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Οι σηµασίες της «σηµασίας» 

 
1) What know they of England, who only England know? !!!! σηµασία / νόηµα ή «πρώτη 
σηµασία» (D. Davidson) ≈ λεξική σηµασία + αρχές σύνθεσης [!!!!οργάνωση σε λεξι-
κά πεδία] (!!!! παραδηλώσεις, υπονοήµατα) 

2) Η οµάδα µου/του θα κερδίσει το πρωτάθληµα. !!!! (πρώτη) σηµασία ≠ (σηµασιολογικό) 
περιεχόµενο 

3) Αυγερινός, Αποσπερίτης, Πλανήτης Αφροδίτη. !!!! σηµασία ≠ αναφορά / δήλωση
4) Στο περιγιάλι το κρυφό 
κι άσπρο σαν περιστέρι 
διψάσαµε το µεσηµέρι· 
µα το νερό γλυφό.  
Πάνω στην άµµο την ξανθή 
γράψαµε τ� όνοµά της· 
ωραία που φύσηξεν ο µπάτης 
και σβήστηκε η γραφή. 

Με τι καρδιά, µε τι πνοή, 
τι πόθους και τι πάθος 
πήραµε τη ζωή µας· λάθος! 
κι αλλάξαµε ζωή.  
(Γιώργου Σεφέρη, «Άρνηση»)  
!!!! υποσήµανση, παραδήλωση, βι-
ωµατική σηµασία, ποιητική λει-
τουργία, «ερµηνεία», � 

5) Α. Πολεµική. Πολλοί διανοούµενοι κυριεύονται από την ιδέα ότι πολεµούν, αγωνίζονται, 
µάχονται «γύρω από» (< οµηρ. περί) τις ιδέες τους, τις οποίες προασπίζονται από αντίπα-
λα επιχειρήµατα. Συµπαρατάσσονται και εκστρατεύουν γι� αυτές επιστρατεύοντας όλα τα 
µέσα. Υπηρετούµε ιδέες και υπό ιδέες. Ανήκουµε σε στρατόπεδα, σε παρατάξεις. Οι φίλοι 
µας, οι συναγωνιστές µας, οι οµοϊδεάτες µας θα µας καλύψουν, δεν θα µας αφήσουν έκθε-
τους στο πεδίο των προσωπικών µας µαχών, στις  επιπλήξεις και στις προσβολές. Προ-
σπαθούµε ν� αντιµετωπίσουµε τους συνοµιλητές µας, να τους κατατροπώσουµε. Τους θά-
βουµε, όταν δεν είναι παρόντες. Άλλωστε, είναι βλήµατα. Ξεσπαθώνουµε, εµπλεκόµαστε 
σε διαξιφισµούς. Οι λογοµαχίες είναι λογχοµαχίες, γεµάτες προσωπικές  αιχµές. Η παρά-
ταξη και η ανάπτυξη των επιχειρηµάτων έχει σηµασία, γιατί µπορεί κάποιος να τα απο-
κρούσει ή να τα αντικρούσει. Πολλά επιχειρήµατα είναι τρωτά και ευπρόσβλητα - στρέ-
φονται εναντίον µας. Οι σκοποί είναι στόχοι. Καλές οι ιδέες, αλλά να χτυπήσουµε και κα-
µιά θέση. Καταρρίπτουµε, υποσκάπτουµε, υπονοµεύουµε, ανατρέπουµε θεωρίες, πρόσωπα, 
επιχειρήµατα, αξίες. (προσαρµογή από το Metaphors we live by των G. Lakoff & M. 
Johnson.) !!!! α. λεξικά / σηµασιολογικά πεδία, β. γενικευµένες προϋποθέσεις: ιδέες 
>> πόλεµος, επιχειρηµατολογία >> πολεµική [µεταφορική οργάνωση των κειµένων] 
Β. ∆ΙΑ ΤΙ ΤΡΙΨΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΠΑΥΟΜΕΘΑ ΤΩΝ ΠΤΑΡΜΩΝ; ∆ΙΑ ΤΙ ΤΩ ΕΝΙ ΟΦΘΑΛΜΩ 
ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΟΡΩΣΙΝ Η ΤΟΙΝ ∆ΥΟΙΝ; ∆ΙΑ ΤΙ ΟΡΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΑΛΙ-
ΣΤΑ ΕΠΙ∆Ι∆ΟΑΣΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΥΘΡΙΑΝ, ΑΙΣΧΥΝOΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΑ ΩΤΑ; ∆ΙΑ ΤΙ ΘΑΤΕΡΟΥ ΚΑΤΑΛΗ-
ΦΘΕΝΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΑΤΕΝΙΖΕΙ ΜΑΛΛΟΝ; ∆ΙΑ ΤΙ ΟΙ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΙ ΟΥ ΓΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΦΑΛΑΚΡΟΙ; (Ψευδο-Αριστοτέλους Προβλήµατα ΛΑ') !!!! γενικευµένη προϋπό-
θεση: φυσική των τεσσάρων στοιχείων.  

6) Αγαπητοί κύριοι, η φοιτήτριά µου Χ Ψ του Ζ γνωρίζει άριστα την ελληνική, παρακο-
λούθησε τα µαθήµατά µου και εξετάστηκε σε αυτά µε επιτυχία. Είναι εργατική και φι-
λόπονη. Υµέτερος, � [ως παράδειγµα συστατικής επιστολής για µεταπτυχιακές σπου-
δές] !!!! αποφαντική πράξη: περιγραφή, κατευθυντική πράξη: σύσταση, υπονόηµα: 
«δεν είναι καλή η φοιτήτρια» 

 



Παράδειγµα 
 
εφ. Η Καθηµερινή, 15-3-2003, σ. 1: Η υφήλιος σε παροξυσµό � Απειλές και διπλωµατικός 
πυρετός εντός και εκτός ΟΗΕ, λίγο πριν από τον πόλεµο ― � και τα Βαλκάνια σε κρίση 
Μετά τη δολοφονία του Σέρβου πρωθυπουργού Τζίντζιτς ― Κλονίζονται οι αγορές. 
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Εντοπίστε: 1. αφηγηµατική δοµή, 2. προϋποθέσεις, 3. υπονοήµατα / µηχανισµούς συνάφει-
ας. Mε ποιους τρόπους αλλελεπιδρούν; Προσέξτε: τον σχεδιασµό της σελίδας, τη λειτουργία 
της παράθεσης για τη δηµιουργία συνάφειας, τη χρήση του παρατατικού. 

 

http://www.kathimerini.gr/

