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1 Εισαγωγή
Το φαινόμενο της πολυσημίας παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα και απασχολεί όλους όσοι
εμπλέκονται στην περιγραφή, στη διδασκαλία ή την εκμάθηση μιας γλώσσας. Όσο πιο
συχνή είναι μια λέξη τόσο πιο πιθανό είναι να παρουσιάζει πολυσημία. Επίσης, όσο πιο
συχνή είναι μια λέξη τόσο πιο κοινή είναι και τόσο πιο σημαντική, για να πρέπει να τη
γνωρίζει ή να τη μάθει κανείς.
Το παρόν άρθρο προσεγγίζει την πολυσημία με δύο τρόπους, θεωρητικό και
εφαρμοσμένο. Από θεωρητική πλευρά, εξηγούμε το φαινόμενο εστιάζοντας στον ρόλο της
εννοιακής μεταφοράς και του συγκειμένου στη διαμόρφωση της σημασιολογικήςπραγματολογικής συμπεριφοράς των λέξεων (κεφάλαιο 2). Από εφαρμοσμένη πλευρά,
περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο λεξικά και σώματα κειμένων μπορούν να
αξιοποιηθούν στη μελέτη και τη διδασκαλία του φαινομένου (κεφάλαια 3 και 4).
Το άρθρο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, καθώς περιλαμβάνει
δραστηριότητες που αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης λεξικών πόρων μέσω της μελέτης
πολύσημων λέξεων (κεφάλαια 5 και 6). Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όχι μόνο στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
αλλά και ως μητρικής.

2 Πολυσημία: θεωρητικό πλαίσιο
Ο όρος «πολυσημία» αναφέρεται στο φαινόμενο «μια μορφή με περισσότερες από μία
σχετικές σημασίες» (Βελούδης 2005: 196). Στο πλαίσιο της γνωσιακής γλωσσολογίας, το
φαινόμενο συνδέεται αιτιολογικά με δύο μηχανισμούς, τη μεταφορά και τη μετωνυμία: «η
πολυσημία έχει συχνά τη βάση της στη μεταφορά και τη μετωνυμία· δηλαδή σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχουν συστηματικές μεταφορικές και μετωνυμικές σχέσεις ανάμεσα σε
δύο έννοιες μιας λέξης» (Kövecses 2002: 213, στο Βελούδης 2005: 196). Το παρόν άρθρο
εστιάζει στον ρόλο της εννοιακής μεταφοράς (βλ. 2.1) χωρίς να κάνει περαιτέρω αναφορά
στη μετωνυμία.
Ωστόσο, για να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί η πολυσημία, δεν αρκεί μόνο να
εξηγήσουμε πώς συνδέονται οι σημασίες των πολύσημων λέξεων, αλλά πρέπει παράλληλα
να κατανοήσουμε και πώς διακρίνονται οι σημασίες. Καθοριστικό ρόλο στη διάκριση των
σημασιών παίζουν τα συμφραζόμενα, καθώς η σημασία των λέξεων διαφοροποιείται, όταν
αυτές χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα (βλ. 2.2).

2.1 Ο ρόλος της εννοιακής μεταφοράς
Αντίθετα με την παραδοσιακή θεώρηση της μεταφοράς ως περιθωριακού, διακοσμητικού
σχήματος λόγου, η γνωσιακή γλωσσολογία αντιμετωπίζει τη μεταφορά όχι απλώς ως τρόπο
έκφρασης αλλά ως τρόπο σκέψης. Το έργο των Lakoff & Johnson καταδεικνύει ότι η
μεταφορά δεν συνιστά ρητορικό σχήμα αλλά γνωσιακό μηχανισμό που αντανακλάται σε
όλες τις πλευρές της καθημερινής ζωής: σκέψη, γλώσσα, συμπεριφορά.
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Σύμφωνα με τη Θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς (Conceptual Metaphor Theory), η
μεταφορά ορίζεται ως ο γνωσιακός μηχανισμός που μας επιτρέπει να κατανοούμε ένα
εννοιακό πεδίο-στόχο (target domain) με τους όρους ενός άλλου εννοιακού πεδίου-πηγή
(source domain) (Lakoff & Johnson 1980, 1999, 2005, Lakoff 1993, Croft 2000). Το πεδίοπηγή συναρτάται με (is mapped onto)1 το πεδίο-στόχο και μια σειρά από συστηματικές
εννοιακές αντιστοιχίσεις (conceptual mappings) μεταξύ των στοιχείων των δύο πεδίων μάς
επιτρέπουν να περιγράψουμε μια αφηρημένη έννοια μέσω μιας προσιτής εμπειρίας. Το
πεδίο-στόχος είναι μια αφηρημένη έννοια (υποκειμενική εμπειρία), ενώ το πεδίο-πηγή
είναι μια απτή και συγκεκριμένη έννοια (αισθησιοκινητική εμπειρία) (Kövecses 2002: 20,
Νικηφορίδου 2015α). Η μεταφορική σχέση δύο πεδίων αποδίδεται σχηματικά ως εξής: ΤΟ
ΠΕΔΙΟ-ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ-ΠΗΓΗ.
Η σύνδεση μεταξύ των δύο πεδίων και οι μεταφορικές αντιστοιχίσεις δεν είναι
αυθαίρετες, αλλά βασίζονται στην καθημερινή εμπειρία· αυτή η εμπειρική βάση
(experiential basis) αποτελεί την κινητήρια δύναμη (motivation) της μεταφοράς (Lakoff &
Johnson 1980, 1999, 2005, Johnson 1987, Lakoff 1987, 1993, Βελούδης 2005: 181). Πιο
συγκεκριμένα, η ενσώματη εμπειρία (αισθησιοκινητική) αποτελεί τη βάση για εικονιστικά
περιγράμματα (image schemas)2 (π.χ. ΧΩΡΟΣ), τα οποία με τη σειρά τους δομούν πιο
αφηρημένα εννοιακά πεδία (π.χ. ΧΡΟΝΟΣ) μέσω μεταφορικών αντιστοιχίσεων. Στο πλαίσιο
της γνωσιακής ανάλυσης της μεταφοράς, τονίζεται ότι οι συσχετίσεις με την καθημερινή
εμπειρία μπορούν να αιτιολογήσουν αλλά όχι να προβλέψουν τις μεταφορικές
αντιστοιχίσεις.
Για να δούμε την εφαρμογή της γνωσιακής προσέγγισης, θα χρησιμοποιήσουμε ως
παράδειγμα τη μεταφορά ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ. Όπως παρατηρούν οι Lakoff &
Johnson (1999: 139), «είναι στην κυριολεξία αδύνατο για εμάς να αντιληφθούμε τον χρόνο
έξω από μεταφορές». Στη μεταφορά ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ τα ενσώματα πεδία
του χώρου και της κίνησης δομούν το αφηρημένο πεδίο του χρόνου μέσω συστηματικών
συσχετισμών και αντιστοιχίσεων όπως:
τα πράγματα (δηλ. οντότητες, τοποθεσίες) → οι χρονικές στιγμές
η κίνηση → το πέρασμα του χρόνου
ο χώρος μπροστά από τον παρατηρητή → το μέλλον
ο χώρος πίσω από τον παρατηρητή → το παρελθόν
Το παράδειγμα αυτό καταδεικνύει δύο ιδιότητες της μεταφορικής διαδικασίας, τη
μονοκατευθυντικότητα (unidirectionality) και τη συμβατικότητα (conventionality). Όπως
δείχνει η κατεύθυνση ΠΕΔΙΟ-ΠΗΓΗ → ΠΕΔΙΟ-ΣΤΟΧΟΣ κατά κανόνα το αφηρημένο και
υποκειμενικό δομείται και εκφράζεται από το απτό και αισθησιοκινητικό, και όχι
αντίστροφα. Όσο για τη συμβατικότητα της μεταφοράς, ότι δηλαδή αποτελεί μέρος του
σταθερού εννοιακού (και επομένως και γλωσσικού) συστήματος, αυτή μαρτυρείται από
γλωσσικές εκφράσεις όπως:
Πλησιάζει η ώρα της κρίσεως.
Έρχονται στιγμές που μελαγχολώ.
Τι γρήγορα περνούν τα λεπτά.
1
2

Για τη μετάφραση του όρου, βλέπε Βελούδης (2005: 183).
Για τη μετάφραση του όρου, βλέπε Βελούδης (2005: 186).
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Πάει πολύς καιρός από τότε. (Βελούδης 2005: 178)
Οι μεταφορικές αντιστοιχίσεις δεν είναι μεμονωμένες, αλλά οργανωμένες σε ιεραρχικές
δομές που σχηματίζουν σύνθετα μεταφορικά συστήματα. Από τη μια πλευρά, η μεταφορά
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ εντάσσεται στο πιο γενικό μεταφορικό σύστημα ΔΟΜΗ
ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EVENT STRUCTURE metaphor) και συγκεκριμένα προκύπτει από τη μεταφορική
συνάρτηση ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.3 Από την άλλη πλευρά, η ίδια μεταφορά ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ περιλαμβάνει δύο πιο ειδικές περιπτώσεις ανάλογα με το αν
αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο ή τον παρατηρητή ως κινούμενο αντικείμενο. Με άλλα λόγια,
στην πρώτη περίπτωση ο χρόνος κινείται προς το μέρος μας (π.χ. «Έρχονται
Χριστούγεννα.») και στη δεύτερη ο χρόνος είναι στάσιμος και μετακινούμαστε μέσα σ’
αυτόν (π.χ. «Φτάσαμε στα Χριστούγεννα») (Lakoff & Johnson 2005: 85).
Το παράδειγμα της μεταφοράς ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ μας βοηθά να
κατανοήσουμε κι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εννοιακής μεταφοράς, τη μερική φύση της
μεταφορικής δόμησης. Με άλλα λόγια, μόνο ένα μέρος από το ΠΕΔΙΟ-ΠΗΓΗ χρησιμοποιείται
στη μεταφορά και απαιτούνται πολλά ΠΕΔΙΑ-ΠΗΓΕΣ για την πλήρη κατανόηση ενός ΠΕΔΙΟΥΣΤΟΧΟΥ, επειδή κάθε ΠΕΔΙΟ-ΠΗΓΗ μπορεί να δομήσει συγκεκριμένες πλευρές ενός ΠΕΔΙΟΥΣΤΟΧΟΥ. Για παράδειγμα, η μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ προβάλλει μια άλλη πλευρά του
χρόνου διαφορετική από αυτή που προβάλλει η μεταφορά ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΚΙΝΗΣΗ. Η μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ μας βοηθά να αντιληφθούμε τον χρόνο ως
πολύτιμο αγαθό, όπως δείχνουν και οι ακόλουθες εκφράσεις-μαρτυρίες:
Μην ξοδεύεις τον χρόνο σου σ’ αυτά.
Πολλή ώρα δεν σπατάλησες μ’ αυτό το θέμα;
Θα μου δώσετε λίγο από τον διαθέσιμο χρόνο σας;
Επιτρέψτε μου να κλέψω λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. (Βελούδης 2005: 179)
Εκτός από τις δομικές μεταφορές (structural metaphors), που αφορούν περιπτώσεις
όπως τις παραπάνω στις οποίες μια έννοια δομείται μεταφορικά σε σχέση με μια άλλη,
υπάρχουν και άλλες κατηγορίες μεταφοράς: οι οντολογικές (ontological metaphors) και οι
προσανατολιστικές (orientational metaphors). Σε αντίθεση με τις δομικές, οι οντολογικές
μεταφορές (π.χ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΑ) περιγράφουν μια έννοια με γενικότερους όρους,
ως οντότητες και ουσίες (Lakoff & Johnson 2005: 57-58). Οι προσανατολιστικές μεταφορές
(π.χ. Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ, Η ΛΥΠΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ) έχουν ακόμα μεγαλύτερο βαθμό γενικότητας
και αφαίρεσης, καθώς δίνουν σε μια έννοια προσανατολισμό (π.χ. επάνω-κάτω, μέσα-έξω,
κτλ.) στον χώρο (Lakoff & Johnson 2005: 39-40). Οι οντολογικές και οι προσανατολιστικές
μεταφορές δεν μας επιτρέπουν να καταλάβουμε πάρα πολλά για τις αφηρημένες έννοιες,
αποτελούν όμως τη βάση για τις πιο σύνθετες δομικές μεταφορές.
Διαγλωσσικές μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες σημασίες συστηματικά
συνδέονται με την ίδια μορφή σε πολλές γλώσσες· οι κανονικότητες αυτές εξηγούνται αν
υποθέσουμε ότι παρόμοιες σημασιολογικές δομές έχουν ως κίνητρο τις ίδιες
διαγλωσσικές, συστηματικές, μονοκατευθυντικές μεταφορές (Sweetser 1990: 9-19,
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Η μεταφορά ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EVENT STRUCTURE metaphor) είναι μεταφορά κατηγοριακού
επιπέδου (generic-level), τοποθετείται δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο γενίκευσης. Έχει ως ΠΕΔΙΟΣΤΟΧΟ διάφορες πλευρές των γεγονότων και περιλαμβάνει μεταφορικές συναρτήσεις όπως ΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, κ.ά. (Lakoff 1993: 220-222).
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Kövecses 2002: 163-177, Βελούδης 2005: 199-205, Νικηφορίδου 2015β, Βελούδης &
Κατσώχης 2015). Για παράδειγμα, οι προθέσεις «από» (ελληνικά), “from” (αγγλικά), “de”
(γαλλικά) εμφανίζουν σημασίες τοπικής προέλευσης, χρονικής αφετηρίας και αιτίας. Όπως
εξηγεί η Νικηφορίδου (2015β), «η κανονικότητα αυτή μπορεί να αναχθεί στις μεταφορές
του χρόνου ως τόπου (επομένως και της χρονικής αφετηρίας ως τοπικής αφετηρίας) και της
αιτίας του γεγονότος ως τοπικής αφετηρίας». Οι μεταφορές αυτές δεν εξηγούν μόνο το
φαινόμενο της πολυσημίας, αλλά δείχνουν και την κατεύθυνση της σημασιολογικής
εξέλιξης σε διαγλωσσικό επίπεδο, καθώς το λεξιλόγιο εννοιών τόπου αποκτά σημασίες
χρονικές ή αιτιακές και όχι το αντίστροφο. Τέτοιου είδους γενικές μεταφορές μπορεί να
είναι καθολικές, ωστόσο σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο υπάρχει μεγάλη ποικιλία από
γλώσσα σε γλώσσα (και από πολιτισμό σε πολιτισμό) στις διάφορες εκφάνσεις της
μεταφοράς, καθώς τα πεδία εμπειρίας δεν αντιστοιχίζονται αναγκαστικά σε όλους τους
πολιτισμούς (Kövecses 2002: 183-195).
Τόσο οι κανονικότητες όσο και οι διαφορές στις εννοιακές μεταφορές και στις
συγκεκριμένες γλωσσικές εκφράσεις που τις πραγματώνουν διαγλωσσικά έχουν ιδιαίτερη
σημασία στο περιβάλλον της διδασκαλίας/εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Στα επόμενα
κεφάλαια (3-6) θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γλωσσικούς πόρους όπως
τα λεξικά και τα σώματα κειμένων, για να βοηθήσουμε τους μαθητές της ελληνικής ως
ξένης/δεύτερης γλώσσας να αποκτήσουν επίγνωση του φαινομένου της πολυσημίας και
του ρόλου της μεταφοράς.

2.2 Ο ρόλος του συγκειμένου
Στο γνωσιακό μοντέλο της πολυσημίας οι σημασίες μιας λέξης οργανώνονται σε ένα δίκτυο
γύρω από μια κεντρική (πρωτοτυπική) σημασία, από την οποία προκύπτουν οι υπόλοιπες
μέσω γνωσιακών μηχανισμών (μεταφοράς και μετωνυμίας). Με ποιον τρόπο όμως
διακρίνουμε μια σημασία από τις υπόλοιπες; Σύμφωνα με την Evans (2005: 41), κάθε
διακριτή σημασία μιας πολύσημης λέξης πρέπει να φέρει πρόσθετα σημασιολογικά
στοιχεία και να εμφανίζει χαρακτηριστικές λεξικογραμματικές δομές. Με άλλα λόγια, το
τυπικό περιβάλλον και η τυπική συμπεριφορά μιας λέξης αποτελούν το κριτήριο διάκρισης
των σημασιών.
Ο ρόλος του συγκειμένου (context) αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη γνωστή ρήση του
Firth (1957: 11) «μια λέξη τη γνωρίζεις από την παρέα της». Ομοίως, ο Sinclair (1998: 14-23)
τονίζει ότι οι λέξεις δεν είναι αυτόνομοι, επαρκείς φορείς σημασίας, αλλά το
χαρακτηριστικό συγκείμενο είναι μέρος της σημασίας τους. Καθώς οι λέξεις δεν
εμφανίζονται απομονωμένες, αλλά αποκτούν νόημα μέσα στο συγκείμενό τους, πρέπει να
στραφούμε στην περιγραφή «τεμαχίων» λόγου και όχι μεμονωμένων λέξεων. Σύμφωνα με
τον Sinclair (1998: ό.π.), τέσσερα μοτίβα συνεμφάνισης είναι κρίσιμα για την περιγραφή,
και συνεπώς για τη διάκριση, των σημασιών μιας λέξης: οι συμφράσεις (collocation), οι
μορφοσυντακτικές προτιμήσεις (colligation), οι σημασιολογικές προτιμήσεις (semantic
preference) και η σημασιολογική προσωδία (semantic prosody).
Οι συμφράσεις είναι ακολουθίες λεξικών στοιχείων τα οποία συνεμφανίζονται σε
κείμενο με μεγαλύτερη συχνότητα από εκείνη της εμφάνισης του ενός μόνο από αυτά. Στη
σχετική βιβλιογραφία, άλλες φορές τονίζεται η κειμενική διάσταση των συμφράσεων,
άλλες φορές η ψυχολογική σύνδεση των δύο μερών και άλλες φορές η στατιστική
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διάσταση της συνεμφάνισης (Sinclair 1991: 170, Partington 1998: 16, Hoey 2005: 3-5). Όσον
αφορά τη σημασιολογική σχέση των λεξικών στοιχείων, αυτή φαίνεται ότι είναι σχέση
εξάρτησης – το ένα μέρος αποτελεί τη βάση της σύμφρασης και είναι σημασιολογικά
ανεξάρτητο, ενώ το άλλο προσδιορίζει τη βάση και εξαρτάται σημασιολογικά από αυτή
(Benson 1985: 62-63, Handl 2008: 49-50, Martin 2008: 56). Και τα δύο μέρη συμβάλλουν
διακριτά στη σημασία της σύμφρασης, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο (Granger & Paquot 2008:
43). Για παράδειγμα, στη σύμφραση «ρίχνω μια ματιά» η ονοματική φράση αποτελεί τη
βάση και συνεμφανίζεται με το ρήμα «ρίχνω» – δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτό
το ρήμα με κάποιο άλλο της ευρύτερης κατηγορίας (π.χ. «δίνω», «πετάω») με το ίδιο
φυσικό αποτέλεσμα. Σε άλλες συμφράσεις ουσιαστικά συνεμφανίζονται με συγκεκριμένα
επίθετα, όπως για παράδειγμα «θερμή (όχι ζεστή) χειραψία», «πλατύ (όχι φαρδύ)
χαμόγελο», κ.ά.
Οι μορφοσυντακτικές προτιμήσεις αφορούν τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται
συνήθως μια λέξη. Σύμφωνα με τον Hoey (2005: 43), που προσδιόρισε σαφέστερα τον όρο
που επεξεργάστηκε ο Sinclair (2003: 173), οι μορφοσυντακτικές προτιμήσεις είναι «η
ενδιάμεση σχέση ανάμεσα στη γραμματική και στη σύμφραση». Πιο συγκεκριμένα, ο όρος
περιγράφει την τάση που παρουσιάζουν ορισμένες λέξεις να εμφανίζονται (ή να μην
εμφανίζονται) σε συγκεκριμένους μορφολογικούς τύπους ή σε συγκεκριμένες θέσεις σε
μια πρόταση. Για παράδειγμα, τέτοιες προτιμήσεις αφορούν (Atkins & Rundell 2008: 305):
α) σημασίες ρημάτων που εμφανίζονται μόνο στην παθητική φωνή ή μόνο στην
προστακτική έγκλιση ή μόνο στο τρίτο πρόσωπο (π.χ. «αφαιρούμαι» [παθητική φωνή]: δεν
προσέχω κάτι που γίνεται ή που κάνω, γιατί σκέφτομαι άλλα πράγματα)
β) σημασίες ουσιαστικών που εμφανίζονται μόνο στον ενικό ή μόνο στον πληθυντικό
αριθμό (π.χ. «διακοπές» [πληθυντικός αριθμός]: καθορισμένη περίοδος κατά την οποία
διακόπτεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δικαστηρίων, της βουλής
κτλ.)
γ) σημασίες επιθέτων που έχουν μόνο προσδιοριστική ή μόνο κατηγορηματική
λειτουργία (π.χ. «στενός φίλος» [προσδιοριστική λειτουργία]: που είναι άρρηκτα δεμένος).
Οι σημασιολογικές προτιμήσεις και η σημασιολογική προσωδία αποτελούν πιο
αφηρημένες σχέσεις συνεμφάνισης, τις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε, μόνο αν
εξετάσουμε το ευρύτερο συγκείμενο μεγάλου αριθμού γλωσσικών δεδομένων. Οι
σημασιολογικές προτιμήσεις αναφέρονται στη συνύπαρξη μιας λέξης με άλλες λέξεις μιας
συγκεκριμένης σημασιολογικής κατηγορίας, ενώ η σημασιολογική προσωδία εκφράζει την
αξιολογική σημασία (π.χ. αρνητική ή θετική) με την οποία συνδέεται η λέξη (Sinclair 1998:
16-22). Αυτές οι δύο σχέσεις συνεμφάνισης αφορούν τη διεπαφή σημασιολογίας –
πραγματολογίας και συχνά είναι στενά συνδεδεμένες. Για παράδειγμα, η λέξη «νους» (ως
υποκείμενο) επιλέγει ρήματα από τη σημασιολογική κατηγορία της κίνησης (π.χ.
«πηγαίνω», «τρέχω», «ταξιδεύω», «γυρίζω», «τριγυρίζω», «επιστρέφω», κ.α.).4 Αν
παρατηρήσουμε τη χρήση της σύμφρασης «πηγαίνει ο νους», θα διαπιστώσουμε ότι τα
συμφραζόμενά της προδίδουν αρνητική σημασιολογική προσωδία (π.χ. «στο κακό», «στο
πονηρό»).5

4

Αυτή η σημασιολογική προτίμηση βασίζεται στην εννοιακή μεταφορά ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑ.
Η σημασιολογική προσωδία μπορεί να αναφέρεται όχι μόνο σε λέξεις αλλά και μορφήματα. Για
παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι το επίθημα «-ίστικ(ος)» έχει αρνητική σημασιολογική προσωδία
5
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Συνοπτικά, οι συμφράσεις, οι μορφοσυντακτικές προτιμήσεις, οι σημασιολογικές
προτιμήσεις και η σημασιολογική προσωδία αναφέρονται σε μια παρατηρήσιμη τάση που
έχουν ορισμένες λέξεις να συνεμφανίζονται συχνά με άλλες (στο στενό ή ευρύτερο
συγκείμενό τους). Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε πώς οι προτιμήσεις ή οι περιορισμοί
συνεμφάνισης αξιοποιούνται λεξικογραφικά σε λήμματα πολύσημων λέξεων (κεφάλαιο 3)
και πώς χάρη στη χρήση των σωμάτων κειμένων μπορούμε να αντλούμε συμφραστικές
πληροφορίες και να τις αξιοποιούμε στον εντοπισμό των σημασιών πολύσημων λέξεων
(κεφάλαιο 4).

3 Λεξικά
Υπάρχουν διάφορα είδη λεξικών, που διαφέρουν ως προς τις γλώσσες που καλύπτουν, τις
πληροφορίες που δίνουν για κάθε λέξη, την οργάνωση των πληροφοριών, τους
υποψήφιους χρήστες. Ανάλογα με το είδος του λεξικού (π.χ. μονόγλωσσο/ δίγλωσσο, για
φυσικούς ομιλητές/ για ξένους ομιλητές/ για παιδιά, αλφαβητικό/ θεματικό, γενικής
γλώσσας/ ορολογίας),6 μπορεί κανείς να βρει διάφορες πληροφορίες για κάποια λέξη,
όπως:
- σημασία
- ορθογραφία
- συλλαβισμός
- προφορά
- ετυμολογία
- συνώνυμα
- αντίθετα
- γραμματικές πληροφορίες (μέρος του λόγου, κλίση, σύνταξη)
- χρήση (επίπεδο λόγου)
- επιστημονικός τομέας
- παραδείγματα χρήσης
- συνδυασμοί λέξεων (συμφράσεις, στερεότυπες εκφράσεις)
- μετάφραση σε άλλη γλώσσα
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στο μονόγλωσσο αλφαβητικό λεξικό γενικής γλώσσας που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις πρακτικές διδακτικές ανάγκες των διδασκόντων και των
διδασκομένων την ελληνική γλώσσα. Πριν δούμε πώς παρουσιάζονται πολύσημες λέξεις σε
τέτοιου είδους λεξικά (βλ. 3.2), θα εντάξουμε το λήμμα σε ένα γενικό πλαίσιο
περιγράφοντας σύντομα τη δομή ενός λεξικού (βλ. 3.1). Το κεφάλαιο 3 κλείνει με τις
στρατηγικές αναζήτησης που πρέπει να εφαρμόζουν οι χρήστες (βλ. 3.3).

(βλ. Σαββίδου 2012). Ο εντοπισμός τέτοιων μοτίβων συνεμφάνισης είναι εφικτός μόνο με τη χρήση
σωμάτων κειμένων.
6
Για μια αναλυτική παρουσίαση της τυπολογίας των λεξικών, βλέπε Ξυδόπουλος (2008:287-294).
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3.1 Δομή ενός λεξικού
Με τον όρο «δομή του λεξικού» εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο τα συστατικά μέρη ενός
λεξικού σχετίζονται και συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με ολόκληρο το έργο, ώστε να
σχηματίζουν ένα ενιαίο σύνολο. Η δομή ενός λεξικού μπορεί να συνοψιστεί στο παρακάτω
διάγραμμα που δίνει ο Hartmann (2010: 102):

Εικόνα 1. Δομή ενός λεξικού (Hartmann 2010: 102)

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το σύνολο των συστατικών μερών ενός λεξικού
ονομάζεται «μεγαδομή» και αποτελείται από τη «μακροδομή», δηλαδή τον κατάλογο των
λημμάτων, και από το «εξωτερικό μέρος», το οποίο περιλαμβάνει το «εισαγωγικό μέρος»,
το «ένθετο υλικό» και το «τελευταίο μέρος ή επίμετρο». Όπως εξηγεί ο Hartmann (2010:
102), «η μακροδομή απεικονίζεται σαν ακολουθία λημμάτων (από το 1 έως το ν), της
οποίας προτάσσεται το εξωτερικό μέρος με τη μορφή του εισαγωγικού μέρους (όπως ο
πρόλογος) και η οποία διακόπτεται από το ένθετο υλικό (όπως οι εικονογραφήσεις) και
ακολουθείται από το τελευταίο μέρος/επίμετρο (όπως μια λίστα βιβλιογραφικών
αναφορών)».
Η δομή των επιμέρους λημμάτων λέγεται «μικροδομή». Όπως φαίνεται από το
διάγραμμα, η μικροδομή αποτελείται από τη «λέξη-κεφαλή» (τυπωμένη με έντονα
γράμματα) και δύο συμπληρωματικές πληροφορίες: (α) το «τυπικό σχόλιο», που βρίσκεται
αριστερά και συνήθως αφορά τυπικές/ γραμματικές πληροφορίες για τη λέξη-κεφαλή και
(β) το «σημασιολογικό σχόλιο», που βρίσκεται δεξιά και συνήθως παρέχει σημασιολογικέςπραγματολογικές πληροφορίες για τη λέξη-κεφαλή και παραδείγματα χρήσης της. Η
μικροδομή ενός λεξικού, δηλαδή πώς διαρθρώνονται τα λήμματά του, εξηγείται συνήθως
στο εισαγωγικό μέρος του λεξικού, καθώς παρέχονται οδηγίες για την ευκολότερη χρήση
του λεξικού από τους χρήστες του.
Όλα τα λεξικά αποτελούν παραλλαγές πάνω στο θέμα της μακροδομής και της
μικροδομής. Στο παρόν άρθρο που πραγματεύεται την πολυσημία εστιάζουμε μόνο στη
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μικροδομή, και συγκεκριμένα στον τρόπο οργάνωσης σημασιολογικών-πραγματολογικών
πληροφοριών.

3.2 Λεξικογραφική παρουσίαση πολύσημων λέξεων
Αυτό το κεφάλαιο αντλεί παραδείγματα από τρία λεξικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στη διδασκαλία της ελληνικής (ως μητρικής ή/και ως ξένης) γλώσσας. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιούμε το λήμμα για τη λέξη «γεννάω», για να δούμε πώς τα τρία λεξικά
αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της πολυσημίας.
Το 1ο λήμμα (βλ. Εικόνα 2) απευθύνεται σε μαθητές μικρής ηλικίας (φυσικούς ομιλητές
της ελληνικής γλώσσας) και αποτελείται από τρεις χρωματικά διαφοροποιημένες στήλες.
Με μια ματιά διαπιστώνουμε ότι (α) η αριστερή στήλη δίνει τυπικές/ γραμματικές
πληροφορίες (ορθογραφία, συλλαβισμό, κλίση, ετυμολογία), (β) η μεσαία στήλη δείχνει τις
σημασίες της λέξης με ορισμούς και παραδείγματα, και (γ) η δεξιά στήλη δίνει συνώνυμα,
σύνθετα, τη σχετική οικογένεια λέξεων, φράσεις και παροιμίες.
Εστιάζοντας στη μεσαία στήλη, βλέπουμε ότι διακρίνονται τρεις σημασίες, οι οποίες
αριθμούνται σε διαφορετικές παραγράφους. Για τη διάκριση των σημασιών
χρησιμοποιούνται αναλυτικοί ορισμοί και ορισμοί με συνώνυμα, καθώς και παρενθέσεις
που δηλώνουν συντακτικούς περιορισμούς («μτβ.», «αμτβ.»), περιορισμούς επιλογής στα
υποκείμενα («για πουλιά, ψάρια και ερπετά»), σημασιολογικούς χαρακτηρισμούς («μτφ.»)
ή μορφοσυντακτικές προτιμήσεις («ως μτχ. παρακ.»).
Το 2ο λήμμα (βλ. Εικόνα 3) δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, γι' αυτό δίνει για την ίδια
λέξη περισσότερες πληροφορίες και η μορφή του είναι πιο περίπλοκη. Στην αρχή,
βλέπουμε πώς γράφουμε και πώς προφέρουμε τη λέξη. Όπως και στο 1ο λήμμα, ένας
κωδικός δείχνει τη γραμματική κατηγορία της λέξης (δηλαδή Ρ = ρήμα) και παραπέμπει σε
πίνακα για την κλίση του ρήματος. Στη συνέχεια, βλέπουμε τις σημασίες της λέξης και
σχετικά παραδείγματα. Τρεις βασικές σημασιολογικές διακρίσεις γίνονται κι εδώ: (1) η
κυριολεκτική (βιολογική) σημασία με δύο υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος του
υποκειμένου, (2) η (μετωνυμική) σημασία που εμφανίζεται μόνο στην παθητική φωνή
(μορφοσυντακτική προτίμηση), και (3) η μεταφορική σημασία, η οποία βασίζεται στις
εννοιακές μεταφορές ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ και ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑ. Επίσης,
παρατηρούνται οι ίδιες συμβάσεις για τους ορισμούς και τη χρήση παρενθέσεων.
Ωστόσο, δίνοντας περισσότερα παραδείγματα, το 2ο λήμμα αναδεικνύει καλύτερα το
εύρος των χρήσεων της λέξης, καθώς καταγράφονται πιο αναλυτικά οι λεξιλογικές
προτιμήσεις (συμφράσεις) του ρήματος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της μεταφορικής
χρήσης της λέξης, τα παραδείγματα δείχνουν συνεμφάνιση του ρήματος με ουσιαστικά
όπως «ιδεολογίες», «συμπάθεια», «ενδιαφέρον», «ερωτήματα», «υποψία». Επίσης,
βασική διαφορά αυτού του λήμματος με το πρώτο είναι ότι σε κάθε σημασιολογική
ενότητα, εκτός από τα παραδείγματα χρήσης, δίνεται και πλήθος στερεότυπων φράσεων
συχνά μαζί με ορισμό.
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Εικόνα 2. Λήμμα από Το λεξικό μας: Ορθογραφικό – ερμηνευτικό λεξικό Δ', Ε', Στ' Δημοτικού
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSDIMF102&openDir=/4bd951f7tool/4bea7b5awiuw)

Εικόνα 3. Λήμμα από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html)

Εικόνα 4. Λήμμα από το Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (http://www.museduc.gr/docs/gymnasio/Dictionary.pdf)

Το 3ο λήμμα (βλ. Εικόνα 4) απευθύνεται ρητά σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής
γλώσσας. Η κύρια διαφορά του από τα δύο προηγούμενα λήμματα αφορά τη στρατηγική
10

που ακολουθεί στους ορισμούς των σημασιών. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς,
ελλειπτικούς ορισμούς των προηγούμενων λημμάτων, εδώ οι ορισμοί είναι προτασιακοί
και εντάσσουν τη λέξη-κεφαλή στο τυπικό της συγκείμενο.7 Δεν χρησιμοποιούνται
παρενθέσεις με συντακτικές, συμφραστικές ή σημασιολογικές πληροφορίες. Για
παράδειγμα, η μεταφορική σημασία δεν δηλώνεται με κάποια συντομογραφία (π.χ.
«μτφ.»), αλλά με την ένδειξη «λέμε ότι…». Εντάσσοντας στον ορισμό τη συντακτική
πληροφορία «κάτι γεννάει κάτι άλλο», το λήμμα προσπαθεί να βοηθήσει τον χρήστη να
καταλάβει τη μετάβαση από τη συγκεκριμένη βιολογική ενέργεια (σημασία 1) στην
αφηρημένη αιτιολογική σχέση (σημασία 2). Οι μορφοσυντακτικές προτιμήσεις
παρουσιάζονται στο τέλος του λήμματος σε χωριστές παραγράφους. Για παράδειγμα, ως
σημασία 3 καταχωρίζεται η βασική χρήση του «γεννιέμαι», ενώ στο 2ο λήμμα (βλ. Εικόνα
3) αυτή η χρήση υπονοείται από ένα παράδειγμα («Γεννήθηκα το 1949»).

3.3. Δεξιότητες αναφοράς
Όπως φανερώνει η παραπάνω συζήτηση, η δομή των λεξικών είναι πολύπλοκη και απαιτεί
την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων από την πλευρά του χρήστη. Χρησιμοποιούμε τον
όρο «δεξιότητες αναφοράς» (reference skills), για να αναφερθούμε στις «ικανότητες που
πρέπει να διαθέτει ο χρήστης του λεξικού, για να μπορεί να εντοπίζει αποτελεσματικά τις
πληροφορίες που αναζητά» (Hartmann & James 1998: 117). Διάφοροι ερευνητές έχουν
προτείνει ταξινομήσεις των δεξιοτήτων αναφοράς (π.χ. Hartmann 2010, Μάντζαρη 2011,
Nation 2001, Nesi 1999, Scholfield 1997).
Κάθε προσπάθεια καταγραφής των δεξιοτήτων αναφοράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη
της τη διαδικασία της αναζήτησης στο λεξικό. Ο Hartmann (2010: 146) απομονώνει τα
βασικά στάδια της (γενικής) πράξης αναφοράς στο λεξικό στο παρακάτω διάγραμμα (βλ.
Εικόνα 5). Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, οι γενικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο
χρήστης του λεξικού περιλαμβάνουν την ικανότητα
- αναγνώρισης του λεξιλογικού προβλήματος
- επιλογής του κατάλληλου λεξικού
- αναζήτησης και εύρεσης του κατάλληλου λήμματος στη μακροδομή του λεξικού
- αναζήτησης και εύρεσης των κατάλληλων πληροφοριών στη μικροδομή του λήμματος
- ενσωμάτωσης των πληροφοριών στο συγκεκριμένο πρόβλημα που παρακίνησε τη
διαδικασία αναφοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες για την τεχνική σύνταξης προτασιακών ορισμών, βλέπε Μάντζαρη
(2011: 82-92).
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Εικόνα 5. Συστατικά της διαδικασίας αναζήτησης (Hartmann 2010: 146)

Αυτές οι γενικές δεξιότητες προϋποθέτουν πολλές επιμέρους δεξιότητες που
καθορίζονται από παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, το είδος της χρήσης του
λεξικού (προσληπτική/ παραγωγική) (Nation 2001: 285-8) και το είδος της αναζητούμενης
πληροφορίας (σημασία/ ορθογραφία/ γραμματική κτλ.) (Μάντζαρη 2011: 121). Καθώς το
άρθρο επικεντρώνεται στο θέμα της πολυσημίας, καταγράφουμε παρακάτω ορισμένες
δεξιότητες αναφοράς που συνδέονται άμεσα με την ερμηνεία πολύσημων λημμάτων.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να
- εντοπίζει σωστά τη σημασία που αναζητά μέσα στα λήμματα αναγνωρίζοντας τις
τυπογραφικές συμβάσεις του λεξικού για τη διάκριση των σημασιών (π.χ. αρίθμηση,
παρενθετικές ενδείξεις, διαφορετικοί ορισμοί για κάθε σημασία)
- αποκωδικοποιεί σωστά χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στη σημασία (π.χ.
συνωνυμία, αντωνυμία, μεταφορά), στη μορφή (π.χ. παραγωγή, σύνθεση), στο ύφος
(π.χ. ειρωνεία)
- αντλεί πληροφορίες από τους ορισμούς και τα παραδείγματα για το τυπικό
συγκείμενο της λέξης στις διαφορετικές της σημασίες (π.χ. συμφράσεις, περιορισμούς
χρήσης, σύνταξη).
Αυτοί οι στόχοι αποτελούν και πρόταση για τη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα
εξοικειώνουν τους διδασκόμενους την ελληνική γλώσσα με τη χρήση λεξικών. Σχετικές
ενδεικτικές δραστηριότητες δίνονται στο κεφάλαιο 5.

4. Σώματα Κειμένων
Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (corpora) είναι μεγάλες αντιπροσωπευτικές συλλογές
γραπτών και προφορικών κειμένων που αποθηκεύονται σε ειδικά σχεδιασμένες βάσεις
δεδομένων. Τα κείμενα είναι διαφόρων ειδών, π.χ. γραπτά κείμενα από εφημερίδες/
περιοδικά, λογοτεχνικά έργα, δοκίμια, προφορικά κείμενα από την τηλεόραση και το
ραδιόφωνο. Τα σώματα κειμένων σηματοδοτούν μια νέα εποχή τόσο για τη λεξικογραφία
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όσο και τη διδασκαλία/εκμάθηση γλωσσών, επειδή καταδεικνύουν την πραγματική χρήση
των λέξεων.
Σ' αυτό το κεφάλαιο, αφού αναφερθούμε σύντομα στα σώματα κειμένων που υπάρχουν
για την ελληνική γλώσσα (βλ. 4.1), περιγράφουμε τον τρόπο χρήσης του σώματος κειμένων
(βλ. 4.2) καθώς και τη συμβολή του στη μελέτη της πολυσημίας ως εργαλείο
συμπληρωματικό του λεξικού (βλ. 4.3).

4.1. Σώματα Κειμένων για την ελληνική γλώσσα
Ένα γενικό σώμα κειμένων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να θεωρείται
αντιπροσωπευτικό μιας γλώσσας.8 Με άλλα λόγια, πρέπει να αναπαριστά ικανοποιητικά το
λεξιλόγιο και τις σημαντικότερες γλωσσικές της ποικιλίες, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως βάση για αξιόπιστες γενικεύσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη γλώσσα ως σύνολο.
Το μεγαλύτερο, αυτή τη στιγμή, ηλεκτρονικό σώμα κειμένων για τη γραπτή μορφή της
νέας ελληνικής είναι ο Εθνικός Θησαυρός για την Ελληνική Γλώσσα (ΕΘΕΓ)
(http://hnc.ilsp.gr) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (Χατζηγεωργίου κ.ά. 2001), που
περιλαμβάνει περίπου 47 εκατομμύρια λέξεις, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς. Υπάρχει,
επίσης, και το Σώμα Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ) (http://www.sek.edu.gr), που αποτελεί
προϊόν της συνεργασίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κύπρου. Το ΣΕΚ περιλαμβάνει
περίπου 30 εκατομμύρια λέξεις από κείμενα τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού
λόγου (Γούτσος 2004). Τέλος, το διαδικτυακό περιβάλλον του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,
ΠΥΛΗ για την ελληνική γλώσσα, δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα μικρότερο σώμα
κειμένων περίπου 7 εκατομμυρίων λέξεων, το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html).

4.2. Το εργαλείο του συμφραστικού πίνακα
Ένα σώμα κειμένων, για να μπορεί να αξιοποιηθεί, πρέπει να συνοδεύεται από ένα
σύστημα αναζήτησης (corpus query system). Αυτό το υπολογιστικό πρόγραμμα επιτρέπει
την ανάλυση των δεδομένων ενός σώματος κειμένων, εστιάζοντας στην επαναληψιμότητα
των λεκτικών τύπων. O πιο γνωστός τρόπος αναπαράστασης των δεδομένων ενός σώματος
κειμένων είναι ο συμφραστικός πίνακας (concordance).
Με αυτό τον τρόπο, όλες οι εμφανίσεις μιας αναζητούμενης λέξης συγκεντρώνονται σε
πίνακα, που περιλαμβάνει αριθμημένες γραμμές στις οποίες εμφανίζεται η αναζητούμενη
λέξη μαζί με κομμάτι από το αριστερό και το δεξί συγκείμενό της (Sinclair 1991). Οι
αριθμημένες γραμμές αντιστοιχούν η καθεμιά και σε ένα απόσπασμα από ένα
συγκεκριμένο κείμενο. Για παράδειγμα, η Εικόνα 6 δείχνει απόσπασμα από τον
συμφραστικό πίνακα του ΕΘΕΓ για το ουσιαστικό «νους».

8

Για τις βασικές αρχές σχεδιασμού σωμάτων κειμένων, βλέπε π.χ. McEnery & Wilson (2003).
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83

αι «Ντέιβ, πρόεδρος για μία μέρα»), στο νου έρχoνται διάφορες ταινίες, όπως «Το κόκ

84 χει καθόλου πορνογραφικό χαρακτήρα (στο νου έρχεται «Η αυτοκρατορία των αισθήσεων»
85

μηχανής μελετημένες στην εντέλεια (στο νου έρχεται πάντα η δοσμένη με φαντασία και

86

άρει την Άλις) κι άλλοτε εφιαλτική (στο νου έρχεται η σκηνή του οργίου, από τις καλ

87

ας, άθελά της, έναν εμφύλιο πόλεμο (στο νου έρχεται η Γιουγκοσλαβία) που κινδυνεύει

88

Στο νου έρχεται ο Φίλιπ Μάρλοου των ταινιών που

89

τογραφιστές κατάφεραν στο παρελθόν (στο νου έρχεται ο Παζολίνι) να δώσουν παρόμοια

90

Στο νου έρχεται ο Τιμ Μπέρτον με τους δικούς το

91

τλεί από τον κλασικό κινηματογράφο (στο νου έρχεται τόσο ο κινηματογράφος του Τζον

92

η διαύγεια και δύναμη στο παρελθόν -στο νου έρχεται μια άλλη θαυμάσια, αν και παραγ

93

η Σου συναντά στα μπαρ ή το πάρκο (στον νου έρχεται η νεαρή μπαργούμαν και ο ηλικιω

94

τις ταινίες της δεκαετίας τού '20 (στο νου έρχεται η κλασική «Αυγή» του Μούρναου).

95

ύνδεση με το παρελθόν και τη μνήμη (στο νου έρχεται ο Μπέργκμαν με τις «Άγριες φράο

96

ν πραγματικότητα ένας αντι - ήρωας (στο νου έρχεται ο κουρασμένος και εκτός εποχής

97

στην Αμερική της δεκαετίας του '60 (στο νου έρχεται ο Μάρλοου του Έλιοτ Γκουλντ στη

98

οιό, που εκτός το αγγελικό πρόσωπο (στο νου έρχεται ο Άλαν Λαντ) και το συσχετισμό

99 φαιρας, δοσμένη σε χαμηλούς τόνους (στο νου έρχεται το "Επάγγελμα ρεπόρτερ" του Αντ
100

Στο νου έρχεται το χιουμοριστικό θρίλερ του Χίτ

101

Αλλά κι εκείνες του Ντε Σίκα (στο νου έρχεται "Ο κλέφτης των ποδηλάτων" και ο

102

ελιχθεί σε μια άλλη, ανώτερη μορφή (στο νου έρχεται το φινάλε του 2001, Οδύσσεια το

103 ωξης, αλλά κι ένα είδος road movie (στο νου έρχεται ο Δραπέτης του Αβραάμ Πολόνσκι)
104

Στο νου έρχεται ο Μπουνιουέλ, ιδιαίτερα στην επ

105 πάθη άνθρωπο και το σατανικό μάγο - στο νου έρχεται ο Μελιές) και την αέρινη Λεονόρ
106

φερε να φτιάξει μια μουσική ταινία (στο νου έρχεται το Νάσβιλ), φτιαγμένη ακριβώς ό

107

Πρόκειται για μια ρομαντική (στο νου έρχονται τα βιβλία της Έμιλι Μπρόντε) ε

108 σήμερα, φτιάχνει μια καθαρά λαϊκή (στον νου έρχονται οι μεγάλες συναρπαστικές (χρησ
109

Στο νου έρχονται και φεύγουν οι... μελέτες που

110

γκ με μια επιμονή σχεδόν σαδιστική (στο νου έρχονται ταινίες όπως η «Αντεπίθεση» το

111

από τον «Παίκτη» του Ντοστογιέφσκι, στο νου έρχονται ταινίες όπως «Ο κόσμος είναι δ

112

τον καιρό αποκτούν πραγματική αξία (στο νου έρχονται οι «μικρές» ταινίες του Τζον Φ

113 ρώτα πλάνα στην αφρικανική ζούγκλα, στο νου έρχονται ο «Μπάμπι» και ο «Ντάμπο», από
114

και του καυτού καλοκαιριού του '77 (στο νου έρχονται οι ταινίες του «Να κάνεις το σ
Εικόνα 6. Απόσπασμα από συμφραστικό πίνακα του ΕΘΕΓ

Στον συμφραστικό πίνακα συνδυάζονται οι δύο άξονες της γλώσσας: ο οριζόντιος
(συνταγματικός) άξονας, που δείχνει το συγκείμενο για μία εμφάνιση της λέξης, και ο
κάθετος (παραδειγματικός) άξονας, που δείχνει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των
διαφορετικών εμφανίσεων αυτής της λέξης. Το βασικό πλεονέκτημα ενός συμφραστικού
πίνακα είναι ακριβώς ο κάθετος άξονας, που μας επιτρέπει να προβούμε σε γενικεύσεις
χάρη στις επαναλήψεις των λεκτικών τύπων. Βλέποντας μαζί πολλές χρήσεις της ίδιας
λέξης, μπορούμε να ανακαλύψουμε τις σημασίες της και να κατανοήσουμε τον ρόλο των
συμφραζομένων, του επιπέδου ύφους, της περίστασης επικοινωνίας, κ.λπ.
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Για παράδειγμα, στην Εικόνα 6 παρατηρούμε το μοτίβο που επαναλαμβάνεται: το
ουσιαστικό «νους» αποτελεί τη βάση ενός προθετικού συνόλου («στο νου») που δηλώνει
κατεύθυνση προς τόπο και συνεμφανίζεται με το ρήμα κίνησης «έρχομαι». Αυτό το μοτίβο
συνεμφάνισης καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιείται μεταφορικά, αν σκεφτούμε ότι δεν
έχουμε κυριολεκτική (φυσική) κίνηση αλλά μεταφορική κίνηση πνευματικών αντικειμένων
(εικόνες, αναμνήσεις).
Αν και τα σώματα κειμένων για την ελληνική γλώσσα που αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ.
4.1) παρουσιάζουν τις λεξικές πληροφορίες μέσω συμφραστικών πινάκων, πρέπει να
σημειωθεί ότι για πολύ μεγάλα σώματα κειμένων (π.χ. της τάξης των 100 εκατομμυρίων
λέξεων και άνω) οι συμφραστικοί πίνακες με τις χιλιάδες γραμμές εμφανίσεων δεν
αποτελούν το πιο εύχρηστο εργαλείο παρουσίασης της λεξικής πληροφορίας. Λύση
αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα αναζήτησης που δημιουργεί αυτόματα το λεξικό προφίλ
μιας λέξης (Word Sketch), ένα είδος δηλαδή στατιστικής περίληψης που αποκαλύπτει
στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που η αναζητούμενη λέξη συνεμφανίζεται συνήθως με
άλλες λέξεις. Για παράδειγμα, το λεξικό προφίλ για ένα ουσιαστικό αναφέρει τα ρήματα με
τα οποία αυτό συνεμφανίζεται ως αντικείμενο ή υποκείμενο, τα επίθετα από τα οποία
αυτό προσδιορίζεται, κ.λπ. Τη δυνατότητα αναζήτησης και εμφάνισης των λέξεων σε
σώματα κειμένων με βάση το λεξικό τους προφίλ προσφέρει το σύστημα Sketch Engine
(http://www.sketchengine.co.uk).9

4.3 Συμβολή στη διερεύνηση της πολυσημίας
Με στόχο την αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων στη γλωσσική διδασκαλία, το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας έχει συνδέσει ένα λεξικό (το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής) και ένα
σώμα κειμένων (το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων) στο διαδικτυακό του περιβάλλον,
ΠΥΛΗ για την ελληνική γλώσσα. Όπως εξηγεί ο Κουτσογιάννης (2007), «[έ]να λεξικό […] δεν
μπορεί παρά να δώσει το ερμήνευμα μιας λέξης και παραδείγματα χρήσης της σε
προτασιακό επίπεδο συνήθως, κάτι που είναι ανεπαρκές. Γι' αυτό, η αναζήτηση στο λεξικό
συνδέθηκε με την παράλληλη δυνατότητα αναζήτησης σε σώμα κειμένων». Με άλλα λόγια,
αφού αναζητήσουμε μια λέξη στο λεξικό και διαβάσουμε τους ορισμούς και τα
παραδείγματα του λήμματος, μπορούμε να αναζητήσουμε την ίδια λέξη στο σώμα
κειμένων και να δούμε παραδείγματα πραγματικής χρήσης, όχι μέσα σε μικρές προτάσεις,
αλλά μέσα σε ολόκληρο κείμενο.
Σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη (2007), με την παράλληλη χρήση λεξικού και σώματος
κειμένων μπορούμε να
- διασταυρώσουμε τους ορισμούς και τα παραδείγματα ενός λήμματος με
παραδείγματα χρήσης από τον αυθεντικό λόγο
- μελετήσουμε τις σημασίες μιας λέξης στο πεδίο της καθημερινής χρήσης και να
συνειδητοποιήσουμε ότι οι σημασίες των λέξεων μιας ζωντανής γλώσσας δεν είναι
παγιωμένες, αλλά μεταβάλλονται
- μεταθέσουμε το ενδιαφέρον της γλωσσικής διδασκαλίας από τις λέξεις καθαυτές στο
πώς το συγκείμενο καθορίζει τη σημασία και τη λειτουργία των λέξεων
9

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Sketch Engine και το εργαλείο Word Sketch, βλέπε
Kilgarriff et al. (2008).
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- ξεφύγουμε από την στατική διδασκαλία του λεξιλογίου και να σχεδιάσουμε μικρές
ερευνητικές εργασίες, μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις σημασίες
των λέξεων και θα κατανοήσουν τον ρόλο των συμφραζομένων, του επιπέδου ύφους
και της περίστασης επικοινωνίας.
Για να δούμε στην πράξη πώς ένα σώμα κειμένων μπορεί να συμπληρώσει ένα λεξικό,
θα χρησιμοποιήσουμε ένα εύστοχο παράδειγμα των Κωνσταντίνου & Τσολακίδη (2011:
348-351). Αναζητούμε το ουσιαστικό «πάρκο» πρώτα στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής
και μετά στο Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων. Όπως δείχνει η Εικόνα 7, το λήμμα δίνει τη
βασική σημασία της λέξης (δηλαδή ‘κήπος’, ‘δασάκι’) και εξηγεί κάποιες συμφράσεις
(«εθνικό πάρκο», «αρχαιολογικό πάρκο», «βιομηχανικό πάρκο»). Για να καταλάβουμε την
έννοια του πάρκου καλύτερα, μεταφερόμαστε στο σώμα κειμένων πατώντας τον σύνδεσμο
«Αποστολή στα Σώματα».

Εικόνα 7. Το λήμμα «πάρκο» στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%
B1%CF%81%CE%BA%CE%BF&dq=)

Όπως δείχνει ο συμφραστικός πίνακας της Εικόνας 8, η λέξη «πάρκο» εμφανίζεται με
έντονα γράμματα στη μέση πολλών παραδειγμάτων. Με μια γρήγορη ματιά στα
παραδείγματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν κι άλλα είδη πάρκων που δεν αναφέρονται στο
λεξικό (π.χ. «θαλάσσιο πάρκο», «αθλητικό πάρκο», «πάρκο κρασιού», «πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής»). Πατώντας πάνω στον κωδικό στα αριστερά κάθε
παραδείγματος, μπορούμε να δούμε μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου.
Για παράδειγμα, πατώντας τον τελευταίο κωδικό (Μ4238) εμφανίζεται το κείμενο της
Εικόνας 9. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το κείμενο μιλάει και για ένα κανονικό
πάρκο (με δέντρα) και για ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Χάρη στο εκτεταμένο
περιβάλλον βλέπουμε δίπλα δίπλα διαφορετικές χρήσεις της ίδιας λέξης. Περισσότερες
δραστηριότητες που αξιοποιούν τα σώματα κειμένων παρατίθενται στο κεφάλαιο 6.
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Εικόνα 8. Απόσπασμα από συμφραστικό πίνακα του Σώματος Νέων Ελληνικών Κειμένων
για τη λέξη «πάρκο» (http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%
CF%81%CE%BA%CE%BF)
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Εικόνα 9. Απόσπασμα από κείμενο του Σώματος Νέων Ελληνικών Κειμένων
με τη λέξη «πάρκο» (http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/content.html?t=1,4238&h=120517&l=
79288#pinpoint)
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5 Πρακτική εφαρμογή Ι: διδακτική αξιοποίηση λημμάτων
Περνώντας από τη θεωρία στη διδακτική πράξη, αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει
δραστηριότητες που εξοικειώνουν τους διδασκόμενους την ελληνική γλώσσα με τη χρήση
λεξικών. Οι δραστηριότητες έχουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και στοχεύουν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφοράς που συνδέονται με την ερμηνεία πολύσημων λημμάτων.
Δραστηριότητα 1
Στόχος: αποκωδικοποίηση των πληροφοριών που υπάρχουν στα λήμματα
Εκφώνηση: Δείτε το παρακάτω λήμμα για το ρήμα «πιέζω». Τι πληροφορίες δίνει και πού
ακριβώς βρίσκονται;

(Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
http://www.museduc.gr/docs/gymnasio/Dictionary.pdf)

Λύση:
Το λήμμα δίνει τις εξής πληροφορίες: ορθογραφία, σημασία, συνώνυμα, γραμματικές
πληροφορίες (μέρος του λόγου, τύποι του ρήματος, σύνταξη), παραδείγματα χρήσης.
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Δραστηριότητα 2
Στόχος: εντοπισμός της σημασίας πολύσημων λέξεων με τη βοήθεια των περιορισμών
επιλογής που επιβάλλει η κάθε σημασία
Εκφώνηση: Δείτε το παρακάτω λήμμα για το ρήμα «τρέχω» και σημειώστε τον αριθμό της
σημασίας που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις προτάσεις στον παρακάτω πίνακα.

(Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
http://www.museduc.gr/docs/gymnasio/Dictionary.pdf)

τρέχω

αριθμός σημασίας
στο λήμμα

Τι τρέχει και είσαι στενοχωρημένος;
Έτρεξε Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τρέχει αίμα από τη μύτη μου.
Ο υπολογιστής χρειάζεται αναβάθμιση, για να τρέξει το πρόγραμμα.
Τρέχουν οι μέρες χωρίς να το καταλάβουμε.
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Λύση:
τρέχω
Τι τρέχει και είσαι στενοχωρημένος;
Έτρεξε Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τρέχει αίμα από τη μύτη μου.
Ο υπολογιστής χρειάζεται αναβάθμιση, για να τρέξει το πρόγραμμα.
Τρέχουν οι μέρες χωρίς να το καταλάβουμε.

αριθμός σημασίας
στο λήμμα
9
1
7
5
8

Δραστηριότητα 3
Στόχος: χρήση ηλεκτρονικού λεξικού & διάκριση και σύνδεση των σημασιών πολύσημων
λέξεων
Εκφώνηση: Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides) και
αναζητήστε το λήμμα «συνταγή». Πόσες σημασίες βρήκατε για τη λέξη; Ποιες ομοιότητες
και διαφορές έχουν;
Λύση:
Οι μαθητές θα πρέπει να βρουν στο ηλεκτρονικό λεξικό το παρακάτω λήμμα:
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Το λήμμα διακρίνει 2 σημασιολογικές ενότητες: η 1η χωρίζεται σε 2 κυριολεκτικές
υποσημασίες και η 2η αναφέρεται στη μεταφορική χρήση της λέξης (όπως δηλώνει ο
χαρακτηρισμός «μτφ.»). Οι 2 υποσημασίες αναφέρονται σε κυριολεκτικές οδηγίες σε 2
διαφορετικούς τομείς, (α) στην ιατρική και (β) στη μαγειρική. Από αυτά τα απτά πεδία
περνάμε στο πιο αφηρημένο πεδίο της συμπεριφοράς στη σημασία 2. Αυτή η μεταφορική
χρήση της λέξης διαφοροποιείται επίσης από τις κυριολεκτικές της χρήσεις στο ύφος,
καθώς δηλώνει μειωτική στάση («μειωτ.») από μέρους του ομιλητή.

6 Πρακτική εφαρμογή II: διδακτική αξιοποίηση σωμάτων
κειμένων
Τα σώματα κειμένων με τους συμφραστικούς πίνακες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα
χέρια των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της σημασίας και της χρήσης των λέξεων.
Μπορούν είτε απλώς να αντλήσουν δείγματα αυθεντικής χρήσης των λέξεων για να
τροφοδοτήσουν τα διάφορα στάδια του γλωσσικού μαθήματος, είτε να βοηθήσουν τους
μαθητές να παρατηρήσουν συμφραστικούς πίνακες για να βγάλουν τα δικά τους
συμπεράσματα, είτε να εξοικειώσουν τους μαθητές με τη διαδικασία αναζήτησης στα
σώματα κειμένων μετατρέποντάς τους έτσι σε «ερευνητές». Ενδεικτικά παρουσιάζονται
παρακάτω τρεις δραστηριότητες που αξιοποιούν με διαφορετικό τρόπο, και σε
διαφορετικό βαθμό, τα σώματα κειμένων. Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της ελληνικής είτε ως μητρικής είτε ως ξένης γλώσσας,
καθώς αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης λεξικών πόρων.
Δραστηριότητα 1
Στόχος: διάκριση σημασιών με βάση δείγματα αυθεντικής χρήσης των λέξεων που έχουμε
αντλήσει από σώμα κειμένων
Εκφώνηση: Δείτε τις παρακάτω προτάσεις από το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων. Τι
σημαίνει το ρήμα «πονάω» σε κάθε παράδειγμα; Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.
Πονάω
Δεν πεινάει. Πονάει το στομάχι του.
Τώρα ανασαίνω καλύτερα και δεν πονάει η μέση μου.
Όσο κι αν πονάει, αυτή είναι η αλήθεια.
Είμαι πάλι άρρωστη. Πονάει ο λαιμός μου, φτερνίζομαι και βήχω.
Σιγά σιγά θα την ξεχάσουμε τη μαμά και δεν θα πονάμε πια.
Η ήττα μάς πονάει. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στον επόμενο αγώνα.
Πανικός μ' έπιασε και δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Τέτοιες αγωνίες είναι σαν
μαχαιριές. Πονάνε.
8 Το πόδι μου είναι πρησμένο και πονάει λίγο.
9 Πώς νιώθεις τώρα με τον τραυματισμό σου; Εξακολουθείς να πονάς;
10 Συνήθως, τα πράγματα που μας πονάνε δεν τα λέμε και έτσι δημιουργούνται
παρεξηγήσεις.
11 Θα καταντήσετε αγράμματοι, θα γίνετε αλήτες και αυτό θα κάνει τους γονείς σας να
πονέσουν πολύ. Εκείνοι σκοτώνονται, για να σας αναθρέψουν σωστά.
12 Τον είδα στο νοσοκομείο και πονούσε πολύ.
1
2
3
4
5
6
7
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Παραδείγματα που δηλώνουν
σωματικό πόνο
Λύση:
Παραδείγματα που δηλώνουν
σωματικό πόνο
-1
-2
-4
-8
-9
- 12

Παραδείγματα που δηλώνουν
ψυχικό πόνο
Παραδείγματα που δηλώνουν
ψυχικό πόνο
-3
-5
-6
-7
- 10
- 11

Οι μαθητές εστιάζουν στα συμφραζόμενα της λέξης «πονάω» και παρατηρούν τη διαφορά
ανάμεσα στην κυριολεξία και τη μεταφορά. Για παράδειγμα, λέξεις όπως «μέση»,
«στομάχι», «λαιμός», «πόδι», «νοσοκομείο» δείχνουν ότι ο πόνος είναι κυριολεκτικός
(δηλαδή σωματικός), ενώ λέξεις όπως «αλήθεια», «ήττα», «αγωνίες» δείχνουν ότι ο πόνος
είναι μεταφορικός (δηλαδή συναισθηματικός). Το ρήμα «πονάω» δεν είναι η μόνη λέξη
από το θεματικό πεδίο της υγείας που χρησιμοποιείται μεταφορικά. Πολύ συχνά όταν
μιλάμε για προβλήματα, χρησιμοποιούμε λέξεις που έχουν σχέση με ασθένειες (π.χ.
«πληγώνω», «ματώνω», «τραύμα», «πληγή», «πονοκέφαλος»).
Δραστηριότητα 2
Στόχος: εξοικείωση με τη μορφή του συμφραστικού πίνακα & διάκριση σημασιών
Εκφώνηση: Δείτε τον παρακάτω συμφραστικό πίνακα από το Σώμα Νέων Ελληνικών
Κειμένων. Ποια είναι η λέξη που περιγράφεται στον πίνακα; Πόσες σημασίες της λέξης
βρήκατε στον πίνακα;
…πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός είναι "καζάνι που βράζει". Την ίδια ώρα ένα εκατομμύ…
…εξελίσσεται μέσα σε μία Γερμανία που βράζει, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αφηγη…
…στη θερμοκρασία αυτή ο υδράργυρος βράζει. Τα ιατρικά θερμόμετρα έχουν σχεδ…
…με θερμοκρασία βρασμού. Κάθε υγρό βράζει αλλά σε διαφορετική θερμοκρασία. …
…ο κόσμος έχει τη διάθεση να αντιδράσει. Κάτι βράζει από κάτω. Αυτό το είδαμε και στις…
… ΣΤΟ ΖΟΥΜΙ της βράζει η ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδ…
…α παλαιστινιακή αγορά.| ΠΑΚΙΣΤΑΝ| Βράζει μετά το μακελειό| Ο Λευκός Οίκο…
…. Στη χύτρα ταχύτητας το νερό βράζει στους 120° C γιατί ο ατμός που εγκλωβίζεται…
…απώλεια ελέγχου. Συνέβη στον Γιάννη Γκαγκαλούδη, ένα παιδί που... βράζει το αίμα
του…
…στις διαδηλώσεις, νέα παιδιά είναι, βράζει το αίμα τους, θα μάθουν κι αυτά σιγά σ…
…νέοι μας έχουν το ελαφρυντικό ότι "βράζει το αίμα τους"! Ωραία, αλλ' αυτό δ…
…ς και το 100, στη θερμοκρασία που βράζει το καθαρό νερό. Το διάστημα μεταξ…
…είναι 273 Κ και η θερμοκρασία που βράζει το νερό 373 Κ.| Στο Σύμπαν το εύρ…
23

Λύση:
Η λέξη που περιγράφεται στον πίνακα είναι το ρήμα «βράζω». Στον συμφραστικό πίνακα
βρίσκουμε 2 σημασίες του, μία κυριολεκτική και μία μεταφορική. Η κυριολεκτική χρήση
αναφέρεται σε ένα υγρό που θερμαίνεται, ώσπου να αρχίσει να αναταράζεται και να
βγάζει φυσαλίδες. Η μεταφορική χρήση αναφέρεται σε έμψυχο ον (π.χ. νέοι, ομάδα, χώρα)
που βρίσκεται σε κατάσταση έντασης/ αναταραχής (εννοιακή μεταφορά ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ
ΔΟΧΕΙΟ).
Δραστηριότητα 3
Στόχος: αναζήτηση σε σώμα κειμένων & αναγνώριση της χρήσης των λέξεων μέσα σε
συμφραζόμενα
Εκφώνηση: Αναζητήστε το επίθετο «λευκός/-ή/-ό» στο Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html). Με
ποιες λέξεις εμφανίζεται συχνά αυτό το επίθετο; Σημειώστε τις συμφράσεις που βρήκατε.
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το επίθετο «άσπρος/-η/-ο» στη θέση του «λευκός/ή/-ό»;
Λύση:
Οι μαθητές θα πρέπει να βρουν τους παρακάτω συμφραστικούς πίνακες και να
παρατηρήσουν τις λέξεις που ακολουθούν το επίθετο «λευκός/-ή/-ό».
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Θα εντοπίσουν συμφράσεις όπως «λευκό κρασί», «λευκός θάνατος», «λευκή φάλαινα»,
«λευκός γάμος», «λευκό κρέας», «Λευκός Οίκος», «Λευκός Πύργος». Αν χρειαστεί,
μπορούν να ελέγξουν τη σημασία των φράσεων στο ηλεκτρονικό λεξικό. Αν
αντικαταστήσουν το επίθετο «λευκός/-ή/-ό» με άλλο επίθετο, ακόμη και το συνώνυμό του
«άσπρος/-η/-ο», οι συμφράσεις θα χάσουν το νόημά τους.

7 Επίλογος
Η αναζήτηση της σημασίας και της χρήσης των λέξεων είναι από τους πιο συνηθισμένους
λόγους που στρεφόμαστε σε λεξικούς πόρους. Το παρόν άρθρο εστίασε σε δύο είδη
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λεξικών πόρων, τα λεξικά και τα σώματα κειμένων, χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα το
φαινόμενο της πολυσημίας.
Αρχικά παρουσιάσαμε το θεωρητικό πλαίσιο της εννοιακής μεταφοράς, για να
καταδείξουμε ότι η πολυσημία δεν είναι ένα αυθαίρετο φαινόμενο – από παιδαγωγική
πλευρά είναι πιο εύκολο να μάθει κανείς κάτι που μπορεί να αιτιολογηθεί από κάτι
αυθαίρετο. Επίσης, εξηγήσαμε τον ρόλο του συγκειμένου στη διαμόρφωση της σημασίας,
με στόχο να δείξουμε γιατί στη διδασκαλία μιας (ξένης) γλώσσας είναι πιο αποτελεσματική
η περιγραφή «τεμαχίων» λόγου από την ενασχόληση με μεμονωμένες λέξεις. Έχοντας ως
βάση αυτά τα δύο θεωρητικά δεδομένα, εξετάσαμε (α) πώς παρουσιάζονται οι
σημασιολογικές-πραγματολογικές πληροφορίες σε μονόγλωσσα λεξικά με παιδαγωγικό
προσανατολισμό και (β) πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σώματα κειμένων στη
μελέτη/διδασκαλία των σημασιών και των χρήσεων των λέξεων. Τέλος, δείξαμε στην πράξη
πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
γλωσσικής επίγνωσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων αναφοράς.
Η διεπίδραση των μαθητών με λεξικούς πόρους, όπως τα λεξικά και τα σώματα
κειμένων, συνεισφέρει προς μια νέα διδακτική κατεύθυνση που προωθεί την αυτονομία
των μαθητών, μετατρέποντάς τους σε ερευνητές της γλώσσας.
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