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γξακκαηεία, ελψ ζηελ Δλφηεηα V, θεθ. 4.3 ν αλαγλψζηεο ζα βξεη έλα ζελάξην 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζσκάησλ θεηκέλσλ (Ρήκαηα ηεο 

ΑΔ πνπ ζπληάζζνληαη κε απαξέκθαην ή θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή. Γηεξεχλεζε ηεο ζεκα-

ζίαο ηνπο). 

5.3 Θλεκτρονικοί ςυμφραςτικοί πίνακεσ λζξεων ςε λογοτεχνικά ζργα: Ζνα 

παράδειγμα διδακτικισ αξιοποίθςθσ   

Τριανταφυλλιά Γιάννου  

5.3.1 Γενικά ςτοιχεία  

Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη έλαο πκθξαζηηθόο Πίλαθαο Λέμεσλ  

Ο πκθξαζηηθφο Πίλαθαο Λέμεσλ, πην γλσζηφο σο Concordance, είλαη έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο ηχπνο ιεμηθνγξαθηθήο κειέηεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ πίλαθα ιέμεσλ 

ελφο έξγνπ ή κηαο νκάδαο έξγσλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπγγξαθέσλ, φπνπ ε θάζε 

ιέμε –πην ζσζηά ν θάζε ιεμηθφο ηχπνο– παξαηίζεηαη καδί κε ηα άκεζα ζπκθξαδφκελά 

ηνπ (ηα νπνία ζπλήζσο νξίδνληαη ζε κηα ηππσκέλε αξάδα θεηκέλνπ). ινη νη ιεμηθνί 

ηχπνη, είηε αιεκκαηνπνίεηνη είηε ιεκκαηνπνηεκέλνη (δειαδή κε φινπο ηνπο 

παξαδεηγκαηηθνχο ηχπνπο ηνπο ππαγφκελνπο ζην αληίζηνηρν ιήκκα) νξγαλψλνληαη ζε 

έλα αιθαβεηηθφ επξεηήξην. Γελ παξέρνληαη εξκελεχκαηα ησλ ιέμεσλ. 

Οη ρξήζεηο ελφο πκθξαζηηθνχ Πίλαθα Λέμεσλ είλαη θαηεμνρήλ θηινινγηθέο, 

γισζζνινγηθέο θαη ιεμηθνγξαθηθέο. Λ.ρ. ρξεζηκνπνηείηαη: 

 ζηελ θξηηηθή απνθαηάζηαζε παιαηφηεξσλ θεηκέλσλ·  

 γηα ηελ αλίρλεπζε ζεκάησλ, κνηίβσλ, εηθφλσλ·  

 γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε κειέηε ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο καθξνδνκήο 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ· 

 γηα ηε κειέηε ηεο πθνινγίαο θαη ηεο κεηξηθήο· 

 γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κνλάδσλ ιφγνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο (γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθήο, ζεκαζηνινγηθήο: ηδησηηζκνί, 

ζεκαζηνινγηθά πεδία ιέμεσλ θηι.) ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ζπγγξαθείο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα είδε θεηκέλσλ· 

 γηα ηε ζχληαμε γεληθψλ θαη εηδηθψλ ιεμηθψλ. 
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Χζηφζν, κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιιαπιά ρξήζηκνο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο, θαζψο ζπληζηά έλα αλνηρηφ εξγαιείν κε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο 

αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο.  

ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη θάπνηεο γεληθέο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πκθξαζηηθνχ Πίλαθα Λέμεσλ γηα ην πνηεηηθφ έξγν 

ηνπ Γηψξγνπ εθέξε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη 

δίλνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. 

 

Ηιεθηξνληθόο πκθξαζηηθόο Πίλαθαο Λέμεσλ γηα ην πνηεηηθό έξγν ηνπ 

Γηώξγνπ εθέξε 

 

Εικόνα 55 

Η.Ν. Καδάδεο, Δ. ηζηάθνπ (θηινι. επηκ.), V.C. Müller (ηερλ. επηκ.) 2003. 

πκθξαζηηθφο Πίλαθαο Λέμεσλ ζην Πνηεηηθφ Έξγν ηνπ Γ. εθέξε . Θεζζαινλίθε: 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

ε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ «Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα»: <http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/index.html>. Πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ εθέξε, φπσο εθδφζεθε ζηνπο ηφκνπο:  

 Πνηήκαηα  

 Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ Β΄  

 Σα Δληεςίδηθα 

 Πνηήκαηα κε Εσγξαθηέο ζε Μηθξά Παηδηά.  

Ζ δηάθξηζε ζε ηφκνπο δελ αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη 

ρξφλν έθδνζεο ησλ πνηεκάησλ, αιιά θαη ζε κηα ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, θαζψο νη 

δχν ηειεπηαίεο ζπιινγέο απεπζχλνληαη κάιινλ ζε εηδηθή θαηεγνξία θνηλνχ. 

 Πεξηιακβάλεη ηελ Δηζαγσγή ζηελ έληππε έθδνζε, ηνπο Πίλαθεο 

(Δθδφζεσλ, πληνκνγξαθηψλ θαη Σίηισλ ησλ πνηεκάησλ), ηνπο δχν 
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πκθξαζηηθνχο πίλαθεο (ειιεληθψλ θαη μέλσλ ιέμεσλ), ην Λεκκαηνιφγην 

(ιεκκαηνπνηεκέλνο αιθαβεηηθφο θαηάινγνο κε φινπο ηνπο ιεμηθνχο 

ηχπνπο θαη ηνλ αξηζκφ εκθαλίζεψλ ηνπο) θαη ην ζψκα ησλ Πνηεκάησλ ηνπ 

εθέξε.  

 Δίλαη έλαο αιθαβεηηθφο θαηάινγνο ησλ ιεμηθψλ ηχπσλ πνπ απαληνχλ ζε 

φιν ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ εθέξε καδί κε ηα ζπκθξαδφκελά ηνπο. Γίπια 

ζε θάζε ιεμηθφ ηχπν ππάξρεη έλαο αξηζκφο πνπ δειψλεη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζήο ηνπ ζην ζχλνιν ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ. Γηα θάζε ιεμηθφ ηχπν 

ππάξρεη παξαπνκπή (κέζσ ελεξγνχ ειεθηξνληθνχ δεζκνχ) ζην πνίεκα 

απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη.  

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηδηθψλ ή ζχλζεησλ αλαδεηήζεσλ: 

- ζην πιαίζην κηαο ζπιινγήο (ι.ρ. ζηε ζπιινγή ηξνθή)· 

- ζε ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ζε ηίηινπο (ζπιινγψλ ή πνηεκάησλ), 

motto, αθηεξψζεηο θαη ηνπν-ρξνλνινγίεο· 

- ζην ζχλνιν ησλ ιεμηθψλ ηχπσλ ελφο πνηήκαηνο. 

 Πξφθεηηαη γηα έλα εμεηδηθεπκέλν ιεμηθνγξαθηθφ εξγαιείν, πνπ 

απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο εηδηθνχο εξεπλεηέο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο 

φζν θαη ζε καζεηέο, θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη 

ζην παλεπηζηήκην. 

 

 Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα 

Πξνηείλεηαη: 

▪ Οη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζπλεξγαηηθά (ζε κηθξέο 

νκάδεο) κε ηε κέζνδν ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project). 

▪ Να ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ ζέκαηνο αλά νκάδεο, ψζηε λα 

θσηηζηνχλ πνηθίιεο φςεηο ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ. 

▪ Ζ πνξεία εξγαζίαο λα επλνεί ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε: δει. νη καζεηέο λα 

αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα-δεηήκαηα πξνο έξεπλα θαη κειέηε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πκθξαζηηθνχ Πίλαθα Λέμεσλ, λα δηαβάζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα πνηήκαηα, λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ θεηκεληθά θαη 

δηαθεηκεληθά ζηνηρεία, λα δηεξεπλήζνπλ γισζζηθά θαη πθνινγηθά θαηλφκελα, λα 

ζπδεηήζνπλ κε βάζε ηελ πνίεζε, λα εκπιέμνπλ ηα βηψκαηά ηνπο ζηελ αηνκηθή ηνπο 

αλάγλσζε θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχληαμε πξνζσπηθνχ ιφγνπ. 
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▪ Να γίλεη ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζε ιεμηθά: γεληθά (φπσο ην Ζιεθηξνληθφ 

Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηνπ Ηδξχκαηνο Σξηαληαθπιιίδε <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html>) ή εμεηδηθεπκέλα 

(φπσο ην Αληηιεμηθφλ θαη ην Ολνκαζηηθφλ ηνπ Βνζηαληδφγινπ ή ιεμηθά ζπλσλχκσλ, 

παξαγψγσλ). 

▪ Να ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια ειεθηξνληθά πξντφληα: ι.ρ. ζψκαηα 

θεηκέλσλ, πνηεηηθέο απαγγειίεο, εξγν-βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θηι. (βι. ηε 

ζπγθέληξσζε ζρεηηθνχ πιηθνχ ζηελ «Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα»: 

<http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/>). 

▪ Να επλνεζνχλ νη δηαθεηκεληθέο πξνζεγγίζεηο (δει. νη «ζπλνκηιίεο» ησλ 

πνηεηψλ θαη νη δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο), εηδηθφηεξα φζεο δηεπθνιχλνληαη θαη απφ 

πινχζην πιηθφ ζην δηαδίθηπν θαη ζηε βηβιηνγξαθία: ι.ρ. Καβάθεο-εθέξεο, 

νισκφο-εθέξεο, Δξσηφθξηηνο-εθέξεο, Οκεξηθά έπε-εθέξεο, Δπξηπίδεο-

εθέξεο θ.ά. 

 

Πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε αλζνινγνύληαη ζηα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο: 

Γπκλάζην (Γ΄ ηάμε): 

 «Με ηνλ ηξφπν ηνπ Γ..» (Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ) 

 Σξία απφ ηα «Γεθαέμη ρντθνχ»: "ΗΑ΄", "ΗΔ΄", "ΗΣ΄" (Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ) 

Λύθεην (B΄ ηεύρνο): 

 «Πάλσ ζ' έλαλ μέλν ζηίρν» (Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ) 

 «Διέλε» (Ζκεξνιφγην Καηαζηξψκαηνο Γ΄) 

 «Δπί Αζπαιάζσλ ...» (Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ Β΄) 

 «Ο βαζηιηάο ηεο Αζίλεο» (Ζκεξνιφγην Καηαζηξψκαηνο Α΄) 

 «Σειεπηαίνο ηαζκφο» (Ζκεξνιφγην Καηαζηξψκαηνο Β΄) 

5.3.2 Σφποι αναηθτιςεων  

α) πιινγή παξάιιεισλ ρσξίσλ  

 Αληρλεχνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκθξαζηηθνχ Πίλαθα Λέμεσλ:  

κία ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο-θιεηδηά κέζα ζηα ζπκθξαδφκελά ηνπο, έηζη ψζηε 

λα απνκνλσζνχλ ηα παξάιιεια ρσξία θαη πνηήκαηα, θαη θαηφπηλ λα είλαη δπλαηή ε 

ζπγθξηηηθή ηνπο αλάγλσζε. 

 ηφρνη: 

-Ο θσηηζκφο ηνπ ππφ αλάγλσζε πνηήκαηνο απφ άιια «νκφζεκα». 

-Ζ ζπγθξηηηθή αλάγλσζε πνηεηηθψλ εηθφλσλ, κνηίβσλ ή ζεκάησλ. 
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 Παξάδεηγκα: 

Κείκελν αλαθνξάο: «Σειεπηαίνο ζηαζκφο» (Β΄ Λπθείνπ) 

Όξνη αλαδήηεζεο: «Παξακχζη», «παξαβνιή», «ηξαγνχδη», «ιφγηα», «πνηεηήο», 

«ηέρλε» θαη παξάγσγα. 

Τπφζεζε εξγαζίαο: Να ζπγθεληξσζνχλ παξάιιεια ρσξία ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ 

πνηεηή (κε ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ φξσλ) θαη λα ζπγθξνηεζεί κηα ζπιινγή πνηεκάησλ 

πνηεηηθήο (δει. κηα ζπιινγή κε πνηήκαηα (απην-)ζρφιηα γηα ηελ πνηεηηθή ηέρλε). Να 

παξνπζηαζηνχλ ζρνιηαζκέλεο νη απφςεηο ηνπ εθέξε γηα ηελ πνίεζε θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή. 

 

β) Λεμηινγηθή-ζεκαηηθή δηεξεύλεζε 

 Αληρλεχνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκθξαζηηθνχ Πίλαθα Λέμεσλ: 

ιέμεηο-έλλνηεο, δεχγε ιέμεσλ ή ιέμεηο θαηά νηθνγέλεηεο κέζα ζηα 

ζπκθξαδφκελά ηνπο, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη, θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα εμεηάδνληαη, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο ηνπο θαη 

ην εηδηθφ ηνπο βάξνο ζην ζχλνιν ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ. 

 ηφρνη: 

-Ζ κειέηε πνηεηηθψλ εηθφλσλ, κνηίβσλ ή ζεκάησλ. 

-Ο εληνπηζκφο κεηαθνξηθψλ ρξήζεσλ, ζπκβφισλ θαη πξνζσπνπνηήζεσλ. 

-Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ. 

-Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αηνκηθνχ πνηεηηθνχ ηδηψκαηνο. 

-Οη δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο, άκεζεο θαη έκκεζεο. 

 

 Παξάδεηγκα: 

Κείκελν αλαθνξάο: «Ο βαζηιηάο ηεο Αζίλεο» (Β΄ Λπθείνπ) 

Όξνη αλαδήηεζεο: «Πξφζσπν» θαη παξάγσγα. 

Τπφζεζε εξγαζίαο: Να ζπληαρζεί έλα ιεμηθνγξαθηθφ άξζξν γηα ηηο εηδηθέο ρξήζεηο ηεο 

ιέμεο «πξφζσπν» ζηνλ εθέξε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δείγκα ζχληαμεο 

άξζξνπ ην αληίζηνηρν απφ ην Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html>. Δηδηθφηεξα, λα επηζεκαλζνχλ 

νη κεηαθνξηθέο-θπξηνιεθηηθέο ρξήζεηο, νη εηδηθέο ρξήζεηο ζην πιαίζην θξάζεσλ (ι.ρ. θαηά 

πξφζσπν) θαη ηα παξάγσγα (ι.ρ. πξνζσπάθη, πξνζσπίδα). 

 

γ) Τθνινγηθή δηεξεύλεζε  

 Αληρλεχνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκθξαζηηθνχ Πίλαθα Λέμεσλ: 
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http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
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(α) ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ ιφγνπ (ι.ρ. επηζέησλ)· (β) γισζζνινγηθέο 

θαηεγνξίεο, φπσο ε ρξήζε πξνζθπκάησλ ή θαηαιήμεσλ, ηα ζπλζεηηθά ησλ ιέμεσλ 

θ.ά.· (γ) νη ζπρλφηεξνη ή ζπαληφηεξνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ· (δ) ζηαηηθά ζηνηρεία, ι.ρ. 

ιέμεηο άπαμ· (ε) ηα ηδησκαηηθά ή ιφγηα ζηνηρεία· (ζη) ηα ξεηνξηθά ζηνηρεία, φπσο ε 

παξνκνίσζε, ε νκνηνθαηαιεμία, ε παξήρεζε, νη επαλαιήςεηο ιέμεσλ· (δ) ε ρξήζε 

ησλ θπξίσλ νλνκάησλ θαη ησλ πξνζσπνπνηεκέλσλ ελλνηψλ θ.ν.θ. 

 ηφρνη: 

-Ζ κειέηε ηνπ πνηεηηθνχ χθνπο. 

-Ζ αλίρλεπζε ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ πθνινγηθψλ επηπέδσλ. 

-Ζ εμέηαζε ησλ ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ζπγγξαθέα. 

-Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ. 

 

 Παξάδεηγκα: 

Κείκελν αλαθνξάο: «Διέλε» (Β΄ Λπθείνπ) 

Όξνη αλαδήηεζεο: «Γαιαδφπισξν θαξάβη». 

Τπφζεζε εξγαζίαο: Να δηεξεπλεζνχλ νη πθνινγηθέο επηινγέο ηνπ πνηεηή σο πξνο ηε 

ρξήζε επηζέησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε αθελφο ηα επίζεηα πνπ 

απνδίδνληαη ζηε ιέμε «θαξάβη» (θνηλά, ζπάληα θαη λενινγηζκνχο) θαη αθεηέξνπ ηα θνζκεηηθά 

επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πνίεκα «Έλαο γέξνληαο ζηελ αθξνπνηακηά». Αθνχ 

ζπγθεληξψζνπκε ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ επηζέησλ ζηελ πνίεζε ηνπ 

εθέξε, ζρνιηάδνπκε ηελ επηινγή ηνπ επηζέηνπ «γαιαδφπισξνπ» ζην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα 

(ζηνλ ζρνιηαζκφ καο ιακβάλνπκε ππφςε απφ πνηα αθεγεκαηηθή θσλή εθθέξεηαη ε ιέμε θαη 

αηηηνινγνχκε γηα πνηνλ ιφγν ν πνηεηήο επηιέγεη απηφ ην χθνο νκηιίαο γηα ην πνηεηηθφ πξφζσπν 

πνπ ην εθθέξεη). 

 

δ) πλδπαζηηθέο αλαδεηήζεηο  

 Οη παξαπάλσ ηχπνη αλαδεηήζεσλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε πξνηάζεηο 

εξγαζίαο (ι.ρ. αλαδεηήζεηο ζε επίπεδν ζεκαηηθφ θαη ιεμηθνινγηθφ ή 

ιεμηθνινγηθφ θαη πθνινγηθφ), κε ζηφρν: ηελ πνιχπιεπξε αλάγλσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ· ηε κειέηε βαζηθψλ ζεκάησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζεθεξηθήο πνίεζεο· ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ θνξηίνπ ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο, κέζα απφ 

δηαθεηκεληθέο αλαγλψζεηο. 
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 Παξάδεηγκα: 

Κείκελν αλαθνξάο: «Πάλσ ζ' έλαλ μέλν ζηίρν» (Β΄ Λπθείνπ) 

Όξνη αλαδήηεζεο: Οηθνγέλεηα ιέμεσλ «Θάιαζζα». 

Τπφζεζε εξγαζίαο: πγθεληξψλνπκε φιεο ηηο ιέμεηο (νπζηαζηηθά, επίζεηα, ξήκαηα θαη 

επηξξήκαηα) πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα «ζάιαζζα», ψζηε λα κειεηήζνπκε ηελ παξνπζία ηεο 

ζάιαζζαο ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε απφ άπνςε ζεκαηηθή, ιεμηινγηθή θαη πθνινγηθή. 

Δλδεηθηηθή πνξεία δηεξεχλεζεο: 

1. Με ηε βνήζεηα ιεμηθψλ, ζπληάζζνπκε έλαλ θαηάινγν κε ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα «ζάιαζζα», θαη ηηο δηαθξίλνπκε ζε φζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξίπνπ σο ζπλψλπκεο, 

γηα λα δειψζνπλ ηε «ζάιαζζα», θαη ζε φζεο παξαπέκπνπλ έκκεζα ζηε «ζάιαζζα». 

2. Αθνχ ζπγθεληξψζνπκε ηα ρσξία φπνπ απαληνχλ νη ιέμεηο ζηνπο ηφκνπο Πνηήκαηα 

θαη Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ Β', δηεξεπλνχκε ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

(α) Πφζν ζπρλή είλαη ε ρξήζε φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζάιαζζα κέζα ζην ζπλνιηθφ 

ιεμηιφγην ηνπ εθέξε; 

(β) Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα, γηα λα δειψζνπλ ηελ έλλνηα 

«ζάιαζζα»; Ση κέξε ηνπ ιφγνπ είλαη (ι.ρ. πεξηζζφηεξα ξήκαηα ή νπζηαζηηθά); 

(γ) Απφ ηε κειέηε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ην ζεκαζηνινγηθφ εχξνο 

πνπ έρεη θαζεκηά απφ απηέο ηηο ιέμεηο ζηνλ εθέξε, θαζψο θαη ην επίπεδν ρξήζεο ηεο (ι.ρ. 

θπξηνιεμία, κεηαθνξά, ρξήζε ηερληθήο νξνινγίαο θ.ν.θ.); 

(δ) Απφ ηε κειέηε ησλ ζπκθξαδνκέλσλ κπνξεί λα δηαθξηζνχλ απφ πθνινγηθή άπνςε νη 

ιέμεηο ζε ιφγηεο, ηδησκαηηθέο, πξνθνξηθέο, πνηεηηθέο θηι.; 

(ε) Πφζεο απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηθφλεο θαη παξνκνηψζεηο; 

Τπάξρνπλ κεηαθνξηθέο ρξήζεηο θαη, αλ λαη, πψο εμεγνχληαη;  

(ζη) ε πνηα πνηήκαηα ηνπ εθέξε εκθαλίδνληαη νη ιέμεηο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 

ψζηε λα κηιάκε γηα ινγνηερληθφ κνηίβν; 

(δ) Με πνηνλ ηξφπν ζπλήζσο παξηζηάλεηαη ε ζάιαζζα; Πνηεο ζαιαζζηλέο εηθφλεο 

πξνηηκά ν πνηεηήο; 

(ε) Με πνηα άιια αγαπεκέλα κνηίβα-ζέκαηα ζπκπιέθεηαη ην ζέκα ηεο «ζάιαζζαο» 

ζηελ πνίεζε ηνπ εθέξε; 

(ζ) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζαιαζζηλνχ ηνπίνπ ζηελ εηθνλνγξαθία εηδηθά θαη ζηελ 

πνίεζε γεληθφηεξα ηνπ εθέξε; 

 

 Άιιεο πξνηάζεηο: 

Κείκελν αλαθνξάο: «Πάλσ ζ' έλαλ μέλν ζηίρν» (Β΄ Λπθείνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: Λέμεηο ζρεηηθέο κε ηνλ Οδπζζέα (ι.ρ. Ηζάθε, Σξνία, ζχληξνθνη, εηξήλεο, 

Κχθισπαο θ.ν.θ.). 
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Κείκελν αλαθνξάο: «Με ηνλ ηξφπν ηνπ Γ..» (Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: Οπζηαζηηθά, επίζεηα, ξήκαηα θαη επηξξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιέμεηο 

«ηαμίδη» «θαξάβη», θαη παξάγσγεο ιέμεηο. 

Κείκελν αλαθνξάο: «Σειεπηαίνο ζηαζκφο» (Β΄ Λπθείνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: Οπζηαζηηθά, επίζεηα, ξήκαηα θαη επηξξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιέμεηο 

«θεγγάξη», «άζηξα», «λχρηα», θαη παξάγσγεο ιέμεηο. 

Κείκελν αλαθνξάο: «Σειεπηαίνο ζηαζκφο» (Β΄ Λπθείνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: «Νφζηνο», «επηζηξνθή», «γπξηζκφο», θαη ζπλψλπκεο-παξάγσγεο ιέμεηο. 

Κείκελν αλαθνξάο: «Διέλε» (Β΄ Λπθείνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: Γηεξεχλεζε ησλ θπξίσλ νλνκάησλ (αλζξσπσλπκίσλ θαη ηνπσλπκίσλ). 

Κείκελν αλαθνξάο: «Δπί Αζπαιάζσλ ...» (Β΄ Λπθείνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: «Πέηξεο», «θνιφλεο», «κάξκαξα», «κλεκεία», «αγάικαηα», θαη ζπλψλπκεο-

παξάγσγεο ιέμεηο. 

Κείκελν αλαθνξάο: «Ο βαζηιηάο ηεο Αζίλεο» (Β΄ Λπθείνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: «Φσο»-«ζθνηάδη», «επηθάλεηα»-«βάζνο», «παξφλ»-«παξειζφλ», «παξνπζία»-

«απνπζία», θαη ζπλψλπκεο-παξάγσγεο ιέμεηο. 

Κείκελν αλαθνξάο: «Σειεπηαίνο ζηαζκφο» (Β΄ Λπθείνπ) 

ξνη αλαδήηεζεο: «ζαλ», «σζάλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γε ή κε 

γεσξγηθέο εξγαζίεο (ι.ρ. ζπέξλσ, ζεξίδσ, ηξχγνο, ρψκα, ρσξάθη θ.ν.θ.). 

 

ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί (εηθφλα 56) νη καζεηέο έρνπλ αλαιάβεη κηα κηθξή 

εξεπλεηηθή εξγαζία: λα αλαδεηήζνπλ ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ησλ αγαικάησλ ζην πνηεηηθφ 

έξγν ηνπ Γ. εθέξε: ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ πνηεηηθψλ απνζπαζκάησλ κέζσ αλαδήηεζεο 

κε ηε ιέμε-θιεηδί «αγαικ%»∙ δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ηη είδνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ν πνηεηήο γηα ηα αγάικαηα)· ηαμηλφκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  
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Εικόνα 56 Αναηιτθςθ "άγαλμ%" ςτον Συμφραςτικό Ρίνακα Λζξεων του Σεφζρθ (Ρφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα) 

 

5.4 Άλλα  διαδικτυακά περιβάλλοντα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τουσ 

φιλολόγουσ   

Τπάξρνπλ πνιιά δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα, πινχζην πιηθφ θαη πνηθίια εξγαιεία ζην 

δηαδίθηπν. εκαζία έρεη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ απηνχ εληφο ελφο επ-

ξχηεξνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ζχκθσλα θαη κε φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηηο πξνε-

γνχκελεο ελφηεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηθηπαθνχο ηφ-

πνπο.  

ηα Παξαξηήκαηα Β & Γ νη εθπαηδεπηηθνί ζα βξνπλ κηα πην πιήξε παξνπζί-

αζε επηιεγκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ (ζεκαηηθνί θαηάινγνη, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, on-

line ινγηζκηθά, εθπαηδεπηηθέο πχιεο, ζψκαηα θεηκέλσλ), αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

 


