
Λέξεις – Φράσεις  

θαλασσοπόρος = αυτός που διασχίζει τις θάλασσες, ο καπετάνιος. 

άφωνος = αυτός που δεν έχει φωνή, που δεν μπορεί να βγάλει φωνή. 

θαλασσομάχος = αυτός που παλεύει με τη θάλασσα και με τα κύματα . 

σμίγουν = ενώνουν, π.χ. σμίγουν τις δυνάμεις τους. 

κάβοι = η λέξη σημαίνει τα απάνεμα μέρη, όπου μπορούν και αράζουν τα πλοία, τα 

ακρωτήρια, π.χ. το κάβο Ντόρο. 

πολυτρίχια = σχοινιά του πλοίου. 

κισσός = αναρριχητικό φυτό (φυτό δηλαδή που ανεβαίνει ψηλά, δεμένο σε 

υποστυλώματα). 

χλωρή = πράσινη, τρυφερή, φρέσκια. 

έγια μόλα = ναυτική φράση, ναυτικό πρόσταγμα που σημαίνει: πάμε μπροστά. 

βάζω πλώρη = η φράση σημαίνει γυρίζω το τιμόνι προς κάποια κατεύθυνση, 

ξεκινάω να πάω κάπου. 

πλώρη = το μπροστινό μέρος του πλοίου, εκεί που βρίσκεται το τιμόνι. 

 

Σύνθετες λέξεις 

Όταν συνδυάζουμε μια λέξη με μια άλλη λέξη για να φτιάξουμε μια καινούρια λέξη, 

έχουμε σύνθεση. 

άγριο + λουλούδι = αγριολούλουδο 

ανεβαίνω + κατεβαίνω = ανεβοκατεβαίνω 

Σύνθετες, λοιπόν, λέμε τις λέξεις που σχηματίζονται όταν ενώνουμε δύο ή 

περισσότερες άλλες λέξεις. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στη σύνθεση και δεν 

είναι και οι ίδιες σύνθετες, λέγονται απλές ή συνθετικά. Η πρώτη λέξη που υπάρχει 

σε μια σύνθετη λέγεται πρώτο συνθετικό, ενώ η δεύτερη δεύτερο συνθετικό. 

Μπορούμε να συνθέσουμε λέξεις με δύο τρόπους. 



Α. Χρησιμοποιώντας το στερητικό -α ή ένα αχώριστο μόριο. π.χ. α + πέρας → 

άπειρος (= αυτός που δεν έχει τέλος)  ξε + κουρασμένος → ξεκούραστος 

Β. Ενώνοντας δύο ή περισσότερες λέξεις π.χ. ανεβαίνω + κατεβαίνω 

→  ανεβοκατεβαίνω 

  

Τι είναι το στερητικό -α ; 

Το στερητικό -α είναι το γράμμα Αα, το οποίο όταν μπαίνει μπροστά από άλλη λέξη, 

δημιουργεί μια καινούρια - σύνθετη - λέξη με αντίθετο νόημα από την 

προηγούμενη. Π.χ.  α + πόρος →  άπορος (= αυτός που δεν έχει πόρους, 

εισοδήματα) 

  

Τι είναι τα αχώριστα μόρια ; 

Αχώριστα μόρια λέμε τις μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες λέξεις που δεν μπορούν να 

σταθούν μόνες τους στον λόγο, αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη σύνθεση 

λέξεων. 

 

 

 



 

Παραδείγματα 

ανεβοκατεβαίνω : ανεβαίνω (α΄συνθετικό) + κατεβαίνω (β΄συνθετικό) -- 

γραμματόσημο : γράμμα (α΄συνθετικό) + σήμα (β΄συνθετικό) -- ναυαγοσώστης : 

ναυαγός (α΄συνθετικό) + σώζω (β΄συνθετικό) 

 

Συνώνυμα – Αντώνυμα 

Σύνωνυμα ή συνώνυμες λέγονται οι λέξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία. 

π.χ. παπάς - ιερέας, λευκός - άσπρος, μπαμπάς - πατέρας κ.ά. 

Αντώνυμα ή αντίθετες λέγονται οι λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία π.χ. ψηλός - 

κοντός, πλούσιος - φτωχός, όμορφος - άσχημος, πάνω - κάτω, γεμίζω - αδειάζω κ.ά. 

 

Τα είδη των κειμένων 
  

Ο γραπτός λόγος μπορεί να είναι είτε αναφορικός είτε κατευθυντικός. 

Αναφορικός είναι ο λόγος που αναφέρεται σε ένα γεγονός, μια ιστορία, μια 

περιγραφή. 

Κατευθυντικός είναι ο λόγος που δίνει μια κατεύθυνση στον αναγνώστη. 

Στον αναφορικό λόγο συναντούμε τη Διήγηση και την Περιγραφή 

Στον κατευθυντικό λόγο συναντούμε το Κείμενο Οδηγιών και το Κείμενο 

Επιχειρημάτων.  

 

 

http://sainia.gr/images/E_taxi/Glwssa/1_1_O_filos_mas_to_dasos/eidi_keimenwn1.jpg


 

 

 

 

 

 

http://sainia.gr/images/E_taxi/Glwssa/1_1_O_filos_mas_to_dasos/eidi_keimenwn.jpg

