγκειται στο γεγονός ότι τα παράγωγα ουσιαστικά που αποτελούν τη βάση για το 
σχηματισμό του επιθέτου δεν χρησιμοποιούνται στη γλώσσα. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψιν 
                                                           
3 Με εξαίρεση το επίθετο ‘ξαφν-ικ(ός)’, όπου το θέμα ξαφν- αποτελεί επιρρηματική βάση (ξάφνου, έξαφνα). 
4 Το επίθημα -τη- έχει ως αλλόμορφο το -τ-. 
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τους μηχανισμούς της γλώσσας, φαίνεται ότι η δομή των ονομάτων δεν είναι λανθασμένη, 
κάτι που το αποδεικνύουν τα παραδείγματα (4α) και (4β). Είναι γνωστό ότι ο συνδυασμός 
ρηματικής βάσης με το επίθημα -τη- με σκοπό τη δημιουργία ονομάτων αποτελεί μια 
παραγωγική διαδικασία στην ΚΝΕ. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι σχηματισμοί *ικετευτής και *προστατευτής δεν είναι 
αντιγραμματικοί αλλά πιθανοί, από τη στιγμή που η δομή τους δεν παραβιάζει καμία αρχή 
της γλώσσας. Συμπληρωματικά, αξίζει να επισημάνουμε, πώς το γεγονός ότι οι 
σχηματισμοί στα παραδείγματα (5α-β) δεν αντιστοιχούν σε μια υπαρκτή λέξη οφείλεται 
επίσης στην ενεργοποίηση του περιορισμού του φραγμού (Aronoff, 1976). Πιο αναλυτικά, 
στη γλώσσα δεν δημιουργούνται συνήθως λέξεις των οποίων τόσο το θέμα όσο και η 
σημασία εκφράζονται από άλλες ήδη υπαρκτές, όπου σε αυτή τη περίπτωση δηλαδή 
υπάρχουν ήδη οι λέξεις «προστάτης» και «ικέτης» και σε αυτό οφείλεται η απουσία των 
παραγώγων με τη προσθήκη του επιθήματος -τη-. 

Μέσα στο υλικό διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγικές δομές με το επίθημα -τη- λαμβάνουν 
χώρα σε μεγάλο αριθμό επιθέτων σε –ικ(ος) και άλλοτε είναι υπαρκτή η λέξη που 
περιέχεται στη βάση ενώ άλλοτε πιθανή. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προσθέσουμε ότι 
κάτι ανάλογο έχει υποστηριχθεί και από τη Ράλλη (2005) για άλλα αντίστοιχα φαινόμενα 
της ελληνικής, καθώς και από τον Scalise (1984) για ανάλογους σχηματισμούς στα 
ιταλικά. Γενικά το μοντέλο της μορφολογίας της γενετικής γραμματικής δέχεται το ρόλο 
της σημασίας στη δημιουργία μορφολογικών σχηματισμών, αλλά δεν αποδέχεται την 1:1 
αντιστοίχιση μεταξύ της κατασκευής της δομής και της κατασκευής της σημασίας. Για 
αυτό το λόγο η λύση της πιθανής λέξης ενσωματώνεται κατάλληλα στο πνεύμα της 
γενετικής γραμματικής. 

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι το επίθημα –ικ(ος) επιλέγει να συνδυαστεί και με 
επιθετικές βάσεις, πέρα από ονοματικές. Υπάρχει πλήθος παραδειγμάτων στην ΚΝΕ που 
φανερώνει ότι το επίθημα συνδυάζεται με παράγωγες βάσεις που αποτελούν ήδη επίθετα, 
με στόχο να ενισχύσει την ιδιότητα που δηλώνουν. Επίσης, φάνηκε ότι δεν περιορίζεται 
στο συνδυασμό με ένα συγκεκριμένο μόνο επιθετικό παράγωγο, αλλά αντίθετα έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει θέση έπειτα από τα επιθήματα -ιαρ-, -τζηδ- και -τ-, όπως 
βλέπουμε και στα παρακάτω παραδείγματα. 

 
(6)        Επιθετική βάση        Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   ερωτ-ιάρη(ς)     →   ερωτ-ιάρ-ικ(ος) 

(β)   σαματα-τζή(ς)   →   σαματα-τζήδ-ικ(ος) 

(γ)   αγαπη-τ(ός)       →   αγαπη-τ-ικ(ός) 

Στο παράδειγμα (6β) παρατηρούμε ότι το επίθημα –ικ(ος) επιλέγει τον αλλόμορφο τύπο 
του πληθυντικού, κάτι που έχουμε τονίσει και στην προηγούμενη ενότητα. Η επιλογή 
βάσεων που αποτελούν αλλόμορφα εντοπίστηκε και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις μέσα 
στο υλικό, όπου η βάση αυτή τη φορά είναι ένα ουσιαστικό. Για παράδειγμα: 

(7)         Απλή βάση         Πληθυντικός αριθμός     Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)    έγκλημα               εγκλήματ(α)                    εγκληματ-ικ(ός) 

(β)    αφέντη(ς)             αφεντάδ(ες)                     αφεντάδ-ικ(ος) 
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(γ)    σφουγγαρά(ς)      σφουγγαράδ(ες)              σφουγγαράδ-ικ(ος) 

Παράλληλα, το παραγωγικό επίθημα –ικ(ος) που μελετάμε, έδειξε ότι μπορεί να προστεθεί 
και σε επιθετικές βάσεις που περιέχουν το υποκοριστικό επίθημα –ουλη(ς). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η παρουσία του –ικ(ος) ενισχύει την υποκοριστική σημασία του επιθέτου. 
Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα παραγωγική και έτσι τα υποκοριστικά αποτελούν ένα 
ακόμα είδος βάσης, με το οποίο επιλέγει να συνδυαστεί το επίθημα –ικ(ος).  

(8)       Υποκοριστικό        Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   εξυπν-ούλη(ς)        εξυπν-ούλ-ικ(ος) 

(β)   καημεν-ούλη(ς)      καημεν-ούλ-ικ(ος) 

Στην πορεία ένα άλλο ζήτημα που εξετάσαμε πάνω στα δεδομένα, σχετίζεται με το αν το  
–ικ(ος) αποτελεί καταληκτικό επίθημα (closing suffix) ή αν ακολουθείται και από κάποιο 
άλλο παραγωγικό επίθημα. Με τον όρο καταληκτικό επίθημα, οι  Aronoff & Fuhrhop 
(2002) ορίζουν τα επιθήματα, είτε παραγωγικά είτε κλιτικά, που ολοκληρώνουν το 
σχηματισμό μιας λέξης. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι όντως υπάρχουν παραγωγικά 
επιθήματα που επιλέγουν να προσκολληθούν ακόμα και μετά το –ικ(ος), με στόχο το 
σχηματισμό ενός ουσιαστικού. Στην προκειμένη περίπτωση φάνηκε ότι πιο παραγωγική 
διαδικασία αποτελεί ο συνδυασμός του –ικ(ος) με το παραγωγικό επίθημα –οτητα. 

(9)      Επίθετο σε –ικ(ος)       Προσθήκη του –οτητα 

     (α)    μεθοδ-ικ(ός)                μεθοδ-ικ-ότητα 

     (β)    παρατηρη-τ-ικ(ός)       παρατηρη-τ-ικ-ότητα 

Γενικά στο συνδυασμό επιθημάτων με πολυμορφηματικά επιθηματοποιημένα θέματα 
καθοριστικό ρόλο παίζει το επίθημα του θέματος. Το γεγονός ότι το καταληκτικό επίθημα 
–οτητα των ουσιαστικών έχει τη δυνατότητα να επιλέγει βάσεις που περιέχουν παραγωγικό 
επίθημα, αποδεικνύει ότι η εσωτερική δομή ενός μορφολογικού σχηματισμού μπορεί να 
είναι ορατή και σε περαιτέρω μορφολογικές διαδικασίες. Πέρα όμως από την προσθήκη 
του επιθήματος –οτητα, εντοπίστηκαν και κάποιες λίγες περιπτώσεις, όπου έχουμε την 
εμφάνιση των επιθημάτων –ισμ(ος) και –οτερ(ος) μετά το –ικ(ος). Για παράδειγμα: 

(10)        Επίθετο σε –ικ(ος)        Προσθήκη επιθήματος       

       (α)    γνωστ-ικ(ός)                γνωστ-ικ-ισμ(ός)  

       (β)     δυτ-ικ(ός)                    δυτ-ικ-ισμ(ός) 

       (γ)     εκπαιδευ-τ-ικ(ός)        εκπαιδευ-τ-ικ-ότερ(ος) 

Να σημειώσουμε ότι στα παραδείγματα (10α-β) έχουμε τη δημιουργία ενός ουσιαστικού, 
κάτι που σημαίνει ότι η προσθήκη του –ισμ(ος) οδηγεί στην αλλαγή κατηγορίας της λέξης. 
Ενώ αντίθετα, το –οτερος στο (10γ) αποτελεί επίθημα που δηλώνει το συγκριτικό βαθμό 
του επιθέτου και έτσι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής κατηγορίας. 

3.2. Το επίθημα –ιν(ος) 

Η ανασκόπηση τω επιθέτων της ελληνικής σε –ιν(ος) φανέρωσε ότι το επίθημα επιλέγει 
ονοματικές και επιρρηματικές βάσεις. Σε αντίθεση με το –ικ(ος), το –ιν(ος) είναι ιδιαίτερα 
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παραγωγικό όταν η βάση είναι επίρρημα5, καθώς συνδυάζεται με ευκολία και είναι 
χρηστικό. Όμως, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι 
συνυπάρχει αποκλειστικά με απλές βάσεις. Ας δούμε και αντίστοιχα παραδείγματα: 

(11)       Απλή βάση       Επίθετο σε –ιν(ος) 

       (α)   γυαλί                γυάλ-ιν(ος) 

       (β)   βελούδ(ο)         βελούδ-ιν(ος) 

       (γ)   κοντά                κοντ-ιν(ός) 

       (δ)   χθες                  χθεσ-ιν(ός)      

Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν εντοπίστηκε μέσα στο υλικό κανένα επίθετο που να 
αναδεικνύει την προσθήκη του επιθήματος –ιν(ος) σε παράγωγες βάσεις, όπως είδαμε να 
συμβαίνει εκτεταμένα με το –ικ(ος). Έχουμε πάντα το θέμα μιας λέξης και μετά την 
προσθήκη του επιθήματος, κάτι που μας οδήγησε στο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
ότι στην περίπτωση του –ιν(ος) ισχύει ο λεγόμενος περιορισμός του μονού επιθήματος 
(monosuffix constraint) (Aronoff & Fuhrhop, 2002). Σύμφωνα με αυτόν τον περιορισμό, 
ένα θέμα δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από ένα επιθήματα, αντιστοιχεί δηλαδή ένα 
επίθημα σε κάθε λέξη, κάτι που βλέπουμε να επιβεβαιώνεται με τα επίθετα σε –ιν(ος). 

Πέρα από το γεγονός ότι συνδυάζεται με απλές βάσεις, ένα άλλο ιδιαίτερο στοιχείο που 
παρατηρήθηκε, είναι ότι από τις ονοματικές βάσεις φάνηκε να επιλέγει μόνο αυτές που 
φέρουν το  χαρακτηριστικό [-ανθρώπινο]. Για παράδειγμα: 

 
 (12)      Απλή βάση       Επίθετο σε –ιν(ος) 

       (α)    ξύλ(ο)              ξύλ-ιν(ος) 

       (β)    μαλλί               μάλλ-ιν(ος) 

Το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται εκτεταμένα μέσα στο υλικό σε όλες τις περιπτώσεις που 
το επίθημα προστίθεται σε ονοματική βάση, με εξαίρεση να αποτελεί το επίθετο ‘ανθρώπ-
ιν(ος)’. 

Στη συνέχεια, αν και δεν συνδυάζεται με παράγωγες βάσεις εξετάστηκε το ενδεχόμενο 
να μπορεί να ακολουθείται από κάποιο άλλο επίθημα μετά το σχηματισμό του επιθέτου, 
όπως είδαμε να συμβαίνει με το –ικ(ος). Αυτό που βρέθηκε είναι ότι υπάρχουν δεδομένα 
όπου το –ιν(ος) δεν αποτελεί το καταληκτικό παραγωγικό επίθημα σε κάποιους 
σχηματισμούς της ελληνικής, άλλα υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω προσθήκη. Πιο 
αναλυτικά, παρατηρήθηκε ότι και πάλι το επίθημα –οτητα επιλέγει να προσκολληθεί μετά 
το -ιν-, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ουσιαστικού με επιθετική βάση. Ας δούμε και 
παραδείγματα που το αποδεικνύουν: 
 
(13)      Επίθετο σε –ιν(ος)       Προσθήκη του -οτητα    

       (α)   μηδαμ-ιν(ός)                 μηδαμ-ιν-ότητα 

       (β)   προσωρ-ιν(ός)              προσωρ-ιν-ότητα  

                                                           
5 Έχει παρατηρηθεί ότι μαζί με το παραγωγικό επίθημα –ι(ος) (π.χ. οπίσθ-ι-ος), είναι τα μόνα επιθήματα 
επιθέτων στην ΚΝΕ που επιλέγουν επιρρηματική βάση. 
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Επιπρόσθετα, όταν ένα όνομα παρουσιάζει αλλομορφία με τη χρήση του μορφήματος [τ] 
(π.χ. χώμα ~ χώματα), το επίθημα –ιν(ος) έδειξε να επιλέγει πάντα τον αλλόμορφο τύπο. 

(14)     Απλή βάση     Πληθυντικός αριθμός     Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)    απόγευμα           απογεύματ(α)            απογευματ-ιν(ός) 

(β)     ύφασμα              υφάσματ(α)                υφασμάτ-ιν(ος) 

Τέλος, βρέθηκε ότι σε μερικές περιπτώσεις η χρήση του –ιν(ος) εναλλάσσεται με αυτή του 
επιθήματος –ενι(ος). Για παράδειγμα: 

(15)      (α)  ατσάλ-ιν(ος)       -    ατσαλ-ένι(ος) 

     (β)  σμαράγδ-ιν(ος)   -   σμαραγδ-ένι(ος)   

Θεωρείται ότι υπάρχουν στη γλώσσα και οι δύο μορφές χωρίς να υφίσταται κάποια αλλαγή 
στη σημασία, ενώ παράλληλα σε πολλές διαλέκτους (π.χ. Λεσβιακά) γίνεται χρήση μόνο 
του –ενι(ος) στη θέση του –ιν(ος). 

4. Σύγκριση και Συμπεράσματα 

Μέσα από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών που διέπουν τα δύο παραγωγικά 
επιθήματα επιθέτων της ΚΝΕ μας δίνετε η αφορμή να καταλήξουμε σε κάποια 
συμπεράσματα. Τα επιθήματα –ικ(ος) και –ιν(ος) σίγουρα παρουσιάζουν κάποιες 
ομοιότητες μεταξύ τους, κυρίως με βάση το γεγονός ότι η εφαρμογή τους επιτελεί την ίδια 
λειτουργία. Με άλλα λόγια, αυτά τα επιθήματα σχηματίζουν επίθετα και προσδίδουν έτσι 
την αντίστοιχη ιδιότητα στο στοιχείο που λαμβάνεται από το θέμα. Επιπλέον, είδαμε ότι 
επιλέγουν να συνδυαστούν εξίσου με ονοματικές βάσεις (3α-β,11α-β) και συχνά 
προστίθενται στον αλλόμορφο τύπο μιας βάσης (7α-γ,14α-β), όταν αυτός υπάρχει. Ένα 
τελευταίο κοινό στοιχείο που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η συνύπαρξη με το 
παραγωγικό επίθημα –οτητα (9α-β,13α-β). Διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το    
–ικ(ος) και το –ιν(ος) δεν αποτελούν καταληκτικά παραγωγικά επιθήματα, καθώς 
υπάρχουν προσφύματα που διαλέγουν τέτοιες επιθετικές βάσεις για το σχηματισμό μιας 
άλλης λεξικής δομής. 

Παρόλα αυτά πέρα από τις ομοιότητες που προβάλλουν, οι διαφορές τους ως προς τους 
επιλογικούς περιορισμούς είναι ιδιαίτερα έντονες. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι η πιο 
χαρακτηριστική διάκριση που υπάρχει μεταξύ τους, έγκειται στο γεγονός ότι το επίθημα   
–ιν(ος) έδειξε να συνδυάζεται αποκλειστικά και μόνο με απλές βάσεις, καθώς δεν 
εντοπίστηκαν επίθετα όπου το επίθημα προσκολλάται σε κάποια παραγωγική δομή, η 
οποία να περιέχει ήδη κάποιο επίθημα πριν την προσθήκη του –ιν(ος). Αντίθετα, το               
–ικ(ος) προστίθεται χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα τόσο σε απλές βάσεις,  όσο και σε 
παράγωγες. Είδαμε να επιλέγει συχνά βάσεις που περιέχουν το παραγωγικό επίθημα 
ουσιαστικών -τη- (4α-β), καθώς και άλλες με επιθήματα επιθέτων (6α-γ) και υποκοριστικό 
(8α-β). Άρα, συμπεραίνουμε ότι το –ικ(ος) επιβεβαιώνει την άποψη ότι στο σχηματισμό 
λέξεων στην ΚΝΕ μπορούμε να έχουμε συνεμφάνιση παραγωγικών επιθημάτων. Ο 
συνδυασμός προσφυμάτων είναι μια αρκετά παραγωγική διαδικασία που οδηγεί στον 
εμπλουτισμό της γλώσσας και το –ικ(ος) είναι ένα από τα επιθήματα που έχει τη 
δυνατότητα να συνυπάρχει μέσα σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Πέρα όμως από την ξεκάθαρη επιλογή του –ιν(ος) για απλές βάσεις, αναδείχθηκε μέσα 
από την εξέταση του καταλόγου των επιθέτων, πως το επίθημα περιορίζεται ακόμα 
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περισσότερο σε απλές βάσεις που φέρουν το χαρακτηριστικό [-ανθρώπινο] (12α-β). 
Αντίθετα, το –ικ(ος) δεν φαίνεται να υπόκειται σε κάποιο τέτοιο περιορισμό, καθώς 
επιβεβαιώθηκε ότι η προσκόλληση του επεκτείνεται εξίσου στα [+/- ανθρώπινα]. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι μόνο το –ιν(ος) μπορεί να συνυπάρξει εκτεταμένα με 
επιρρηματικές βάσεις (11γ-δ), ένα χαρακτηριστικό που αποτελεί ίσως και τη μόνη 
περίπτωση όπου το –ιν(ος) δείχνει να υπερισχύει έναντι του –ικ(ος). Αντίστοιχα όμως, με 
επιθετικές βάσεις είδαμε να συνδυάζεται μόνο το επίθημα –ικ(ος), αφού η εφαρμογή του  
–ιν(ος) σε τέτοια περιβάλλοντα μπλοκάρεται. 

Μέσα από τις συνολικές διαφορές μεταξύ των δύο επιθημάτων, μπορούμε να 
διακρίνουμε και ένα είδος ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους ως προς το ποιο από τα δύο 
είναι πιο παραγωγικό στην ΚΝΕ. Γενικά είναι γνωστό ότι ο βαθμός παραγωγικότητας μιας 
μορφολογικής διαδικασίας μπορεί να μετρηθεί μόνο συγκριτικά με κάποια άλλη. Διαφορά 
παραγωγικότητας ισχύει και μεταξύ δύο προσφυμάτων που χρησιμοποιούνται για να 
δημιουργήσουν λέξεις που εκφράζουν την ίδια σημασία. Φυσικά υπάρχει και η έννοια της 
διαβάθμισης στην παραγωγικότητα, καθώς μια διαδικασία επιθηματοποίησης μπορεί να 
είναι εξαιρετικά παραγωγική αλλά όχι ολότελα παραγωγική, αφού πάντα θα υπάρχουν 
ορισμένοι περιορισμοί. Στην περίπτωση λοιπόν των επιθημάτων που εξετάζουμε, 
θεωρούμε ότι το –ικ(ος) είναι πιο παραγωγικό από το –ιν(ος). 

Αυτό τον ισχυρισμό τον στηρίζουμε βασιζόμενοι σε δύο βασικές ιδιότητες των 
επιθημάτων αυτών. Πρώτον, το γεγονός ότι το επίθημα –ιν(ος) αντιμετωπίζει 
περισσότερους περιορισμούς σχετικά με τις βάσεις με τις οποίες επιλέγει να συνδυαστεί, 
αποτελεί απόδειξη της μειωμένης παραγωγικότητας του. Όπως έχει διαπιστωθεί, το 
επίθημα –ιν(ος) περιορίζεται στις απλές (μη παράγωγες) ονοματικές και επιρρηματικές 
βάσεις και σε εκείνες που αποκλειστικά φέρουν το [-ανθρώπινο] χαρακτηριστικό. Ενώ το 
–ικ(ος) παρουσιάζει περισσότερη ευκολία στη χρήση, μεγαλύτερη ποικιλία στην επιλογή 
βάσεων και επομένως λιγότερους περιορισμούς σε σύγκριση με το –ιν(ος). 

Το δεύτερο στοιχείο που ενισχύει τη διαφορά παραγωγικότητας μεταξύ τους σχετίζεται 
με το θέμα της ευκολίας ή όχι δημιουργίας νεολογισμών. Πιο αναλυτικά, το αν ένα επίθημα 
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για το σχηματισμό νεολογισμών και παρουσιάζει προσκόλληση 
σε ξενικές βάσεις, αυτό κατ’ επέκταση ενισχύει την παραγωγικότητα του. Το επίθημα           
–ικ(ος) βρέθηκε ότι φέρει αυτή την ιδιότητα, όπως δείχνουν τα παραδείγματα παρακάτω, 
καθώς σχηματίζει νεολογισμούς, ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση του 
–ιν(ος). 
 
(16)        Ξενική βάση         Επίθετο σε –ικ(ος) 

 (α)   ίντερνετ                ιντερνετ-ικ(ός) 

 (β)   σαίξπηρ                σαιξπηρ-ικ(ός) 

 (γ)    μποέμ                   μποέμ-ικ(ος) 

Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι όταν έχουμε την είσοδο μιας δάνειας λέξης στο σύστημα 
της ΚΝΕ, ο μηχανισμός της γλώσσας θα προτιμήσει την προσθήκη του –ικ(ος) με στόχο 
το σχηματισμό νέων επιθέτων, παρά του –ιν(ος). Επομένως, με βάση τις δύο αυτές βασικές 
ιδιότητες που διαχωρίζουν τη συμπεριφορά των δύο επιθημάτων κατά τη διαδικασία 
παραγωγής επιθέτων, δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε ότι το επίθημα –ικ(ος) είναι 
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αναμφίβολα πιο παραγωγικό από το –ιν(ος), τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιου 
είδους σύγκρισης.  

5. Επίλογος 

Στην παρούσα έρευνα καταλήξαμε στην ενίσχυση της άποψης ότι ο συνδυασμός μια βάσης 
με ένα επίθημα αποτελεί επιλογή του επιθήματος και όχι της βάσης, καθώς επίσης ότι 
καθορίζεται και από τα ανάλογα χαρακτηριστικά του τα οποία είναι εγγενή. Έπειτα, 
παρουσιάσαμε τα κύρια χαρακτηριστικά των επιθημάτων –ικ(ος) και –ιν(ος) που παράγουν 
επίθετα, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. 
Υποστηρίξαμε ότι η πιο σημαντική διαφορά τους έγκειται στο τύπο των βάσεων με τις 
οποίες επιλέγουν να συνδυαστούν. Τέλος, θέτοντας ως δείκτες παραγωγικότητας την 
ευκολία με την οποία εφαρμόζεται η διαδικασία επιθηματοποίησης και το ζήτημα 
παραγωγής νεολογισμών, ισχυριστήκαμε ότι το επίθημα –ικ(ος) είναι πιο παραγωγικό από 
το –ιν(ος). 
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