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Résumé 
 

Dans le cadre de la morphologie dérivationnelle et de la sémantique lexicale on tente 
de faire une étude comparée du suffixe diminutif du grec moderne en–άκι et du 
suffixe correspondant français –ette. Ayant comme point de départ la présentation 
des deux suffixes dans des recherches scientifiques, des grammaires et des 
dictionnaires des deux langues, on cherche les régularités qui régissent la 
construction morphosémantique des dérivés grecs et français. Dans le cadre 
théorique élaboré à SILEX (D. Corbin 1987, 1991, G. Dal 1994, 1997), on examine 
la multiplicité des rôles sémantiques attribués aux suffixes diminutifs et les 
paramètres fondamentaux de leur instruction sémantique. En outre, on essaie 
d’analyser les dérivés lexicalisés qui sont considérés comme non analysables, 
puisqu’ils ne dénotent pas un diminutif dans les deux langues, et on défendra 
l’hypothèse que ces mots qui sont reconnaissables comme dérivés, suivent la même 
règle de construction de mots. Enfin, on examine comment les résultats de cette 
étude pourraient être exploités par la didactique des langues, dans le but d’améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes. 
 

Mots-clés 
 
Diminutifs, instruction sémantique, enseignement, apprentissage des langues. 

 
 



Κατερίνα Σταυριανάκη 760 

1. Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο της παραγωγικής μορφολογίας και της λεξικής σημασιολογίας 
επιχειρούμε μια συγκριτική μελέτη δύο πρωτοτυπικών επιθημάτων του αξιολογικού 
μορφολογικού παραδείγματος, του νεοελληνικού υποκοριστικού επιθήματος –άκι 
και του αντίστοιχου γαλλικού –ette. Με αφετηρία την παρουσίαση των επιθημάτων 
αυτών σε μελέτες για τον υποκορισμό, σε γραμματικές και μονόγλωσσα και 
δίγλωσσα λεξικά, αναζητάμε τις κανονικότητες που διέπουν τη 
μορφοσημασιολογική κατασκευή των νεοελληνικών και των γαλλικών παραγώγων. 
Με βάση το θεωρητικό μοντέλο της D. Corbin (1987, 1991) και τις μελέτες της G. 
Dal (1994, 1997), διερευνάμε αν πίσω από την πολλαπλότητα των σημασιολογικών 
ρόλων των υποκοριστικών επιθημάτων μπορούμε να εντοπίσουμε τις βασικές 
παραμέτρους της σημασιολογικής τους οδηγίας.  
 
2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Τριανταφυλλίδη (1941: 123) τα μετονοματικά 
παράγωγα που ονομάζονται υποκοριστικά ή χαϊδευτικά «φανερώνουν το 
σημαινόμενο από το πρωτότυπο ως μικρό, είτε επειδή είναι αληθινά μικρό είτε 
επειδή το λέμε χαϊδευτικά» και χρησιμοποιούνται επίσης «α) για να φανερώσωμε το 
περίπου [...], β) για να κάμωμε ευγενικότερη την παράκλησή μας [...], γ) 
περιφρονητικά [...]». Επίσης, διαπιστώνει ότι (1926: 279) «η ελάττωση της έννοιας 
του πρωτοτύπου μπορεί να είναι περισσότερο αντικειμενική ή υποκειμενική, να 
βρίσκεται δηλαδή περισσότερο στα πράγματα καθαυτά ή στην προσωπική μας 
εκτίμηση και διάθεση». Και στο λήμμα –άκι του ΛΚΝ η σημασιολογία του 
υποκοριστικού επιθήματος συνδέεται με την υποκειμενική ελάττωση, η οποία 
έγκειται στην αξιολόγηση του ομιλητή κατά τη γλωσσική χρήση. 

Ο Μπαμπινιώτης (1969: 21) διακρίνει τα μικρυντικά (deminutiva), που 
εκφράζουν ελάττωση, μείωση ή μετριασμό του πρωτοτύπου, από τα κυρίως 
υποκοριστικά (hypocoristica), που εκφράζουν συναισθηματική ποιότητα. Στο ΛΝΕ 
(1998) το –άκι θεωρείται παραγωγική κατάληξη για την κατασκευή υποκοριστικών 
και συνδέεται με τη γραμματικοποίηση της δήλωσης της σμίκρυνσης.  

Με το επίθημα -et(te) κατασκευάζονται στα γαλλικά (Dal 1997, GRLF, TLF, 
RM): 
α. Μετονοματικά ουσιαστικά, και πιο συγκεκριμένα, προσηγορικά ουσιαστικά που 
έχουν ως βάση ένα προσηγορικό ουσιαστικό, π.χ. maison > maisonette, chenille > 
chenillette, κύρια ονόματα που έχουν ως βάση ένα κύριο όνομα. π.χ. Marie > 
Mariette, Henri > Henriette, Anne > Annette, Ariel > Arielette, και προσηγορικά 
ουσιαστικά που έχουν ως βάση ένα κύριο όνομα π.χ. Turquie > turquet, turquette, 
Paris > parisette. 
β. Μετεπιθετικά επίθετα π.χ. gentil > gentillet, rond > rondelet, maigre > maigrelet, 
jeune > jeunet. 
γ. Μεταρηματικά ουσιαστικά π.χ. coudre > cousette, allumer > allumette, amuser > 
amusette . 
δ. Μετεπιθετικά ουσιαστικά π.χ. bas > basset(te), doux > doucette. 
ε. Μετονοματικά ρήματα π.χ. chèvre > chevreter  
στ. Μεταρηματικά ρήματα π.χ. voler > voleter 
ζ. Μετεπιρρηματικά επιρρήματα π.χ. doucement > doucettement. 
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Σύμφωνα με το RM το επίθημα -ette ως σχηματιστικό στοιχείο ονομάτων και 
επιθέτων συχνά έχει και την διευρυμένη μορφή -eret, -erette. Έχει υποκοριστική 
αξία στα παράγωγα ονόματα π.χ. bâtonnet ‘μπαστουνάκι’, coffret ‘κασελάκι, 
μπαουλάκι’, jardinet ‘κηπάκι, κηπάκος’, sachet ‘σακουλάκι, φακελάκι’, clochette 
‘καμπανάκι, κουδουνάκι’, fillette ‘κοριτσάκι’, musiquette ‘μουσικούλα’, statuette 
‘αγαλματάκι’, και στα επίθετα, όπου σημαίνει ‘λίγο, λίγο πολύ, αρκετά’, π.χ. jeunet 
‘νεαρούλης’, pauvret ‘φτωχούλης, φτωχαδάκι’, propret ‘καθαρούτσικος’. 

Στα ονόματα δηλώνει ότι το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που κατονομάζεται 
έχει μια χαρακτηριστική σχέση (ομοιότητα, καταγωγή ιδιότητα) με αυτό που 
εκφράζεται από τη βάση, η οποία είναι ονοματική ή επιθετική π.χ. basset ‘ράτσα 
σκυλιών με κοντά πόδια, ΙΙ. κλαρινέτο μπάσο’, boulet ‘οβίδα’, chardonneret 
‘καρδερίνα’, chevalet ‘καβαλέτο’, doublet ‘ζεύγος λέξεων που έχουν την ίδια ρίζα 
και διαφορετική σημασία’, goulet ‘στενό και δύσκολο πέρασμα’, livret ‘βιβλιάριο’, 
plumet ‘λοφίο’, barquette ‘κεσεδάκι’, collerette ‘κολλαρίνα’, manette ‘κλειδί, 
χειρολαβή’, pâquerette ‘πασχαλίτσα’, pommette ‘ζυγωματικό’, suffragette 
‘σουφραζέτα’, ή ρηματική κυρίως στα ονόματα εργαλείων, π.χ. couperet ‘μπαλτάς’ 
ΙΙ ‘η λεπίδα της λαιμητόμου’, jouet ‘άθυρμα’, sifflet ‘σφυρίχτρα’, alumette ‘σπίρτο’, 
balayette ‘σκουπάκι’, buvette ‘καντίνα’, chaufferette ‘μαγκαλάκι’, lorgnette ‘κιάλια’, 
sucette ‘γλειφιτζούρι’, trotinette ‘πατίνι’. 

Σύμφωνα με τον Hasselrot (1957: 171, 174 & 1973: 9) υπάρχει ένας βασικός 
πυρήνας ‘πραγματικών’ υποκοριστικών (diminutifs véritables), που περιλαμβάνει 
μετουσιαστικά παράγωγα σε –ette, στα οποία το επίθημα τροποποιεί τη σημασία της 
βάσης, όπως θα την τροποποιούσε το επίθετο ‘μικρό’, και μετεπιθετικά και 
μεταρηματικά παράγωγα. Τα κύρια ονόματα, π.χ. Francette, Mariette, τα εντάσσει 
σε μια συγγενική κατηγορία, εφόσον δε δηλώνουν το μικρό μέγεθος, αλλά υπονοούν 
αισθήματα οικειότητας και τρυφερότητας (1972: 68). 

Ο Weber (1963: 46) με βάση τη διάκριση ποσοτικό-ποιοτικό διακρίνει τις εξής 
κατηγορίες υποκοριστικών παραγώγων σε -ette: α. Ποσοτικά /σμικρυντικά, με 
ποσοτική σημασία χωρίς συναισθηματική στάση (το αντικείμενο αναφοράς του 
παραγώγου -ette έχει μικρότερο μέγεθος, όγκο, μήκος, βάρος ή νεαρότερη ηλικία 
από αυτό της βάσης), π.χ. gouttelette, pausette. β. Ποιοτικά, χωρίς αναφορά σε 
φυσικές διαστάσεις (εκφράζεται μια κρίση/αξιολόγηση για την ποιότητα του 
αντικειμένου αναφοράς του παραγώγου), π.χ. soeurette. γ. Ποιοτικά/ποσοτικά, τα 
οποία αποτελούν την πολυπληθέστερη και πιο αντιπροσωπευτική κατηγορία. 

Η Delhay (1993) θεωρεί ότι δεν υπάρχει μόνο μία σημασία κοινή για όλα τα 
παράγωγα, αλλά ότι οι διάφορες σημασίες συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας 
ένα συνεχές. Διακρίνει σημασιολογικούς πόλους γύρω από τους οποίους 
οργανώνονται οι σημασίες, έναν εκφωνηματικό (énonciatif), π.χ. Annette, έναν 
‘υποκοριστικό’ (diminutif), π.χ. bâtonnet, και έναν συσχετιστικό (relationnel), π.χ. 
pommette, anisette, talonette. Εισάγει μία νέα κατηγορία πολυσημίας (multisémie), η 
οποία καθιστά δυνατή την εξήγηση των δύο σημασιών, π.χ. cousette ‘μοδιστράκι’ 
και ‘μικρή θήκη με είδη ραπτικής’, και καταλήγει σε μία ευρεία υποκοριστική 
κατηγορία (catégorie D(iminutif)), η οποία ορίζεται από ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών (attributs), τα μέλη της είναι όλα τα υποκοριστικά παράγωγα και 
συνδέονται μεταξύ τους με μια οικογενειακή ομοιότητα (ressemblance de famille).  
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3. Κατηγοριοποίηση με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση 
Αξιοποιώντας τις παραπάνω διαπιστώσεις μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις 
διαφορετικές αλλά και ενίοτε αλληλοεπικαλυπτόμενες, περιπτώσεις: 
 
3.1 Τα σμικρυντικά – δηλωτική λειτουργία 
Το αντικείμενο αναφοράς των παραγώγων σε -άκι και –ette ανήκει στην ίδια 
εξωγλωσσική κατηγορία με τη βάση και έχει μικρότερες διαστάσεις από το 
πρωτότυπο της κατηγορίας, π.χ. χαλάκι, βαζάκι, τετραδιάκι, σκυλάκι, γατάκι και 
ciselet ‘μικρή σμίλη’, biquet ‘κατσικάκι’, vachette ‘αγελαδίτσα’. 
 
3.2 Τα συναισθηματικά - συνυποδηλωτική λειτουργία 
Τα επιθήματα λειτουργούν ως ‘πληροφορητές’ για τη συναισθηματική στάση του 
ομιλητή απέναντι στην κατασκευασμένη λέξη, π.χ. το καφεδάκι ως προσφιλής 
συνήθεια, οι προσφωνήσεις φιλαράκι, αδερφάκι, τα diminutiva puerilia (βλ. Sifianou 
1992: 158) χεράκια, πατουσάκια και sœurette ‘αδερφούλα’, cousinet ‘ξαδερφάκι’. 
 
3.3 Τα αξιολογικά  
Τα επιθήματα λειτουργούν ταυτόχρονα ως αναφορικοί και εκφωνησιακοί δείκτες 
αφενός παρέχοντας αναφορικές πληροφορίες και σηματοδοτώντας την αναφορική 
τάξη των παραγώγων και αφετέρου αντανακλώντας μια θετική ή αρνητική 
αξιολόγηση για το αντικείμενο αναφοράς τους, π.χ. τραγουδάκι, αρθράκι, 
γιατρουδάκι και chansonnette ‘τραγουδάκι’, articulet ‘αρθράκι’, réformette 
‘μηδαμινή μεταρρύθμιση’. 
 
3.4 Τα σμικρυντικά και συναισθηματικά και αξιολογικά 
 Όλες οι προαναφερθείσες διαστάσεις είναι δυνατό να συνυπάρχουν, π.χ. το σπιτάκι, 
‘μικρό σπίτι’, ‘μη λειτουργικό’, ‘στην εξοχή’, ‘φτιαγμένο με μεράκι’, ‘αγαπημένο’, 
‘με μετριοφροσύνη’ (βλ. Sifianou 1992: 159, Σταυριανάκη 2001, 2003) και 
maisonnette (βλ. Delhay 1993: 177, Dal 1994: 16-17). 

Εφόσον οι θετικές ή αρνητικές συνυποδηλώσεις εξαρτώνται άλλοτε από τις 
παραγωγικές βάσεις και άλλοτε από τα αντικείμενα αναφοράς ή τα γλωσσικά και 
καταστασιακά συμφραζόμενα, δεν είναι δυνατό συνεχίζοντας προς την κατεύθυνση 
αυτή να καταλήξουμε σε μία γενική σημασία που να συνδέεται σταθερά με το 
επίθημα.  

Επιπλέον, σε μια τέτοια κατηγοριοποίηση δεν περιλαμβάνονται και τα 
λεξικοποιημένα παράγωγα, τα οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν διακρίνονται 
με σαφή κριτήρια από τα αναλύσιμα παράγωγα.  
 
4. Η λεξικοποίηση 
Σύμφωνα με τον Dubois (1968: 33), όταν χάνεται η αιτιολογημένη σχέση ανάμεσα 
στο μόρφημα της βάσης και την κατασκευασμένη λέξη εξαιτίας της σημασιολογικής 
εξέλιξης, τότε η λέξη αυτή δε μπορεί να θεωρηθεί παράγωγη παρά μόνο σε 
προγενέστερες φάσεις της γλώσσας. 

Έτσι και ο Πετρούνιας (1993: 36-37) συμπεραίνει ότι τα υποκοριστικά 
επιθήματα χάνουν τη σμικρυντική ή τη συναισθηματική τους λειτουργία και γίνονται 
αξεχώριστο μέρος της λεξικής μονάδας, η οποία δεν αναγνωρίζεται ως παράγωγη σε 
συγχρονικό επίπεδο, π.χ. σακάκι. 
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Ο Hasselrot (1972: 76-77) θεωρεί ότι υπάρχουν μετονοματικά παράγωγα 
(dénominatifs), τα οποία ανήκουν σε μία συγγενική κατηγορία των ‘πραγματικών’ 
υποκοριστικών, π.χ. cerisette ‘είδος κόκκινου δαμάσκηνου’, chamoisette ‘ύφασμα, 
απομίμηση δέρματος σαμουά’. Τα παράγωγα αυτά συνανήκουν σε μια κατηγορία με 
το κριτήριο ότι λόγω του –ette σε κάποιο επίπεδο της σημασιολογικής τους 
ανάλυσης υπόκειται μία σμικρυντική έννοια ποσοτική ή ποιοτική. 

Τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τα λεξικοποιημένα –ette συνοψίζει η Dal 
(1997: 33-38). Επισημαίνει (1997: 34) ότι θεωρούνται επιθηματοποιημένα τα 
παράγωγα των οποίων τα αντικείμενα αναφοράς ανήκουν συγχρονικά στην ίδια 
σημασιολογική κατηγορία με τη βάση (π.χ. maisonnette ‘σπιτάκι’, fillette 
‘κοριτσάκι’, statuette ‘αγαλματάκι’), ενώ όλα τα υπόλοιπα παράγωγα θεωρούνται 
λεξικοποιημένα (π.χ. boulet ‘οβίδα’, cornet ‘χωνάκι’, oreillette ‘καρδιακός κόλπος’), 
χωρίς όμως να προσδιορίζονται σαφή κριτήρια διαχωρισμού. Σύμφωνα με την 
κριτική της, αφενός η αρχική διαίσθηση των ομιλητών δε συνιστά επαρκές κριτήριο 
διαφοροποίησης, και αφετέρου η έννοια αυτή δεν ερμηνεύει ούτε πώς ούτε γιατί 
δημιουργούνται όλες αυτές οι λεξικοποιημένες εξαιρέσεις στον κανόνα. 

Εξίσου προβληματικός είναι ο διαχωρισμός αυτός και στα νεοελληνικά, εφόσον 
στο σκοινάκι ‘παιχνίδι’ και στα σιδεράκια ‘ορθοδοντικό εξάρτημα’ είναι προφανής 
συγχρονικά η σημασιολογική σχέση βάσης-παραγώγου, ενώ ανάλογη διαφάνεια δεν 
υπάρχει στο πιστολάκι ‘στεγνωτήρας μαλλιών’. Αν θεωρήσουμε αναλύσιμα μόνο τα 
‘εν μέρει λεξικοποιημένα’ σε –άκι, με κριτήριο την αναγνωρίσιμη σημασιολογική 
σχέση βάσης-παραγώγου, π.χ. τα πατατάκια ‘τσιπς’ ως ‘είδος πατάτας’ είναι 
υπώνυμο της πατάτας, τότε το σκονάκι του αντιγράφοντος εξεταζόμενου και το 
σακάκι θεωρούνται μη αναλύσιμα. Ακόμη, μένουν ανερμήνευτες οι περιπτώσεις 
πολυαναφοράς, π.χ. σκυλάκι ‘κουτάβι’ και ‘λουλούδι’, σκονάκι ‘μέθοδος 
αντιγραφής’ και ‘ναρκωτικό’. 
 
5. Εφαρμογή του μοντέλου της Corbin στη μελέτη του -ette. Οι μελέτες της Dal 
Με αφετηρία τη θεωρία της Corbin και την παραδοχή ότι η μορφή και η σημασία 
των κατασκευασμένων λέξεων κατασκευάζονται ταυτόχρονα και κατά τρόπο 
συνθετικό, η Dal (1991, 1994, 1997) εισάγει μια ενιαία ανάλυση που υπερβαίνει την 
πολυεπίπεδη επιφανειακή ετερογένεια των γλωσσικών δεδομένων και αποκαλύπτει 
τη συστηματικότητα του ερευνώμενου παραγωγικού φαινομένου. Δεν επιχειρείται 
μόνο η διατύπωση των κανονικοτήτων που παρατηρούνται στην παραγωγή, αλλά 
ερευνώνται και οι διαδοχικές παραγωγικές πράξεις (μορφικές και σημασιολογικές) 
στις οποίες οφείλονται οι λεξικοποιημένες σημασίες πολλών παραγώγων (1994: 126, 
151). 

Έτσι αναδεικνύεται ότι η αναφορά των κατασκευασμένων λέξεων εν μέρει 
προκαθορίζεται από τους κανόνες που προηγούνται της κατασκευής της. Π.χ. το 
παράγωγο baïonnette ‘είδος λόγχης’ αναφέρεται σε ένα αντικείμενο που 
κατασκευαζόταν αρχικά στην περιοχή της Bayonne και είναι εύκολο στο χειρισμό 
του, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζονται διαδοχικά η μεταφορά 
κατονομασίας (transfert de dénomination), η οποία συνίσταται στην ονομασία ενός 
αντικειμένου με το όνομα του τόπου παραγωγής του, και η επιθηματοποίηση με το –
ette. To castorette ‘απομίμηση γούνας κάστορα’ έχει τη βάση castor ‘γούνα 
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κάστορα’, που αναφέρεται σε μια πολυτελή γούνα, ενώ η απομίμηση είναι πολύ πιο 
οικονομική και προσιτή σε πολύ περισσότερους καταναλωτές. 

Το συμπέρασμα της Dal (1994: 90-94, 325-326 & 1997: 242) είναι ότι στη 
γαλλική γλώσσα υπάρχει ένα μόνο επίθημα –ette, το οποίο ανήκει στο αξιολογικό 
μορφολογικό παράδειγμα. Η σημασιολογική οδηγία του επιθήματος αυτού 
συνίσταται στην απόδοση της έννοιας της ιδιοποίησης, σε μια ‘σφραγίδα’ 
ιδιοποίησης που πραγματώνεται διαφορετικά ανάλογα με τη βάση στην οποία 
εφαρμόζεται το επίθημα, τη λεξική της κατηγορία, την αναφορά της και το 
εκφωνηματικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το παράγωγο. Σε όλα τα παράγωγα 
δηλώνεται μια ιδιοποίηση του αντικειμένου αναφοράς της βάσης όπου εφαρμόζεται 
το επίθημα, ανάλογα με τη σημασία των βάσεων και τη γνώση των ομιλητών για τα 
αντικείμενα αναφοράς τους. 

Έτσι το castorette ‘απομίμηση γούνας κάστορα’ αναφέρεται σε μια απομίμηση 
πολυτελούς γούνας, που είναι προσιτή σε πολλούς καταναλωτές, δηλαδή 
οποιοσδήποτε μπορεί να την ιδιοποιηθεί. Ομοίως από τη βάση Marie παράγεται το 
υποκοριστικό Mariette, του οποίου η χρήση δηλώνει ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρεται είναι οικείο στον ομιλητή άσχετα με την ηλικία ή τον όγκο του. Επίσης, 
η opérette ‘οπερέτα’ έχει λαϊκό χαρακτήρα σε αντίθεση με την opéra που 
αναφέρεται σε ένα είδος ψυχαγωγίας μη προσιτό σε όλους (Dal 1994: 326-327 & 
1997: 242-243). Ακόμη, στα fakirette, gangsterette, gendarmette, punkette, το –ette 
μετριάζει, απαλύνει τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά των βάσεων. 
 
6. Εφαρμογή στα ελληνικά 
Ακολουθώντας την ανάλυση των Corbin και Dal θα συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή 
μας όλες τις λεξικές μονάδες στις οποίες αναγνωρίζουμε μία βάση στην οποία 
εφαρμόζεται το -άκι. Στόχος μας είναι να επιχειρηθεί μια ενιαία ανάλυση 
αναζητώντας τον άξονα γύρω από τον οποίο οργανώνεται η προβλεπτή σημασία. 
Σύμφωνα με τη θεωρία της Corbin υποθέτουμε ότι ο Κανόνας Κατασκευής Λέξεων 
(στο εξής ΚΚΛ) μπορεί να εφαρμοστεί σε μια βάση που η σημασία της προκύπτει 
από την εφαρμογή ενός σημασιολογικού κανόνα ή ότι η (μαρτυρημένη) σημασία του 
παραγώγου μπορεί να είναι το αποτέλεσμα σημασιολογικού κανόνα που 
εφαρμόζεται σε ένα προϊόν του ΚΚΛ. Το πέρασμα από την προβλεπτή στη 
συμβατική μαρτυρημένη σημασία γίνεται με προβλεπτούς σημασιολογικούς 
μηχανισμούς, οπότε εξηγούνται οι φαινομενικές διαστρεβλώσεις μορφής – 
σημασίας.  

Εφαρμόζοντας το συνδυασμό παραγωγής και σημασιολογικών μηχανισμών η 
Αναστασιάδη (1992: 514-515) αναλύει το λακκάκι ‘μικρή κοιλότητα στο σαγόνι ή 
στα μάγουλα’ (μεταφορά χαρακτηριστικών στον ανθρώπινο φαινότυπο) και 
κοκαλάκι ‘πιάστρα μαλλιών’ (διαδοχική εφαρμογή συνεκδοχής και κατάχρησης). Με 
τον ίδιο τρόπο έχουν αναλυθεί και τα λεξικοποιημένα παράγωγα μπουστάκι ‘ρούχο’,  
σκονάκι ‘ναρκωτικό’ και ‘μέθοδος αντιγραφής’, πιστολάκι ‘στεγνωτήρας μαλλιών’ 
(Σταυριανάκη 2001, 2003: 56-58). 

Υποθέτοντας ότι όλα τα κατασκευασμένα σε -άκι ουσιαστικά κατασκευάζονται 
από ένα κανόνα με τη δομή [[Χ]ο (Υ)επίθημα]ο εξηγούμε την πολυαναφορά στο 
σκυλάκι, εντοπίζοντας σε κάθε περίπτωση ένα μέρος από τις τυπικές ιδιότητες της 
βάσης: το σκυλάκι ‘κουτάβι’ είναι ο νεογέννητος, ο μικρός σκύλος, το σκυλάκι 
‘λουλούδι’ κληρονομεί το πρωτοτυπικό χαρακτηριστικό του ανοίγματος του 



-άκι & -ette: Τα υποκοριστικά επιθήματα της ελληνικής και της γαλλικής. 
Συγκριτική μελέτη και προεκτάσεις για τη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία 

 

765 

στόματος και το σκυλάκι ‘αυτός που είναι προσκολλημένος σε κάποιον’ 
συμπεριφέρεται όπως ο σκύλος στον αφέντη του. Κάθε φορά επιλέγεται ένα 
διαφορετικό υποσύνολο χαρακτηριστικών στην κατασκευή της παράγωγης 
σημασίας, αλλά και στις τρεις περιπτώσεις είναι φανερό ότι το αντικείμενο 
αναφοράς της κατασκευασμένης λέξης χαρακτηρίζεται από ένα υποσύνολο 
ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν και τη βάση. 

Έτσι, καταλήγουμε ότι η γραμματική της νέας ελληνικής περιλαμβάνει ένα μόνο 
επίθημα –άκι, του οποίου η σημασιολογική οδηγία συνίσταται στο σημάδεμα του 
παραγώγου από μια αξιολογική κρίση. Χαρακτηριστικός είναι ο ρόλος της 
‘σφραγίδας’ αυτής στις κλητικές προσφωνήσεις, π.χ. φιλαράκι. Με την προσφώνηση 
αυτή ο ομιλητής μειώνει την απόσταση που τον χωρίζει από τον ακροατή και του 
δείχνει ότι τον συμπεριλαμβάνει στη σφαίρα των οικείων του προσώπων. Η 
αξιολόγηση φαίνεται εξίσου καθαρά και στα παράγωγα που σχηματίζονται με βάση 
επαγγελματικά ονόματα, π.χ. το γιατρουδάκι είναι είτε ο άπειρος ή/και ο νεαρός 
γιατρός είτε εκείνος του οποίου αμφισβητείται η επιστημονική κατάρτιση. Εδώ, ο 
ρόλος του επιθήματος συνίσταται στη μείωση των στερεοτυπικών χαρακτηριστικών 
που συνδέονται με τα επαγγελματικά ονόματα. Και στα αντράκι και γυναικάκι είναι 
μειωμένα τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που συνδέονται αντίστοιχα με την 
ανδρική και τη γυναικεία εμφάνιση και συμπεριφορά. Ωστόσο, σε ορισμένα 
περιβάλλοντα, π.χ. σε παιδοκεντρικές και ερωτικές περιστάσεις επικοινωνίας η 
αξιολόγηση που εκφράζεται με τη χρήση τέτοιων παράγωγων μπορεί να είναι θετική 
(Σταυριανάκη 2003: 60). Κριτική στάση υποδηλώνεται και απέναντι στα πνευματικά 
και καλλιτεχνικά προϊόντα, π.χ. ένα τραγουδάκι είναι ευχάριστο και χαρούμενο ή 
ευτελές και εφήμερο.  

Είναι γεγονός ότι το πλήθος των παραγώγων σε –άκι που δηλώνουν ότι το 
αντικείμενο αναφοράς έχει μικρότερες διαστάσεις από το πρωτότυπο της κατηγορίας 
που δηλώνει η βάση επιβεβαιώνει την αρχική διαίσθηση των ομιλητών. Στις 
περιπτώσεις ονομάτων αντικειμένων φυσικών ή τεχνητών της καθημερινής ζωής και 
ονομάτων φυσικών και ζωικών ειδών η σημασιολογική οδηγία του επιθήματος 
συνίσταται στην απόδοση μιας αξιολογικής κρίσης, η οποία αφορά καταρχήν τις 
διαστάσεις του αντικειμένου αναφοράς, καθώς το μέγεθος των οντοτήτων που μας 
περιβάλλουν γίνεται άμεσα αντιληπτό από τις αισθήσεις. 

Το κοινό στοιχείο που ενοποιεί τις διάφορες προαναφερθείσες περιπτώσεις είναι 
ότι σε κάθε περίπτωση το αντικείμενο αναφοράς του παραγώγου εμπίπτει στο πεδίο 
των πραγμάτων, των προσώπων ή των ενεργειών που ανήκουν στη σφαίρα όσων 
έχουμε ιδιοποιηθεί, δηλαδή έχουμε εντάξει στην κατηγορία όσων γνωρίζουμε καλά, 
μπορούμε εύκολα να χειριστούμε ή να διαχειριστούμε είτε λόγω μεγέθους και 
λειτουργικών ιδιοτήτων είτε γιατί πρόκειται για οικεία πρόσωπα ή επαγγελματίες 
που παίρνουμε το δικαίωμα να τους κρίνουμε είτε γιατί πρόκειται για ενέργειες που 
κατά την κρίση μας πραγματοποιούνται χωρίς μεγάλη προσπάθεια. 

Αναλύοντας τη μορφοσημασιολογική κατασκευή όλων των παραγώγων 
καταλήγουμε ότι, όπως η γαλλική διαθέτει ένα μόνο επίθημα –ette, έτσι και η 
ελληνική διαθέτει ένα μόνο επίθημα –άκι, του οποίου ο ρόλος έγκειται κυρίως στο 
σημάδεμα των παραγώγων από μια αξιολογική σφραγίδα, η οποία προϋποθέτει την 
έννοια της ιδιοποίησης.  
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7. Διδακτικές προεκτάσεις και προτάσεις 
Τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν πρακτικά στη διδασκαλία 
της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, εφόσον είναι σημαντικός ο αριθμός των 
σπουδαστών και των σπουδαστριών που μιλούν γαλλικά είτε ως μητρική είτε ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα. 
 
7.1 Επίπεδο αρχαρίων 
Στα εγχειρίδια διδασκαλίας της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας τα υποκοριστικά 
και τα μεγεθυντικά επιθήματα εισάγονται ήδη από το επίπεδο των αρχαρίων. 
Εισάγονται καταρχάς με την παρουσίαση σύντομων διαλόγων που αφορούν 
περιστάσεις επικοινωνίας στις οποίες συναντάμε συχνά υποκοριστικά (φιλικές 
κοινωνικές επαφές, σε παρέες φίλων, σε γιορτές). Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
πίνακες ή κατάλογοι που παρουσιάζουν τις μορφές των επιθημάτων του αξιολογικού 
παραδείγματος. Ακολουθούν ασκήσεις σχηματισμού, ώστε να επιτευχθεί η 
εξοικείωση των σπουδαστών με την παραγωγή της μορφής των κατασκευασμένων 
λέξεων, και συμπλήρωσης κενών σε προτάσεις. Οι τελευταίες ασκήσεις 
προϋποθέτουν την επιλογή κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών συμφραζομένων, 
ώστε να προαχθεί και η εμπέδωση της σημασιολογίας των αξιολογικών παραγώγων. 

Κατά την προετοιμασία του γλωσσικού μαθήματος ο διδάσκων θα πρέπει να 
ανατρέξει σε γραμματικές, σε λεξικά και σε μελέτες αναζητώντας σημασιολογικές 
και πραγματολογικές πληροφορίες, να τις συνθέσει, να τις παρουσιάσει και να 
αξιολογήσει την πρόσληψή τους.  

Επομένως, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για το διδάσκοντα και τους σπουδαστές 
στο επίπεδο αυτό μια στοιχειώδης κατηγοριοποίηση των κατασκευασμένων λέξεων 
σε –άκι (δηλωτικά, συναισθηματικά, αξιολογικά), η οποία θα συμπληρώνεται από 
επαρκή αριθμό παραδειγμάτων, ώστε οι ξενόγλωσσοι σπουδαστές να αξιοποιήσουν 
και τη γνώση της μητρικής τους γλώσσας στην πρόσληψη και την εμπέδωση της 
νέας πληροφορίας. 
 
7.2 Επίπεδο μέσων 
Στο μέσο επίπεδο, όταν πλέον οι σπουδαστές έχουν εξοικειωθεί με το γλωσσικό 
σύστημα της νεοελληνικής και κατέχουν ήδη το βασικό λεξιλόγιο, ενδείκνυται να 
παρουσιαστούν συστηματοποιημένες στους σπουδαστές οι κανονικότητες εκείνες 
που συμβάλλουν στη διερεύνηση και το φωτισμό της σημασιολογικής οδηγίας. 

Έτσι, θα μπορούσαν να εντοπιστούν κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζεται 
αξιοσημείωτος αριθμός παραγώγων, όπως οι ακόλουθες. 

α. Τα συσκευασμένα προϊόντα σε ατομικές μερίδες, γαλατάκια (για τον καφέ), 
τυράκια, βουτυράκια, τα οποία είναι συσκευασμένα σε μικρή ποσότητα και επιπλέον 
διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξυπηρετώντας τον καταναλωτή. 

β. Τα ονόματα γλυκών (ταρτάκι, σοκολατάκι, παστάκι) και μεζέδων 
(σπανακοπιτάκι, τυροπιτάκι), που έχουν μέγεθος μπουκιάς και τρώγονται με το χέρι. 
Τα εδέσματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα της ποικιλίας και επιπλέον τρώγονται χωρίς 
να καθίσει κανείς σε τραπέζι και να χρησιμοποιήσει σερβίτσια.  

γ. Τα ονόματα των γλυκών του κουταλιού, νεραντζάκι, συκαλάκι, μελιτζανάκι. 
Εδώ το –άκι παραπέμπει είτε στη μικρή ποσότητα, καθώς η δόση του σερβιρίσματος 
είναι ένα κουταλάκι του γλυκού, είτε στην ειδική μικρή ποικιλία των καρπών που 
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αποτελούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή τους. Επιπλέον, διατηρούνται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και προσφέρονται χωρίς προεργασία.  

δ. Τα ονόματα εργαλείων και μηχανικών μερών (ακονάκι, βιδάκι, γραναζάκι, 
κλιπσάκι). Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπεισέρχεται μόνο η αξιολόγηση του μεγέθους 
αλλά και ψυχολογικοί παράγοντες, συγκεκριμένα ο σύνδεσμος του τεχνίτη με τα 
εργαλεία της δουλειάς του. 

ε. Τα ονόματα παιδικών παιχνιδιών, κουρσάκι, τρενάκι, κουκλάκι, που απαντούν 
συνήθως σε παιδοκεντρικές περιστάσεις επικοινωνίας. Άλλωστε, η κατηγορία των 
παιχνιδιών συνδέεται άμεσα με τον κόσμο των μικρών παιδιών, ο οποίος συνήθως 
γίνεται αντιληπτός από τους ενήλικες σα ν’ αποτελείται από μικρότερες εκδοχές των 
πραγμάτων που ανήκουν στο δικό τους περιβάλλον.  

Μέσα από διάλογο διδάσκοντα-μαθητών μπορεί να επισημανθεί ότι τα παράγωγα 
αυτά ανήκουν σε αναφορικές τάξεις για των οποίων τα μέλη υπάρχει μια νόρμα όσον 
αφορά τις διαστάσεις τους και ότι πρόκειται για ονόματα φυσικών ή τεχνητών 
αντικειμένων που χρησιμοποιεί ή καταναλώνει ο άνθρωπος. Έτσι, στη συνέχεια θα 
μπορούσε να αναδειχθεί ότι η σημασιολογική οδηγία του επιθήματος συνίσταται 
στην απόδοση μιας αξιολογικής εκτίμησης για το αντικείμενο αναφοράς, η οποία 
αφορά καταρχήν τις άμεσα αντιληπτές διαστάσεις του και σχετίζεται με τις 
υποκείμενες αξιολογικές νόρμες. Με βάση τα παραπάνω οι σπουδαστές μπορούν να 
προσλάβουν την αφηρημένη έννοια της ιδιοποίησης, καθώς θα οδηγηθούν στο 
συμπέρασμα ότι τα παραπάνω παράγωγα που ανήκουν στο λεξιλόγιο της 
καθημερινής ζωής τα χρησιμοποιούμε στα ελληνικά μιλώντας για αντικείμενα οικεία 
και εύκολα προσβάσιμα λόγω μεγέθους ή/και λειτουργικών ιδιοτήτων.  
 
7.3 Επίπεδο προχωρημένων 
Σε σπουδαστές προχωρημένης γλωσσομάθειας, που χρησιμοποιούν με επάρκεια τον 
προφορικό και το γραπτό λόγο, ο διδάσκων θα μπορούσε να παρουσιάσει ρητά τη 
σημασιολογική οδηγία του επιθήματος και να ζητήσει από εκείνους να φέρουν 
παραδείγματα και να τους καθοδηγήσει για να εντοπίσουν σημασιολογικές 
κατηγορίες νεοελληνικών παραγώγων. 
Επίσης, αξιοποιώντας τη γνώση του μορφοσημασιολογικού παραγωγικού 
μηχανισμού μπορεί να διδάξει και σχήματα λόγου (μεταφορά, μετωνυμία, 
συνεκδοχή, κατάχρηση) έχοντας ως έναυσμα τα λεξικοποιημένα παράγωγα. Με τις 
κατάλληλες ερωτήσεις οι προχωρημένοι σπουδαστές θα διαπιστώσουν ότι το 
πιστολάκι ‘στεγνωτήρας μαλλιών’ έχει το ίδιο σχήμα με το πιστόλι ‘όπλο’, τίθεται σε 
λειτουργία με τον ίδιο τρόπο (πατώντας τη σκανδάλη/το κουμπί) και έχει εξίσου 
ταχεία και αποτελεσματική δράση, χωρίς όμως καταστροφικά αποτελέσματα, ότι 
είναι μια μικροσυσκευή που υπάρχει σε κάθε σπίτι γιατί είναι απλή στο χειρισμό και 
προσιτή λόγω της χαμηλής τιμής της, οπότε την ‘ιδιοποιήθηκαν’ οι περισσότεροι 
εντάσσοντάς την στην καθημερινή τους ζωή. 

Με προϋπόθεση την επιλογή κατάλληλων παραδειγμάτων, τα παράγωγα σε –άκι 
προσφέρονται για τη διδασκαλία του μετωνυμικού κανόνα. Στο μπουστάκι ‘ρούχο’ 
αναγνωρίζεται ως βάση παραγωγής η λέξη μπούστο ‘μέρος του σώματος’, η οποία 
μετωνυμικά μπορεί να δηλώσει και το ρούχο που καλύπτει το μέρος αυτό. Και το 
σκονάκι ‘μέθοδος αντιγραφής’ παράγεται με τη μεσολάβηση ενός μετωνυμικού 
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κανόνα, το σκονάκι είναι το θαυματουργό χαρτάκι που μεταβάλλει ριζικά τη 
δυσμενή θέση του αδιάβαστου μαθητή.  

Επιπλέον, με δεδομένο ότι οι σπουδαστές προχωρημένης γλωσσομάθειας 
διδάσκονται και ακαδημαϊκά κείμενα, στη θεματική ενότητα ‘γλώσσα’ μπορούν να 
ενσωματωθούν στη διδασκαλία και παραθέματα από επιστημονικές μελέτες σχετικά 
με τον υποκορισμό, με στόχο τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου. Επίσης, στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας του ακαδημαϊκού λόγου θα επισημανθούν και θα διδαχτούν 
τα υποκοριστικά επιθήματα στα ακαδημαϊκά κείμενα, τα οποία είναι διαφορετικά 
από τα επιθήματα του αξιολογικού παραδείγματος στα μετονοματικά παράγωγα της 
καθομιλουμένης. 
 
8. Συμπέρασμα 
Από την προηγούμενη ενότητα της εργασίας αυτής μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
η γλωσσολογική έρευνα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη συμβολή για τη γλωσσική 
διδασκαλία, καθώς τα πορίσματά της μπορούν να αξιοποιηθούν από το διδάσκοντα 
της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 
από τη διδασκαλία σε αρχάριους μέχρι το επίπεδο προχωρημένης γλωσσομάθειας. 
Έχοντας εφοδιαστεί με επιστημονική γλωσσολογική γνώση ο διδάσκων της γλώσσας 
μπορεί να σχεδιάσει αποτελεσματικά τη διδασκαλία σε κάθε επίπεδο 
γλωσσομάθειας, να αξιοποιήσει την επάρκεια των σπουδαστών του και να διδαχτεί 
από αυτούς κάνοντας διάλογο με τη δική τους γλωσσική και πολιτισμική εμπειρία. 
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