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Ενότητα 2

Γ: Πολυσημία της λέξης





Γιατί διδασκόμαστε την πολυσημία των λέξεων;Γιατί διδασκόμαστε την πολυσημία των λέξεων;

ΣτόχοςΣτόχος του μαθήματος είναι  του μαθήματος είναι 
να αντιληφθούμε ότι η ίδια να αντιληφθούμε ότι η ίδια 
λέξη μπορεί να έχει λέξη μπορεί να έχει 
διαφορετική σημασία διαφορετική σημασία 
ανάλογα με το κείμενο και ανάλογα με το κείμενο και 
τις περιστάσεις της τις περιστάσεις της 
επικοινωνίας στις οποίες επικοινωνίας στις οποίες 
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται

Λέξεις-κλειδιάΛέξεις-κλειδιά: πολυσημία, : πολυσημία, 
επικοινωνιακή περίστασηεπικοινωνιακή περίσταση



Θυμάσαι με πόσες διαφορετικές σημασίες είδαμε Θυμάσαι με πόσες διαφορετικές σημασίες είδαμε 
πως συναντάμε τη λέξη πως συναντάμε τη λέξη φύλλοφύλλο;;  



Τι εννοούμε με τον όρο Τι εννοούμε με τον όρο 
πολυσημία;πολυσημία;

Πολυσημία Πολυσημία χαρακτηρίζει μια χαρακτηρίζει μια λέξηλέξη με  με 
περισσότερες από μία σημασίες που περισσότερες από μία σημασίες που 
κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Το κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Το 
φαινόμενο αυτό είναι εξαιρετικά φαινόμενο αυτό είναι εξαιρετικά 
συχνό στις ανθρώπινες γλώσσες που συχνό στις ανθρώπινες γλώσσες που 
συστηματικά «συστεγάζουν» συστηματικά «συστεγάζουν» 
διαφορετικές αλλά διαφορετικές αλλά σχετικέςσχετικές  
σημασίες κάτω από την ίδια λέξη. σημασίες κάτω από την ίδια λέξη. 

  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=80


Πότε μία λέξη είναι πολύσημη;Πότε μία λέξη είναι πολύσημη;

Για να χαρακτηρίσουμε μια λέξη ως πολύσημη πρέπει να υπάρχει Για να χαρακτηρίσουμε μια λέξη ως πολύσημη πρέπει να υπάρχει 
σχέση μεταξύ των σημασιών,σχέση μεταξύ των σημασιών, όπως για παράδειγμα οι  όπως για παράδειγμα οι 
σημασίες της λέξης σημασίες της λέξης καταπίνω καταπίνω στις παρακάτω προτάσεις στις παρακάτω προτάσεις 

 Να μασάς και να καταπίνεις προσεκτικάΝα μασάς και να καταπίνεις προσεκτικά
 Δεν μπορώ να καταπιώ με τίποτα αυτό που είπεΔεν μπορώ να καταπιώ με τίποτα αυτό που είπε..
ή  οι σημασίες της λέξης ή  οι σημασίες της λέξης καταβροχθίζω καταβροχθίζω στις παρακάτω στις παρακάτω 

προτάσεις προτάσεις 
 Καταβροχθίζει το φαί του με βουλιμίαΚαταβροχθίζει το φαί του με βουλιμία
 Καταβροχθίζει ιστορικά βιβλία με μεγάλη ταχύτηταΚαταβροχθίζει ιστορικά βιβλία με μεγάλη ταχύτητα..
Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να κατονομάσουμε τη σχέση με Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να κατονομάσουμε τη σχέση με 

ακρίβεια, διαισθανόμαστε ως ομιλητές ότι οι σημασίες είναι ακρίβεια, διαισθανόμαστε ως ομιλητές ότι οι σημασίες είναι 
σχετικές.σχετικές.

http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lehttp://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/le
mma.html?id=118&ur=0mma.html?id=118&ur=0

Κέντρο Ελληνικής ΓλώσσαςΚέντρο Ελληνικής Γλώσσας

http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=118&ur=0
http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/lemma.html?id=118&ur=0


Κι άλλο παράδειγμα....Κι άλλο παράδειγμα....

 Άνοιξε το σύνδεσμο Άνοιξε το σύνδεσμο 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6
997 997 
και μελέτησε το περιεχόμενο. και μελέτησε το περιεχόμενο. 

 Θα έχεις την ευκαιρία να δεις τις Θα έχεις την ευκαιρία να δεις τις 
διαφορετικές σημασίες της λέξης διαφορετικές σημασίες της λέξης δύναμηδύναμη  
σε μια σειρά κειμένων που προέρχονται από σε μια σειρά κειμένων που προέρχονται από 
βιβλία διαφόρων μαθημάτων της τάξης βιβλία διαφόρων μαθημάτων της τάξης 
σου. σου. 

Με ποιο συνώνυμο θα αντικαθιστούσες τη Με ποιο συνώνυμο θα αντικαθιστούσες τη 
δύναμηδύναμη σε κάθε ένα από τα συμφραζόμενα; σε κάθε ένα από τα συμφραζόμενα;

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6997
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6997


Πού βρίσκεται το χιουμοριστικό στοιχείο Πού βρίσκεται το χιουμοριστικό στοιχείο 
στα κόμικς που ακολουθούν;στα κόμικς που ακολουθούν;









Έτοιμος/η;Έτοιμος/η;

Τώρα μπορείς να Τώρα μπορείς να 
κάνεις τις κάνεις τις 

ασκήσεις που ασκήσεις που 
βρίσκονται στο βρίσκονται στο 
επόμενο αρχείοεπόμενο αρχείο

Καλή επιτυχία!!!Καλή επιτυχία!!!
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