
Σν Ρεκπέηηθν Λεμηιόγην: Μηα πξώηε Λεμηθνινγηθή 

πξνζέγγηζε 
 

Γξεγφξεο θηαδάο 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

griskiadas@sch.gr 

Abstract 
 

In this paper I discuss the vocabulary of Rebetiko and demonstrating the 

sociocultural dimensions of its lexical elements I study the linguistic potentiality 

which defines it as an integral part of Modern Greek including elements of renewal, 

composition and creativity. After I have selected my data, I study the morphological 

features of the vocabulary concerning the phenomena of inflection and derivation. I 

register the inflectional and derivational suffixes concerning the categories of nouns, 

adjectives or verbs and I go on to analyse the use of affixation in derivation. I study 

compounding, present the general features as well as the individual lexical elements 

which contribute to language creativity and I refer to the existence of lexicalized 

phrases in rebetiko. Semantically, I examine the paradigmatic sense relations of 

inclusion and identity and especially hyponymy, meronymy and synonymy. Besides, 

I refer to the relations of asymmetry between form and content like those in 

polysemy - metaphor and metonymy. 
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1. Δηζαγσγή 
  

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδσ ην πεξηερφκελν ηνπ ηδηαίηεξνπ ιεμηινγίνπ ηνπ 

Ρεκπέηηθνπ Σξαγνπδηνχ θαη αλαδεηθλχσ ηε γισζζηθή δπλακηθφηεηα πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη θαη ην εληάζζεη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ΝΔ Γιψζζαο.  

Μεηά ηε ζπιινγή θαη κειέηε ηνπ ζρεηηθνχ ιεμηθνχ δείγκαηνο αλαιχσ ηα 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηα θαηλφκελα ηεο θιίζεο θαη 

παξαγσγήο, θαηαγξάθνληαο ηα θιηηηθά θαη παξαγσγηθά επηζήκαηα θαη 

θαηαδεηθλχσ ηελ ρξήζε ησλ πξνζθπκάησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. 

Καηφπηλ κειεηψ ην θαηλφκελν ηεο ζχλζεζεο θαη παξνπζηάδσ ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ιεμηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάινπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο.   

Απφ ζεκαζηνινγηθή πιεπξά εμεηάδσ ηηο ελλνηαθέο ζρέζεηο ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εγθιεηζκνχ θαη αλαθέξνκαη ζηηο ζρέζεηο αζπκκεηξίαο 

ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ.  
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2. Μνξθνινγηθή Μειέηε 

 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχσ ηα επηζήκαηα ησλ ιεμηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θιίζεο θαη παξαγσγήο. Έλα 

επίζεκα ραξαθηεξίδεηαη σο παξαγσγηθφ φηαλ πξνζηίζεηαη ζην ζέκα θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή κηαο λέαο ιέμεο αιιάδνληαο, ζπλήζσο, ηελ 

θαηεγνξία ηεο. χκθσλα κε ηελ Ράιιε (2005: 140) ε παξαγσγή δελ 

ζπλδέεηαη πάληα κε ηελ αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα –αθη/–νχια  θαη ηα κεγεζπληηθά –άξα/–νχθια.  

 

2.1 Κιίζε νπζηαζηηθψλ 

 

Απφ ηελ κειέηε ηνπ δείγκαηνο ηνπ ξεκπέηηθνπ ιεμηινγίνπ θαηαδεηθλχεηαη 

φηη ηα νπζηαζηηθά εληάζζνληαη πιήξσο ζηα θιηηηθά παξαδείγκαηα ηεο Νέαο 

Διιεληθήο (Ράιιε, 2005: 118-121).  

 
(1) α.   ΚΣ 1 (Όια αξζεληθά) - δελ εκθαλίδεη αιινκνξθία :  

                  -νο, -νπ, -ν, -ε / -νη, -σλ, -νπο. πρ. δξαγνπκάλνο 

β.   ΚΣ 2 (Όια αξζεληθά) - εκθαλίδεη αιινκνξθία : 

                  -ο, -ø / -εο, -σλ. πρ. γηαξέο (γηαξεδ  ~  γηαξε  )  

                  (εξσηηθφ αλαηνιίηηθν ηξαγνχδη) 

γ.   ΚΣ 3 (Όια ζειπθά) - εκθαλίδεη αιινκνξθία : 

                 -ο, -ø / -εο, -σλ πρ. ηζαθηζηή (ηζαθηζηε ~ ηζαθηζη) 

                  (πφξηα) 

δ.   ΚΣ 4 (Όια Θειπθά) - εκθαλίδεη αιινκνξθία : 

                  -ο & -σο, -ø / -εηο, -σλ πρ. θζίζε (θζηζε ~ θζηζε ~ θζηζ) 

                        (θπκαηίσζε) 

ε.   ΚΣ 5 (Όια νπδέηεξα) - δελ  εκθαλίδεη αιινκνξθία: 

                  -ν, -νπ / -α, -σλ πρ. θαξηνχηζν (δνρείν θξαζηνχ) 

ζη. ΚΣ 6 (Όια νπδέηεξα)  - δελ  εκθαλίδεη αιινκνξθία: 

                  -η, -νπ / -α, σλ πρ. γηλάηη (πείζκα) 

δ.   ΚΣ 8 (Όια νπδέηεξα) - εκθαλίδεη αιινκνξθία: 

                 -ø, -νο / -α, -σλ πρ. ζχξκα (ζπξκαη ~ ζπξκα) 

                       (θαιήο πνηφηεηαο καχξν) 

 

2.2 Παξαγσγή  νπζηαζηηθψλ  

 

Παξαθάησ παξαζέησ ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ 

νπζηαζηηθά, αλαθέξσ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απφ ην ξεκπέηηθν 

ιεμηιφγην θαζψο επίζεο θαη ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηζήκαηνο (Ξπδφπνπινο, 2008: 180-184). 

 
(2) α. -αθη    (Τπνθνξηζηηθφ)  πνιηηζκαλάθη <πνιηζκάλνο 

β. -αθηαο  (Μεησηηθφ)  πξεδάθηαο < πξέδα 
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            γ. -ιε(ο ) / -ινπ (Αθζνλία Ηδηφηεηαο) κπεζαιήο <κπέζα 

            δ. -αλ(νο) / -αλ(α) (Γεσγξαθηθή Πξνέιεπζε) βαιεληζηάλα  

               < Βαιέληζηα 

            ε. -δνξν(ο) (Γξάζηεο ελέξγεηαο)  θαζαδφξνο <θάζα 

            ζη. -ηα (Δλέξγεηα - Απνηέιεζκα)  ηζηκπνπθηά <ηζηκπνχθη 

            δ. -αξε(ο) (Ηδηφηεηα) αιαληάξεο < αιάλη 

            ε. -(η)ιηθη (Μεησηηθά κηα ηδηφηεηα)  ραξκαλιίθη < ραξκάλη 

            ζ. -ηδε(ο) / -ηδνπ (Δπάγγεικα - Ηδηφηεηα) κπνπθεηδήο 

                 <κπνπθέο 

           η. - ηηε(ο) (Ηδηφηεηα) καγθίηεο < κάγθαο 

 

2.3 Κιηηηθά επηζήκαηα επηζέησλ  

 

χκθσλα κε ηελ Ράιιε (2005: 122-123) ηα επίζεηα  ηεο ΝΔ εκθαλίδνπλ 

θιηηηθά παξαδείγκαηα πξνζαξκνζκέλα ζε απηά ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ε 

αλάιπζε ησλ επηζέησλ ηνπ ξεκπέηηθνπ ιεμηινγίνπ επηβεβαηψλεη απηή ηελ 

ηνπνζέηεζε.  

 
(3)   α.  Αξζεληθό  ΚΣ1 / Θειπθό  ΚΣ3 / Οπδέηεξν  ΚΣ5 

        ράζηθνο,-ε,-ν (<ηνπξθ. Has - θαζαξφο, εθιεθηφο) 

  β.  Αξζεληθό  ΚΣ2 / Θειπθό  ΚΣ3 / Οπδέηεξν  ΚΣ5 

        ηζαρπίλεο,-α,-ηθν (<ηνπξθ. çapkηn - κε θακψκαηα) 

        

2.4  Παξαγσγηθά επηζήκαηα επηζέησλ 

 

Σα παξαγσγηθά επηζήκαηα επηζέησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην δείγκα ηνπ 

ξεκπέηηθνπ ιεμηινγίνπ απνηεινχλ θνηλά επηζήκαηα ηεο ΝΔ. Γίλσ επίζεο 

παξαδείγκαηα παξάγσγσλ επηζέησλ, ηελ ζεκαζία πνπ θέξεη ην επίζεκα 

(Ξπδφπνπινο, 2008) θαζψο επίζεο ηελ ιεμηθή πξνέιεπζε ηνπ επηζέηνπ. 

  
(4)  α.  -ηθ(νο)  (Αλαθέξεηαη ζε θάηη / Ιδηόηεηα) 

      ζνπξκειίδηθνο (κε σξαία καχξα κάηηα) < (νπζηαζηηθφ) 

      ζνπξκειήο < ηνπξθ.Sourmes  

 β.  -(η)άξε(ο) (Ιδηόηεηα) αιαληάξεο < (νπζηαζηηθφ)  αιάλη 

 γ.  -αη(νο) (Πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία) θνηζαλάηνο 

      (πνπ δηαηεξείηαη αθκαίνο) <  (νπζηαζηηθφ)  θνηζάλη 

 δ.  -η(νο) (Πνπ κπνξεί λα δερηεί ηελ ελέξγεηα) 

                           ηζαθσηφο < (ξήκα) ηζαθψλσ 

         

2.5 Κιίζε Ρεκάησλ 
 

χκθσλα κε ηελ Ράιιε (2005: 131) ηα ξήκαηα ηεο ΝΔ ηαμηλνκνχληαη ζε 

δχν βαζηθέο θιηηηθέο ηάμεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ κπνξνχλ  λα 

“πξνβιεθζνχλ” απφ ηελ χπαξμε ή κε κηαο ζπζηεκαηηθήο αιινκνξθίαο. 
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Παξαθάησ αλαθέξσ ηνπο ηχπνπο ξεκάησλ θαη ηελ θιηηηθή ηάμε ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη.  

 
(5)  α.   ΚΣ1 - βηβάξσ  (<ηηαι. evviva) (πίλσ ζηελ πγεία) 

             β.   ΚΣ1 - πνπιεύσ ( <ιαη.  pullus) (θεχγσ θαθήλ θαθψο) 

             γ.   ΚΣ1 - ραξκαληάδσ ( <ραξκάλ η <ηνπξθ. harman)  

                   (επηζπκψ θη. πάξα πνιχ)  

             δ.   ΚΣ1 - κπαηηξίδσ (<ηνπξθ. batηr) (πησρεχσ) 

             ε.   ΚΣ2 - βαξηεζηώ(<βαξηεζηίδσ (κεηαπι. -ψ)) (κπνπρηίδσ) 

             ζη. ΚΣ2β - μεγνύκαη (<κζλ. εμεγψ <αξρ. εμεγνχκαη) 

                   (δίλσ δηθαηνινγίεο) 

 

2.6 Παξαγσγηθά Δπηζήκαηα Ρεκάησλ 

  

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξσ ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα ησλ ξεκάησλ πνπ 

κειέηεζα ζην ιεμηθφ δείγκα. Μαδί κε ζρεηηθά παξαδείγκαηα ξεκάησλ 

θαηαγξάθσ ηελ ζεκαζία ησλ επηζεκάησλ θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ιεμηθνχ 

ζηνηρείνπ πξνέιεπζεο.  

 
(6) α. -ηάδσ/ -ηαδνκαη - αξαδηάδσ - Δθηέιεζε ελέξγεηαο 

                 <κζλ. αξάδα (ζεηξά - νπζηαζηηθφ) 

           β. -ηδσ - γθηδεξίδσ - Μίκεζε ζπκπεξηθνξάο <ηνύξθ. 

                            gezinti (βφιηα - νπζηαζηηθφ) 

           γ.  -άξσ - ζνθάξσ - Δθηέιεζε ελέξγεηαο < ζνθέξ <  

                 γαιι. chauffeur (νδεγφο - νπζηαζηηθφ) 

           δ. -εύσ - πνπιεχσ - Δθηέιεζε ελέξγεηαο  <ιαη.  Pullus   

                            (λενζζφο - νπζηαζηηθφ) 

           ε. - σλσ - ζνπξψλσ - Απνθηά ηδηόηεηα νπζηαζηηθό  

                < βελ. suro (θειιφο - νπζηαζηηθφ)  

 

2.7  χλζεζε 

 

ην ιεμηιφγην ησλ ξεκπεηψλ εληφπηζα παξαδείγκαηα ζχλζεησλ ιέμεσλ, 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νπζηαζηηθά ελψ θαηαγξάθεθαλ επίζεηα, ξήκαηα θαη 

επηξξήκαηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία είλαη ζχλζεηα κε ζρέζε 

εμάξηεζεο θαη ιηγφηεξα κε ζρέζε παξάηαμεο.  

Παξαηεξνχκε ζχλζεηα κε ζρέζε εμάξηεζεο λα έρνπλ σο πξψην 

ζπζηαηηθφ θάπνην ζηνηρείν (παιην- θαη ςεπην-,) ηα νπνία ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο γξακκαηηθνπνίεζεο. 

(Γηαλλθνπνχινπ 2000, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζηε Ράιιε 2005). Σν ίδην 

επίζεο θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν “θσιν-”. 

Αλαθνξηθά κε ηελ δνκή ησλ ζπλζέησλ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο 
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ζρήκαηα: α) [Θέκα Θέκα] πρ. γιπθνθξπδνχ θαη β) [Θέκα Λέμε] πρ. 

θνπηφθνζκνο, γεξνκπακπαιήο 

 
(7) α.  Σσέζη παπάηαξηρ:  ληεξβηζφκαγθαο (νπζηαζηηθφ) –  

                <  ληεξβηζ -  καγθαο - (οςζιαζηικό + οςζιαζηικό) 

           β.  Σσέζη παπάηαξηρ: παηδσγειψ (ξήκα) - <παίδ- γεισ 

                (πήμα +  πήμα) 

           γ.  Σσέζη ςπόηαξηρ : ςεπηναξπαγάλα (νπζηαζηηθφ) - <  

                ςεπην-αξπαγάλα (επίθεηο + οςζιαζηικό) 

           δ.  Σσέζη ςπόηαξηρ : κπαξκπανχδν (νπζηαζηηθφ) -  

                <κπάξκπα- νπδν (οςζιαζηικό + οςζιαζηικό) 

           ε.  Σσέζη ςπόηαξηρ : δνπξινπαηλεκέλε (επίζεην) –  

                <δνπξι-ν-παηλεκέλε (επίθεηο + επίθεηο) 

           ζη. Σσέζη ςπόηαξηρ : ζθεξηζνπαηρληδηάξηθα (επίξξεκα) –  

                 <ζθέξηζ–παηρληδη (-ηαξ - ηθα) (οςζιαζηικό + επίππημα)  

           δ.   Σσέζη ςπόηαξηρ : θσινπεξλψ (ξήκα) - <θσιν- πεξλσ 

                 (οςζιαζηικό + πήμα) 

 

2.7.1  Πξνζήκαηα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε πξνζεκάησλ ζην δείγκα θαηαγξάθεθε ην πξφζεκα 

με- πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξνζήκαηα πνπ εκθαλίζηεθε 

ζηελ ΝΔ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα (Ράιιε, 2005) θαη παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ ε ρξήζε ηνπ ζην ξεκπέηηθν ιεμηιφγην. 
 

(8) α. με- μέκαγθαο <ηνπξθ. Manga (πνπ απνθαζίδεη λα  

                αθήζεη ηελ αλέκειε δσή) 

           β. με- μεκπνπθάξσ <κζλ. Μπνπθάξσ (εκθαλίδνκαη  

                αηθλίδηα θαη νξκεηηθά) 

           γ. ζπλ- ζπκβία <αξρ. επίζ. ζπκβίνο (ε ζχδπγνο) 

 

2.8 Λεμηθνπνηεκέλεο εθθξάζεηο 

  

ην δείγκα καο πεξηιακβάλνληαη επίζεο κηα ζεηξά ιεμηθνπνηεκέλσλ 

θξάζεσλ πνπ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζε ηδηαίηεξεο κνξθέο ηεο γιψζζαο 

φπσο απηή ηνπ ξεκπέηηθνπ, ηεο πηάηζαο ή ζην λεαληθφ ιεμηιφγην. Έρνπλ 

ηδησκαηηθή ζεκαζία, θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαζηνινγηθή αδηαθάλεηα, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πιήξε (Ξπδφπνπινο 2008: 239).  

 
(9) α. ξηγούμαι ζηην ηπίσα (εμεγνχκαη + έλαξζξν νπζηαζηηθφ) 

               (εμεγνχκαη άςνγα) 

           β. κάνω ηην κςπία (θάλσ + έλαξζξν νπζηαζηηθφ) 

               (πξνζπνηνχκαη ηνλ αλήμεξν) 

           γ. κπαηάω πόζα (θξαηψ + νπζηαζηηθφ) (θάλσ ηνλ 

               παξεμεγεκέλν) 
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           δ. ζκαπώνω απγιλέ (ζθαξψλσ + νπζηαζηηθφ)  (εηνηκάδσ    

               αξγηιέ) 

 

3. Δλλνηαθέο ρέζεηο 

  

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο δσήο ησλ ξεκπεηψλ ζπλδένληαη 

αλάκεζα κε ηα ιεμηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά 

εκθαλίδνπλ  ελδηαθέξνπζεο ελλνηαθέο ζρέζεηο καξηπξψληαο ηηο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ξεκπέηηθνπ ιεμηινγίνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ κηαο θιεηζηήο νκάδαο αλζξψπσλ θαη ζηνλ νκηιεηή ηεο 

νπνίαο ε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνζέδηδε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα.  

 

3.1 ρέζεηο ηαπηφηεηαο θαη εγθιεηζκνχ. 

 

Οη ελλνηαθέο ζρέζεηο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εγθιεηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηεο ππσλπκίαο, κεξσλπκίαο θαη ζπλσλπκίαο. 
 

3.1.1 Τπσλπκία 

 

Ζ ππσλπκία (hyponymy) δειψλεη ηελ ζρέζε ηνπ εκθαλίδνπλ δχν ιεμηθά 

ζηνηρεία θαηά ηελ νπνία ε ζεκαζία ηνπ πξψηνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηή 

ηνπ δεπηέξνπ, δειαδή ην πξψην είλαη ππψλπκν ηνπ δεπηέξνπ. ηα 

παξαθάησ παξαδείγκαηα παξαηεξνχκε φηη ην θαηλφκελν ηεο παξαγσγήο - 

ππνθνξηζκνχ ζεκαηνδνηεί κηα ζρέζε ππσλπκίαο ηθαλνπνηψληαο θαη ην 

θξηηήξην ηεο ηαμηλνκίαο (taxonomy) (Ξπδφπνπινο, 2008). 

 
(10) α. Τπεξώλπκν (hypernym): καχξν (θαηεξγαζκέλν ραζίζη)  

                 Τπώλπκν (hyponym): καπξάθη (ραζίζη ζε ζθφλε) 

            β. Τπεξώλπκν (hypernym): ηνπκπεθί (γεληθά ν θαπλφο)  

                 Τπώλπκν (hyponym): ηνπκπεθάθη (θαπλφο λαξγηιέ) 

 

3.1.2 Μεξσλπκία 

 

Ζ κεξσλπκία (meronymy) αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε φινπ θαη κέξνπο αλάκεζα 

ζε δχν ιεμηθά ζηνηρεία. Σν ζηνηρείν πνπ δειψλεη ηελ νιφηεηα νλνκάδεηαη 

νιψλπκν (holonym) θαη εθείλν πνπ δειψλεη ην κέξνο ιέγεηαη κεξψλπκν 

(meronym) (Ξπδφπνπινο, 2008). 

 
(11) α. Οιώλπκν: κπαγιακάο - Μεξώλπκν: ηέιη 

β. Οιώλπκν: αξγηιέο - Μεξώλπκν: ινπιάο, ηξαβερηφ 
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3.1.3 πλσλπκία 

 

Γχν  ιεμηθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη  ζπλψλπκα φηαλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζεκαζηνινγηθέο νκνηφηεηεο παξά δηαθνξέο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα επηιεγεί 

ην έλα αληί ηνπ άιινπ ζηα πεξηζζφηεξα πεξηθείκελα (Ξπδφπνπινο, 2008). Ο 

βαζκφο ηεο ζεκαζηνινγηθήο ηζνδπλακίαο κπνξεί λα πνηθίιεη απφ  ηελ 

απφιπηε έσο ηελ ινγηθνπξνηαζηαθή ζπλσλπκία ή ηελ πιεζησλπκία. (Cruse, 

2004).  

 
(12) α. ιεβέληεο - δεξβίζεο (ινγηθνπξνηαζηαθή ζπλσλπκία) 

β. ζαξάθη - ζεθιέηη (πιεζησλπκία) 

           γ. καχξν - ςεκέλν (πιεζησλπκία) 

 

3.2  ρέζε ζπκκεηξίαο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ. 

 

3.2.1  Πνιπζεκία – Μεηαθνξά 

  

Έλα ιεμηθφ ζηνηρείν είλαη πνιχζεκν φηαλ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά 

δηαθνξεηηθψλ ζεκαζηψλ, έρνπκε δειαδή κηα ιέμε κε πνιιέο ζεκαζίεο. Μηα 

κνξθή  πνιπζεκίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο κε γξακκηθήο πνιπζεκίαο είλαη ε 

κεηαθνξά (Ξπδφπνπινο, 2008: 144). ην ξεκπέηηθν ιεμηιφγην κπνξεί θαλείο 

λα παξαηεξήζεη πιεζψξα ηέηνησλ παξαδεηγκάησλ κεηαθνξάο κε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνεθηάζεηο αθνχ ε ίδηα ε γιψζζα ησλ ξεκπεηψλ 

βαζίδεηαη ζε έλα θψδηθα επηθνηλσλίαο, θαηαλνεηφ ζπρλά κφλν απφ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο. 

 
(13)  α. δεξβέλαγαο - Κπξηνιεθηηθή ζεκαζία: επί  

                 Tνπξθνθξαηίαο ν επηθεθαιήο ζηξαηησηηθνχ ηκήκαηνο, 

                 θξνπξφο ζηελψλ πεξαζκάησλ - Μεηαθνξηθή εκαζία: 

                 άλζξσπνο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν απηαξρηθφ. 

             β. δαξγάλα - Κπξηνιεθηηθή ζεκαζία: είδνο ςαξηνχ - 

                Μεηαθνξηθή εκαζία: ιεπηή, ιπγεξή, γπλαίθα. 

 

3.2.2 Μεησλπκία 

  

Ζ κεησλπκία είκαη κηα γισζζηθή δηαδηθαζία ζεκαζηαθήο επέθηαζεο θαηά 

ηελ νπνία νλνκάδνπκε κηα νληφηεηα κε βάζε ηελ νλνκαζία κηαο ηδηφηεηάο 

ηεο. Ζ κεησλπκία ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλεηξκηθή ζχλδεζε ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ ελλνηψλ (Ξπδφπνπινο 2008). 

  
(14)  α. γηαηάθη - 1

ε
 εξκελεία: ζηξψκα,  θξεβάηη - 2

ε
 εξκελεία: 

               ην θαηάιπκα - Δίδνο κεησλπκίαο: όιν  αληί ηνπ κέξνπο 

            β. θαξηνύηζν - 1
ε
 εξκελεία: δνρείν θξαζηνχ - 2

ε
 εξκελεία:  
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                 πνζφηεηα θξαζηνχ  - Δίδνο κεησλπκίαο: πεξηέρνλ αληί 

                 ηνπ πεξηερνκέλνπ 
            γ. ςεκέλν - 1

ε
 εξκελεία: κηρ. παζ. πξθ. ηνπ ξ. ςήλσ - 2

ε
  

                 εξκελεία: θαηεξγαζκέλε ξεηίλε ηεο ηλδηθήο θάλλαβεο -  

                 Δίδνο κεησλπκίαο: αίηην αληί ηνπ απνηειέζκαηνο 

 

4. Σνπσλύκηα θαη θύξηα νλόκαηα  

 

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ην ξεκπέηηθν ζηίρν είλαη ε ζπρλή 

ρξήζε ηνπσλπκίσλ θαη θπξίσλ νλνκάησλ. Απηά αλαθέξνληαη ζε γλσζηέο 

πεξηνρέο, πφιεηο ή ρψξνπο φπνπ ζχρλαδαλ νη ιάηξεηο ηεο ξεκπέηηθεο 

κνπζηθήο θαη λννηξνπίαο θαζψο θαη ζε γλσζηά πξφζσπα ηεο επνρήο. 

Γεληθά ηα ιεμηθά απηά ζηνηρεία κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζηηο 

θαηεγνξίεο: Διιεληθά ή μεληθά ηνπσλχκηα, ρψξνη δηαζθέδαζεο, θαη θχξηα 

νλφκαηα. 

 
(15) α. Διιεληθά Σνπσλύκηα: Αιεζηλή, Βνπξιά, Μπεμηλάξη  

           β. Ξεληθά Σνπσλύκηα: Mπαξκπαξηά, Αξαπηά 

           γ. Υώξνη δηαζθέδαζεο: Κνχηζνπξα ηνπ Γαιακάγθα, 

               Ρνδηθιέξη, Γπαιί Καθελέο  

            δ. Κύξηα νλόκαηα: Πίθηλνο, Ματξαθηάξεο, Μπεδαληάθνο 

 

5. πκπέξαζκα 

 

ηελ εξγαζία κειέηεζα ην ιεμηιφγην ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ. Μεηά ηε 

ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο, πξνρψξεζα ζε κηα κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε θαη 

αλαθέξζεθα ζηα θαηλφκελα ηεο θιίζεο, παξαγσγήο θαη ζχλζεζεο. ην 

ηέινο ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο αλαθέξζεθα ζηελ ρξήζε ησλ 

πξνζεκάησλ αιιά θαη ησλ ιεμηθνπνηεκέλσλ εθθξάζεσλ ηνπ δείγκαηνο. ε 

ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν εμέηαζα ηηο ελλνηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιεμηθψλ 

κνλάδσλ φπσο απηέο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εγθιεηζκνχ. ηελ παξνπζίαζε 

παξαδεηγκάησλ αζπκκεηξίαο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ αλέιπζα ηελ 

κεηαθνξά θαη ηελ κεησλπκία. Σέινο, επεζήκαλα ηελ επξεία αλαθνξά ησλ 

ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηψλ ζε θχξηα νλφκαηα ηνπσλπκίσλ θαη νλνκάησλ 

πξνζψπσλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ξεκπέηηθνπ ιεμηινγίνπ πξνθχπηεη φηη ε γιψζζα 

ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ δελ ήηαλ απιά έλα ζχλνιν ιεμηθψλ κνλάδσλ 

αιιά ζπληζηά ηδηαίηεξε ππνπνηθηιία ηεο ΝΔ γιψζζαο. Ωο δσληαλή γιψζζα, 

πεξηιακβάλεη γισζζηθά ζηνηρεία αλαλέσζεο, ζχλζεζεο ή δεκηνπξγίαο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ καξηπξνχλ ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε. 
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