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ΑΣΚΗΣΗ:          Να αντιστοιχίσετε τα λήµµατα (αριστερά) µε τις 
σηµασίες τους (δεξιά). 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  

λογοπαίγνιο ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λόγος  ........... 

 

 

 

 

 

 

αντιλογία ........... 

 

 
 
 

1. η δυνατότητα, η ικανότητα του ανθρώπου να µιλάει και να διατυπώνει τη 
σκέψη του·  οµιλία 
2. σύστηµα έκφρασης και επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων·  γλώσσα 
(γραπτός – προφορικός λόγος) 
3. καθετί που λέει κάποιος, λέξη, φράση, κουβέντα 
4. δηµόσια οµιλία, αγόρευση 
5. άδεια, δικαίωµα οµιλίας 
6. συζήτηση, κουβέντα ή µνεία, αναφορά σε κάτι (π.χ. κάνω λόγο για…) 
7. συµβουλή, νουθεσία 
8. εντολή, προσταγή 
9. γνώµη, άποψη (π.χ. ο λόγος του είναι νόµος) 
10. διαβεβαίωση, εγγύηση, υπόσχεση 
11. λογοδοσία, απολογία, απολογισµός 
12. αιτία 
13. δικαιολογία, αιτιολογία 
14. σκοπός, πρόθεση 
15. (ως πρόθ.) π.χ. απουσίαζε λόγω ασθενείας. 

16. η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, η λογική (ο ορθός ~) 
17. η διδασκαλία, το κήρυγµα 
18. (λαϊκότρ.) σε γενική µε ή χωρίς άρθρο, που ακολουθείται από την 
προσωπική αντωνυµία, π.χ. ζωή σε λόγου σας (ευχή). 
 
 
 
19. αντίρρηση (κυρίως στην έκφραση πνεύµα αντιλογίας, για κάποιον που 
πάντοτε   ή πολύ συχνά έχει αντιρρήσεις), διαφωνία, αντίλογος, έκφραση 
αντίθετης γνώµης-επιχειρηµατολογίας, π.χ. κατά τη χθεσινή  συζήτηση 
υπήρξαν έντονες αντιλογίες µεταξύ των οµιλητών («Αγώνες 
επιχειρηµατολογίας-αντιλογίας») 
 
 
20. λεκτικό παιχνίδι του προφορικού λόγου κατά το οποίο, µε τη 
χρησιµοποίηση φωνητικών οµοιοτήτων, αναγραµµατισµών, αντιστροφής 
συλλαβών κτλ., µια λέξη ή µια φράση γίνεται διφορούµενη ή αλλάζει το νόηµά 
της, π.χ. Σήκω Τάκη να φας που µπορεί να ερµηνευτεί και ως συκωτάκι να 
φας. 
 

ΡΗΜΑΤΑ 

αντιλέγω........... 
 
λογίζοµαι........... 

λογοκρίνω........... 

λογοµαχώ........... 

προλέγω........... 

1. (λόγ.) θεωρούµαι, π.χ. λογίζεται πλούσιος (α.ε. σκέφτοµαι) 
 
2. διαφωνώ 
 
3. ασκώ λογοκρισία, δηλ. προληπτικό έλεγχο σε κείµενα, θεάµατα, 
ακροάµατα µε δικαίωµα επέµβασης στο περιεχόµενό τους, προκειµένου να 
εµποδίσω τη διάδοση µη αρεστών απόψεων (π.χ. η επιτροπή λογόκρινε 
αυστηρά την ταινία/ η επιστολή δόθηκε στη δηµοσιότητα λογοκριµένη) 
 
4. α. µιλώ για κάτι εκ των προτέρων, πριν αυτό να συµβεί, προµαντεύω  
β. προαναφέρω γ. συµφωνώ κάτι εκ των προτέρων 
 
5. λογοφέρνω, φιλονικώ, καβγαδίζω έντονα µε λόγια  
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ΕΠΙΘΕΤΑ 

παράλογος ........... 

 

απόρρητος* ........... 

 

 

αµφιλεγόµενος  ........... 
 
 
 
 
άρρητος* ........... 
 
 

 

 

λόγιος ........... 

 

 

ανάλογος ........... 

 
 
 

 

1. που δεν πρέπει να ειπωθεί, να ανακοινωθεί, που πρέπει να µείνει 
µυστικός, π.χ. Ο κατάσκοπος έκλεψε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα 
 
2. που υπάρχει, που συµβαίνει ή που εκφράζεται σε ασυµφωνία,  
σε αντίθεση µε τη λογική, µε τον κοινό νου, µε τη σωφροσύνη, 
άλογος, αλόγιστος  
 
3. αυτός που επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες ή αυτός για τον οποίο 
υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις, αµφισβητούµενος, π.χ. Η 
κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη αµφιλεγόµενων µέτρων για την 
καταπολέµηση της οικονοµικής κρίσης. 
 
 
4. που βρίσκεται σε αναλογία µε κάτι άλλο (ΑΝΤ δυσανάλογος),  
π.χ. η απόδοσή του είναι ανάλογη µε την µελέτη του 
5. (µαθ.) ποσά ανάλογα 
6. κατάλληλος, π.χ. ανάλογο ντύσιµο  
7. παρόµοιος, π.χ. αντιµετώπισα µια ανάλογη κατάσταση 
 
8. ανείπωτος, που δε λέγεται, που δεν εκφράζεται, απερίγραπτος, π.χ. 
άρρητες επιθυµίες (ΑΝΤ ρητός=που έχει ειπωθεί/λεχθεί σαφώς, π.χ. 
ρητή απαγόρευση) 
 
 
9. που είναι πνευµατικά καλλιεργηµένος, που διαθέτει µόρφωση, 
π.χ. λόγιοι συγγραφείς/ (ως ουσ.) ο λόγιος, άνθρωπος των γραµµάτων, 
π.χ. οι Έλληνες λόγιοι της διασποράς/  
10. που ανήκει ή που αναφέρεται στον έντεχνο, στον 
καλλιεργηµένο (γραπτό) λόγο (σε αντιδιαστολή προς τον λαϊκό), 
π.χ. λόγια παράδοση, λόγιες λέξεις. 

 

Άσκηση 1 Να σχηµατίσετε προτάσεις µε τις παρακάτω λέξεις:  
λογοµαχώ (ή λογοµαχία), αντιλογία (ή αντιλέγω), παράλογος, ανάλογος, απόρρητος, αµφιλεγόµενος 
λογοκρίνω (ή λογοκρισία), µονολεκτικός.  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………................................ 
....................................................................................................................................................................... 
Άσκηση 2 Να σχηµατίσετε µε τη λέξη «λόγος» 3 προτάσεις 

χρησιµοποιώντας 3 διαφορετικές σηµασίες της λέξης. 
………………………………………………………………………………………...................................
.......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...................................
....................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………................................... 


