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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Θέµα της παρούσας µελέτης είναι η περιγραφή, ανάλυση και εκµάθηση 

των λεξι(λογι)κών συνάψεων (lexical collocations) της Νέας Ελληνικής. 

Αντικείµενο της έρευνάς µας θα αποτελέσουν συνδυασµοί του τύπου: 

 

(1) δίνω προσοχή σε, παίρνω γεύση από, ρίχνω µια µατιά σε, βάζω υπογραφή 

σε, πιάνω φιλίες µε  κ.λπ.  

 

Το ενδιαφέρον και ο προβληµατισµός γι’ αυτήν την έρευνα έχουν ως 

αφετηρία την παραγωγή λόγου από µη φυσικούς οµιλητές της ελληνικής. Είναι 

φανερό ότι ξένοι σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας σε προχωρηµένο στάδιο που 

έχουν ακολουθήσει συστηµατική διδασκαλία δεν παράγουν φυσικό λόγο και ένα 

τµήµα της λεξιλογικής παραγωγής τους σχετίζεται όχι µε γραµµατικά λάθη αλλά 

µε αποκλίνουσες, σε σχέση µε τις επιλογές των φυσικών οµιλητών, επιλογές 

λέξεων, φράσεων, εκφράσεων.  

Η εφαρµοσµένη γλωσσολογία µελετά τις λεξι(λογι)κές συνάψεις, δηλαδή, 

το κοµµάτι της λεξιλογικής παραγωγής, το οποίο δεν είναι ούτε ελεύθερο ούτε 

απόλυτα παγιωµένο. Η βιβλιογραφία της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας γύρω από 

τις λεξι(λογι)κές συνάψεις είναι εκτεταµένη και εντοπίζεται στους εξής τοµείς: 

1) Λεξικολογία-λεξικογραφία  

2) Υπολογιστική γλωσσολογία: εµφάνιση των λεξι(λογι)κών συνάψεων στα ηλε-

κτρονικά σώµατα κειµένων   

Στο κεφάλαιο 1 θα αποσαφηνίσουµε τη χρήση του όρου collocation στους 

παραπάνω επιστηµονικούς κλάδους. Η αποσαφήνιση αυτή κρίνεται απαραίτητη 

για τον καθορισµό της θεωρητικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουµε. 

Η εφαρµοσµένη γλωσσολογία ερευνά και την εκµάθηση των λεξι(λογι)κών 

συνάψεων. Στο κεφάλαιο 2 θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά του λόγου του 

φυσικού και του µη φυσικού οµιλητή µε έµφαση στη συµφραστική ικανότητα 

(collocational competence) ως επικοινωνιακή ικανότητα και φυσικότητα στο λόγο. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν την 
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κατάκτηση και εκµάθηση των λεξι(λογι)κών συνάψεων. Ο φυσικός οµιλητής 

διαθέτει διαισθήσεις για τους αποδεκτούς και τους µη αποδεκτούς συνδυασµούς 

στη γλώσσα του, ενώ παράλληλα ένα µέρος της παραγωγής του αποτελείται από 

τυποποιηµένες φράσεις. Ο µη φυσικός οµιλητής από την άλλη δεν έχει ανάλογη 

γλωσσική συµπεριφορά.  

 Η λεξικολογία µάς δίνει εργαλεία περιγραφής των λεξι(λογι)κών συνάψεων 

και, πιο συγκεκριµένα, των ρηµατο-ονοµατικών περιφράσεων (Ρ + ΟΥΣ): 

-σηµασιολογική εξάρτηση του συστατικού Α (ρήµατος) από το συστατικό Β       

(ουσιαστικό) 

-σηµασιολογική «εξειδίκευση» του Α (specialized sense): µεταφορική, τεχνική 

σηµασία, απολεξικοποιηµένο στοιχείο 

-κυριολεκτική σηµασία του συστατικού Β  

-περιορισµένη συµφραστικότητα (restricted collocability) 

Με τα εργαλεία της λεξικολογίας θα οριοθετήσουµε τις συνάψεις στα Ν.Ε. και θα 

τις εντάξουµε στο φάσµα της λεξιλογικής παραγωγής. Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις 

αποτελούν το µεσαίο τµήµα του φάσµατος (κεφάλαιο 3). 

 
Αδέσµευτη φράση 

(free phrase) 

Λεξι(λογι)κή σύναψη 

(collocation) 

Στερεότυπη φράση  

(idiom) 

παίρνω το εισιτήριο από 

κάπου/κάποιον 

παίρνω θάρρος, δύναµη, παράδειγµα από 

παίρνω µια απόφαση να 

παίρνω έναν υπνάκο 

παίρνω δρόµο από 

παίρνω πόδι από 

δίνω το βιβλίο σε κάποιον  δίνω θάρρος, δύναµη σε 

δίνω προσοχή, σχήµα σε 

δίνω εξετάσεις σε 

δίνω τα παπούτσια στο χέρι 

 

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να εστιάσουµε σε µια βαθύτερη και 

ουσιαστικότερη περιγραφή των συνδυασµών αυτών. 

 Έχοντας την αίσθηση ότι στις λεξι(λογι)κές συνάψεις το ρήµα παίζει 

σηµαντικό ρόλο, στο κεφάλαιο 4 θα ασχοληθούµε µε την ανάλυση των light verb 

constructions της Γενετικής Γραµµατικής. Η ανάλυση αυτή: 

Α. προβάλλει το ουσιαστικό ως κυρίαρχο στοιχείο του κατηγορήµατος 

Β. κάνει λόγο για «κενό» ρήµα 
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Και οι δύο παραπάνω αρχές της θεωρίας δεν περιγράφουν επαρκώς και 

αποτελεσµατικά το σύνολο των συµφραστικών παραγωγών της ελληνικής, τις 

λεξι(λογι)κές συνάψεις. 

 Με αφετηρία την αρχική µας αίσθηση ότι το ρήµα παίζει σηµαντικό ρόλο 

στις λεξι(λογι)κές συνάψεις, στο κεφάλαιο 5 ερευνούµε το πρωτοτυπικό ρήµα και 

τις περιφράσεις που αυτό σχηµατίζει. Τα πρωτοτυπικά ρήµατα 

(2) δίνω, παίρνω, βάζω, βγάζω, ρίχνω, τραβάω, πιάνω, αρπάζω, κρατώ, 

αφήνω, φέρνω, βρίσκω, δείχνω 

α) είναι δίπτωτα 

β) αποδίδουν τρία ορίσµατα (x: δράστης ή αποδέκτης, y: θέµα, z: στόχος ή τόπος ή 

πηγή) 

γ) η ενέργειά τους αφορά το φυσικό κόσµο 

δ) το λεξικό ποιόν τους δηλώνει µεταβολή (transition) (δηλ. η δράση 

πραγµατώνεται σε 2 φάσεις και καταλήγει µε αλλαγή). 

Εργαλεία στην ανάλυσή µας αποτελούν τα συστατικά σηµασίας του 

κατηγορήµατος: ορίσµατα (arguments) και θεµατικοί ρόλοι (θ-roles). 

Επιχειρηµατολογούµε για µια διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία το 

πρωτοτυπικό ρήµα και τελικό σηµείο το απολεξικοποιηµένο ρήµα µε ενδιάµεσα 

στάδια. Το απολεξικοποιηµένο ρήµα σε καµία περίπτωση δεν είναι «κενό».  

Θα διακρίνουµε 3 στάδια στη διαδικασία. Τα στοιχεία µετάβασης από το ένα 

στάδιο στο άλλο είναι ξεκάθαρα και αφορούν τόσο  τα ορίσµατα (εξωτερικό και 

εσωτερικά) και τους θεµατικούς ρόλους όσο και τα συµπληρώµατα 

(complements). Στο τελικό στάδιο η περίφραση ανασυγκροτείται. Θα 

διαπιστώσουµε 3 εσωτερικά στάδια ανάλογα µε το αν ευνοείται το ουσιαστικό ή η 

περίφραση ως νέα γλωσσική κατηγορία.  

Η διαδικασία αυτή καθώς και η διαίσθησή µας για το σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζει το ρήµα ως και το τελικό στάδιο µάς οδηγεί στο κεφάλαιο 6 στη 

σηµασιολογική αποσύνθεση (semantic decomposition) τόσο του πρωτοτυπικού 

ρήµατος όσο και των περιφράσεών του. Η σηµασιολογική αποσύνθεση αφορά την 

λεξική εννοιακή δοµή (lexical conceptual structure) του κατηγορήµατος και πιο 

συγκεκριµένα: τους κύριους συµµετέχοντες (participants), τη γεγονοτική δοµή 

(event structure), τη δυναµική της κατεύθυνσης της ρηµατικής ενέργειας (force 
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dynamics) και το πλαίσιο του ρήµατος (frame). Στόχος της σηµασιολογικής 

αποσύνθεσης είναι η ανίχνευση των σηµασιακών στοιχείων του ρήµατος, 

πρωτευόντων και δευτερευόντων, τα οποία αποτελούν έναυσµα (trigger) για τη 

συνεµφάνισή του µε το ουσιαστικό και τη δηµιουργία της περίφρασης. Η 

συνεµφάνιση ρήµατος και ουσιαστικού κινητοποιείται τόσο από το ρήµα όσο και 

από το ουσιαστικό και δεν είναι αυθαίρετη. 

Στόχος µας είναι να δείξουµε ότι οι λεξι(λογι)κές συνάψεις εντάσσονται 

στο σύστηµα της γλώσσας. Με βάση αυτό µπορούµε να ερµηνεύσουµε τη 

συµφραστική ικανότητα του οµιλητή. Είναι η ικανότητά του να παράγει τυπικές 

λεξι(λογι)κές συνάψεις.  

 Στο τελευταίο κεφάλαιο θα επιστρέψουµε στο ζήτηµα στο οποίο 

επικεντρωθήκαµε αρχικά, το µη φυσικό οµιλητή της ελληνικής, ο οποίος, αν και 

προχωρηµένης ελληνοµάθειας, δεν έχει τη γλωσσική συµπεριφορά του φυσικού 

οµιλητή. Θα επιχειρήσουµε µια πρόταση διδασκαλίας των λεξι(λογι)κών 

συνάψεων µε έµφαση στη σηµασιολογική επεξεργασία των συνδυασµών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ COLLOCATION ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 

ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Ο όρος collocation απαντάται σε αρκετά πεδία έρευνας τόσο της 

θεωρητικής όσο (κυρίως) της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας. Οι διαφορετικοί 

κλάδοι προσεγγίζουν και ορίζουν διαφορετικά την οµάδα των λεξικών 

συνδυασµών που ονοµάζουν collocations. Γι’ αυτό το λόγο, σκόπιµα, σε αυτό το 

κεφάλαιο διατηρούµε τον αγγλικό όρο. Στο τέλος του κεφαλαίου θα προτείνουµε 

την ελληνική µετάφραση που θα υιοθετηθεί σε αυτή την εργασία. Απαραίτητο 

είναι να διασαφηνιστούν οι προσεγγίσεις, οι ορισµοί και τα πορίσµατα της κάθε 

θεωρίας σχετικά µε αυτούς τους λεξικούς συνδυασµούς. Σε αυτό το τµήµα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα ασχοληθούµε µε το πώς προσεγγίζει και πώς 

ορίζει τα collocations η σηµασιολογία,  η λεξικολογία και λεξικογραφία, και η 

υπολογιστική γλωσσολογία.  

 

1.1. Σηµασιολογία 

 

O Firth1 (1957a:197) υποστηρίζει ότι «τα collocations µιας λέξης 

αποτελούν µέρος της σηµασίας της συγκεκριµένης λέξης». Για παράδειγµα, στο 

συνδυασµό dark night, µια από τις σηµασίες της λέξης night προκύπτει από τη 

συνεµφάνισή της µε τη λέξη dark και το αντίστροφο. Εν ολίγοις, ο Firth 

υποστηρίζει ότι, για να καθορίσουµε πλήρως τη σηµασία µιας λέξης, πρέπει να 

εξετάσουµε και τις λέξεις µε τις οποίες συνεµφανίζεται στο λόγο και τι παραπάνω 

στοιχεία προσδίδουν οι συνδυασµοί που προκύπτουν στη λέξη που εξετάζουµε.  

 Ο Palmer (1981:76-9) εισάγει τον προβληµατισµό αν η σηµασία των 

λέξεων καθορίζει τα collocations αυτών των λέξεων ή αν συµβαίνει το 

αντίστροφο, δηλαδή, αν τα collocations µιας λέξης καθορίζουν τη σηµασία αυτής 

της λέξης. Υποστηρίζει ότι, παρόλο που ένα collocation προσδιορίζεται κατά 

                                                 
1 Ο Firth λειτουργεί στο πλαίσιο του δοµισµού, όπου το πλέγµα των συνταγµατικών και 
παραδειγµατικών σχέσεων οριοθετούν τη σηµασία.  
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µεγάλο βαθµό από τη σηµασία, µερικές φορές αυτά έχουν πιο ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά και δεν µπορούµε να τα προβλέψουµε µε βάση τη σηµασία των 

επιµέρους λέξεων. Για παράδειγµα, η µόνη διαφορά ανάµεσα στις αγγλικές λέξεις 

herd (κοπάδι) και flock (κοπάδι) είναι ότι η µία συνεµφανίζεται µε τη λέξη cows 

και η άλλη µε τη λέξη sheep.  

Παράλληλα, ενώ υπάρχει ο συνδυασµός blond hair δεν είναι δυνατοί οι 

συνδυασµοί *blond door, *blond dress, ακόµα και αν το χρώµα είναι το ίδιο µε 

αυτό των µαλλιών.  

Ο Palmer µάλιστα προχωρεί σε µια διπλή ταξινόµηση: 

Α) collocations τα οποία είναι προβλέψιµα από τη σηµασία των 

συνεµφανιζόµενων λέξεων και  

Β) collocations τα οποία δεν µπορούν να προβλεφθούν από τη σηµασία των 

συνεµφανιζόµενων λέξεων.  

Σε αυτό το σηµείο τονίζει ότι κάποιοι γλωσσολόγοι θα ήθελαν να περιορίσουν τον 

όρο collocation µόνο στη δεύτερη οµάδα λεξικών συνδυασµών, δηλαδή, σε αυτά 

που δεν µπορούν να προβλεφθούν από τη σηµασία των συνεµφανιζόµενων 

λέξεων, αλλά είναι δύσκολο και ίσως λάθος να τραβήξουµε µια διαχωριστική 

γραµµή ανάµεσα σε αυτές τις δύο οµάδες.  

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι συχνά είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουµε αν ένα 

collocation καθορίζεται από τη σηµασία, γιατί η σηµασία του ενός από τα µέρη 

που συµµετέχουν στο συνδυασµό φαίνεται να εξαρτάται από το συνδυασµό ως 

όλον. Συν τοις άλλοις, µπορούµε να δώσουµε µια σηµασιολογική εξήγηση ακόµα 

και για τους πιο δεσµευµένους συνδυασµούς (restricted collocations) 

προσδιορίζοντας τις επιµέρους λέξεις µε πολύ συγκεκριµένες σηµασίες. Για 

παράδειγµα, στα collocations white coffee, white wine, white people µπορούµε να 

προτείνουµε ότι το white εδώ φέρει τη σηµασία «µε την πιο ανοιχτόχρωµη 

απόχρωση των χρωµάτων που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη οντότητα». 

 Ο Cruse (1986: 40) στο κεφάλαιο «Idioms and collocations» αναφέρει ότι ο 

όρος collocation αναφέρεται σε ακολουθίες λεξικών τεµαχίων που κατά συνήθεια 

συνεµφανίζονται, οι οποίες όµως είναι πλήρως διαφανείς µε την έννοια ότι κάθε 

λεξικό συστατικό αποτελεί ταυτόχρονα ένα σηµασιολογικό συστατικό:  

(1) fine weather, torrential rain, light drizzle, high winds.  
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O Lyons (1995: 62) εισάγει τον όρο collocation στο κεφάλαιο στο οποίο 

εξετάζει τη συνωνυµία. Τονίζει ότι οι συνώνυµες λέξεις δεν έχουν την ίδια 

εµβέλεια συµφραστικότητας (collocational range), δεν εµφανίζονται στα ίδια 

γλωσσικά περιβάλλοντα (context). 

 Ο Saeed (1997) ορίζει ως collocation την τάση κάποιων λέξεων 

επανειληµµένως να συνεµφανίζονται. Για παράδειγµα, τα επίθετα strong, powerful 

παρουσιάζουν την εξής συµφραστικότητα: 

(2) strong tea,   *powerful tea 

*strong car,     powerful car 

strong arguments,    powerful arguments 

(βλ. και Lyons 1995 παραπάνω) 

Τα collocations διέρχονται από µια διαδικασία απολίθωµατοποίησης2 

(fossilization) µέχρι να γίνουν παγιωµένες εκφράσεις (Saeed 1997:60). Έτσι οι 

παρακάτω συνδυασµοί αποτελούν πλέον παγιωµένα collocations: 

(3) hot and cold running water, *cold and hot running water 

husband and wife, salt and vinegar, fish and chips, curry and rice 

 

Μετά το Firth ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε πολύ σε κλάδους της 

εφαρµοσµένης γλωσσολογίας. ∆ιαπιστώνουµε ότι ο όρος collocation παραπέµπει 

σε κάτι διαφορετικό ανάλογα µε τον κλάδο της επιστήµης.  

 

                                                 
2 Βλ. Κατσιµαλή (2005) για την απολιθωµατοποίηση ως διαδικασία και την απολίθωση ως 
αποτέλεσµα.  
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1.2. Λεξικολογία - Λεξικογραφία  

 

1.2.1. Λεξικολογία 

 

Η λεξικολογία αποτελεί ιδιαίτερο επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας και 

µελετά τη γλωσσική µονάδα λέξη3 (φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη και 

σηµασιολογία της). 

Ο όρος collocation απαντά κατεξοχήν στη λεξικολογία, στο πεδίο της 

φρασεολογίας4 (phraseology). Στην Encyclopedia of Language and Linguistics 

(1994) δίνεται ο εξής ορισµός για τα collocations:  

Associations of two or more lexemes (or roots) recognized in and 

defined by their occurrence in a specific range of grammatical 

constructions: HEAV- + RAIN: heavy rain, rain heavily (Cowie 1994: 

3169). 

Ο ορισµός αυτός κάνει λόγο για λεξικές ρίζες οι οποίες συνεµφανίζονται σε 

διαφορετικές γραµµατικές δοµές (Ρ + ΟΥΣ, Ρ + ΕΠΙΡ, ΕΠΙΘ + ΟΥΣ, ΜΤΧ + 

ΕΠΙΡ). Ένα ελληνικό παράδειγµα θα ήταν το εξής: 

(4) άρωµ-       +         ελαφρ-, βαρ-: 

Ελαφρύ / βαρύ     άρωµα 

Ελαφριά / βαριά   αρωµατισµένο  

 

H Moon (1997:41) κάνει λόγο για ένα νέο µοντέλο γλωσσικής ανάλυσης, το 

συµφραστικό µοντέλο (collocationist model), το οποίο στηρίζει την ανάλυση στη 

δυνατότητα πρόβλεψης των συνεµφανίσεων (co-occurrences) των λέξεων. Το 

µοντέλο αυτό αξιοποιεί ηλεκτρονικά σώµατα κειµένων και οι στόχοι του είναι 

διδακτικοί (συγγραφή λεξικών, γλωσσική διδασκαλία στην τάξη). Στο πλαίσιο του 

µοντέλου αυτού παρουσιάζεται ένας ορισµός του τι είναι δεσµευµένες συνάψεις 

(restricted collocations) (Moon 1997:43): 

                                                 
3 Μπακάκου-Ορφανού (2005) 
 
4 Η φρασεολογία µιας γλώσσας αποτελείται από τις περιορισµένες (στη χρήση) και / ή δεσµευµένες 
(στη σύνταξη και σηµασία) σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό µη µονολεκτικές µονάδες της 
γλώσσας (βλ. κεφ. 3).  



 14

 Οι δεσµευµένες συνάψεις αποτελούνται από λέξεις που 

εµφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο συγκείµενο αυτών των 

λέξεων ή στο συγκείµενο µιας περιορισµένης οµάδας λέξεων.  

 

Οι παραπάνω ορισµοί (Cowie 1994, Moon 1997) βασίζονται στον όρο co-

occurrence (συνεµφάνιση) δύο στοιχείων. Μπορούµε να µιλήσουµε για 

συνεµφάνιση δύο στοιχείων στον πραγµατωµένο λόγο. Οι µελετητές όµως δεν 

αποσαφηνίζουν αν η συνεµφάνιση σχετίζεται µόνο µε τη συχνότητα εµφάνισης 

των συνδυασµών αυτών ή αν σχετίζεται µε τη σηµασία των στοιχείων που 

απαρτίζουν το συνδυασµό. Στηρίζονται, δηλαδή, στις λεξικές πραγµατώσεις των 

collocations στο κείµενο χωρίς να εξετάζουν το γιατί ή το πώς αυτές οι λέξεις 

συνεµφανίζονται.  

  

Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο της λεξικολογίας εντοπίζονται ορισµοί 

των collocations οι οποίοι µελετούν τα σηµασιολογικά στοιχεία των λέξεων που 

συναπαρτίζουν το συνδυασµό. Οι ορισµοί αυτοί προβάλλουν ως βασικά 

χαρακτηριστικά: 

Α. την εξάρτηση του ενός στοιχείου από το άλλο 

Β. τη µη δυνατότητα εναλλαγής του Α (το ένα τµήµα του συνδυασµού) ή του Β 

(το άλλο τµήµα του συνδυασµού)  από συνώνυµες λέξεις. Πιο συγκεκριµένα: 

 

1) Ένα collocation ΑΒ είναι ένας λεξικός συνδυασµός, του οποίου το 

σηµαινόµενο Χ προέρχεται από το σηµαινόµενο ενός από τα δύο 

συστατικά του συνδυασµού, για παράδειγµα του Α, και από ένα 

σηµαινόµενο Ψ [Χ=Α+Ψ], το οποίο εκφράζει το λέξηµα Β εξαρτώµενο 

από το Α. ∆ηλαδή, το σηµαίνον του collocation δεν µπορεί να δοµηθεί 

χωρίς περιορισµούς (Mel΄čuk 1998:30) 

(5) give a look, black coffee, deeply moved, rancid butter 

 

2) Τα collocations είναι λεξικοί συνδυασµοί στους οποίους το ένα 

στοιχείο έχει µια τεχνική σηµασία ή µια εδραιωµένη µεταφορική 

σηµασία, που έχει χάσει πια την ισχύ της (Cowie 1991:102).  
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Σε µια παλιότερη µελέτη του για τη θέση των collocations και των idioms στα 

λεξικά για τους ξένους φοιτητές ο Cowie (1981: 24) δίνει τον παρακάτω ορισµό 

για το τι είναι collocation: 

 

3) Πρόκειται για µια σύνθετη µονάδα (composite unit) στην οποία 

υπάρχει δυνατότητα λεξικής εναλλαγής (substitutability) του ενός 

στοιχείου του συνδυασµού (το άλλο στοιχείο παραµένει ανέπαφο). 

(6) run a business, wages freeze 

Ο ορισµός αυτός κάνει λόγο για τα περιθώρια εναλλαγής των στοιχείων του 

συνδυασµού. Μόνο στο ένα στοιχείο του συνδυασµού παρατηρείται δυνατότητα 

λεξικής εναλλαγής. Τα collocations, δηλαδή, παρουσιάζουν περιορισµένη 

συµφραστικότητα (restricted collocability).  

Ο Cowie (1992) ορίζει κριτήρια εντοπισµού των collocations µέσα στα κείµενα 

εφηµερίδας. Με τρία κριτήρια ένας λεξικός συνδυασµός κατατάσσεται στα 

collocations: 

Α) το ρήµα χρησιµοποιείται µε «εξειδικευµένη»5 (specialized) σηµασία: δηλαδή, 

ή είναι απολεξικοποιηµένο (delexical6: make a decision), ή χρησιµοποιείται µε 

µια µεταφορική σηµασία (figurative sense: abandon a principle) ή µε µια τεχνική 

σηµασία (technical sense: enact measures).  

Β) µε ένα τεστ υποκατάστασης (commutation test) διαπιστώνεται αν το 

συγκεκριµένο ρήµα είναι το µόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή αν και κάποιο 

συνώνυµο ρήµα είναι αποδεκτό.  

(7) abandon/give up a cherished principle (ρήµα µε δυνατότητα εναλλαγής) 

run a deficit (δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής) 

Γ)  εξετάζεται αν το ουσιαστικό είναι η µοναδική επιλογή ή αν µια µικρή οµάδα 

στοιχείων µπορεί να υποκαταστήσει το ουσιαστικό.  

(8) have a voice/say in sth 

chair the soviet/meeting/session 

 

                                                 
5 Περισσότερα για την «εξειδικευµένη» σηµασία βλ. κεφ. 3.  
 
6 Ο όρος delexical verb απαντά κατά κόρον στη βιβλιογραφία. Σε καµία όµως µελέτη δε γίνεται 
σαφές τι εννοούν µε αυτόν τον όρο, πόσα και ποια είναι τα delexical verbs των αγγλικών.  
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Το Β και το Γ στην ουσία ελέγχουν την περιορισµένη συµφραστικότητα, όπως την 

αναφέρει ο Cowie (1981). Από το Α προκύπτουν τα Β και Γ. Εξαιτίας της 

εξειδικευµένης σηµασίας του ενός στοιχείου του συνδυασµού η συµφραστικότητα 

είναι περιορισµένη. Στο κεφ. 3 θα παρουσιάσουµε µε παραδείγµατα τους τρεις 

παράγοντες που οδηγούν στην περιορισµένη συµφραστικότητα (µεταφορική 

σηµασία, τεχνική σηµασία, απολεξικοποιηµένο στοιχείο). Το τεστ της 

υποκατάστασης του ρήµατος µε ένα συνώνυµο ρήµα (κριτήριο Β) δεν θα 

εξυπηρετήσει την ανάλυσή µας. Τα ρήµατα που αναλύουµε δεν υποκαθίστανται 

από συνώνυµο ρήµα. Αντίθετα το κριτήριο Γ εξυπηρετεί την ανάλυση, µια και στη 

µεταφορική χρήση του συνδυασµού το ρήµα συνεµφανίζεται µε µικρές οµάδες 

ουσιαστικών.  

 

Συνοψίζοντας, στον κλάδο της λεξικολογίας έµφαση δίνεται στα εξής 

χαρακτηριστικά των collocations: 

Α. στη σηµασιολογική εξάρτηση του Α από το Β  (Mel΄čuk 1998). 

Β. στη σηµασιολογική ιδιαιτερότητα του ενός στοιχείου (του Α) (µεταφορική 

σηµασία, τεχνική σηµασία, απολεξικοποιηµένο στοιχείο) (Cowie 1992). 

Γ. στην περιορισµένη δυνατότητα λεξικής εναλλαγής στα στοιχεία του 

συνδυασµού, δηλαδή, στην περιορισµένη συµφραστικότητα (Cowie 1981). 

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά θα αποτελέσουν τη βάση της ανάλυσής µας για τις 

λεξι(λογι)κές συνάψεις στο κεφ. 3.  

 

1.2.2. Λεξικογραφία  

 

Κύρια ενασχόληση της λεξικογραφίας αποτελεί η συγγραφή ενός λεξικού. 

Πιο συγκεκριµένα, καθορίζει το είδος και το σκοπό συγκρότησης του λεξικού, την 

επιλογή των ληµµάτων, τη σειρά µε την οποία παρουσιάζονται οι σηµασίες κ.ά. Η 

λεξικογραφία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο ο οποίος υποστηρίζεται και λαµβάνει 

υπόψη του τα πορίσµατα της λεξικολογίας7. Η λεξικογραφία µε άλλα λόγια 

αποτελεί την εφαρµογή της λεξικολογίας (θεωρία).  

                                                 
7 Μπακάκου-Ορφανού (2005) 
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Στη συνέχεια καταγράφεται πώς χρησιµοποιείται ο όρος collocation  στα λεξικά. 

Καταρχάς, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο όρος collocation δεν απαντά στα λεξικά 

της ελληνικής γλώσσας. Άρα, για τα ελληνικά λεξικά θα εξετάσουµε το πώς 

αντιµετωπίζονται οι παγιωµένες φράσεις και περιφράσεις εν γένει.  

 

1.2.2.1. Λεξικά γενικής χρήσης 

 

Α) Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998) 

Στο Λεξικό Μπαµπινιώτη διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες ληµµάτων: τα κυρίως 

λήµµατα, τα  υπο-λήµµατα, τα εσωτερικά λήµµατα (ενδολήµµατα) ή φράσεις και 

τα αποσπασµένα λήµµατα. Τα εσωτερικά λήµµατα ή φράσεις είναι «λεξικές 

συνάψεις (=συντάγµατα) από 2 ή περισσότερες λέξεις που αποτελούν πάγιες 

φράσεις ή εκφράσεις και εκφέρονται στο λόγο από κοινού» (∆οµή Του Λεξικού: 

28). Τα εσωτερικά λήµµατα δηλώνονται µε έντονα γράµµατα.  

Για παράδειγµα: 

Λήµµα «αρχή»:  

Εσωτερικά λήµµατα: στην αρχή, κατ’ αρχάς, κατ’ αρχήν, ευθύς εξαρχής, κάνω 

την αρχή, αρχής γενοµένης, κάθε αρχή και δύσκολη, αρχή άνδρα δείκνυσι κ.ά.  

Τονίζεται ότι τα ερµηνεύµατα των εσωτερικών ληµµάτων φέρουν µεγάλη 

σηµασιολογική βαρύτητα, διότι «οι φράσεις αυτές ως παγιωµένες εκφράσεις 

διαφέρουν από τις πολλές και περιστασιακές λεξικές συνάψεις µιας λέξης, 

διαθέτοντας δική τους σηµασία. Οι φράσεις αυτές προέρχονται είτε από 

λεξιλογικές συνάψεις (π.χ. ανώτατη εκπαίδευση, αντίστροφη µέτρηση) είτε από 

(περι)φραστικές λέξεις (π.χ. φακοί επαφής, λέξη-κλειδί) είτε από παροιµίες (π.χ. και 

την πίτα σωστή και τον σκύλο χορτάτο) είτε από ιδιωτισµούς (δίνω τα παπούτσια 

στο χέρι) είτε από την επιστηµονική ορολογία (π.χ. αντιποίηση αρχής, αναγκαστική 

εκτέλεση)» (∆οµή του Λεξικού:32). 

Άρα στο Λεξικό Μπαµπινιώτη παρατηρούµε τα εξής: 

Οι παγιωµένες φράσεις (οι συνάψεις) καταγράφονται ξεχωριστά στα εσωτερικά 

λήµµατα του λεξικού. Στα εσωτερικά αυτά λήµµατα καταγράφεται η σηµασία 

αυτών των φράσεων. Οι παγιωµένες φράσεις διαφέρουν από τους πολλούς 

περιστασιακούς συνδυασµούς που εµφανίζουν οι συγκεκριµένες λέξεις.  
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Λήµµα δίνω 

Εξετάζοντας το λήµµα δίνω διαπιστώνουµε ότι στα εσωτερικά λήµµατα 

καταγράφονται φράσεις του τύπου: 

δίνω πίσω 

δίνω (σε κάποιον) τα παπούτσια στο χέρι 

δεν δίνω δεκάρα  κ.λπ. 

Ενώ οι συνδυασµοί του τύπου: 

«δίνω (+ουσ) σε φράσεις που δηλώνουν ό,τι και το αντίστοιχο ουσ., λ.χ. δίνω όρκο 

(ορκίζοµαι) / υπόσχεση (υπόσχοµαι) / δάνειο (δανείζω) / προσοχή (προσέχω)» 

εµφανίζονται όχι ως εσωτερικό λήµµα αλλά ως µία από τις σηµασίες του 

συγκεκριµένου ρήµατος και δε δηλώνονται εποµένως µε έντονα γράµµατα 

(σηµασία 12). 

 

Λήµµα ρίχνω 

Στο λήµµα ρίχνω καταγράφονται τα παρακάτω εσωτερικά λήµµατα: 

ρίχνω στον αέρα 

ρίχνω ξύλο 

ρίχνω το παιδί  

ρίχνω ένα βλέµµα σε κάποιον 

ρίχνω φως σε κάτι  

ρίχνω ανάστηµα 

ρίχνω µαύρη πέτρα πίσω µου  κ.λπ. 

Παρατηρούµε ότι οι περιφράσεις ρίχνω µια µατιά, ρίχνω φως οι οποίες δηλώνουν 

ό,τι και το αντίστοιχο ουσιαστικό (κοιτάζω, φωτίζω) καταγράφονται ως εσωτερικά 

λήµµατα (µε έντονα γράµµατα) και όχι ως ξεχωριστή σηµασία όπως διαπιστώσαµε 

στις αντίστοιχες περιφράσεις στο λήµµα δίνω. Παρατηρείται, δηλαδή, µια 

ασυνέπεια ως προς την καταγραφή των περιφράσεων από λήµµα σε λήµµα.  

 

Β) Λεξικό του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη (1998) 

Στο Λεξικό Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη στην εισαγωγή δε γίνεται λόγος για 

εσωτερικά λήµµατα (όπως παρατηρήσαµε στο Λεξικό Μπαµπινιώτη). Οι 

παγιωµένες φράσεις και εκφράσεις ονοµάζονται «φρασεολογία». Οι 
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«…φρασεολογισµοί (ιδιωτισµοί, τυποποιηµένες φράσεις, εκφράσεις, παροιµίες 

κτλ.), που έχουν ξεχωριστή σηµασία, είναι στοιχεία ιδιαίτερα εκφραστικά που 

εµπλουτίζουν την κοινή νεοελληνική και γι’ αυτό καταγράφονται στο ΛΚΝ και 

καταχωρούνται ύστερα από κάθε σηµασία στα οικεία λήµµατα» (Εισαγωγή:ιθ΄). 

Στο ίδιο λεξικό διακρίνονται 

Α) οι φράσεις «(ΦΡ)», στερεότυπες ενώσεις που η σηµασία τους έχει 

αποµακρυνθεί εντελώς από την κυριολεξία:  

 ΦΡ η τελευταία τρύπα του ζουρνά, για άνθρωπο που τον θεωρούµε 

υποδεέστερο και δεν τον υπολογίζουµε 

Β) από τις εκφράσεις «(εκφρ.)», στερεότυπες ενώσεις που απλώς έχουν 

τυποποιηθεί, αλλά παραµένουν κοντά στην κυριολεκτική σηµασία των λέξεων που 

τις συναποτελούν (Εισαγωγή:κ΄): 

 (εκφρ.) είναι στα τελευταία του, πεθαίνει 

 

Λήµµα δίνω 

Στο δεύτερο σύνολο σηµασιών του ρήµατος (ΙΙ) καταγράφεται το εξής: 

Το δίνω µε ουσιαστικό σχηµατίζει περιφράσεις ή εκφράσεις που ισοδυναµούν µε 

το οµόρριζο ρήµα, µε συνώνυµο ρήµα ή µε συνώνυµη έκφραση και δηλώνουν: 1. 

βίαιη, εχθρική ενέργεια: δίνω χαστούκι (χαστουκίζω), ξύλο (δέρνω), κλοτσιά 

(κλοτσάω), ένα φιλί (φιλάω), ένα χάδι (χαϊδεύω), 2. επικοινωνία που γίνεται µε 

διάφορους τρόπους: δίνω απάντηση (απαντώ), υπόσχεση (υπόσχοµαι), αναφορά 

(αναφέρω), εξήγηση (εξηγώ), συµβουλή (συµβουλεύω) κ.λπ.  

Παράλληλα καταγράφονται οι «ΦΡ(άσεις)» 

του δίνω και καταλαβαίνει, δίνω αέρα σε κάποιον, δίνω λαβή/βάση, δίνω γραµµή 

 

Λήµµα ρίχνω 

Στο λήµµα ρίχνω στο τέλος του πρώτου συνόλου σηµασιών (Ι) καταγράφονται οι 

«ΦΡ και εκφράσεις» που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο σύνολο σηµασιών: 

ρίχνω µια µατιά / ένα βλέµµα, το ρίχνω στην τύχη, ρίχνω κάτι κορόνα γράµµατα, 

ρίχνω το γάντι σε κάποιον, ρίχνω φως (σε µια υπόθεση) κ.λπ.  
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Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι καταγράφονται στις «φράσεις και εκφράσεις» από τη 

µια περιφράσεις του τύπου ρίχνω µια µατιά και από την άλλη εντελώς στερεότυπες 

και αδιαφανείς φράσεις του τύπου ρίχνω το γάντι σε κάποιον.  

Επιπλέον, στο δεύτερο σύνολο σηµασιών (ΙΙ) καταγράφεται: 

(σε περιφράσεις µε ουσιαστικό ως αντικείµενο) 1. δηλώνει ότι γίνεται αυτό που 

υπονοεί το ουσιαστικό, συνήθως σε µεγάλο βαθµό: ρίχνω δουλειά, διάβασµα, 

ύψος, µπόι κ.λπ. 

Άρα και στο λεξικό του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη οι περιφράσεις µε το ρήµα 

δίνω καταγράφονται ως ξεχωριστή σηµασία του ρήµατος ενώ οι ίδιες περιφράσεις 

µε το ρήµα ρίχνω καταγράφονται στις «φράσεις και εκφράσεις» του ρήµατος. 

Παρατηρείται, δηλαδή, µια εσωτερική ασυνέπεια από λήµµα σε λήµµα.   

 

1.2.2.2. Λεξικά για µη φυσικούς οµιλητές της γλώσσας 

 

Για την αγγλική γλώσσα έχουν συγγραφεί πολλά λεξικά για τους µη φυσικούς 

οµιλητές/χρήστες της γλώσσας (learners’ dictionary). Τα λεξικά αυτά είτε είναι 

λεξικά γενικής χρήσης (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Collins Cobuild 

English Language Dictionary 1991) είτε είναι ειδικά λεξικά. Όσον αφορά τα ειδικά 

λεξικά, για την αγγλική γλώσσα έχουν συγγραφεί ειδικά λεξικά που περιέχουν 

µόνο collocations: 

1) The Benson Benson & Ilson (BBI) Combinatory Dictionary of English: A guide 

to word combinations (1986) 

2) A Dictionary of English Collocations (1994) 

3) Oxford Collocations Dictionary for Students of English (2002) 

Σε αυτά τα λεξικά κάποιοι ερευνητές χρησιµοποιούν ως βασικό κριτήριο 

για την επιλογή των λεξικών συνδυασµών την υψηλή συχνότητα εµφάνισής τους 

µέσα στα σώµατα κειµένων. Αυτό συµπεραίνεται από τον ορισµό που δίνουν για 

τα collocations. Για παράδειγµα, ο Benson (1990) υποστηρίζει ότι τα collocations 

είναι αυθαίρετοι (arbitrary) και συχνόχρηστοι (recurrent) συνδυασµοί λέξεων. Tα 

λεξικά  

1) The Benson Benson & Ilson (BBI) Combinatory Dictionary of English: A guide 

to word combinations 
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2) Collins Cobuild English Language Dictionary (1991) 

διέπονται από αυτή την αρχή.  

Στο Oxford Collocation Dictionary for students of English (2002:vii) στην 

εισαγωγή στο κεφάλαιο “What is a collocation?” αναφέρεται: 

«collocation είναι ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάζονται οι λέξεις σε µια γλώσσα 

και παράγεται φυσικός λόγος».  

(9) strong wind  αλλά   heavy rain”  και όχι 

 * heavy wind   * strong rain 

Στο ίδιο λεξικό διακρίνονται τα collocations σε: 

Αδύναµα (weak): see a film 

Μεσαίας ισχύος (medium strength) : see a doctor 

∆υνατά (strong)8: see the danger / the reason / the point 

Είναι σαφές εδώ ότι τα collocations συνδέονται µε την παραγωγή φυσικού 

λόγου. Η παραγωγή φυσικού λόγου είναι κάτι που οι µη φυσικοί οµιλητές της 

γλώσσας κατακτούν µε µεγαλύτερη δυσκολία. Στο συγκεκριµένο λεξικό όµως δεν 

γίνεται καθόλου αναφορά για το αν, τουλάχιστον στα συγκεκριµένα παραδείγµατα 

που αναφέρονται, η περιορισµένη και αντικρουόµενη συµφραστικότητα των 

λέξεων µπορεί να έχει σχέση µε τη σηµασία των συγκεκριµένων λέξεων. 

Παράλληλα, προβάλλεται περισσότερο η συνδυαστικότητα των λέξεων γενικώς, 

µε σκοπό να βοηθηθούν οι ξένοι φοιτητές της αγγλικής γλώσσας και όχι µόνο οι 

περιορισµένοι σηµασιολογικά συνδυασµοί όπως θα περίµενε κανείς από ένα 

λεξικό των collocations. Για παράδειγµα στο λήµµα address (verb) καταγράφονται 

τα παρακάτω τα οποία στην ουσία αποτελούν τη γενικότερη συνδυαστικότητα του 

ρήµατος 

1. write name and addresss 

 correctly, properly, personally (I addressed to him personally) 

    phrases: a stamped addressed envelope (Please send a stamped addressed 

envelope ...) 

2. say sth to sb 

    by name, directly (She did not address him by name) 

3. deal with problem 
                                                 
8 Με βάση τη θεωρία της λεξικολογίας collocations αποτελούν µόνο η τελευταία οµάδα (strong 
collocations). Οι άλλες δύο οµάδες είναι αδέσµευτοι/ελεύθεροι συνδυασµοί (free phrases).  
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directly, explicitly, specifically/ fully/ adequately (These concerns were not 

adequately addressed in the report) 

    address yourself to sth (The authors of the book address themselves to the    

question of unemployment) 

ενώ δεν καταγράφεται ο περιορισµένος σηµασιολογικά συνδυασµός address a 

question (απευθύνω ένα ερώτηµα). 

 Συµπερασµατικά, στη λεξικογραφία και πιο συγκεκριµένα, στα λεξικά των 

collocations της αγγλικής δεν υιοθετούνται οι αρχές της λεξικολογίας σχετικά µε 

τους συγκεκριµένους συνδυασµούς. Υιοθετούν ως κριτήρια επιλογής των 

συνδυασµών την υψηλή συχνότητα εµφάνισής τους στα σώµατα κειµένων και 

υποστηρίζουν ότι τα collocations είναι αυθαίρετοι συνδυασµοί λέξεων, κριτήρια 

τα οποία δεν χρησιµοποιεί η θεωρία της λεξικολογίας. Επιπλέον, στα λήµµατα 

παρουσιάζεται η γενικότερη συνδυαστικότητα του λήµµατος και όχι µόνο οι 

συµφραστικοί συνδυασµοί. ∆εν παρατηρείται, δηλαδή, η προσδοκώµενη 

µετάβαση από τη θεωρία (λεξικολογία) στην πράξη (λεξικογραφία). 

 

1.3. Υπολογιστική γλωσσολογία 

 

Η υπολογιστική γλωσσολογία ασχολείται µε τα σώµατα κειµένων9 και 

χρειάζεται να έχει αυστηρά κριτήρια, τα οποία να µπορεί να εφαρµόζει µε στόχο 

την αναγνώριση και την εξαγωγή από τα µεγάλα σώµατα κειµένων των λεξικών 

συνδυασµών που επιθυµεί.  

Τα collocations στη θεωρία της υπολογιστικής γλωσσολογίας είναι πολυλεκτικές 

µονάδες10 (multi-word units). ∆εν υπάρχει περιορισµός στο πόσες λέξεις θα 

περιλαµβάνονται στο συνδυασµό. Ένα collocation µπορεί να έχει πολλές λέξεις 

και κινείται και στο επίπεδο φράσης και στο επίπεδο ολόκληρης πρότασης. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση µε την προσέγγιση της λεξικολογίας, σύµφωνα µε την οποία 

                                                 
9 Σώµατα κειµένων αποτελούν: 
για τα ελληνικά ο Εθνικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας 
Λόγου (www.ilsp.gr),  
ενώ για τα αγγλικά τα British National Corpus (www.nat.corp.ox.ac.uk), το σώµα κειµένων του 
Collins Birmingham University International Language Database (CoBuild) 
(www.collins.co.uk/corpus) καθώς και άλλα.  
 
10 Η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) τις ονοµάζει µη µονολεκτικές λεξικές µονάδες.  
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τα collocations είναι λεξικοί συνδυασµοί που απαρτίζονται από δύο λέξεις (και τα 

συµπληρώµατά τους).  

Καταγράφονται  οι παρακάτω ορισµοί για τα collocations: 

1) Πρόκειται για επανεµφανιζόµενους συνδυασµούς λέξεων που 

συνεµφανίζονται πιο συχνά από ό,τι θα επέτρεπε το τυχαίο και 

ανταποκρίνονται σε αυθαίρετες χρήσεις των λέξεων (Smadja, 1993: 

143). 

 

2) Ένας συνδυασµός λέξεων θεωρείται collocation αν µία από τις 

λέξεις µε συστηµατικό τρόπο προτιµά µια συγκεκριµένη λεξική 

πραγµάτωση της έννοιας της άλλης λέξης (Pearce 2001).  

(10) emotional baggage    strong coffee 

  * emotional luggage    * powerful coffee 

 

3) Collocation είναι µια έκφραση αποτελούµενη από δύο ή 

περισσότερες λέξεις και αποτελεί έναν συµβατικό τρόπο να µιλάµε για 

τα πράγµατα (Manning & Schütze 1999:151).  

Προβάλλεται, δηλαδή, η συµβατικότητα που χαρακτηρίζει τα collocations. 

 

Σύµφωνα µε τους Evert & Krenn (2003:6-9) ένα lexical collocation είναι ένας 

λεξικός συνδυασµός, ο οποίος παρουσιάζει τουλάχιστον µερικά από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

Α) στερεοτυπικότητα (idiomaticity): ταυτίζεται µε τη µη συνθετικότητα της 

σηµασίας. Η σηµασία της φράσης δεν είναι συνάρτηση των σηµασιών των 

επιµέρους τµηµάτων της αλλά προκύπτει από το συνδυασµό ως όλον.  

 

Β) περιορισµένη δυνατότητα λεξικής εναλλαγής11 (lexical selection ή restricted 

substitutability): τα επιµέρους τµήµατα του συνδυασµού δεν µπορούν να 

αντικατασταθούν µε άλλες λέξεις ισοδύναµες σηµασιακά και µορφοσυντακτικά.  

                                                 
11 Αυτό το χαρακτηριστικό το συναντήσαµε και στη θεωρία της λεξικολογίας. Στις έρευνες για το 
λεξιλόγιο στη δεύτερη/ξένη γλώσσα υποστηρίζουν ότι ο περιορισµός αυτός διέπεται από έναν 
βαθµό αυθαιρεσίας (arbitrary lexical substitution) (Howarth 1998, Nesselhauf 2003).  
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Γ) συντακτικούς περιορισµούς (restrictions in syntactic generativity): τα 

collocations κυµαίνονται από απόλυτα παγιωµένους συντακτικά λεξικούς 

συνδυασµούς  µέχρι ελαστικούς συντακτικά συνδυασµούς.  

 

∆) επανεµφάνιση (recurrence): µέσα στα σώµατα κειµένων τα collocations 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη αναλογία στους συχνά επανεµφανιζόµενους λεξικούς 

συνδυασµούς παρά στους λεξικούς συνδυασµούς µε µικρή συχνότητα.  

 

Ο Smadja (1993) ταυτίζεται µε τους Evert & Krenn (2003) µόνο στο 

χαρακτηριστικό της υψηλής συχνότητας επανεµφάνισης, ενώ παρουσιάζει άλλα 

τρία χαρακτηριστικά των collocations:  

 

Α) τα collocations είναι αυθαίρετα (arbitrary). Είναι αυθαίρετα, γιατί διαφέρουν 

από γλώσσα σε γλώσσα και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο παρουσιάζουν δυσκολίες 

γι’ αυτούς που µαθαίνουν µια δεύτερη/ξένη γλώσσα12. 

Για παράδειγµα, το αγγλικό break down the door αντιστοιχεί µε το enforcer la 

porte (push the door through) στα γαλλικά και µε το tumbar la puerta (to fall the 

door) στα ισπανικά.  

 

                                                 
12 Σαφώς παρατηρούνται διαγλωσσικές διαφορές, όπως φαίνεται και στα παρακάτω παραδείγµατα 
 
Ελληνικά  Αγγλικά 
δίνω προσοχή *πληρώνω προσοχή pay attention 
δίνω ένα φιλί  give a kiss 
παίρνω µια ανάσα  take a breath 
παίρνω απόφαση *κάνω µια απόφαση make / take a decision  
βάζω τα κλάµατα *δίνω ένα κλάµα give a cry 
βγάζω µια κραυγή *δίνω µια κραυγή give a shout 
βγάζω λόγο *κάνω λόγο make/give a speech 
κρατάω την υπόσχεσή µου  keep my promise 
αφήνω γένια *καλλιεργώ γένια grow a beard 
κάνω διάλειµµα ?παίρνω διάλειµµα take a break 
κάνω θόρυβο  make noise 
φροντίζω *παίρνω φροντίδα take care 
 
αλλά είναι βαρύς ο χαρακτηρισµός «αυθαιρεσία» γι’ αυτό το φαινόµενο, µια και σε επιφανειακό 
επίπεδο, στην πραγµάτωση, µπορεί οι συνδυασµοί να µοιάζουν αυθαίρετοι, αλλά στην ουσία 
εντάσσονται στο σύστηµα της γλώσσας όπου δεν υπάρχει αυθαιρεσία.  



 25

Β) παρουσιάζονται σε συγκεκριµένα πεδία (domain-dependent). Εκτός από τους 

µη τεχνικούς όρους στα collocations εντάσσονται και οι τεχνικοί όροι, οι οποίοι 

βέβαια είναι από τη µια πλευρά πολυάριθµοι και από την άλλη διαφέρουν από 

πεδίο σε πεδίο.  

(11) dry suit (ειδική στολή που φορούν οι ναυτικοί για να µένουν στεγνοί) 

 

Γ) τα collocations είναι συνεκτικοί λεξικοί συνδυασµοί (cohesive lexical clusters). 

Η παρουσία µιας ή περισσότερων λέξεων του συνδυασµού συχνά υποδεικνύει το 

υπόλοιπο κοµµάτι του συνδυασµού. Αυτό συνδέεται µε την προβλεψιµότητα του 

συνδυασµού: αν έχεις το Α τµήµα µπορεί να προβλέψεις ποιο είναι το Β.  

(12) red herring (ψευδής πληροφορία) 

οι πιθανότητες του red να βρεθεί µε το herring είναι πολλές. 

Εποµένως, στην υπολογιστική γλωσσολογία προβάλλεται ως κύριο 

χαρακτηριστικό των collocations η συχνότητα επανεµφάνισης αυτών των λεξικών 

συνδυασµών καθώς και η αυθαιρεσία που διακρίνει αυτούς τους λεξικούς 

συνδυασµούς. 

 

Καταγράφονται τρεις τύποι collocations (Smadja:1993, Evert & Krenn: 2003): 

Α) (συνδυασµοί που αναπτύσσουν) σχέσεις κατηγορήµατος (predicative relations). 

∆ύο λέξεις που κατ’ επανάληψιν χρησιµοποιούνται µαζί. Είναι ο πιο ελεύθερος 

τύπος collocation. Ανάµεσα στα µέρη του λεξικού συνδυασµού µπορεί να 

παρεµβάλλονται άλλες λέξεις. 

(13) make-decision 

hostile-takeover 

Β) στερεότυπες ονοµατικές φράσεις13 (rigid noun phrases). Πρόκειται για µη 

διακοπτόµενες σειρές λέξεων που δεν µπορούν να τεµαχιστούν σε µικρότερα 

κοµµάτια χωρίς να χάσουν µέρος της σηµασίας τους. Είναι παγιωµένες φράσεις.  

(14) Stock market 

New York stock exchange 

Foreign exchange 

 
                                                 
13 Οι στερεότυπες ονοµατικές φράσεις αντιστοιχούν στις λεξικές φράσεις της Αναστασιάδη-
Συµεωνίδη (1986) και στα φραστικά ονόµατα των Κλαίρη & Μπαµπινιώτη (1996).  
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Γ) Φραστικά σχήµατα (phrasal templates). Πρόκειται για φράσεις που περιέχουν 

ένα ή παραπάνω κενά και είναι αντιπροσωπευτικές κάποιου επιπέδου λόγου.  

(15) The average finished the week with a net loss of ________ (number) 

 

Συνοψίζοντας, η υπολογιστική γλωσσολογία υιοθετεί τα παρακάτω για την οµάδα 

λεξικών συνδυασµών που ονοµάζει collocations: 

-πρόκειται για συνδυασµούς απαρτιζόµενους από δύο λέξεις µέχρι ολόκληρη 

φράση 

- η ορολογία κατατάσσεται στα collocations 

-σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτών των συνδυασµών είναι η υψηλή συχνότητα 

επανεµφάνισής τους στα σώµατα κειµένων 

-ποιοτικά στοιχεία ανίχνευσης αυτών των συνδυασµών: µη συνθετική σηµασία, 

συντακτικοί περιορισµοί, περιορισµοί στη δυνατότητα εναλλαγής των λέξεων (τα 

ίδια που θέτει και η λεξικολογία). 

-κάτω από τον όρο collocations τοποθετείται οποιοσδήποτε συνδυασµός λέξεων 

εµφανίζει µια σχετική αδιαφάνεια στη σηµασία έως απόλυτη αδιαφάνεια στη 

σηµασία και µια σχετική συντακτική ακαµψία έως την απόλυτη συντακτική 

παγίωση. Αυτό σηµαίνει ότι τοποθετούνται κάτω από τον ίδιο όρο πολλά και 

διαφορετικά πράγµατα. 

 

1.4. Οµοιότητες- ∆ιαφορές  

 

Η λεξικολογία και λιγότερο η υπολογιστική γλωσσολογία ορίζουν αυτό 

που ονοµάζουν collocations µε βάση τα σηµασιολογικά και συντακτικά 

χαρακτηριστικά των επιµέρους στοιχείων που συµµετέχουν στους λεξικούς αυτούς 

συνδυασµούς.  Η υπολογιστική γλωσσολογία όµως περιλαµβάνει πολύ περισσότε-

ρες οµάδες συνδυασµών κάτω από το όρο collocations. 

 Και οι δύο κλάδοι κάνουν λόγο για τον αυθαίρετο χαρακτήρα 

συνεµφάνισης των λέξεων. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι η εµβέλεια της 

συµφραστικότητας αυθαίρετα σταµατά και περιλαµβάνει κάποιες λέξεις ενώ 

αποκλείει κάποιες άλλες. Συν τοις άλλοις, γίνεται λόγος για την υψηλή συχνότητα 

επανεµφάνισης αυτών των λεξικών συνδυασµών στα σώµατα κειµένων.  
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Τα collocations είναι συνεκτικοί λεξικοί συνδυασµοί (cohesive lexical 

clusters: Smadja 1993). Αυτή η θεώρηση ρητά ή άρρητα διατρέχει και τις δύο 

προσεγγίσεις. Στη θεωρία της λεξικολογίας η συνεκτικότητα αυτή προκύπτει λόγω 

της σηµασίας και της σύνταξης αυτών των λεξικών συνδυασµών ενώ στην 

υπολογιστική γλωσσολογία επισηµαίνεται ότι αυτοί οι λεξικοί συνδυασµοί 

συνέχουν το πραγµατωµένο πια κείµενο. Επιπλέον,  κάτι που επισηµαίνεται και 

στους δύο κλάδους είναι ο συµβατικός χαρακτήρας των συνδυασµών αυτών («… 

conventional way of saying things»: Manning & Schütze 1999:151). Έστω και αν 

συντρέχουν σηµασιολογικοί και συντακτικοί λόγοι που δηµιουργούνται οι 

συγκεκριµένοι συνδυασµοί, οι ίδιοι οι συνδυασµοί δηλώνουν φυσικότητα στο λόγο 

και αποτελούν τον πλέον συµβατικό και κοινά αποδεκτό τρόπο γλωσσικής 

παραγωγής. 

Η βασική διαφορά ανάµεσα στη λεξικολογία και την υπολογιστική 

γλωσσολογία είναι ότι  η υπολογιστική γλωσσολογία περιλαµβάνει πιο πολλά είδη 

πολυλεκτικών µονάδων (multi-word units) υπό τον όρο collocations. Περιλαµβάνει 

πολυλεκτικές µονάδες που η θεωρία της λεξικολογίας και λεξικογραφίας τις 

κατατάσσει αλλού. Για παράδειγµα, ο λεξικός συνδυασµός red herring που 

αναφέρει ο Smadja (1993) ως παράδειγµα collocation αποτελεί σύµφωνα µε τη 

θεωρία της λεξικολογίας idiom (στερεότυπη φράση). Επιπλέον, η υπολογιστική 

γλωσσολογία περιλαµβάνει στα collocations ακολουθίες µε περισσότερες από δύο 

λέξεις.  

Η Moon (1997:44-47) κατατάσσει τις πολυλεκτικές µονάδες στις εξής κατηγορίες: 

Ι. Σύνθετα (Compounds): dining-chair, garden flower 

ΙΙ. Phrasal verbs: get off, get in 

ΙΙΙ. Idioms: spill the beans 

ΙV. Στερεότυπες µονάδες (fixed phrases): of course, in fact  

V. Προκατασκευασµένες εκφράσεις (prefabs): the thing/fact/point is, that reminds     

me  

 

Εποµένως, οι στερεότυπες ονοµατικές φράσεις (rigid noun phrases), τα φραστικά 

σχήµατα (phrasal templates) και οι τεχνικοί όροι (ορολογία) της υπολογιστικής 

γλωσσολογίας, τα οποία ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία collocations 
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εµπίπτουν σε άλλες κατηγορίες πολυλεκτικών µονάδων σύµφωνα µε την Moon 

(1997). Άρα, αυτά που η θεωρία της λεξικολογίας ονοµάζει collocations 

συµπίπτουν µόνο µε τους λεξικούς συνδυασµούς που αναπτύσσουν σχέσεις 

κατηγορήµατος (predicative relations) της υπολογιστικής γλωσσολογίας. 

Η υπολογιστική γλωσσολογία υποστηρίζει ότι τα collocations είναι συνδυασµοί µε 

σχετική συντακτική ελευθερία έως παγιωµένοι συντακτικά συνδυασµοί. Κάτι 

τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε τον κλάδο της λεξικολογίας. Για τη λεξικολογία 

παγιωµένους συντακτικά συνδυασµούς αποτελούν τα idioms14 (στερεότυπες 

φράσεις). 

 

1.5. Ορολογία στην παρούσα µελέτη 

 

 Θεωρούµε σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να παρουσιάσουµε συγκεντρωτικά 

όλους τους όρους που έχουν χρησιµοποιηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία στη 

απόδοση του όρου (lexical) collocation. 

 
(lexical) 

collocations 

λεξι(λογι)κές 

συνάψεις 

συµπαραθέσεις συµφράσεις  συνεκφορές σύνδροµες 

λέξεις 

Cowie 

(1981) 

Howarth 

(1998a) 

Mel΄čuk 

(1998) 

Ντάλτας (1993) 

Κλαίρης & 

Μπαµπινιώτης 

(1999) 

Μπακάκου-

Ορφανού 

(2005) 

Αθανασιάδου 

& Μηλαπίδης 

(2004) 

Κρύσταλ 

(2000), µτφ. 

Ξυδόπουλος 

Γαβριηλίδου 

(2002) 

Αναστασιάδη- 

Συµεωνίδη 

(2000) 

Αναστασιάδη- 

Συµεωνίδη & 

Ευθυµίου 

(2005) 

Πίνακας 1.1. 

 

Πέρα όµως από την απόδοση του συγκεκριµένου όρου στα ελληνικά, στην 

ελληνική βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται διάφοροι άλλοι όροι για αυτούς τους 

περιορισµένους λεξικούς συνδυασµούς, οι οποίοι  δεν αποτελούν απόδοση του 

αγγλικού όρου αλλά παρόλα αυτά περιγράφουν το ίδιο αντικείµενο. Πιο 

συγκεκριµένα: 

                                                 
14 Η διάκριση των collocations από τις στερεότυπες φράσεις θα µας απασχολήσουν στο κεφ. 3.  
 



 29

Ο Νάκας (1987) εξέτασε τους συνδυασµούς αυτούς τους οποίους ονόµασε 

ρηµατο-ονοµατικές περιφράσεις και ερεύνησε τα χαρακτηριστικά τους. Στις 

ρηµατο-ονοµατικές περιφράσεις ο Νάκας περιλαµβάνει και τις στερεότυπες 

φράσεις. Παρουσιάζει ένα µεγάλο σώµα περιφράσεων και τις κατατάσσει µε βάση 

το ρήµα (ρήµα ∆ΙΝΩ, ρήµα ΠΑΙΡΝΩ κ.λπ.). 

Η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) ασχολείται µε τις στερεότυπες 

ονοµατικές περιφράσεις και τις ονοµάζει λεξικές φράσεις15. 

Οι λεξικές φράσεις εµφανίζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

-έχουν µια σταθερή σηµασιολογική σχέση σηµαίνοντος (η φράση ως όλον)-

σηµαινοµένου 

-παρουσιάζουν µια σταθερότητα στη µορφή (µόνο πληθυντικός: καλές τέχνες) 

-η σειρά των συστατικών τους είναι σταθερή (κοινωνική λειτουργός: προηγείται ο 

προσδιορισµός).  

Η Μπακάκου-Ορφανού (2005) ονοµάζει φραστικές λέξεις τις λεξικές 

µονάδες των οποίων η πραγµάτωση µιας έννοιας γίνεται µε φράση και όχι µε λέξη 

και εφόσον παραπέµπουν σε ένα αντικείµενο αναφοράς  

(16) παιδική χαρά = παιδότοπος  

Καταγράφει ως ρηµατικές φραστικές λέξεις  τα παρακάτω: 

(17) παίρνω απόφαση, κάνω βόλτα, τα έκανα θάλασσα   κ.λπ.  

Η Μπακάκου-Ορφανού (2005) υιοθετεί τον όρο λεξική σύναψη για «ένα συνεχές 

λεξικών συνδέσεων που αρχίζει από την ελεύθερη φράση µέχρι τους ιδιωτισµούς». 

Για την Μπακάκου-Ορφανού, δηλαδή, ο όρος λεξική σύναψη δεν παραπέµπει σε 

κάποιο συγκεκριµένο τύπο λεξικών συνδυασµών αλλά στο σύνολο των λεξικών 

συνδυασµών: 

Λεξικές συνάψεις: ελεύθερες συνάψεις-συνήθεις ή προτιµώµενες συνάψεις-

φραστικές λέξεις ως δεσµευµένες συνάψεις- φραστικές λέξεις ως ιδιωτισµοί.  

Οι Κλαίρης & Μπαµπινιώτης (1999) υιοθετούν για τις ρηµατικές 

περιφράσεις τον όρο περιφραστικά ρήµατα. Τα περιφραστικά ρήµατα τα διακρίνουν 

σε δύο µεγάλες κατηγορίες:   

Α. ρηµατικές περιφράσεις µε απολεξικοποιηµένο ρήµα 

Β. στερεότυπες ρηµατικές περιφράσεις 

                                                 
15 Ενώ οι Κλαίρης & Μπαµπινιώτης (1996) τις ονοµάζουν φραστικά ονόµατα. 
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 Στη συγκεκριµένη έρευνα υιοθετούµε τον όρο λεξι(λογι)κές συνάψεις για 

τους συνδυασµούς (περιφράσεις) που θα µας απασχολήσουν και οι οποίοι στη 

θεωρία της λεξικολογίας αποδίδονται ως lexical collocations. Πιστεύουµε ότι ο 

όρος λεξι(λογι)κές συνάψεις αποδίδει καλύτερα τον τύπο λεξικών συνδυασµών που 

έχουµε την πρόθεση να αναλύσουµε. Θεωρούµε ότι ο όρος σύναψη πρέπει να 

χρησιµοποιείται για συγκεκριµένου τύπου συνδυασµούς και όχι για το σύνολο των 

συνδυασµών (για τις αδέσµευτες/ελεύθερες  φράσεις, τις ηµι-δεσµευµένες και τις 

στερεότυπες/πλήρως δεσµευµένες) όπως προτείνουν οι Κλαίρης & Μπαµπινιώτης 

(1999) και η Μπακάκου-Ορφανού (2005). Και αυτό διότι ο όρος σύναψη αποδίδει 

αυτή την ιδιαίτερη σηµασιολογική δέσµευση που συντελείται σε αυτές τις 

συµφραστικές παραγωγές που δεν φτάνει όµως στην πλήρη αδιαφάνεια σηµασίας 

που παρατηρείται στις στερεότυπες φράσεις. Στη δική µας έρευνα οι λεξι(λογι)κές 

συνάψεις σαφώς και ξεκάθαρα διακρίνονται από τις στερεότυπες (δεσµευµένες, 

παγιωµένες) φράσεις από τη µια και από τις αδέσµευτες (ελεύθερες) φράσεις από 

την άλλη. Χρησιµοποιώντας τον όρο λεξι(λογι)κές συνάψεις αναφερόµαστε σε 

συγκεκριµένου τύπου λεξικούς συνδυασµούς οι οποίοι  στο συνεχές της λεξικής 

παραγωγής καταλαµβάνουν τον ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στις αδέσµευτες 

φράσεις από τη µια και τις στερεότυπες φράσεις από την άλλη.  

  

1.6. Συµπέρασµα 

 

∆ιαπιστώσαµε ότι η λεξικολογία µάς προσφέρει εργαλεία και κριτήρια, για 

να περιγράψουµε και να οριοθετήσουµε το πεδίο των λεξι(λογι)κών συνάψεων. Τα 

εργαλεία αυτά είναι  η σηµασιολογική εξάρτηση του Α από το Β και η 

σηµασιολογική «εξειδίκευση» του Α, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη 

συµφραστικότητα. 

Στα επόµενα κεφάλαια θα µας απασχολήσουν τα εξής ερωτήµατα τα οποία 

προκύπτουν από το παρόν κεφάλαιο: 

Α. αν οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν πράγµατι συµβατικό τρόπο έκφρασης 

και δηλώνουν φυσικότητα στο λόγο (κεφ. 2).  

Β. αν οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν ένα διακριτό σύνολο συµφραστικών 

συνδυασµών όσον αφορά τη σηµασιολογική εξειδίκευση των συστατικών, την 
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ελευθερία εναλλαγής των στοιχείων και τη συντακτική ευλυγισία και τι τις 

διακρίνει από τις αδέσµευτες/ελεύθερες φράσεις (free phrases) και τις στερεότυπες 

φράσεις (idioms) (κεφ. 3). 

Γ. αν υφίσταται η επικαλούµενη από τους κλάδους που εξετάσαµε αυθαιρεσία στη 

συµφραστικότητα των λέξεων. Θα αποδείξουµε ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στην 

συνεµφάνιση λέξεων αλλά ότι η συνεµφάνιση αυτή είναι αιτιολογηµένη 

σηµασιολογικά (κεφ. 5, 6).  

Οι κλάδοι που εξετάσαµε µιλούν για υψηλή συχνότητα επανεµφάνισης των 

λεξι(λογι)κών συνάψεων. Θεωρούµε ότι η υψηλή συχνότητα επανεµφάνισης των 

συνάψεων χαρακτηρίζει αυτούς τους συνδυασµούς. Πρέπει όµως πρώτα να τους 

ορίσουµε µε βάση τα σηµασιολογικά τους χαρακτηριστικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

ΛΕΞΙ(ΛΟΓΙ)ΚΕΣ ΣΥΝΑΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΤΗΣ Γ2 (∆ΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 

 

 

2.1. Χαρακτηριστικά στο λόγο φυσικών και µη φυσικών οµιλητών 

 

2.1.1. Φυσικοί οµιλητές 

 

Η Γενετική Γραµµατική (Chomsky 1986) µίλησε για τη γλωσσική 

ικανότητα (linguistic competence) του ιδανικού οµιλητή την οποία την 

αντιπαρέβαλε µε τη γλωσσική πλήρωση (linguistic performance). Η γλωσσική 

ικανότητα αποτελεί τη γνώση της γλώσσας ενώ η πλήρωση την πραγµατική χρήση 

της γλώσσας σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Ο Hymes (1979) και οι Canale & 

Swain (1980) παρατήρησαν ότι η γλωσσική ικανότητα δεν είναι ένας επαρκής 

όρος και ότι οι οµιλητές µιας γλώσσας διαθέτουν επιπλέον επικοινωνιακή 

ικανότητα1 (communicative competence) στη γλώσσα. Η επικοινωνιακή ικανότητα 

αποτελείται εκτός από τη γραµµατική ικανότητα και από τους κανόνες χρήσης της 

γλώσσας. ∆εν αρκεί, δηλαδή, κάτι να είναι γραµµατικά σωστό µόνο, πρέπει να 

είναι και αποδεκτό, επικοινωνιακά κατάλληλο και να πραγµατώνεται σε φυσικές 

συνθήκες επικοινωνίας. Είναι η γνώση µε την οποία ο οµιλητής χρησιµοποιεί τη 

γλώσσα αποτελεσµατικά στην επικοινωνία, είναι η ικανότητα για χρήση. Ο 

Widdowson (1989) διακρίνει δύο συνιστώσες της επικοινωνιακής ικανότητας, τη 

γνώση της γλώσσας από τη µια και την (επι)δεξιότητα (ability) για χρήση από την 

άλλη. 

 Η επικοινωνιακή ικανότητα αφορά και τους φυσικούς και τους µη 

φυσικούς οµιλητές µιας γλώσσας. Ο φυσικός οµιλητής µιας γλώσσας έχει 

διαισθήσεις για τη γραµµατική της γλώσσας του (τι είναι 

γραµµατικό/αντιγραµµατικό) αλλά όχι µόνο. Ο φυσικός οµιλητής έχει επιπλέον 

την ικανότητα ανάµεσα σε ένα πλήθος γραµµατικών προτάσεων να κάνει κάθε 
                                                 
1 Βλ. Cook (1998), Κατσιµαλή (2001). 
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φορά τη σωστή επιλογή πρότασης, ώστε να  παράγει φυσικό, άνετο (fluent) και 

αυθόρµητο λόγο (Davies 1995). Ο φυσικός οµιλητής γνωρίζει και επιλέγει όχι 

µόνο τι είναι γραµµατικά ορθό αλλά και φυσικό2.  

 

2.1.1.1. Συµφραστική ικανότητα (phraseological / collocational competence) 

φυσικών οµιλητών 

 

Ο Howarth (1998a:30) αναφέρει ότι ο φυσικός οµιλητής κατέχει τους 

φρασεολογισµούς στη γλώσσα. ∆ηλαδή,  µέρος της γλωσσικής ικανότητας του 

οµιλητή είναι η ικανότητά του να συνδυάζει τις λέξεις. Η ικανότητα των οµιλητών 

να παράγουν τυποποιηµένες φράσεις και κατά συνέπεια φυσικό λόγο έχει 

χαρακτηριστεί ως συµφραστική ικανότητα (collocational competence: Bahns 1993, 

Howarth 1998a) ή φρασεολογική ικανότητα (phraseological competence: Cowie & 

Howarth 1996). Οι φυσικοί οµιλητές µιας γλώσσας ξεκάθαρα παράγουν µη 

τυποποιηµένες φράσεις από τη µια µε βάση τους κανόνες της γραµµατικής και 

τυποποιηµένες φράσεις από την άλλη.   

Η φρασεολογία στο λόγο των φυσικών οµιλητών αποτελεί µια σηµαντική 

συνιστώσα της γλωσσικής τους ευχέρειας (proficiency). Η παραγωγή 

τυποποιηµένων φράσεων στο γραπτό τους λόγο είναι ανάλογη της γενικότερης 

ευχέρειας που παρουσιάζουν (Cowie & Howarth 1996). ∆ηλαδή, η πραγµάτωση 

του λόγου χαρακτηρίζεται από τη χρήση, σε κάποια αναλογία, τυποποιηµένης 

φρασεολογίας. Αποµένει να δούµε τι συµβαίνει µε το µη φυσικό οµιλητή και την 

ικανότητα αυτή. 

   

2.1.2. Μη φυσικοί οµιλητές 

 

Οι µη φυσικοί οµιλητές µιας γλώσσας έχουν ως στόχο να επιτύχουν υψηλό 

βαθµό ευχέρειας (proficiency) στη γλώσσα. Έχουν ως στόχο να κατακτήσουν τη 

γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα του φυσικού οµιλητή. Έχει παρατηρηθεί 

                                                 
2 Οι Pawley & Syder (1983) διατύπωσαν την άποψη ότι υπάρχουν δύο παζλ (puzzle) για τη 
γλωσσολογική θεωρία: το ένα είναι το πώς ο φυσικός οµιλητής επιλέγει τις επικοινωνιακά φυσικές 
εκφράσεις µέσα από ένα πλήθος γραµµατικών επιλογών (nativelike selection) και το δεύτερο το 
πώς ο φυσικός οµιλητής παράγει φυσικό και άνετο λόγο (nativelike fluency).  
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ότι σε προχωρηµένο επίπεδο γλωσσοµάθειας οι µη φυσικοί οµιλητές έχουν 

κατακτήσει τους κανόνες της γραµµατικής της γλώσσας. Παρόλο που έχουν 

κατακτήσει τους κανόνες της γλώσσας, δεν έχουν κατακτήσει τους κανόνες 

χρήσης της γλώσσας, µε αποτέλεσµα να µην παράγουν φυσικό λόγο. ∆ηλαδή, η 

επικοινωνιακή τους ικανότητα σαφώς υπολείπεται αυτής των φυσικών οµιλητών.  

 

2.1.2.1. Συµφραστική ικανότητα (phraseological / collocational competence) µη 

φυσικών οµιλητών  

 

Είπαµε παραπάνω ότι η φρασεολογία στο λόγο των φυσικών οµιλητών 

αποτελεί µια σηµαντική συνιστώσα της γλωσσικής τους ευχέρειας. Τίθεται το 

ερώτηµα πώς και σε ποιο βαθµό αυτή η συνιστώσα παρουσιάζει δυσκολίες 

κατάκτησης για τους µη φυσικούς οµιλητές. Μέσα από πειράµατα  (Bahns 1993, 

Bahns & Eldaw 1993, Cowie & Howarth 1996, Howarth 1998a, Granger 1998) οι 

ερευνητές ζητούν να κατανοήσουν και να διαλευκάνουν τους µηχανισµούς που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη της συµφραστικής ικανότητας των µη φυσικών 

οµιλητών. Τα πειράµατα αυτά ερευνούν τον πραγµατωµένο λόγο (κυρίως γραπτό) 

των µη φυσικών οµιλητών.  

 Αφήνουµε κατά µέρος τα µορφολογικά και συντακτικά σχήµατα στα οποία 

παρατηρούνται αστοχίες ανάλογα µε το επίπεδο γλωσσοµάθειας και 

επικεντρωνόµαστε στις λεξιλογικές επιλογές των µη φυσικών οµιλητών. Οι µη 

φυσικοί οµιλητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην παραγωγή φυσικού λόγου που 

προκύπτει από την επιλογή των κατάλληλων φράσεων. Οι παραγωγές τους δεν 

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «λάθη» αλλά περισσότερο ως αποκλίσεις από τη 

νόρµα των φυσικών οµιλητών. Οι µη φυσικοί οµιλητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

στο να κατακτήσουν σε µια σειρά επιλογών ποιες είναι δεσµευµένες και 

περιοριστικές και ποιες όχι. Είναι δύσκολο, δηλαδή, να υπάρξει διαχωριστική 

γραµµή ανάµεσα στην τυποποιηµένη και τη µη τυποποιηµένη παραγωγή τους, 

διαχωρισµός που παρατηρείται στην παραγωγή των φυσικών οµιλητών. Αυτό είναι 

σε ένα βαθµό αναµενόµενο, από τη στιγµή που δεν υπάρχει οµοιογένεια στη 

γλωσσική τους ανάπτυξη και συµπεριφορά.  
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Άρα, µπορούµε να συσχετίσουµε το χαµηλό επίπεδο γλωσσικής ευχέρειας των µη 

φυσικών οµιλητών µε χαµηλή πυκνότητα σε τυποποιηµένες φράσεις στο λόγο τους 

και µε αστοχία σε λεξιλογικές επιλογές.  

 

2.2. Λεξικαλιστικές θεωρήσεις στην κατάκτηση της γλώσσας (language 

acquisition) 

 

Υπάρχει µια εκτεταµένη βιβλιογραφία (Pawley & Syder 1983, Bolander 

1989, Yorio 1989, Weinert 1995, Ellis 1996 & 1997, Granger 1998, Erman & 

Warren 2000, Wray 2000 & 2002κ.λπ.) γύρω από την τυποποιηµένη γλώσσα 

(formulaic language) η οποία φαίνεται να σχηµατίζει Σχολή και η οποία αποτελεί 

µια λεξικαλιστική προσέγγιση στην κατάκτηση της γλώσσας.  

Σύµφωνα µε αυτή τη λεξικαλιστική προσέγγιση της κατάκτησης της 

γλώσσας, οι λεξι(λογι)κές συνάψεις (collocations) αποτελούν τυποποιηµένες 

ακολουθίες λέξεων (formulaic sequences). Τυποποιηµένες ακολουθίες λέξεων 

θεωρούνται τα εξής:  στερεότυπες φράσεις (idioms), λεξι(λογι)κές συνάψεις 

(collocations), φραστικά σχήµατα (sentence frames), παροιµίες, χαιρετισµοί, 

κλισέ, στερεότυπες εκφράσεις σχετιζόµενες µε συγκεκριµένες περιστάσεις 

επικοινωνίας (-τι κάνεις;, -µια χαρά) κ.ά. Όλες οι παραπάνω οµάδες λεξικών 

συνδυασµών θεωρούνται προκατασκευασµένες (prefabricated) ακολουθίες 

λέξεων.  

H Wray (2000:465) ορίζει τι είναι µια τυποποιηµένη ακολουθία λέξεων (formulaic 

sequence): 

Μια ακολουθία, συνεχής ή διακοπτόµενη, λέξεων που είναι 

προκατασκευασµένη (prefabricated). Προκατασκευασµένη σηµαίνει 

ότι αποθηκεύεται και ανακαλείται ως µια µονάδα κατά τη γλωσσική 

παραγωγή και ότι δεν γεννάται, δεν δηµιουργείται εκ νέου µε βάση 

τους κανόνες της γραµµατικής.  

Οι Erman & Warren (2000) υποστηρίζουν ότι οι προκατασκευασµένες ακολουθίες 

λέξεων προτιµώνται από τους φυσικούς οµιλητές σε σχέση µε εναλλακτικούς 

συνδυασµούς λέξεων που µπορεί να είναι ισοδύναµοι σηµασιολογικά, αλλά δεν 
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τους διακρίνει η συµβατικότητα που διακρίνει τις προκατασκευασµένες και 

τυποποιηµένες ακολουθίες λέξεων.  

Ο φυσικός οµιλητής έχει κατακτήσει ένα µεγάλο αριθµό τυποποιηµένων φράσεων, 

οι οποίες αποτελούν µοναδικές επιλογές, ακόµα και αν στην πραγµατικότητα 

αναλύονται σε επιµέρους κοµµάτια. Παράλληλα, κατά τη γλωσσική παραγωγή του 

φυσικού οµιλητή στο λόγο του σε κάθε ενότητα (λέξη, φράση, πρόταση) που 

ολοκληρώνεται ανοίγονται πολλές επιλογές για τη συνέχιση, στις οποίες ο µόνος 

περιορισµός είναι το να είναι γραµµατικά σωστές (Pawley & Syder  1983, Sinclair 

1991).  

Oι τυποποιηµένες ακολουθίες αποτελούν chunks. Chunk είναι µια συχνά 

επανεµφανιζόµενη παράσταση (pattern), στο εσωτερικό της οποίας έχουν 

αναπτυχθεί µόνιµες συνειρµικές διασυνδέσεις και αποτελεί τη βάση για την 

αυτοµατοποίηση (automaticity) και την ευχέρεια (fluency). Ο όρος chunk 

σχετίζεται µε το γραµµικό (sequential)  χαρακτήρα της γλώσσας και εποµένως µε 

το γραµµικό χαρακτήρα της εκµάθησης της γλώσσας. Η εκµάθηση γλώσσας 

στηρίζεται στην εκµάθηση και την ανάλυση ακολουθιών. (Ellis 1996, 1997). Η 

εκµάθηση γλώσσας περιλαµβάνει την εκµάθηση ακολουθιών λέξεων και την 

εκµάθηση ακολουθιών µέσα στις λέξεις.  Ο οµιλητής στην πορεία της µάθησης 

δε στηρίζεται απαραίτητα σε λέξεις ούτε µαθαίνει µόνο λέξεις, στηρίζεται 

περισσότερο σε µεγαλύτερα από τη λέξη κοµµάτια λόγου και αυτά 

αποµνηµονεύει. Τα µεγαλύτερα αυτά κοµµάτια λόγου µπορεί να είναι είτε 

λεξι(λογι)κές συνάψεις είτε lexical phrases (πώς είσαι σήµερα; πώς τα περνάς; 

κ.ά.), δηλαδή, ακολουθίες λέξεων, τις οποίες ο νους µαθαίνει ως µία ενότητα και 

τους προσαρτά επίσης και µία σηµασία. Στην ουσία αποτελούν λεξικά τεµάχια, 

τα οποία ο άνθρωπος τα επεξεργάζεται ως απλές λέξεις (Ellis 1996:111).  

Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις υπολογίζονται ως µεγάλες λέξεις Ellis (1997:130).  

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία που µόλις παρουσιάσαµε κάτω από την «οµπρέλα» του 

«τυποποιηµένου» (formulaic) µπαίνουν τα πάντα χωρίς εσωτερική διάκριση. Οι 

λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν τυποποιηµένες ακολουθίες. ∆ε διακρίνονται 

από τις υπόλοιπες οµάδες λεξικών συνδυασµών γιατί όλες οι οµάδες λεξικών 
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συνδυασµών αποτελούν το ίδιο πράγµα: τυποποιηµένους, προκατασκευασµένους 

συνδυασµούς που αποθηκεύονται και παράγονται ως µια ενότητα.  

Η θεωρία µπορεί να µη διακρίνει τις συνάψεις από τις υπόλοιπες οµάδες 

λεξικών συνδυασµών, παρουσιάζει όµως κάποια χρήσιµα εργαλεία έρευνας. Πιο 

συγκεκριµένα: κριτήρια για την ανίχνευση και τη διάκριση των τυποποιηµένων 

ακολουθιών λέξεων αποτελούν τα παρακάτω (Wray 2002):  

1) το γλωσσικό ένστικτο των φυσικών οµιλητών: 

ένας φυσικός οµιλητής µπορεί να παράγει την αρχή µιας τυποποιηµένης έκφρασης 

και ένας άλλος να τη συµπληρώσει αξιόπιστα χωρίς να αποκλίνει από αυτό που θα 

συµπλήρωνε ο πρώτος οµιλητής, 

2) συχνότητα χρήσης:  

µε βάση την υψηλή συχνότητα χρήσης µπορούµε να ανιχνεύσουµε τις 

τυποποιηµένες εκφράσεις στα µεγάλα σώµατα κειµένων, 

3) δοµή (µη συνθετική σηµασία, λίγο έως πολύ παγιωµένη δοµή, µη δυνατότητα 

εναλλαγής των λέξεων µε άλλες λέξεις), 

4) λειτουργία (function): 

πολλές τυποποιηµένες εκφράσεις επιτελούν συγκεκριµένη λειτουργία µέσα στο 

κείµενο (discourse markers, conversational devices) και, κατά συνέπεια, φέρουν το 

δικό τους πραγµατολογικό νόηµα, 

5) φωνολογική µορφή: 

στις τυποποιηµένες εκφράσεις παρατηρούνται αλλαγές στην ταχύτητα άρθρωσης, 

στον επιτονισµό. Γενικότερα η επεξεργασία τους είναι πιο σύντοµη. 

 

Συνοψίζοντας σύµφωνα µε τη λεξικαλιστική θεωρία της κατάκτησης της γλώσσας 

οι λεξι(λογι)κές συνάψεις είναι προκατασκευασµένες και τυποποιηµένες 

ακολουθίες λέξεων, δηλαδή, λεξικοί συνδυασµοί που αποθηκεύονται και 

παράγονται ως µία λεξική µονάδα. Αποτελούν chunks, επανεµφανιζόµενες λεξικές 

µονάδες που παράγονται αυτόµατα. Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις (µαζί µε τις άλλες 

οµάδες λεξικών συνδυασµών) παραπέµπουν σε φυσική χρήση της γλώσσας 

(ευχέρεια). Συνιστούν µοναδικές επιλογές για τον οµιλητή, έστω και αν 

αναλύονται σε επιµέρους κοµµάτια. 
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 Η προσέγγιση αυτή αντιτίθεται στη διαίσθησή µας. Ενδεχοµένως οι 

λεξι(λογι)κές συνάψεις να είναι chunks και να παράγονται ως ένα κατά τη 

διάρκεια της γλωσσικής επεξεργασίας, όµως συντείνουν άλλοι λόγοι, η σηµασία 

των επιµέρους στοιχείων, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ώστε αυτά τα 

στοιχεία να συνεµφανίζονται. Μια ερµηνεία η οποία φαίνεται  λογική και την 

οποία θα διερευνήσουµε στη συνέχεια είναι ότι η γλώσσα κατακτάται εν µέρει ως 

lexical chunks και εν µέρει ως δοµικά σχήµατα τα οποία συναρτώνται µε 

συγκεκριµένα κατηγορήµατα/ρήµατα και τα οποία ενισχύονται από συγκεκριµένα 

σηµασιολογικά χαρακτηριστικά.  

 

2.3. Πειραµατικές προσεγγίσεις στην εκµάθηση λεξι(λογι)κών συνάψεων στη 

Γ2 (L2 learning)  

 

Καταγράφονται έρευνες που εξετάζουν την παραγωγή λόγου από µη 

φυσικούς οµιλητές κατά τη διάρκεια εκµάθησης µιας Γ2.  

Για τους ερευνητές του κλάδου της εκµάθησης µιας Γ2 οι λεξι(λογι)κές συνάψεις 

ορίζονται ως εξής: 

Μια λεξι(λογι)κή σύναψη είναι ένας οικείος, καθιερωµένος και ήδη 

αποθηκευµένος συνδυασµός λέξεων µε περιορισµένη και αυθαίρετη 

συµφραστικότητα (Cowie & Howarth, 1996:82). 

Σύµφωνα µε τον Bahns (1993:57) οι λεξι(λογι)κές συνάψεις έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Η σηµασία τους είναι συνάρτηση των σηµασιών των επιµέρους τµηµάτων 

τους 

 εµφανίζονται πολύ συχνά στο λόγο (σε σύγκριση µε άλλους συνδυασµούς 

λέξεων)                

 έρχονται αυθόρµητα στο νου του φυσικού οµιλητή (spring to mind readily), 

είναι εξέχοντες, προσδοκώµενοι συνδυασµοί λέξεων (psychologically 

salient). 

 

Η Nesselhauf (2003: 224-6) τονίζει ως κύριο και προσδιοριστικό στοιχείο των 

λεξι(λογι)κών συνάψεων την αυθαιρεσία στη λεξική εναλλαγή (arbitrary 
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restriction on substitutability). Υιοθετεί τον όρο περιορισµένη σηµασία (restricted 

sense) και ορίζει ως συνάψεις τους συνδυασµούς στους οποίους η σηµασία του 

ρήµατος είναι περιορισµένη, ενώ το ουσιαστικό χρησιµοποιείται ελεύθερα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα το ρήµα µε αυτή τη σηµασία να µπορεί να συνδυαστεί µόνο 

µε συγκεκριµένα ουσιαστικά.  

(1) take a picture, a photograph 

        * take a film, a movie 

 

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τις έρευνες για την εκµάθηση µιας Γ2 ένας λεξικός 

συνδυασµός ονοµάζεται λεξι(λογι)κή σύναψη, αν εµφανίζει κάποια συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά (περιορισµένη σηµασία του ενός συστατικού, περιορισµένη 

συµφραστικότητα).  

 

2.3.1. Πειράµατα3 

 

Έρευνες στη ΡΦ (Ρ + ΟΥΣ) 

 

Και οι δύο έρευνες (Howarth 1998a, Nesselhauf 2003) αφορούν συνάψεις 

στη δοµή Ρ + ΟΥΣ (αντικ.) στο γραπτό λόγο µη φυσικών οµιλητών. 

Ο Howarth (1998a) ερεύνησε τους συνδυασµούς στην παραπάνω δοµή σε επίσηµο 

ακαδηµαϊκό λόγο των κοινωνικών επιστηµών και συνέκρινε την παραγωγή 

φυσικών και µη φυσικών οµιλητών. Τα δεδοµένα των φυσικών οµιλητών 

αντλήθηκαν από το Lancaster/Oslo/Bergen corpus, βρετανικού γραπτού λόγου, και 

από βιβλία κοινωνιολογίας, εκπαίδευσης και νοµικής επιστήµης. Τα δεδοµένα των 

µη φυσικών οµιλητών αποτελούνταν από 10 µεταπτυχιακές εργασίες.  

Ο Howarth µέτρησε την πυκνότητα των συµφραστικών παραγωγών 

(phraseological density) σε σχέση µε τη συνολική παραγωγή. Στους φυσικούς 

οµιλητές η συµφραστική παραγωγή κάλυπτε το 38% σε αναλογία µε τη συνολική 

τους παραγωγή ενώ στους µη φυσικούς οµιλητές η παραγωγή αυτή κάλυπτε το 

25% της συνολικής τους παραγωγής. Στη συνέχεια ο ερευνητής προχώρησε σε 

                                                 
3 Εκτός από τα πειράµατα που παρουσιάζουµε έχουν γίνει και άλλα για την εκµάθηση των 
λεξι(λογι)κών συνάψεων και την παραγωγή στη Γ2 . Ενδεικτικά αναφέρουµε: Dechert & Lennon 
(1989), Yorio (1989), Biskup (1992), Cowie & Howarth (1996), Howarth (1998b).  
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ποιοτική έρευνα και διέκρινε τους τύπους των αποκλίσεων και τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν οι µη φυσικοί οµιλητές κατά τη συµφραστική παραγωγή τους 

τυπική ή αποκλίνουσα4.  

Η Nesselhauf (2003) εξήγαγε από το γραπτό λόγο5 γερµανόφωνων φοιτητών που 

σπουδάζουν αγγλικά τους ρηµατο-ονοµατικούς συνδυασµούς. Μετά τους 

ταξινόµησε ανάλογα µε το βαθµό δεσµευσιµότητάς τους και ασχολήθηκε µόνο µε 

τις λεξι(λογι)κές συνάψεις (restricted collocations) και τις στερεότυπες φράσεις 

(idioms). Οι συνδυασµοί αυτοί στη συνέχεια αξιολογήθηκαν για την αποδεκτότητά 

τους µε εργαλεία κρίσεις φυσικών οµιλητών της αγγλικής και λεξικά της γλώσσας. 

Από τους µη αποδεκτούς συνδυασµούς προέκυψαν τύποι αποκλίσεων (λαθών), 

τους οποίους θα δούµε στην επόµενη ενότητα.  

 

Έρευνα στη δοµή ΕΠΙΡΡ + ΕΠΙΘ 

 

Στόχος της έρευνας (Granger 1998) είναι µια διαγλωσσική (interlingual) 

µελέτη της παραγωγής φυσικών και µη φυσικών οµιλητών. Η έρευνα αφορά την 

ανάλυση γραπτού λόγου των παραπάνω. Τα δεδοµένα των φυσικών οµιλητών της 

αγγλικής προέρχονται από τρεις πηγές: 1. Louvain essay corpus, 2. International 

Corpus of English (ICE), 3. Lancaster-Oslo-Bergen corpus. Τα δεδοµένα των µη 

φυσικών οµιλητών (Γ1: γαλλικά) προέρχονται από το International Corpus of 

Learner English (ICLE) και αποτελούνταν από εξετάσεις και επιχειρηµατολογικά 

κείµενα µη φυσικών οµιλητών προχωρηµένου επιπέδου.  

Η έρευνα αφορούσε συνάψεις στη δοµή ΕΠΙΡΡ + ΕΠΙΘ:  

(2) perfectly natural, closely linked, highly significant κ.ά. 

Η ερευνήτρια πρώτα συγκέντρωσε και έπειτα σύγκρινε τους συνδυασµούς που 

είχαν πραγµατώσει: 

Α. οι φυσικοί οµιλητές µόνο 

                                                 
 
4 Η Thomou (2000) διεξήγαγε µια παρόµοια έρευνα για τα ελληνικά ως Γ2. Ερευνήθηκε ο γραπτός 
λόγος µη φυσικών οµιλητών της ελληνικής, καταγράφτηκαν και αναλύθηκαν  οι τυπικές και 
αποκλίνουσες συµφραστικές παραγωγές ανά επίπεδο γλωσσοµάθειας. Μέσα από τη συµφραστική 
παραγωγή περιγράφηκε η ανάπτυξη της συµφραστικής ικανότητας των µη φυσικών οµιλητών από 
το ενδιάµεσο ως το προχωρηµένο επίπεδο ελληνοµάθειας.  
 
5 Αντλήθηκαν από το International Corpus of  Learner English. 
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Β. οι µη φυσικοί οµιλητές µόνο 

Γ. και οι δύο οµάδες οµιλητών 

Οι µη φυσικοί οµιλητές παρήγαγαν σε µεγάλο βαθµό συνάψεις µε τα επιρρήµατα 

completely και totally τα οποία αποτελούν άµεσα µεταφραστικά ισοδύναµα των 

επιρρηµάτων complétement και totalement της Γ1 (γαλλικά), ενώ δεν παρήγαγαν 

συνάψεις µε το επίρρηµα highly, του οποίου οι συνάψεις αποτελούν συχνή επιλογή 

στο λόγο των φυσικών οµιλητών. Το επίρρηµα αυτό µεταφράζεται µε το επίρρηµα 

hautement στα γαλλικά, το οποίο δεν είναι συχνόχρηστο και χρησιµοποιείται µόνο 

στον επίσηµο λόγο.  

Άρα, οι συνάψεις που παρήγαγαν οι µη φυσικοί οµιλητές ήταν το αποτέλεσµα 

µεταφοράς από τη Γ1. Οι µόνες τυποποιηµένες συνάψεις που χρησιµοποίησαν 

ήταν αυτές που είχαν άµεσα µεταφραστικά ισοδύναµα στη Γ1:  

(3) deeply rooted – profondément enraciné 

 severely punished -  sévèrement puni  

ενώ οι υπόλοιποι συνδυασµοί που παρήγαγαν ήταν απόλυτα συνθετικοί στη 

σηµασία και δεν αποτελούσαν αυτόµατους τυποποιηµένους συνδυασµούς. Οι 

φοιτητές, δηλαδή, δηµιουργούσαν εκ νέου το συνδυασµό, δεν αποτελούσε µέρος 

της αυτόµατης γνώσης τους.  

Καταλήγει η Granger (1998:150-2) ότι στο λόγο των µη φυσικών οµιλητών 

παρουσιάζονται συνάψεις που είτε είναι µεταφραστικά ισοδύναµα (direct 

translation equivalent) λεξικών συνδυασµών στη µητρική τους γλώσσα είτε 

παρουσιάζουν λεξική αναλογία (lexically contruent) µε αυτά της µητρικής 

γλώσσας. Οι µη φυσικοί οµιλητές δεν παράγουν προκατασκευασµένους λεξικούς 

συνδυασµούς, αλλά τους δηµιουργούν εκ νέου κατά τη γλωσσική παραγωγή. Οι 

συνδυασµοί που παράγουν µεταφέρονται από την πρώτη τους γλώσσα. ∆ε 

χρησιµοποιούν (underuse) τους συνδυασµούς που χρησιµοποιούν οι φυσικοί 

οµιλητές και χρησιµοποιούν µη τυπικούς (atypical) λεξικούς συνδυασµούς. 

Στην ίδια έρευνα εξετάστηκαν οι κρίσεις φυσικών και µη φυσικών οµιλητών σε 

ένα τεστ λεξικής συνδυαστικότητας. ∆όθηκαν σε αυτούς 11 επιρρήµατα και 15 

επίθετα και τους ζητήθηκε να κυκλώσουν τα επίθετα που συνάπτονται µε τα 

επιρρήµατα και δηµιουργούσαν αποδεκτούς συνδυασµούς. Τους συνδυασµούς που 

είχαν την αίσθηση ότι ήταν τυπικοί και συχνόχρηστοι έπρεπε να τους µαρκάρουν 



 42

επιπλέον µε έναν αστερίσκο (*). Οι επιλογές των µη φυσικών οµιλητών απείχαν 

από αυτές των φυσικών και ως προς το ποιοι συνδυασµοί είναι αποδεκτοί και ως 

προς το ποιοι είναι τυπικοί. Οι διαισθήσεις των µη φυσικών οµιλητών για το τι 

είναι τυπικό δεν είναι µόνο αδύναµες αλλά και άστοχες. Η αίσθηση των µη 

φυσικών οµιλητών για το τι είναι τυπικό, εξέχον (salient) δεν είναι αναπτυγµένη. 

 

Έρευνα στην ΟΦ (ΕΠΙΘ + ΟΥΣ) 

 

Μια έρευνα για τις κρίσεις φυσικών και µη φυσικών οµιλητών 

προχωρηµένου επιπέδου στα ελληνικά διεξήγαγε η Θώµου (2002). ∆όθηκαν σε 

αυτούς λεξ(λογι)κές συνάψεις στη δοµή (ΕΠΙΘ + ΟΥΣ) µέσα σε προτάσεις 

(4) ?δυνατά (βαριά) φαγητά, δυνατός καφές, ?λαµπερός (λαµπρός) 

επιστήµονας, λαµπερό χαµόγελο, ελαφρύς ύπνος, ελαφρύ (λεπτό) άρωµα, 

?ζωηρός (ζωντανός) λαός, ζωηρό παιδί κ.ά.   

Ζητήθηκε από τους οµιλητές να τις αξιολογήσουν µε βάση µια κλίµακα (από το 

αποκλίνον στο αποδεκτό αλλά µη συνηθισµένο µέχρι το τυπικό και συχνόχρηστο). 

Οι κρίσεις των µη φυσικών οµιλητών για το τι είναι µη αποδεκτό, αποδεκτό και 

τυπικό απέκλιναν από τις κρίσεις των φυσικών οµιλητών κατά 54%. ∆ηλαδή, σε 

πάνω από τις µισές περιπτώσεις οι µη φυσικοί οµιλητές δεν µπόρεσαν να 

διακρίνουν τι αποτελεί µη αποδεκτό και τι τυπικό συνδυασµό στα ελληνικά. Στην 

ίδια έρευνα ζητήθηκε από φυσικούς και µη φυσικούς οµιλητές της ελληνικής να 

εντοπίσουν σε ένα σύνολο λεξικών συνδυασµών τους µη αποδεκτούς 

συνδυασµούς  

(5) *ψηλή (δυνατή) φωτιά, *αδύνατο (ελαφρύ) καφέ, *ρηχή (επιφανειακή) 

αλλαγή, *αδύνατα (λεπτά) φρύδια, *κλειστά (σκούρα) χρώµατα 

και να τους διορθώσουν µε έναν αποδεκτό. Οι µη φυσικοί οµιλητές σε ποσοστό 

52% δεν ήταν σε θέση να κάνουν τη διόρθωση.  

 

∆ιαγλωσσικές έρευνες 

 

Οι Bahns (1993), Bahns & Eldaw (1993), Farghal & Obiedat (1995) 

διεξήγαγαν έρευνα η οποία περιλαµβάνει µια διαδικασία κατευθυνόµενης 
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παραγωγής συµφραστικών παραγωγών, πιο συγκεκριµένα, συνάψεων, από µη 

φυσικούς οµιλητές. Οι µη φυσικοί οµιλητές αποτελούν οµοιογενή οµάδα. Είναι 

σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας µε Γ1 γερµανικά στις δύο πρώτες έρευνες και 

αραβικά στην τρίτη. Πρέπει να τονίσουµε ότι σε αυτές τις έρευνες οι ερευνητές 

εξετάζουν ένα ήδη καθορισµένο από αυτούς µικρό σώµα λεξι(λογι)κών συνάψεων, 

δεν ανιχνεύουν µέσα στη γενικότερη παραγωγή των µη φυσικών οµιλητών τη 

γενικότερη παραγωγή συνάψεων.  

Εργαλείο έρευνας είναι µια δραστηριότητα µετάφρασης προτάσεων από τη Γ1 των 

φοιτητών στην αγγλική. Στην κάθε πρόταση στόχος ήταν να αποδοθεί κάποιο 

µέρος της µε κάποιον τυπικό συµφραστικό συνδυασµό.  ∆εύτερο εργαλείο έρευνας 

είναι µια δραστηριότητα µε κενά (close test), στην οποία το κενό αποτελεί 

συµφραστική παραγωγή.  

Το ποσοστό παραγωγής αποδεκτών συνδυασµών από τους µη φυσικούς οµιλητές 

ήταν 48% στη δραστηριότητα µε τα κενά και 54% στη δραστηριότητα µετάφρασης 

(Bahns & Eldaw 1993). 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τις παραπάνω έρευνες είναι το 

ακόλουθο: οι φοιτητές παρόλα τα πολλά χρόνια που µαθαίνουν τη γλώσσα συν 

αρκετό χρόνο έκθεσης µε φυσικούς οµιλητές δεν είχαν φτάσει στο επιθυµητό 

επίπεδο αυτόµατης παραγωγής, έκαναν λάθη στην παραγωγή συνάψεων. ∆ηλαδή, 

η έκθεση είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την παραγωγή.  

 

2.3.2. Τυπολογία αποκλίσεων στην παραγωγή λεξι(λογι)κών συνάψεων 

 

Οφείλουµε εξαρχής να τονίσουµε ότι στην παραγωγή λεξι(λογι)κών 

συνάψεων δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο µόνο για λάθη. Σαφώς κάποιες 

περιπτώσεις είναι ξεκάθαρα περιπτώσεις λαθών αλλά περισσότερο παρατηρείται 

µια κλιµάκωση από  

Α. µη αποδεκτούς συνδυασµούς,  

Β. αποδεκτούς αλλά ασυνήθιστους,  

Γ. τυπικούς συνδυασµούς.  
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Η παραγωγή από µη φυσικούς οµιλητές τύπων που απέκλιναν έχει διαπιστωθεί 

µέσα από έρευνες (Dechert & Lennon 1989, Biskup 1992, Bahns 1993, Howarth 

1998a, Nesselhauf 2003, για τα ελληνικά: Thomou 2000, Θώµου 2002, υπό 

δηµοσίευση).  

(6) *commit trachery, *hold a burial (Bahns 1993) 

*carry out (hold) races (Nesselhauf 2003) 

?λύνουν την ανεργία (αντί: δίνουν λύση στην ανεργία), *κάνει καλό 

παράδειγµα (αντί: είναι καλό παράδειγµα) (Thomou 2000) 

?παίρνω ηλιοθεραπεία (αντί: κάνω ηλιοθεραπεία), ?κάνω µια απόφαση 

(αντί: παίρνω µια απόφαση) (Θώµου 2002, υπό δηµοσίευση) 

 

Έχουν καταγραφεί οι παρακάτω τύποι αποκλίσεων στην παραγωγή των µη 

φυσικών οµιλητών της αγγλικής:  

1) Αποκλίνουσα επιλογή ρήµατος (Nesselhauf 2003) 

(7) *make (do) one’s homework 

*give (provide) a solution to  

*take (carry out, perform) one’s task 

Η Θώµου (2002, υπό δηµοσίευση) διαπίστωσε ότι οι αποκλίσεις είχαν σχέση µε 

την ύπαρξη µιας άλλης ρηµατικής φράσης µε το ίδιο ουσιαστικό, η οποία είχε 

άλλη σηµασία:  

(8) ?…κάνεις κατάθεση στο δικαστήριο; (δίνεις)  

       ?…έχει επίσκεψη στους φίλους του (κάνει) 

      ?…λέει συνεχώς παράπονα (κάνει) 

ή ότι οι αποκλίσεις σχετίζονταν µε τη σηµασιολογία των λέξεων: 

(9) ? να πάρει την προσοχή (να τραβήξει την προσοχή) 

? πρόσφερα µια ευχή (έδωσα µια ευχή)  

? είδε όνειρα για το µέλλον (έκανε όνειρα)  

? σκέφτηκε όνειρα για το µέλλον (έκανε όνειρα)  

? κοίταξε µια µατιά (ρίξε µια µατιά) 

Η αποκλίνουσα χρήση ρήµατος σχετίζεται επίσης µε τις αναµείξεις (blendings) 

δύο διαφορετικών συνδυασµών στο λόγο µη φυσικών οµιλητών (Howarth 1998a, 

Dechert & Lennon 1989): 
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(10) * perform a project  

Ο συνδυασµός αποτελεί ανάµειξη των συνδυασµών perform a task και carry out a 

task/project. 

Πρόκειται για αναµείξεις δεσµευµένων συνάψεων (restricted collocations) και 

αυτός ο τύπος αποκλίσεων δε δηλώνει απαραίτητα έλλειψη ικανότητας, το 

αντίθετο, επιβεβαιώνει πορεία προς την κατάκτηση των συνδυασµών αυτών.  

Ο Howarth (1998b) εξετάζοντας τους συνδυασµούς µε ρήµα και ουσιαστικό 

παρατήρησε ότι αποκλίνοντες είναι κυρίως οι συνδυασµοί µε απολεξικοποιηµένο 

ρήµα ή µε ρήµα χρησιµοποιούµενο µεταφορικά (και συνεπώς µε περιορισµένη 

συµφραστικότητα) ενώ οι συνδυασµοί όπου το ρήµα (και κατά συνέπεια ο 

συνδυασµός) φέρει τεχνική σηµασία δε φαίνεται να είναι αποκλίνοντες 

συνδυασµοί στο λόγο των µη φυσικών οµιλητών.  

(11) *make a reaction (give) (απολεξικοποιηµένο ρήµα) 

*place importance on (attach importance to) (ρήµα χρησιµοποιούµενο 

µεταφορικά) 

 

2) Αποκλίνουσα επιλογή ουσιαστικού (Nesselhauf 2003) 

(12) close *lacks (gaps) 

 

3) Aπoκλίσεις συνωνυµίας (synonymy) (Farghal & Obiedat 1995) 

(13) ?steady, stable color  αντί για  fast color 

 

4) Aποκλίσεις που οφείλονται σε µεταφορά από τη Γ1 (transfer) (Farghal & 

Obiedat 1995) 

(14) *heavy tea αντί για  strong tea  

Μεταφορά από τη Γ1 (αγγλικά) διαπίστωσε και η Θώµου (2002, υπό δηµοσίευση): 

(15) ?έκανα µια σηµαντική απόφαση (πήρα) 

        ?παίρνεις σηµειώσεις (κρατάς) 

        ?είστε ησυχία (κάνετε ησυχία) 

       ?έχεις µια µατιά (ρίξε) 
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5) Αποκλίσεις στη χρήση του άρθρου, στον αριθµό του ουσιαστικού (Nesselhauf 

2003)  

(16) get (*the) permission  

*pass one’s judgements (pass judgement) 

  

6) Λάθος χρήση του συνδυασµού. Ο συνδυασµός υπάρχει, αλλά δε 

χρησιµοποιείται σωστά (Nesselhauf 2003)  

(17) take notice (αντί του ρήµατος notice) 

 

7) Λάθη στη σύνταξη του συνδυασµού  

(18) *make sb. friends (make friends with sb.) 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει το εξής συµπέρασµα:  

Οι αποκλίσεις κυρίως αφορούν το ένα από τα δύο µέρη του συνδυασµού, είτε το 

ρήµα ή επίθετο είτε το ουσιαστικό. Η αποκλίνουσα χρήση ρήµατος ή επιθέτου 

σχετίζεται είτε µε τη χρήση κάποιας συνώνυµης λέξης είτε πρόκειται για µεταφορά 

από τη Γ1. Όταν πρόκειται για αποκλίνουσα χρήση ρήµατος, παρατηρείται ότι το 

ρήµα αυτό είναι είτε απολεξικοποιηµένο είτε χρησιµοποιείται µεταφορικά.  

Οι αποκλίσεις γενικότερα είναι κυρίως λεξικής φύσης.  

 

2.3.3. Μεταφορά από τη Γ1 

 

 Όπως είδαµε και παραπάνω στην παραγωγή συνάψεων παρατηρείται 

µεταφορά από τη Γ1. Οι ερευνητές παρατηρούν ότι η Γ1 παρεµβάλλεται στην 

παραγωγή συνάψεων στη Γ2 (Biskup 1992, Bahns 1993, Granger 1998, 

Nesselhauf 2003).  

Αυτή η µεταφορά από τη Γ1 µπορεί να είναι θετική, όταν  οι συνδυασµοί 

αποτελούν άµεσα µεταφραστικά δάνεια από τη µια γλώσσα στην άλλη  

(19) Γερµανικά   Αγγλικά 

Gesetz + brechen  break + law 

Geduld + verlieren  lose + patience  (Bahns 1993)  
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Αλλά είναι αρνητική, όταν οι συνδυασµοί διαφέρουν από τη µια γλώσσα στην 

άλλη  

(20) Γερµανικά     Αγγλικά 

Opfer + bringen (bring sacrifice)   make sacrifice  (Bahns 1993) 

 

H Nesselhauf (2003) υποστηρίζει ότι η Γ1 επηρεάζει πολύ περισσότερο τους 

φοιτητές που µαθαίνουν µια ξένη γλώσσα στην κατάκτηση των συνάψεων από ό,τι 

τους επηρεάζει η περιοριστική σηµασία των ίδιων των συνδυασµών. ∆ηλαδή, ο 

βαθµός παγιωµένης σηµασίας του συνδυασµού δε φαίνεται να παίζει τόσο 

σηµαντικό ρόλο όσο η Γ1 των φοιτητών. Η ίδια ερευνήτρια µάλιστα παρατηρεί ότι 

οι περισσότερες αποκλίσεις αφορούσαν τους λιγότερο παγιωµένους στη σηµασία 

και δοµή συνδυασµούς παρά τους παγιωµένους.  

Οι φοιτητές γενικώς στην παραγωγή συνάψεων βασίζονται σε µια υπόθεση 

δυνατότητας µεταφοράς από τη Γ1 (hypothesis of transferability: Bahns 1993). 

Το ίδιο παρατηρεί ακόµα και για στερεότυπες εκφράσεις (idioms) η Irujo 

(1993). Οι φοιτητές που περιέλαβε στην έρευνά της έπρεπε να µεταφράσουν 

ισπανικά κείµενα που περιείχαν στερεότυπες εκφράσεις στα αγγλικά. Κάποιες από 

αυτές  ήταν άµεσα µεταφραστικά ισοδύναµα στη Γ2, κάποιες αντιστοιχούσαν σε 

παρόµοιες εκφράσεις στη Γ2 και κάποιες άλλες ήταν εντελώς διαφορετικές στη 

Γ2. Η ερευνήτρια διατύπωσε την εξής υπόθεση εργασίας: 

οι φοιτητές θα παρήγαγαν περισσότερες  

α) µεταφραστικά ισοδύναµες στερεότυπες εκφράσεις καθώς και  

β) σηµασιολογικά πιο διαφανείς και  

γ) συχνόχρηστες στερεότυπες εκφράσεις   

Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν µόνο το πρώτο µέρος (α) της υπόθεσης: οι 

φοιτητές χρησιµοποίησαν περισσότερες στερεότυπες εκφράσεις που αποτελούσαν 

µεταφραστικά ισοδύναµα αυτών της Γ1. Η σηµασιολογική διαφάνεια και η συχνή 

χρήση δεν αποτέλεσαν τόσο σηµαντικούς παράγοντες στην παραγωγή 

στερεότυπων εκφράσεων στη Γ2 όσο αποτέλεσε η µεταφραστική ισοδυναµία των 

συνδυασµών αυτών από Γ1 σε Γ2. 
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2.4. Συµπέρασµα 

 

Η γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα των φυσικών οµιλητών 

θεωρείται δεδοµένη. Μια συνιστώσα της επικοινωνιακής ικανότητας αποτελεί η 

συµφραστική ικανότητα. Οι φυσικοί οµιλητές γνωρίζουν να σχηµατίζουν τυπικούς 

συµφραστικούς συνδυασµούς. Όσον αφορά την πραγµάτωση του λόγου η 

παραγωγή των φυσικών οµιλητών αποτελείται από συµφραστικούς συνδυασµούς 

σε µεγάλο ποσοστό.  

∆ιαπιστώθηκε ότι οι µη φυσικοί οµιλητές δε διαθέτουν αυτές τις διαισθήσεις. Οι 

µη φυσικοί οµιλητές µπορεί να έχουν διαπιστωµένη γλωσσική ικανότητα, να 

παράγουν γραµµατικά σωστό λόγο µε λίγα ή ελάχιστα λάθη µορφολογίας ή 

σύνταξης, αλλά ο λόγος τους να µην είναι επικοινωνιακά αποδεκτός. Μια 

συνιστώσα της επικοινωνιακής αποδεκτότητας που απουσιάζει από το λόγο τους 

είναι η παραγωγή συµφραστικών συνδυασµών. Μέσα από τα πειράµατα 

διαπιστώθηκε από τη µια ότι ο γραπτός λόγος των µη φυσικών οµιλητών δεν 

περιέχει την ίδια αναλογία συµφραστικών παραγωγών µε το λόγο των φυσικών 

οµιλητών και από την άλλη ότι οι µη φυσικοί οµιλητές δεν έχουν διαισθήσεις για 

τους συµφραστικούς συνδυασµούς (αν είναι τυπικοί, αποδεκτοί, αποκλίνοντες 

κλ.π.). ∆υσκολεύονται σε µια δραστηριότητα κλειστού τύπου (close test) να 

παράγουν τον κατάλληλο συµφραστικό συνδυασµό.  

 Τα πειράµατα που παρουσιάστηκαν «µετρούν» τη συµφραστική ικανότητα 

µέσα από την συµφραστική πραγµάτωση φυσικών και µη φυσικών οµιλητών. Για 

να υποστηρίξουµε όµως ότι υπάρχει συµφραστική ικανότητα, πρέπει να 

αποδείξουµε ότι οι συµφραστικοί συνδυασµοί αποτελούν µέρος του συστήµατος 

της γλώσσας και ότι η συµφραστικότητα αυτή δεν είναι αυθαίρετη και τυχαία. Με 

κάτι τέτοιο όµως δεν ασχολούνται οι ερευνητές ούτε της φρασεολογίας ούτε της 

κατάκτησης της φρασεολογίας στη Γ2. 

Στα κεφ. 5 και 6 θα αποδείξουµε ότι οι συµφραστικές παραγωγές, οι λεξι(λογι)κές 

συνάψεις, ανήκουν στο σύστηµα της γλώσσας. Κατά συνέπεια, η κατάκτησή τους 

αποτελεί µια συνιστώσα της ικανότητας του οµιλητή. Θα επιχειρήσουµε να 

αποσυνθέσουµε σηµασιολογικά τους συνδυασµούς αυτούς. Μέσα από αυτήν τη 

σηµασιολογική αποσύνθεση θα φανεί η κινητήρια δύναµη πίσω από τη 
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συµφραστικότητα. Η συµφραστικότητα δεν είναι αυθαίρετη, στηρίζεται στη 

σηµασία των συναπτόµενων λέξεων και συνιστά µάλιστα µετάβαση από στάδιο σε 

στάδιο.   

Άρα, υποστηρίζουµε ότι οι φυσικοί οµιλητές έχουν διαισθήσεις για το τι να 

βάλουν δίπλα σε µια λέξη και να σχηµατίσουν τυπικό συµφραστικό συνδυασµό. 

Οι συµφραστικοί συνδυασµοί αποτελούν τµήµα του Νοητικού Λεξικού τους. Με 

άλλα λόγια πέρα και µέσα στη γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα του 

φυσικού οµιλητή υποστηρίζουµε ότι υπάρχει µια ικανότητα του φυσικού οµιλητή 

να έχει διαισθήσεις για τη συµφραστικότητα των λέξεων, δηλαδή, ποιοι 

συνδυασµοί αποτελούν τυπικούς συνδυασµούς στη γλώσσα και ποιοι 

αποκλίνοντες. Ο φυσικός οµιλητής έχει την ικανότητα να αποκλίνει από το τυπικό 

και η απόκλιση αυτή να είναι δηµιουργική και επικοινωνιακή.  

Από την άλλη, η συµφραστική παραγωγή των µη φυσικών οµιλητών είναι 

µειωµένη άρα και η ικανότητά τους δεν είναι αναπτυγµένη. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

συµφραστικές παραγωγές δεν έχουν κατακτηθεί, δεν είναι µέρος του Νοητικού 

Λεξικού των οµιλητών αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o    

  

ΤΥΠΟΙ ΡΗΜΑΤΟ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ Ν.Ε.: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

3.1. Συνεχές αδέσµευτων φράσεων (free phrases) – ηµι-δεσµευµένων / 

λεξι(λογι)κών συνάψεων (collocations) – πλήρως δεσµευµένων / στερεότυπων 

φράσεων (idioms) 

 

Η φρασεολογία (phraseology) µιας γλώσσας αποτελείται από τις 

περιορισµένες (στη χρήση) και/ή δεσµευµένες (στη σύνταξη και σηµασία), σε 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, µη µονολεκτικές µονάδες της γλώσσας. Πρόκειται 

για µονάδες σε επίπεδο φράσης. Εκτός από τις µονάδες σε επίπεδο φράσης στη 

φρασεολογία εντάσσονται και µεγαλύτεροι της φράσης συµφραστικοί συνδυασµοί, 

συνδυασµοί που κινούνται στο επίπεδο πρότασης, εκφωνήµατος και συνήθως 

φέρουν και πραγµατολογικό νόηµα. Πρόκειται για τα φραστικά σχήµατα που 

είδαµε στο κεφ. 1, τους χαιρετισµούς, τις παροιµίες, φράσεις που δοµούν το 

κείµενο (discourse structuring devices), κ.ά. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φρασεολογικές µονάδες µιας γλώσσας.  

 
  µονάδες σε επίπεδο πρότασης 

(sentence-like (pragmatic) unit) 

µονάδες σε επίπεδο φράσης 

(word-like (semantic) unit) 

Mel΄čuk 

(1988b) 

phraseme or set 

phraseme 

pragmatic phraseme or 

pragmateme 

semantic phraseme 

Howarth 

(1998) 

word combination 

 

functional expressions composite units 

Πίνακας 3.1.        (Cowie 1998:5)  

 

Εµείς θα ασχοληθούµε µε τις µονάδες σε επίπεδο φράσης. Οι µονάδες σε επίπεδο 

φράσης διακρίνονται και ορίζονται πάντα σε σχέση µε τις ελεύθερες, τις 

αδέσµευτες φράσεις1. Οι µελετητές οριοθετούν ένα συνεχές (continuum) του 

                                                 
1 Μεταφράζουµε µε τον όρο αδέσµευτες φράσεις τον όρο free phrases των αγγλικών. 
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οποίου αρχικό σηµείο αποτελούν οι αδέσµευτες φράσεις και τελικό σηµείο οι πιο 

παγιωµένες, στερεότυπες φράσεις (idioms)2. Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν 

το µεσαίο τµήµα της λεξιλογικής παραγωγής, µεταξύ των αδέσµευτων φράσεων 

και των στερεότυπων.  

Ο Howarth (1998a:28) για το ρήµα blow των αγγλικών καταγράφει την εξής 

διαβάθµιση στους λεξικούς συνδυασµούς που αυτό δηµιουργεί: 
 

 free 

combinations 

restricted 

collocations 

figurative  

idioms 

pure  

idioms 

lexical 

composites 

blow a trumpet blow a fuse 

 (καίω την 

ασφάλεια) 

blow your own 

trumpet 

(περιαυτολογώ) 

blow the gaff 

(βγάζω στη 

φόρα) 

   Πίνακας 3.2. 
 

Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω οµάδων είναι τα εξής: 

Αδέσµευτες φράσεις (free combinations): τα στοιχεία χρησιµοποιούνται µε την 

κυριολεκτική τους σηµασία και εναλλάσσονται ελεύθερα µε άλλα στοιχεία (freely 

substitutable).  

∆εσµευµένες / περιοριστικές συνάψεις (restricted collocations): το ένα από τα δύο 

στοιχεία χρησιµοποιείται µε µια εξειδικευµένη (specialized), συχνά µεταφορική 

(figurative) σηµασία. Αυτή η σηµασία συναντάται στο συγκείµενο λίγων λεξικών 

συνδυασµών.  

Μεταφορικές στερεότυπες φράσεις (figurative idioms): εµφανίζουν µια 

µεταφορική σηµασία αλλά ο συνδυασµός διαθέτει και µια κυριολεκτική ερµηνεία 

(blow your own trumpet= φύσα την τροµπέτα σου). 

Παγιωµένες στερεότυπες φράσεις (pure idioms): ο συνδυασµός φέρει µία και 

µοναδική σηµασία του συνδυασµού ως όλου, η οποία δεν είναι συνάρτηση των 

επιµέρους σηµασιών  και είναι η πιο παγιωµένη και αδιαφανής οµάδα λεξικών 

συνδυασµών.  

                                                                                                                                       
 
2 Ο όρος idioms αποδίδεται ως εξής στα ελληνικά: ιδιωµατισµός (Χαραλαµπάκης 1992, 
Ξυδόπουλος 2000), ιδιωτισµός (Νεοελληνική Γραµµατική 1991:ανατύπωση, Μπακάκου-Ορφανού 
2005), στερεότυπη (έκ)φραση (Φωτοπούλου 1988, 1993, Αναστασιάδη-Συµεωνίδη & Ευθυµίου 
2005). Υιοθετούµε για τα idioms τον όρο στερεότυπες φράσεις. 
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Ο Mel΄čuk (1998:27-30) από την άλλη διακρίνει δύο οµάδες λεξικών 

συνδυασµών:  

Α. Αδέσµευτες φράσεις (free phrases)  

Β. ∆εσµευµένες φράσεις (semantic phrasemes): δεν είναι ελεύθερες 

Τις δεσµευµένες φράσεις τις διακρίνει στη συνέχεια σε τρεις κατηγορίες: 

Β.1. Πλήρως δεσµευµένες φράσεις (full phrasemes ή idioms), στις οποίες ανήκουν 

οι στερεότυπες φράσεις. 

(1) spill the beans (φανερώνω το µυστικό), pull [N’s] leg (κοροϊδεύω κάποιον) 

red herring (παραπλανητικά στοιχεία, κυριολεκτικά: κόκκινη ρέγκα) 

Στις πλήρως δεσµευµένες φράσεις το σηµαινόµενο της φράσης δεν αποτελεί τη 

συνάρτηση των  σηµαινοµένων των τµηµάτων της φράσης.  

Β.2. Ηµι-δεσµευµένες φράσεις ή λεξι(λογι)κές συνάψεις (semi-phrasemes ή 

collocations)  

(2) land (βρίσκω) a job, crack (λέω) a joke, do a favour, launch (εξαπολύω) an 

attack, stand (αντέχω) comparison 

Στις ηµι-δεσµευµένες φράσεις το σηµαινόµενο της µίας λέξης εξαρτάται από την 

άλλη λέξη και αλλάζει σηµασία. 

Β.3. Οιονεί δεσµευµένες φράσεις (quasi-phrasemes ή quasi-idioms)  

(3) bacon and eggs, shopping centre 

Στις οιονεί δεσµευµένες φράσεις το σηµαινόµενο της φράσης αποτελεί συνάρτηση 

των σηµαινοµένων των τµηµάτων της φράσης αλλά περιλαµβάνει επιπλέον µια 

απρόβλεπτη προσθήκη.  

Το επιπλέον στοιχείο που εισάγει ο Mel΄čuk, εκτός από αυτό της διαφορετικής 

ορολογίας, είναι ότι οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν ηµι-δεσµευµένους 

συνδυασµούς και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ταξινοµούνται πριν από τις 

στερεότυπες φράσεις, δηλαδή, τις πλήρως δεσµευµένες φράσεις. 

Αν εξαιρέσουµε τις οιονεί δεσµευµένες φράσεις3, η κατανοµή του Mel΄čuk 

θα διαµορφωνόταν ως εξής: 

 

 

                                                 
3 Οι οιονεί δεσµευµένες φράσεις δεν ενδιαφέρουν την έρευνά µας, διότι δεν πραγµατώνονται στη 
ρηµατική φράση αλλά στην ονοµατική.   
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free phrases collocations idioms 

 land a job spill the beans 

Πίνακας 3.3. 

 

Παρατηρείται µια διαφορά ανάµεσα στην ταξινόµηση  του Howarth 

(1998a) και αυτή του Mel΄čuk (1998). Ενώ ο πρώτος διακρίνει 2 οµάδες για τις 

στερεότυπες φράσεις (figurative idioms, pure idioms), ο δεύτερος παρουσιάζει 

µόνο µία (idioms). Επειδή δεν ενδιαφέρει την ανάλυσή µας η διάκριση των 

στερεότυπων φράσεων σε δύο οµάδες, υιοθετούµε για τα ελληνικά τη διάκριση 

που προτείνει ο Mel΄čuk σε ηµι-δεσµευµένες φράσεις / λεξι(λογι)κές συνάψεις 

(collocations) και σε πλήρως δεσµευµένες / στερεότυπες φράσεις (idioms). Κατά 

τα άλλα ακολουθούµε την πρόταση του Howarth (1998a) και παρουσιάζουµε 

συµφραστικούς συνδυασµούς διατηρώντας το ρήµα σταθερό. Στον παρακάτω 

πίνακα εµφανίζονται οι συνδυαστικές δυνατότητες ρηµάτων. 

 
Αδέσµευτη φράση 

(free phrase) 

Λεξι(λογι)κή σύναψη 

(collocation) 

Στερεότυπη φράση 

(idiom) 

παίρνω το εισιτήριο από 

κάπου/κάποιον 

παίρνω θάρρος, δύναµη, παράδειγµα από 

παίρνω απόφαση να 

παίρνω έναν υπνάκο 

παίρνω δρόµο από 

παίρνω πόδι από 

δίνω το βιβλίο σε κάποιον  δίνω θάρρος, δύναµη σε 

δίνω προσοχή, σχήµα σε 

δίνω εξετάσεις σε 

δίνω τα παπούτσια στο 

χέρι 

βάζω το µπουκάλι κάπου βάζω υπογραφή σε 

βάζω στοίχηµα να 

βάζω τα κλάµατα, τα γέλια, τις φωνές 

βάζω νερό στο κρασί µου 

τραβάω τη βάρκα από κάπου τραβάω βάσανα, στενοχώριες 

τραβάω φωτογραφία  

τραβάω κουπί 

τραβάω το δρόµο µου 

Πίνακας 3.4.  

 

Η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) παρατηρεί ότι η ελεύθερη (αδέσµευτη) φράση 

αποτελεί αντικείµενο της σύνταξης ενώ οι µη µονολεκτικές λεξικές µονάδες4 

(δεσµευµένες) αποτελούν αντικείµενο της λεξικολογίας. Το πέρασµα από την 

                                                 
4 Λεξικές φράσεις κατά την Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) 
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ελεύθερη φράση στη λεξική φράση αποτελεί το φαινόµενο της λεξικοποίησης στη 

γλώσσα.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα δύο άκρα του φάσµατος, οι αδέσµευτες και οι 

στερεότυπες φράσεις και επιχειρείται να διερευνηθεί ο χώρος των λεξι(λογι)κών 

συνάψεων, ο µεσαίος χώρος. Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν ξεχωριστή 

οµάδα συµφραστικών συνδυασµών µε τη δική τους δυναµική. Αυτή η δυναµική 

συνίσταται στη συνεµφάνιση του κατάλληλου ουσιαστικού µε το κατάλληλο ρήµα.   

 

3.2. Αδέσµευτες φράσεις (Free phrases) 

 

Σύµφωνα µε την Grimshaw (1979) οι συνδυαστικές ιδιότητες των 

κατηγορηµάτων και των συµπληρωµάτων τους ερµηνεύονται µε βάση δύο ειδών 

περιορισµούς. Το/τα συµπλήρωµα/τα πρέπει να ικανοποιούν τις ιδιοσυγκρασιακές 

επιλογές του ρήµατος. Πιο συγκεκριµένα: 

Α. πρέπει να ικανοποιούν τους συντακτικούς περιορισµούς του ρήµατος (πλαίσιο 

υποκατηγοριοποίησης) και 

Β. πρέπει να ικανοποιούν τους σηµασιολογικούς περιορισµούς του ρήµατος. Ρήµα 

και συµπλήρωµα/τα πρέπει να είναι σηµασιολογικά συµβατά.   

Στις αδέσµευτες φράσεις, κατά συνέπεια του β΄ περιορισµού, εφαρµόζεται η Αρχή 

της Συνθετικότητας της σηµασίας (compositionality principle), σύµφωνα µε την 

οποία η σηµασία µιας σύνθετης έκφρασης είναι συνάρτηση της σηµασίας των 

συνθετικών της (Lyons 1995:204).  

Στις αδέσµευτες φράσεις, εποµένως, τα επιµέρους µέρη του συνδυασµού 

χρησιµοποιούνται µε την κυριολεκτική τους σηµασία. Το στοιχεία του 

συνδυασµού επιλέγουν το ένα το άλλο µε βάση τη σηµασία τους  και 

εναλλάσσονται ελεύθερα µε άλλα στοιχεία/ λέξεις (Howarth 1998a:28). 

Παρατηρείται, δηλαδή, διαφάνεια (transparency) στη σηµασία και 

παραγωγικότητα. 

(4) α. want  toys, a child, a drink, a car, truth …  

β. τραβώ/σέρνω το αυτοκίνητο, τη βάρκα, το φορτίο …  
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Στην ελληνική βιβλιογραφία οι αδέσµευτες φράσεις αναφέρονται και ως 

ελεύθερες φράσεις (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1986, ∆ιακογιώργη & Φωτοπούλου 

2002) ή ως ελεύθερες ρηµατικές συνάψεις (Κλαίρης & Μπαµπινιώτης 1999).  

 

3.3. Πλήρως δεσµευµένες / Στερεότυπες φράσεις (Idioms) 

 
3.3.1. Ορισµός 
 

 
1) Μια στερεότυπη φράση (idiom) έχει ένα σηµαινόµενο Ψ, το οποίο δεν 

είναι συνάρτηση των σηµαινοµένων Α+Β. Πιο συγκεκριµένα, δεν 

περιλαµβάνει ούτε το σηµαινόµενο Α ούτε το σηµαινόµενο Β (Mel΄čuk 

1998:29).  

(5) spill the beans (τα βγάζω όλα στη φόρα), pull [N’s] leg (κοροϊδεύω) 

Οι στερεότυπες φράσεις, δηλαδή, είναι αδιαφανείς (opaque) σηµασιολογικά.  

 

 2) Μια στερεότυπη φράση (idiom) είναι ένας λεξικοποιηµένος 

αναπαράξιµος (reproducible) συνδυασµός λέξεων που έχει συντακτική 

και σηµασιολογική σταθερότητα, µπορεί να φέρει συνυποδηλώσεις και η 

σηµασία του δε συνάγεται από τη σηµασία των συστατικών του (Gläser 

1998:125).  

Σε αυτό τον ορισµό εµφανίζονται και άλλα χαρακτηριστικά των στερεότυπων 

φράσεων (idioms): η συντακτική σταθερότητα και οι συνυποδηλώσεις που 

ενδέχεται να φέρει.  

Οι έρευνες της Φωτοπούλου (1988, 1993) και των ∆ιακογιώργη & Φωτοπούλου 

(2002) εξετάζουν τις στερεότυπες προτάσεις στα ελληνικά. Οι ∆ιακογιώργη & 

Φωτοπούλου (2002:182) ορίζουν ως στερεότυπες τις προτάσεις, όταν πληρούν τα 

εξής δύο κριτήρια: 

Α) ∆οµικό κριτήριο: οι προτάσεις των οποίων ένας ή περισσότεροι όροι 

συνδέονται αµεταβλήτως µε το ρήµα.  

Β) Σηµασιολογικό κριτήριο: η σηµασία των λέξεων δεν επιτρέπει (προβλέπει) την 

ερµηνεία της πρότασης. 

 

(6)  Η Μαρία έταξε στο Νίκο τον ουρανό µε τα άστρα 
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Το δοµικό κριτήριο φαίνεται να σχετίζεται µε την έλλειψη δυνατότητας λεξικής 

εναλλαγής5 των στοιχείων της πρότασης µε άλλες σχετικές λέξεις και µε τη 

συντακτική παγίωση. Το σηµασιολογικό κριτήριο παραπέµπει στην αδιαφάνεια 

στη σηµασία, δηλαδή, στο ότι η σηµασία της φράσης δεν είναι συνάρτηση των 

σηµασιών των επιµέρους τµηµάτων της. Εποµένως, και για τα ελληνικά 

χρησιµοποιούνται τα ίδια κριτήρια, για να οριστούν οι στερεότυπες προτάσεις.  

 
3.3.2. ∆ιάκριση των στερεότυπων φράσεων σε δύο κατηγορίες  
 

 
Υποστηρίζεται ότι η αδιαφάνεια στη σηµασία δεν είναι ασφαλές κριτήριο 

για τις στερεότυπες φράσεις (Gibbs et al 1989, Nunberg et al 1994, Caciari & 

Levorato 1998). Και αυτό γιατί υπάρχουν στερεότυπες φράσεις που µπορούν να 

αναλυθούν σε ένα βαθµό (analyzability), να αποσυντεθούν σηµασιολογικά 

(semantic decomposability). Σε αυτές τις φράσεις τα συστατικά της φράσης 

φέρουν αναγνωρίσιµη σηµασία και συνεισφέρουν ξεχωριστά στο τελικό 

µεταφορικό νόηµα της φράσης. Φράσεις, δηλαδή, στις οποίες το νόηµα της 

φράσης ως όλον είναι συνάρτηση των σηµασιών των επιµέρους τµηµάτων. Η 

σηµασία, βέβαια, αυτή δεν είναι η κυριολεκτική, τα µέρη της φράσης λειτουργούν 

µε ένα σχηµατοποιηµένο τρόπο, εµπεριέχουν, δηλαδή, σχήµατα λόγου (figuration), 

όπως µεταφορές, µετωνυµίες, υπερβολές.  

 (7) ρίχνω το δηλητήριό µου 

κλείνω το µάτι σε κάποιον 

δίνω ένα χεράκι σε κάποιον 

 

Οι στερεότυπες φράσεις, εποµένως, ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες 

(Nunberg et al 1994):  

 

α) φράσεις, στις οποίες η σηµασία του συνδυασµού είναι συνάρτηση των 

σηµασιών των επιµέρους µερών και κατανέµεται σε αυτά (idiomatically 

combining expressions). 

(8) α. spill the beans (spill: φανερώνω, the beans: το µυστικό)  

                                                 
5 «ελεύθερης κατανοµής» κατά τη Φωτοπούλου (1993:274). 
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    pop the question (pop: κάνω, the question: πρόταση γάµου) 

β. χάνω τα λόγια µου (µένω άφωνος)  

   τραβάω το δρόµο µου (ακολουθώ την πορεία µου, το πρόγραµµά µου)  

 

β) φράσεις, στις οποίες η σηµασία του συνδυασµού δεν είναι συνάρτηση των 

σηµασιών των επιµέρους µερών και δεν κατανέµεται σε αυτά (idiomatic phrases): 

(9) α. kick the bucket (πεθαίνω) 

β. παίρνω δρόµο, έχω πλάκα, βγάζω γλώσσα 

 Στην παρούσα έρευνα δε µας απασχολεί τόσο η εσωτερική κατανοµή των 

στερεότυπων φράσεων, αλλά τα χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν από τις 

λεξι(λογι)κές συνάψεις.  

 
3.3.3. Χαρακτηριστικά των στερεότυπων φράσεων6 

  
 
Τα χαρακτηριστικά των στερεότυπων φράσεων7 είναι τα ακόλουθα:  

 
• Σχετική έως απόλυτη αδιαφάνεια στη σηµασία 

 Α. Παρόλο που η αδιαφάνεια στη σηµασία δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των 

στερεότυπων φράσεων, εντούτοις πολλές στερεότυπες φράσεις είναι απόλυτα 

αδιαφανείς στη σηµασία (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1986, Nunberg et al 1994, 

Gläser 1998).  

(10) σπάω πλάκα 

Β. Από την άλλη ενδέχεται είτε ο συνδυασµός ως όλον είτε όλα τα επιµέρους µέρη 

να εµπεριέχουν σχήµατα λόγου (figuration). Πρόκειται για τις φράσεις που 

αναλύονται σε κάποιο βαθµό, όπως είδαµε παραπάνω. (Nunberg et al 1994).  

(11) ρίχνω το δηλητήριό µου 

                                                 
6 Σηµειώνουµε ότι εξετάζουµε µόνο τα χαρακτηριστικά των στερεότυπων φράσεων τα οποία 
συντελούν στη διάκριση των στερεότυπων φράσεων από τις λεξι(λογι)κές συνάψεις σε περιγραφικό 
επίπεδο και όχι όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις στερεότυπες φράσεις, π.χ. εµφάνισή τους σε 
ανεπίσηµο ύφος λόγου (βγάζω γλώσσα), το ότι περιγράφουν κοινωνικές καταστάσεις (καβαλάω το 
καλάµι).   
 
7   Η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) διακρίνει τις λεξικές φράσεις (ονοµατικές µη µονολεκτικές 
λεξικές µονάδες: παιδική χαρά, ωρολογιακή βόµβα, κρέµα ηµέρας, φεστιβάλ κινηµατογράφου) από 
τις ελεύθερες φράσεις µε βάση κάποια κριτήρια, µορφολογικά συντακτικά και σηµασιολογικά, κ.ά. 
Κάποια από αυτά τα κριτήρια θα χρησιµοποιηθούν και σε αυτή την έρευνα.  
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• Συντακτική παγίωση. Οι στερεότυπες φράσεις είναι παγιωµένοι 

συντακτικά λεξικοί συνδυασµοί (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1986, 

Φωτοπούλου 1988, 1993, Nunberg et al 1994). Παρατηρούνται σε αυτές οι 

παρακάτω συντακτικοί περιορισµοί: 

 

1) Γυµνή ΟΦ, Φράση άρθρου (DP)8  

α) Η στερεότυπη φράση δηµιουργείται µε γυµνή ΟΦ, µε µηδενικό άρθρο:  

(12)  βάζω πλώρη για, ανοίγω πληγές σε, παίρνω πόδι από, βρίσκω άκρη σε 

 

β) Η στερεότυπη φράση δηµιουργείται µε φράση άρθρου, µε το οριστικό άρθρο:  

(13)  βγάζω το καπέλο σε κάποιον 

 

γ) Η στερεότυπη φράση δηµιουργείται µε φράση άρθρου + κτητική αντωνυµία:  

(14)  ανοίγω την καρδιά µου, ανοίγω το στόµα µου 

 

Η εναλλαγή οριστικού, µηδενικού άρθρου δεν είναι εφικτή. Η γυµνή ΟΦ δεν 

µπορεί να γίνει φράση άρθρου και αντίστροφα:  

(15) βάζω πλώρη για       *βάζω την πλώρη για 

βγάζω το καπέλο σε κάποιον   *βγάζω καπέλο σε κάποιον 

Ο περιορισµός αυτός είναι τόσο ισχυρός, ώστε αν µετατραπεί η γυµνή ΟΦ σε 

φράση άρθρου µετατρέπεται αυτόµατα η στερεότυπη φράση σε αδέσµευτη µε 

συνθετική σηµασία: 

(16)  ανοίγω πληγές → στερεότυπη φράση  

ανοίγω τις πληγές → αδέσµευτη φράση 

         

(17)  πήρε πόδι από → στερεότυπη φράση  

πήρε το  πόδι του (από την καρέκλα) → αδέσµευτη φράση 
         

(18)  δεν έκλεισα µάτι → στερεότυπη φράση   

δεν έκλεισα το µάτι → αδέσµευτη φράση 

                                                 
8 Ενώ και οι γυµνές ΟΦ είναι φράσεις άρθρου (DP) για τα νεότερα πρότυπα της σύνταξης, κρατάµε 
τον όρο φράσεις άρθρου για να επισηµάνουµε τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραµατίζει το 
οριστικό άρθρο.  



 59

(19) παίρνω µέρος → στερεότυπη φράση  

παίρνω το µέρος + γενική → λεξι(λογι)κή σύναψη  

παίρνω (το/ένα) µέρος από την κληρονοµιά → αδέσµευτη φράση  
          
        2) Τα στοιχεία που συµµετέχουν στη φράση δε δέχονται επιµέρους 

προσδιορισµούς (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1986, Κλαίρης & Μπαµπινιώτης 

1999): 

(20)  ? του έβγαλα το ωραίο καπέλο  

 

3) Τα στοιχεία που συµµετέχουν στη στερεότυπη φράση δε µεταβάλλουν 

τη σειρά εµφάνισής τους. Η σειρά των συστατικών είναι σταθερή (Αναστασιάδη-

Συµεωνίδη 1986, Φωτοπούλου 1988, 1993, Κλαίρης & Μπαµπινιώτης 1999): 

(21) ? πόδι πήρε από τη δουλειά 

 

4) Παθητικοποίηση. Η στερεότυπη φράση δεν παθητικοποιείται 

(Φωτοπούλου 1988,1993, Nunberg et al 1994): 

(22) *πληγές ανοίχτηκαν 

 

5) Η ΟΦ δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κλιτικό (Αναστασιάδη-

Συµεωνίδη 1986, Φωτοπούλου 1988, 1993): 

(23) βγάζω το καπέλο, *το έβγαλα 

 

6) Άρνηση. Πολλές στερεότυπες φράσεις δηµιουργούνται και παγιώνονται 

µε άρνηση: 

(24)  δεν κλείνω µάτι  
 

• Μορφολογικοί περιορισµοί.  

 

1) Το ουσιαστικό µένει αµετάβλητο ως προς τον αριθµό (Αναστασιάδη-

Συµεωνίδη 1986):  
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(25)  ανοίγω πληγές/*πληγή,  

βγάζει µάτι/*µάτια,  

παίρνω είδηση/*ειδήσεις 

 

2) Ελλιπής κλίση στο ρήµα. Το ρήµα δεν εµφανίζει όλες τις εγκλίσεις, 

χρόνους, όψεις του ρήµατος ή δεν κλίνεται σε όλα τα πρόσωπα: 

(26) δάγκωσε τη γλώσσα σου (µόνο προστακτική),  

βγάζει µάτι (µόνο γ΄πρόσωπο)  

δεν έκλεισα µάτι (συνοπτικό ποιόν ενέργειας) 

 

3.4. Ηµι-δεσµευµένες φράσεις / Λεξι(λογι)κές συνάψεις (Lexical collocations) 

 

Σε αυτή την εργασία εξετάζουµε τις δοµές µε Ρ + ΟΥΣ (αντικείµενο). Αυτό 

δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν λεξι(λογι)κές συνάψεις  και σε άλλες δοµές:  

 

(27) Ρ + ΟΦ (υποκείµενο): το κέφι ανάβει, επεισόδιο σηµειώθηκε, επικρατεί                 

πανικός 

 

(28) ΕΠΙΘ + ΟΥΣ: κοµψός τρόπος, ουσιώδης διαφορά, ριζική αλλαγή, εύρυθµη     

λειτουργία, εµφανές σηµάδι  

Στην περίπτωση των επιθέτων, παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο η µη δυνατότητα 

εναλλαγής του επιθέτου µε συνώνυµο επίθετο: 

(29) δυνατός (*ισχυρός) καφές, βαρύ (*δυνατό) φαγητό9   

 

(30) ΕΠΙΡ + ΕΠΙΘ/ΜΤΧ: παγερά αδιάφορος, εµφανώς καταβεβληµένος, άµεσα   

διαθέσιµος, φρικτά παραµορφωµένος     

 

3.4.1. Ορισµός 

 

Υιοθετούµε για τις λεξι(λογι)κές συνάψεις τον ορισµό του Mel΄čuk 

(1998:30, βλ. σελ. 14 παρούσας εργασίας). 

                                                 
9Περισσότερα για τις λεξι(λογι)κές συνάψεις στη δοµή ΕΠΙΘ + ΟΥΣ, βλ. Θώµου (2002).  
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Στα παρακάτω παραδείγµατα το Α είναι το ουσιαστικό και το Β το ρήµα. Το Α 

επιλέγεται ελεύθερα µε βάση το σηµαινόµενό του. Το Β επιλέγεται εξαρτώµενο 

από το Α και κοντά στο Α αποκτά το σηµαινόµενο Ψ, δηλαδή, µια ιδιαίτερη10 

σηµασία. Η σηµασία του Β «δεσµεύεται» κοντά στο Α από το Α.  

 (31) α.  B    A 

land (βρίσκω)    a job  

do     a favour  

launch (εξαπολύω)   an attack  

stand (αντέχω)   comparison 

β.  παίρνω    µια απόφαση   

αντέχω    τη σύγκριση 

τραβάω    βάσανα  

πληρώ    τις προϋποθέσεις 

Με άλλα λόγια, στις λεξι(λογι)κές συνάψεις εµποδίζεται η συνθετικότητα και 

συνάπτεται µια ειδική σχέση ανάµεσα στο ρήµα και το ουσιαστικό.  

 

3.4.2. Χαρακτηριστικά των λεξι(λογι)κών συνάψεων  

 

 Τα χαρακτηριστικά των συνάψεων, τα οποία τις διακρίνουν από τις 

αδέσµευτες και τις στερεότυπες φράσεις είναι τα εξής:  

 

• Το ένα στοιχείο του συνδυασµού δεσµευµένο αποκτά µια «ιδιαίτερη» 

σηµασία, ενώ το άλλο στοιχείο χρησιµοποιείται κυριολεκτικά. 

Εποµένως, η κυριολεκτική σηµασία του ενός στοιχείου είναι το βασικό 

στοιχείο που διακρίνει τις λεξι(λογι)κές συνάψεις από τις στερεότυπες 

φράσεις. Οι ερευνητές της αγγλικής γλώσσας ασχολούνται περισσότερο µε 

το στοιχείο του συνδυασµού που δεσµεύεται και καθόλου µε το στοιχείο 

του συνδυασµού που παραµένει σηµασιακά αναλλοίωτο. Αποδεικνύεται 

όµως ότι αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα ισχυρό κριτήριο διάκρισης των 

λεξι(λογι)κών συνάψεων από τις στερεότυπες φράσεις. 

                                                 
10 Στο κεφ. 5 θα διαπιστώσουµε ότι δεν πρόκειται για «ιδιαίτερη» σηµασία αλλά για 
αποδυναµωµένη σηµασία.  
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(32) δίνω εξετάσεις, κρατώ την υπόσχεσή µου, ασκώ τα δικαιώµατά µου 

Στους συνδυασµούς αυτούς τα ουσιαστικά εξετάσεις, υπόσχεση, δικαιώµατα 

χρησιµοποιούνται µε την κυριολεκτική τους σηµασία.  

 
• Η περιορισµένη συµφραστικότητα (restricted collocability) µέσα στα 

όρια του λεξικού συνδυασµού. Η περιορισµένη συµφραστικότητα 

συνίσταται στην περιορισµένη δυνατότητα λεξικής εναλλαγής (restricted 

substitutability) µέσα στα όρια του συνδυασµού. ∆ηλαδή, υπάρχουν 

περιορισµοί στην εναλλαγή του ρήµατος µε κάποιο συνώνυµο ρήµα ή στη 

συνεµφάνιση του ρήµατος µε όλα τα ουσιαστικά-µέλη µιας συγκεκριµένης 

οµάδας ουσιαστικών. 
 

Η περιορισµένη συµφραστικότητα είναι αποτέλεσµα των εξής παραγόντων: 

 

1) της συγκεκριµένης σηµασίας (restricted sense) του ενός τεµαχίου     

(Nesselhauf 2003). 
 

Η σηµασία (του ρήµατος) είναι τόσο συγκεκριµένη και περιορισµένη ενδογενώς 

που επιτρέπει τη συνεµφάνισή του µόνο µε µια µικρή οµάδα λέξεων:  

(33) α. dial a number 

β. διαδραµατίζω (σηµαντικό, αποφασιστικό) ρόλο, εκφωνώ λόγο, πραγµα-

τεύοµαι το / ένα θέµα, φορτίζω το κλίµα 

Αυτού του είδους τις λεξι(λογι)κές συνάψεις εντοπίζει ο Ντάλτας (1993) και τις 

θεωρεί ως µονάδες κειµενικής οργάνωσης του γλωσσικού υλικού. Υποστηρίζει ότι 

αυτές οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αφορούν ρίζες λέξεων, «αναγνωρίσιµους 

τακτικούς συσχετισµούς ριζών», των οποίων η συµφραστικότητα αγνοεί ακόµα 

και τα όρια ανάµεσα στα µέρη του λόγου (βλ. και σ. 13). ∆ηλαδή, έχουµε 

(34) α. φορτίζω το κλίµα/ την ατµόσφαιρα 

β. φορτισµένο κλίµα/ ατµόσφαιρα 

γ. φορτίζεται το κλίµα/ η ατµόσφαιρα 

δ. φόρτιση του κλίµατος/ της ατµόσφαιρας  
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Σε αυτές τις συνάψεις οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα συναπτόµενα 

είναι ετεροβαρείς. ∆ηλαδή, στη σύναψη εκφωνώ λόγο το ρηµατικό συναπτόµενο 

είναι αυτό που αποτελεί το φορέα της περιορισµένης συµφραστικότητας και που 

εντάσσει τη σύναψη σε συγκεκριµένο κοινωνιογλωσσολογικό και υφολογικό 

επίπεδο. Το ονοµατικό συναπτόµενο µπορεί να εµφανίζεται και σε άλλους 

συνδυασµούς.  

Εδώ έχουµε να παρατηρήσουµε το εξής: 

Σε αυτή την οµάδα συνάψεων και τα δύο µέρη του συνδυασµού, και τα δύο 

συναπτόµενα χρησιµοποιούνται διαφανώς, δεν παρατηρείται χρήση του ενός 

συναπτόµενου (του ρήµατος) µε «ιδιαίτερη» σηµασία. Αυτό που παρατηρείται 

είναι η περιορισµένη ενδογενώς σηµασία του ενός συναπτόµενου (του ρήµατος) 

που έχει ως αποτέλεσµα την περιορισµένη συµφραστικότητα µε ένα ουσιαστικό ή 

µε µια µικρή οµάδα ουσιαστικών.  

Αυτές οι συνάψεις παρουσιάζουν, σύµφωνα µε το Ντάλτα (1993), ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον κατά τη µετάβαση και µετάφραση από τη µια γλώσσα στην άλλη, 

καθώς µια σύναψη µπορεί να αντιστοιχεί σε µονολεκτικό στοιχείο στη γλώσσα-

στόχο (προβαίνω σε αντίποινα-to retaliate), µπορεί να αντιστοιχεί σε απλή 

(αδέσµευτη) φράση (διατελώ υπουργός-to be a cabinet minister) ή να βρίσκεται σε 

διαφορετική υφολογική βαθµίδα (υποβάλλω ερώτηµα-to ask a question).  

  

2) της εξειδικευµένης σηµασίας του ενός τεµαχίου 
 

Το ρήµα χρησιµοποιείται µε µια εξειδικευµένη (specialized) σηµασία (Howarth 

1998a, Cowie 1992). Αυτή η σηµασία συναντάται στο συγκείµενο λίγων λεξικών 

συνδυασµών. Η «εξειδικευµένη» σηµασία ορίζεται ως:  
 

α) µεταφορική (figurative):  

(35) α. abandon a principle (εγκαταλείπω τις αρχές µου), dismiss the suggestion 

(«διώχνω», απορρίπτω την πρόταση) 

β. δείχνω σεβασµό, δίνω θάρρος, χάνω το χρώµα µου, συναντώ      

αντίσταση 
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β) τεχνική (technical sense): ο συνδυασµός είναι τεχνικός όρος και 

απαντάται σε συγκεκριµένα είδη λόγου (Cowie 1992): 

(36) α. enact measures (θεσπίζω µέτρα), draft the legislation (συντάσσω τη 

νοµοθεσία) 

β. υποβάλλω ένσταση (δικαστικός λόγος), συγκαλώ µια σύσκεψη 

(διοικητικός λόγος) 

 

3) της έλλειψης σηµασίας του ενός τεµαχίου (Cowie 1992) 
 

Αυτό παρατηρείται στην περίπτωση των συνδυασµών µε «απολεξικοποιηµένο» 

ρήµα.  

(37) α. make a speech, make an effort 

    give a laugh, give interview 

    take a look, take a decision, take time 

    have a look, have  a think 

β. παίρνω απόφαση, διαζύγιο  

    βγάζω φωτογραφίες, φωτοτυπίες, λόγο 

    βάζω  υπογραφή, στοίχηµα 

          δίνω εξετάσεις 

Οι Κλαίρης & Μπαµπινιώτης (1999:336) ονοµάζουν τα ρήµατα αυτά 

απολεξικοποιηµένα και παρατηρούν ότι το νοηµατικό βάρος µεταφέρεται από το 

ρήµα στο συµπλήρωµα και το ρήµα χρησιµοποιείται, για να παρέχει τις κατηγορίες 

του ρήµατος: χρόνο, πρόσωπο, ποιόν ενεργείας και τροπικότητα11.  

Στο κεφ. 5 θα διαπιστώσουµε ότι τα ρήµατα αυτά δεν είναι τόσο 

απολεξικοποιηµένα όσο υποστηρίζεται.  

 

 Με την περιορισµένη συµφραστικότητα σχετίζεται άλλος ένας παράγοντας, 

αυτός του αυθαίρετου περιορισµού στη συµφραστικότητα. Η αυθαιρεσία αυτή 

εντοπίζεται στην περίπτωση των συνώνυµων λέξεων. Πιο συγκεκριµένα, ένα ρήµα 

                                                 
11 Περισσότερα για τα απολεξικοποιηµένα ρήµατα, βλ. Θώµου (2002 υπό δηµοσίευση).  
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δεν µπορεί να εναλλάσσεται στα όρια ενός λεξικού συνδυασµού µε ένα συνώνυµο 

ρήµα: 

(38)  κοιτάζω/ ?βλέπω το συµφέρον µου, τρώω/ ?δαγκώνω τα νύχια µου 

Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός anti-collocation (Pearce 2001). Αυτοί οι 

ασύµβατοι ρηµατο-ονοµατικοί συνδυασµοί µάς βοηθούν να ορίσουµε τους 

συµβατούς συνδυασµούς δια της εις άτοπον απαγωγής.  

 

3.4.3. Συντακτική κατανοµή των λεξι(λογι)κών συνάψεων 

 

Στην ελληνική γλώσσα παρατηρούνται συντακτικοί περιορισµοί στο 

εσωτερικό των συµφραστικών συνδυασµών που εξετάζουµε. Οι συντακτικοί 

περιορισµοί συνίστανται στους εξής: 

Α. Της ΟΦ που απαντά στη σύναψη 

Β. Των συνάψεων ως νέας γλωσσικής κατηγορίας 

 

Α. Συντακτικοί περιορισµοί της ΟΦ που απαντά στη λεξι(λογι)κή σύναψη 

 

1) Άρθρο 

 

Το οριστικό άρθρο χρησιµοποιείται για συγκεκριµένη, εξατοµικευµένη αναφορά. 

Το περιεχόµενο της λέξης που συνοδεύει είναι γνωστό, εύκολα αναγνωρίσιµο, είτε 

γιατί έχει ήδη αναφερθεί, είτε γιατί δηλώνει κάτι µοναδικό είτε επειδή ο ακροατής 

/ αναγνώστης έχει τις απαιτούµενες εξωκειµενικές πληροφορίες (Mackridge 1990, 

Θεοφανοπούλου-Κοντού et al 1998, Holton et al 1999).  

(39) Η τηλεόραση έδειξε την παρέλαση 

Το αόριστο άρθρο χρησιµοποιείται για αόριστη αναφορά. Το αντικείµενο 

αναφοράς είναι είτε άγνωστο στον οµιλητή µε βάση το γενικότερο πλαίσιο της 

οµιλίας ή του κειµένου είτε γνωστό, αλλά σκόπιµα εκφέρεται αόριστα (Mackridge 

1990, Θεοφανοπούλου-Κοντού et al 1998, Holton et al 1999).   

(40) θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο (αόριστη µη εξειδικευτική αναφορά) 

(41) ήρθε ο Κώστας και ένας φίλος του (αόριστη εξειδικευτική αναφορά) 
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Μηδενικό άρθρο σηµαίνει µη χρήση εκπεφρασµένου άρθρου, όταν πρόκειται να 

αναφερθούµε αόριστα και γενικά ή όταν επιλέγουµε να προβάλλουµε αυτή την 

εντύπωση. Η διαφορά που παρουσιάζει µε το αόριστο άρθρο είναι ότι η αόριστη 

αυτή αναφορά δεν έχει εξατοµικευτικό χαρακτήρα (Θεοφανοπούλου-Κοντού et al 

1998). 

(42) έχει αυτοκίνητο 

 τα παιδιά θέλουν φροντίδα  

 

Στη συνέχεια διερευνούµε τη λειτουργία του άρθρου12 στην ΟΦ των λεξι(λογι)κών 

συνάψεων. Καταγράφονται τα δοµικά σχήµατα χρήσης του άρθρου στις 

λεξι(λογι)κές συνάψεις της Ν.Ε. 

 

Σχήµα 1:  Μηδενικό άρθρο / οριστικό άρθρο  / αόριστο άρθρο13 

 

Γυµνή ΟΦ µε δυνατότητα εναλλαγής του µηδενικού άρθρου µε το οριστικό ή το 

αόριστο άρθρο, µε δυνατότητα εναλλαγής του ενικού µε τον πληθυντικό αριθµό. 

(43) 

πήρα ∅ απόφαση να    έδωσε  ∅  απάντηση σε 

πήρα την απόφαση να    έδωσε την απάντηση σε 

πήρα µια απόφαση να    έδωσε µια απάντηση σε 

πήρα τις αποφάσεις µου   έδωσε τις απαντήσεις σε 

πήρα       αποφάσεις    έδωσε       απαντήσεις σε 

   

Σχήµα 2: Μηδενικό άρθρο / οριστικό άρθρο 

 

2α) Εναλλαγή του µηδενικού µε το οριστικό άρθρο και του ενικού µε τον 

πληθυντικό αριθµό.  

(44) 

 
                                                 
12 Ο Νάκας (1987) έχει ήδη επισηµάνει τις διάφορες χρήσεις του άρθρου στις ρηµατο-ονοµατικές 
περιφράσεις: περιφράσεις χωρίς άρθρο, µε υποχρεωτικό οριστικό άρθρο, µε αόριστο άρθρο.  
 
13 Όταν είναι δυνατόν να εµφανίζεται άλλοτε ο ενικός και άλλοτε ο πληθυντικός, τότε ο βαθµός 
παγίωσης της περίφρασης είναι µικρότερος: κάνω προσπάθεια/ες (Νάκας 1987).  



 67

πήρα ∅ δύναµη από     φέρνω ∅  αντίρρηση σε 

πήρα τη δύναµη από     φέρνω την αντίρρησή µου σε 

πήρα      δυνάµεις από     φέρνω τις αντιρρήσεις µου σε 

       φέρνω      αντιρρήσεις σε 

2β) Εναλλαγή του µηδενικού µε το οριστικό άρθρο, το ουσιαστικό δεν 

εµφανίζεται στον άλλο αριθµό.  

Μόνο ενικός 

(45) παίρνω ∅ διαζύγιο * διαζύγια 

κρατώ ∅ κακία * κακίες 

Μόνο πληθυντικός 

(46) δίνω ∅ εξετάσεις   * εξέταση 

τραβάω ∅ στενοχώριες * στενοχώρια 

 

Οι γυµνές ΟΦ, δηλαδή, οι φράσεις χωρίς άρθρο, δεν έχουν αντικείµενο αναφοράς. 

Οι περισσότερες από τις παραπάνω φράσεις υπό ειδικές συνθήκες (κτητικός 

προσδιορισµός, αναφορική προσδιοριστική φράση14) µπορούν να λειτουργήσουν 

ως φράση άρθρου. Το ουσιαστικό όµως ακόµα και σε αυτή την περίπτωση δεν 

µπορεί να κλιθεί στον άλλο αριθµό.  

 

(47) πήρα  ∅ διαζύγιο,  *διαζύγια    

πήρα το διαζύγιο που πάντα ήθελα   

 

έδωσα  ∅  εξετάσεις, *εξέταση  

έδωσα τις εξετάσεις µου 

 

Το οριστικό άρθρο σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί περιοριστικά (restrictive). 

(48) κρατώ την υπόσχεσή µου 

 

Η απουσία του υποδηλώνει ότι το κέντρο βάρους µεταφέρεται σε ολόκληρη τη 

ρηµατο-ονοµατική φράση και άλλοτε περιγράφει διαδικασία, ενώ άλλοτε αποδίδει 

ιδιότητα στο υποκείµενο.  
                                                 
14 Kayne (1994)  
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(49) κρατώ σηµειώσεις, υποσχέσεις 

 

Σχήµα 3: Ή µηδενικό άρθρο ή οριστικό άρθρο ή αόριστο άρθρο 

 

3α) Μηδενικό άρθρο / Γυµνή (bare) ΟΦ 

 

Όταν η ΟΦ είναι γυµνή,  το ουσιαστικό δεν εµφανίζεται στον άλλο αριθµό. 

Μόνο ενικός: 

(50) παίρνω ∅ τηλέφωνο  * τηλέφωνα 

Μόνο πληθυντικός: 

(51) κρατώ ∅ σηµειώσεις  * σηµείωση  

φέρνω ∅ εµπόδια  * εµπόδιο 

 αφήνω ∅ γένια  * γένι 
 

Οι παραπάνω φράσεις παραµένουν γυµνές σε όλες τις χρήσεις.  

(52)  πήρα ∅ τηλέφωνο τον Τάκη 

* πήρα  το τηλέφωνο που ήθελα τον Τάκη 

Η µετατροπή της γυµνής ΟΦ σε φράση άρθρου µετατρέπει αυτόµατα τη φράση 

από ηµι-δεσµευµένη σε αδέσµευτη, µε συνθετική σηµασία: 

(53)  παίρνω τηλέφωνο (λεξι(λογι)κή σύναψη) 

  παίρνω το τηλέφωνο (αδέσµευτη φράση) 
 

3β) Οριστικό άρθρο / Φράσεις άρθρου (DP) 

 

Η φράση δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το άρθρο. Η φράση άρθρου όµως σε αυτή 

την περίπτωση δεν έχει αναφορική λειτουργία. Το ουσιαστικό βρίσκεται µόνο 

στον πληθυντικό. 

 

(54) βάζω τα κλάµατα    βάζω τις φωνές  

* βάζω ∅ κλάµατα   *βάζω ∅ φωνές 

 

3β1) Οριστικό άρθρο + κτητική αντωνυµία σε γενική 
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(55) κρατάω την υπόσχεσή µου    

κρατάω τις υποσχέσεις µου    

 

3γ) Αόριστο άρθρο  

ΟΦ µε το αόριστο άρθρο µόνο. Και σε αυτή την περίπτωση το αόριστο άρθρο δεν 

προσδίδει αναφορική λειτουργία στην ΟΦ.  

(56) ρίχνω µια µατιά  βγάζω µια κραυγή 

* ρίχνω τη µατιά  *βγάζω την κραυγή 

* ρίχνω ∅ µατιά  *βγάζω ∅ κραυγή 

 

Ανάλυση της χρήσης του άρθρου 

 Παρατηρούνται τρεις τάσεις όσον αφορά τη χρήση του άρθρου: 

 
Σχήµα 1 +µηδενικό άρθρο + οριστικό άρθρο +αόριστο άρθρο ενικός/πληθυντικός 

Σχήµα 2β +µηδενικό άρθρο + οριστικό άρθρο -αόριστο άρθρο ή ενικός ή πληθυντικός 

Σχήµα 3α + µηδενικό άρθρο -οριστικό άρθρο -αόριστο άρθρο ή ενικός ή πληθυντικός 

Πίνακας 3.5 

 

1) Η κύρια τάση και στα τρία σχήµατα είναι η ΟΦ να είναι γυµνή. Η ΟΦ δεν 

µπορεί να λειτουργήσει ως φράση άρθρου, δηλαδή, δεν έχει αντικείµενο αναφοράς 

2) Το ουσιαστικό της ΟΦ έχει την τάση να µην εµφανίζεται και στους δύο 

αριθµούς. Στο σχήµα 1, που είναι και το πιο ελεύθερο όσον αφορά τη χρήση του 

άρθρου αυτό δεν ισχύει αλλά στα άλλα δύο σχήµατα (2β, 3α) το ουσιαστικό 

εµφανίζεται µόνο στον ένα αριθµό.  

Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις δηµιουργούνται µε γυµνές ΟΦ. Κάποιες από 

αυτές τις ΟΦ µπορούν να γίνουν φράσεις άρθρου και να αποκτήσουν αντικείµενο 

αναφοράς, υπό ορισµένες συνθήκες: κτητικός προσδιορισµός, αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση.  
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2) Προσδιοριστικά (επίθετα) 

 

Προσδιορισµός από επίθετα  

 

(57) πήρα µια απόφαση  

πήρα µια σοβαρή απόφαση – πήρα µια απόφαση σοβαρή  

(58) πήραν διαζύγιο  

πήραν συναινετικό διαζύγιο – πήραν διαζύγιο συναινετικό 

(59) κράτησα σηµειώσεις  

κράτησα καλές σηµειώσεις – κράτησα σηµειώσεις καλές 

(60) έριξα µια µατιά  

έριξα µια εξονυχιστική µατιά – έριξα µια µατιά εξονυχιστική 

Η ελευθερία του επιθέτου για τα Ν.Ε. να προηγείται ή να ακολουθεί το ουσιαστικό 

(Σταύρου 1983) µε αλλαγή στη λειτουργία15 παραµένει και στις λεξι(λογι)κές 

συνάψεις.  

 

Κανένας προσδιορισµός 

 (61) βρήκε καταφύγιο     βάζω τα κλάµατα  

* βρήκε ένα καταφύγιο   *βάζω δυνατά κλάµατα 

*βάζω πολλά κλάµατα 

Ανάλυση της χρήσης προσδιοριστικών 

 Ένα επίθετο προσδιορίζει το ουσιαστικό µιας λεξι(λογι)κής σύναψης σε 

όλα τα σχήµατα της χρήσης άρθρου που είδαµε πριν. Πιο συγκεκριµένα: 

Αν η γυµνή ΟΦ µπορεί να γίνει φράση άρθρου, µπορεί να προσδιοριστεί από ένα 

επίθετο και στον ενικό και στον πληθυντικό αριθµό.  

Οι µόνες ΟΦ που δεν επιδέχονται προσδιορισµό είναι αυτές που είναι 

υποχρεωτικά και µόνο φράσεις άρθρου (χωρίς αντικείµενο αναφοράς) ή φράση 

άρθρου + κτητική αντωνυµία σε γενική (3β, 3β1). Επιπλέον κάποιες µεµονωµένες 

περιπτώσεις γυµνών ΟΦ. 

                                                 
15 Το επίθετο, όταν αυτό ακολουθεί το ουσιαστικό που προσδιορίζει, µπορεί απλώς να το 
προσδιορίζει/ περιγράφει (depictive adjective) και τότε συνήθως παραφράζεται µε αναφορική 
πρόταση (πήρα απόφαση που ήταν σοβαρή) ή µπορεί να υποδηλώνει αποτέλεσµα (resultative 
adjective), ειδικά όταν το ρήµα το ευνοεί, οπότε παραφράζεται µε αποτελεσµατική πρόταση 
(κράτησα σηµειώσεις τέτοιες, ώστε να …) 
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Συµπερασµατικά, η γυµνή ΟΦ, το µηδενικό άρθρο (είτε αποκλειστικά 

µηδενικό είτε σε εναλλαγή µε τα άλλα άρθρα) αποτελεί ένδειξη για επιθετικό 

προσδιορισµό ενώ ο σχηµατισµός µια σύναψης αποκλειστικά µε φράση άρθρου 

(χωρίς αντικείµενο αναφοράς) αποτελεί αντένδειξη για επιθετικό προσδιορισµό. 

Σχηµατικά αυτό δίνεται ως εξής: 
Μηδενικό/ οριστικό/ αόριστο άρθρο: +  επιθετικός προσδιορισµός 

Μηδενικό/ οριστικό άρθρο: + επιθετικός προσδιορισµός  

Μηδενικό άρθρο: + επιθετικός προσδιορισµός  

Οριστικό άρθρο (ΟΦ χωρίς αναφορά): - επιθετικός προσδιορισµός 

Πίνακας 3.6.  

 

3) Κλιτικοποίηση  

 

 Η ΟΦ δεν µπορεί να γίνει κλιτικό16 και δεν µπορεί να λειτουργήσει όπως 

ένα κλιτικό. Αυτό είναι λογικό, από τη στιγµή που η ΟΦ είναι γυµνή, διότι σε αυτή 

την περίπτωση δεν έχει αντικείµενο αναφοράς.  

 

(62) * Ο Γιάννης πήρε δύναµη από το παιδί του και το παιδί του την πήρε από 

αυτόν.  

* Ο Γιάννης παίρνει παράδειγµα από τον αδελφό του και η Μαρία το 

παίρνει από τη µάνα της 

* Πήρα τηλέφωνο το Γιάννη και η Μαρία το πήρε το Γιώργο 

 

Στις περιπτώσεις όµως που η γυµνή ΟΦ µπορεί να γίνει φράση άρθρου, τότε η ΟΦ 

αποκτά αντικείµενο αναφοράς και µπορεί να λειτουργήσει ως κλιτικό.  

 

(63) Χθες πήρα τις αποφάσεις µου. Εσύ πότε θα τις πάρεις; 

Ο  Γιάννης έδωσε την απάντηση στο πρόβληµα, εσύ δεν µπόρεσες να τη 

δώσεις. 

 

                                                 
16 Το ίδιο διαπίστωσε και ο Νάκας (1987).  
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Η ΟΦ µπορεί επίσης να κλιτικοποιηθεί στην περίπτωση που είναι αποκλειστικά 

και µόνο φράση άρθρου (είτε µε αντικείµενο αναφοράς είτε χωρίς αντικείµενο 

αναφοράς) 

 

(64) -Θα βάλω τις φωνές. -Και ‘γω θα τις βάλω 

(65) Εγώ κρατάω τις υποσχέσεις µου, εσύ δεν τις κρατάς.  

  

 4) Γειτνίαση / εγγύτητα της ΟΦ µε το ρήµα 

 

Θεµατοποίηση (topicalization) της ΟΦ  

 Η πρόταξη της ΟΦ δεν είναι συχνή και είναι αποδεκτή µέσα σε 

συµφραζόµενα. Τα συµφραζόµενα αυτά συνήθως έχουν αντιπαραθετική διάσταση 

(contrastive), η οποία ακυρώνει το γεγονός της προηγούµενης πρότασης.  

 

(66) ? θάρρος έδωσε η δασκάλα στα παιδιά, αλλά δεν κατάφερε να τα πείσει 

?  εξετάσεις έδωσε ο Γιώργος στην ιστορία αλλά δεν τις πέρασε 

 ?  µια µατιά έριξε στο φαγητό αλλά δεν ήταν έτοιµο 

 

Αντίθετα αποκλείεται η εστίαση των µετακινηµένων σε αρχική θέση ΟΦ: 

(67) * ΤΗΛΕΦΩΝΟ πήρε η Μαρία το Γιάννη 

 

Εναλλαγή των συµπληρωµάτων σε σχέση γειτνίασης-εγγύτητας µε το ρήµα 

 

     Στην πρωτοτυπική χρήση του ρήµατος η ΟΦ µπορεί να µετακινηθεί από τη 

θέση της, η οποία είναι ακριβώς µετά το ρήµα και να βρεθεί σε θέση µετά την 

ΠΡΟΘΦ, όταν η πρόταση χρησιµοποιείται µε ουδέτερο επιτονισµό.  

(68) έδωσα το ποτήρι στο Νίκο 

 έδωσα στο Νίκο το ποτήρι 

Στις λεξι(λογι)κές συνάψεις όµως παρατηρείται σταθερή προτίµηση της 

ΟΦ/άµεσου αντικειµένου µε το Ρ, αλλά όπου επιτρέπεται η εναλλαγή γίνεται κατ’ 

αναλογία µε την πρωτοτυπική χρήση του ρήµατος ή µε εµφατικό επιτονισµό στην 

ΠΡΟΘΦ που βρίσκεται δίπλα στο Ρ.  
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(69) Ο Γιάννης έδωσε τέλος στη σχέση  

? Ο Γιάννης έδωσε στη σχέση τέλος  

 

Στα επόµενα παραδείγµατα η αντιγραµµατικότητα είναι ξεκάθαρη.  

(70) * έβαλε ότι θα φύγει στοίχηµα 

 *έβαλε να φύγει σε δύο χρόνια σκοπό 

 πήρε να φύγει από την Κρήτη απόφαση 

 κράτησε να µη φύγει την υπόσχεση 

Άρα, όταν το ουσιαστικό έχει υποχρεωτικό συµπλήρωµα πρόταση, η εξαρτηµένη 

αυτή πρόταση δεν µπορεί να υπεισέλθει και να διασπάσει τη συνοχή Ρ + ΟΦ. 

 

Οι µόνες περιπτώσεις στις οποίες είναι εφικτή η µετακίνηση είναι όταν η φράση 

λειτουργεί ως όλον και εκ νέου µαρκάρει  µια νέα αιτιατική ως συµπλήρωµα: 

(71) πήρα τηλέφωνο το Νίκο 

πήρα το Νίκο τηλέφωνο  

(72) έβγαλα δύο φωτογραφίες το Νίκο 

έβγαλα το Νίκο δύο φωτογραφίες 

 

5) Εναλλαγή της ΠΡΟΘΦ µε γενική 

 

Στα ρήµατα δίνω, φέρνω, δείχνω η ΠΡΟΘΦ εναλλάσσεται µε µια γενική.  

(73) δίνω/ φέρνω/ δείχνω τα παπούτσια στο Νίκο 

δίνω / φέρνω / δείχνω του Νίκου τα παπούτσια  

 

Στην περίπτωση των λεξι(λογι)κών συνάψεων η γενική συνήθως δεν απαντά είτε 

έπεται είτε προηγείται της ΟΦ. 

(74) δίνω δύναµη στο Γιώργο 

? δίνω δύναµη του Γιώργου 

? δίνω του Γιώργου δύναµη  

 

(75) δίνω προσοχή στον Νίκο 

* δίνω του Νίκου προσοχή 
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* δίνω προσοχή του Νίκου 

 

Ανακεφαλαίωση 

Στις λεξι(λογι)κές συνάψεις κατά κύριο λόγο η ΟΦ είναι γυµνή. Η γυµνή φράση 

σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να εναλλάσσεται µε φράση άρθρου, οριστικό ή 

αόριστο. Η γυµνή ΟΦ προσδιορίζεται από επίθετο ενώ η υποχρεωτική φράση 

άρθρου (χωρίς αντικείµενο αναφοράς) δε δέχεται προσδιορισµούς. Η γυµνή ΟΦ 

δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κλιτικό ενώ αν γίνει φράση άρθρου µπορεί να 

αντικατασταθεί. Η ΟΦ δύσκολα µετακινείται από τη θέση της, η οποία είναι 

ακριβώς µετά το ρήµα.  

 

Β. Συντακτικοί περιορισµοί των συνάψεων ως νέας γλωσσικής κατηγορίας 
 
 
1) Παθητικοποίηση17  
 

Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις δε µετασχηµατίζονται σε παθητική σύνταξη.  

Πιο συγκεκριµένα: 

• Τα ρήµατα παίρνω, βάζω, βγάζω, φέρνω, δείχνω δεν έχουν καν µεσο-

παθητικό τύπο: 

παίρνω-*παίρνοµαι 

βάζω-*βάζοµαι 

βγάζω-*βγάζοµαι 

φέρνω-*φέρνοµαι 

δείχνω-*δείχνοµαι 

 

• Ενώ τα ρήµατα ρίχνω, τραβάω, αρπάζω σχηµατίζουν µεν µέσο-παθητική 

µορφολογία αλλά δεν είναι πλήρως αποδεκτή η παθητική σύνταξη, όπως 

φαίνεται στα παρακάτω παραδείγµατα:  

 

 

 
                                                 
17 Ο Νάκας (1987) αναφέρει ότι για τα ρήµατα βάζω, βγάζω, κάνω δεν είναι πραγµατοποιήσιµη η 
µετατροπή της σύνταξης σε παθητική.  
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Αδέσµευτη φράση Λεξι(λογι)κή σύναψη 

ρίχνω τη µπάλα → ? η µπάλα ρίχτηκε στον κήπο  ρίχνω µια µατιά → * µια µατιά ρίχτηκε 

τραβάω τη βάρκα → ? η βάρκα τραβήχτηκε στη στεριά τραβάω βάσανα → * βάσανα τραβιούνται 

αρπάζω την πέτρα → ? η πέτρα αρπάχτηκε από τον κλέφτη αρπάζω µια γρίπη → * µια γρίπη αρπάχτηκε 

Πίνακας 3.7.  

 

• Η περίπτωση των ρηµάτων πιάνω, αφήνω, κρατώ, βρίσκω είναι 

διαφορετική, γιατί, ενώ στο πρωτοτυπικό ρήµα υπάρχει παθητική σύνταξη, 

στις συνάψεις µε τα ίδια ρήµατα η παθητική σύνταξη δεν είναι εφικτή, 

όπως φαίνεται στον πίνακα:  

 

Αδέσµευτη φράση Λεξι(λογι)κή σύναψη 

έπιασαν τον κλέφτη → ο κλέφτης πιάστηκε πιάνω φιλίες → * φιλίες πιάστηκαν 

κράτησαν το κλειδί → το κλειδί κρατήθηκε κρατάω την υπόσχεσή µου → ? η υπόσχεσή µου κρατήθηκε 

άφησαν τον κρατούµενο→ ο κρατούµενος 

αφέθηκε 

αφήνω γένια → * γένια αφέθηκαν 

βρήκα τα κλειδιά µου→ τα κλειδιά µου 

βρέθηκαν 

βρίσκω παρηγοριά→ ?παρηγοριά βρέθηκε 

Πίνακας 3.8.  

 

• Ειδική περίπτωση αποτελεί το ρήµα δίνω του οποίου οι συνάψεις µπορούν 

να παθητικοποιηθούν: 

(76) Η προσοχή τους δόθηκε … 

 Οι συµβουλές δόθηκαν … 

 Οι εξετάσεις στην ιστορία δόθηκαν … 

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι παρατηρείται µια αντίσταση στην 

παθητικοποίηση. Είτε το ρήµα από µόνο του, ενδογενώς,  είτε η σύναψη στο 

σύνολό της δε µετασχηµατίζεται στην παθητική σύνταξη. 

 

2) Ονοµατοποίηση 
 

Τα ρήµατα των λεξι(λογι)κών συνάψεων:  
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• είτε δε σχηµατίζουν καν παράγωγα ουσιαστικά: 

παίρνω→ *πάρσιµο, 

βάζω→ *βάλσιµο, 

βγάζω→ *βγάλσιµο,  

αφήνω→ *άφηµα 

βρίσκω→*βρίσκιµο 

δείχνω→*δείξιµο 

 

• είτε παρόλο που σχηµατίζουν, η λεξι(λογι)κή σύναψη µε το ρήµα αυτό δεν 

µπορεί να µετατραπεί σε ονοµατική φράση µε το παράγωγο ουσιαστικό. 

Από την άλλη όµως τα ίδια ρήµατα, όταν λειτουργούν σε αδέσµευτες 

φράσεις µπορούν να µετατραπούν σε ουσιαστικά κανονικά.  

  

Αδέσµευτη φράση Λεξι(λογι)κή σύναψη 

δίνω την µπάλα → το δόσιµο της µπάλας δίνω τέλος → *το δόσιµο τέλους 

ρίχνω την µπάλα → το ρίξιµο της µπάλας ρίχνω µια µατιά → *το ρίξιµο µιας µατιάς 

τραβάω τη βάρκα→ το τράβηγµα της βάρκας τραβάω βάσανα →  *το τράβηγµα βάσανων 

πιάνω το χέρι → το πιάσιµο του χεριού πιάνω φιλίες → * το πιάσιµο φιλιών 

κρατάω το χέρι → το κράτηµα του χεριού κρατάω την υπόσχεσή µου → *το κράτηµα της υπόσχεσής µου 

Πίνακας 3.9.  

 

Αυτό σηµαίνει ότι οι λεξι(λογι)κές συνάψεις, οι οποίες αποτελούν ρηµατικές 

φράσεις, δεν µπορούν να µετατραπούν σε ονοµατικές φράσεις. Ο περιορισµός 

αυτός προκύπτει είτε ενδογενώς, διότι από το ρήµα δε σχηµατίζεται παράγωγο 

ουσιαστικό, είτε από τη σύναψη ως όλον, η οποία δεν µπορεί να ονοµατοποιηθεί.   

 

3) Σύνθεση 

 

Τα ρήµατα που εξετάζουµε µεµονωµένα επιδέχονται ως α΄ συνθετικό18 το 

πρόθηµα της δηµοτικής ξανα-  

                                                 
18 Για άλλους ερευνητές η δηµιουργία λεξικών µονάδων µε προθήµατα ανήκει στη σύνθεση και για 
άλλους στην παραγωγή (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1996).  
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(77) ξαναδίνω, ξαναπαίρνω, ξαναβάζω ξαναβγάζω, , ξαναρίχνω κ.λπ. 

µερικά εξ αυτών επιδέχονται το πρόθηµα ξε-  

(78) ξεδίνω, ξεπιάνω, ξεβγάζω  κ.λπ 

 *ξεπαίρνω, *ξεβάζω 

Τα ρήµατα αυτά όµως ουδέποτε σχηµατίζουν σύνθετα µε λόγιες προθέσεις: 

(79) *εκ-, *ανα-, *µετα-, *δια-, *κατα- δίνω   

παίρνω 

βάζω  κ.λπ. 

Ακολουθώντας τους µηχανισµούς σύνθεσης ρήµατος και άµεσου αντικειµένου της 

ελληνικής (Catsimali 1990:129) 

(80) χαρτοπαίζω, χασοµερώ, ζητωκραυγάζω, αφισοκολλώ 

παρατηρούµε ότι κάποια από τα ρήµατα παρουσιάζουν σύνθετο λήµµα: 

(81) λογοφέρ(ν)ω  〈  * φέρνω λόγια 

 χρηµατοδοτώ 〈  δίνω χρήµατα 

 γνωµοδοτώ  〈  δίνω γνώµη 

(η παραγωγή αυτών των συνθέτων γίνεται από τη µεταπτωτική βαθµίδα του δί-

δωµι) 

ενώ ουδέποτε παρουσιάζεται σύνθετο µε τις λεξι(λογι)κές συνάψεις: 

(82)  *λογοβγάζω, *µορφοδίνω 

 *σφαιρορίξιµο (αλλά σφαιροβολία) 

 *ευθυνοαναλήπτης (αλλά ευθυνόφοβος) 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα ρήµατα και τη δυνατότητα 

τους για παθητική σύνταξη και ονοµατοποίηση: 



 78

 
Ρήµα Παθητική σύνταξη 

Ονοµατοποίηση 
Αδέσµευτη φράση Λεξι(λογι)κή σύναψη 

δίνω δίνοµαι 
δόσιµο 

το βιβλίο δόθηκε  
το δόσιµο της µπάλας 

?προσοχή δόθηκε 
*το δόσιµο τέλους 

παίρνω *παίρνοµαι  
*πάρσιµο 

  

βάζω *βάζοµαι 
*βάλσιµο 

  

βγάζω *βγάζοµαι 
*βγάλσιµο 

  

ρίχνω *ρίχνοµαι  
ρίξιµο 

*η πέτρα ρίχτηκε19 
το ρίξιµο της µπάλας 

*µια µατιά ρίχτηκε 
*το ρίξιµο µιας µατιάς 

τραβάω τραβιέµαι 
τράβηγµα 

*η βάρκα τραβήχτηκε20 
το τράβηγµα της βάρκας 

*βάσανα τραβιούνται 
*το τράβηγµα βασάνων 

πιάνω πιάστηκα  
πιάσιµο 

ο κλέφτης πιάστηκε 
το πιάσιµο του κλέφτη 

*φιλίες πιάστηκαν 
*το πιάσιµο φιλιών 

αρπάζω αρπάζοµαι  
αρπαγή 

* το σκοινί αρπάχτηκε21 
η αρπαγή της Ελένης 

* µια ίωση αρπάχτηκε 
* η αρπαγή της ίωσης 

κρατώ κρατιέµαι 
κράτηµα 

το κλειδί κρατήθηκε 
το κράτηµα του χεριού 

*οι σηµειώσεις κρατήθηκαν 
*το κράτηµα των σηµειώσεων 

αφήνω αφήνοµαι 
*άφηµα 

ο κρατούµενος αφέθηκε  *γένια αφέθηκαν 

φέρνω *φέρνοµαι  
*φέριµο 

  

βρίσκω βρέθηκε 
*βρίσκιµο 

τα κλειδιά βρέθηκαν ?στοργή βρέθηκε 

δείχνω *δείχνοµαι 
*δείξιµο 

  

Πίνακας 3.10.  

 

Είναι φανερό ότι παρεµποδίζεται η διαδικασία της παθητικοποίησης, της 

ονοµατοποίησης και σύνθεσης. Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις δε µετασχηµατίζονται 

σε παθητική σύνταξη (παρόλο που πρόκειται για µεταβατικά ρήµατα µε µια 

αιτιατική για συµπλήρωµα) και δεν ονοµατοποιούνται, δεν µπορεί, δηλαδή, το 

ρήµα-κεφαλή να µετατραπεί σε ουσιαστικό-κεφαλή. 

  

 

                                                 
19 ρίχτηκα στη δουλειά  (µέση σηµασία) 
 
20 τραβιέµαι στα δικαστήρια (µέση σηµασία) 
 
21 αρπάχτηκα (µέση σηµασία: θύµωσα)  
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Ερµηνεία: πλήρωση (saturation) του ρήµατος 

 

 Η µη δυνατότητα παθητικοποίησης και ονοµατοποίησης του συνδυασµού 

ερµηνεύεται µε κάποιο τρόπο.  

Υποθέτουµε ότι το ρήµα (γενικώς) έχει ένα κενό µέρος (slot) το οποίο έχει τη 

δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να γεµίσει. Αυτό το «γέµισµα» µπορεί να γίνει 

µε τρεις τρόπους: 

α) είτε µε ενσωµάτωση (incorporation) ενός ορίσµατος στη ρηµατική ρίζα, οπότε 

δράστης και αποδέκτης ταυτίζονται και µαρκάρονται µορφολογικά µε το –µαι.  

δίνω-δίνοµαι 

β) είτε µε παραγωγικό επίθηµα, το οποίο υποδηλώνει αποτέλεσµα ή διαδικασία 

(resultative ή process όνοµα) 

δίνω-δόσιµο 

ρίχνω-ρίξιµο 

γ) είτε µε ένα ουσιαστικό που συνεµφανίζεται µε το συγκεκριµένο ρήµα, µε 

αποτέλεσµα ένα συµφραστικό συνδυασµό 

δίνω-τέλος, προσοχή, εξετάσεις 

 

Από τη στιγµή που το κενό καλύπτεται εξαρχής µε ουσιαστικό (η γ΄ περίπτωση), 

αποκλείεται η δυνατότητα να υπάρξει είτε το  

(83) *βάσανα τραβιούνται (παθητική φωνή-ενσωµάτωση ενός ορίσµατος),  

είτε το  

(84) *τράβηγµα βασάνων (ονοµατοποίηση- resultative ή process όνοµα)  

διότι το κενό που αφήνει το ρήµα έχει ήδη καλυφθεί από το όνοµα βάσανα.  

Σχηµατικά η κάλυψη αυτή έχει ως εξής: 

δίνω - προσοχή, τέλος 

- δόσιµο 

   - -µαι  

 

Μια λεξι(λογι)κή σύναψη δεν µπορεί να µετασχηµατιστεί στην παθητική φωνή και 

δεν µπορεί να λειτουργήσει ως ονοµατική φράση. Υποχρεώνεται να λειτουργήσει 
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µε ένα ρήµα στην ενεργητική φωνή µόνο. Οι δύο αυτοί περιορισµοί βάζουν όρια 

και διευκολύνουν την παγίωσή της.  

 

3.4.4.  Συνεχές των λεξι(λογι)κών συνάψεων 

 

  Υποστηρίχθηκε παραπάνω ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό των συνάψεων 

είναι η περιορισµένη συµφραστικότητα. Οι τρεις παράγοντες που οδηγούν στην 

περιορισµένη συµφραστικότητα είναι η περιορισµένη σηµασία22, η 

εξειδικευµένη σηµασία (µεταφορική ή τεχνική) ενός στοιχείου ή ένα 

απολεξικοποιηµένο στοιχείο. Με βάση τους δύο  τελευταίους παράγοντες 

(µεταφορική σηµασία, απολεξικοποιηµένο στοιχείο) στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται το φάσµα των συµφραστικών συνδυασµών.  
 

Αδέσµευτες φράσεις Συνάψεις µε 

µεταφορική χρήση 

Συνάψεις µε 

απολεξικοποιηµένο 

ρήµα 

Στερεότυπες 

φράσεις 

δίνω το βιβλίο 

στο παιδί 

δίνω θάρρος δίνω εξετάσεις δίνω τα παπούτσια 

στο χέρι 

βγάζω το αυτοκίνητο από 

το γκαράζ 

βγάζω χρήµατα, 

κέρδος 

βγάζω φωτοτυπίες 

βγάζω µια κραυγή 

βγάζω γλώσσα 

βάζω το µπουκάλι στο 

ψυγείο 

βάζω γκολ, καλάθι βάζω στοίχηµα, 

βάζω τα κλάµατα 

βάζω νερό στο 

κρασί µου 

Πίνακας 3.11.  
                  

 µικρός βαθµός                                                           µεγάλος βαθµός  

                 δέσµευσης της σηµασίας                                    δέσµευσης της σηµασίας  

                                                 
22 Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις στις οποίες το ρήµα φέρει περιορισµένη σηµασία ενδογενώς 
(συγκεκριµένη σηµασία) καθώς και οι τεχνικοί όροι 
(1) εκφωνώ λόγο, προβάλλω αντίσταση, αναλαµβάνω την ευθύνη, συνάγω το συµπέρασµα, 

πληρώ τις προϋποθέσεις, εξάπτω τη φαντασία, εγείρω αξιώσεις,  
σηµειώνω πρόοδο / επιτυχία,  εκφέρω γνώµη / άποψη, προκαλώ ανησυχία / αναστάτωση / 
σύγχυση, υποβάλλω/ θέτω ένα  ερώτηµα / µια πρόταση, συγκαλώ σύσκεψη / συµβούλιο  κ.ά. 

δε θα µας απασχολήσουν στο υπόλοιπο της έρευνάς µας. Αυτού του είδους οι συµφραστικοί 
συνδυασµοί φέρουν µόνο το χαρακτηριστικό της περιορισµένης συµφραστικότητας, δεν προκύπτει 
«ιδιαίτερη» σηµασία ενός στοιχείου και εποµένως δεν εντάσσονται στη διαδικασία που θα 
περιγράψουµε στο κεφ. 5.  
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Στο 5ο κεφάλαιο επιχειρείται ενδελεχής ανάλυση των λεξι(λογι)κών συνάψεων µε 

αφετηρία το πρωτοτυπικό ρήµα. Αυτό θα οδηγήσει σε διεύρυνση του πίνακα και 

πιο λεπτοµερή κατάτµηση του φάσµατος που απεικονίζεται εδώ.  

 

3.5. Σύγκριση των λεξι(λογι)κών  συνάψεων µε τις στερεότυπες φράσεις 

 

Και οι δύο οµάδες συµφραστικών συνδυασµών αποτελούν τµήµατα της 

φρασεολογίας µιας γλώσσας. Και οι συνάψεις και οι στερεότυπες φράσεις 

εµφανίζουν στοιχεία συντακτικής παγίωσης  (άρθρο, σταθερή σειρά των 

συστατικών, µη δυνατότητα αντικατάστασης της ΟΦ µε κλιτικό, µη δυνατότητα 

παθητικοποίησης και ονοµατοποίησης του συνδυασµού). Παρόλα αυτά οι 

στερεότυπες φράσεις σαφώς είναι πιο παγιωµένοι συνδυασµοί και στο συντακτικό 

και στο σηµασιολογικό επίπεδο.  

Α. Συντακτικό επίπεδο 

-Η γυµνή ΟΦ ή η φράση άρθρου των στερεότυπων φράσεων σε καµία περίπτωση 

δεν µπορεί να γίνει φράση άρθρου ή γυµνή ΟΦ αντίστοιχα. Στις συνάψεις η γυµνή 

ΟΦ µπορεί να γίνει φράση άρθρου κάτω από προϋποθέσεις.  

-Οι στερεότυπες φράσεις δεν επιδέχονται προσδιορισµούς ενώ οι συνάψεις είναι 

ανοικτές στους προσδιορισµούς. 

 

Β. Σηµασιολογικό επίπεδο 

-Στις στερεότυπες φράσεις δεν υφίσταται η δυνατότητα λεξικής εναλλαγής των 

συστατικών τους, ενώ στις συνάψεις εµφανίζεται αυτή η δυνατότητα έστω και 

περιορισµένη.  

-Το βασικότερο κριτήριο που διακρίνει τις λεξι(λογι)κές συνάψεις από τις 

στερεότυπες φράσεις είναι ότι στις συνάψεις τουλάχιστον το ένα στοιχείο του 

συνδυασµού χρησιµοποιείται κυριολεκτικά, ενώ στις στερεότυπες φράσεις είτε 

και τα δύο µέρη του συνδυασµού περιέχουν σχήµατα λόγου είτε λειτουργούν µε 

εντελώς αδιαφανή τρόπο. Εποµένως, στις συνάψεις είτε το ένα στοιχείο είτε και 

τα δύο στοιχεία συνεισφέρουν στη νοηµατική απόδοση του συνδυασµού ενώ στις 

στερεότυπες φράσεις κανένα στοιχείο δε συνεισφέρει άµεσα στη νοηµατική 

απόδοση του συνδυασµού.           
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Στη βιβλιογραφία οι δεσµευµένες / στερεότυπες φράσεις (idioms) έχουν επαρκώς 

αναλυθεί σε αντίθεση µε τις ηµι-δεσµευµένες / λεξι(λογι)κές συνάψεις οι οποίες 

ελάχιστα έχουν αναλυθεί στη θεωρητική τυπική ανάλυση γλώσσας. Αυτό 

συµβαίνει, διότι µε την ανάλυση των στερεότυπων φράσεων διαφωτίζονται τα 

ακόλουθα ερωτήµατα: 

Α) Σε ποιο βαθµό η σύνταξη των στερεότυπων φράσεων διαφέρει από τη σύνταξη 

των συνηθισµένων προτάσεων της γλώσσας. 

Β) Γιατί συγκεκριµένες στερεότυπες φράσεις µιας γλώσσας δεν υπάρχουν σε 

άλλες γλώσσες. Για παράδειγµα, στα αγγλικά έχουµε: 

(85) to loose one’s head 

ενώ στα γαλλικά 

(86) to loose the head 

Γ) Πώς σχετίζεται αυτή η ιδιότητα µε άλλες ιδιότητες. Γιατί στα γαλλικά, για 

παράδειγµα, δεν έχουµε τα αντίστοιχα των αγγλικών: 

(87) to talk somebody’s head off 

(88) to drink somebody under the table 

Η απουσία στα γαλλικά αυτών των ιδιοτήτων ερµηνεύεται ως απόρροια του 

αποκλεισµού στη συγκεκριµένη γλώσσα αποτελεσµατικών κατηγορουµένων. 

Σε τέτοιου είδους παρατηρήσεις στηρίζεται η συγκριτική σύνταξη σε µικρο- και 

µακρο-επίπεδο, δηλαδή, εσωτερική δοµή φράσεων και προτάσεων αντίστοιχα.  

 

3.6. Συµπέρασµα                                                                                                                                       

 

 Η λεξικολογία µάς δίνει τα εργαλεία, για να διακρίνουµε τις λεξι(λογι)κές 

συνάψεις από τις αδέσµευτες και τις στερεότυπες φράσεις στα Ν.Ε. Αποµένει να 

προβούµε σε µια βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάλυση των συνδυασµών αυτών.  

 Η διάκριση αδέσµευτων, ηµι-δεσµευµένων/λεξι(λογι)κών συνάψεων και 

πλήρως δεσµευµένων/στερεότυπων φράσεων για τα νέα ελληνικά δηµιουργεί δύο 

ερωτήµατα τα οποία θα διερευνήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο: 

Κατά πρώτο λόγο, οι λεξι(λογι)κές συνάψεις παρέχουν ένα πεδίο όπου τυπικές και 

λειτουργικές αναλύσεις της γλώσσας (formal and functionalist approaches) 

συναντώνται και αντιπαρατίθενται. Ένα ζητούµενο είναι κατά πόσο µια θεωρητική 
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τυπική ανάλυση µπορεί να προβλέψει και να περιγράψει επαρκώς όλους τους 

πιθανούς συνδυασµούς ενός ρήµατος µε τα αντικείµενα/συµπληρώµατα µε τα 

οποία αυτό απαντά.  

Κατά δεύτερο λόγο, η σύλληψη του Νοητικού Λεξικού επηρεάζει σε σηµαντικό 

βαθµό την καταγραφή ληµµάτων στο λεξικό µιας γλώσσας. Η κοινή παραδοχή για 

το Νοητικό Λεξικό είναι ότι αποτελεί κατάλογο ληµµάτων µε συγκεκριµένα 

σηµασιοσυντακτικά χαρακτηριστικά. Μήπως όµως τελικά µεγάλο µέρος του 

Νοητικού Λεξικού είναι φρασεολογία; Η κοινή επίσης παραδοχή για το Νοητικό 

Λεξικό είναι ότι αποτελείται από µία κλειστή οµάδα ρηµάτων τα οποία 

αντανακλούν τα σηµασιοσυντακτικά χαρακτηριστικά τους στη σύνταξη ενώ τα 

ονόµατα είναι ανοιχτή τάξη. Μήπως όµως µε µια θεωρητική τυπική ανάλυση των 

λεξι(λογι)κών συνάψεων (όπως είναι αυτή του “light verb constructions”, κεφ. 4) 

το λεξικό είναι τελικά µόνο κατάλογος ουσιαστικών; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΛΕΞΙ(ΛΟΓΙΚ)ΚΕΣ ΣΥΝΑΨΕΙΣ 

 

 

Στη θεωρία της Γενετικής Γραµµατικής απαντάται βιβλιογραφία για τις 

δοµές µε light verb (light verb constructions). Απαραίτητο είναι να διερευνήσουµε 

αν η θεωρία µάς παρέχει τα εργαλεία, ώστε να περιγράψουµε τις λεξι(λογι)κές 

συνάψεις, τις συµφραστικές παραγωγές του κεφ. 3. Στόχος αυτού του κεφαλαίου  

είναι να διερευνήσει τη συντακτική δοµή των δοµών µε ένα light verb και τη θέση 

στην οποία τοποθετείται ένα light verb στη δενδρική αναπαράσταση. Ο όρος light 

verb έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως «κενό» ρήµα (Θεοφανοπούλου-Κοντού 2001, 

2002). Κενό σε αυτή την περίπτωση ονοµάζει το ρήµα των µεταβιβαστικών 

(causatives) δοµών. 

 Γενικότερα, στη γενετική γραµµατική διαπιστώνονται δύο τάσεις 

ανάλυσης: 

Α) η πρώτη ανάλυση (Grimshaw & Mester 1988) προωθεί το σύνθετο 

κατηγόρηµα1 (composite/complex predicate), ενώ  

Β) η δεύτερη ανάλυση (Radford 1997) προτείνει διαστρωµάτωση της ΡΦ 

(multistratum VP) ειδικά µετά την κατάργηση του Χ΄ στο θεωρητικό πρότυπο του 

µινιµαλισµού.  

 

 

 

 
                                                 
1 Την ίδια προσέγγιση ακολουθεί η γαλλική σχολή για τις δοµές µε «επιβοηθητικά ρήµατα» 
(Verbes supports) (για τα ελληνικά: Τσολάκη 1998, 1999, Μουστάκη 1999).  
Σε δοµές του τύπου  
(1) Η Λένα έδωσε ένα χαστούκι στη Μαρία  
 Η Λένα έδωσε άδεια στη Μαρία 
η Τσολάκη (1998:473-4) υποστηρίζει ότι σηµασιολογικός πυρήνας είναι το ουσιαστικό και όχι το 
ρήµα, ενώ το ρήµα έχει κυρίως γραµµατική λειτουργία και σχεδόν ανύπαρκτη, «ξεθωριασµένη» 
λεξική σηµασία. Χρησιµεύει, δηλαδή, για να «στηρίζει» το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό από την 
άλλη αποκτά υπόσταση ρήµατος µε υποκείµενο και συµπληρώµατα.  
Με αφετηρία ανάλυσης το ρήµα στα κεφ. 5,6 θα ανατρέψουµε αυτή την άποψη για τα ελληνικά 
δεδοµένα.  
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4.1. Grimshaw & Mester (1988)  

 

 Σύµφωνα µε την πρώτη ανάλυση, Grimshaw & Mester (1988), τα light 

verbs υποκατηγοριοποιούν και δίνουν πτώση σε ένα ουσιαστικό σε θέση άµεσου 

αντικειµένου αλλά δεν του δίνουν θεµατικούς ρόλους, ενώ το ίδιο το ουσιαστικό 

µπορεί να δίνει θεµατικούς ρόλους.  

Πιο συγκεκριµένα, εξετάζοντας την περίπτωση ενός ιαπωνικού light verb, 

του suru (κάνω), αναφέρουν τα εξής: 

Το ιαπωνικό light verb suru: 

• είναι µεταβατικό (αλλά το άµεσο αντικείµενό του δεν είναι όρισµα) 

• υποκατηγοριοποιεί και αποδίδει µόνο πτώση στο άµεσό του αντικείµενο 

αλλά όχι σε θέση ορίσµατος  

• δεν αποδίδει ορίσµατα, δεν επηρεάζει ούτε τον αριθµό ούτε τον τύπο των 

ορισµάτων, 

• δεν αποδίδει θεµατικούς ρόλους, η απόδοση των θεµατικών ρόλων πρέπει 

να γίνει από κάποιο άλλο στοιχείο,  

• δεν επιβάλλει στο υποκείµενο περιορισµούς στο θεµατικό ρόλο ούτε 

περιορισµούς επιλογής (± human, ±animate) 

Βέβαια το ρήµα φέρει τη ρηµατική κλίση όλης της φράσης. 

Η λεξική καταχώρηση (lexical entry) του suru είναι η εξής: 

Suru, V, ( ) [acc] 

Η κενή παρένθεση φανερώνει την κενή ορισµατική δοµή του ρήµατος. 

 

4.1.1. Αδιαφανείς (θ-opaque)  και διαφανείς (θ- transparent) στο θεµατικό 

µαρκάρισµα ΟΦ  

 

Το µαρκάρισµα των θεµατικών ρόλων γίνεται ως εξής: µια ΟΦ 

συµπληρώνει µια θέση στη δοµή των ορισµάτων του ρήµατος  και κανένα στοιχείο 

µέσα από την ΟΦ δε σχετίζεται θεµατικά µε κανένα στοιχείο έξω από αυτήν. 

∆ηλαδή, αυτού του είδους οι ΟΦ είναι αδιαφανείς (θ-opaque) στο θεµατικό 

µαρκάρισµα: το ρήµα δεν µπορεί να δώσει θεµατικό ρόλο µέσα στην ΟΦ και η 
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κεφαλή της ΟΦ δεν µπορεί να δώσει θεµατικό ρόλο έξω από τη µέγιστη προβολή 

της (maximal projection).  

 Τα light verbs συνδυάζονται µε διαφανείς στο θεµατικό µαρκάρισµα ΟΦ. 

∆ηλαδή, ΟΦ που έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν θεµατικούς ρόλους έξω από 

τη µέγιστη προβολή τους. Οι θ-διαφανείς ΟΦ αποτελούνται  από ουσιαστικά που 

µπορούν να δώσουν θεµατικούς ρόλους: τα αφηρηµένα ουσιαστικά και τα 

ονόµατα διαδικασίας (process nominals) δίνουν θεµατικούς ρόλους ενώ τα 

συγκεκριµένα ουσιαστικά και τα ονόµατα αποτελέσµατος (result nominals) δε 

δίνουν θεµατικούς ρόλους.   

(1) το βάψιµο του σπιτιού µού πήρε πολύ χρόνο (όνοµα διαδικασίας) 

(2) ο ύπνος του παιδιού είναι βαθύς (όνοµα αποτελέσµατος) 

 

Οι θ-διαφανείς ΟΦ παρουσιάζουν τις εξής διαφορές από τις θ-αδιαφανείς ΟΦ: 

-οι θ-αδιαφανείς ΟΦ θεµατοποιούνται (topicalization) ενώ οι θ-διαφανείς ΟΦ 

‘αντιστέκονται’ στη θεµατοποίηση 

-µόνο οι θ-αδιαφανείς ΟΦ αναφορικοποιούνται  

- µόνο οι θ-αδιαφανείς προσδιορίζονται από αριθµητικά (numerals)  

Η σύνταξη των δύο ειδών ΟΦ είναι όµοια κατά τα άλλα:  

-και οι δύο περιέχουν µια σειρά από προονοµατικά επίθετα και άλλους 

προσδιορισµούς,  

-το µαρκάρισµα της πτώσης είναι το ίδιο, και οι δύο παίρνουν αιτιατική πτώση από 

το ρήµα, 

-και οι δύο επιτρέπουν στα ορίσµατα του ουσιαστικού να υπάρξουν µέσα στην 

ΟΦ.  

Άρα, οι Grimshaw & Mester (1988) χρησιµοποιούν τον όρο light verbs2, 

για να αναφερθούν σε ρήµατα που συνυπάρχουν µε θ-διαφανείς ΟΦ. Με άλλα 

λόγια, προϋπόθεση για µια δοµή µε light verb αποτελεί η θ-διαφανής ΟΦ.  

 

Στις δοµές µε το ιαπωνικό light verb suru συµβαίνουν τα εξής σε σχέση µε το 

ουσιαστικό που οποίου την πτώση µόνο έχει µαρκάρει το ρήµα: 

                                                 
2 H Mohanan (2005) στη µελέτη της αφορµάται από το ρήµα όχι από το ουσιαστικό και θέτει 
ερώτηµα προς διερεύνηση: τι είδους σχέση αναπτύσσεται ανάµεσα στο πλήρες περιεχοµένου ρήµα 
(full verb) και το αντίστοιχό του light.  
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• η κεφαλή της ΟΦ που ακολουθεί δίνει τους θεµατικούς ρόλους και 

καθορίζει τα ορίσµατα: στη δοµή αυτή υπάρχει µια µεταφορά ορισµάτων 

(argument transfer): το ουσιαστικό µεταφέρει µερικά ή όλα τα ορίσµατα 

στη δοµή του ρήµατος.  

• Το ουσιαστικό, η κεφαλή της ΟΦ, αποδίδει ένα υπολανθάνον (suppressed) 

όρισµα υποκειµένου. Αυτό σηµαίνει ότι αυτό το όρισµα δεν πληρούται 

(satisfied) ποτέ συντακτικά. Το όρισµα αυτό µεταφέρεται στο ρήµα. Η 

µεταφορά ορισµάτων από το ουσιαστικό στο ρήµα γίνεται µε µια από 

πάνω προς τα κάτω (top-down) διαδικασία. Η µεταφορά ξεκινά από τα 

ορίσµατα που βρίσκονται πιο ψηλά και συνεχίζει στα πιο χαµηλά. Με 

άλλα λόγια δεν µπορεί να µετακινηθεί ένα χαµηλό όρισµα, αν δεν 

µετακινηθεί πρώτα αυτό που βρίσκεται πιο ψηλά. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα είτε να µεταφέρονται όλα τα ορίσµατα του ουσιαστικού στο 

ρήµα, είτε το ουσιαστικό να κρατάει µέσα στην ονοµατική φράση 

κάποιο/α χαµηλό/ά όρισµα/τα (π.χ. το θέµα).  

Αυτή η διαδικασία καταλήγει ως εξής: στις δοµές µε light verb είτε υπάρχει 

ένα πεδίο για θεµατικό µαρκάρισµα, η ρηµατική φράση, αν όλα τα 

ορίσµατα του ουσιαστικού έχουν µεταφερθεί στο ρήµα, είτε, αν το 

ουσιαστικό δεν έχει µεταφέρει όλα τα του τα ορίσµατα, υπάρχουν δύο 

πεδία για θεµατικό µαρκάρισµα, η ΟΦ και η ρηµατική φράση στο σύνολό 

της.  

• Τα ορίσµατα παίρνουν πτώση από το ρηµατικό / προτασιακό σύστηµα και 

όχι από το ουσιαστικό. 

 

Το παρακάτω παράδειγµα αποτελεί ένα παράδειγµα πλήρους µεταφοράς των 

ορισµάτων του ουσιαστικού στο light verb suru (Grimshaw & Mester, 1988:12-3).  

(3) Keikoku (=προειδοποίηση) (δράστης, στόχος, θέµα) 

Suru (    ) (αιτ) 

Keikoku (    ) + suru (δράστης, στόχος, θέµα) (αιτ) 

Η νέα ορισµατική δοµή του suru µαρκάρει θεµατικά όλα τα ορίσµατα, τα οποία 

τώρα εµφανίζονται έξω από τη διαφανή ΟΦ.  
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(4)     S 

 

 

NP-wa  NP-ni  S  NP-o  V 

[agent]  [goal]         [theme] 

 

      keikoku shita 

       (agent, goal, theme)  (acc) 

 

(5) John-wa   murabito-ni [ookami-ga kuru-to]        KEIKOKU-o shita. 

John-Top villager-to    wolf-Nom  come-Comp  warn-Acc       suru 

“John warned the villagers that the wolf was coming” 

Οι Grimshaw & Mester (1988) υποστηρίζουν ότι ορίσµατα και θεµατικοί ρόλοι 

µπορούν µόνο να µετακινηθούν από το ουσιαστικό στο ρήµα, δεν µπορεί να 

υπάρξει εκ νέου δηµιουργία ορισµάτων ή θεµατικών ρόλων. Το σύνθετο 

κατηγόρηµα, δηλαδή, δεν µπορεί µετά τη δηµιουργία του να αποδώσει εκ νέου 

αποκλειστικά δικά του ορίσµατα ή θεµατικούς ρόλους.  

Στο τέλος οι Grimshaw & Mester (1988) υποστηρίζουν ότι δεν είναι όλα τα 

light verbs τόσο κενά σε ορίσµατα όσο το ιαπωνικό ρήµα που εξετάζουν και ότι 

υπάρχουν light verbs που έχουν πιο προσδιορισµένη ορισµατική δοµή παρόλο που 

είναι ατελής. Στα αγγλικά παραδείγµατα put the blame on, take a walk η όποια 

ορισµατική δοµή του ρήµατος συµβάλλει στην απόδοση του κατηγορήµατος. 

Επίσης, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν συστηµατικές σχέσεις ανάµεσα στα ρήµατα 

και στα ουσιαστικά, µε τα οποία συνδυάζονται. Το give, για παράδειγµα, 

συνδυάζεται µε κατηγορήµατα του στόχου. Οι ερευνητές όµως δεν προχωρούν σε 

περαιτέρω ανάλυση αυτών των αγγλικών ρηµάτων.  

 

4.2. ∆ιαστρωµάτωση της ΡΦ (Radford 1997) 

 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη ανάλυση, της διαστρωµάτωσης της ρηµατικής 

φράσης, ο όρος light verb χρησιµοποιείται για τις εξής δοµές (Radford 1997): 

Α) για τις δοµές µε ένα µεταβιβαστικό (causative) ρήµα  
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(6) We rolled the ball down the hill 

 

B) για τα αµετάβατα ρήµατα του τύπου 

(7) We lunched 

Τα οποία αντιστοιχούν σε µια ρηµατική δοµή του τύπου 

(8) We had lunch  

 

Ο Radford (1997:197) υποστηρίζει ότι οι ΡΦ έχουν µια σύνθετη δοµή. Η δοµή 

αυτή αποτελείται από µια εσωτερική ΡΦ και από ένα εξωτερικό κέλυφος (vp 

shell). Κάποια ορίσµατα (π.χ. ο δράστης) γεννιούνται στο εξωτερικό κέλυφος ενώ 

κάποια άλλα ορίσµατα (π.χ. το θέµα) γεννιούνται στην εσωτερική ρηµατική 

φράση.  

Θα δούµε αναλυτικά τις δύο δοµές µε light verb σύµφωνα µε τη θεωρία. 

Α) Στις περιπτώσεις µε ένα µεταβιβαστικό ρήµα η ΡΦ συγχωνεύεται µε ένα 

αφηρηµένο µεταβιβαστικό light verb ∅. Το κενό (null), όπως το χαρακτηρίζουν, 

ρήµα έχει την ίδια µεταβιβαστική ερµηνεία όπως και το κάνω. Γι’ αυτό µια 

πρόταση όπως η we rolled the ball down the hill αντιστοιχεί µε την πρόταση we 

made the ball roll down the hill. Η ΡΦ που δηµιουργείται συγχωνεύεται κατόπιν µε 

το υποκείµενο we, το οποίο παίρνει το θεµατικό ρόλο του δράστη από το light 

verb. Η δενδρική αναπαράσταση που προτείνεται είναι η εξής (Radford 1997:201): 

(9)  vp 

 D   v 

   v  VP 

  rolled      ∅     DP  V 

    the ball      V  PP 

            t    down the hill  

 

Τα αντίστοιχα ελληνικά ρήµατα έχει αναλύσει µε τον ίδιο τρόπο η 

Θεοφανοπούλου-Κοντού (2001).  

 

B) Στις περιπτώσεις των αµετάβατων ρηµάτων του τύπου:  

(10) α. They are lunching 
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β. Don’t fuss 

γ. He was lying 

δ. Let’s party  

ο Radford (1997:209-10) υποστηρίζει ότι αυτά τα ανεργαστικά κατηγορήµατα 

στην πραγµατικότητα δεν είναι αµετάβατα, όπως δείχνουν, αλλά είναι µεταβατικά, 

αποτελούµενα από ένα εκπεφρασµένο (overt) light verb (have, make) και ένα 

όνοµα ως συµπλήρωµα: 

(11) α. they are having lunch 

β. don’t make a fuss 

γ. he was telling lies 

δ. let’s have a party 

(12)                                                     (13) 

 V      V 

V  N             V  N 

∅  lunch   N  V          t 

     lunch  ∅ 

 

 

Ανάλογα αναλύει ο Larson (1988) τα δίπτωτα ρήµατα 

(14)   VP 

 

  NP  V’ 

 

                John  V  VP 

 

        cause    NP  V’ 

 

    Mary         V  NP 

                                  have        a book 

John gave Mary the book 
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Η λογική παραγωγής των δοµών αυτών µε βάση το δυαδικό διάγραµµα υπονοεί ότι 

το ρήµα give δεν έχει νόηµα από µόνο του άλλα αποκτά νόηµα από το 

συµπλήρωµά του/ΟΦ.  

Η ανάλυση των ρηµάτων kick και laugh ως “give a kick” και “give a laugh” 

υπονοεί ότι το νοητικό λεξικό επαναπροσδιορίζεται ως κατάλογος ουσιαστικών 

από τον οποίο ελλείπουν τα ρήµατα.  

 

Όσον αφορά τις παραπάνω αναλύσεις έχουµε να παρατηρήσουµε τα 

παρακάτω: 

1. Το µεταβιβαστικό light verb (we rolled the ball= we made the ball roll) 

είναι ένα ρήµα, το οποίο δεν είναι λεξικά εκπεφρασµένο, στην ουσία είναι 

ένα σηµασιολογικό ρήµα, το οποίο στη θεωρία του µινιµαλισµού 

αναλύεται στη σύνταξη και εµφανίζεται στη δενδρική αναπαράσταση. 

∆ηλαδή, ένα σηµασιολογικό ρήµα,  το οποίο υπονοείται, εµφανίζεται στην 

επιφανειακή δοµή.  

2. Το light verb των δοµών που αντιστοιχούν σε αµετάβατο ρήµα είναι ένα 

λεξικά εκπεφρασµένο ρήµα. Παρόλο που είναι ένα λεξικά εκπεφρασµένο 

ρήµα δεν εµφανίζεται στη δενδρική αναπαράσταση. Αντί αυτού 

εµφανίζεται το σηµάδι ∅, που συµβολίζει το κενό ρήµα.  

3. Από τα παραπάνω προκύπτει το εξής: ο όρος light verb χρησιµοποιείται σε 

δοµές που είναι διαφορετικές µεταξύ τους (µη λεξικά εκπεφρασµένο 

µεταβιβαστικό ρήµα, λεξικά εκπεφρασµένο ρήµα), δηλαδή ενοποιούνται 

κάτω από τον ίδιο όρο διαφορετικές δοµές.  

 

4.3. Ορισµατική δοµή στα ουσιαστικά 

 

Η ανάλυση των Grimshaw & Mester (1988) προτάσσει την επανανάλυση 

του κατηγορήµατος στο οποίο κυριαρχεί µια ισχυρή ΟΦ που µεταφέρει τα 

ορίσµατά της στο κατηγόρηµα. Θεωρείται σκόπιµο να εξεταστούν τα ονόµατα των 

ελληνικών και τα ονόµατα των λεξι(λογι)κών συνάψεων. 
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4.3.1. Ρηµατικά ουσιαστικά (Μαρκαντωνάτου 1992) 

 

H Μαρκαντωνάτου (1992) υποστηρίζει ότι τα ονόµατα που παράγονται από 

ρήµατα σε ορισµένες ερµηνείες τους δέχονται συντακτικά ορίσµατα. Η 

δυνατότητά τους αυτή σχετίζεται µε τη σηµασία τους. Ονοµάζει ρηµατικά 

ονόµατα τα ονόµατα που παράγονται από ρήµατα. Τα ρηµατικά ουσιαστικά 

κληρονοµούν τη σηµασιολογική δοµή των ρηµατικών κατηγορηµάτων από τα 

οποία λαµβάνονται. Προτείνεται η εξής σηµασιολογική κατάταξη των ονοµάτων 

(Μαρκαντωνάτου 1992: 239): 

1) διαδικασίες 

(15) η καταστροφή της πόλης από τους εχθρούς 

2) γεγονότα 

(16) η απόπειρα του Γιάννη να φιλήσει την πεθερά του 

3) καταστάσεις 

(17) ο φόβος του Γιάννη για την πεθερά του 

4) αποτελέσµατα 

(18) η Μαρία είναι η πρώτη αγάπη του Γιάννη 

5) συγκεκριµένα αποτελέσµατα 

(19) η µετάφραση της Οδύσσειας του Καζαντζάκη που σου έδωσα χθες 

6) υποκειµένου 

(20) ο µεταφραστής της Οδύσσειας 

7) ιδιότητες  

(21)  ο Γιάννης έχει καθαρή µνήµη/σκέψη/κρίση 

Εκτός από τις παραπάνω σηµασιολογικές οµάδες υπάρχουν και τα ονόµατα 

τρόπου, οργάνου και τόπου. Τα ονόµατα αυτά δεν υποστηρίζουν ούτως ή άλλως 

ορισµατική δοµή.  

Για τις ονοµατοποιήσεις αποτελέσµατος, συγκεκριµένου αποτελέσµατος και 

υποκειµένου χρησιµοποιείται ο όρος «δεσµευµένες ονοµατοποιήσεις». Ο όρος 

αυτός αναφέρεται στα ρηµατικά ουσιαστικά των οποίων η αναφορά σχετίζεται µε 

την αναφορά ενός από τα ορίσµατα  του µητρικού κατηγορήµατος.  

Τα ορίσµατα των ρηµατικών ουσιαστικών διακρίνονται σε α) υποχρεωτικά, β) 

ορίσµατα που επιλέγονται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά.  
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Υποχρεωτικό όρισµα:  

(22) η καταστροφή της πόλης από τους Ρωµαίους µέσα σε µια νύχτα  

* η καταστροφή από τους Ρωµαίους µέσα σε µια νύχτα 

 (η γενική της πόλης αποτελεί υποχρεωτικό όρισµα στο ουσιαστικό καταστροφή) 

Επιλεγµένο προαιρετικό συµπλήρωµα: 

(23) Η καταστροφή της πόλης (από τους Ρωµαίους) µέσα σε µια νύχτα 

 (η φράση από τους Ρωµαίους επιλέγεται από το ουσιαστικό καταστροφή, αλλά δεν 

αποτελεί υποχρεωτικό συµπλήρωµα, µια και µπορεί να παραλειφθεί).  

 Μετά από την εφαρµογή κάποιων τεστ που σχετίζονται µε την παρουσία ή 

απουσία κατάλληλων χρονικών και τροπικών προσδιορισµών η Μαρκαντωνάτου 

καταλήγει ότι µόνο τα ρηµατικά ουσιαστικά που δέχονται γεγονοτική ερµηνεία ή 

είναι δεσµευµένες ονοµατοποιήσεις µπορούν να υποστηρίξουν ορισµατική δοµή 

µε µια εξαίρεση, τις ονοµατοποιήσεις συγκεκριµένου αποτελέσµατος. Οι 

ονοµατοποιήσεις αυτές ουδέποτε υποστηρίζουν ορισµατικές δοµές.  

 

4.3.2. Ονόµατα διαδικασίας (process nouns) (Alexiadou 2001)  

 

Η Alexiadou (2001) αναλύει τα ονόµατα διαδικασίας (υποστηρίζουν 

ορίσµατα) σε σχέση µε τα ονόµατα αποτελέσµατος (result nouns) (δεν 

υποστηρίζουν ορίσµατα).  

Τα ονόµατα διαδικασίας σύµφωνα µε την Alexiadiou (2001) και την Grimshaw 

(1990) είναι ουσιαστικά που  

Α) παίρνουν εσωτερικά ορίσµατα υποχρεωτικά 

(24) The examination of the papers 

Β) η γενική δηλώνει το δράστη 

(25) The instructor’s examination of the papers 

Γ) δε λειτουργούν ως κατηγορούµενα 

(26) *Τhis is an examination of the students 

 

Τα ονόµατα διαδικασίας αναλύονται ως δέσµη χαρακτηριστικών λεξικής υφής και 

υποστηρίζεται ότι στη δοµή αυτών των ουσιαστικών υπάρχει και ένα light verb το 

οποίο φέρει τη σηµασία cause ή become/happen. Αυτό το light verb φέρει τα 
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στοιχεία του δράστη (agentivity), της γεγονοτικότητας (eventivity) και γεννά τα 

στοιχεία πτώσης για το αντικείµενο. Η προτεινόµενη  δοµή των ονοµάτων 

διαδικασίας είναι η παρακάτω (Alexiadou 2001:19):  

(27) 

  DP 

 

      D0                FP (Numb/AgrP) 

 

               AP         FP 

 

  F0 AspectP 

 

           Aspect’  

 

   Aspect0  vP 

 

        v          LP 

 

       L0             Comp (=theme) 

 

Σε αντίθεση µε το δέντρο των ονοµάτων αποτελέσµατος (result nominals): 

(28) 

       DP 

 

    D         FP 

 

   F0      LP 

 

Αυτού του είδους η δοµή δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση των λεξι(λογι)κών 

συνάψεων. Πρώτα από όλα, όπως θα διαπιστώσουµε αµέσως µετά, ελάχιστα από 

τα ουσιαστικά των συνδυασµών αυτών είναι ονόµατα διαδικασίας. Ακόµα και 
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στην περίπτωση αυτών των ουσιαστικών είναι δύσκολο να διαπιστώσουµε τη 

µετάλλαξη µιας κατηγορίας (όνοµα) σε µια άλλη κατηγορία (ρήµα).  

 

4.3.3. Ονοµατοποιηµένα στοιχεία στις λεξι(λογι)κές συνάψεις 

 

Τα ουσιαστικά των λεξι(λογι)κών συνάψεων δεν έχουν σχέση µε τα 

ονόµατα διαδικασίας, δεδοµένου ότι τα ουσιαστικά αυτά δεν αποτελούν τα ίδια 

ονοµατοποιήσεις, ονόµατα διαδικασίας, ούτε παράγουν ονοµατοποιηµένα 

στοιχεία3.  

Πιο συγκεκριµένα: 

Α) Τα µόνα ουσιαστικά που παράγουν ονοµατοποιηµένα στοιχεία είναι τα 

(29) τηλέφωνο-τηλεφώνηµα 

φωτογραφία-φωτογράφιση 

φωτοτυπία-φωτοτύπηση 

 

Β) Άλλα ουσιαστικά έχουν αντίστοιχες ονοµατοποιήσεις λόγιας προέλευσης 

(30) θάρρος-ενθάρρυνση 

δύναµη-ενδυνάµωση  

 

Γ) Ενώ τα περισσότερα δεν έχουν ονοµατοποιήσεις 

(31) γρίπη-*γρίπιασµα, γρίπωση 

κακία-*κάκωση, κάκισµα 

σχέση-*σχέτισµα, σχέτιση 

 

∆) Κάποια αποτελούν τα ίδια ονοµατοποιήσεις κυρίως µε την εµφανή 

µορφολογική κατάληξη –ση, -ψη, -ξη (–αση, –ηση, -ιση, -ωση). 

(32) επανάληψη, ερώτηση, εκδίκηση, προτίµηση, συζήτηση 

σύγκριση,  

εξέταση 

ή –εια/-ιά 

(33) παρηγοριά, βοήθεια, συντροφιά  

                                                 
3 Με τους όρους της σύνταξης.  
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Τα ονοµατοποιηµένα αυτά στοιχεία συνεµφανίζονται κυρίως µε το ρήµα κάνω 

(34) κάνω επανάληψη, ερώτηση, σύγκριση, κάνω συζήτηση 

Και σπανιότερα µε άλλα ρήµατα 

(35) παίρνω εκδίκηση 

δίνω εξετάσεις 

 

Ε) Τα περισσότερα ουσιαστικά των λεξιλογικών συνάψεων δεν αποτελούν 

ονοµατοποιήσεις: 

(36) κουράγιο, όρκος, εντολή, ευχή, φιλί, µορφή, σχήµα, τέλος, παράδειγµα, 

γεύση, φόβος, τροµάρα, λαχτάρα, χαρά, τηλέφωνο, διαζύγιο, γκολ, καλάθι, 

κλάµατα, γέλια, φωνές, αρχή, τέλος, στοίχηµα, σκοπός, χρήµατα, κέρδος, 

όφελος, κραυγή, αίµα, πύον, υγρό, δόντι, φωτογραφία, φωτοτυπία, µατιά, 

φως, ύπνος, χορός, βάσανα, φιλίες, σχέσεις, γρίπη, ίωση, συνάχι, ιός, 

κακία, απόσταση, συντροφιά, ίχνη, µήνυµα, γένια, µουστάκι, εµπόδια, 

αγάπη, µπάνιο, περίπατος, διακοπές  κ.λπ.  

 

4.4. Το light verb κάνω (Stavrakaki 1998) 

 

Η Stavrakaki (1998:171-8) ακολουθώντας την πρόταση των Grimshaw & 

Mester (1988) εξετάζει το ρήµα κάνω. ∆ιαχωρίζει δύο οµάδες συνδυασµών µε το 

ρήµα κάνω: 

Α) το ουσιαστικό να είναι όρισµα του ρήµατος 

Για παράδειγµα 

(37) κάνω το σπίτι (καθαρίζω το σπίτι) 

Β) το ουσιαστικό να µην είναι όρισµα του ρήµατος, το ουσιαστικό σε αυτή την 

περίπτωση είναι ένα ρηµατικό ουσιαστικό 

Για παράδειγµα 

(38) κάνω προσπάθεια, κάνω υποµονή 

Στη δεύτερη περίπτωση το κάνω δηλώνει µια δραστηριότητα και στη λεξική 

εννοιακή δοµή του υπάρχει ένας δράστης. Όµως η λεξική εννοιακή δοµή του 

ρήµατος δεν προβάλλεται στην ορισµατική δοµή. Το ουσιαστικό δεν µπορεί να 
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µαρκαριστεί θεµατικά από το ρήµα και ο δράστης δεν µπορεί να εκφραστεί 

συντακτικά. Αυτό σηµαίνει ότι στην ορισµατική δοµή δεν υπάρχει ούτε δράστης 

ούτε θέµα. Το ουσιαστικό όµως φέρει µια ορισµατική δοµή, που την έχει 

κληρονοµήσει από το ρήµα, από το οποίο παράγεται.  

(39) Προσπάθεια  (ev (x (y)): ένα γεγονός στο οποίο ο x προσπαθεί το y 

Το ουσιαστικό προσαρτάται στο light verb κάνω και σχηµατίζουν ένα χωριστό 

κατηγόρηµα. Η προσάρτηση αυτή λαµβάνει χώρα στη Λογική ∆οµή4 (Logical 

Form) και προκύπτει  µια δοµή µε light verb (Light Verb Construction). Η δοµή 

αυτή στηρίζει µια ορισµατική δοµή από την ορισµατική δοµή του ουσιαστικού, 

όπως έχουν προβλέψει οι Grimshaw & Mester (1988). 

(40)     Vp 

 

   Sp    v΄ 

 

     v    N 

 

   N    v   t 

 

 

   x   kano 

 

Η αναπαράσταση της δοµής στη Λογική ∆οµή αντιστοιχεί επακριβώς σε µια 

έννοια στο Νοητικό Λεξικό: 

Κάνω + ρηµατικό ουσιαστικό (Ev (x (y)) → σύνθετο κατηγόρηµα στη Λογική 

∆οµή → αντιστοιχεί σε µια έννοια που είναι παρόµοια µε αυτή του αντίστοιχου 

µονολεκτικού ρήµατος (προσπαθώ). 

Η Stavrakaki τελειώνει την ανάλυσή της παρατηρώντας ότι η συµβολή του 

ρήµατος σε αυτές τις δοµές είναι εµφανής αν συγκρίνουµε το κατηγόρηµα κάνω 

                                                 
4 Λογική ∆οµή (Θεοφανοπούλου-Κοντού 2002: 209-10) είναι το επίπεδο στο οποίο συσχετίζεται η 
συντακτική δοµή της πρότασης µε την ερµηνεία της. Εκφράζει µια µορφή της σηµασιολογικής 
δοµής που µπορεί να δηλωθεί συντακτικά και όπου µπορούν να εφαρµοστούν οι σηµασιολογικοί 
κανόνες.  
Η Λογική ∆οµή της πρότασης είναι κάτι διαφορετικό από τη Λεξική Εννοιακή ∆οµή (Lexical 
Conceputal Structure) των ρηµάτων, όπως θα δούµε παρακάτω.  



 98

υποµονή µε το κατηγόρηµα είµαι υποµονετικός. Τα δύο αυτά κατηγορήµατα δεν 

µπορούν να είναι συνώνυµα. Ο λόγος είναι ότι το πρώτο φέρει χαρακτηριστικά 

δραστηριότητας που του τα δίνει το ρήµα, ενώ το δεύτερο είναι ένα καταστασιακό 

κατηγόρηµα.  

Συγκρίνοντας την ανάλυση των Grimshaw & Mester (1988) και της Stavrakaki 

(1998) οδηγούµαστε στο εξής συµπέρασµα: η βασική διαφορά του ελληνικού 

κάνω από το ιαπωνικό suru είναι η παρακάτω: το κάνω συνεχίζει να φέρει το 

δράστη και στις δοµές µε light verb, δεν είναι ένα κενό ρήµα, ενώ το suru δε φέρει 

τίποτα, είναι ένα κενό ρήµα.  

 Η Stavrakaki (1998) αναλύει τις δοµές µε το light verb κάνω + ρηµατικό 

ουσιαστικό, στις οποίες, όπως είδαµε, το ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµα του 

ρήµατος και δεν περιλαµβάνει στην ανάλυσή της τις δοµές στις οποίες το 

ουσιαστικό αποτελεί όρισµα του ρήµατος (τις εξαιρεί εξαρχής από την έρευνα). 

Κάτι τέτοιο όµως θα ήταν ενδιαφέρον. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε πώς περνάµε 

από τις δοµές όπου το ουσιαστικό αποτελεί το όρισµα του ρήµατος στις δοµές 

όπου το ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµα του ρήµατος.  Αποτελεί αυτό το πέρασµα 

µια διαδικασία; Στο επόµενο κεφάλαιο θα δούµε ότι για τα δίπτωτα ρήµατα (δίνω, 

παίρνω κ.λπ.) το πέρασµα αυτό συνιστά µια διαδικασία µε τρία στάδια.  

 

4.5. Συµπέρασµα 

 

Η ανάλυση του light verb δεν εξυπηρετεί, γιατί ουσιαστικά καταργεί το 

πρωτοτυπικό ρήµα επαναναλύοντας κάθε ρήµα σε περίφραση χρησιµοποιώντας τα 

αφηρηµένα ρήµατα cause, get.  

Παρά ταύτα δεν ορίζει πόσα και ποια ρήµατα αποτελούν τα εργαλεία ανάλυσης, 

δηλαδή, δε µας λέει πόσα light verbs υπάρχουν. Επιπλέον, ας σηµειωθεί ότι αυτά 

τα ρήµατα ουδέποτε πραγµατώνονται στο λόγο. Ένα επιπλέον αντεπιχείρηµα στο 

v-shell είναι ότι αυτή η ανάλυση δεν µπορεί να γενικευθεί για όλες τις γλώσσες. 

∆ηλαδή, ακόµη και αν δεχθούµε για τα αγγλικά τα kick και laugh ως give a kick 

και give a laugh, γιατί στα ελληνικά ενώ έχουµε το «δίνω κλοτσιά» δεν έχουµε το 

«δίνω γέλιο»;  
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Η ανάλυση των Grimshaw & Mester (1988) δε φαίνεται να ανταποκρίνεται 

στις αντίστοιχες δοµές των ελληνικών. Τα ελληνικά light verbs δεν είναι σε καµία 

περίπτωση τόσο κενά όσο το ιαπωνικό ρήµα suru. Υποστηρίζουν, για παράδειγµα, 

ότι το ιαπωνικό ρήµα suru δε θέτει περιορισµούς στο υποκείµενο να είναι +/- 

ανθρώπινο, +/- έµψυχο. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται στους ελληνικούς 

συνδυασµούς, µια και το υποκείµενο σε όλους τους συνδυασµούς είναι + 

ανθρώπινο, κάτι που προφανώς ελέγχεται από το ρήµα. Επίσης στην εν λόγω 

ανάλυση προϋπόθεση για τη δηµιουργία του συνδυασµού είναι η ΟΦ που 

συνάπτεται µε το ρήµα να είναι διαφανής στο θεµατικό µαρκάρισµα, ώστε να 

µπορούν τα ορίσµατα να µεταφέρονται από τη µέγιστη προβολή της ΟΦ στο ρήµα.  

Αυτού του είδους η απόλυτη µεταφορά ορισµάτων από την ΟΦ στο ρήµα χωρίς 

την ύπαρξη ουδενός άλλου ορίσµατος το οποίο ενδεχοµένως να σχετίζεται µε το 

ρήµα δεν παρατηρείται στα ελληνικά. Εξάλλου στα ελληνικά παρατηρούµε και 

γένεση νέων ορισµάτων που δεν µπορεί παρά να έχει σχέση µε τη δηµιουργία, τη 

γένεση µιας νέας φράσης, η οποία θέτει εκ νέου τις σηµασιοσυντακτικές 

απαιτήσεις της (π.χ. νέα ορίσµατα: παίρνω τηλέφωνο το Νίκο ή έλλειψη 

ορισµάτων: βάζω τα κλάµατα ∅).  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η δική µας θεώρηση είναι ότι θα πρέπει 

να ανατρέξουµε σε σηµασιοσυντακτικές ιδιότητες του πρωτοτυπικού ρήµατος, οι 

οποίες θα κινητοποιήσουν και κατά περίπτωση θα ευνοήσουν τη λεξι(λογι)κή 

σύναψη, την περίφραση. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί µε αφετηρία το 

πρωτοτυπικό ρήµα και τις σηµασιοσυντακτικές ιδιότητές του θα αναλύσουµε τις 

λεξι(λογι)κές συνάψεις. Εργαλεία της ανάλυσής µας είναι τα ορίσµατα και οι 

θεµατικοί ρόλοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΡΗΜΑ ΣΤΗ ΛΕΞΙ(ΛΟΓΙ)ΚΗ ΣΥΝΑΨΗ 

 

 

5.1. Θεµελιακά συστατικά του (Νοητικού) Λεξικού1 

 

Τα θεµελιακά συστατικά του Νοητικού Λεξικού στα οποία βασιζόµαστε 

είναι τα ορίσµατα που διαµορφώνουν την ορισµατική δοµή του ρήµατος και 

συναρτώνται µε τους θ-ρόλους που φέρουν. Κάθε όρισµα φέρει θ-ρόλο αλλά 

διαφοροποιούµε τα ορίσµατα από τους θ-ρόλους σύµφωνα µε τις αρχές της 

σύνταξης. Πιο συγκεκριµένα, τα ορίσµατα (arguments) είναι τα συστατικά τα 

οποία παραµένουν στην αρχική τους θέση (A-position) σε αντίθεση µε τα 

συστατικά που έχουν υποστεί µετακίνηση σε θέσεις µη-ορίσµατος (Ā-position).  

Είναι δυνατόν ένας θ-ρόλος να απορροφάται (παθητικοποίηση), να ενσωµατώνεται 

σε συγκεκριµένες συντακτικές θέσεις (incorporation: Haegeman 1991, 

Κασσωτάκη 2005) ή να µεταβάλλεται/ µεταλλάσσεται σε κάτι άλλο (από δράστης 

σε δράστη-βιώνοντα, σε δράστη-ωφελούµενο), όπως θα φανεί από την περαιτέρω 

ανάλυση.  

 

5.1.1. Ορίσµατα (arguments) 

 

Τα ορίσµατα εκφράζουν τους συµµετέχοντες (participants) σε µια 

δραστηριότητα ή µια κατάσταση που εκφράζεται από το κατηγόρηµα (Haegeman 

1991, Pustejovsky 1995). ∆είχνουν τη συστηµατική σχέση µεταξύ της σηµασίας 

του ρήµατος και του αριθµού των συµπληρωµάτων του (Αναγνωστοπούλου 2001). 

                                                 
1 Για τη Γενετική-Μετασχηµατιστική γραµµατική όλες οι ιδιοσυγκρασιακές πληροφορίες που 
αφορούν τις λέξεις κατατάσσονται στο Λεξικό. Το Λεξικό είναι ο κατάλογος των λέξεων (ή 
ληµµάτων) µιας γλώσσας µε τους κυριότερους ιδιοσυγκρασιακούς περιορισµούς που ρυθµίζουν τη 
σωστή χρήση τους στο φραστικό δείκτη. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνει κάθε λήµµα είναι 
συντακτικές, σηµασιολογικές, κ.λπ. (Θεοφανοπούλου-Κοντού 2002:76). Όσον αφορά το ρήµα, οι 
πληροφορίες για την υποκατηγοριοποίηση του ρήµατος, τα ορίσµατά του, είναι πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στο Λεξικό.  
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Η ορισµατική δοµή (a-structure) για την Grimshaw (1990:3-6) είναι µια 

λεξικοσυντακτική αναπαράσταση. Η αναπαράσταση αυτή καθορίζεται από τη 

λεξική εννοιακή δοµή του κατηγορήµατος. 

Ο Pustejovsky (1995: 61-63) θεωρεί την ορισµατική δοµή ως ένα από τα τέσσερα 

επίπεδα αναπαράστασης της λεξικής πληροφορίας στο Γενετικό Λεξικό2: 

«Ορισµατική δοµή: προσδιορισµός του αριθµού και του είδους των λογικών 

ορισµάτων και πώς αυτά γίνονται αντιληπτά στο συντακτικό επίπεδο». 

Η ορισµατική δοµή για µια λέξη αποτελεί τον ελάχιστο προσδιορισµό της 

σηµασίας της. Αν και µόνη της δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί σηµασιολογικά µία 

λέξη αποτελεί εντούτοις ένα απαραίτητο συστατικό της λεξικής σηµασίας. 

Στη βιβλιογραφία καταγράφεται διάκριση ανάµεσα σε  εσωτερικά ορίσµατα και το 

εξωτερικό όρισµα (Zubizaretta 1987, Grimshaw 1990). Τα εσωτερικά ορίσµατα 

συνδέονται µε µια θέση στη σύνταξη µέσω της προβολής (projection), ενώ το 

εξωτερικό όρισµα είναι το όρισµα που πραγµατώνεται έξω από τη µέγιστη 

προβολή του κατηγορήµατος, το υποκείµενο του ρήµατος στη βαθεία δοµή. Το 

εξωτερικό όρισµα είναι το πιο εξέχον στη δοµή ορισµάτων. Ένα όρισµα είναι 

εσωτερικό ή εξωτερικό ανάλογα µε τις ενδογενείς σηµασιολογικές ιδιότητές του. 

Για παράδειγµα, στο ρήµα announce  των αγγλικών η ορισµατική δοµή είναι η 

εξής (Grimshaw 1990): 

(1) announce  (agent (goal (theme))) 

Ο δράστης είναι πιο εξέχον όρισµα από τα άλλα δύο. 

 

5.1.2. Θεµατικοί ρόλοι (thematic roles) 

 

Οι θεµατικοί ρόλοι είναι εννοιολογικοί χαρακτηρισµοί των λέξεων (lexical 

conceptual labels), δεν προβάλλονται στη γραµµατική αναπαράσταση των 

κατηγορηµάτων. Οι θεµατικοί ρόλοι δείχνουν τις πιο συγκεκριµένες 

σηµασιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα ρήµατα και  τα 

ορίσµατά τους (Grimshaw 1990, Haegeman 1991).  

Στη διάδραση ορισµάτων και θεµατικών ρόλων το πιο χαµηλό στοιχείο 

µαρκάρεται πρώτο θεµατικά και το πιο υψηλό µαρκάρεται τελευταίο. Το 
                                                 
2 Τα υπόλοιπα τρία είναι τα εξής: γεγονοτική δοµή (event structure), δοµή ως προς το ποιόν (qualia 
structure), εγγενής λεξική δοµή (lexical inheritance structure).  



 102

εξωτερικό όρισµα µαρκάρεται θεµατικά πάντα τελευταίο. Η Grimshaw (1990:8) 

παρουσιάζει την εξής ιεραρχία ορισµάτων: 

(2) (δράστης (βιώνων (στόχος/ πηγή/ τόπος (θέµα)))) 

οποιαδήποτε ορισµατική δοµή περιλαµβάνει το εξωτερικό όρισµα περιλαµβάνει 

υποχρεωτικά και τα εσωτερικά. Όλα τα ρήµατα που προβάλλουν το δράστη 

(agentive verbs), έχουν, σύµφωνα µε τη Grimshaw (1990:43), εξωτερικό όρισµα. 

Ο δράστης αποτελεί πάντα το εξωτερικό όρισµα του κατηγορήµατος. 

 

5.2.  Ενδελεχής ανάλυση πρωτοτυπικών ρηµατών και των λεξι(λογι)κών τους 

συνάψεων στα Ν.Ε. 

 

 ∆εδοµένου ότι αφετηρία και πυρήνας του σηµασιοσυντακτικού ορισµού 

των ορισµάτων και των θ-ρόλων αποτελούν τα ρήµατα, σε αυτή την υποενότητα 

προτιθέµεθα να αναλύσουµε τα ρήµατα των λεξι(λογι)κών συνάψεων, για να 

εντοπίσουµε αν υφίσταται κάποια εσωτερική διαδικασία. Θα αναλύσουµε τα 

ρήµατα  

(3) δίνω, παίρνω, βάζω, βγάζω, ρίχνω, τραβάω, πιάνω, αρπάζω, κρατώ, 

αφήνω, φέρνω, δείχνω, βρίσκω3.  

Σε κάθε περίπτωση θα αναλύσουµε τα πρωτοτυπικά ρήµατα και τις περιφράσεις 

που σχηµατίζουν. Τα πρωτοτυπικά ρήµατα παρουσιάζουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά:  

1. Πρόκειται για δίπτωτα4 µεταβατικά ρήµατα. Αποδίδουν 3 ορίσµατα και 

αντίστοιχους θεµατικούς ρόλους: 

x: εξωτερικό όρισµα, δράστης ή αποδέκτης 

y: εσωτερικό όρισµα: θέµα 

z: εσωτερικό όρισµα: στόχος, πηγή, τόπος  
                                                 
3 Περιφράσεις των περισσότερων από αυτά περιλαµβάνονται στη µελέτη του Νάκα (1987). 
 
4 Εκτός από τα δίπτωτα ρήµατα που θα αναλύσουµε συµφραστικές παραγωγές, περιφράσεις, 
σχηµατίζουν και τα µονόπτωτα ρήµατα κάνω, έχω: 
(1) κάνω δουλειά, εντύπωση σε, ευχή σε να, τηλεφώνηµα σε, σύµβαση µε για, θόρυβο,  µάθηµα, 

διακοπές, κ.λπ. 
(2) έχω άδεια, σχέση µε, τη γνώµη ότι, γνώµη για, αντίρρηση σε/να, την ευθύνη να, άγχος για, 

δυσκολίες, ανησυχία, κ.λπ.  
Τα ρήµατα αυτά δε θα µας απασχολήσουν στην παρούσα µελέτη, διότι είναι µονόπτωτα και δεν 
ακολουθούν την ίδια διαδικασία µε τα δίπτωτα.  
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2. Πρόκειται για βασικά ρήµατα και η ενέργειά τους αφορά το φυσικό κόσµο: 

(4) δίνω, φέρνω, δείχνω     σε κάποιον 

παίρνω, βγάζω, τραβάω αρπάζω    ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ   από κάπου 

βάζω, ρίχνω, αφήνω, βρίσκω    κάπου 

πιάνω, κρατάω       (στο χέρι) 

 

3. Είναι απλά µορφολογικά5 ρήµατα, όλα αποτελούνται από δύο έως τρεις 

συλλαβές. Είναι ρήµατα της δηµοτικής, του καθηµερινού ιδιώµατος και 

συχνόχρηστα. Σύµφωνα µε µια ποσοτική µελέτη λεξιλογίου (∆αµανάκης 2004 

επιµ.6) συγκαταλέγονται στις λεξικές µονάδες µε υψηλή συχνότητα 

επανεµφάνισης.  

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά επιτρέπουν και παράλληλα συµβάλλουν στην 

κινητοποίηση µιας διαδικασίας. 

Θα αναλύσουµε ζεύγη αντωνυµικών ληµµάτων µε τη λογική ότι τα 

ορίσµατα και οι θ-ρόλοι θα είναι παρεµφερούς υφής αλλά αντίθετης σηµασίας.  

Η υπόθεσή µας είναι ότι οι συνεµφανίσεις των ρηµάτων µε ουσιαστικά 

οµαδοποιούνται και κλιµακώνονται και ίσως αποκαλυφθεί και κάποια δυναµική 

στη συγχρονία της Ν.Ε.  

 

 

 

 

 

                                                 
5  Τα ρήµατα που είναι σύνθετα µε προθέσεις (µονόπτωτα ή δίπτωτα)  
(3)  παραδίδω, προκαλώ, καταβάλλω, αναλαµβάνω κ.ά. 
σχηµατίζουν περιορισµένο αριθµό συνάψεων 
(4) παραδίδω µαθήµατα, εργασία  
 προκαλώ την προσοχή, τη θλίψη, το ενδιαφέρον, το θαυµασµό, τα σχόλια 
 καταβάλλω προσπάθεια, ενέργεια, φροντίδα, προσοχή 
 αναλαµβάνω την ευθύνη, την υπόθεση, την υποχρέωση  
 
6 Στη συγκεκριµένη λεξιλογική έρευνα καταγράφτηκε το λεξιλόγιο 4 σειρών διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και η συχνότητα εµφάνισης του καταγεγραµµένου λεξιλογίου στις 
σειρές. Όλα τα ρήµατα της έρευνάς µας παρουσιάζουν την υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης (4) σε 
µια κλίµακα από το 1: ελάχιστα χρησιµοποιούµενη λέξη έως το 4: πολύ συχνόχρηστη λέξη.  
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5.2.1. Ενδεικτικά αντώνυµα ζεύγη: ∆ΙΝΩ ≠ ΠΑΙΡΝΩ, ΒΑΖΩ ≠ ΒΓΑΖΩ, 

ΠΙΑΝΩ/ΑΡΠΑΖΩ ≠ ΑΦΗΝΩ 

 

Το ρήµα δίνω7  

 

Με εργαλείο την κοινώς αποδεκτή ορισµατική δοµή του δίνω ως δίπτωτου 

ρήµατος (Grimshaw 1990:41)  

(5) δίνω  (x  (y (z))) 

           δράστης   θέµα    στόχος/ αποδέκτης   

µε αντίστοιχη συντακτική πραγµάτωση: δίνω [ΟΦ, ΠΡΟΘΦ / ΟΦγενική] 

διερευνούµε για τα ελληνικά τις συνάψεις. 

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το δίνω 

(6) δίνω κουράγιο, δύναµη, θάρρος, (µια) συµβουλή, λύση, απάντηση, όρκο, 

τέλος, σχήµα, προσοχή, εξετάσεις κ.α. 

∆ιαπιστώνουµε ότι όλα τα παραπάνω ουσιαστικά είναι αφηρηµένα. Πρόκειται για 

οντότητες που γίνονται αντιληπτές διανοητικά και δεν έχουν ως αναφορά 

συγκεκριµένο αντικείµενο.  

Σε συνδυασµούς του τύπου 

(7) δίνω κουράγιο, δύναµη, θάρρος, ευχή, κατάρα  σε κάποιον 

το ρήµα ελέγχει τα δύο εσωτερικά ορίσµατα, το θέµα και το στόχο. Η σηµασία του 

ουσιαστικού σαφώς επηρεάζει το εξωτερικό όρισµα, το οποίο προκύπτει από το 

συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος 

γίνεται δράστης-βιώνων. Τα συµπληρώµατα καθορίζονται από το ρήµα, το πλαίσιο 

υποκατηγοριοποίησης του ρήµατος διατηρείται.  

 

Ενώ σε συνδυασµούς του τύπου  

(8) δίνω τέλος, δίνω σχήµα, δίνω προσοχή, δίνω ερµηνεία σε κάτι 
                                                 
7 Οι βασικές σηµασίες που δίνονται στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) στο λήµµα δίνω είναι οι εξής: 
1. Μεταβιβάζω κάτι από το χέρι µου στο χέρι κάποιου άλλο 
(5) δώσε µου τις φωτογραφίες που έβλεπες πριν 
2. Παρέχω, παραχωρώ 
(6) θα µου δώσεις το φόρεµά σου για σήµερα το βράδυ; 
3. Απονέµω  
(7) τα βραβεία µάς τα έδωσε ο πρόεδρος   



 105

διαπιστώνεται ότι το ρήµα δε φέρει ξεκάθαρη σηµασία. Χάνει τον έλεγχο του 

θέµατος. ∆ίνει αιτιατική πτώση στο ουσιαστικό που ακολουθεί αλλά το 

ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµά του. Το ρήµα µαζί µε το ουσιαστικό λειτουργούν 

ως µία λεξική µονάδα και δίνουν εκ νέου το θέµα στην προθετική φράση. Το θέµα 

µετακινείται από την ΟΦ στην ΠΡΟΘΦ.  

Ο θ-ρόλος του εξωτερικού ορίσµατος προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και 

ουσιαστικού. Ο δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται δράστης-βιώνων 

(experiencer).  

 Όσον αφορά τα συµπληρώµατα, το συµπλήρωµα του ρήµατος και του 

ουσιαστικού ταυτίζονται: 

(9) δίνω σε 

 προσοχή σε, τέλος σε, σχήµα σε, ερµηνεία σε  

δηλαδή η προθετική φράση ανάγεται είτε στο ρήµα είτε στο ουσιαστικό είτε και 

στα δύο. Ίσως αυτή η ταύτιση ευνοεί τη χαλάρωση της σχέσης του ρήµατος µε το 

δεύτερο συµπλήρωµά του.  

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση στην περίφραση  

(10) δίνω εξετάσεις στην ιστορία  

διαπιστώνεται ότι το ρήµα είναι µεταβατικό και δίνει πτώση στο ουσιαστικό που 

ακολουθεί, αλλά το ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµα του ρήµατος. Το ρήµα δεν 

αποδίδει κανένα εσωτερικό όρισµα. Το ουσιαστικό εξετάσεις δίνει στη φράση ένα 

εσωτερικό όρισµα (στην ιστορία: θέµα). Το εξωτερικό όρισµα φέρει το θεµατικό 

ρόλο του δράστη-βιώνοντα τον οποίο τον αποδίδει από κοινού ο συνδυασµός 

ρήµατος και ουσιαστικού. Ότι το όρισµα που αναπτύσσεται ανήκει στο ουσιαστικό 

γίνεται φανερό και από την περίπτωση που το ουσιαστικό λειτουργεί χωρίς το 

ρήµα δίνω: 

(11) Πώς πήγαν οι εξετάσεις σου στην ιστορία; 

Σε αυτή την περίπτωση το ρήµα είναι ένα light verb ή, κατά άλλους (English 

Language Dictionary 1991, Cowie 1992, Allan 1998,  Howarth 1998a, Λεξικό 

Νέας Ελληνικής γλώσσας 1998), απολεξικοποιηµένο (delexical). Με τον όρο 

απολεξικοποίηση εννοούµε κάποιο είδος αποδυνάµωσης της σηµασιολογικής 

ισχύος του ρήµατος και σε καµία περίπτωση δεν εννοούµε ένα «κενό» ρήµα.  
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Κατά συνέπεια, φαίνεται να διαµορφώνονται τρεις διαφοροποιηµένες οµάδες µε 

σηµείο αναφοράς το πρωτοτυπικό ρήµα. Η πρώτη οµάδα έρχεται πιο κοντά στο 

πρωτοτυπικό ρήµα, στη δεύτερη το ρήµα έχει χάσει συστατικά του, ενώ στην τρίτη 

το ρήµα είναι απολεξικοποιηµένο. Εφεξής, για την πρώτη οµάδα θα 

χρησιµοποιούµε τον όρο 1ο στάδιο, για τη δεύτερη 2ο στάδιο και για την τρίτη 3ο 

στάδιο σηµασιολογικής αποδυνάµωσης του ρήµατος.  

 

To ρήµα παίρνω8 

 

Το παίρνω είναι ένα δίπτωτο ρήµα και παρουσιάζει την παρακάτω ορισµατική 

δοµή: 

(12) παίρνω  (x   (y  (z))) 

δράστης ή αποδέκτης9  θέµα  πηγή  

Η συντακτική πραγµάτωση των συµπληρωµάτων αντίστοιχα είναι: παίρνω [ΟΦ, 

ΠΡΟΘΦ].  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το παίρνω 

(13) παίρνω θάρρος, δύναµη, κουράγιο, παράδειγµα, διαζύγιο, γεύση, απόφαση, 

εκδίκηση, τηλέφωνο κ.α.  

 

1ο στάδιο σηµασιολογικής αποδυνάµωσης 

(14) παίρνω θάρρος, κουράγιο, δύναµη 

Το ρήµα ελέγχει τα δύο εσωτερικά ορίσµατα, το θέµα και την πηγή.  

                                                 
8 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) παρουσιάζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Πιάνω και φέρνω κοντά µου 
(8) πήρε το βιβλίο από το τραπέζι 
2. Αποσπώ κάτι και το µεταφέρω µαζί µου 
(9) πήρε µαζί του τα χαρτιά 
3. Κλέβω, αρπάζω 
(10) µου πήραν το πορτοφόλι 
4. Μου δίνουν 
(11) τι δώρα πήρες; 
5. Μετακινώ, αποµακρύνω 
(12) πάρε τα παιχνίδια από κάτω 
 
9 Το ρήµα υποστηρίζει δύο δοµές ορισµάτων, είτε µε έναν δράστη είτε µε έναν αποδέκτη.  
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Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο 

αποδέκτης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται αποδέκτης-βιώνων-ωφελούµενος.  

Τα συµπληρώµατα καθορίζονται από το ρήµα.  

  

2ο στάδιο σηµασιολογικής αποδυνάµωσης 

(15) παίρνω αποστάσεις, γεύση από 

Το ρήµα χάνει τον έλεγχο του ουσιαστικού. ∆ίνει πτώση στο ουσιαστικό αλλά το 

ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµα του ρήµατος, µια και είναι µια οντότητα που δεν 

(µετα)κινείται. Η φράση ανασυγκροτείται, το θέµα µετακινείται στην προθετική 

φράση από.  

Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο 

αποδέκτης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται αποδέκτης-βιώνων.  

Υπάρχει αµφισηµία ως προς το συµπλήρωµα. Η ΠΡΟΘΦ από µπορεί να 

προέρχεται είτε από το ρήµα είτε από το ουσιαστικό: 

(16) παίρνω από  

 αποστάσεις από, γεύση από  

 

3ο στάδιο σηµασιολογικής αποδυνάµωσης (απολεξικοποίηση) 

(17) παίρνω εκδίκηση, παίρνω τηλέφωνο, παίρνω διαζύγιο10  

 

στάδιο 3.1.  

(18) Ο Γιάννης πήρε εκδίκηση για το κακό που του έκαναν 

Το ρήµα είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πτώση, δεν αποδίδει εσωτερικά 

ορίσµατα ούτε θεµατικούς ρόλους.  

Το ουσιαστικό µεταφέρει στη φράση ένα εσωτερικό όρισµα (ΠΡΟΘΦ για: αιτία) 

Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού και 

φέρει το ρόλο του δράστη-βιώνοντα.   

Στάδιο 3.2. 

(19) Θα πάρεις τηλέφωνο το Γιώργο; 

                                                 
10 Οι λόγιες προθέσεις  (εκ-, τηλε-, δια-) οι οποίες αποτελούν το α΄ συνθετικό των ουσιαστικών 
εκδίκηση, τηλέφωνο, διαζύγιο, ακόµη και αν δεν είναι διακριτές σε συγχρονικό επίπεδο 
υποδηλώνουν αποµάκρυνση.  
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Το ρήµα δεν ελέγχει κανένα εσωτερικό όρισµα. Η νέα αιτιατική µπορεί να 

ερµηνευθεί µόνο αν θεωρήσουµε ότι η φράση λειτουργεί ως όλον και µαρκάρει µε 

αιτιατική πτώση ένα άλλο ουσιαστικό.  

Μόνο τα ονόµατα διαδικασίας (process nouns) υποστηρίζουν ορισµατική δοµή, 

όπως διαπιστώσαµε στο κεφάλαιο 4 (Grimshaw 1990, Alexiadou 2001). Το 

ουσιαστικό τηλέφωνο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί όνοµα 

διαδικασίας όπως φαίνεται και από την αντίστοιχη ονοµατοποίησή του:  

(20) ? το τηλέφωνό µου στο Νίκο    σε αντίθεση µε το  

το τηλεφώνηµά µου στο  Νίκο  

Ο µόνος τρόπος, λοιπόν, να αποδοθεί το νέο όρισµα είναι να θεωρηθεί η φράση ως 

µια οντότητα, η οποία εκ νέου, ανάλογα µε τη σηµασία που παίρνει,  αποδίδει τα 

ορίσµατά της και τους θεµατικούς ρόλους της (Brugman 2001). Η φράση, λοιπόν, 

αναπτύσσει ένα νέο όρισµα. Το όρισµα αυτό θα το ονοµάσουµε «µετα-όρισµα». 

Η φράση φέρει τη σηµασία τηλεφωνώ και αποδίδει στο εξωτερικό όρισµά της το 

θεµατικό ρόλο του δράστη και στην αιτιατική αποδίδει το θεµατικό ρόλο του 

στόχου. 

 

Στάδιο 3.3. 

(21) Η Μαρία και ο Τάκης πήραν διαζύγιο 

Το ρήµα στην παραπάνω πρόταση είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πτώση, δεν 

αποδίδει ορίσµατα ούτε θεµατικούς ρόλους.  

Η φράση είναι µια γυµνή φράση, χωρίς εσωτερικά ορίσµατα και συνεπώς 

συµπληρώµατα. Το εξωτερικό όρισµα φέρει το ρόλο του δράστη-βιώνοντα. 

 

Το ρήµα βάζω11 

 

Η ορισµατική δοµή την οποία προβλέπει το ρήµα είναι η εξής: 

                                                 
11 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) εµφανίζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Τοποθετώ  
(13) βάζω το µπουκάλι στο ψυγείο, βάζω τα πιρούνια στο τραπέζι 
2. Ρίχνω 
(14) βάζω λάδι στη σαλάτα 
3. ∆ιορίζω 
(15) τον έβαλε στο δηµόσιο 
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(22) βάζω  (x  (y  (z))) 

  δράστης θέµα   τόπος   

Συµπληρώµατα-πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης: βάζω [ΟΦ, ΠΡΟΘΦ]. 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το βάζω 

(23) βάζω γκολ, καλάθι, υπογραφή, αρχή, τέλος, στοίχηµα, σκοπό, τα κλάµατα, τα 

γέλια, τις φωνές κ.α. 

 

1ο στάδιο  

(24) βάζω γκολ, καλάθι, µυαλό 

Όπως είδαµε και µε τα προηγούµενα ρήµατα το ρήµα ελέγχει το ουσιαστικό, το 

ουσιαστικό είναι το θέµα του ρήµατος.  Το εξωτερικό όρισµα φέρει το ρόλο του 

δράστη-βιώνοντα, ο οποίος προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και 

ουσιαστικού.  

Υπάρχει ένα µη ρητά εκπεφρασµένο συµπλήρωµα σε (τόπος). 

 

2ο στάδιο  

(25) βάζω υπογραφή, αρχή, τέλος 

Και σε αυτά τα παραδείγµατα το ρήµα χάνει τον έλεγχο του θέµατος. Το 

ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµα του ρήµατος. Η φράση αποδίδει το θέµα στην 

ΠΡΟΘΦ που ακολουθεί.  

Υπάρχει αµφισηµία ως προς το πού ανήκει το συµπλήρωµα. Ρήµα και ουσιαστικό 

έχουν το ίδιο συµπλήρωµα: 

(26)  βάζω σε 

 υπογραφή σε, αρχή σε, τέλος σε  

 

3ο στάδιο 

 (27) βάζω στοίχηµα, βάζω σκοπό βάζω τα κλάµατα, βάζω τα γέλια, τις φωνές 

 

στάδιο 3.1.  

(28) βάζω στοίχηµα, σκοπό   

έβαλα στοίχηµα µε το Νίκο ότι θα νικήσει η Α.Ε.Κ. 
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Το ρήµα στην παραπάνω πρόταση είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πτώση, δεν 

αποδίδει ορίσµατα ούτε θεµατικούς ρόλους.  

Το ουσιαστικό στοίχηµα από την άλλη αποδίδει δύο εσωτερικά ορίσµατα τα οποία 

µεταφέρονται στο ρήµα. Αν εξετάσουµε το ουσιαστικό σε µια άλλη πρόταση όπου 

δε σχηµατίζει κατηγόρηµα µε το ρήµα βάζω, παρατηρούµε ότι τα ορίσµατα είναι 

τα ίδια: 

(29) Το στοίχηµά µου µε το Νίκο ότι θα νικήσει η Α.Ε.Κ. το κέρδισα 

Το εξωτερικό όρισµα ενισχυµένο και από τη σηµασία του ουσιαστικού είναι ένας 

δράστης.  

 

Στάδιο 3.3.  

(30) βάζω τα κλάµατα, τα γέλια, τις φωνές 

Η φράση ισοδυναµεί µε αµετάβατο ρήµα (κλαίω), δεν αναπτύσσει άλλα ορίσµατα.  

Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο 

δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται δράστης-βιώνων. Η φράση είναι 

γυµνή, χωρίς εσωτερικά ορίσµατα και συνεπώς συµπληρώµατα.  

 

Το ρήµα βγάζω12 

 

H ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του παίρνω. 

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το βγάζω 

(31) βγάζω χρήµατα, κέρδος, φωτογραφία, φωτοτυπία, µια κραυγή, έναν 

αναστεναγµό, µια φωνή 

 

1ο στάδιο  
                                                 
12 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) καταγράφονται οι εξής σηµασίες: 
1. Τοποθετώ ή µεταφέρω κάτι έξω από το εσωτερικό σηµείο όπου βρίσκεται 
(16) α) βγάζω το πορτοφόλι από την τσέπη  

β) βγάζω τα σκουπίδια στο δρόµο 
2. Στέλνω κάτι σε άλλη χώρα 
(17) έβγαλε τα λεφτά του στην Ελβετία 
3. Αφαιρώ από το σώµα 
(18) βγάζω την µπλούζα 
4. Αποµακρύνω κάποιον/κάτι από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
(19) βγάζω κάποιον από την ησυχία του 
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(32) βγάζω χρήµατα, κέρδος, όφελος 

Το ουσιαστικό αποτελεί θέµα του ρήµατος.  

Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο 

δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται δράστης-ωφελούµενος.  

Όσον αφορά τα συµπληρώµατα, υπάρχει ένα µη ρητά εκπεφρασµένο συµπλήρωµα 

από (πηγή).  

 

3ο στάδιο 

στάδιο 3.2.  

(33) βγάζω φωτογραφία το Γιάννη, βγάζω φωτοτυπία το βιβλίο 

Και στις δύο φράσεις η φράση παράγει, γεννά ένα νέο όρισµα σε αιτιατική πτώση, 

ένα µετα-όρισµα (θέµα), όπως έχουµε ήδη πει. 

 

Στάδιο 3.3.  

(34) βγάζω µια κραυγή, έναν αναστεναγµό, µια φωνή 

Η φράση είναι γυµνή, χωρίς εσωτερικά ορίσµατα και συµπληρώµατα. Το 

εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο 

δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται δράστης-βιώνων.  

 

Το ρήµα πιάνω13 

 

Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του βάζω.  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το πιάνω 

(35) πιάνω φιλίες, σχέσεις, κουβέντα, συζήτηση µε 

Τα ουσιαστικά αυτά δεν είναι συµβατά µε τη σηµασία του ρήµατος, διότι δεν είναι 

συγκεκριµένα ουσιαστικά.  

 

                                                 
13 Στο λεξικό εµφανίζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Παίρνω κάτι µε το χέρι και το κρατώ 
(20) πιάσε την µπάλα 
2. Ακουµπώ κάτι µε τα δάχτυλα 
(21) πιάσε το ύφασµα 
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3ο επίπεδο  

στάδιο 3.1. 

(36) πιάνω φιλίες, πιάνω σχέσεις, πιάνω κουβέντα, πιάνω συζήτηση µε 

Το ρήµα είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πτώση, δεν αποδίδει ορίσµατα ούτε 

θεµατικούς ρόλους. Σε όλα τα παραδείγµατα το ουσιαστικό µεταφέρει ένα όρισµα 

στη φράση: ΠΡΟΘΦ µε. Το όρισµα αυτό το αναπτύσσει το ουσιαστικό και σε 

κατηγορήµατα χωρίς το ρήµα πιάνω: 

(37) Η φιλία µου µε το Νίκο 

Η σχέση µου µε το Νίκο 

Η κουβέντα µε το Νίκο 

Η συζήτηση µε το Νίκο 

Το εξωτερικό όρισµα φέρει το ρόλο του δράστη-βιώνοντα, ο οποίος αποδίδεται 

από κοινού και από το ρήµα και από το ουσιαστικό, από τη φράση στο σύνολό της. 

 

Το ρήµα αρπάζω14   

 

Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του παίρνω.  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το αρπάζω 

(38) αρπάζω µια γρίπη, έναν ιό, µια πνευµονία, µια αρρώστια 

Τα ουσιαστικά αυτά δεν είναι συµβατά µε τη σηµασία του ρήµατος, δεν είναι 

συγκεκριµένα ουσιαστικά.  

 

3ο στάδιο  

στάδιο 3.3. 

(39) αρπάζω µια γρίπη, αρπάζω έναν ιό, αρπάζω µια πνευµονία, αρπάζω µια 

αρρώστια 

Πρόκειται για γυµνή φράση, χωρίς εσωτερικά ορίσµατα.  

                                                 
14 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) εµφανίζονται οι εξής σηµασίες:  
1. Πιάνω σφιχτά ή βίαια µε το χέρι, γραπώνω 
(22) τον άρπαξε από τα µαλλιά 
2. Αποσπώ 
(23) αυτός άρπαξε την τσάντα από τον κύριο 
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Το εξωτερικό όρισµα φέρει το ρόλο του βιώνοντα. Εξαιτίας της σηµασίας που 

παίρνει το κατηγόρηµα, ο βιώνων15 υφίσταται τις συνέπειες (malefactive). Ο 

δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος έχει χαθεί.  

Το συµπλήρωµα της ΠΡΟΘΦ ενίοτε εµφανίζεται (άρπαξα µια γρίπη στη δουλειά/ 

από τη δουλειά) και ενίοτε όχι. ∆εν είναι υποχρεωτικό. 

 

Το ρήµα αφήνω16 

 

Η ορισµατική δοµή είναι ίδια µε αυτή του βάζω.  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το αφήνω 

(40) αφήνω γένια, µουστάκι, (µακριά) µαλλιά, νύχια 

Τα ουσιαστικά αυτά δεν µπορούν να αποτελέσουν θέµα του ρήµατος. ∆εν 

πρόκειται για φυσικές οντότητες που µπορούν να µετακινηθούν αλλά για 

σωµατικά χαρακτηριστικά που ανήκουν στο υποκείµενο. 

 

3ο στάδιο  

στάδιο 3.3. 

(41) αφήνω γένια, µουστάκι, (µακριά) µαλλιά, νύχια 

Το ρήµα σε αυτούς τους συνδυασµούς είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική 

πτώση, δεν αποδίδει ορίσµατα ούτε θεµατικούς ρόλους.  

Πρόκειται για φράσεις γυµνές, χωρίς εσωτερικά ορίσµατα. Το εξωτερικό όρισµα 

όπως και στις άλλες περιπτώσεις που εξετάσαµε είναι ένας δράστης-βιώνων.  

 

 

                                                 
15 Ο δράστης-βιώνων ανάλογα µε τη θετική ή αρνητική σηµασία του κατηγορήµατος απολαµβάνει 
(benefactive) ή υφίσταται τις συνέπειες της ενέργειας (malefactive). Πρβλ. γενική ηθική χαριστική 
/ αντιχαριστική (Κατσιµαλή 1989) 
(24) µου ‘ρχονται κυριακάτικα και µ’ ενοχλούν 
 µου πονάει η ψυχή µου που µου γέρασες πρόωρα 
 
16 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) καταγράφονται οι παρακάτω σηµασίες: 
1. Παύω να έχω επαφή µε (κάποιον/κάτι), να κρατώ (κάτι) 
(25) αφήνω τη χειρολαβή 
2. Ακουµπώ (κάτι) πάνω σε επιφάνεια 
(26) αφήνω το κουτί στο τραπέζι 
 



 114

5.2.2. ∆ιαδικασίες κατ’ αναλογία σε άλλα δίπτωτα ρήµατα: ΡΙΧΝΩ, 

ΤΡΑΒΑΩ, ΚΡΑΤΩ, ΦΕΡΝΩ, ∆ΕΙΧΝΩ, ΒΡΙΣΚΩ 

 

Το ρήµα ρίχνω17 

 

Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του βάζω.  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το ρίχνω 

(42) ρίχνω µια µατιά, φως, έναν ύπνο, έναν χορό, ένα κούνηµα, ξάπλες, µάσες 

 

2ο στάδιο  

(43) ρίχνω µια µατιά, φως 

Το ρήµα έχει χάσει τον έλεγχο του θέµατος. Η φράση αναπροσαρµόζεται, 

ανασυντάσσεται και δίνει το θέµα στην ΠΡΟΘΦ που ακολουθεί.  

Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο 

δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται δράστης-βιώνων. 

Υπάρχει αµφισηµία ως προς  το πού ανήκει το συµπλήρωµα όπως έχουµε ήδη 

παρατηρήσει και στα άλλα ρήµατα: 

(44) ρίχνω σε 

 µατιά σε, φως σε  

Αυτό το αµφισηµικό περιβάλλον προωθεί τη µετάβαση στο επόµενο στάδιο. 

 

3ο στάδιο  

στάδιο 3.3. 

(45) ρίχνω έναν ύπνο, ένα χορό, ένα κούνηµα, ξάπλες, µάσες 

Το ρήµα σε αυτούς τους συνδυασµούς είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική 

πτώση, δεν αποδίδει ορίσµατα ούτε θεµατικούς ρόλους. Η φράση ως σύνολο 

                                                 
17 Στο λεξικό εµφανίζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Κάνω κάτι να πέσει σε χαµηλότερο σηµείο 
(27) τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους 
2. Γκρεµίζω 
(28) έριξε κάτω έναν παλιό τοίχο 
3. Πετώ στον αέρα 
(29) ρίχνω πιστολιές, σφαίρες 
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αντιστοιχεί µε ένα αµετάβατο ρήµα, δεν αποδίδει άλλα ορίσµατα. Ο δράστης του 

πρωτοτυπικού ρήµατος χρωµατίζεται περαιτέρω από το ουσιαστικό και έχουµε 

έναν δράστη-βιώνοντα που απολαµβάνει από την πράξη του.  

 

Το ρήµα τραβάω18 

 

Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι η ίδια µε του 

παίρνω.  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το τραβάω 

(46) τραβάω την προσοχή, βάσανα, φωτογραφία, στενοχώριες, καηµούς  

 

1ο στάδιο  

(47) τραβάω την προσοχή 

Το ρήµα µε τη σηµασία «έλκω» δίνει το θεµατικό ρόλο του θέµατος στο 

αφηρηµένο ουσιαστικό. Ο δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται δράστης-

βιώνων. 

 

3ο στάδιο  

στάδιο 3.2. 

(48) α) τράβηξε µια φωτογραφία στα παιδιά 

β) τράβηξε µια φωτογραφία τα παιδιά 

Το ρήµα είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πρόταση, δεν αποδίδει ορίσµατα 

ούτε θεµατικούς ρόλους. Η φράση γεννάει, παράγει ένα νέο όρισµα σε αιτιατική 

πτώση, ένα µετα-όρισµα. Η δεύτερη αιτιατική (τα παιδιά) είναι το θέµα της 

φράσης (=φωτογραφίζω). Στην εξέλιξη της γλώσσας έχει παρατηρηθεί άλλωστε 

ότι η ανάδειξη µιας νέας δοµής σηµειώνεται, όταν αρχικά συνυπάρχει µε την 

παλιότερη δοµή.  

                                                 
18 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) εµφανίζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Ασκώ ελκτική δύναµη σε κάποιον/κάτι 
(30) οι ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα 
2. Αντλώ (για υγρά)  
(31) τραβώ κρασί από το βαρέλι 
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Το εξωτερικό όρισµα φέρει το θεµατικό ρόλο του δράστη, ο οποίος αποδίδεται 

από τη φράση ως όλον.  

 

Στάδιο 3.3.  

(49) τραβάω βάσανα, στενοχώριες, καηµούς 

Το ρήµα είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πρόταση, δεν αποδίδει ορίσµατα 

ούτε θεµατικούς ρόλους. Η φράση αντιστοιχεί µε αµετάβατο ρήµα, είναι γυµνή 

από εσωτερικά ορίσµατα και συµπληρώµατα. Το εξωτερικό όρισµα φέρει το 

θεµατικό ρόλο του βιώνοντα-πάσχοντα. Ο δράστης του πρωτοτυπικού ρήµατος 

έχει χαθεί.  

 

Το ρήµα κρατώ19 

 

Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του βάζω.  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το κρατώ 

(50) κρατώ την υπόσχεσή µου, την αξιοπρέπειά µου, κακία, συντροφιά, 

αποστάσεις 

Τα ουσιαστικά αυτά δεν είναι συµβατά µε τη σηµασία του ρήµατος, είναι 

αφηρηµένα ουσιαστικά.  

 

1ο στάδιο  

(51) κρατώ την υπόσχεσή µου, κρατώ την αξιοπρέπειά µου, το µυστικό 

Το ρήµα προσεγγίζει το ουσιαστικό µε τη σηµασία «διατηρώ». Το ουσιαστικό 

αποτελεί όρισµα του ρήµατος.  

Το εξωτερικό όρισµα δρα και βιώνει συγχρόνως.  

 

                                                 
19 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) εµφανίζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Πιάνω (έχω) κάτι στο χέρι µου, για να το µεταφέρω, να ελέγξω την κίνησή του 
(32) πιάνω ένα λουλούδι, ένα πιρούνι 
2. Στηρίζω βάρος 
(33) το συρµατάκι δεν κρατάει τόσο βάρος 
3. Έχω κάτι πάνω µου 
(34) κρατάς καθόλου λεφτά; 
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3ο στάδιο  

στάδιο 3.1.  

(52) κρατώ κακία σε, συντροφιά σε, κρατώ αποστάσεις από  

Το ρήµα είναι µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πτώση, δεν αποδίδει εσωτερικά 

ορίσµατα. Σε όλα τα παραδείγµατα το ουσιαστικό µεταφέρει ένα όρισµα, µια 

ΠΡΟΘΦ στη φράση.   

Το εξωτερικό όρισµα σε όλα τα παραδείγµατα είναι ένας δράστης-βιώνων.  

 

Το ρήµα φέρνω20 

 

Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του δίνω. 

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το φέρνω 

(53) φέρνω αντιρρήσεις, αντίσταση, εµπόδια, αναστάτωση 

 

1ο στάδιο  

(54) φέρνω αντιρρήσεις, αντίσταση, εµπόδια, αναστάτωση 

Το ρήµα ελέγχει το ουσιαστικό, το ουσιαστικό αποτελεί το θέµα του ρήµατος. Το 

εξωτερικό όρισµα µε τη συµβολή της σηµασίας του ουσιαστικού µεταβάλλεται 

από δράστης σε δράστη-βιώνοντα. 

Εξακολουθεί να υπάρχει ένα σε συµπλήρωµα (στόχος). 

 

Το ρήµα δείχνω21 

 

                                                 
20 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) εµφανίζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Παίρνω κάτι από εκεί όπου βρίσκεται και το µετακινώ εκεί που πηγαίνω 
(35) α) θα σου φέρω την απόδειξη 

β) τι δώρο θα µου φέρεις; 
2. Κάνω κάτι να έρθει  
(36) ο δήµαρχος έφερε νερό από το χωριό 
 
21 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) καταγράφονται οι παρακάτω σηµασίες: 
1. Εντοπίζω µια θέση, ένα σηµείο, προσανατολίζω προς µία κατεύθυνση 
(37) α) µου έδειξε το σπίτι 

β) δείξε µου πού πονάς 
2. Εµφανίζω, παρουσιάζω 
(38) δείχνω τη συλλογή µου 
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Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του δίνω. 

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το δείχνω 

(55) δείχνω σεβασµό, αγάπη, χαρά, κατανόηση 

Τα ουσιαστικά αυτά είναι αφηρηµένα.  

 

1ο στάδιο  

(56) δείχνω σεβασµό, αγάπη, χαρά, κατανόηση 

Το ρήµα µε τη σηµασία «εκφράζω» δίνει το θεµατικό ρόλο του θέµατος στα 

ουσιαστικά. Το εξωτερικό όρισµα φέρει το ρόλο του δράστη-βιώνοντα.  

Συνεχίζει να υφίσταται ένα σε συµπλήρωµα (στόχος).  

 

Το ρήµα βρίσκω22 

 

Η ορισµατική δοµή και το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης είναι ίδια µε του βάζω.  

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις µε το βρίσκω 

(57) βρίσκω καταφύγιο, ησυχία, παρηγοριά, ανταπόκριση, συµπαράσταση  

Τα ουσιαστικά δεν µπορούν να αποτελέσουν θέµα του ρήµατος, διότι δεν είναι 

συγκεκριµένα ουσιαστικά.  

 

1ο στάδιο  

(58) βρίσκω παρηγοριά, ανταπόκριση, συµπαράσταση, καταφύγιο, ησυχία 

Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και ουσιαστικού. Ο 

αποδέκτης του πρωτοτυπικού ρήµατος γίνεται αποδέκτης-βιώνων. Λόγω της 

σηµασίας των ουσιαστικών ο βιώνων απολαµβάνει (beneficiary).   

Συνεχίζει να υφίσταται ένα σε συµπλήρωµα (τόπος).  

                                                 
22 Στο λεξικό (Μπαµπινιώτη 1998) εµφανίζονται οι εξής σηµασίες: 
1. Ανακαλύπτω, εντοπίζω εκ νέου 
(39) βρήκα τα κλειδιά µου 
2. Συναντώ τυχαία 
(40) βρήκαµε ένα συµπαθητικό ταβερνάκι 
 



 119

5.3. ∆ιαβάθµιση σταδίων της σηµασιολογικής αποδυνάµωσης ως διαδικασίας  

 

Από την ανάλυση των ρηµάτων που επιχειρήσαµε προκύπτει ότι τα ρήµατα 

αυτά περνάνε από µια διαδικασία αποδυνάµωσης της σηµασίας τους. Με αφετηρία 

το πρωτοτυπικό ρήµα εντοπίζονται τρία στάδια σε αυτή τη διαδικασία. Στο 3ο 

στάδιο, το στάδιο απολεξικοποίησης του ρήµατος, µε βάση τις 

σηµασιοσυντακτικές ιδιότητες των κατηγορηµάτων εντοπίζονται άλλες τρεις 

εσωτερικές φάσεις.  

 

5.3.1. Στάδιο 1 

 

(59) δίνω (=παρέχω, προσφέρω) θάρρος, χαρά, δύναµη  

παίρνω (=αποκτώ) θάρρος, χαρά, δύναµη   

κρατώ (=διατηρώ) την υπόσχεσή µου, την αξιοπρέπειά µου 

φέρνω (=δηµιουργώ) εµπόδια, αντιρρήσεις, αναστάτωση 

δείχνω (=εκφράζω) χαρά, σεβασµό, αγάπη 

 

Σε αυτούς τους συνδυασµούς το ρήµα υπάρχει ως ανεξάρτητη οντότητα µέσα στη 

φράση. Το ρήµα  µπορεί να αποδοθεί µόνο του, ανεξάρτητα από το ουσιαστικό, 

έχει τη δική του σηµασία.  Eνώ η πρωτοτυπική σηµασία του ρήµατος απαιτεί ένα 

ουσιαστικό µε το χαρακτηριστικό [+ συγκεκριµένο], τα ουσιαστικά µε τα οποία 

συνάπτεται το ρήµα είναι αφηρηµένα.  

Το ρήµα ελέγχει τα δύο εσωτερικά ορίσµατα: το θέµα και τον τόπο ή στόχο ή 

πηγή. Το ρήµα δίνει στο ουσιαστικό πτώση, το ουσιαστικό είναι όρισµα του 

ρήµατος. 

Το ρήµα διατηρεί τα συµπληρώµατά του, διατηρείται το πλαίσιο 

υποκατηγοριοποίησης του ρήµατος.  

(60) παίρνω, βάζω, δίνω, βγάζω δείχνω, φέρνω, τραβάω, αρπάζω,κρατώ +  [ΟΦ, 

ΠΡΟΘΦ] 

Παρατηρούµε µεταλλαγή του εξωτερικού ορίσµατος. Με τη συµβολή της 

σηµασίας του ουσιαστικού ο δράστης γίνεται δράστης-βιώνων, ο αποδέκτης 

γίνεται αποδέκτης-βιώνων.   
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(61) δίνω θάρρος, δύναµη, κουράγιο (δράστης-βιώνων) 

 βγάζω χρήµατα, κέρδος (δράστης-βιώνων) 

παίρνω θάρρος, δύναµη, κουράγιο (αποδέκτης-βιώνων) 

 

5.3.2. Στάδιο 2 

 

Σε αυτό το στάδιο η φράση λειτουργεί ως όλον, γι’ αυτό και η περίφραση 

αντιστοιχεί  σε ένα µονολεκτικό ρήµα.  

(62) δίνω προσοχή-προσέχω 

 ρίχνω µια µατιά-κοιτάζω 

 παίρνω γεύση-γεύοµαι 

Το ρήµα χάνει τον έλεγχο του θέµατος. ∆ίνει αιτιατική πτώση στο ουσιαστικό 

που ακολουθεί αλλά το ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµα του ρήµατος.  

Το όρισµα του θέµατος αποδίδεται από την περίφραση στην ΠΡΟΘΦ που 

ακολουθεί. Το θέµα µετακινείται από την ΟΦ στην ΠΡΟΘΦ.  

 (63) βάζω υπογραφή στο κείµενο (θέµα) 

Η φράση βάζω υπογραφή η οποία αντιστοιχεί µε το ρήµα υπογράφω δίνει το θέµα 

στην ΠΡΟΘΦ στο κείµενο. Άλλα παραδείγµατα: 

(64) δίνω τέλος σε κάτι (θέµα) = τελειώνω κάτι 

 δίνω προσοχή σε κάποιον/κάτι (θέµα) = προσέχω κάποιον/κάτι 

 ρίχνω µια µατιά σε κάποιον/κάτι (θέµα) = κοιτάζω κάποιον/κάτι 

 

Η ΠΡΟΘΦ παραµένει, αλλά ανάγεται είτε στο ρήµα είτε στο ουσιαστικό είτε και 

στα δύο. Με άλλα λόγια το συµπλήρωµα του ρήµατος και του ουσιαστικού 

ταυτίζονται. ∆εν µπορούµε να το αποδώσουµε είτε στο ένα είτε στο άλλο.  

(65) βάζω σε – υπογραφή σε 

δίνω σε – τέλος σε 

παίρνω από - παράδειγµα από  

Αυτή η ταύτιση ευνοεί τη χαλάρωση της σχέσης του ρήµατος µε το δεύτερο 

συµπλήρωµά του και ανοίγει το δρόµο για τη µετάβαση στην απώλεια του 

συµπληρώµατος αυτού (επόµενο στάδιο).  
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Παρατηρούµε τη µεταλλαγή του εξωτερικού ορίσµατος, όπως την ορίσαµε στο 1ο 

στάδιο.  

 (66) παίρνω γεύση από την πόλη (αποδέκτης-βιώνων-ωφελούµενος) 

ρίχνω µια µατιά (δράστης-βιώνων) 

 

Αυτό το στάδιο αποτελεί το στάδιο µεταίχµιο. Είναι το µεταίχµιο για την αλλαγή: 

χαλαρώνει µια σχέση 

ρήµα:   y   z 

θέµα   στόχος / πηγή / τόπος   ⇒ 

ρήµα:   y   z 

           θέµα <  Ρ + ΟΥΣ  [στόχος / πηγή / τόπος23]  

και επαναπροσδιορίζεται στο επόµενο στάδιο. 

 

5.3.2.1. ∆ιαφορές 1 και 2  

 

Η κυριότερη διαφορά είναι ότι στο 1ο στάδιο το ρήµα ελέγχει το 

ουσιαστικό, το ουσιαστικό αποτελεί όρισµα του ρήµατος, ενώ στο 2ο στάδιο το 

ουσιαστικό δεν αποτελεί όρισµα του ρήµατος. Αυτό έχει ως συνέπεια στο 1ο 

στάδιο να µπορούµε να µιλάµε για ρήµα + ουσιαστικό ως διακριτά  συστατικά της 

φράσης, ενώ στο 2ο στάδιο δεν µπορούµε να µιλάµε για ρήµα + ουσιαστικό ως 

ξεχωριστά συστατικά. Ο λόγος γίνεται για τη φράση ως ένα συστατικό.  

 

5.3.3. Στάδιο 3 

 

∆ιαπιστώνονται 3 εσωτερικά στάδια: 

 

5.3.3.1. Α΄ εσωτερικό στάδιο: σηµασιοσυντακτική υπεροχή του ουσιαστικού   

 

                                                 
23 ο στόχος / πηγή / τόπος είτε χάνεται 
(41) δίνω µορφή στις σκέψεις µου 
    είτε ενσωµατώνεται στο θέµα 
(42) βάζω υπογραφή στο έγγραφο (θέµα αλλά και τόπος) 
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Στο 2ο στάδιο εντοπίσαµε τα στοιχεία που κινητοποιούν τη µετάβαση (θέµα: z <  Ρ 

+ ΟΥΣ, απώλεια ορίσµατος: τόπος/στόχος/πηγή). Η χαλάρωση της σχέσης του 

ρήµατος µε τα ορίσµατά του ευνοεί το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό δίνει τα 

εσωτερικά ορίσµατα και αποδίδει τους θεµατικούς ρόλους. Το ρήµα είναι 

µεταβατικό, δίνει µια αιτιατική πτώση, αλλά δεν υποστηρίζει δοµή εσωτερικών 

ορισµάτων.  

(67) βάζω στοίχηµα να/ότι, δίνω εξετάσεις σε, παίρνω εκδίκηση από για 

Όσον αφορά το εξωτερικό όρισµα, το x προκύπτει και πάλι από το συνδυασµό 

ρήµατος και ουσιαστικού: 

(68)  δίνω εξετάσεις στην ιστορία (δράστης-βιώνων) 

  

5.3.3.2. Β΄ εσωτερικό στάδιο: µετα-όρισµα φράσης  

 

(69) παίρνω τηλέφωνο, βγάζω φωτοτυπία, βγάζω/τραβάω φωτογραφία 

Νέες φράσεις παράγονται στις οποίες ούτε το ρήµα αλλά ούτε και το ουσιαστικό 

δεν παίζουν αυτόνοµο ρόλο. Παράγεται, γεννάται ένα νέο συµπλήρωµα σε 

αιτιατική, το οποίο µπορεί να ερµηνευθεί µόνο αν θεωρήσουµε ότι η φράση 

λειτουργεί ως όλον και µαρκάρει µε αιτιατική ένα δεύτερο ουσιαστικό. Η δεύτερη 

αιτιατική δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί όρισµα των ουσιαστικών 

τηλέφωνο, φωτοτυπία, φωτογραφία, διότι δεν αποτελούν ονόµατα διαδικασίας 

(process nouns). 

Η φράση, λοιπόν, παράγει ένα νέο όρισµα, ένα µετα-όρισµα.  

Το εξωτερικό όρισµα x σταθερά είναι ένας δράστης. 

 

5.3.3.3. Γ΄ εσωτερικό στάδιο: γυµνή φράση  

 

(70) βάζω τα κλάµατα, βγάζω µια κραυγή, ρίχνω χορό, τραβάω βάσανα 

Εδώ έχουµε να κάνουµε µε γένεση νέων φράσεων. Πρόκειται για γυµνές φράσεις 

που δεν εµφανίζουν κανένα εσωτερικό όρισµα και, κατ’ επέκταση, κανένα 

υποχρεωτικό συµπλήρωµα.    
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Παρατηρούµε τη µεταλλαγή έως µετάλλαξη του εξωτερικού ορίσµατος. Το 

εξωτερικό όρισµα x είναι ένας δράστης-βιώνων ή βιώνων/πάσχων (ακόµα και αν 

το πρωτοτυπικό ρήµα ορίζει δράστη):  

(71) βάζω τα γέλια (δράστης-βιώνων)  αλλά 

 τραβάω βάσανα (βιώνων-πάσχων) 

Οι φράσεις αυτές περιγράφουν την ψυχολογική και σωµατική κατάσταση του 

δράστη/ βιώνοντα.  

 

Ανακεφαλαίωση 

Στις λεξι(λογι)κές συνάψεις µε ένα δίπτωτο ρήµα το ρήµα αποδυναµώνεται 

σηµασιολογικά. Αυτή η σηµασιολογική αποδυνάµωση φαίνεται να συντελείται ως 

εξής: 

Στο 10 στάδιο το θέµα, το εσωτερικό όρισµα του ρήµατος, είναι µια αφηρηµένη και 

όχι µια συγκεκριµένη οντότητα όπως θα απαιτούσε η πρωτοτυπική σηµασία του 

ρήµατος. Το εξωτερικό όρισµα προκύπτει από το συνδυασµό ρήµατος και 

ουσιαστικού. Στο 2ο στάδιο, το στάδιο µεταίχµιο, το ρήµα χάνει τον έλεγχο του 

θέµατος, το θέµα µετατοπίζεται, το δεύτερο όρισµα (στόχος, πηγή, τόπος) χάνεται, 

η φράση ανασυντάσσεται. Η σύνταξη ρήµατος και ουσιαστικού ταυτίζονται: η 

σχέση χαλαρώνει. Στο 3ο στάδιο το ρήµα είναι απολεξικοποιηµένο. Το ουσιαστικό 

είτε είναι ισχυρό και δίνει τα εσωτερικά ορίσµατα στη φράση είτε η φράση θέτει 

νέες σηµασιοσυντακτικές απαιτήσεις:  παράγει ένα νέο όρισµα σε αιτιατική, ένα 

µετα-όρισµα,  ή είναι γυµνή χωρίς εσωτερικά ορίσµατα.  

Συνακόλουθα, στις λεξι(λογι)κές συνάψεις η παρουσία του συγκεκριµένου 

ουσιαστικού υποχρεώνει το συνδυασµό να λειτουργήσει εξαρχής µε µια τάση απο-

ισχυροποίησης του ισχυρού ρήµατος (1ο στάδιο), η τάση εξελίσσεται στο να είναι 

ισοδύναµα και τα δύο στοιχεία (2ο στάδιο) και καταλήγει µε την ανάδειξη ως 

ισχυρού στοιχείου µόνο του ουσιαστικού ή της φράσης ως νέου κατηγορήµατος µε 

νέες σηµασιοσυντακτικές απαιτήσεις (3ο στάδιο).  
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5.4. Από το πρωτοτυπικό ρήµα στη λεξι(λογι)κή σύναψη  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει περιφράσεις από τα τρία στάδια της 

διαδικασίας. 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο 

   3.1 3.2. 3.3. 
δίνω θάρρος, δύναµη, 

κουράγιο, χαρά 
τέλος, µορφή, 
σχήµα, ερµηνεία 

εξετάσεις σε 
συνέντευξη σε 

  

παίρνω θάρρος, δύναµη, 
κουράγιο, 
παράδειγµα 

γεύση, 
αποστάσεις, µια 

τροµάρα 

εκδίκηση από 
για, απόφαση να, 

µέτρα για 

τηλέφωνο διαζύγιο 
ανάσα 
αέρα 

βάζω θεµέλια, χρέος, 
γνώση, µυαλό 

υπογραφή, τέλος, 
αρχή, φωτιά 

στοίχηµα, 
σκοπό, όρο να 

τιµωρία τα κλάµατα, τα 
γέλια, τις 
φωνές 

βγάζω χρήµατα, κέρδος, 
όφελος 

 εγκύκλιο να, 
το συµπέρασµα 

ότι 

φωτοτυπία, 
φωτογραφία 

µια κραυγή, 
έναν 

αναστεναγµό 
ρίχνω µια ιδέα, µια 

πρόταση, την 
ευθύνη 

µια µατιά, φως   έναν ύπνο, 
χορό, ξάπλες, 
κούνηµα 

τραβάω την προσοχή 
 

  
 

φωτογραφία βάσανα, 
στενοχώριες 

πιάνω   φιλίες, σχέσεις,  
κουβέντα µε 

 µούχλα 

αρπάζω την ευκαιρία    µια γρίπη, µια 
ίωση, µια 
αρρώστια 

κρατώ την υπόσχεσή 
µου, την 

αξιοπρέπειά  µου 

 κακία σε, 
συντροφιά σε, 
αποστάσεις από 

  

αφήνω ίχνη, µήνυµα εντυπώσεις   γένια, µαλλιά, 
µούσι 

φέρνω αντιρρήσεις, 
εµπόδια, 

αναστάτωση 

    

δείχνω αγάπη, σεβασµό, 
εκτίµηση, 

εµπιστοσύνη 

προτίµηση   ψυχραιµία 

βρίσκω στοργή, 
αντίδραση, 
καταφύγιο 

 δυσκολία να, 
αφορµή να 

  

Πίνακας 5.1. 24 

 

                                                 
24 Στα αντίστοιχα µονόπτωτα ρήµατα κάνω, έχω η διαδικασία δεν περνάει από το ενδιάµεσο στάδιο 
(2ο), καθότι δε διαθέτουν ένα δεύτερο όρισµα, ώστε να το χάσουν. Σε αυτά η µετάβαση γίνεται από 
το 1ο στάδιο απευθείας στο 3ο: 
 

 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο 
   3.1 3.2. 3.3. 

έχω δουλειά, άδεια, 
αξία 

 σχέση µε, επιθυµία να, 
αντίρρηση σε 

 δυσφορία, ταραχή, 
ανησυχία 

κάνω δουλειά  εντύπωση σε, ευχή σε 
να, προσπάθεια για 

 βόλτα, µπάνιο, 
διακοπές, δίαιτα 
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Ενώ στον επόµενο παρουσιάζεται η διαδικασία σηµασιολογικής αποδυνάµωσης 

του ρήµατος και αποτυπώνεται το συνεχές που διαµορφώνεται από τις αδέσµευτες 

φράσεις µέχρι τις στερεότυπες.  
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 αδέσµευτες φράσεις 
(free phrases) 

 ΛΕΞΙ(ΛΟΓΙ)ΚΕΣ 
(LEXICAL 

ΣΥΝΑΨΕΙΣ 
COLLOCATIONS) 

  Στερεότυ 
πες 
φράσεις 

  ΣΤΑ∆ΙΟ 1 ΣΤΑ∆ΙΟ 2 ΣΤΑ∆ΙΟ 3.1.  ΣΤΑ∆ΙΟ 3.2. ΣΤΑ∆ΙΟ 3.3.  (idioms) 
ορισµατική δοµή 
(argument 
structure)- 
θεµατικοί ρόλοι 
 
(y, z): εσωτερικά 
ορίσµατα 
x: εξωτερικό 
όρισµα 
(υποκείµενο) 
   
(Grimshaw 1990)  
 

ρήµα: 2 εσωτερικά 
ορίσµατα, εξωτερικό 
όρισµα 
y: θέµα 
z: τόπος ή στόχος ή πηγή  
x: δράστης ή αποδέκτης  
 
 
 
το ρήµα ελέγχει το θέµα 
(συγκεκριµένη οντότητα)  
 
-βάζω λάδι, αλάτι, … στη 
σαλάτα  
-δίνω το δώρο, το ποτήρι,  
… στο Γιάννη 
-παίρνω το δώρο, το 
ποτήρι, … από το Γιάννη 

ρήµα: 2 εσωτερικά 
ορίσµατα:  
y: θέµα 
z: τόπος ή στόχος ή πηγή  
 
x < Ρ + ΟΥΣ: 
δράστης-βιώνων 
αποδέκτης-βιώνων 
 
το ρήµα ελέγχει το θέµα 
(αφηρηµένη οντότητα) 
 
-βάζω µυαλό, χρέος 
-δίνω θάρρος, δύναµη, 
κουράγιο στο Γιάννη 
-παίρνω θάρρος, δύναµη, 
κουράγιο από το Γιάννη 

µετακίνηση θέµατος  από την 
ΟΦ στην ΠΡΟΘΦ 
y→z: θέµα < Ρ + ΟΥΣ 
τόπος ή στόχος ή πηγή: χάνεται 
ή ενσωµατώνεται στο θέµα 
x < Ρ + ΟΥΣ: 
δράστης-βιώνων 
αποδέκτης-βιώνων 
 
ρήµα:  δεν ελέγχει το θέµα 
 
 
-βάζω αρχή, τέλος, υπογραφή 
στο κείµενο 
-δίνω λύση, σχήµα, µορφή, 
ερµηνεία στο όνειρο 
-παίρνω γεύση από την πόλη 
 

ουσιαστικό: εσωτερικά 
ορίσµατα  
 
ρήµα: 0 εσωτ. ορίσµατα 
 
x < Ρ + ΟΥΣ:  
δράστης-βιώνων 
αποδέκτης-βιώνων 
 
 
 
 
-βάζω στοίχηµα µε το 
Νίκο   ότι ... 
-δίνω εξετάσεις στην 
ιστορία 
-παίρνω εκδίκηση από …    
για … 

φράση:παραγωγή νέου 
εσωτερικού ορίσµατος:  
µετα-όρισµα 
ρήµα: 0 εσωτ. ορίσµατα 
 
x < Ρ + ΟΥΣ: 
δράστης 
 
 
 
 
-βγάζω/τραβάω 
φωτογραφία το Νίκο 
-βγάζω φωτοτυπία το 
βιβλίο 
-παίρνω τηλέφωνο το 
Νίκο 
 

φράση: κανένα 
εσωτερικό όρισµα 
ρήµα: 0 εσωτ. 
ορίσµατα 
 
νέο x < Ρ + ΟΥΣ: 
-δράστης/ βιώνων 
-βιώνων 
 
 
-βάζω τα γέλια, τα 
κλάµατα 
-βγάζω µια κραυγή 
-ρίχνω έναν ύπνο, 
χορό 
-τραβάω βάσανα, 
στενοχώριες  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-βάζω νερό 
στο κρασί 
µου 
-δίνω τα 
παπούτσια 
στο χέρι 
-παίρνω 
δρόµο 

συµπληρώµατα καθορίζονται από το ρήµα καθορίζονται από το ρήµα  η σύνταξη του ρήµατος και 
του ουσιαστικού ταυτίζονται 
(ΠΡΟΘΦ) 

καθορίζονται από το 
ουσιαστικό 

καινούριο (αιτιατική), 
καθορίζεται από τη 
φράση 

γυµνή φράση, χωρίς 
υποχρεωτικά 
συµπληρώµατα 

 

Πίνακας 5.2.  
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5.5. Συµπέρασµα 

 
Μια λεξι(λογι)κή σύναψη στον πραγµατωµένο λόγο προκύπτει από τη 

συνεµφάνιση συγκεκριµένου τύπου ρήµατος µε συγκεκριµένου τύπου ουσιαστικά. 

Παρατηρείται µια διαδικασία µε αφετηρία το πρωτοτυπικό ρήµα και τελικό σηµείο 

το απολεξικοποιηµένο ρήµα. «Κενό» ρήµα δεν υφίσταται στη συγκεκριµένη 

διαδικασία. Το ρήµα αποδυναµώνεται, αλλά παραµένει ρήµα. Τα ορίσµατα και οι 

θεµατικοί ρόλοι αποτέλεσαν τη βάση για την περιγραφή της διαδικασίας. Από 

µόνα τους όµως δεν αιτιολογούν τη συνεµφάνιση ρήµατος και ουσιαστικού. Ίσως 

συγκεκριµένα σηµασιακά συστατικά του ρήµατος πυροδοτούν τη συνεµφάνιση µε 

το ουσιαστικό. Στο επόµενο κεφάλαιο θα αποσυνθέσουµε σηµασιολογικά το ρήµα, 

για να διαπιστώσουµε ποια σηµασιακά συστατικά του αποτελούν το έναυσµα  

(trigger) της συνεµφάνισης. Θα υποστηρίξουµε ότι ακόµα και στο τελευταίο 

στάδιο η συνεµφάνιση ρήµατος και ουσιαστικού έχει κίνητρο (motivated). 

Η διαδικασία που περιγράψαµε αποτελεί µια διαδικασία στη συγχρονία της 

γλώσσας και παρουσιάζει µια δυναµική που έχει ως αφόρµηση το πρωτοτυπικό 

ρήµα. Μια περιορισµένη οµάδα «πρωτοτυπικών» ρηµάτων κινητοποιούν θεωρία 

και χρήση της γλώσσας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

 

ΕΝΝΟΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΛΕΞΙ(ΛΟΓΙ)ΚΩΝ ΣΥΝΑΨΕΩΝ ΤΟΥΣ: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την  εννοιακή δοµή των 

κατηγορηµάτων. Η εννοιακή δοµή ορίζεται ως µια αφηρηµένη αναπαράσταση της 

σηµασίας του κατηγορήµατος όπου επιχειρείται µια αποσύνθεση (decomposition) 

της λεξικής σηµασίας σε σηµασιακά συστατικά. Θα παρουσιάσουµε πρώτα κάποια 

θεωρητικά στοιχεία για τη λεξική εννοιακή δοµή (γεγονοτική δοµή και λεξικό 

ποιόν ενέργειας), τη δυναµική της ρηµατικής ενέργειας (Talmy, 2000: Force 

dynamics) και τα πλαίσια των εννοιών (Fillmore, 2003: Frame Semantics). Τα 

θεωρητικά αυτά στοιχεία θα τα αξιοποιήσουµε στη συνέχεια στην αποσύνθεση 

των πρωτοτυπικών ρηµάτων και των λεξι(λογι)κών συνάψεών τους.  

 

6.1. Λεξική εννοιακή δοµή (Lexical Conceptual Structure1) 

 

Κάθε ρήµα έχει µια λεξικοσηµασιακή αναπαράσταση (µια λεξική εννοιακή 

δοµή) η οποία περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα τους συµµετέχοντες στις δράσεις ή 

καταστάσεις που περιγράφει το ρήµα (Grimshaw 1990:5). Η λεξική εννοιακή δοµή 

αποτελεί µια λεξική σηµασιολογική αναπαράσταση η οποία παίρνει τη µορφή της 

αποσύνθεσης του κατηγορήµατος (Pustejovsky 1992:57).  

(1) John closed the door 

LCS: cause ([act(j, the-door)], become ([closed(the-door)]))  

(Pustejovsky 1992:58) 

(2) PUT: [x cause [y come to be at z]]  (Rappaport et al 1993:48) 

                                                 
1 Σύµφωνα µε τον Jackendoff (1997) η λεξική εννοιακή δοµή του κατηγορήµατος απαρτίζεται από 
τρεις επιµέρους δοµές: 
Α. τη φωνολογική δοµή  
Β. τη συντακτική δοµή  
Γ. την εννοιακή δοµή  
Οι επιµέρους δοµές επικοινωνούν µεταξύ τους µε κανόνες αντιστοίχησης.  
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6.1.1. Ορίσµατα-συµµετέχοντες (arguments-participants) 

 
 Καταγράφεται η τάση η ορισµατική δοµή να θεωρείται ως ξεχωριστό 

επίπεδο αναπαράστασης της λεξικής γνώσης που εντάσσεται στο επίπεδο της 

σύνταξης και να µην εντάσσεται στη λεξική εννοιακή δοµή του κατηγορήµατος 

(Jackendoff 1990, Rappaport et al 1993). O Jackendoff (1990) µάλιστα 

υποστηρίζει ότι οι θεµατικοί ρόλοι αποτελούν µέρος της εννοιακής δοµής και όχι 

µέρος της σύνταξης ενώ οι Rappaport et al (1993) διαχωρίζουν τη λεξική 

συντακτική αναπαράσταση (lexical syntactic representation) ενός κατηγορήµατος 

από τη λεξική σηµασιολογική αναπαράσταση ή λεξική εννοιακή δοµή του (lexical 

semantic representation). Η λεξική συντακτική αναπαράσταση περιλαµβάνει την 

ορισµατική δοµή του κατηγορήµατος (predicate argument structure) χωρίς τους θ-

ρόλους. 

 Επειδή δεν ενδιαφέρει την έρευνά µας ο προβληµατισµός για την ένταξη 

των θ-ρόλων στην εννοιακή ή στη συντακτική δοµή, όταν µιλάµε για ορίσµατα 

αυτόµατα εισάγουµε σε αυτά και το σηµασιολογικό χαρακτηρισµό τους, το θ-ρόλο 

τους. H ορισµατική δοµή του προηγούµενου κεφαλαίου αντανακλούσε στη 

συντακτική δοµή, η ορισµατική δοµή αυτού του κεφαλαίου είναι µέρος της 

εννοιακής δοµής των κατηγορηµάτων.  Εποµένως, οι συµµετέχοντες της 

γεγονοτικής δοµής (αυτού του κεφαλαίου) αντιστοιχούν στα ορίσµατα (του 

προηγούµενου κεφαλαίου).  

 

6.1.2. Γεγονοτική δοµή (event structure) 

 
Η γεγονοτική δοµή αποτελεί ένα ξεχωριστό επίπεδο αναπαράστασης, το 

οποίο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων πληροφορίες για το λεξικό ποιόν ενέργειας2 

των ρηµάτων (Pustejovsky 1992:47). H γεγονοτική δοµή ενός ρήµατος ή ενός 

κατηγορήµατος δηλώνει κατάσταση (state) ή διαδικασία (process) ή µεταβολή 

(transition) ή το συνδυασµό κάποιων από τα παραπάνω.  

Προτείνονται οι παρακάτω δοµικές αναπαραστάσεις: 

 

                                                 
2 Για το ποιόν ενέργειας γενικά, βλ. Μόζερ (1994), Holton et al. (1999). 
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(3) κατάσταση (state): S 

 

              e 

(4) διαδικασία (process):     P 

 

                   e1  . . . .   en 

 

(5) µεταβολή (transition):  T 

 

    e1  e2  (Pustejovsky 1992:56) 

  

Τα γεγονότα µπορεί να έχουν υπογεγονοτική δοµή (subevent structure). 

Υπάρχουν, δηλαδή,  υπογεγονότα που συνθέτουν το τελικό γεγονός.  

Για παράδειγµα η λεξική εννοιακή δοµή των causatives, τα οποία δηλώνουν 

µεταβολή είναι η παρακάτω : 

(6) cause ([act(x,y)], become (Q(y)))   (Pustejovsky 1992:59) 

η οποία αποτελείται από δύο υπογεγονότα.  

Η γεγονοτική δοµή αποτελεί ένα από τα επίπεδα αναπαράστασης της λεξικής 

γνώσης στο «Γενετικό Λεξικό» (Pustejovsky 1995:61).  

Στη γεγονοτική δοµή γίνεται λόγος για συµµετέχοντες (participants). Οι 

σηµασιολογικοί συµµετέχοντες της γεγονοτικής δοµής αντιστοιχούν µε τα 

ορίσµατα στην ορισµατική δοµή (βλ. και 6.1.1.). Για παράδειγµα ο µεταβιβαστής 

(causer) της εννοιακής δοµής και το εξωτερικό όρισµα (δράστης) της ορισµατικής 

δοµής αντιστοιχούν µε το συµµετέχοντα στο πρώτο υπογεγονός του συνολικού 

γεγονότος.  

 

6.1.2.1.Λεξικό ποιόν ενέργειας 

 
Περνώντας στο λεξικό ποιόν ενέργειας του ρήµατος πιο λεπτοµερειακά και 

χρησιµοποιώντας σήµατα παρουσίας ή απουσίας (+/-) χαρακτηριστικών έχουν 

παρατηρηθεί τα εξής: η λεξική σηµασία του ρήµατος χαρακτηρίζεται από τρεις 
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βασικές παραµέτρους: µεταβολή, διάρκεια, τελικότητα3 (Καλοκαιρινός 2000:81, 

Μόζερ 1994). Η έλλειψη ή η παρουσία των παραµέτρων αυτών κατατάσσει το 

ρήµα σε κάποιο καταστασιακό τύπο (situation type) ανάλογα µε τις διευθετήσεις 

του περιεχοµένου του ρήµατος µέσα στη χρονική ροή. Πιο συγκεκριµένα: 

• Μεταβολή: - µεταβολή → στατικότητα (stative) 

       + µεταβολή → δυναµικότητα (dynamic) 

• ∆ιάρκεια: - διάρκεια → γεγονότα (events) 

     + διάρκεια → διαδικασίες (processes) 

• Τελικότητα (ολοκλήρωση): + τελικότητα → νέα κατάσταση 

 

Οι καταστασιακοί τύποι των ρηµάτων είναι τέσσερις (Dowty:1979, Μόζερ:1994, 

Καλοκαιρινός:2000):  

-καταστάσεις (states) 

(7) είµαι, έχω, ξέρω, πιστεύω, αγαπώ 

-δραστηριότητες (Μόζερ 1994) / δράσεις (Καλοκαιρινός 2000) (activities) 

(8) τρέχω, οδηγώ, περπατώ, κολυµπώ 

-συµβάντα (Μόζερ 1994) / επιτεύξεις (Καλοκαιρινός 2000) (achievements) 

(9) σταµατώ, βρίσκω, χάνω, πεθαίνω  

-επιτεύγµατα (Μόζερ 1994) / εκπληρώσεις (Καλοκαιρινός 2000) 

(accomplishments) 

(10) αναρρώνω, τρέχω δύο χιλιόµετρα, ράβω ένα φουστάνι  

 

Τα επιτεύγµατα/εκπληρώσεις (accomplishments) δηλώνουν ενέργειες που 

αποτελούνται από διαφορετικές φάσεις µε ένα τελικό σηµείο, στο οποίο 

επιτυγχάνεται κάτι ενώ τα συµβάντα/επιτεύξεις (achievements) δηλώνουν µια 

πράξη που η διάρκειά της είναι στιγµιαία. Και τα συµβάντα/εκπληρώσεις 

διαθέτουν το χαρακτηριστικό της τελικότητας, της εισόδου σε µια νέα κατάσταση 

(Μόζερ 1994).  

 

                                                 
3 Βλ. παραπάνω: γεγονοτική δοµή: κατάσταση, διαδικασία, µεταβολή (Pustejovsky 1992:47). 
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Ρήµατα της έρευνας 

 

Τα πρωτοτυπικά ρήµατα της έρευνάς µας είναι ρήµατα που δηλώνουν µεταβολή 

(transition). Κάποια από αυτά έχουν εσωτερική διάρκεια µε ένα τελικό σηµείο 

αλλαγής, αποτελούν, δηλαδή, επιτεύγµατα/εκπληρώσεις (accomplishments) 

(11) δίνω, φέρνω, παίρνω, βάζω, βγάζω, ρίχνω, τραβώ, αφήνω, δείχνω 

ενώ άλλα δηλώνουν συµβάντα/επιτεύξεις (acchievents), µια ενέργεια µε στιγµιαία 

διάρκεια η οποία καταλήγει µε αλλαγή 

(12) πιάνω, αρπάζω, βρίσκω 

ενώ το ρήµα κρατώ δηλώνει δραστηριότητα/δράση (activity)4, δηλαδή, µια πράξη 

που αποτελείται από διαφορετικές φάσεις χωρίς τελικό σηµείο αλλαγής.  

Οι συµµετέχοντες σε αυτές τις δοµές είναι τουλάχιστον δύο. Ο ένας συµµετέχων 

είναι πάντα ο δράστης της ενέργειας και αυτός που επιφέρει την αλλαγή και ο 

άλλος συµµετέχων είναι πάντα θέµα, µια οντότητα που δέχεται την αλλαγή ή 

µετακινείται από το δράστη. Τα ρήµατα παίρνω, βρίσκω έχουν, αντί για δράστη, 

αποδέκτη.  

 

6.1.3. ∆υναµική της κατεύθυνσης της ρηµατικής ενέργειας (Force dynamics) 

 

Το κύριο σηµασιακό συστατικό το οποίο ενοποιεί την οµάδα ρηµάτων 

είναι η δυναµικότητα της ρηµατικής ενέργειας (force dynamics) η οποία 

συµβάλλει µαζί µε τον αριθµό των συµµετεχόντων στη µεταβολή.  

Σύµφωνα µε τον Talmy (2000:409) η δυναµική της ρηµατικής ενέργειας 

είναι ένα σηµασιακό συστατικό, η οποία έχει σχέση µε το πώς οι συµµετέχοντες 

σε ένα γεγονός διαδρούν. Έτσι υπάρχει άσκηση δύναµης, αντίσταση στη δύναµη, 

παρεµπόδιση στην άσκηση της δύναµης.  Η δυναµική αυτή αφορά και το χώρο 

των ψυχολογικών και κοινωνικών σχέσεων.  

(13) I kicked the ball 

 I held the ball      (Croft & Cruse 2004) 

Στο πρώτο παράδειγµα πραγµατώνεται το πρότυπο της µεταβίβασης, ένας 

µεταβιβαστής (causer) ασκεί δύναµη στο δεύτερο συµµετέχοντα (causee). Στο 

                                                 
4 process στην ορολογία Pustejovsky 
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δεύτερο παράδειγµα, διατηρείται µια κατάσταση: ο δεύτερος συµµετέχων έχει την 

τάση να κινηθεί και ο πρώτος συµµετέχων δεν του το επιτρέπει.   

Η Brugman (2001) υποστηρίζει ότι τα πρωτοτυπικά ρήµατα παρουσιάζουν 

συστηµατική σχέση µε τα αντίστοιχά τους light verbs και αυτή η σχέση αφορά τη 

δυναµική της κατεύθυνσης ρηµατικής ενέργειας (force dynamics). 

Πιο συγκεκριµένα: 

Στις περιφράσεις των αγγλικών υπάρχει µια ροή ενέργειας (energy flow) από το 

ρήµα προς το υπόλοιπο κατηγόρηµα. Αυτή η ροή ενέργειας ελέγχεται από το 

ρήµα. Η πηγή της ενέργειας  (energy source) είναι το υποκείµενο του ρήµατος. Το 

ρήµα ελέγχει τις  ιδιότητες δράστη που παρουσιάζει το υποκείµενο.  

Με το ρήµα  give σχηµατίζονται περιφράσεις που δηλώνουν: 

-αντίληψη, το υποκείµενο είναι η πηγή της ενέργειας 

(14) give a sniff, give a taste 

-πράξη που προέρχεται από κάποιον άλλον, το υποκείµενο είναι η πηγή της 

ενέργειας, το άµεσο αντικείµενο είναι ο πάσχων που επηρεάζεται, αυτός που 

δέχεται την ενέργεια (affected patient, energy sink) 

(15) give (someone, something) a push, a hug, a try 

Με το ρήµα take σχηµατίζονται περιφράσεις που δηλώνουν: 

-αντίληψη, το υποκείµενο είναι η πηγή της ενέργειας και ο δέκτης της ενέργειας 

(16) take a sniff, take a sip, take a look 

-πράξη µε προορισµό τον εαυτό του, το υποκείµενο είναι η πηγή και ο δέκτης της 

ενέργειας 

(17) take a walk, a shower, a fall, a rest 

-πράξη µε προορισµό άλλον, το υποκείµενο είναι η πηγή της ενέργειας 

(18) take a stab, a punch 

-πράξη µε προορισµό άλλον, το υποκείµενο είναι ο πάσχων, ο δέκτης της 

ενέργειας5 

(19) take a hit, a beating 

 

                                                 
5 Το ρήµα παίρνω (take) είναι ούτως ή άλλως αµφίσηµο: προβάλλει είτε έναν αποδέκτη είτε έναν 
δράστη. Προφανώς στην τελευταία περίπτωση προβάλλεται ο αποδέκτης/πάσχων ενώ στις άλλες ο 
δράστης.  
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Η Brugman (2001) συµπεραίνει ότι τα ορίσµατα και οι συµµετέχοντες στην πράξη 

που περιγράφει η περίφραση (όχι το ρήµα) αποδίδονται ταυτόχρονα και από το 

ουσιαστικό και από την κατεύθυνση της ρηµατικής ενέργειας, τη ροή ενέργειας 

που σηµατοδοτεί το ρήµα.  

Τον ισχυρισµό της Brugman (2001) θα ελέγξουµε στη συνέχεια. Για τα 

ελληνικά έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

Τα ρήµατα που εξετάζουµε (αρκετά από αυτά) σχηµατίζουν ζεύγη αντωνύµων: 

(20) δίνω ≠ παίρνω 

βάζω ≠ βγάζω 

πιάνω,  κρατώ ≠ αφήνω  

Παρατηρούµε ότι το ρήµα στο πρώτο µέρος της αντωνυµικής σχέσης αποτελεί την 

άσκηση της ισχύος που περιγράφει η σηµασία του ρήµατος, ενώ το αντώνυµό του 

περιγράφει την άρση της ισχύος. Αν το ένα ρήµα αποτελεί τη δράση, το αντώνυµό 

του αποτελεί την αντίδραση. Όλα αυτά βέβαια αφορούν τη σφαίρα του φυσικού 

κόσµου: 

(21) ρίχνω τα δίχτυα στη θάλασσα- τραβάω τα δίχτυα  

βάζω το αυτοκίνητο στο γκαράζ- βγάζω το αυτοκίνητο από το γκαράζ 

πιάνω την µπάλα-αφήνω την µπάλα 

Τα ίδια ρήµατα, στις περιφράσεις, διατηρούν την κατεύθυνση της ρηµατικής ενέργειας (force 

dynamics) αλλά η δράση µεταφέρεται σε πιο αφηρηµένες περιστάσεις: στη σφαίρα  της 

αντίληψης (perception), των αισθήσεων (sensation), των συναισθηµάτων (intra psychological 

intention) και της κοινωνικής επαφής (social-psychological interaction) (Brugman 2001: 574). 

Υπάρχει µια ροή ενέργειας που εκπορεύεται από την οντότητα στην οποία αναφέρεται το 

συντακτικό υποκείµενο (δίνω, βάζω, ρίχνω, φέρνω, δείχνω) ή προς την οντότητα στην οποία 

αναφέρεται το συντακτικό υποκείµενο (παίρνω, βγάζω, αρπάζω, τραβάω):  

1. Φυσική-ψυχολογική πράξη  

(22) δίνω ένα φιλί, ένα χαστούκι, µια σπρωξιά, µια κλοτσιά 

2. Εσωτερική ψυχολογική διάθεση, συναισθήµατα  

(23) βρίσκω καταφύγιο, στοργή 

 τραβάω βάσανα 

3. Αντίληψη  

(24) δίνω προσοχή 
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 ρίχνω µια µατιά 

4. Αισθήσεις  

(25) παίρνω γεύση 

5. Κοινωνική-ψυχολογική επαφή  

(26) δίνω µια ευχή, µια κατάρα, θάρρος, κουράγιο 

παίρνω θάρρος, κουράγιο, εκδίκηση 

δείχνω αγάπη, σεβασµό 

 

6.1.4. Πλαίσια (frames) 

 

 Ο Fillmore6 αναπτύσσει τη σηµασιολογία της κατανόησης (semantics of 

understanding), δηλαδή, την πλήρη, πλούσια κατανόηση που στοχεύει ο οµιλητής 

να µεταδώσει σε ένα κείµενο και µε την οποία ο ακροατής ερµηνεύει (construes) 

το ίδιο κείµενο.  

Οι έννοιες (concepts) αποτελούν µονάδες σηµασίας. Ο Fillmore 

υποστηρίζει ότι οι έννοιες δοµούνται, οργανώνονται µέσα σε πλαίσια (frames) και 

δεν αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες. Όχι µόνοι οι έννοιες εκτός κειµένου αλλά 

και ένα εκφώνηµα ή ένα κείµενο δοµούνται και ερµηνεύονται, αφότου οι έννοιες 

πλαισιωθούν. 

Το πλαίσιο δεν είναι απλώς συγκέντρωση εννοιακών συστατικών. Τα στοιχεία 

συσχετίζονται µεταξύ τους µε µια δοµηµένη σειρά και συγκροτούν ένα πλαίσιο, αν 

ανακαλούνται µαζί ή είναι σε θέση να συνανακαλέσουν το ένα το άλλο (Βελούδης 

2005). 

Κάθε φορά που ερµηνεύεται ένα εκφώνηµα, οι λέξεις και οι δοµές επικαλούνται 

µια συγκεκριµένη κατανόηση, ή πιο συγκεκριµένα ένα πλαίσιο. Οι έννοιες 

κατανοούνται, αν πλαισιωθούν. Έτσι κατευθύνεται και διευκολύνεται η 

κατανόησή τους. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πολλά στοιχεία:  

(α) κοινωνικές και πολιτισµικές πληροφορίες (π.χ. η έννοια VEGETERIAN 

κατανοείται σε ένα πλαίσιο µιας κοινωνίας κρεατοφαγικής)  

                                                 
6 Croft & Cruse (2004), κεφ. 2 
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(β) αναφορά σε άλλες έννοιες, οι οποίες εξωγενώς συνδέονται µε την έννοια (π.χ. 

η έννοια HUNGRY κατανοείται µόνο σε σχέση µε τη γνώση της φυσιολογίας των 

ζώντων οργανισµών).  

Ένα παράδειγµα πλαισίου αποτελεί το παρακάτω 

Έννοια RISK 

Συστατικά πλαισίου 

-ευκαιρία (έλλειψη σιγουριάς για το µέλλον) 

-βλάπτω 

-θύµα της βλάβης 

-αντικείµενο µε αξία 

-κατάσταση (δίνει ώθηση για το ρίσκο) 

-πράξη (που προκαλεί την κατάσταση) 

-δράστης  (πράξης) 

-κέρδος (για το οποίο διακινδυνεύει ο δράστης) 

-σκοπός  (του δράστη για την πράξη) 

-κάποιος που ωφελείται από την πράξη/ κίνητρο για την πράξη 

 

Οποιαδήποτε χρήση του ρήµατος risk ενεργοποιεί ολόκληρο το πλαίσιο της 

έννοιας RISK, έστω και αν µε την πρόταση που εκφέρεται υπάρχει εστίαση  σε 

ένα µόνο µέρος του πλαισίου:  

(27) α) You’ve (δράστης/θύµα) risked your health (αντικείµενο µε αξία) for a 

few cheap thrills (κέρδος). 

β) Others (δράστης/θύµα) had risked all (αντικείµενο µε αξία) in the war 

(κατάσταση). 

γ) She (δράστης/θύµα) had risked so much (αντικείµενο µε αξία) for the 

sake of vanity (κίνητρο). 

Οι έννοιες, λοιπόν, πλαισιώνονται, για να ερµηνευθούν. Η προς ερµηνεία έννοια 

αποτελεί την έννοια προφίλ (profile), η οποία ερµηνεύεται µε βάση την έννοια, τις 

έννοιες που αποτελούν τη βάση (base7), το πλαίσιο (frame) για την ερµηνεία της8.  

                                                 
7 Langacker (1987) 
 
8 Για παράδειγµα, η έννοια ΑΚΤΙΝΑ (profile) ορίζεται και ερµηνεύεται µόνο σε σχέση µε τον όρο 
ΚΥΚΛΟΣ (base). Η έννοια ΑΚΤΙΝΑ προϋποθέτει την έννοια ΚΥΚΛΟΣ. 
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Στο εκφώνηµα 

(28) My dad wasted most of the morning on the bus 

το ρήµα waste πλαισιώνει πολύ διαφορετικά το χρόνο από ότι το ρήµα spend, για 

παράδειγµα. Η λέξη morning κατανοείται σε σχέση µε το πλαίσιο της εργάσιµης 

µέρας (από τις 8 µέχρι το µεσηµέρι) παρά το πλαίσιο της ηµερολογιακής µέρας 

(από τα µεσάνυχτα µέχρι το µεσηµέρι). Η φράση on the bus πλαισιώνει (frames) 

τη θέση του οµιλητή σε ένα λεωφορείο που ήταν σε δροµολόγιο παρά γενικά σε 

ένα µεταφορικό µέσο (το οποίο θα επικαλούσε η φράση in the bus). 

 Ο Fillmore9 εφαρµόζει τη θεωρία των πλαισίων στη συγγραφή ενός 

λεξικού. Υποστηρίζει ότι τα πλαίσια, δηλαδή, συγκεκριµένα είδη δοµηµένης 

πληροφορίας, πρέπει να θεωρηθούν ως ουσιώδη συστατικά των ορισµών των 

λέξεων στα λεξικά. Ένα λεξικό είναι περιγραφικά επαρκέστερο, αν εκτός από τα 

ορίσµατα καταγράφονται και σχολιάζονται στο λήµµα του ρήµατος τα συστατικά 

του πλαισίου (frame elements) µέσα στο οποίο λειτουργεί το συγκεκριµένο λήµµα. 

Υπάρχει, για παράδειγµα, το πλαίσιο της «εµπορικής συναλλαγής» το οποίο 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα  συστατικά  

[ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΠΩΛΗΤΗΣ, ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ] 

Στα παρακάτω περιγράµµατα προτάσεων (sentence schemas)  

 

(29) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αγόρασε ΑΓΑΘΑ από τον ΠΩΛΗΤΗ µε ΧΡΗΜΑΤΑ 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πλήρωσε τον ΠΩΛΗΤΗ µε ΧΡΗΜΑΤΑ  

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ πούλησε ΑΓΑΘΑ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ξόδεψε ΧΡΗΜΑΤΑ σε ΑΓΑΘΑ 

 

τα ορίσµατα και η συντακτική θέση τους αλλάζουν ανάλογα µε το ρήµα της 

πρότασης. Τα συστατικά του πλαισίου από την άλλη µένουν τα ίδια, δεν 

επηρεάζονται από το ρήµα που χρησιµοποιείται κατά περίπτωση. Άρα, 

υποστηρίζει ο Fillmore, τέτοιου είδους γνώση πρέπει να καταγράφεται στο λεξικό.  

 

                                                 
9 Johnson & Fillmore (2000), Fillmore (2003) 
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6.1.5. Σηµασιακά συστατικά και διαδικασία της ρηµατο-ονοµατικής δοµής: 

πρόταση ανάλυσης 

 

Εφεξής η προσοχή εστιάζεται στην περίφραση και στη νέα δυναµική που 

αναπτύσσει. Με βάση όσα ειπώθηκαν στο θεωρητικό µέρος, στην ανάλυση που 

ακολουθεί θα επικεντρωθούµε σε τρία στοιχεία: 

Α. Στην εννοιακή δοµή του πρωτοτυπικού ρήµατος και στη συνέχεια στην 

εννοιακή δοµή των περιφράσεων.   

Χρησιµοποιούµε τα εργαλεία της Grimshaw (ορίσµατα) από τη µια και των 

Rappaport et al και Pustejovsky (λεξική εννοιακή δοµή-γεγονοτική δοµή) από την 

άλλη, για να περιγράψουµε καλύτερα τα στάδια της διαδικασίας και να δώσουµε 

τα σηµασιακά συστατικά της δοµής. Όπως θα παρατηρήσουµε, η µεταβολή (cause, 

become) του πρωτοτυπικού ρήµατος δεν υφίσταται στις συγκεκριµένες δοµές των 

συνάψεων παρά µόνο στο 1ο στάδιο της διαδικασίας. ∆ηλαδή, η µεταβολή της 

γεγονοτικής δοµής  αποτελεί µια τυπική περιγραφή που εφαρµόζεται στο 

πρωτοτυπικό ρήµα και αφήνει χωρίς περιγραφή τη µεγάλη πληθώρα των 

συµφραστικών παραγωγών, των συνάψεων. Ως αποτέλεσµα του παραπάνω θα 

παρατηρήσουµε στις δοµές που αναλύουµε τη διαµόρφωση νέου λεξικού 

νοήµατος ως προκύπτει από τη νέα φράση.  

Β. Σε µια αφηρηµένη εικονική αναπαράσταση της εννοιακής δοµής. 

Σε αυτό το σηµείο υιοθετούµε τη γνωστική προσέγγιση (Langacker 1987, 1991) 

στην οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη τακτική η εικονική αναπαράσταση των 

εννοιών και των διαδικασιών του γλωσσικού συστήµατος µε σχήµατα. Στη δική 

µας ανάλυση προτείνουµε µια εικονική αναπαράσταση της εννοιακής δοµής του 

πρωτοτυπικού ρήµατος και των περιφράσεων κατ’ επέκταση. Πιο συγκεκριµένα 

απεικονίζονται: 

  

Α. οι έµψυχοι συµµετέχοντες,         

 

Β. η συγκεκριµένη οντότητα  που υφίσταται την αλλαγή (θέµα) 

 

Γ. η αφηρηµένη έννοια (θέµα)         
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∆. η κίνηση, η µετακίνηση10      

 

Ε. ο τόπος  

      

Στ. το νέο θέµα  

 

Ζ.. Η επιστροφή της ενέργειας στο δράστη ή αποδέκτη   

 

Γ. Στα πλαίσια (frames) των ρηµάτων.  

Αν στην  εννοιακή δοµή κάνουµε λόγο για τα βασικά εννοιακά στοιχεία που 

συνθέτουν τη λεξική σηµασία του ρήµατος ή της φράσης, στο πλαίσιο ενός 

ρήµατος παρουσιάζονται όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα συστατικά που 

συνθέτουν τη σηµασία του. Κάθε έννοια ερµηνεύεται προβαλλόµενη σε ένα 

πλαίσιο. Επειδή στους συγκεκριµένους συνδυασµούς η συνεµφάνιση  των 

συγκεκριµένων ουσιαστικών µε κάποιο ρήµα και όχι µε κάποιο άλλο δεν είναι 

τυχαία, επιχειρούµε σε αυτό το τµήµα της έρευνας να παρουσιάσουµε τα 

συστατικά της λεξικής σηµασίας του ρήµατος (πρωτεύοντα και 

δευτερεύοντα) µέσα σε ένα πλαίσιο. Με αυτό τον τρόπο ανακαλύπτουµε ποια 

στοιχεία της σηµασία του ρήµατος αποτελούν έναυσµα, πυροδοτούν (trigger) τη 

συνεµφάνιση µε τα συγκεκριµένα ουσιαστικά.  

 

6.2. Από το πρωτοτυπικό ρήµα στη λεξι(λογι)κή σύναψη: σηµασιακά 

συστατικά και διαδικασία 

 

Προβαίνουµε σε µια διαφορετική οµαδοποίηση των ρηµάτων από αυτή του 

κεφαλαίου 5 (µε βάση την αντωνυµικότητα). Σε αυτό το τµήµα δηµιουργούµε 

µικρές οµάδες από 2-3 ρήµατα µε βάση ένα κοινό όρισµα που παρουσιάζουν. 

Έτσι, προτάσσουµε την εξής ταξινόµηση: 

(30) δίνω, φέρνω, δείχνω: στόχος  

παίρνω, βγάζω, αρπάζω, τραβάω: πηγή 

βάζω, ρίχνω, αφήνω: τόπος  
                                                 
 
10 Αφορά τα ρήµατα στα οποία η αλλαγή (cause-become) είναι η µετακίνηση µιας οντότητας.  
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Όλα τα παραπάνω ρήµατα τα συνέχει το γεγονός ότι στη γεγονοτική τους δοµή 

παρατηρείται µεταβολή. Η µεταβολή συνίσταται στη µετακίνηση µιας οντότητας.  

Για τα ρήµατα πιάνω, βρίσκω και κρατώ επιχειρούµε µια διαφορετική ταξινόµηση 

όχι µε βάση κάποιο κοινό όρισµα αλλά µε βάση τη γεγονοτική τους δοµή, αν 

πρόκειται, δηλαδή, για διαδικασία ή για µεταβολή. Πιο συγκεκριµένα: 

(31) πιάνω, βρίσκω: στιγµιαία πράξη µε µεταβολή 

   

 κρατώ: πράξη µε εσωτερική διάρκεια                               . . . .  

Στα παραπάνω ρήµατα δεν παρατηρείται µετακίνηση.  

Περνώντας στην αποσύνθεση επισηµαίνουµε ότι τα σηµασιακά συστατικά 

τα οποία χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: δράστης, στόχος, τόπος, πηγή, 

συγκεκριµένη οντότητα ή αφηρηµένη έννοια (θέµα), νέο θέµα, δυναµική της 

κατεύθυνσης της ρηµατικής ενέργειας και η γεγονοτική δοµή (+/- µεταβολή, +/- 

διάρκεια).  

 

6.2.1. Ρήµατα ∆ΙΝΩ, ΦΕΡΝΩ, ∆ΕΙΧΝΩ (ΣΤΟΧΟΣ/ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ)  

 

Ρήµα δίνω 

 

Οι συµµετέχοντες (participants) στην εννοιακή αναπαράσταση του ρήµατος είναι 

τρεις.  

(32) Θα σου δώσω τις φωτογραφίες 

Α(εγώ)  ∆ΙΝΩ   Β (φωτογραφίες)  Γ (εσύ) 

Ο συµµετέχων Α προκαλεί τη µετακίνηση του Β προς τον Γ και ο Β καταλήγει στη 

β’ φάση στο συµµετέχοντα Γ. Το Β είναι µια συγκεκριµένη, µετακινούµενη 

οντότητα που αλλάζει κτήτορα.  

 

  

 

δράστης                  στόχος  

 

1ο στάδιο 
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Η έννοια του «διδόναι» µεταφέρεται σε αφηρηµένες οντότητες. Υπάρχει ένας 

δότης, ένας στόχος και µια αφηρηµένη οντότητα (τα συναισθήµατα), η οποία 

µετακινείται µεταφορικά από το δότη στον στόχο: 

(33) Έδωσα θάρρος στο Γιάννη µε τα λόγια µου. 

 Ο Γιάννης πήρε θάρρος µε τα λόγια µου  

∆ηλαδή, υφίσταται η γεγονοτική δοµή (cause, become) µε τα δύο υπογεγονότα.  

 
 
 
 

 

   δράστης                     στόχος 

 

2ο στάδιο 

(34) Έδωσα µορφή στις σκέψεις µου 

∆εν υφίσταται µετακίνηση κάποιας οντότητας, αλλά δηµιουργείται ένα νέο θέµα,  

το οποίο επηρεάζεται από τη ρηµατική ενέργεια (στην περίπτωσή µας: 

µορφοποιούνται οι σκέψεις µου). Η κατεύθυνση της ρηµατικής ενέργειας δε 

µεταβάλλεται, η ενέργεια εκπορεύεται από το δράστη. Η µεταβολή της 

γεγονοτικής δοµής (cause, become) µετατοπίζεται στο νέο θέµα.  

 

 

 

δράστης         στόχος            νέο θέµα 

 

στάδιο 3.1.  

(35) έδωσα εξετάσεις στην ιστορία 

∆εν υφίσταται ούτε κίνηση, ούτε µετακίνηση, ούτε διατηρείται η κατεύθυνση της 

ρηµατικής ενέργειας. Η ενέργεια επιστρέφει στον ίδιο το δράστη, ο οποίος 

µετεξελίσσεται σε δράστη-βιώνοντα. Το γεγονός µετεξελίσσεται σε 

δραστηριότητα (activity). 
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 ⇒  
 
 

                                                      
δράστης  στόχος  δράστης-βιώνων 

 

Πλαίσιο ∆ΙΝΩ 

 τη φωτογραφία, το 
βιβλίο, το µολύβι ... 

θάρρος, συµβουλή, 
συγχαρητήρια … 

λύση, σχήµα, 
µορφή, ερµηνεία εξετάσεις 

∆ράστης + + + + 
Στόχος (έµψυχος) + +   
Φυσικό αντικείµενο +    
(Μετα)κίνηση (του 
αντικειµένου) από το 
δράστη 

+ + +  

Αλλαγή κτήσης + +   
 

Παρατηρούµε στο πλαίσιο του ρήµατος ότι ο δράστης (δότης) είναι τόσο ισχυρός 

που ενεργοποιείται µέχρι το τελευταίο στάδιο. Στο 1ο στάδιο έχουµε αλλαγή 

κτήσης (δίνω-παίρνω θάρρος), στα επόµενα στάδια όχι. 

 

Ρήµα φέρνω 

 

Στην εννοιακή αναπαράσταση του ρήµατος υπάρχουν δύο συµµετέχοντες (Α, Β) 

και ένα  σηµείο µέσα στο χώρο ή ένας τρίτος συµµετέχων (Γ). 

(36) Τι δώρο µου έφερες; 

Α (εσύ) ΦΕΡΝΩ   Β (δώρο) Γ (εγώ) 

Ο Α προκαλεί τη µετακίνηση του Β προς το Γ.  

 

 

 

 

δράστης          στόχος 

 

1ο στάδιο  

(37) Όλο φέρνει αντιρρήσεις σε ό,τι του προτείνω 

Υπάρχει µετακίνηση και αλλαγή θέσης. Η διαφορά έγκειται στο ότι µετακινούνται 

αφηρηµένες έννοιες.  
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δράστης→  στόχος 

δράστης-βιώνων 

 

Πλαίσιο ΦΕΡΝΩ 

 το δώρο, το µπουκάλι, 
το βιβλίο … 

αντιρρήσεις, εµπόδια, 
αναστάτωση … 

∆ράστης + + 
Στόχος (έµψυχος)  + + 
Φυσικό αντικείµενο +  
(Μετα)κίνηση (του αντικειµένου) από το δράστη + + 
  

Το φέρνω διαφοροποιείται από το δίνω στο σηµασιακό συστατικό «αλλαγή 

κτήσης». Γι’ αυτό το λόγο είναι αντιγραµµατικοί οι συνδυασµοί: 

(38) * φέρνω θάρρος, δύναµη, κουράγιο 

           

Ρήµα δείχνω 

 

Στην εννοιακή αναπαράσταση του ρήµατος υπάρχουν τρεις συµµετέχοντες (Α, Β, 

Γ).  

(39) Του έδειξα το σπίτι 

Α (εγώ)  ∆ΕΙΧΝΩ Β (το σπίτι)   Γ (αυτός) 

Μπορείς να δείξεις κάτι που είναι ορατό και τοποθετηµένο στο χώρο. Ο δράστης 

κάνει το δεύτερο συµµετέχοντα να δει µια τρίτη οντότητα (µεταβολή).  

 

 

 

 

 

δράστης          στόχος 

1ο στάδιο  

(40) ∆είχνει αγάπη και σεβασµό στους γονείς του  
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Τα αισθήµατα είναι αφηρηµένες οντότητες, που κάνουµε κάποιους να τα «δουν», 

αντιληφθούν. Υφίσταται η µεταβολή. 

 

                                                                      

 

 

 

 

δράστης  στόχος (+ έµψυχος) 

 

Πλαίσιο ∆ΕΙΧΝΩ 
 το σπίτι, τη συλλογή, 

το αυτοκίνητο … 
σεβασµό, αγάπη, 
κατανόηση … 

∆ράστης + + 
Στόχος (έµψυχος) + + 
Φυσικό αντικείµενο εντοπισµένο στο χώρο +  
Ο δράστης κάνει το στόχο να δει  + + 
Επικοινωνία + + 
 

Η διαφορά που παρουσιάζει το δίνω από το δείχνω είναι ότι µε το δίνω «κάνουµε 

κάποιον να έχει κάτι» ενώ µε το δείχνω «κάνουµε κάποιον να δει κάτι». Το ένα 

ρήµα αφορά φυσική κίνηση ενώ το άλλο δηλώνει διανοητική διεργασία. Με βάση 

αυτό ερµηνεύονται οι µη αποδεκτοί συνδυασµοί 

(41) * δίνω σεβασµό, εκτίµηση, κατανόηση, ευγένεια   vs   

δείχνω σεβασµό, εκτίµηση, κατανόηση, ευγένεια 

 *δείχνω συµβουλή, ευχή, υπόσχεση     vs  

δίνω συµβουλή, ευχή, υπόσχεση  

Παράλληλα τα ουσιαστικά θάρρος, κουράγιο, αγάπη κ.ά είναι συµβατά και µε τα 

δύο ρήµατα: 

(42) δίνω/ δείχνω θάρρος, κουράγιο, αγάπη  

µε την ανάλογη διαφορά στη σηµασία.  
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6.2.2. Ρήµατα  ΠΑΙΡΝΩ, ΒΓΑΖΩ, ΤΡΑΒΑΩ, ΑΡΠΑΖΩ (ΠΗΓΗ) 

 

Ρήµα παίρνω 

 
(43) Πήρε το βιβλίο από το Γιάννη 

Α (αυτός) ΠΑΙΡΝΩ  Β (βιβλίο)  Γ (Γιάννης) 

Ο συµµετέχων Β µετακινείται από το συµµετέχοντα Γ προς το συµµετέχοντα Α 

και στη β’ φάση (µεταβολή) ο Α κατέχει το Β.  

 

 

 

 

αποδέκτης        πηγή  

 

1ο στάδιο 

(44) Πήρα θάρρος από το Γιάννη 

Η έννοια του «λαµβάνειν» µεταφέρεται σε αφηρηµένες οντότητες. Συνεχίζει να 

υφίσταται (µετα)κίνηση (µεταβολή) αφηρηµένων οντοτήτων, όπως είδαµε και µε 

τις συνάψεις δίνω θάρρος, δύναµη κ.λπ.   

 

 

   

 

αποδέκτης→                   πηγή    

αποδέκτης-βιώνων 

 

2ο στάδιο 

(45) Πήραµε γεύση από την πόλη και τις οµορφιές της 

∆ιατηρείται η κατεύθυνση της ρηµατικής ενέργειας προς τον αποδέκτη. ∆εν 

υφίσταται (µετα)κίνηση οντοτήτων, δηλαδή, µεταβολή. Το γεγονός δεν 

τεµαχίζεται σε δύο φάσεις. Το θέµα ταυτίζεται µε την πηγή (πόλη). 
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αποδέκτης→      πηγή    

αποδέκτης-βιώνων  

 

στάδιο 3.1. 

(46) Πήρα απόφαση να µην ξανακαπνίσω  

Εµφανίζεται µόνο ένας δράστης. Η κατάργηση βασικών εννοιακών στοιχείων 

ευνοεί τη µετεξέλιξη του γεγονότος. Η περίφραση είναι δραστηριότητα/δράση 

(activity).  

 

 

⇒    

 

αποδέκτης        πηγή   δράστης 

 

Πλαίσιο ΠΑΙΡΝΩ 

 το ποτήρι, το 
βιβλίο, το δίσκο …

θάρρος, κουράγιο, 
δύναµη … 

γεύση, 
αποστάσεις 

απόφαση,  εκδίκηση, 
τηλέφωνο 

∆ράστης ή αποδέκτης + + + + 
Πηγή + + +  
Φυσικό αντικείµενο +    
Κίνηση (του αντικειµένου) 
προς τον αποδέκτη 

+ + +  

Αλλαγή της κτήσης + +   
 

Στο 1ο στάδιο έχουµε αλλαγή κτήσης ενώ µέχρι το 2ο στάδιο υπάρχει µια πηγή.  

Ενώ µέχρι το 2ο στάδιο ενεργοποιείται ένας αποδέκτης στο 3ο στάδιο (παίρνω 

απόφαση, παίρνω τηλέφωνο) ενεργοποιείται ένας δράστης και το γεγονός δηλώνει 

δραστηριότητα/ δράση (activity). Η εµφάνιση του δράστη ευνοείται από την 

κατάργηση των υπόλοιπων εννοιακών στοιχείων.   

Το πρωτοτυπικό παίρνω όµως είναι ούτως ή άλλως αµφίσηµο.  

(47)  α) παίρνω το βιβλίο από το Γιάννη (αποδέκτης) 

             β) παίρνω φασολάκια από τη λαϊκή (δράστης) 



 148

Ρήµα βγάζω  

 

(48) Έβγαλα το αυτοκίνητο από το γκαράζ 

H εννοιακή δοµή του ρήµατος αποτελεί πάλι µετακίνηση του ενός συµµετέχοντος 

Β από το σηµείο Γ. Ο συµµετέχων Α προκαλεί αυτή τη µετακίνηση, την 

αποµάκρυνση του Β από το Γ. O A κάνει το Β να µην είναι στον τόπο Γ (Levin & 

Rappaport 1992). 

Α(εγώ)  ΒΓΑΖΩ Β(το αυτοκίνητο)  Γ(γκαράζ) 

 

 

 

 

δράστης      πηγή / τόπος 

 

1ο στάδιο 

(49) έβγαλα πολλά χρήµατα από αυτή τη δουλειά 

Ο δράστης προκαλεί τη µετακίνηση αφηρηµένων οντοτήτων από µια (όχι 

απαραίτητα ρητά εκπεφρασµένη) πηγή.   

 

 

 

  
δράστης→                      πηγή  

δράστης-ωφελούµενος 

 

Στάδιο 3.2. 

(50) Βγάλε φωτοτυπία όλο το βιβλίο  

∆εν υπάρχει µετακινούµενη οντότητα, δεν υπάρχει µετακίνηση. Γεννάται ένα νέο 

γεγονός που δηλώνει  µεταβολή (φωτοτυπώ το βιβλίο). Στο νέο γεγονός 

εµφανίζεται ένας νέος συµµετέχων (βιβλίο) και συνεχίζει να υφίσταται µια 

καλυµµένη πηγή (φωτοτυπικό µηχάνηµα, φωτογραφική µηχανή), παρόλο που δεν 

πραγµατώνεται συντακτικά. Ο δράστης αποτελεί βασικό στοιχείο της περίφρασης.  
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  δράστης             πηγή 

 

Στάδιο 3.3.  

(51) έβγαλε µια κραυγή µόλις τον είδε 

∆ηµιουργείται ένα νέο γεγονός. Ο δράστης ταυτόχρονα είναι και η πηγή, από την 

οποία εκπορεύεται η ενέργεια.  

 

     ⇒ 
                

 

δράστης →  

       δράστης/ πηγή-βιώνων 

Πλαίσιο ΒΓΑΖΩ 
 το αυτοκίνητο, το 

ποδήλατο … 
χρήµατα, κέρδος, 

όφελος … 
φωτογραφία, 
φωτοτυπία 

µια κραυγή, έναν 
αναστεναγµό 

∆ράστης + + + + 
Τόπος-πηγή (καλυµµένη11, 
περιορισµένη) 

+ + + + 

Φυσικό αντικείµενο +    
(Μετα)κίνηση (του 
αντικειµένου) από την πηγή  

+ + + + 

Αλλαγή θέσης του αντικειµένου + +   

                                                 
11 Συµπεραίνουµε ότι η πηγή είναι καλυµµένη, έχει όρια, αν συγκρίνουµε τις προτάσεις: 
(1) Ο  Χ  µάζεψε  
           πήρε    τα πιάτα από το τραπέζι (τραπέζι: ανοιχτή επιφάνεια) 
           αποµάκρυνε 
           *έβγαλε 
Σε αντίθεση µε τις προτάσεις  
(2) Ο Χ έβγαλε το αυτοκίνητο από το γκαράζ (γκαράζ, ψυγείο, συρτάρι: καλυµµένες πηγές) 
           το µπουκάλι από το ψυγείο 
           το όπλο από το συρτάρι  
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Όπως παρατηρήσαµε και παραπάνω η καλυµµένη πηγή πυροδοτεί τη συνεµφάνιση 

των συγκεκριµένων ουσιαστικών µε το βγάζω µέχρι και το τελευταίο στάδιο. Γι’ 

αυτόν το λόγο τα συγκεκριµένα ουσιαστικά συνεµφανίζονται µε το συγκεκριµένο 

ρήµα και όχι µε οποιοδήποτε άλλο θα ενεργοποιούσε µόνο έναν δράστη.  

(52) *ρίχνω φωτοτυπία το βιβλίο 

 *βάζω φωτοτυπία το βιβλίο 

 

Ρήµα τραβάω  

 
Στην εννοιακή δοµή του ρήµατος υπάρχουν δύο συµµετέχοντες (Α, Β) και ένα 

σηµείο µέσα στο χώρο (Γ). 

(53) Οι ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα στη στεριά 

Α (οι ψαράδες)     ΤΡΑΒΑΩ    Β (τα δίχτυα) Γ (στεριά) 

Ο συµµετέχων Α προκαλεί τη µετακίνηση του Β προς/ από την πηγή/τόπο Γ. O 

τρόπος άσκησης της µετακίνησης είναι αργός, µε κόπο.  

 

 

 

 

δράστης  τόπος/πηγή 

 

1ο στάδιο  

(54) Πάντα του άρεσε να τραβάει την προσοχή 

Υφίσταται µετακίνηση αφηρηµένων οντοτήτων από µια πηγή. Υπάρχει µεταβολή. 

 

  

 

δράστης→                τόπος/πηγή 

δράστης-βιώνων 

 

Στάδιο 3.3.  

(55) Έχει τραβήξει πολλά βάσανα στη ζωή της  
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∆εν υφίσταται µετακίνηση οντοτήτων από κάποιο τόπο. Η εννοιακή δοµή έχει 

µεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Γεννάται νέο γεγονός που δηλώνει δραστηριότητα/ 

δράση (activity).  

 

 

   ⇒ 

δράστης      τόπος/πηγή           βιώνων-πάσχων    

                   (δεν υπάρχει δράστης) 

Πλαίσιο ΤΡΑΒΑΩ 
 τα δίχτυα, τον 

καναπέ, το κρασί … 
την προσοχή βάσανα, στενοχώριες, 

καηµούς 
∆ράστης + +  
Τόπος/πηγή + +  
Φυσικό αντικείµενο +   
(Μετα)κίνηση (του αντικειµένου) προς το 
δράστη 

+ +  

Τρόπος: αργά, µε κόπο +  + 
 

Από το παραπάνω πλαίσιο γίνεται φανερό ότι το µόνο στοιχείο σηµασίας που 

πυροδοτεί, αποτελεί έναυσµα για την συνεµφάνιση των ουσιαστικών βάσανα, 

στενοχώριες, καηµούς µε το ρήµα τραβάω είναι η κωδικοποίηση στη σηµασία του 

ρήµατος του τρόπου άσκησης της ρηµατικής ενέργειας: τραβάω κάτι αργά, µε 

κόπο, εφόσον είναι αντιγραµµατικά τα παραδείγµατα 

(56) *τραβάω χαρές, γέλια 

ή τα παραδείγµατα  

(57) *παίρνω/βγάζω βάσανα, καηµούς 

αφού τα παίρνω, βγάζω δεν ενεργοποιεί τον τρόπο άσκησης της ενέργειας.  

 

Ρήµα αρπάζω  

 
(58) Ο ληστής άρπαξε την τσάντα από τον κύριο 

Α (ληστής) ΑΡΠΑΖΩ  Β (τσάντα)  Γ (κύριος) 

Ο Α προκαλεί τη µετακίνηση του Β από την πηγή Γ. Βασικά στοιχεία της δοµής 

είναι η στιγµιαία δράση και η βίαιη άσκηση δύναµης.  
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δράστης        πηγή                                       στιγµιαία δράση 

 

Στάδιο 3.3.  

(59) Από πού άρπαξες την ίωση; 

∆εν υφίσταται µετακίνηση. Η εννοιακή δοµή έχει µεταλλαχθεί σε κάτι άλλο, αλλά 

η γεγονοτική δοµή συνεχίζει να δηλώνει µεταβολή και στιγµιαία δράση.           

 
     

        ⇒ 

 
δράστης                     πηγή         βιώνων-πάσχων           στιγµιαία δράση 

    (δεν υπάρχει δράστης) 
 

Πλαίσιο ΑΡΠΑΖΩ 
 τα ρούχα, το 

πορτοφόλι, το χέρι … 
µια ίωση, µια γρίπη, 

µια αρρώστια 
∆ράστης +  
Πηγή + + 
Στιγµιαία (point-like) δράση + + 
Φυσικό αντικείµενο-οντότητα +  
Βίαιη άσκηση δύναµης +  
Ξαφνικά, απρόσµενα + + 
 

Το σηµασιακό συστατικό που αποτελεί έναυσµα για την συνεµφάνιση των 

ουσιαστικών ίωση, αρρώστια µε το συγκεκριµένο ρήµα είναι ο τρόπος: ξαφνικά, 

απρόσµενα. Γι’ αυτόν το λόγο είναι αντιγραµµατικοί οι συνδυασµοί 

(60) *παίρνω µια ίωση, µια γρίπη 

 *τραβάω µια ίωση, µια γρίπη 

  *βγάζω µια ίωση, µια γρίπη 

Θα µπορούσαµε επιπλέον να ισχυριστούµε ότι υπονοείται (implicit) µια πηγή.   
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6.2.3. Ρήµατα ΒΑΖΩ, ΡΙΧΝΩ, ΑΦΗΝΩ (ΤΟΠΟΣ) 

 

Ρήµα βάζω  

 
(61) Έβαλες λάδι στη σαλάτα; 

Α  ΒΑΖΩ   Β (λάδι) Γ(σαλάτα) 

Ο συµµετέχων Α προκαλεί τη µετακίνηση του συµµετέχοντος  Β προς τον τόπο Γ 

και στη β’ φάση του γεγονότος την τοποθέτησή του εκεί. Ο Α κάνει το Β να είναι 

στον τόπο Γ (Rappaport et al 1993). 

 

 

 

     δράστης                τόπος  

 

1ο στάδιο 

(62) Πότε θα βάλεις µυαλό; 

Σε αυτούς τους συνδυασµούς υπάρχει µετακίνηση και «τοποθέτηση», αλλαγή 

θέσης αφηρηµένων οντοτήτων. Το γεγονός χωρίζεται σε 2 υπογεγονότα.  

 
 

 
 
 

δράστης→            τόπος  

δράστης-βιώνων 

2ο στάδιο 

(63) Έβαλε τέλος σε αυτή τη σχέση  

∆εν υφίσταται µετακίνηση κάποιας οντότητας, αλλά δηµιουργείται ένα νέο θέµα, το 

οποίο επηρεάζεται από τη ρηµατική ενέργεια. Η ροή της ενέργειας διατηρείται, 

εκπορεύεται από το δράστη. Η µεταβολή µετατοπίζεται και η αλλαγή αφορά το νέο θέµα.  

 

 

 
δράστης→                   τόπος                           νέο θέµα 

δράστης-βιώνων 
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στάδιο 3.1.  

(64) βάλαµε στοίχηµα ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 

Το γεγονός από µεταβολή έχει µετεξελιχθεί σε δραστηριότητα/ δράση (activity). 

Αυτή η µετεξέλιξη ευνοείται από την κατάργηση των εννοιακών στοιχείων του 

πρωτοτυπικού ρήµατος.   

 
 
 
 ⇒ 
 
δράστης             τόπος                δράστης 

 

Στάδιο 3.3. 

(65) Έβαλε τα κλάµατα µόλις τον είδε 

∆ηµιουργείται νέο γεγονός. Η ενέργεια επιστρέφει στο δράστη. Το βάζω 

προσδίδει στους συνδυασµούς το στοιχείο της έναρξης της πράξης (όπως 

συµβαίνει στις δοµές: έβαλα να πλύνω, βάλθηκε να κλαίει). 

 

      

 ⇒  

 

δράστης             τόπος               δράστης-βιώνων 

 

Πλαίσιο ΒΑΖΩ 
 λάδι, ξύδι, 

αλάτι, νερό … 
µυαλό, 
γνώση … 

υπογραφή, 
αρχή, τέλος 

στοίχηµα, 
σκοπό 

τα γέλια, τα 
κλάµατα 

∆ράστης + + + + + 
Τόπος + + +   
Φυσικό αντικείµενο +     
(Μετα)κίνηση (του 
αντικειµένου) από το δράστη 

+ + +   

Τοποθέτηση του αντικειµένου + +    
εναρκτικό     + 

 
Έναυσµα για τη συνεµφάνιση των ουσιαστικών τα κλάµατα, τα γέλια, τις φωνές µε 

το ρήµα βάζω αποτελεί ο δράστης του ρήµατος αφενός και αφετέρου το 

σηµασιακό συστατικό «έναρξη της πράξης». Αυτό το σηµασιακό στοιχείο δεν 
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υφίσταται στην περίπτωση, για παράδειγµα, του ρήµατος δίνω, ρίχνω και άλλων 

που ενεργοποιούν µόνο ένα δράστη.  

(66) *δίνω τα κλάµατα, *ρίχνω τα κλάµατα 

 

Ρήµα ρίχνω 

 

Στην εννοιακή δοµή του ρήµατος υπάρχουν δύο συµµετέχοντες (Α, Β) και ένα 

σηµείο µέσα στο χώρο (Γ). 

(67) Ρίχνει την µπάλα στον αέρα 

Α  ΡΙΧΝΩ Β (µπάλα)  Γ (αέρας) 

Ο Α προκαλεί τη µετακίνηση του Β στον12 τόπο Γ. 

 

 

 

δράστης  τόπος 

 

2ο στάδιο  

(68) Ρίξε µια µατιά στο φαγητό  

∆εν υφίσταται µετακίνηση κάποιας οντότητας, αλλά δηµιουργείται ένα νέο θέµα. 

Η ροή της ενέργειας διατηρείται, εκπορεύεται από το δράστη. Η µεταβολή 

µετατοπίζεται µία θέση µετά. Η αλλαγή επηρεάζει το νέο θέµα που συµπληρώνει 

την περίφραση.  

 

 

 

δράστης→         τόπος                      νέο θέµα 

δράστης-βιώνων 

                                                 
12 Η πρόθεση «σε» στα Ν.Ε. δηλώνει τόπο µε γενικευµένη αναφορά, κατεύθυνση, στάση σε 
συγκεκριµένο χώρο και την οριοθετηµένη περιοχή 
(3) Το παιδί κολυµπάει προς τη λίµνη 
       µέσα στη λίµνη 
       στη λίµνη 



 156

Στάδιο 3.3.  

(69) ρίξαµε πολύ χορό χθες στο πάρτι 

Η εννοιακή δοµή έχει µεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Κύρια εννοιακά στοιχεία έχουν 

χαθεί.  

       

                                                    ⇒  

 

δράστης                τόπος     δράστης →  
              δράστης-βιώνων (απολαµβάνων) 

Πλαίσιο ΡΙΧΝΩ 
 τα φύλλα, τον τοίχο, 

την µπάλα … 
µια µατιά, φως έναν ύπνο, χορό, 

κούνηµα, ξάπλες 
∆ράστης + + + 
Τόπος + (+)  
Φυσικό αντικείµενο +   
Άσκηση δύναµης  +   
(Μετα)κίνηση (του αντικειµένου) από 
το δράστη 

+ +  

Αλλαγή θέσης του αντικειµένου + +  
 

Ο δράστης ενεργοποιείται σε όλα τα στάδια. Μέχρι και το 2ο στάδιο 

ενεργοποιείται έστω και άρρητα ο τόπος. Αυτό το συµπεραίνουµε από το ότι δεν 

είναι αποδεκτοί συνδυασµοί µε ένα ρήµα που θα ενεργοποιούσε έναν στόχο.  

(70) *δίνω, φέρνω, δείχνω µια µατιά 

Το σηµασιακό συστατικό που διαφοροποιεί το βάζω από το ρίχνω είναι η 

«τοποθέτηση του αντικειµένου» που δηλώνει το βάζω, ενώ το ρίχνω δηλώνει απλά 

«αλλαγή θέσης του αντικειµένου». Γι’ αυτό το λόγο δικαιολογούνται οι 

αντιγραµµατικοί συνδυασµοί 

(71) *ρίχνω µυαλό 

(72) *βάζω µια ιδέα 

 

Ρήµα αφήνω  

 
Στην εννοιακή αναπαράσταση του ρήµατος υπάρχουν δύο συµµετέχοντες (Α, Β) 

και ένας τόπος (Γ).  Ο συµµετέχων Α  µετακινεί τον Β στο σηµείο Γ.  

(73) άφησα το κουτί στο τραπέζι 

Α (εγώ)  ΑΦΗΝΩ Β (κουτί) Γ (τραπέζι) 
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δράστης  τόπος 
 

Στάδιο 3.3. 

(74) Άφησε γένια. Τώρα είναι πιο γοητευτικός  

∆εν υπάρχει µετακίνηση κάποιας οντότητας σε κάποιο τόπο. Η εννοιακή δοµή έχει 

µεταλλαχθεί.  

 

 

 ⇒ 

  
δράστης  τόπος            ∆ράστης-βιώνων 

 

Πλαίσιο ΑΦΗΝΩ 
 το δέµα, τη 

χειρολαβή …. 
γένια, µουστάκι,  
(µακριά) µαλλιά 

∆ράστης + + 
Τόπος +  
Φυσικό αντικείµενο +  
(Μετα)κίνηση (του αντικειµένου) από το δράστη +  
 

6.2.4. Ρήµατα ΠΙΑΝΩ, ΒΡΙΣΚΩ (ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΡΑΞΗ) 

    

Ρήµα πιάνω 

 

Στην εννοιακή αναπαράσταση του ρήµατος υπάρχουν δύο συµµετέχοντες (Α, Β) 

και ένα υπονοούµενο σηµείο µέσα στο χώρο (Γ).  

(75) Πιάσε την µπάλα 

Α (εσύ)  ΠΙΑΝΩ  Β (µπάλα) (Γ) (χέρι) 

Βασικά στοιχεία της εννοιακής δοµής του ρήµατος είναι η στιγµιαία (point-like) 

µεταβολή και η επαφή µε το χέρι.   
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δράστης  στιγµιαία δράση 

 

Στάδιο 3.1. 

(76) ∆εν πρόλαβε να έρθει και έπιασε φιλίες µε τους γείτονες 

Από την αρχική εννοιακή δοµή διατηρείται το στοιχείο της επαφής, όχι βέβαια µε 

το χέρι, της κοινωνικής επαφής13. Εκτός από το δράστη εµπλέκεται ένας δεύτερος 

έµψυχος συµµετέχων (προκύπτει από τη σηµασία του ουσιαστικού). Το ρήµα 

φέρει την εναρκτική του ιδιότητα, όπως στη δοµή: έπιασα να γράψω αλλά τίποτα.  

 

                                                                                      

 

                                                                      στιγµιαία δράση 
  δράστης  β΄συµµετέχων 

 

Πλαίσιο ΠΙΑΝΩ 
 την µπάλα, το τηλέφωνο, 

το ύφασµα … 
φιλίες, σχέσεις, κουβέντα 

∆ράστης + + 
Επαφή (µε το χέρι) (τόπος) + + 
Στιγµιαία (point-like) δράση + + 
Φυσικό αντικείµενο-οντότητα +  
εναρκτικό  + 

 
 
Ρήµα βρίσκω 

 

Στην εννοιακή αναπαράσταση του ρήµατος υπάρχουν δύο συµµετέχοντες (Α, Β) 

και ένα σηµείο µέσα στο χώρο (Γ). 

(77) Βρήκα τα κλειδιά µου στο σπιτάκι του σκύλου 

Α (εγώ)  ΒΡΙΣΚΩ Β (τα κλειδιά)  Γ (το σπιτάκι) 

Πρόκειται για στιγµιαία µεταβολή. 

                                                 
13 Πρόκειται για µεταφορά από ένα απτό πεδίο (επαφή µε το χέρι) σε ένα αφηρηµένο πεδίο 
(κοινωνική επαφή).  
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αποδέκτης            τόπος           στιγµιαία δράση 

 

1ο στάδιο 

(78) βρήκε παρηγοριά στο διάβασµα  

Τα ουσιαστικά εκφράζουν οντότητες τις οποίες µεταφορικά µπορεί να βρει κανείς.  

 

 
                                                                    
 
αποδέκτης →           τόπος 

αποδέκτης-βιώνων   

 

Πλαίσιο ΒΡΙΣΚΩ 
 τα κλειδιά, το πορτοφόλι, 

το τηλέφωνο … 
παρηγοριά, καταφύγιο, 

ησυχία 
Αποδέκτης + + 
Τόπος + + 
Φυσικό αντικείµενο +  
Εντοπισµός του αντικειµένου  + + 
Στιγµιαία δράση  + + 
 

 6.2.5. Ρήµα ΚΡΑΤΩ (∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ) 

 
Ρήµα κρατώ 

 

Στην εννοιακή αναπαράσταση του ρήµατος υπάρχουν δύο συµµετέχοντες (Α, Β) 

και ένα υπονοούµενο σηµείο µέσα στο χώρο (Γ).  

(79) Κρατάω ένα λουλούδι 

Α (εγώ) ΚΡΑΤΑΩ Β (λουλούδι)  (Γ) χέρι 

Βασικά στοιχεία της εννοιακής δοµής του ρήµατος αποτελούν η επαφή µε το χέρι 

και η διάρκεια της πράξης. Η έννοια ΚΡΑΤΩ αποτελεί µια διαδικασία (process). 

Το κρατώ ανήκει στα ρήµατα µε διάρκεια (duratives), δεν είναι ενδογενώς 

δεσµευµένο (Jackendoff 1992). 
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         . . . . 

                                          

δράστης         διάρκεια πράξης 

 

1ο στάδιο 

(80)  Κρατάω τις υποσχέσεις µου 

Παραµένει το σηµασιακό συστατικό της επαφής, µεταφορικά βέβαια, της 

κοινωνικής επαφής και η διάρκεια της πράξης. Τα αφηρηµένα ουσιαστικά 

µπορούν να θεωρηθούν ως αφηρηµένες οντότητες, τις οποίες διατηρεί ο δράστης.  

 

     
                                                                            . . . .  

 

δράστης              διάρκεια πράξης 

 

Στάδιο 3.1.  

(81)  Κρατάω αποστάσεις από τέτοιους ανθρώπους 

Η πράξη δηλώνει επαφή µε ανθρώπους (ευνοείται από το ουσιαστικό) και έχει 

διάρκεια. Η περίφραση αποτελεί µια διαδικασία.  

 

 ⇒           

        . . . .  

                                                                            διάρκεια της πράξης 

δράστης      δράστης→          
                δράστης-βιώνων  

 

Πλαίσιο ΚΡΑΤΩ 
 το λουλούδι, το χέρι, 

την τσάντα … 
την υπόσχεση µου, 
το λόγο µου … 

 συντροφιά σε, 
αποστάσεις από 

∆ράστης + + + 
Επαφή (µε το χέρι) (τόπος)  + + + 
∆ιαρκής επαφή  + + + 
Φυσικό αντικείµενο +   
διατήρηση + + + 
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Το βασικό σηµασιακό συστατικό που ενεργοποιείται σε όλα τα στάδια µε το 

κρατώ είναι η διάρκεια της πράξης. Αυτό το συστατικό διαφοροποιεί τους 

συνδυασµούς αυτούς από τους συνδυασµούς µε το πιάνω.  

(82) *πιάνω συντροφιά, *πιάνω την υπόσχεσή µου 

 

6.3. Εννοιακή δοµή και διαβάθµιση σταδίων 
 

6.3.1. Σηµασιακή σύσταση του πρωτοτυπικού ρήµατος  

 
Στη ρηµατική ενέργεια υπάρχει µεταβολή. Η ρηµατική πράξη χωρίζεται σε δύο 

υπογεγονότα. Στη β’ φάση το θέµα υφίσταται την αλλαγή. Το θέµα είναι µια 

συγκεκριµένη οντότητα. Ο δράστης επηρεάζει αυτή τη συγκεκριµένη οντότητα, 

της ασκεί δύναµη (είτε τη µετακινεί, είτε την ακουµπά είτε την κρατά). Η δράση 

αφορά το φυσικό κόσµο. 

 

6.3.2. Στάδιο 1: Μεταφορά 

  

Το θέµα του ρήµατος είναι µια αφηρηµένη έννοια. Ο δράστης επηρεάζει αυτή την 

αφηρηµένη έννοια. Ο δράστης ή αποδέκτης δρα και ταυτόχρονα βιώνει τη δράση 

του. Υπάρχει µεταφορά από το πεδίο του φυσικού κόσµου στο πεδίο του 

αφηρηµένου κόσµου.  

Η µεταφορά προκύπτει από την κατανόηση ενός εννοιακού πεδίου (του πεδίου-

στόχου: target domain) µε τους όρους ενός άλλου εννοιακού πεδίου (του πεδίου-

πηγής: source domain) (Lakoff 1993, Croft & Cruse 2004, Καλοκαιρινός 2004, 

Βελούδης 2005).  

(83) α) ξοδεύω το χρόνο (ο χρόνος είναι χρήµα) 

β) πλησιάζει η ώρα (ο χρόνος είναι κίνηση) 

Οι µεταφορές βασίζονται στις εµπειρίες και τις εικόνες που αποκοµίζουµε από την 

καθηµερινή µας τριβή µε τα πράγµατα και τους ανθρώπους (Βελούδης 2005).  

Κατά κύριο λόγο, εννοιακά στοιχεία ενός απτού και οικειότερου πεδίου-πηγής, 

που συνδέεται µε την αισθησιοκινητική ανθρώπινη εµπειρία, απεικονίζονται (are 

mapped) σε ένα πεδίο-στόχο, αφηρηµένο και θεωρησιακό (Καλοκαιρινός 2004). 

Στη µεταφορά τα εννοιακά στοιχεία, συστατικά, απεικονίζονται αναλλοίωτα από 
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το ένα πεδίο στο άλλο: η πορεία (path) απεικονίζεται σε πορεία, η κατεύθυνση της 

ενέργειας (force) σε κατεύθυνση της ενέργειας, η επαφή (contact) σε επαφή 

(Lakoff 1993:28).  

Στο 1ο στάδιο της διαδικασίας, λοιπόν, µεταφέρεται η δράση από το πεδίο φυσικού 

κόσµου στο πεδίο των αφηρηµένων οντοτήτων. Μένουν σταθερά από το ένα πεδίο 

στο άλλο η πηγή ή ο δέκτης της ενέργειας, η κατεύθυνση της ρηµατικής ενέργειας 

και η οντότητα που υφίσταται την αλλαγή. Η γεγονοτική δοµή αποτελείται από 2 

φάσεις, στη β’ φάση υπάρχει αλλαγή, µεταβολή.  

Η µεταφορικότητα των ρηµάτων ενεργοποιείται, µπαίνει σε πρώτο πλάνο και 

απεµπολείται η κυριολεκτικότητά τους. 

 

6.3.3. Στάδιο 2: Μετατόπιση του γεγονότος 

 
Στο 2ο στάδιο της διαδικασίας δεν υφίσταται µετακίνηση οντοτήτων. 

Παρόλα αυτά, το ρήµα συνεχίζει να σηµατοδοτεί την κατεύθυνση της ενέργειας 

(force dynamics14): 

 

δίνω, βάζω, ρίχνω, δείχνω,  

φέρνω, αφήνω   

 

παίρνω, βγάζω, αρπάζω, τραβάω 

                                                 
14 Τα εικονιστικά περιγράµµατα (image schemas) βάζουν σε τάξη την εµπειρία µας. 

Πρόκειται για «ανακυκλούµενες δοµές τέτοιου βαθµού γενικότητας και αφαίρεσης, ώστε να 
προσφέρονται ως τύποι αναγνώρισης και ταύτισης ενός απεριόριστα µεγάλου αριθµού εµπειριών». 
Περιλαµβάνουν µικρό αριθµό µερών σε απλές µεταξύ τους σχέσεις (Βελούδης 2005:186-8).  
Ένα παράδειγµα εικονιστικού περιγράµµατος αποτελεί το περίγραµµα ΑΠΟ-ΠΡΟΣ. Αποτελείται 
από 3 στοιχεία: ένα σηµείο πηγή Α, το τερµατικό σηµείο Β και ένα διάνυσµα που ορίζει τα ίχνη 
µιας πορείας ανάµεσά τους. Εκτός από το διάνυσµα υπάρχει και µια σχέση που ορίζεται ως ένα 
δυναµικό διάνυσµα που κινείται από το Α στο Β. Αυτό το εικονιστικό περίγραµµα εκδηλώνεται σε 
διαφορετικά γεγονότα όπως  
(4) α) το να πετάς µια µπάλα στην αδερφή σου 

β) το να δίνεις γροθιά στον αδελφό σου 
γ) το να δίνεις δώρο στη µητέρα σου  

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τα µέρη και η µεταξύ τους σχέση είναι η ίδια. 
Στο 2ο στάδιο της διαδικασίας, στην ουσία διατηρείται, δεν αναιρείται, το εικονιστικό περίγραµµα 
το οποίο πραγµατώνει το πρωτοτυπικό ρήµα. Υπάρχει το σηµείο πηγή Α, το τερµατικό σηµείο Β 
και η πορεία της κίνησης από το Α προς το  Β (στην περίπτωση που έχουµε δράστη) ή η 
αντίστροφη κίνηση από το Β προς το Α (στην περίπτωση που έχουµε αποδέκτη).  
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 Ο εννοιακός συµµετέχων στόχος και το εννοιακό στοιχείο πηγή και τόπος 

χάνονται. Αυτό συµβαίνει, διότι στην εννοιακή δοµή παρατηρούµε τη δηµιουργία 

ενός νέου θέµατος (new theme). Η νέα αυτή οντότητα δηµιουργείται εκ νέου, δεν 

είναι η οντότητα που θα υπήρχε στην εννοιακή δοµή του πρωτοτυπικού ρήµατος. 

Σε συνδυασµούς όπως 

(84)  δίνω τέλος στη σχέση 

 βάζω υπογραφή στο έγγραφο 

 ρίχνω µια µατιά στο φαγητό  κλπ 

το νέο θέµα πραγµατώνεται µε τα ουσιαστικά σχέση, έγγραφο, φαγητό. Το γεγονός, 

εποµένως, η µεταβολή, µετατοπίζεται µια ορισµατική θέση και ο στόχος, πηγή, 

τόπος χάνεται. 

Στο συντακτικό επίπεδο το νέο θέµα πραγµατώνεται όχι µε το συµπλήρωµα σε 

αιτιατική (όπως θα ήταν αναµενόµενο) αλλά µε το εµπρόθετο συµπλήρωµα. 

Παρατηρείται, δηλαδή, µια ανασυγκρότηση της σχέσης συµπληρωµάτων και 

εννοιακών συστατικών, ορισµάτων. ∆ηλαδή, ενώ συνήθως το όρισµα–θέµα 

πραγµατώνεται στη σύνταξη µε συµπλήρωµα σε αιτιατική, στα συγκεκριµένα 

παραδείγµατα, ενώ υπάρχει ένα συµπλήρωµα σε αιτιατική, αυτό δε φέρει το θέµα, 

αλλά το θέµα πραγµατώνεται στη σύνταξη µε ένα εµπρόθετο συµπλήρωµα.  

Άρα στο 1ο και στο 2ο στάδιο της διαδικασίας πρόκειται για µεταφορά. Στο 

1ο στάδιο, γίνονται αντιληπτά τα πεδία, από τον απτό, φυσικό κόσµο στον 

αφηρηµένο, ενώ στο 2ο στάδιο δεν αναιρείται, δεν ανατρέπεται το εικονιστικό 

περίγραµµα του πρωτοτυπικού ρήµατος, η «σκελετική», αφαιρετική, σηµασιακή 

δοµή15 του µε τα δύο βασικά στοιχεία Α και Β και την σχέση µεταξύ τους. Συν 

τοις άλλοις, η δράση µεταφέρεται στον αφηρηµένο κόσµο, στον κόσµο των 

διανοητικών διεργασιών. 

Το στάδιο 2, όπως παρατηρήσαµε και στο κεφάλαιο 5, αποτελεί το 

στάδιο-µεταίχµιο, η σχέση χαλαρώνει και ευνοείται η µετάβαση στην 

απολεξικοποίηση του ρήµατος στο 3ο στάδιο.  

 

 

 

                                                 
15 Βελούδης (2005:188). 
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6.3.4. Στάδιο 3: Νέο γεγονός   

 
6.3.4.1. Α΄ εσωτερικό στάδιο 

 
∆εν υφίσταται µετακίνηση οντοτήτων, δεν υφίσταται µεταφορά από ένα πεδίο σε 

ένα άλλο. Από την εννοιακή δοµή του πρωτοτυπικού ρήµατος ενεργοποιείται ο 

δράστης.  

(85) βάζω στοίχηµα µε κάποιον ότι 

Παρατηρούµε, δηλαδή, τη γένεση ενός νέου γεγονότος. Η σύνθεση του νέου 

γεγονότος καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το ουσιαστικό και τα ορίσµατά του. 

Στα παρακάτω παραδείγµατα το γεγονός µετεξελίσσεται σε δραστηριότητα/ δράση 

(activity). 

(86) πήρα απόφαση να µην ξανακαπνίσω 

(87) έβαλα στοίχηµα µε το Νίκο ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 

 

6.3.4.2. Β΄ εσωτερικό στάδιο  

 
∆εν υφίσταται µετακίνηση οντοτήτων. Από την εννοιακή δοµή του πρωτοτυπικού 

ρήµατος ενεργοποιείται ο δράστης και επιµέρους δευτερεύοντα σηµασιακά 

στοιχεία του ρήµατος: 

(88) βγάζω φωτοτυπία (δράστης, καλυµµένη πηγή) 

Πρόκειται για νέο γεγονός, για νέα µεταβολή. 

Οι συµφραστικοί συνδυασµοί δηµιουργούνται µόνο µε ρήµατα που στην εννοιακή 

τους δοµή υπάρχει δράστης (παίρνω, βάζω, βγάζω, τραβάω). Ο δράστης είναι 

βασικό εννοιακό στοιχείο της περίφρασης.  

 

6.3.4.3. Γ΄ εσωτερικό στάδιο  

 
∆εν υφίσταται µετακίνηση οντοτήτων. Παρατηρούµε τη µεταλλαγή του δράστη 

σε δράστη-βιώνοντα έως και τη µετάλλαξή του σε βιώνοντα-πάσχοντα. Οι 

περιφράσεις περιγράφουν την ψυχολογική και σωµατική κατάσταση του 

βιώνοντα.  

(89) βάζω τα κλάµατα, βγάζω µια κραυγή (δράστης-βιώνων) 

(90) τραβάω βάσανα, στενοχώριες, αρπάζω µια γρίπη (βιώνων-πάσχων) 
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Η συµφραστικότητα πυροδοτείται κυρίως από δευτερεύοντα σηµασιακά 

συστατικά του ρήµατος: 

(91) βάζω τα κλάµατα (έναρξη της πράξης) 

(92) τραβάω βάσανα (αργά, µε κόπο) 

(93) αρπάζω µια γρίπη (απρόσµενα, ξαφνικά) 

(94) βγάζω µια κραυγή (πηγή) 

Πρόκειται για νέο γεγονός, µε πιο σαφή και παγιωµένα συστατικά: ένας µόνο 

συµµετέχων: δράστης-βιώνων, περιγραφή ψυχολογικής και σωµατικής 

κατάστασης του. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαδικασία σηµασιολογικής 

αποδυνάµωσης του ρήµατος και αποτυπώνεται το συνεχές που διαµορφώνεται από 

τις αδέσµευτες φράσεις µέχρι τις στερεότυπες.  
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 αδέσµευτες φράσεις 
(free phrases) 

 ΛΕΞΙ(ΛΟΓΙ)ΚΕΣ 
(LEXICAL 

ΣΥΝΑΨΕΙΣ 
COLLOCATIONS) 

  Στερεότυ 
πες φράσεις 

  ΣΤΑ∆ΙΟ 1 ΣΤΑ∆ΙΟ 2 ΣΤΑ∆ΙΟ 3.1.  ΣΤΑ∆ΙΟ 3.2. ΣΤΑ∆ΙΟ 3.3.  (idioms) 
ορισµατική δοµή 
(argument 
structure)- 
θεµατικοί ρόλοι 
 
(y, z): εσωτερικά 
ορίσµατα 
x: εξωτερικό 
όρισµα 
(υποκείµενο) 
   
(Grimshaw 1990) 
 

ρήµα: 2 εσωτερικά 
ορίσµατα 
y: θέµα 
z: τόπος ή στόχος ή πηγή  
x: δράστης ή αποδέκτης  
 
το ρήµα ελέγχει το θέµα   
 
 
 
 
-βάζω λάδι, αλάτι, … στη 
σαλάτα  
-δίνω το δώρο, το ποτήρι,  
… στο Γιάννη 
-παίρνω το δώρο, το 
ποτήρι, … από το Γιάννη 

ρήµα: 2 εσωτερικά 
ορίσµατα:  
y: θέµα 
z: τόπος ή στόχος ή πηγή  
 
x < Ρ + ΟΥΣ: 
δράστης-βιώνων 
αποδέκτης-βιώνων 
 
το ρήµα ελέγχει το θέµα  
 
-βάζω µυαλό, χρέος 
-δίνω θάρρος, δύναµη, 
κουράγιο στο Γιάννη 
-παίρνω θάρρος, δύναµη, 
κουράγιο από το Γιάννη 

µετακίνηση θέµατος από την 
ΟΦ στην ΠΡΟΘΦ 
y→z: θέµα < Ρ + ΟΥΣ 
τόπος ή στόχος ή πηγή: χάνεται 
ή ενσωµατώνεται στο θέµα 
x < Ρ + ΟΥΣ: 
δράστης-βιώνων 
αποδέκτης-βιώνων 
 
ρήµα:  δεν ελέγχει το θέµα 
 
-βάζω αρχή, τέλος, υπογραφή 
στο κείµενο 
-δίνω λύση, σχήµα, µορφή, 
ερµηνεία στο όνειρο 
-παίρνω γεύση από την πόλη 
 

ουσιαστικό: εσωτερικά 
ορίσµατα  
 
ρήµα: 0 εσωτ. ορίσµατα 
 
x < Ρ + ΟΥΣ: 
δράστης-βιώνων 
αποδέκτης-βιώνων 
 
 
 
-βάζω στοίχηµα µε το 
Νίκο   ότι ... 
-δίνω εξετάσεις στην 
ιστορία 
-παίρνω εκδίκηση από …    
για … 

φράση:παραγωγή νέου 
εσωτερικού ορίσµατος: 
µετα-όρισµα   
ρήµα: 0 εσωτ. ορίσµατα 
 
x < Ρ + ΟΥΣ: 
δράστης 
 
 
 
 
-βγάζω/τραβάω 
φωτογραφία το Νίκο 
-βγάζω φωτοτυπία το 
βιβλίο 
-παίρνω τηλέφωνο το 
Νίκο 
 

φράση: κανένα 
εσωτερικό όρισµα 
ρήµα: 0 εσωτ. 
ορίσµατα 
 
νέο x < Ρ + ΟΥΣ: 
(δράστης)/ βιώνων  
-βιώνων 
 
 
 
-βάζω τα γέλια, τα 
κλάµατα 
-βγάζω µια κραυγή 
-ρίχνω έναν ύπνο, 
χορό 
-τραβάω βάσανα, 
στενοχώριες  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-βάζω νερό 
στο κρασί µου 
-δίνω τα 
παπούτσια στο 
χέρι 
-παίρνω 
δρόµο 

συµπληρώµατα καθορίζονται από το ρήµα καθορίζονται από το ρήµα  η σύνταξη του ρήµατος και 
του ουσιαστικού ταυτίζονται 
(ΠΡΟΘΦ) 

καθορίζονται από το 
ουσιαστικό 

καινούριο (αιτιατική), 
καθορίζεται από τη 
φράση 

γυµνή φράση, χωρίς 
υποχρεωτικά 
συµπληρώµατα 

 

λεξική εννοιακή 
δοµή –
διαµόρφωση νέου 
λεξικού νοήµατος  
 
 
ρήµα βάζω 
 
 
 
ρήµα δίνω  
 
 
 
 
ρήµα παίρνω 
 
 

µεταβολή: (µετα)κίνηση 
συγκεκριµένων 
οντοτήτων 
 
 

     
 

 
δράστης               τόπος 
 
 
 
 
δράστης                στόχος 
 
 

 
              

αποδέκτης               πηγή 

 

µεταφορά: µεταβολή 
(µετα)κίνηση 
αφηρηµένων οντοτήτων 
 
 

      
   

 
δράστης-βιώνων       τόπος 
 

 
 
 

δράστης-βιώνων     στόχος 

 
 
      

 
αποδέκτης-βιώνων    πηγή 

νέο θέµα: µετατόπιση του 
γεγονότος, της µεταβολής  
ρήµα: σηµατοδοτεί την 
κατεύθυνση της ενέργειας 

 
 

 
 
δράστης-βιώνων    τόπος 

 
 
 
 

δράστης-βιώνων   στόχος 
 
              

 
 
αποδέκτης-βιώνων         πηγή 
από το φυσικό κόσµο στον 
αφηρηµένο και διανοητικό 

δεν υπάρχει (µετα)κίνηση, 
νέο γεγονός 
 
 

δεν υπάρχει (µετα)κίνηση, 
νέο γεγονός 
 

δεν υπάρχει 
(µετα)κίνηση,  
νέο γεγονός 
 
 

      
 

 
δράστης            τόπος 
-βιώνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
ψυχολογική & 
σωµατ.  κατάσταση 
δράστη/βιώνοντα 

 

παραγωγικότητα + + - - - -  
Πίνακας 6.1.  
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6.4. ∆οµικά σχήµατα (constructions) στη γλώσσα 

 

6.4.1. Γραµµατική των δοµικών σχηµάτων (Construction grammar) 

 

Επειδή όλες οι θεωρητικές αναλύσεις περιορίζονται και εξειδικεύονται στο 

µεµονωµένο πρωτοτυπικό ρήµα και από τη στιγµή που υπάρχουν διαδικασίες οι 

οποίες σηµειώνονται στη δοµή και όχι στο µεµονωµένο ρήµα, ίσως εξυπηρετεί για 

την ανάλυση των λεξι(λογι)κών συνάψεων η έννοια του δοµικού σχήµατος 

(construction) και η ανάλυση της Γραµµατικής των δοµικών σχηµάτων 

(Construction Grammar), όπως εκφράζεται από τους Fillmore et al (1988), Kay & 

Fillmore (1999), Croft & Cruse (2004), µε το βασικό επιχείρηµά τους ότι 

µεταφέρεται η έµφαση από το µεµονωµένο ρήµα στη δοµή.   

 

Σύµφωνα µε τους Fillmore, Kay & O’Connor (1988) και τους Kay & 

Fillmore (1999) δοµικά σχήµατα του τύπου: 

(95)  let alone 

α) Shrimp Moishe won’t eat, let alone squid. 

β) He doesn’t get up for lunch let alone breakfast 

 

(96)  what’s X Doing Y?  

α) What is this scratch doing on the table? 

β) What do you think your name is doing in my book? 

 

επιδεικνύουν κάποιες ιδιαιτερότητες στη µορφή και τη σηµασία που µας 

αναγκάζουν να τις θεωρήσουµε ως ένα ξεχωριστό γραµµατικό αντικείµενο. Ένα 

ερµηνευτικό µοντέλο γραµµατικής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει αρχές 

µέσω των οποίων η γλώσσα µπορεί να συσχετίσει σηµασιολογικές και 

πραγµατολογικές ερµηνευτικές αρχές µε συγκεκριµένους συντακτικούς 

σχηµατισµούς. Αυτοί οι συντακτικοί σχηµατισµοί είναι σειριακά ευρύτεροι και 

περιπλοκότεροι από τους σχηµατισµούς που ορίζονται µε τους απλούς κανόνες 

φραστικής δοµής και  δεν µπορούν να ενταχθούν σε µια γραµµατική που 
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αποτελείται µόνο από γενικούς κανόνες γραµµατικής και ένα λεξικό µε 

παγιωµένες φράσεις.  

Η Γραµµατική των δοµικών σχηµάτων µελετά τα δοµικά σχήµατα 

(constructions) µιας γλώσσας. Κάθε δοµικό σχήµα αποτελείται από τη µορφή 

(form) και από τη σηµασία (meaning) και αποτελεί µια συµβολική ενότητα 

(symbolic unit). Στη µορφή του δοµικού σχήµατος περιλαµβάνονται οι 

συντακτικές, µορφολογικές και φωνολογικές ιδιότητές του και στη σηµασία του 

περιλαµβάνονται οι σηµασιολογικές, πραγµατολογικές και η ενδεχόµενη 

λειτουργία του σχήµατος µέσα στο λόγο. Τα δύο αυτά µέρη συνδέονται µεταξύ 

τους µε έναν συµβολικό δεσµό (Croft & Cruse (2004: 257-8). Ένα δοµικό σχήµα 

είναι ένας συντακτικός σχηµατισµός (configuration), ο οποίος µπορεί να έχει ένα ή 

παραπάνω λεξιλογικά καλυµµένα µέρη ή να µην έχει λεξιλογικά καλυµµένα µέρη. 

Έχει τη δική του σηµασιολογική ερµηνεία και πολλές φορές το δικό του 

πραγµατολογικό νόηµα. (Croft & Cruse 2004: 247). 

 

6.4.2. Οι στερεότυπες φράσεις (idioms) ως δοµικά σχήµατα 

 

 Στο πλαίσιο της Γενετικής-Μετασχηµατιστικής Γραµµατικής υπήρξε ένας 

προβληµατισµός για το πού κατατάσσονται οι στερεότυπες φράσεις. Τις 

στερεότυπες φράσεις τις θεωρούσαν µη συνθετικές στη σηµασία και τις 

κατέτασσαν στο Λεξικό ως ολόκληρες φράσεις, µια και το ρήµα δεν µπορούσε να 

επιλέξει συµπλήρωµα/τα και να αποδώσει κατά συνέπεια θεµατικούς ρόλους. Στις 

στερεότυπες φράσεις του τύπου  

(97) take advantage of, take care of  

το ρήµα επιλέγει ένα συµπλήρωµα χωρίς να του αποδίδει θεµατικό ρόλο. 

Αποδίδεται η στερεότυπη σηµασία των φράσεων αυτών στη βαθεία δοµή µε 

κάποιους ειδικούς κανόνες στερεοτυπίας, οι οποίοι αντιστοιχούν συγκεκριµένους 

φραστικούς δείκτες µε στερεότυπες ερµηνείες ακολουθώντας έναν µη συνθετικό 

τρόπο (Nunberg et al 1994:518).   

Η Γραµµατική των δοµικών σχηµάτων (Construction Grammar), σύµφωνα 

µε τους Croft & Cruse (2004:225) αναπτύχθηκε µέσα από την ανάγκη να βρεθεί 
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ένας τοµέας για τις στερεότυπες εκφράσεις (idiomatic expressions) στη γνώση του 

οµιλητή για τη γραµµατική της γλώσσας του.  

Οι στερεότυπες φράσεις είναι γραµµατικές ενότητες (grammatical units) 

µεγαλύτερες από µια λέξη και έχουν κάποια ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά 

(Croft & Cruse 2004: 230).  

(98) α) pull a fast one (κοροϊδεύω κάποιον) 

β) wide awake 

γ) all of a sudden 

δ) X blow X’s nose (φυσάω τη µύτη µου) 

 

Στις περιγραµµικές στερεότυπες φράσεις (schematic idioms) ένα τουλάχιστον 

τµήµα είναι λεξιλογικά ανοιχτό και µπορεί να συµπληρωθεί από λέξεις, εκφράσεις 

που είναι συντακτικά και σηµασιολογικά κατάλληλες για το κενό αυτό (Croft & 

Cruse 2004:233).  

(99) (X) blows X’s nose (φυσάω τη µύτη µου) 

το Χ µπορεί να συµπληρωθεί µε µια ονοµατική φράση που να αναφέρεται σε ένα 

οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρει µύτη.  

Οι περιγραµµικές στερεότυπες φράσεις είναι σηµασιολογικά και ενδεχοµένως 

συντακτικά ή και λεξιλογικά ανώµαλες. Κάποιες συντακτικές, σηµασιολογικές και 

σε κάποιες περιπτώσεις πραγµατολογικές ιδιότητές τους πρέπει να συνδεθούν 

απευθείας µε το συγκεκριµένο σχήµα (Croft & Cruse 2004:237). Παρόλα αυτά 

πρόκειται για παραγωγικά σχήµατα που παρουσιάζουν κανονικότητα. Για 

παράδειγµα, το δοµικό σχήµα have a V16  

(100) have a drink, a walk, a run, a jog, a lie-down 

διέπεται από κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αφορούν το σχήµα αυτό µόνο. Πιο 

συγκεκριµένα: µε αυτό το σχήµα δηλώνεται µια πράξη χρονικά περιορισµένη αλλά 

όχι στιγµιαία, χωρίς εξωτερικό σκοπό, µε όφελος και ευχαρίστηση για το 

δράστη/βιώνοντα, η οποία µπορεί να επαναληφθεί. Αυτό διαφαίνεται από τα 

παρακάτω παραδείγµατα:  

(101) α) He had a walk (εσωτερικός σκοπός) - * he had a walk to the post-office 

(εξωτερικός σκοπός) 

                                                 
16 Wierzbicka (1988) 
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β) He had a swim (εσωτερικός σκοπός, ευχαρίστηση) - * he had a work 

(εξωτερικός σκοπός, χωρίς ευχαρίστηση) 

 

6.4.3. Λεξι(λογι)κές συνάψεις ως δοµικά σχήµατα (constructions) 

 

 Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν δοµικά σχήµατα, µια και ενέχουν τη 

δική τους σηµασιολογική ερµηνεία, δεν είναι συνθετικοί συνδυασµοί. Το δοµικό 

σχήµα στο σύνολό του έχει τη δική του σηµασιολογική ερµηνεία. Υπάρχει 

κάποιου είδους σηµασιολογική ανωµαλία, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 

προέρχεται από τη σηµασιολογική αποδυνάµωση του ρήµατος. Υπάρχουν κανόνες 

σηµασιολογικής ερµηνείας, οι οποίοι συνδέονται µόνο µε το συγκεκριµένο σχήµα 

και δεν προέρχονται από το [VERB OBJECT]VP πρότυπο, όπως παρατηρούν οι 

Croft & Cruse (2004:252) ότι συµβαίνει για τις περιγραµµικές στερεότυπες 

φράσεις. Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις επίσης παρουσιάζουν περιορισµένη 

συντακτική κινητικότητα. 

Για την περιγραφή των λεξι(λογι)κών συνάψεων θα χρησιµοποιήσουµε την  

έννοια του περιγράµµατος17 (schematic construction/ schema).  

 

Λεξιλογικές συνάψεις: περίγραµµα (schema) και πραγµατώσεις 

 

Βασική σύλληψη στη Γνωστική Γραµµατική του Langacker (1987) είναι η έννοια 

του περιγράµµατος (schema). Μια δοµή Α αποτελεί ένα περίγραµµα, όταν 

κάποιες άλλες δοµές µπορούν να αποτελέσουν πραγµατώσεις της περιγραµµικής 

αυτής δοµής. Η περιγραµµική δοµή αποτελεί την υπερκείµενη δοµή (superordinate 

structure), ενώ οι πραγµατώσεις της αποτελούν τις υποκείµενες δοµές (subordinate 

structure). 

Υπάρχει ένα περίγραµµα και όλες οι συνάψεις αποτελούν πραγµατώσεις αυτού του 

περιγράµµατος ανεξάρτητα από το µε ποιο ρήµα σχηµατίζονται. Το περίγραµµα 

είναι ένα δοµικό σχήµα του τύπου  

[ΥΠΚ ΡΗΜΑ ΑΝΤΙΚ (ΠΡΟΘΦ)], 

                                                 
17 Schema: περίγραµµα (Βελούδης 2005) 
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το οποίο όµως συντίθεται µόνο όταν το ρήµα και το ουσιαστικό της ΟΦ φέρουν 

κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται 

στο παρακάτω σχήµα.  

                        Ρήµα  
σηµασία: ενέργεια στο φυσικό κόσµο 

βασικό της σηµασιολογικής του οµάδας  

µορφολογικά απλό, δισύλλαβο  

2 ορίσµατα, 1 εξωτερικό όρισµα  

2-3 θεµατικοί ρόλοι (δράστης ή αποδέκτης, θέµα, στόχος ή πηγή ή τόπος) 

2 συµπληρώµατα 

+ 

                           Ουσιαστικό 
αφηρηµένη οντότητα 

 
Όλες οι συνάψεις, όλοι οι συνδυασµοί αποτελούν πραγµατώσεις, υποκείµενες 

δοµές, του παραπάνω περιγράµµατος, της υπερκείµενης δοµής.  

 

Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις αποτελούν συντακτικούς σχηµατισµούς οι 

οποίοι ενέχουν µια σηµασιολογική ιδιαιτερότητα, ανωµαλία, αποτελούν εποµένως 

δοµικά σχήµατα. Ως συντακτικοί σχηµατισµοί σαφώς περιορίζονται µέσα σε 

συγκεκριµένα συντακτικά σχήµατα (γυµνή ΟΦ, το ρήµα δε γίνεται παθητικό, δε 

µετατρέπεται σε όνοµα). ∆ιαπιστώσαµε ότι υπάρχει ένα πρότυπο, ένα περίγραµµα, 

το οποίο διέπεται από γενικές αρχές. Οι επιµέρους λεξικοί συνδυασµοί αποτελούν 

πραγµατώσεις του περιγράµµατος αυτού.  

 Σε επίπεδο περιγραφής οι συνάψεις αποτελούν δοµικά σχήµατα. ∆εν 

µπορούν να περιγραφούν µε τους γενικούς κανόνες της γραµµατικής. Σε επίπεδο 

ερµηνείας η έννοια των δοµικών σχηµάτων δεν επαρκεί, διότι δεν περιγράφει 

διαδικασία.  
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6.5. Γραµµατικοποίηση και λεξικοποίηση: διαδικασίες στη γλώσσα 

 

6.5.1. Γραµµατικοποίηση 

 

Η γραµµατικοποίηση αποτελεί µια διαδικασία που ξεκινά από το Λεξικό 

και καταλήγει στη Σύνταξη. Τεµάχια µε λεξική σηµασία εξελίσσονται σε µονάδες 

της γραµµατικής. Αποτελεί µια διαδικασία απώλειας σηµασιολογικού 

περιεχοµένου (semantic bleaching).  

Χαρακτηριστικά της γραµµατικοποίησης είναι τα εξής (Cabrera 1998, Heine & 

Kuteva 2002, Traugott & Dasher 2005): 

-εφαρµόζεται σε λεξικές µονάδες (lexicogenetic) 

-είναι µια διαδικασία µε στόχο τη σύνταξη (syntactotelic), η σύνταξη 

ενδυναµώνεται, το λεξικό αποδυναµώνεται. Πιο συγκεκριµένα: 

Ένα συγκεκριµένο δοµικό σχήµα επαναναλύεται (reanalysis): από ανοιχτής τάξης 

γίνεται κλειστής τάξης και παγιώνεται (fixing). Προκύπτει αποκατηγοριοποίηση 

(decategorization) λεξικής µονάδας του δοµικού σχήµατος, δηλαδή, απώλεια 

µορφοσυντακτικών στοιχείων χαρακτηριστικών της λεξικής κατηγορίας. Ενίοτε 

παρατηρείται και φωνολογική φθορά. Στη συνέχεια, η χρήση του σχήµατος 

επεκτείνεται και σε νέα γλωσσικά περιβάλλοντα (context). 

Η γραµµατικοποίηση συντελείται µε σηµασιολογικές αλλαγές.  

Οι λεξικές σηµασίες που υπόκεινται στη γραµµατικοποίηση18 είναι συνήθως 

αρκετά γενικές. Ρήµατα που γραµµατικοποιούνται είναι υπερώνυµοι όροι στα 

λεξικά πεδία, για παράδειγµα, λέω, κινούµαι, πάω (Hopper & Traugott 1993: 97).  

                                                 
18 Η λεξικοποίηση αποτελεί την αντίστροφη διαδικασία. Πρόκειται για τη δηµιουργία από 
συντακτικές µονάδες µονάδων του λεξικού. Μια φράση ή συντακτικά δεσµευµένη και 
περιορισµένη λεξική µονάδα γίνεται µια πλήρης λεξική µονάδα (Cabrera 1998).  
Για παράδειγµα: 
Το άνθος «myosotis palustris» παρουσιάζει τις εξής ονοµασίες σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες 
Ελληνικά: µη µε λησµόνει  
Αγγλικά: forget-me-not  
Γερµανικά: Vergissmeinnicht (forget-me-not) 
Ισπανικά: nomeolvides (not-me-forget) 
Στα παραπάνω παραδείγµατα δοµικά σχήµατα λεξικοποιούνται ως µια ανεξάρτητη λεξική µονάδα 
που έχει ως αντικείµενο αναφοράς ένα αντικείµενο.  
Χαρακτηριστικά της λεξικοποίησης είναι τα εξής (Cabrera 1998, Traugott & Dasher 2005): 
-δηµιουργούνται λεξικές µονάδες από συντακτικές µονάδες 
-είναι µια διαδικασία µε στόχο το Λεξικό (lexicotelic) 
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6.5.2. ∆ιαδικασία και λεξι(λογι)κές συνάψεις 
 

Όπως παρατηρήσαµε στο 5ο και 6ο κεφάλαιο, το ρήµα των περιφράσεων 

αποδυναµώνεται σηµασιολογικά και καταλήγει στο τελευταίο (3ο) στάδιο της 

διαδικασίας να έχει χάσει σηµαντικά συστατικά της σηµασίας του. Ενδέχεται αυτό 

να αποτελεί προστάδιο της γραµµατικοποίησης του ρήµατος.  

∆ηµιουργείται µια νέα µονάδα του λεξικού από µια συντακτικά δεσµευµένη δοµή. 

Η δοµή αυτή στη συνέχεια δρα ως µια αυτόνοµη λεξική µονάδα η οποία µάλιστα 

αντιστοιχεί µε ένα ρήµα: 

(102) Ρ + ΟΦ = Ρ 

δίνω εξετάσεις=εξετάζοµαι 

Στην ουσία σχηµατίζονται νέα µέλη µιας κατηγορίας (ρηµατικές φράσεις) µε τη 

συνεµφάνιση και την παγίωση περισσότερων από ένα στοιχείων (ρήµα, 

ουσιαστικό και συµπληρώµατα).  

 

6.6. Συµπέρασµα 

 
Η σηµασιολογική αποσύνθεση των περιφράσεων αποδεικνύει ότι δεν 

υφίσταται τυχαιότητα ή αυθαιρεσία στη συνεµφάνιση ρήµατος και ουσιαστικού, ή, 

αν υπάρχει, πρόκειται για µικρό ποσοστό. Για τη συνεµφάνιση αυτή υπάρχει 

κίνητρο και από την πλευρά του ουσιαστικού και από την πλευρά του ρήµατος 

ακόµη και µέχρι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Συγκεκριµένα σηµασιακά 

συστατικά του ρήµατος (πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα) ενεργοποιούν, κινητοποιούν 

τη συνεµφάνιση µε συγκεκριµένα ουσιαστικά.  Έτσι, σηµασιακά συστατικά 

(συµµετέχοντες, γεγονοτική δοµή, βίαιη δράση, αργή δράση κ.ά.) κινητοποιούν τη 

συνύπαρξη συγκεκριµένων ρηµάτων µε ουσιαστικά. Έναυσµα για τη διαδοχική 

αλλαγή δίνεται από περιβάλλοντα τα οποία είναι ασαφή είτε από συντακτικής είτε 

από σηµασιολογικής πλευράς και κατά συνέπεια δηµιουργούν αµφισηµία. Τότε οι 

                                                                                                                                       
-εφαρµόζεται σε συντακτικώς προσδιορισµένες λέξεις, φράσεις ή προτάσεις. Μπορεί να υπάρξει 
είτε αλλαγή στη συντακτική κατηγορία, για παράδειγµα, window (ρήµα), είτε να σχηµατιστεί ένα 
νέο µέλος µιας κατηγορίας µε το συνδυασµό περισσότερων από ένα στοιχείων (παραγωγική 
µορφολογία, σύνθεση)  
-ενδυναµώνει (feeds) το Λεξικό και αποδυναµώνει (bleeds) τη σύνταξη  
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χρήστες και κατά συνέπεια το σύστηµα της γλώσσας µεταβαίνει στο επόµενο 

στάδιο προς άρση της αµφισηµίας.  

 Η διαδικασία από το πρωτοτυπικό ρήµα στη λεξι(λογι)κή σύναψη και η 

σηµασιολογική αποσύνθεσή τους αποδεικνύει ότι οι συµφραστικοί συνδυασµοί 

αποτελούν µέρος του συστήµατος της γλώσσας και ότι η συµφραστικότητα αυτή 

δεν είναι αυθαίρετη και τυχαία. Η συνεµφάνιση ρήµατος και ουσιαστικού ενέχει 

κίνητρο (motivated) µέχρι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.  

Αποδεικνύοντας ότι οι λεξι(λογι)κές συνάψεις εντάσσονται στο σύστηµα 

της γλώσσας, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι µια συνιστώσα της γλωσσικής και 

επικοινωνιακής ικανότητας αποτελεί η συµφραστική ικανότητα του οµιλητή µε 

την καλλιέργεια της οποίας θα ασχοληθούµε στο επόµενο κεφάλαιο από πλευράς 

διδακτικής. 

 

 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

 

ΛΕΞΙ(ΛΟΓΙ)ΚΕΣ ΣΥΝΑΨΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 

7.1. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο λεξιλόγιο 

 

 Σύµφωνα µε µία τάση στο χειρισµό του λεξιλογίου κατά τη διδασκαλία µιας 

δεύτερης/ ξένης γλώσσας, προκρίνεται η τυχαία, ευκαιριακή (incidental) εκµάθηση 

λεξιλογίου µέσω της επαφής του µαθητή µε το γλωσσικό υλικό. Πρόκειται για «εξ 

ολοκλήρου µη-συνειδητή υπόθεση µάθησης» (strong implicit learning hypothesis). 

Μια τέτοια διδακτική πρακτική υποστηρίζει ότι «αρκεί ο µαθητής να εκτεθεί 

αρκετά σε γλωσσικά δεδοµένα … και θα αποκτήσει λεξιλόγιο µη-συνειδητά» 

(Κατσιµαλή 2001:145) 1.  

Σε αυτή την περίπτωση, στην πραγµατικότητα δεν προωθείται η διδασκαλία 

λεξιλογίου αυτή καθεαυτή, εφόσον οι µαθητές µαθαίνουν λεξιλόγιο 

συµπτωµατικά, ενώ ο κύριος στόχος τους είναι άλλος (Laufer & Hulstijn 

(2001:10). Για παράδειγµα, οι µαθητές κατακτούν λεξιλόγιο, όταν διαβάζουν ένα 

κείµενο και όταν συζητούν προκειµένου να υλοποιήσουν µια δραστηριότητα. Με 

άλλα λόγια, η διδασκαλία και η εκµάθηση του λεξιλογίου είναι συνέπεια µιας 

άλλης δραστηριότητας.  

 Στον αντίποδα της αντίληψης αυτής βρίσκεται η «εξ ολοκλήρου συνειδητή 

υπόθεση µάθησης» (strong explicit learning hypothesis), σύµφωνα µε την οποία 

«όσο πιο ενδελεχής είναι η νοητική διεργασία του λεξιλογίου, τόσο πιο σταθερή 

και µακροχρόνια θα είναι η µάθησή του» (Κατσιµαλή 2001:145). Η προσέγγιση 

αυτή προτείνεται για τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού που βρίσκονται σε 

προχωρηµένο επίπεδο ελληνοµάθειας. Σύµφωνα µε την Κατσιµαλή (2001:145-6), 

στη διδακτική πράξη οι αρχάριοι και ψευδοαρχάριοι µαθητές θα πρέπει να 

ασκούνται κυρίως στη συστηµατική παρουσίαση της µορφολογίας, ενώ το 

λεξιλόγιό τους θα είναι σχετικά περιορισµένο και χρηστικό, οι µαθητές µέσου 

                                                 
1 Ακολουθώντας τη διάκριση του Ellis (1995) 
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επιπέδου θα πρέπει να ασκούνται εξίσου σε λεξιλόγιο και δοµή, ενώ οι 

προχωρηµένοι µαθητές θα πρέπει να ασκούνται κατεξοχήν στο λεξιλόγιο.  

Αυτού του είδους η προσέγγιση στοχεύει σε µια εµπρόθετη εκµάθηση λεξιλογίου. 

Η εµπρόθετη εκµάθηση λεξιλογίου βρίσκεται σε συνάρτηση µε τη συστηµατική 

και οργανωµένη διδασκαλία συγκεκριµένου λεξιλογίου (explicit teaching), µε 

σκοπό την εκµάθησή του (Sökmen, 1997:239). Σε µια τέτοια περίσταση µάθησης 

(intentional learning situation) οι µαθητές γνωρίζουν ότι στόχος τους είναι να 

µάθουν λέξεις και γνωρίζουν και ποιες ακριβώς είναι οι λέξεις-στόχος (για τα 

ελληνικά: Θώµου, Χατζηδάκη & Στύλου 2004).   

  

7.2. Εµπρόθετη και συστηµατική διδασκαλία λεξι(λογι)κών συνάψεων 

 
Για τη διδασκαλία των συνάψεων της ελληνικής υιοθετούµε µια 

συστηµατική και εµπρόθετη διδασκαλία λεξιλογίου (explicit and intentional 

vocabulary teaching). Οι συµφραστικοί συνδυασµοί αποτελούν τις λέξεις-στόχος. 

Οι λέξεις-στόχος γίνονται αντικείµενο οργανωµένης διδασκαλίας.  

 

O Bahns (1993) υποστηρίζει ότι, αν έχουµε φοιτητές µε µία κοινή Γ1, είναι 

αποδοτική η αντιπαραθετική διδασκαλία των συµφραστικών συνδυασµών της Γ1 

µε αυτούς της Γ2. Σε αυτή την περίπτωση διδάσκουµε τους συµφραστικούς 

συνδυασµούς που δεν αποτελούν µεταφραστικά ισοδύναµα των αντίστοιχων της 

Γ1. Έµφαση δίνεται στις διαφορές που παρουσιάζονται ανάµεσα στην Γ1 και τη 

Γ2.  

Τα µεταφραστικά ισοδύναµα δε δηµιουργούν πρόβληµα στην κατανόηση και την 

παραγωγή και δεν υπάρχει λόγος να γίνουν αντικείµενο συστηµατικής 

διδασκαλίας. Από την άλλη όµως παραδείγµατα όπως αυτό που ακολουθεί 

(1) Γερµανικά      Αγγλικά 

α) Foto machen (make photograph)    take photograph 

β) Kompliment machen (make compliment)   pay compliment 

πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο συστηµατικής διδασκαλίας. 

∆εν υπάρχει λόγος οι γερµανόφωνοι φοιτητές της αγγλικής να διδαχθούν τον 

αγγλικό συνδυασµό have an experience χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξει 
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αντιπαραβολή µε τον  αντίστοιχο συνδυασµό της γερµανικής eine Erfahrung 

machen (make an experience) (Nesselhauf 2003:239).  

  Η αντιπαραβολική διδασκαλία ανάµεσα σε Γ1 και Γ2 είναι εφικτή µόνο 

στην περίπτωση που έχουµε µια τάξη στην οποία οι φοιτητές έχουν όλοι την ίδια 

Γ1. Παρόλο που η αντιπαραθετική διδασκαλία αποτελεί καθιερωµένη πρόταση 

διδασκαλίας, εµείς δεν θα καταφύγουµε σε µια τέτοιου είδους διδασκαλία των 

συνάψεων, καθότι η Γ1 των φοιτητών µας δεν είναι µία και µοναδική αλλά πολλές. 

Εξάλλου, στοχεύουµε όχι τόσο στην αντιπαραβολή µε µια άλλη γλώσσα όσο στην 

εµβάθυνση στην ίδια τη γλώσσα.  

Υιοθετούµε τις τρεις διαστάσεις στη λεξιλογική ανάπτυξη (vocabulary 

development) που έχει επισηµάνει η Henriksen (1999): 

Α) Μετάβαση από τη µερική στην ακριβή γνώση λεξιλογίου (partial to precise 

knowledge) 

Η γνώση µιας λέξης σταδιακά µετατρέπεται από µερική και ασαφής σε επακριβή 

γνώση της λέξης αυτής. Αυτό ελέγχεται µε την ικανότητα του χρήστη να 

µεταφράζει τη λέξη στη Γ1, να βρίσκει το σωστό ορισµό σε µια δραστηριότητα 

πολλαπλών επιλογών και να µπορεί να παραφράζει τη λέξη αυτή στη Γ2. 

Β) Εµβάθυνση στη λεξική γνώση (depth of knowledge) 

Έχει σχέση µε την ποιότητα της λεξιλογικής γνώσης του χρήστη. Περιλαµβάνει 

την κατάκτηση αντώνυµων, συνώνυµων, υπώνυµων, υπερώνυµων λέξεων, την 

κατάκτηση συντακτικών και µορφολογικών χαρακτηριστικών και περιορισµών, 

της συµφραστικότητας των λέξεων.   

Γ) Μετάβαση από την πρόσληψη στην παραγωγική χρήση (receptive to productive 

use ability) 

Αφορά στην ικανότητα του χρήστη αρχικά να προσλαµβάνει το λεξιλόγιο και στη 

συνέχεια να προβαίνει στην παραγωγική χρήση του λεξιλογίου αυτού.  

Η διδασκαλία που προτείνουµε στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές 

ικανούς να διακρίνουν ποιοι συνδυασµοί αποτελούν τυπικούς, συχνόχρηστους και 

εύστοχους συνδυασµούς στη γλώσσα, ποιοι είναι αποδεκτοί αλλά όχι απόλυτα 

προσδοκώµενοι και ποιοι είναι µη αποδεκτοί συνδυασµοί. Οι φοιτητές θα πρέπει 

να είναι ικανοί όχι µόνο να διακρίνουν αλλά και να παράγουν αποδεκτούς και 

τυπικούς συνδυασµούς.  
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Στη διδασκαλία λεξιλογίου στην τάξη (και στο σχεδιασµό διδακτικού 

υλικού) πρέπει να διασφαλίζονται τα 3Ε: Ερµηνεύω, Ελέγχω, Επεκτείνω 

(Κατσιµαλή 2001:1492). Ο εκπαιδευτικός ερµηνεύει τη σηµασία τους προς 

διδασκαλία λεξιλογίου, ελέγχει την κατανόηση από την πλευρά των µαθητών και 

επεκτείνει, εµπεδώνει το λεξιλόγιο µε κατάλληλες δραστηριότητες.  

Με βάση τα παραπάνω, χωρίζουµε τη διδασκαλία σε δύο φάσεις: 

Α. παρουσίαση (ερµηνεία)  του λεξιλογίου 

Β. έλεγχος και εµπέδωση λεξιλογίου   

 

7.2.1. Τύποι δραστηριοτήτων  

 

Σύµφωνα µε τη διάκριση που προτείναµε παραπάνω (α. παρουσίαση, β. 

έλεγχος και εµπέδωση λεξιλογίου) διακρίνουµε δραστηριότητες παρουσίασης 

λεξιλογίου και δραστηριότητες ελέγχου και εµπέδωσης λεξιλογίου. 

 

7.2.1.1. Παρουσίαση λεξιλογίου 
 

Ι) Συµφραστικές εσχάρες (collocational grids). 

H Channel (1981) προτείνει τη δηµιουργία εσχάρας για την παρουσίαση των 

συµφραστικών δυνατοτήτων συνώνυµων λέξεων. Για παράδειγµα: 

 
woman man child bird weather view bed picture dress present voice 

handsome  +        +  

pretty +  + +  + + + +   

charming +  +      +  + 

lovely +  + + + + + + + + + 

 Πίνακας 7.1.  

 

ΙΙ) Αντιπαραθετική διδασκαλία κάποιων ρηµάτων σε συνδυασµό µε ουσιαστικά. 

Αυτού του είδους η διδασκαλία τονίζει τις λεπτές διαφορές που παρουσιάζουν τα 

ρήµατα αυτά στη σηµασία (Nesselhauf 2003). 

 

                                                 
2 Σύµφωνα µε τον Seal (1991): Convey, Check, Consolidate meaning.  
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(2) α) reach a decision, a conclusion, a compromise, an agreement, a goal  

α΄) *reach an aim 

β) achieve an aim 

 
 
7.2.1.2. Εµπέδωση λεξιλογίου
 

Ι) ∆ραστηριότητα πολλαπλής επιλογής (Channel 1981). 

 

(3) As we reached the top of the hill a _______ view stretched out before us. 

(good-looking, handsome, beautiful) 

 

ΙΙ) ∆ραστηριότητα πολλαπλής επιλογής του σωστού ρήµατος (Hargreaves 

2000:220). Οι υπόλοιπες επιλογές αποτελούν συνώνυµα ρήµατα τα οποία είναι 

διασπαστές (distractors) και κυρίως η σηµασία τους είναι κυριολεκτική ενώ του 

σωστού ρήµατος είναι µεταφορική.  

 

(4) [ breach + code (of ethics) ] 

Any doctor who ………… the medical profession’s code of ethics is severely 

reprimanded.  

a. fractures (σπάω)     b. cracks (ραγίζω)    

c. ruptures (σκίζω)     d. breaches (γκρεµίζω, αθετώ) 

 

ΙΙΙ) ∆ραστηριότητα διαγραφής του συνδυασµού που δεν  ανήκει στην οµάδα (για 

ενδιάµεσους) (Gonzett 2000:84)  

 

(5) potent car, potent drink, potent drug, potent weapon 

 

IV) ∆ραστηριότητα συµπλήρωσης λέξεων µε τις οποίες το συγκεκριµένο επίθετο 

(ή ουσιαστικό ή ρήµα) σχηµατίζει συµφραστικό συνδυασµό (για προχωρηµένους) 

(Gonzett 2000:84).  

 

(6) potent- potent drug, potent weapon …. 
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reality- false reality, harsh reality, virtual reality … 

 

V) ∆ραστηριότητα συµπλήρωσης του κενού µε το σωστό ρήµα (Hill, Lewis & 

Lewis 2000:112). 

 

(7) ………..   a mistake  

      a statement 

      an observation 

 

VI) ∆ραστηριότητα διαγραφής του ρήµατος που δεν ταιριάζει (Hill, Lewis & 

Lewis 2000:113). 

 

(8) accept 

act on 

disregard  ADVICE 

follow 

ignore  

make  

 

(στη δραστηριότητα αυτή περιέχονται και συµφραστικοί συνδυασµοί, follow an 

advice, make an advice, και συνθετικοί συνδυασµοί, accept an advice, ignore an 

advice). 

 

VII) Οι συµφραστικές εσχάρες χρησιµοποιούνται και ως τρόπος ελέγχου της 

λεξιλογικής γνώσης των φοιτητών.  

Οι φοιτητές καλούνται να συµπληρώσουν την εσχάρα µε βάση τι αποτελεί τυπικό, 

αποδεκτό και µη αποδεκτό συνδυασµό (Schmitt 2000:171).  

+=collocates  ?=questionable x=does not collocate 

 problem amount shame man 
large     
great     
big     
major     
Πίνακας 7.2.  
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7.3. ∆ιδασκαλία λεξι(λογι)κών συνάψεων στα νέα ελληνικά 

 

Στοχεύουµε σε µια διδασκαλία των συνάψεων της ελληνικής ανά οµάδες. Οι 

οµάδες αυτές συνέχονται από στοιχεία σηµασίας. Αξιοποιούµε την σηµασιολογική 

αποσύνθεση έτσι όπως την αναπτύξαµε στο κεφάλαιο 6 και οµαδοποιούµε τους 

λεξικούς συνδυασµούς µε βάση κάποια κοινά στοιχεία σηµασίας που 

παρουσιάζουν.  

∆ε δίνεται έµφαση σε µεµονωµένα ρήµατα, (π.χ. το ρήµα δίνω, παίρνω κ.λπ.) 

όπου θα παρουσιαζόταν το ρήµα µε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς που 

δηµιουργεί, αλλά οι συµφραστικοί συνδυασµοί ενώνονται σε οµάδες µε βάση 

κάποιο/α κοινά στοιχεία σηµασίας που τους συνέχουν.  

Στη διδασκαλία µπορεί να αξιοποιηθεί και ο κατάλογος των λεξι(λογι)κών 

συνάψεων των νέων ελληνικών που βρίσκεται στο παράρτηµα.  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 

 
 

ΡΗΜΑ  + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

 
∆ιδάσκοντες και ενήλικες διδασκόµενοι συνειδητοποιούν ότι, όταν λεξι(λογι)κές 

συνάψεις µε ρήµα + ουσιαστικό προϋποθέτουν  

δύο συµµετέχοντες   και 

η κίνηση κατευθύνεται από το δράστη στο δεύτερο συµµετέχοντα 

 

 

 

οι συνάψεις αυτού του είδους είναι:   

δίνω θάρρος, συµβουλή, βοήθεια απάντηση, ευχή, κατάρα, προσοχή, γιατρειά  σε 

φέρνω αντίρρηση, αναστάτωση, ανησυχία, αγωνία, φόβο, ταλαιπωρία, αηδία  σε 

δείχνω αγάπη, σεβασµό, κατανόηση, προτίµηση, φιλία, ευγένεια, συµπάθεια  σε 

 

Όταν η  

κίνηση κατευθύνεται προς τον αποδέκτη/ δράστη από την πηγή 
  

 

 

οι συνάψεις είναι: 

παίρνω θάρρος, δύναµη, παράδειγµα, γεύση, έναν φόβο, µια χαρά, βοήθεια   από 

βγάζω χρήµατα, κέρδος, όφελος, έσοδα, εµπειρία   από  

 

Ενώ όταν  

η κίνηση προσανατολίζεται προς συγκεκριµένο τόπο 

 

      

 

 182



οι συνάψεις είναι:   

βάζω υπογραφή, γκολ, καλάθι, βάση, θεµέλια, κανόνες, όρους   σε 

ρίχνω µια µατιά, φως, µια ιδέα, σκέψη, πρόταση, κλοτσιά, σφαλιάρα   σε 

αφήνω ίχνη, µήνυµα  σε 

βρίσκω καταφύγιο, στοργή, δουλειά, ησυχία, ηρεµία, ισορροπία, απήχηση  σε  

 

Όταν δηλώνεται  

διατήρηση της ρηµατικής ενέργειας µε διάρκεια 

 

                                                                     . . . .  

                                                            διάρκεια πράξης 

 

οι συνάψεις είναι: 

κρατώ την υπόσχεση µου, την αξιοπρέπειά µου, το λόγο µου, τη θέση µου,  

             τη γνώµη µου, την οργή µου το θυµό µου, µυστικό 

κρατώ  κακία, συντροφιά, παρέα σε  
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ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 

 

ΝΕΑ ΦΡΑΣΗ 

 

Με τους παρακάτω συνδυασµού περιγράφεται η          

σωµατική και ψυχική κατάσταση του δράστη 

 

 

 

 

παίρνω έναν φόβο, µια λαχτάρα, µια τροµάρα, µια χαρά  

τραβάω βάσανα, στενοχώριες, ταλαιπωρία 

αρπάζω µια γρίπη, µια ίωση  

 

βάζω τα κλάµατα, τα γέλια, τις φωνές 

ρίχνω ύπνο, χορό, κούνηµα 

 

αφήνω γένια, µουστάκι 

 

βγάζω µια κραυγή, έναν αναστεναγµό 

 

κάνω µπάνιο, περίπατο, προσευχή, διακοπές  
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ + ΑΠΟΛΕΞΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΗΜΑ 

 

Οι παρακάτω συνδυασµοί διδάσκονται ως όλον, είναι µοναδικοί, δεν εντάσσονται 

σε κάποια σηµασιολογικά κατευθυνόµενη οµάδα. Η σύνταξη του συνδυασµού 

προκύπτει από το ουσιαστικό.  

 

δίνω εξετάσεις, διαγώνισµα σε 

δίνω µάχη για 

 

παίρνω εκδίκηση από  για 

παίρνω απόφαση, πρωτοβουλία να 

 

βάζω στοίχηµα ότι/να 

βάζω σκοπό να  

 

βγάζω εγκύκλιο να 

βγάζω λόγο σε  

 

πιάνω φιλία, κουβέντα, σχέση, συζήτηση µε 

 

δείχνω ενδιαφέρον για 

 

βρίσκω αφορµή να  

 

κάνω αντιγραφή από  σε  

κάνω ερώτηση σε 

κάνω προσπάθεια για 

κάνω παρατήρηση σε για 
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ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΤΩΝ ΣΥΝΑΨΕΩΝ 

 

 Η σηµασιολογική εσχάρα (πίνακας) που ακολουθεί αποτελείται από 

οµάδες συµφραστικών παραγωγών (στο κάθετο µέρος) και τα σηµασιακά τους  

συστατικά (στο οριζόντιο µέρος). Ο πίνακας αυτός µπορεί να αξιοποιηθεί στη 

διδασκαλία µε πολλούς τρόπους. Καταρχάς, µπορεί να διαβαστεί και να γίνει 

αντικείµενο διδασκαλίας είτε οριζόντια είτε κάθετα. Ο πίνακας αυτός είναι 

συγκεντρωτικός. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως πίνακας αναφοράς από όπου 

µπορούν να αντληθούν στοιχεία για τη διδασκαλία και σίγουρα δεν µπορεί να 

αποτελέσει αντικείµενο διδασκαλία ενός ή δύο δίωρων µαθηµάτων.  
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 δεύτερος 
συµµετέχων 

(στόχος) 

κίνηση σε 
τόπο 

κίνηση από 
την πηγή 

σωµατική και 
ψυχική 

κατάσταση 

έναρξη της 
πράξης 

διατήρηση 
της πράξης 

δίνω θάρρος, ευχή, συµβουλή σε       +
παίρνω θάρρος, δύναµη, κουράγιο από       + +
παίρνω έναν φόβο, µια χαρά       + +
βάζω υπογραφή, γκολ, καλάθι σε       +
βάζω τα κλάµατα, τα γέλια       + +
βγάζω χρήµατα, κέρδος από       +
βγάζω µια κραυγή, έναν αναστεναγµό       +
ρίχνω µια µατιά, ιδέα, φως σε       +
ρίχνω χορό, ύπνους, κούνηµα       +
τραβάω βάσανα, στενοχώριες     +   
πιάνω κουβέντα, φιλίες µε       + +
αρπάζω µια γρίπη, µια ίωση (από)       + +
αφήνω µήνυµα, ίχνη σε       +
αφήνω γένια, µουστάκι       +
κρατώ την υπόσχεσή µου, το λόγο µου       +
κρατώ κακία, συντροφιά σε, σηµειώσεις        + 
φέρνω αντιρρήσεις, εµπόδια σε +      
βρίσκω καταφύγιο, στοργή σε       +
δείχνω αγάπη, σεβασµό σε       +
κάνω µπάνιο, περίπατο, προσευχή       +

 
Πίνακας 7.3. 
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ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ 

 

Συµπλήρωσε τον πίνακα µε «+», αν δηµιουργείται σωστός συνδυασµός. 

 
 ευχή αγάπη εµπόδια αναστάτωση σεβασµό συµβουλή ενδιαφέρον  
δίνω        σε 
φέρνω         
δείχνω         
 

 
 χρήµατ

α 
θάρρο
ς 

γεύσ
η 

παράδειγµ
α 

κέρδο
ς 

δύναµ
η 

όφελο
ς  

απάντησ
η 

 

παίρν
ω 

        απ
ό 

βγάζω          
 

 
 φως µήνυµα υπογραφή µατιά ίχνη ιδέα γκολ τέλος  
βάζω         σε 
ρίχνω          
αφήνω          
 

 
 λύση σχήµα τέλος µορφή αρχή προσοχή  
δίνω        σε 
βάζω        
 

 
 την  υπόσχεσή µου κουβέντα το λόγο µου φιλίες σχέσεις κακία 
κρατώ       
πιάνω       
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Γράψε όλα τα ρήµατα που ταιριάζουν µε το ουσιαστικό.  

 βρίσκω 

φέρνω                           

 δίνω 
 
 
πιάνω                              παίρνω 
 
 

έχω 
           

κάνω   
 
           ρίχνω 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    

αγάπη 

δουλειά 

φιλί 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

σχέση 
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καρπαζιά 
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στέγη 

δύναµη 

(την, µια) 
ιδέα 

άδεια 



ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ 

 

Συµπλήρωσε τον πίνακα µε «+», αν δηµιουργείται σωστός συνδυασµός. 

 
 τις 

φωνές 
µια 
φωνή 

µια 
χαρά 

έναν 
φόβο 

τα 
γέλια 

µια 
κραυγή 

έναν 
αναστεναγµό 

παίρνω        
βγάζω        
βάζω        
 

 
 ύπνο βάσανα βόλτα  χορό στενοχώριες διακοπές προσευχή 
ρίχνω        
τραβάω        
κάνω        
 

 
  φόβο αρρώστια στενοχώρια  συνάχι τροµάρα χαρά 
παίρνω       
αρπάζω       
 

 

 

∆ιάλεξε το σωστό ρήµα: 

 

1) Μη ………… πάντα αντιρρήσεις σε ό,τι σου λέω! 

α. φέρνεις,  β. δίνεις,  γ. δείχνεις 

2) Τα παιδιά πρέπει να ………….. πάντα σεβασµό στους µεγάλους. 

 α. φέρνουν,  β. δίνουν,  γ. δείχνουν 

3) Από αυτή τη δουλειά καταφέραµε και  …………..  πολλά χρήµατα 

 α. τραβήξαµε,   β. βγάλαµε,  γ. δώσαµε 

4) …………… µια  µατιά στο φαγητό, σε παρακαλώ. 

 α. βάλε,  β. ρίξε,  γ. άφησε 

5) Χθες …………….  κουβέντα µε τον καινούργιο µου γείτονα.   

 α. δείξαµε,  β. δώσαµε,  γ. πιάσαµε 

6) Γιατί δεν …………… παράδειγµα από τον αδελφό σου;  

 α. παίρνεις,  β. βγάζεις,  γ. αρπάζεις 
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7) Οι εθελοντές µπορούν να έρθουν αύριο να …………… τη βοήθειά τους.  

 α. δώσουν,  β. δείξουν,  γ. φέρουν 

8) Μόλις τον είδε µε τα αίµατα, ……………. τις φωνές. 

 α. έβαλε,  β. έβγαλε,  γ. πήρε 

9) ∆εν ήµουν καλά ντυµένος και φαίνεται ότι ………….  καµιά γρίπη. Έχω 

πυρετό και ζαλάδες. 

 α. πήρα,  β. έβγαλα, γ. άρπαξα  

10) Πού πρέπει να ……………… την υπογραφή µου; 

 α. βάλω,  β. ρίξω,  γ. αφήσω 

11) ∆εν τον βρήκα, αλλά …………   µήνυµα στον τηλεφωνητή. 

 α. έβαλα,  β. έριξα,  γ. άφησα 

12) Μόλις έφτασε στον προορισµό του, ……………….  έναν αναστεναγµό 

ανακούφισης.  

 α. έβαλε,  β. έβγαλε,  γ. πήρε 

13) Οι γυναίκες σε παλιότερες εποχές ……………πολλά  βάσανα. 

 α. έριχναν,  β. τραβούσαν,   γ. έκαναν 

14) Ποιος θα …………  λύση στο πρόβληµα; 

 α. δώσει,  β. βάλει,  γ. ρίξει 

15) ……………..  µια τροµάρα µε το σεισµό! 

 α. βάλαµε,  β. βγάλαµε,  γ. πήραµε 

16) …………. πολύ χορό χθες στο πάρτι. Όλο το βράδυ κουνιόµασταν! 

 α. ρίξαµε,  β. τραβήξαµε,   γ. κάναµε 

17) Πάντα πρέπει να ……………..  τέλος σε κάτι που δεν πάει καλά.  

 α. δίνουµε,  β. φέρνουµε,   γ. δείχνουµε 

18) Εσείς πού θα ……………. φέτος διακοπές;  

 Α. ρίξετε,  β. τραβήξετε,   γ. κάνετε 

19) Γιατί δε …………… προσοχή σε αυτά που σου λέω; 

 α. δίνεις,  β. βάζεις,  γ. φέρνεις 
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Βρες το λάθος και διόρθωσέ το, όπως στο παράδειγµα. 

 

 Παράδειγµα: 

Πάντα η µητέρα ρίχνει θάρρος στο γιο της, όταν πάει για εξετάσεις.  

     δίνει 

 

1) Ο δικηγόρος έδωσε την υπογραφή του κι έφυγε βιαστικός. 

 

2) Πήρα µια πολύ άσχηµη γρίπη και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκοµείο.  

 

3) Όλοι έβαλαν συγχαρητήρια στους καλλιτέχνες. Η παράσταση ήταν 

υπέροχη. 

 

4) Σέβοµαι τον προϊστάµενό µου. Πάντα του δίνω σεβασµό και εκτίµηση. 

 

5) Το βιβλίο του πήρε µεγάλη απήχηση στον κόσµο. 

 

6) Όλοι άρπαξαν µεγάλη λαχτάρα, όταν είδαν να βγαίνει φωτιά από το 

παράθυρο. 

 

7) Η Ελένη θέλει να πάει στην Αµερική αλλά η οικογένειά της τής ρίχνει 

εµπόδια. 
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Κύκλωσε όσα ουσιαστικά ταιριάζουν στο κενό της πρότασης.  

 

Κάθε άνθρωπος από κάπου 

παίρνει …………..  για να 

συνεχίσει στη ζωή. 

   

 
 
 
Πουθενά δεν µπορούσε να ησυχάσει. 

Τελικά στο µοναστήρι βρήκε ………… 

  

 
 
∆εν ξέρω πόσα ακριβώς θα κερδίσω, 

αλλά σίγουρα θα βγάλω …………….. 

από αυτό το ταξίδι. 

  

 
Όταν έµαθαν τα αποτελέσµατα, πήραν 

µεγάλ…   ……………… . 

  

ευχαρίστηση εφόδια 

λαχτάρα 
ευχή   

αηδία 

φόβο 

θυµό 
ευθύνη 

ταραχή 
βάσανα 

χαρά άγχος 

κέρδος 

φασαρία συγκίνηση 

χρήµατα 

λεφτά 

βοήθεια 

λύση 
αγάπη 

ιδέες όφελος 

ψυχραιµία 

συµπάθεια 
αγάπη

αγωνία 

στοργή 
ισορροπία φόβο 

εµπόδια 

ησυχία 
τρόµο 

ηρεµία 

εµπειρία 

θάρρος 

κουράγιο 
εκδίκηση 

άγχος 
βοήθεια

ελπίδα πανικό 
παράδειγµα 

βάσεις 
πρόβληµα 

ταλαιπωρία

δύναµη 
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Να το ξέρεις ο Γιάννης κρατάει πάντα 

τ….   ……………………..   του.  

  πληροφορία υπόσχεση
λόγο 

προσπάθεια 
ψυχραιµία 

δυσκολία 
ευκαιρία 

κουβέντα οργή 

 
 
Όποτε έρχεται φέρνει ……………. . 

Όλοι είναι ανήσυχοι µέχρι να φύγει και 

να γυρίσουν στον κανονικό τους 

ρυθµό. 

  στοργή βοήθεια 

τρόµο 
υποµονή 

φόβο 

χαρά 

ανησυχία 
ένταση 

σεβασµό φασαρία 

  
 
 
 
Πρέπει να δώσεις καλύτερ….  

……...… ….  στην εργασία σου.  

  αρχή µορφή 
απάντηση 

γνώση 

δουλειά 

 
βάση 

 

 πληροφορία 
τέλος 

 συγκίνηση 

βοήθεια 

 

 
 
 
Τράβηξε …………… η καηµένη, µέχρι 

να τελειώσει την εργασία της. Τώρα 

είναι χαρούµενη που όλα πήγαν καλά.  

  

ταλαιπωρία

κλάµατα 
βάσανα 

κούραση 

δυσκολίες 
λύπη 

αναστεναγµούς 

βοήθεια 
ικανοποίηση 

στενοχώριες 
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Η Ελένη όπου και να πάει πιάνει …….. 

……… µε όλους. 

  δουλειά σχέση φιλίες 
κουβέντα 

αγάπη 
γνωριµία 

συµβουλή 
συγκίνηση

συζήτηση 
ευχαρίστηση 

 
 
Οφείλουµε να δείχνουµε ……………... 

στους συναδέλφους µας.  

  ευγένεια σεβασµό 
βοήθεια 

εµπιστοσύνη 
εκτίµηση 

ιδέες 
φόβο ανησυχία 

αγωνία φασαρία 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

H περιγραφή, ανάλυση και εκµάθηση των λεξι(λογι)κών συνάψεων (lexical 

collocations) της Νέας Ελληνικής αποτέλεσαν τον προβληµατισµό της παρούσας 

µελέτης. Αντικείµενο της έρευνάς µας υπήρξαν συνδυασµοί του τύπου: 

 

(1) δίνω προσοχή σε, παίρνω γεύση από, ρίχνω µια µατιά σε, βάζω υπογραφή 

σε, πιάνω φιλίες µε  κ.λπ.  

 

Οι συνδυασµοί αυτοί δεν είναι ούτε παγιωµένοι ούτε αδιαφανείς στη σηµασία 

όπως είναι οι στερεότυπες παραγωγές (idioms). Στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται 

ως «ηµι-δεσµευµένοι» (semi-phrasemes). Χαρακτηριστικό αυτών των 

συµφραστικών συνδυασµών αποτελεί η περιορισµένη συµφραστικότητα (restricted 

collocability). Η περιορισµένη συµφραστικότητα προκύπτει, επειδή το ένα 

συστατικό (το Α) φέρει αποδυναµωµένη σηµασία και εξαρτάται σηµασιολογικά 

από το άλλο (το Β).  

    Α       Β 

(2) δίνω   θάρρος στο Νίκο  

δίνω εξετάσεις στην ιστορία  

Το άλλο συστατικό (το Β) φέρει την κυριολεκτική του σηµασία. Υποστηρίξαµε ότι 

η κυριολεκτική σηµασία του ενός συστατικού αποτελεί το βασικό στοιχείο 

διάκρισης των λεξι(λογι)κών συνάψεων, των παραγωγών που εξετάσαµε, από τις 

στερεότυπες φράσεις.  

Παρόλο που η σηµασία του ενός συστατικού είναι αποδυναµωµένη, παρατηρείται 

σχετική διαφάνεια στη σηµασία των συνδυασµών. Η διαφάνεια προκύπτει χάρη 

στο δεύτερο συστατικό. Ο µη φυσικός οµιλητής δε θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα στην 

κατανόηση, δηλαδή, στο να συνάγει τη σηµασία του συνδυασµού δίνω προσοχή, 

αρκεί να γνωρίζει τις επιµέρους σηµασίες του ρήµατος και του ουσιαστικού.  

 Σε δεδοµένα του τύπου  

(3) 
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Ελληνικά  Αγγλικά 

δίνω προσοχή *πληρώνω προσοχή pay attention 

δίνω ένα φιλί  give a kiss 

παίρνω µια ανάσα  take a breath 

παίρνω απόφαση *κάνω µια απόφαση make/ take a decision  

βάζω τα κλάµατα *δίνω ένα κλάµα give a cry 

βγάζω µια κραυγή *δίνω µια κραυγή give a shout 

βγάζω λόγο *κάνω λόγο make/give a speech 

κρατάω την υπόσχεσή µου  keep my promise 

αφήνω γένια *καλλιεργώ γένια grow a beard 

κάνω διάλειµµα ?παίρνω διάλειµµα take a break 

κάνω θόρυβο  make noise 

φροντίζω *παίρνω φροντίδα take care 

 

παρατηρούµε ότι η συµφραστικότητα (collocability) των λέξεων διαφέρει από 

γλώσσα σε γλώσσα και ότι µερικοί συνδυασµοί είναι συµβατικοί και εξαιρετικά 

τυπικοί. Ο φυσικός οµιλητής χρησιµοποιεί αβίαστα, αυθόρµητα αυτές τις φράσεις, 

ενώ ο µη φυσικός οµιλητής παράγει συνδυασµούς που αποκλίνουν από τη νόρµα 

του φυσικού οµιλητή. Από τους µη φυσικούς οµιλητές καταγράφονται παραγωγές 

του τύπου: 

(4) ? έκανα µια σηµαντική απόφαση (πήρα) 

        ? είστε ησυχία (κάνετε ησυχία) 

       ? έχεις µια µατιά (ρίξε) 

 ?…κάνεις κατάθεση στο δικαστήριο; (δίνεις)  

       ?…έχει επίσκεψη στους φίλους του (κάνει) 

      ?…λέει συνεχώς παράπονα (κάνει) 

 ? να πάρει την προσοχή (να τραβήξει) 

? πρόσφερα µια ευχή (έδωσα)  

? είδε όνειρα για το µέλλον (έκανε)  

? σκέφτηκε όνειρα για το µέλλον (έκανε)  

? κοίταξε µια µατιά (ρίξε) 
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Τέτοιου είδους παραγωγές δεν είναι απαραίτητα γραµµατικά λάθη, αλλά 

αποτελούν ενδείξεις µιας αφύσικης παραγωγής.  

Αυτή την απόκλιση στην παραγωγή την ερµηνεύσαµε ως εξής: Ο φυσικός 

οµιλητής έχει διαισθήσεις, διαθέτει την ικανότητα να παράγει τυπικούς 

συνδυασµούς στη γλώσσα, ενώ ο µη φυσικός οµιλητής, ακόµη και σε 

προχωρηµένο στάδιο ελληνοµάθειας µετά από συστηµατική διδασκαλία της 

γλώσσας στην τάξη, δεν έχει την ανάλογη γλωσσική συµπεριφορά. Αυτή την 

ικανότητα του φυσικού οµιλητή την ονοµάσαµε συµφραστική ικανότητα 

(collocational competence) και τη θεωρήσαµε µέρος της γενικότερης γλωσσικής 

(linguistic) και επικοινωνιακής (communicative) ικανότητάς του. 

 Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις απαντούν στη βιβλιογραφία της εφαρµοσµένης 

γλωσσολογίας. Εύκολα θα µπορούσε τότε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για 

χρήση της γλώσσας, µια και οι συγκεκριµένοι επιστηµονικοί κλάδοι ασχολούνται 

µε τη χρήση. ∆ιαπιστώσαµε όµως ότι αυτό δεν αληθεύει. Οι λεξι(λογι)κές 

συνάψεις ανήκουν στο γλωσσικό σύστηµα.  

 Η Γενετική Γραµµατική αναλύει τα light verb constructions. Οι δοµές µε 

light verb είναι δοµές στις οποίες: 

Α. υπάρχει ένα ισχυρό ουσιαστικό που µεταφέρει τα ορίσµατά του στο ρήµα και 

το ρήµα είναι «κενό» σηµασίας 

Β. ένα αµετάβατο ρήµα επαναναλύεται σε περίφραση (laugh=give a laugh).  

Η ανάλυση των light verb constructions δεν ανταποκρίνεται στους συνδυασµούς 

µας, καθότι στα ελληνικά παραδείγµατα από τη µια µεριά το ουσιαστικό δεν είναι 

το κυρίαρχο στοιχείο του κατηγορήµατος και από την άλλη δεν υπάρχει «κενό» 

ρήµα.  

 Οι αναλύσεις όµως που παίρνουν ως βάση το ρήµα δεν επαρκούν για τις 

λεξι(λογι)κές συνάψεις που είναι περιφράσεις. Για τις περιφράσεις εξυπηρετεί µια 

ανάλυση που να εστιάζει το ενδιαφέρον της στη δοµή. Η Γραµµατική των 

∆οµικών Σχηµάτων (Construction Grammar) µελετά τα δοµικά σχήµατα 

(constructions) της γλώσσας. Τα δοµικά σχήµατα είναι ενότητες µεγαλύτερες από 

τη λέξη οι οποίες εµφανίζουν κάποια ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. 

Παρουσιάζουν σηµασιολογικές, συντακτικές ή λεξιλογικές ιδιαιτερότητες και 
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ενδέχεται να έχουν λεξιλογικά ανοιχτά µέρη. Παρ’ όλα αυτά διέπονται από 

κανονικότητα.  

Θεωρήσαµε τις λεξι(λογι)κές συνάψεις δοµικά σχήµατα και τους αποδώσαµε τις 

παρακάτω ιδιαιτερότητες: 

Α) σηµασιολογικές ιδιαιτερότητες: η σηµασία του συνδυασµού δεν είναι 

συνάρτηση των σηµασιών των επιµέρους συστατικών (λόγω αποδυναµωµένης 

σηµασίας του ενός συστατικού) 

Β) συντακτικές ιδιαιτερότητες:  

1. της ΟΦ: γυµνή ΟΦ που δε γίνεται κλιτικό, που δεν αποσπάται από τη θέση 

µετά το Ρ 

(5) *Ο Γιάννης παίρνει παράδειγµα από τον αδελφό του και η Μαρία το παίρνει 

από τη µάνα της  

(6) ? έριξε στο φαγητό µια µατιά 

2. της περίφρασης: δεν παθητικοποιείται, δεν ονοµατοποιείται 

(7) *µια µατιά ρίχτηκε 

(8) *το ρίξιµο µιας µατιάς 

Αξιοποιώντας την έννοια του περιγράµµατος, θεωρήσαµε ότι υφίσταται ένα 

υπερκείµενο περίγραµµα (superodinate schema) 

 [Ρ + ΟΥΣ + (ΠΡΟΘΦ)] 

του οποίου πραγµατώσεις (subordinate structures) αποτελούν οι επιµέρους 

συνδυασµοί.  

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το δοµικό σχήµα είναι τα παρακάτω: 

 

Α) ΤΟ ΡΗΜΑ  

• είναι ένα από τα βασικά της σηµασιολογικής του οµάδας,   

• είναι απλό µορφολογικά, της δηµοτικής, του καθηµερινού ιδιώµατος και 

συχνόχρηστο 

• Πρόκειται για βασικό ρήµα και η ενέργειά του αφορά το φυσικό κόσµο: 

(9) δίνω, φέρνω, δείχνω     σε κάποιον 

παίρνω, βγάζω, τραβάω, αρπάζω   ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ   από κάπου 

βάζω, ρίχνω, αφήνω, βρίσκω    κάπου 

πιάνω, κρατάω       (στο χέρι) 
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• απαιτεί 3 ορίσµατα  

x: εξωτερικό όρισµα, δράστης ή αποδέκτης 

y: εσωτερικό όρισµα: θέµα 

z: εσωτερικό όρισµα: στόχος, πηγή, τόπος  

• η ρηµατική δράση δηλώνει µεταβολή (transition), δηλαδή, το γεγονός 

τεµαχίζεται σε 2 φάσεις µε ένα τελικό σηµείο αλλαγής.  

(10) cause ([act(x,y)], become (Q(y)))  

• είναι δίπτωτο: αιτιατική, ΠΡΟΘΦ  

 

Β) ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

• είναι αφηρηµένο  

 

Τα δίπτωτα ρήµατα που φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τα οποία 

εξετάσαµε στην έρευνά µας είναι τα 

(11) δίνω, παίρνω, βάζω, βγάζω, ρίχνω, τραβάω, πιάνω, αρπάζω, αφήνω, κρατώ, 

φέρνω, βρίσκω, δείχνω 

Το δοµικό σχήµα των λεξι(λογι)κών συνάψεων είναι ανοιχτό λεξιλογικά. Τα 

συστατικά του συνδυασµού (Ρ, ΟΥΣ) καλύπτονται µε τις «κατάλληλες» λεξικές 

µονάδες. Οι «κατάλληλες» λεξικές µονάδες καθορίζονται από τη σηµασία των 

συναπτόµενων συστατικών.  

Το δοµικό αυτό σχήµα δεν είναι στατικό αλλά διαβαθµίζεται. Η 

διαβάθµιση αυτή έχει ως αφόρµηση το πρωτοτυπικό ρήµα. Στηρίξαµε την 

ανάλυσή µας στο πρωτοτυπικό ρήµα και κινηθήκαµε από το ρήµα στη 

λεξι(λογι)κή σύναψη. Βασίσαµε την ανάλυσή µας στην ορισµατική δοµή και τους 

θεµατικούς ρόλους του κατηγορήµατος από τη µια και στην εννοιακή δοµή και τη 

σηµασιολογική αποσύνθεσή του από την άλλη.  

Το πρωτοτυπικό ρήµα και η σύστασή του (ορίσµατα: δράστης ή 

αποδέκτης, θέµα, στόχος ή πηγή ή τόπος, βασικό ρήµα µε ενέργεια στο φυσικό 

κόσµο, ρηµατική δράση: µεταβολή) «επιτρέπει» τη συνεµφάνιση µε αφηρηµένα 

ουσιαστικά και τότε κινητοποιείται µια διαδικασία. Πρόκειται για διαδικασία 

σηµασιολογικής αποδυνάµωσης του ρήµατος µε τελικό σηµείο την 



 202

απολεξικοποίησή του. Με τον όρο απολεξικοποιηµένο ρήµα σε καµία περίπτωση 

δεν εννοούµε «κενό» ρήµα αλλά ρήµα αποδυναµωµένο σηµασιολογικά.  

 

1ο στάδιο 

Η διαδικασία εκκινείται µε τη µεταφορά της δράσης από το πεδίο του φυσικού 

κόσµου στο πεδίο του αφηρηµένου κόσµου (metaphor)  

(12) δίνω (=παρέχω, προσφέρω) θάρρος, χαρά, δύναµη  

παίρνω (=αποκτώ) θάρρος, χαρά, δύναµη   

κρατώ (=διατηρώ) την υπόσχεσή µου, την αξιοπρέπειά µου 

φέρνω (=δηµιουργώ) εµπόδια, αντιρρήσεις, αναστάτωση 

δείχνω (=εκφράζω) χαρά, σεβασµό, αγάπη 

Μια αφηρηµένη έννοια (χαρά, θάρρος, ιδέα, αντίρρηση, υπόσχεση, καταφύγιο 

κ.λπ.)  αποτελεί το θέµα. Το θέµα ελέγχεται από το ρήµα. Ο δράστης επηρεάζει 

αυτή την αφηρηµένη έννοια. Ο στόχος, η πηγή και ο τόπος υφίστανται ως 

εννοιακά στοιχεία της νέας δοµής και πραγµατώνονται συντακτικά µε την 

ΠΡΟΘΦ. Η γεγονοτική δοµή αποτελείται από 2 φάσεις, στη δεύτερη φάση υπάρχει 

αλλαγή, µεταβολή. 

Το ρήµα υπάρχει ως ανεξάρτητη οντότητα µέσα στη φράση. Μπορεί να αποδοθεί 

µόνο του, ανεξάρτητα από το ουσιαστικό, αφού φέρει τη δική του σηµασία. 

 

2ο στάδιο 

Η περίφραση αντιστοιχεί  σε ένα µονολεκτικό ρήµα  

(13) δίνω προσοχή-προσέχω 

 ρίχνω µια µατιά-κοιτάζω 

 παίρνω γεύση-γεύοµαι 

Η ΠΡΟΘΦ ανάγεται είτε στο ρήµα είτε στο ουσιαστικό είτε και στα δύο. Το 

συµπλήρωµα του ρήµατος και του ουσιαστικού ταυτίζονται  

(14) βάζω σε – υπογραφή σε 

δίνω σε – τέλος σε 

Αυτή η ταύτιση ευνοεί τη χαλάρωση της σχέσης του ρήµατος µε το δεύτερο 

συµπλήρωµά του και ανοίγει το δρόµο για την απώλεια του συγκεκριµένου 

συµπληρώµατος στο επόµενο στάδιο.  
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Η µετάβαση σε αυτό το στάδιο συντελείται µε τη µετατόπιση του θέµατος από την 

ΟΦ στην ΠΡΟΘΦ. Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός νέου θέµατος.  

 (15) βάζω υπογραφή στο κείµενο    (θέµα) 

ρίχνω µια µατιά στο φαγητό 

Η µετατόπιση του θέµατος συνιστά ταυτόχρονα απώλεια του στόχου/πηγής/τόπου.  

Το γεγονός της µεταβολής (αλλαγής) µετατοπίζεται και αφορά το επόµενο όρισµα.  

Η κατεύθυνση της ρηµατικής ενέργειας (force dynamics) όµως δε µεταβάλλεται 

Α) από τον κύριο συµµετέχοντα 

δίνω, βάζω, ρίχνω, δείχνω, φέρνω, αφήνω  

(16) έδωσα µορφή στις σκέψεις µου 

Β) προς τον κύριο συµµετέχοντα  

παίρνω, βγάζω, αρπάζω, τραβάω 

(17) πήραµε γεύση από την πόλη 

 Το παρόν στάδιο αποτελεί το στάδιο µεταίχµιο. Είναι το µεταίχµιο για την 

αλλαγή: χαλαρώνει µια σχέση, η σχέση ρήµατος και ορισµάτων του, 

ρήµα:   y   z 

θέµα   στόχος / πηγή / τόπος   ⇒ 

ρήµα:   y   z 

           θέµα <  Ρ + ΟΥΣ   [στόχος / πηγή / τόπος]  

και επαναπροσδιορίζεται στο επόµενο στάδιο. 

 

3ο στάδιο  

Η διαδικασία καταλήγει στην απολεξικοποίηση του ρήµατος. 

∆ιαπιστώθηκαν 3 εσωτερικά στάδια: 

 

Α΄ εσωτερικό στάδιο: σηµασιοσυντακτική υπεροχή του ουσιαστικού   

Ο επαναπροσδιορισµός της περίφρασης ευνοεί το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό δίνει 

τα εσωτερικά ορίσµατα 

(18) πήρα απόφαση να µην ξανακαπνίσω 

Στην ουσία γεννάται νέο γεγονός µε νέους συµµετέχοντες. Στο παρακάτω 

παράδειγµα το γεγονός µετεξελίσσεται σε δραστηριότητα/δράση (activity) 

 (19) έβαλα στοίχηµα µε το Νίκο ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 
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Β΄ εσωτερικό στάδιο: µετα-όρισµα φράσης  

Η περίφραση παράγει ένα νέο όρισµα σε αιτιατική, ένα µετα-όρισµα  

(20) παίρνω τηλέφωνο το Νίκο 

Γεννάται ένα νέο γεγονός. Το γεγονός αυτό ενέχει µεταβολή, τεµαχίζεται σε 2 

φάσεις µε ένα τελικό σηµείο αλλαγής, αλλά πρόκειται για νέα µεταβολή και όχι 

αυτήν του πρωτοτυπικού ρήµατος. 

Οι συµφραστικοί συνδυασµοί δηµιουργούνται µόνο µε ρήµατα που στην εννοιακή 

τους δοµή υπάρχει δράστης (παίρνω, βάζω, βγάζω, τραβάω). Ο δράστης είναι 

βασικό εννοιακό στοιχείο της περίφρασης.  

 

Γ΄ εσωτερικό στάδιο: γυµνή φράση   

Η µετάβαση συντελείται µε τη γένεση νέων φράσεων. Πρόκειται για γυµνές 

φράσεις που δεν εµφανίζουν κανένα εσωτερικό όρισµα και, κατ’ επέκταση, κανένα 

υποχρεωτικό συµπλήρωµα.    

(21) βάζω τα κλάµατα, βγάζω µια κραυγή, ρίχνω χορό, τραβάω βάσανα 

Η συµφραστικότητα πυροδοτείται κυρίως από δευτερεύοντα στοιχεία της 

σηµασίας του ρήµατος: 

(22) βάζω τα κλάµατα (έναρξη της πράξης) 

(23) τραβάω βάσανα (αργά, µε κόπο) 

(24) αρπάζω µια γρίπη (απρόσµενα, ξαφνικά) 

Και σε αυτή την περίπτωση γεννάται νέο γεγονός, µε πιο σαφή και παγιωµένα 

συστατικά: ένας µόνο συµµετέχων: δράστης-βιώνων, περιγραφή ψυχολογικής και 

σωµατικής κατάστασής του. 

 Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ο κύριος συµµετέχων της εννοιακής 

δοµής (δράστης ή αποδέκτης) µεταβάλλεται. Με τη συµβολή της σηµασίας του 

ουσιαστικού ο δράστης εµπλουτίζεται σε δράστη-βιώνοντα, ο αποδέκτης σε 

αποδέκτη-βιώνοντα.   

(25) δίνω θάρρος, δύναµη, κουράγιο (δράστης-βιώνων) 

 βγάζω χρήµατα, κέρδος (δράστης-βιώνων) 

παίρνω γεύση (αποδέκτης-βιώνων) 

Σε περιφράσεις στο 3ο στάδιο της διαδικασίας ο κύριος συµµετέχων δε 

µεταβάλλεται απλώς αλλά µεταλλάσσεται σε κάτι άλλο: 



 205

(26) αρπάζω µια γρίπη 

Ο δράστης έχει µεταλλαχθεί σε βιώνοντα. 

Ακόµα όµως και σε αυτή την περίπτωση η περίφραση δε συντίθεται τυχαία. 

Σηµασιακά συστατικά του ρήµατος αποτελούν το κίνητρο για τη συνεµφάνιση µε 

το ουσιαστικό. Όπως προείπαµε, το σηµασιακό στοιχείο «ξαφνικά, απρόσµενα» 

του ρήµατος αρπάζω αποτελεί το έναυσµα για τη συνεµφάνισή του µε τα 

ουσιαστικά γρίπη, αρρώστια, συνάχι, κρυολόγηµα.  

Η ανάλυση που ακολουθήσαµε αποδεικνύει ότι λαµβάνει χώρα µια 

διαδικασία από το πρωτοτυπικό ρήµα στην περίφραση. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της διαδικασίας το ρήµα αποδυναµώνεται σηµασιολογικά, αλλά δεν καταργείται. 

Η σηµασιολογική αποσύνθεση των κατηγορηµάτων απέδειξε ότι κινητήρια 

δύναµη πίσω από την περιορισµένη συµφραστικότητα των λεξι(λογι)κών 

συνάψεων αποτελεί η σηµασία των συναπτόµενων λέξεων. Οι συµφραστικοί 

συνδυασµοί σε καµία περίπτωση δεν είναι αυθαίρετοι.  

 Η διαδικασία και η σηµασιολογική αποσύνθεση των συµφραστικών 

παραγωγών πιστοποιούν ότι οι λεξι(λογι)κές συνάψεις ανήκουν στο γλωσσικό 

σύστηµα. ∆εν πρόκειται όµως ούτε για ανοιχτούς συνδυασµούς (το ρήµα σαφώς 

είναι αποδυναµωµένο, δεν είναι το πρωτοτυπικό) αλλά ούτε και για παγιωµένους, 

κλειστούς, συνδυασµούς χωρίς δυνατότητα λεξικής εναλλαγής των στοιχείων. Οι 

λεξι(λογι)κές συνάψεις έχουν ανοιχτά λεξιλογικά κενά, τα οποία καλύπτονται µε 

προϋποθέσεις.  

 Ως συνέπεια των παραπάνω ερµηνεύσαµε τις διαισθήσεις του φυσικού 

οµιλητή για τη συµφραστικότητα των λέξεων. Οι λεξι(λογι)κές συνάψεις ανήκουν 

στο γλωσσικό σύστηµα και η συµφραστική ικανότητα του φυσικού οµιλητή 

διαπιστώνεται µέσα από την παραγωγή αποδεκτών συνδυασµών.  

Επειδή όµως στόχος µας είναι ο µη φυσικός οµιλητής, προβληµατιστήκαµε 

σχετικά µε τη διδασκαλία των λεξι(λογι)κών συνάψεων µέσα στην τάξη µέσω της 

εµβάθυνσης στη λεξική γνώση.   

Εµβάθυνση στο λεξιλόγιο δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο σε µια συστηµατική 

και εµπρόθετη διδασκαλία του λεξιλογίου αυτού. Σε µια τέτοια διαδικασία οι 

µαθητές γνωρίζουν ότι στόχος τους είναι να µάθουν λέξεις, γνωρίζουν ποιες 

ακριβώς είναι οι λέξεις-στόχος και συστηµατοποιείται ενδελεχής επεξεργασία των 
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λέξεων. Αυτού του είδους τη διδασκαλία προκρίναµε για το λεξιλόγιο µας. 

Χωρίσαµε τη διδασκαλία στη φάση της παρουσίασης (ερµηνείας) του λεξιλογίου 

και στη φάση του ελέγχου και εµπέδωσής του.  

∆ε δώσαµε έµφαση σε µεµονωµένα ρήµατα (π.χ. το ρήµα δίνω, παίρνω κ.λπ.), 

όπου θα παρουσιαζόταν το ρήµα µε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς που 

δηµιουργεί αλλά στην παρουσίαση των συµφραστικών συνδυασµών σε οµάδες µε 

βάση κάποιο/α κοινά στοιχεία σηµασίας τα οποία εµφανίζουν.  

Στο επίπεδο των ενδιάµεσων  παρουσιάζονται οι πιο ανοιχτοί συνδυασµοί (1ου και 

2ου σταδίου) χωρισµένοι σε οµάδες µε βάση κάποιο/α κοινά σηµασιακά συστατικά 

που παρουσιάζουν. Στο επίπεδο των προχωρηµένων παρουσιάζονται οι πιο 

παγιωµένοι συνδυασµοί, αυτοί που περιγράφουν την ψυχολογική και σωµατική 

κατάσταση του βιώνοντα και οι συνδυασµοί µε απολεξικοποιηµένο ρήµα, οι 

οποίοι συνιστούν µοναδικές επιλογές.  

Οι συνδυασµοί εµπεδώνονται µε κατάλληλες δραστηριότητες, στις οποίες στόχος 

είναι να εξασκηθεί ο φοιτητής στα όρια της συµφραστικότητας των ρηµάτων.  

Ο κατάλογος των λεξι(λογι)κών συνάψεων (παράρτηµα) αξιοποιείται επίσης στη 

διδασκαλία ως πηγή άντλησης παραδειγµάτων για τις δραστηριότητες. 

 Σε αυτό το σηµείο τελειώνει η παρουσίαση της συγκεκριµένης µελέτης. 

Στη συγκεκριµένη µελέτη περιγράψαµε µε τη θεωρητική γλωσσολογία ένα ζήτηµα 

χρήσης της γλώσσας. Αποδείξαµε ότι το συγκεκριµένο φαινόµενο έχει άµεση 

σχέση µε τη χρήση και τη φυσικότητα στο λόγο αλλά στην ουσία ανήκει στο 

γλωσσικό σύστηµα. Είναι ένα φαινόµενο που κινητοποιεί τη θεωρία και τη χρήση 

της γλώσσας.  

Στο πλαίσιο της επέκτασης της έρευνας εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

διαγλωσσική µελέτη των συνδυασµών αυτών. Η συµφραστικότητα µπορεί να 

διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα (ρίχνω µια µατιά-have a look) αλλά µια 

βαθύτερη ανάλυση ίσως θα αποδείξει ότι κάτι τέτοιο είναι µόνο η επιφάνεια και 

ότι υπάρχει καθολικότητα στο µηχανισµό των λεξι(λογι)κών συνάψεων: α) στα 

ρήµατα (2-3 συµµετέχοντες, φυσικός κόσµος, µεταβολή), β) στη διαδικασία 

σηµασιολογικής αποδυνάµωσης του ρήµατος και γ) στην τάξη ονοµάτων 

(αφηρηµένα ουσιαστικά). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Λεξι(λογι)κές συνάψεις της νέας ελληνικής 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ρήµατα και οι λεξι(λογι)κές συνάψεις 

που σχηµατίζουν ανά στάδιο της διαδικασίας. Εξαιρούνται τα πρωτοτυπικά 

ρήµατα και οι στερεότυπες φράσεις. Επιπλέον, εξαιρούνται οι τεχνικοί όροι του 

τύπου 

(1) ασκώ κριτική, συγκαλώ σύσκεψη, εκφωνώ λόγο   κ.λπ. 

Περιλαµβάνονται, όµως τα ρήµατα κάνω και έχω, τα οποία αν και δε µας 

απασχόλησαν στην έρευνά µας, διότι είναι µονόπτωτα, σχηµατίζουν πληθώρα 

περιφράσεων. 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

δίνω 

αγάπη  

άδεια 

αισιοδοξία  

αξία 

αυτοπεποίθηση  

τις βάσεις 

βοήθεια 

γνώση  

δάνειο 

διαταγή 

δουλειά  

δύναµη  

τη δυνατότητα 

εικόνα  

ελπίδα 

εµπειρία  

ενέργεια 

εντολή 

εξουσία 

ερέθισµα 

την ευκαιρία  

ευλογία 

ευχαρίστηση 

ευχή  

εφόδια 

ζωή 

θάρρος 

ικανοποίηση 

κατάρα 

κίνητρο 

κλοτσιά  

κουράγιο  

όψη 

παραγγελία 

ανακούφιση 

αναφορά 

απάντηση 

αρχή 

γιατρειά  

δίκιο  

ενίσχυση 

εξήγηση 

κλίση  

λύση 

µορφή 

σχήµα 

ερµηνεία 

όρκο 

προσοχή 

στροφή 

συγκίνηση 

τέλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διαγώνισµα σε  

το δικαίωµα σε να 

εξετάσεις σε  

µάχη για 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  

   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

δίνω 

παράδειγµα 

πληροφορία 

προθεσµία 

προοπτική 

στέγη 

στήριξη 

συγχαρητήρια 

συγχώρεση 

συµβουλή 

φιλί 

χάδι  

χαστούκι 

υπόσχεση 

ώθηση 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

 

παίρνω  

άδεια  

αισιοδοξία 

απογοήτευση 

απουσία  

βάσεις 

βοήθεια  

γνώση  

δάνειο  

δουλειά  

δύναµη 

ελπίδα 

εµπειρία 

ενέργεια 

εντολή 

ερέθισµα  

εφόδια  

ευλογία  

ευχαρίστηση 

θάρρος  

ικανοποίηση  

κίνητρο  

κουράγιο 

παραγγελία 

παράδειγµα 

πληροφορία 

στεναχώρια  

στήριξη 

συγχαρητήρια 

συγκίνηση 

συµβουλή 

ταραχή  

υπόσχεση  

ώθηση 

απάντηση 

αποστάσεις 

αφορµή 

γεύση  

µια λαχτάρα 

µια τροµάρα 

έναν φόβο 

µια χαρά 

 

 

απόφαση να 

εκδίκηση από για  

θέση σε 

µέτρα για/υπέρ/κατά 

πρωτοβουλία να 

 

τηλέφωνο αέρα  

ανάπτυξη 

ανάσα  

άνοδο  

αξία  

διαζύγιο 

έκφραση 

κιλά 

το µπάνιο µου 

πόζα 

στάση 

έναν ύπνο 

χρώµα 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

βάζω 

αγάπη  

βάση  

γκολ 

γνώση  

δάνειο  

διαγώνισµα  

(πολλή, λίγη) δουλειά 

θέµα  

θεµέλια  

µια ιδέα  

καλάθι 

κανόνες  

µυαλό 

όρους 

χρέος 

αρχή  

σηµάδι  

τέλος 

υπογραφή 

φωτιά 

 

όρο να 

πείσµα να 

σκοπό να  

στοίχηµα να 

 

τιµωρία τα γέλια 

τα κλάµατα 

κιλά  

τις φωνές 

τα χάχανα 

 

 
 

 

βγάζω 

εισόδηµα(τα) 

εµπειρία  

έσοδα  

ιδέα  

κέρδος 

όφελος 

πόρους 

χρήµα(τα) 

 

 

 απόφαση να 

διαταγή να 

εγκύκλιο να  

λόγο σε  

το συµπέρασµα ότι 

φωτογραφία 

φωτοτυπία  

αίµα  

έναν αναστεναγµό 

δόντι  (το µωρό) 

µια κραυγή  

έναν λυγµό  

πύον 

ρίζες 

υγρό  

µια φωνή 

χορτάρι 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

ρίχνω 

την αξία  

µια άποψη 

το βάρος 

µια γνώµη  

εισήγηση  

την ευθύνη 

µια ιδέα 

καρπαζιά  

κλοτσιά  

προσπάθεια  

µια πρόταση 

σκέψη 

σφαλιάρα 

την τιµή 

χαστούκι 

ένα βλέµµα 

µια µατιά 

φως 

  µια βόλτα 

κούνηµα  

ξάπλες  

έναν ύπνο 

χορό 

 

 

 

 
 

τραβάω  

την προσοχή 

 

  

 

φωτογραφία βάσανα 

δεινά  

δυσκολίες  

καηµούς  

κούραση  

πίκρες  

στενοχώριες 

ταλαιπωρία 

 
 

 

πιάνω 

  γνωριµία µε 

δουλειά σε 

θέση σε για  

καβγά µε 

κουβέντα µε 

συζήτηση µε 

σχέση µε 

φιλία µε 

 

 

µούχλα 

στεριά 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

αρπάζω 

την ευκαιρία    µια αρρώστια  

µια γρίπη 

µια ίωση 

συνάχι 

φωτιά 

 
 

 

 

 

κρατώ 

την αξία 

την αξιοπρέπειά  µου 

τη γνώµη µου  

τη δουλειά 

τις επιφυλάξεις µου 

τη θέση µου 

το θυµό µου  

το λόγο µου 

µυστικό 

την οργή µου 

τις παραδόσεις 

τα προσχήµατα 

τους τύπους 

την υπόσχεσή µου 

την ψυχραιµία µου 

 αποστάσεις από  

ισορροπία ανάµεσα σε 

σηµειώσεις από 

 

 

  

 
 

αφήνω 

µήνυµα  

ίχνη 

 

 

 

(καλές, κακές) 

εντυπώσεις 

  έναν αναστεναγµό 

γένια 

µαλλιά 

µούσι 

νύχια 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  

   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

 

φέρνω 

αγαλλίαση 

άγχος  

αγωνία  

αηδία 

ακαταστασία 

ανακούφιση 

αναστάτωση 

ανησυχία 

αντίρρηση 

αντίσταση 

αποτέλεσµα 

βήχα  

βοήθεια 

γρουσουζιά  

δουλειά  

είδηση 

εµπόδια 

ένταση  

την καταστροφή 

µαντάτα  

µπελάδες  

νέα 

νύστα 

πανικό  

προβλήµατα  

σύγχυση  

συµφορές 

ταλαιπωρία  

ταραχή  

τρόµο 

φασαρία 

φόβο  

το χάος 

χαρά 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

 

δείχνω 

αγάπη  

ανεκτικότητα 

αλληλεγγύη  

αλληλοβοήθεια 

ανοχή 

αγένεια 

αφοσίωση 

καλή/κακή διάθεση 

ειλικρίνεια  

εκτίµηση 

εµπιστοσύνη 

ευγένεια 

ευγνωµοσύνη 

κατανόηση 

οικειότητα  

πνεύµα συνεργασίας 

τις προθέσεις µου 

σεβασµό  

συµπάθεια 

συµπαράσταση 

συµπόνια 

συναδελφικότητα 

συνεργατικότητα 

υπακοή  

φιλία 

χαρά 

προτίµηση ενδιαφέρον για 

 

 υποµονή 

ψυχραιµία 

 

 



 216

 
 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

 

βρίσκω 

αγαλλίαση  

αγάπη 

ανταπόκριση 

αντίδραση 

απήχηση  

γαλήνη  

δουλειά  

τον εαυτό µου 

ηρεµία  

ησυχία  

καταφύγιο  

παρηγοριά  

στέγη  

στοργή 

συµπαράσταση 

ψυχική ισορροπία 

 

 

αφορµή να  

δυσκολία να  

ερµηνεία σε/για  

λύση σε/για 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  
   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

κάνω 

δουλειά  

δουλειές 

 αλλαγή σε 

αντιγραφή από σε 

δοκιµή σε  

εγχείριση σε  

εισήγηση σε να 

εµπόριο + γενική 

εντύπωση σε 

εξυπηρέτηση σε 

έξωση σε 

επανάληψη σε 

επίθεση σε  

έρευνα σε  

ευχή σε να 

κράτηση σε 

µετατροπή σε 

παραγγελία σε 

παρατήρηση σε για 

παρέα µε 

πρόβα σε 

προσπάθεια για 

πρόταση σε να 

µια σκέψη να  

σύγκριση ανάµεσα σε 

σύµβαση µε για 

τάµα σε να 

ένα ταξίδι σε  

τηλεφώνηµα σε  

χρήση + γενική 

 βόλτα  

δίαιτα  

διακοπές  

έρωτα  

ησυχία 

θόρυβο  

µάθηµα  

µπάνιο 

περίπατο 

φασαρία  

φόνο 
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 1ο στάδιο 2ο στάδιο  3ο στάδιο  

   3.1. 3.2. 3.3. 

 
 

 

 

 

 

έχω 

άδεια  

αξία 

τις βάσεις  

δάνειο  

δουλειά  

στέγη 

 

 

 

 

 αγάπη  για 

άγχος για 

αγωνία για 

άδεια να 

αισιοδοξία ότι  

ανάγκη να  

αντίρρηση σε/να 

γνώµη για  

τη γνώµη ότι 

δεσµό µε  

δίκιο σε  

τη δύναµη να  

τη δυνατότητα να 

εµπιστοσύνη σε 

εξουσία να 

επιθυµία να 

ευθύνη για 

ευκαιρία να  

εφαρµογή σε  

το θάρρος να 

την ικανότητα να 

καηµό να 

κουράγιο να 

όρεξη να  

πόθο να 

πρόσβαση σε 

πάθος για 

σχέση µε 

την τόλµη να  

 ανησυχία 

αυτοπεποίθηση  

µια δίψα  

δυσκολίες 

δυσφορία 

ένταση  

κατανόηση  

µια πείνα  

στενοχώριες 

ταραχή 
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