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Περίληψη

Ένα κομμάτι της γλωσσικής αλλαγής αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το λεξιλόγιο που 

δεν είναι οικείο στους φυσικούς ομιλητές μίας γλώσσας. Οι άγνωστες λέξεις βρίθουν στην 

καθημερινότητά μας, με μεγάλο μέρος από αυτές να αποτελούν νεολογισμούς, δηλαδή 

προσφάτως εισαγμένες λέξεις.

Για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά σε αυτές τις περιπτώσεις της γλώσσας, 

επιστρατεύονται μία σειρά από στρατηγικές που μας οδηγούν στην απόδοση ερμηνειών στις 

λέξεις που δεν γνωρίζουμε. Τις στρατηγικές αυτές προσπαθήσαμε να καταγράψουμε και να 

παρουσιάσουμε στην εργασία μας. Για την επίτευξη του στόχου μας, ύστερα και από 

αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προχωρήσαμε στη χορήγηση μίας αυθεντικής, 

πειραματικής δοκιμασίας στο δείγμα μας. Δώδεκα φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου μας επιλέχθηκαν και συμμετείχαν εθελοντικά 

στην έρευνα. Το έργο τους ήταν να προσπαθήσουν να δώσουν ερμηνείες σε μεταφραστικά 

δάνεια ειδικών λεξιλογίων, όπως ψυχολογίας και γλωσσολογίας, τα οποία συνάντησαν 

αποπλαισιωμένα αλλά και μέσα σε κείμενο, εξωτερικεύοντας παράλληλα τις σκέψεις τους. Η 

φωναχτή σκέψη απέφερε αρκετά δεδομένα σχετικά με τα ερευνητικά μας ερωτήματα και στις 

δύο φάσεις της δοκιμασίας.

Τελικά αποφασίσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις παρατηρούμενες στρατηγικές σε γλωσσικές 

και γνωστικές για τη φάση των μεμονωμένων λέξεων, ενώ σε κειμενικές και εξωκειμενικές 

για τη φάση στην οποία παρέχονταν κείμενο. Σε γενικές γραμμές η παρουσία κειμένου 

φάνηκε να επηρεάζει καθοριστικά το δείγμα μας, ενώ οι διαφορές ανάμεσα στις στρατηγικές 

είναι δυσδιάκριτες. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ερμηνείες που έδωσαν οι 

φοιτήτριες στις λέξεις υπό διερεύνηση.

Λέξεις -  κλειδιά

Στρατηγική, πλαισιωμένες και αποπλαισιωμένες λέξεις, μεταφραστικά δάνεια, αναζήτηση ερμηνείας, 

νέοι ομιλητές, φωναχτή σκέψη
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Abstract
A part of language change is related with the way natural speakers handle unfamiliar 

vocabulary. Unknown words thrive in our everyday life, many of which are neologisms, aka 

recently coined words.

In order to face successfully such linguistic instances, a variety of strategies is used which 

assist us while giving meaning to unknown words. In our thesis we tried to record and present 

these strategies, by reviewing relevant bibliography and administering a task to our 

participants. Twelve female students of the Department of Primary Education of our 

university were chosen and participated voluntarily in our research. The goal of their task was 

to provide meanings to scientific language borrowings of the greek language, mainly from the 

fields of psychology and linguistics, which they encountered decontextualized on the first 

stage and in short passages during the second stage. The data was collected using think-aloud 

protocols, which resulted in a sufficient corpus regarding our hypotheses for both phases of 

our task.

We decided to categorize the observed strategies in linguistic and cognitive strategies for the 

decontextualized phase and in textual and extratextual strategies for the phase where a small 

paragraph was provided. Generally, the presence of a passage affected substantially our 

participants and the differences between these techniques are usually indiscernible to notice. 

Finally, we find great interest in the meanings inferred by our participants, by examining the 

most common responses that we collected, concerning the words in research.

Key -  words

Strategy, contextualized and decontextualized words, language borrowings, meaning search, 

young speakers, think-aloud



Βραχυγραφίες και σύμβολα

Βλ. = Βλέπε

ΚΙ = πρώτος κώδικας επικοινωνίας, μητρική γλώσσα 

Κ2 = δεύτερος κώδικας επικοινωνίας, ξένη γλώσσα 

Μ.τ.σ. = μετάφραση του συγγραφέα 

ΦΣ = φωναχτή σκέψη

[...] = δηλώνουν τμήμα κειμένου που έχει παραλειφθεί 

(...) = δηλώνουν τμήμα ομιλίας που έχει παραλειφθεί 

::: = δηλώνουν παράταση/επίσυρση της κατάληξης λέξεων 

- = δηλώνει διακοπή από την ομιλήτρια 

... = δηλώνουν παύση από την ομιλήτρια.



Εισαγωγή

Οι νέοι καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν άγνωστες λέξεις που συναντούν στο 

περιβάλλον τους, κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για χρήση τεχνικών εξεύρεσης 

του νοήματος. Η αναζήτηση της ερμηνείας βασίζεται σε ενσυνείδητες διεργασίες και 

ενέργειες, οι οποίες εκμεταλλεύονται ποικίλα στοιχεία τόσο σε λεξικό, όσο και σε υπολεξικό 

επίπεδο. Εκτός αυτών, στην επεξεργασία των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι 

ομιλητές εμπλέκονται και οι πληροφορίες που περιέχονται στο γλωσσικό περιβάλλον των 

λέξεων. Έτσι, λοιπόν, στόχος μας είναι να μελετήσουμε την επιρροή του συγκειμένου στη 

νοηματοδότηση λέξεων που συναντούμε πρώτη φορά και να εντοπίσουμε, να 

κατηγοριοποιήσουμε και να αναφέρουμε τις στρατηγικές που συμβάλλουν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Στην εργασία μας θα συζητήσουμε τα ευρήματα ορισμένων παρεμφερών 

μελετών, από το πεδίο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα το 

αφιερώσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας.



-  Θεωρητικό Μέρος



Α) Γλωσσική Αλλαγή

Η φύση είναι γεμάτη από ροή και εξέλιξη. Το σύμπαν μας συνεχώς μεταβάλλεται, με νέες 

μορφές και ιδέες να έρχονται να συμπληρώσουν, να ολοκληρώσουν ή ακόμη και να 

αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Η αλλαγή, ένα φαινόμενο στενά συνδεδεμένο με κάθε 

πτυχή του κόσμου, έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα, μέσα από 

πλήθος φιλοσοφικών και -  μετέπειτα -  επιστημονικών συζητήσεων και τριβών.

Περνώντας, λοιπόν, στη γλώσσα, αξίζει να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο του Saussure: «Ο 

χρόνος αλλάζει τα πάντα: δεν υπάρχει λόγος γιατί η γλώσσα θα πρέπει να αποφύγει αυτό τον 

καθολικό νόμο» (στην Aitchison, 2004: 4, μ.τ.σ.). Όντως, αν αναλογιστούμε τη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται από την κάθε γενιά, αμέσως μπορούμε να εντοπίσουμε αρκετές σημαντικές 

ή και δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις. Βέβαια, οι αλλαγές αυτές μπορεί να μη γίνονται 

αντιληπτές σε καθημερινό επίπεδο, αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι δεν υφίστανται 

τέτοιες αλλαγές. Διότι, ακόμη και η αλλαγή στη συχνότητα χρήσης μιας συγκεκριμένης 

δομής ή μορφής της γλώσσας είναι μέρος της εξέλιξης αυτής.

Η γλωσσική αλλαγή είναι καθολική και επηρεάζει όλες τις γλώσσες. Όμως, αυτή η αλλαγή 

δεν συμβαίνει παράλληλα σε όλες τις γλώσσες ή εξολοκλήρου σε ένα μεμονωμένο γλωσσικό 

σύστημα. Αν κάτι τέτοιο λάμβανε χώρα, η επικοινωνία, που είναι η πρωτεύουσα λειτουργία 

της γλώσσας, δεν θα μπορούσε να επιτελεστεί. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η 

γλωσσική εξέλιξη δεν έχει γραμμικό χαρακτήρα (Καραντζόλα & Φλιάτουρας, 2004: 18). 

Παρ’όλα αυτά, η μελέτη στο συγκεκριμένο τομέα έχει αποκαλύψει πως οι αλλαγές γίνονται 

με παρόμοιους μηχανισμούς για όλες τις φυσικές γλώσσες.

Η σχέση του ανθρώπου ακολουθεί πάντοτε μία διττή διάσταση, όσον αφορά το άγνωστο και 

την αλλαγή. Από τη μία πλευρά είναι πιθανό το εκάστοτε μυστήριο να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον του, με αποτέλεσμα να το ερευνήσει και να δώσει μία απάντηση που να 

εντάσσεται μέσα στην κοινή λογική που τον διέπει. Από την άλλη, οι αντιδράσεις των 

ατόμων μπορεί να λάβουν μία πιο αρνητική διάσταση, με την καλλιέργεια εχθρικών 

συναισθημάτων απέναντι στην αλλαγή και το «νέο». Η ιστορία μπορεί να μας δώσει πλήθος 

παραδειγμάτων που να αντιστοιχούν στην κάθε περίπτωση.

Η γλωσσική αλλαγή άργησε να γίνει κομμάτι άξιο μελέτης για τον κλάδο της γλωσσολογίας. 

Στην αρχή της ανάπτυξης του κλάδου αυτού, τα φαινόμενα γλωσσικής αλλαγής που 

παρατηρούνταν όχι μόνο δεν λαμβάνονταν υπόψη, αλλά στοχοποιούνταν ως λάθη ή ακόμη



και φθορές στις πιο ακραίες περιπτώσεις. Σχολές γλωσσολόγων των αρχών του 20ου αιώνα 

είχαν αποκηρύξει τη γλωσσική αλλαγή, ως μέσο διάβρωσης της γλώσσας, αρχικά, και των 

αξιών και αρχών που ο κάθε πολιτισμός πρέσβευε, στη συνέχεια. Η κάθε γενιά θεωρεί πως η 

γλώσσα των επόμενων γενεών έχει επιδεινωθεί, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό 

επίπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία τάση για εξύψωση της γλώσσας των προγόνων. 

Περιέργως, η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη, ήδη από τον 19° αιώνα 

(Aitchison, 2004: 8-10). Η ίδια ερευνήτρια μιλάει για την αναζήτηση της απόλυτης 

καθαρότητας, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο και καταλήγει:

Η καθαρότητα, επομένως, δεν κάνει υποχρεωτικά τη γλώσσα πιο «καθαρή». Ούτε ευνοεί πάντα 
την παλιότερη μορφή, απλώς μόνο την εξέχουσα (prestigious στο πρωτότυπο) κοινωνικά. [...] 
Εν συντομία, η στάση καθαρότητας απέναντι στη γλώσσα -  η ιδέα ότι υπάρχει ένα απόλυτο 
πρότυπο γλωσσικής ορθότητας, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί -  έχει τις απαρχές της στην 
φυσική, νοσταλγική τάση που συμπληρώνεται και ενισχύεται από κοινωνικές πιέσεις.[...] Βέβαια, 
το γεγονός ότι το κίνημα καθαρισμού είναι λάθος στις λεπτομέρειες που θέτει, δεν αποδεικνύει 
ότι οι καθαριστές γενικώς σφάλλουν, (σελ. 13, μ.τ.σ.)

Όπως γίνεται κατανοητό, οι κοινωνικές τάσεις διαμόρφωσαν και τα ενδιαφέροντα του 

κλάδου της ιστορικοσυγκριτικής (ΙΣ) γλωσσολογίας, οδηγώντας στην αναζήτηση και τη 

σύνθεση του ένδοξου γλωσσικού παρελθόντος. Σημαντικό σημείο στο οποίο στάθηκε η ΙΣ 

γλωσσολογία ήταν η επανασύνθεση της πρωτογλώσσας, δηλαδή του γλωσσικού προγόνου 

συγγενών γλωσσών. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η γλωσσολογία άρχισε να 

εκλαμβάνει τη γλωσσική αλλαγή ως εξέλιξη, χρησιμοποιώντας τον όρο όπως η βιολογία 

(Καραντζόλα & Φλιάτουρας, 2004: 19). Οι σύγχρονες θεωρίες περί γλωσσικής αλλαγής 

λαμβάνουν ποικίλες πορείες, σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986), 

ακολουθώντας διμερή (Saussure) ή τριμερή (Hjelmslev, Coseriu) κατηγοριοποίηση ή 

δίνοντας βαρύτητα στην κοινωνική διάσταση (Meillet)1.

Η μελέτη της γλωσσικής αλλαγής ενέχει πολλές δυσκολίες για τον ερευνητή, όπως είναι η 

ποικιλία των γραφικών συστημάτων και των σημείων που χρησιμοποιεί μία γλώσσα, η 

δυνατότητα αποκρυπτογράφησης, αλλά και η σχέση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, 

καθώς η εξέλιξή τους ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε 

ότι η γλωσσική αλλαγή ως φαινόμενο επηρεάζεται από κοινωνικά και οικονομικά γεγονότα, 

όπως είναι για παράδειγμα η επιβολή συγκεκριμένων γλωσσών ως «επίσημων», η καθιέρωση

1 Αναλυτικότερα βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986: 32-48



των εθνικών συνόρων και η οικονομική υπεροχή μιας ομάδας ατόμων που μιλούν μια 

συγκεκριμένη γλώσσα.

Α.1 Στάσεις για τη γλωσσική αλλαγή

Αφήνοντας στην άκρη την επιστημονική σκοπιά της γλωσσολογίας, η γλωσσική αλλαγή 

αποτελεί ένα διαρκές πεδίο σύγκρουσης μεταξύ ατόμων διαφορετικών κοινωνικο

οικονομικών στρωμάτων. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που γίνονται αναφορές σχετικά με τη 

«φθορά» της γλώσσας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο 

κάθε άνθρωπος βασίζεται στην προσωπική εμπειρία που έχει ως φυσικός ομιλητής και δίνει 

μία διαφορετική πνοή και σημασία στον όρο αλλαγή, και κατά συνέπεια στη «φθορά». 

Επίσης, είναι έντονη η ιδεολογική διάσταση σε κάθε συζήτηση γύρω από τη γλωσσική, που 

συχνά αρθρώνεται με όρους «συντήρησης» και «προόδου».

Είναι ερευνητικά υποστηριγμένο πως η ορθογραφία αποτελεί ένα από τα πιο προβληματικά 

πεδία της ελληνικής γλώσσας. Το γεγονός ότι η νεοελληνική γλώσσα δεν έχει σταθερή 

αντιστοιχία γραφημάτων -  φωνημάτων προκαλεί δυσκολίες τόσο σε φυσικούς ομιλητές, όσο 

και στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ακολουθώντας τον ορισμό 

του Παπαναστασίου (2008, στην Τζωρτζάτου: 2012: 24), ορθογραφικό λάθος ορίζεται «η 

αστοχία του συντάκτη του κειμένου στην επιλογή του κατάδηλου γραφήματος για την απόδοση 

ενός φωνήματος και η χρήση στη θέση του κάποιου άλλου, που δεν έχει την ίδια αξία». Έτσι, οι 

χρήστες της γλώσσας, ανάλογα με την τριβή τους και την εξοικείωσή τους με τους 

γραμματικούς κανόνες, καλλιεργούν διαφορετικά επίπεδα αντίληψης και ικανότητας 

εντοπισμών ορθογραφικών λαθών που κατακλύζουν την καθημερινότητά τους.

Η «αστοχία», βέβαια, που αναφέρεται στον ορισμό προηγουμένως, ενέχει ως ένα σημείο 

κάποια υποκειμενικότητα και εκλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο από το κάθε άτομο. Το 

γεγονός ότι πλέον μιλάμε για νεολογισμούς, δάνεια και διπλοτυπίες γίνεται αποδεκτό με 

επιφυλακτικότητα από μεγάλη μερίδα των χρηστών της ελληνικής.

Μία ακόμη σύγχρονη περίπτωση γλωσσικής αλλαγής στη νεοελληνική, η οποία τείνει να 

γίνει κλασική, αποτελεί η εμφάνιση και η διαδομένη πλέον χρήση των greeklish. Τα 

«greeklish» - λέξη η οποία προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων «greek» και «english» - 

είναι η χρήση του λατινικού αλφαβήτου για τη γραφή της ελληνικής. Η ταχεία διάδοσή τους



οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας, όπου η 

ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία κατέστησε απαραίτητη την εμφάνιση 

συντομευμένων μορφών γραπτού λόγου (π.χ. τέσπα = τέλος πάντων), τη χρήση αριθμητικών 

συμβόλων στη θέση γραμμάτων (π.χ. “3” αντί του “ξ” ή “ks” στα «greeklish»), ή ακόμα και 

τη χρήση συγκεκριμένων ορθογραφικών επιλογών, προσανατολισμένων κυρίως στην 

απλοποίηση του γραφοφωνημικού συστήματος (π.χ. kalimera). Το κάθε άτομο χρησιμοποιεί 

σε διαφορετικό βαθμό αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής, ανάλογα με το σκοπό του 

μηνύματος και τον αποδέκτη του, τον βαθμό οικειότητας με το συνομιλητή, το μέσο 

μετάδοσης και τη στάση και τις πεποιθήσεις που έχει όσον αφορά στη διατήρηση της 

ορθογραφικής -  και κατ’επέκταση γλωσσικής -  ακεραιότητας.

Οι στάσεις, όμως, των ομιλητών δεν αφορούν μόνο τις ορθογραφικές παρατυπίες και τη 

χρήση του λατινικού αλφαβήτου, φαινόμενα που αφορούν το γραπτό λόγο. Σημεία κριτικής 

αντιπαράθεσης είναι και οι διάφορες κοινωνιόλεκτοι. Σύμφωνα με τον Wardhaugh 

(1998:147) κοινωνιόλεκτοι ονομάζονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των γλωσσών που 

χρησιμοποιούνται από μέλη κοινωνικών ομάδων, δηλαδή διαχωρισμός των γλωσσών με 

βάση ποικίλους εξωγλωσσολογικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η 

ηλικία, το φύλλο, η μόρφωση, η κοινωνική θέση, η ιδεολογία και το επάγγελμα (Κακριδή, 

Κατή & Νικηφορίδου, 1999). Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται για το ίδιο 

φαινόμενο και ο όρος κοινωνική διάλεκτος. Και εδώ τα κοινωνικά κριτήρια παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αποδοχή ή την απόρριψη των διαφόρων κοινωνιολέκτων από την 

πλειονότητα των ομιλητών. Βέβαια, σε αντίθεση με την ορθογραφία και τα «greeklish», οι 

κοινωνιόλεκτοι γίνονται αποδεκτές, ως ένα αναπόφευκτο φαινόμενο κοινωνικής 

διαφοροποίησης, χωρίς να επηρεάζεται άμεσα η βιωσιμότητα τους.

Θα ήταν παράλειψη μιας ερευνητικής εργασίας, που πραγματεύεται τη γλωσσική αλλαγή, να 

μην αναφερθεί στον William Labov. Ο Labov μελέτησε με εξαιρετική λεπτομέρεια και 

μεθοδικότητα το φαινόμενο και την εξέλιξη των αλλαγών, συμβάλλοντας καθοριστικά στον 

τρόπο που αυτές εκλαμβάνονται πλέον από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο ίδιος 

κατάλαβε πως η γλωσσική ασάφεια και τα σημεία στα οποία αυτή εμφανίζεται - και τα οποία 

δεν έχαιραν προσοχής και εκτίμησης από σύγχρονούς του μελετητές - είναι συχνά δείκτες ότι 

μία γλωσσική αλλαγή λαμβάνει χώρα (Aitchison, 2004: 43). Όπως αντιλήφθηκε, η 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα στυλ ομιλίας (speech styles) συχνά υποδείκνυε μια αλλαγή.



Η αντίληψη πλέον έχει αλλάξει, γεγονός που φαίνεται και από τον τύπο των πιο σύγχρονων 

γραμματικών. Πολλοί γλωσσολόγοι κατά τον περασμένο αιώνα προτίμησαν να ασχοληθούν 

με τις πιο ευκρινείς περιπτώσεις των ποικίλων γραμματικών φαινομένων. Παραδείγματα που 

ανήκαν σε γκρίζες περιοχές και αδυνατούσαν να κατηγοριοποιηθούν ξεκάθαρα δεν έχρηζαν 

της προσοχής τους, παραμελώντας μάλιστα πολλές φορές την εισαγωγή τους σε αυτές τις 

κανονιστικές γραμματικές. Οι ακατάστατες αυτές περιπτώσεις απλώς δεν επιδέχονταν 

λύσεων. Το πέρασμα από τις κανονιστικές στις περιγραφικές γραμματικές εκφράζει, όμως, 

ένα ακόμα κομμάτι της αλλαγής της σύγχρονης αντίληψης για τη γλώσσα. Πρόκειται για μια 

ριζική αλλαγή της θεμιτής σκοποθεσίας, καθώς ζητούμενο δεν είναι η προαγωγή 

συγκεκριμένων γλωσσικών τύπων ως σωστών, αλλά η μέγιστη δυνατή αποτύπωση του 

συνόλου των γλωσσικών εμπειριών του φυσικού ομιλητή.

Η γλωσσική αλλαγή μπορεί να εντοπιστεί και σε στοιχεία που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα 

με το γραπτό λόγο. Τέτοιες παραμέτρους μελετά συνοπτικά στο βιβλίο του, “Language 

Change”, ο Adrian Beard (2004). Η γλωσσική αλλαγή, αναπόσπαστο κομμάτι της 

ιστορικοσυγκριτικής προσέγγισης της γλώσσας έως μερικές δεκαετίες πριν, μπορεί να 

εκληφθεί σύμφωνα με τον ίδιο - ακολουθώντας τη Suzanne Romaine (1998, στον Beard 

2004: 1) -  με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά έχουμε την «εσωτερική ιστορία» (internal 

history) της γλώσσας, η οποία περιλαμβάνει τις διαδικασίες σχηματισμού λέξεων, τη σχέση 

γραμματικής και ορθογραφίας κ.ά. Στον αντίποδα βρίσκεται η «εξωτερική ιστορία» (external 

history), η οποία αναφέρεται σε εξωγλωσσικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γλώσσα και 

οδηγούν στις μεταβολές που μελετούμε.

Ο φυσικός ομιλητής μιας γλώσσας μπορεί να καταλάβει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τη 

χρονική προέλευση ενός κειμένου το οποίο διαβάζει. Κείμενα διαφορετικών χρονικών 

περιόδων εμπεριέχουν διαφορετικές αξίες και στάσεις, οι οποίες αποτυπώνουν την εξέλιξη 

της εκάστοτε κοινωνίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Keller (1991; 1994, στη Fischer 

1998: 7, μ.τ.σ.): «μία επαρκής θεωρία γλωσσικής αλλαγής πρέπει να περιγράφει όχι μόνο τις 

συνθήκες και τα κίνητρα των επικοινωνιακών ενεργειών σε σχέση με τις διαδικασίες που τις 

έθεσαν σε ενέργεια, αλλά και τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών». Εφόσον, λοιπόν, η 

επιστημονική κοινότητα ενδιαφέρεται για τη γλωσσική αλλαγή θα πρέπει, επίσης, να μελετά 

τον τύπο του κειμένου, την προέλευσή του, το χρονικό υπόβαθρό του και τους 

αναμενόμενους στόχους που αυτό έχει, ώστε να είναι σε θέση για μια πληρέστερη και 

ακριβέστερη μελέτη της αλλαγής αυτής. Όπως, δηλαδή, συμβαίνει με την ολόπλευρη



κατανόηση ενός ιστορικού γεγονότος, για την οποία είναι απαραίτητο το ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο.

Ο αναγνώστης χρησιμοποιεί την εμπειρία του -  τόσο γενικά, όσο και ειδικά για το εκάστοτε 

συγκεκριμένο είδος - για να κατανοήσει πλήρως το νόημα ενός κειμένου. Εκτός, όμως, του 

περιεχομένου, η δομή με την οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες μπορεί να βοηθήσει τον 

αναγνώστη σε πληρέστερη αποκωδικοποίηση. Σύμφωνα με τον Beard, για την ανίχνευση 

γλωσσικών αλλαγών μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο 

γίνεται η αφήγηση, δίνοντας προσοχή στη σχέση αφηγητή και αφηγούμενου, στον χρόνο που 

χρησιμοποιείται κ.λπ. Τέλος, η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει σημαντικά σε αλλαγές 

που εμφανίζονται στο «περιβάλλον» της γλώσσας, δηλαδή εκτός του γλωσσικού πλαισίου 

αυτού καθεαυτού. Συγκεκριμένα, η χρήση πολυτροπικών κειμένων (κειμένων με ποικίλους 

επικοινωνιακούς κώδικες, π.χ. αλφάβητο μαζί με εικόνες) γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής, ενώ 

η γλώσσα παρατηρείται να μετακινείται σε ένα πιο «ανεπίσημο» ύφος, με εκφράσεις που στο 

παρελθόν χρησιμοποιούνταν σε προσωπικές συνομιλίες να εμφανίζονται σε ευρύτερες 

κοινωνικά περιστάσεις.

Α.2 Κατηγορίες γλωσσικής αλλαγής

Καθώς οι γλωσσολόγοι άρχισαν να μελετούν σε βάθος τις αλλαγές που συνέβαιναν στη 

γλώσσα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν συνδέσεις και να ανακαλύψουν αιτιολογήσεις για 

την εμφάνιση των φαινομένων αυτών, αναπτύχθηκε η ανάγκη για κατηγοριοποίηση των 

αλλαγών. Αυτή η κατηγοριοποίηση ήρθε κάπως φυσικά για τη γλωσσολογία και δεν 

μπορούμε να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, καθώς βρισκόμαστε σε μία διαρκή εξέλιξη. Η 

γλωσσολογική ανάλυση παραδοσιακά λαμβάνει χώρα σε πέντε επίπεδα: τη φωνολογία, τη 

μορφολογία, το συντακτικό, τη σημασιολογία και την πραγματολογία. Σε αυτά τα επίπεδα σε 

γενικές γραμμές έχει κινηθεί ο διαχωρισμός των γλωσσικών αλλαγών, με την κάθε μία 

κατηγορία να διακλαδώνεται σε περισσότερες. Στην εργασία μας ακολουθούμε την 

ταξινόμηση των Καραντζόλα και Φλιάτουρα (2004), η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Ξεκινώντας με το πρώτο επίπεδο, έχουμε τη φωνολογική αλλαγή, η οποία αποτελεί βασικό 

πυλώνα ενασχόλησης της ιστορικής γλωσσολογίας. Οι Καραντζόλα και Φλιάτουρας (2004) 

στην ανάλυσή τους διαχωρίζουν τη φωνητική από τη φωνολογική περιγραφή μιας γλώσσας, 

ενώ κάνοντας μία μετα-ανάλυση των ευρημάτων σε διάφορες γλώσσες καταλήγουν σε μία



ταξινόμηση επτά υποκατηγοριών. Οι αλλαγές που εκλαμβάνονται ως φωνολογικές αφορούν 

την ενίσχυση ή εξασθένηση ενός στοιχείου, τη μεταβολή - μέσω της ανάπτυξης ή αποβολής - 

ενός στοιχείου, τη συγχώνευση στοιχείων ή και των χαρακτηριστικών αυτών, τη μετακίνηση 

στοιχείων και την αλλαγή στοιχείων ως προς την ποσότητα. Φυσικά, παρόλο που η Ελληνική 

γλώσσα προσφέρει παραδείγματα για αρκετές από τις προηγούμενες περιπτώσεις, δεν είναι 

όλα τα φαινόμενα αυτά παρατηρήσιμα στη γλώσσα μας.

Στο δεύτερο επίπεδο, της μορφολογίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αλλαγές που 

συμβαίνουν στα μορφήματα, δηλαδή στις ελάχιστες μονάδες της γλώσσας με σημασία. Οι 

Καραντζόλα και Φλιάτουρας επιμένουν στην έννοια της αναλογίας, που είναι διάχυτη στη 

μορφολογία και αποτελεί βασικό μηχανισμό αλλαγής, και σύμφωνα με την οποία «τα 

μορφολογικά στοιχεία τείνουν να επηρεάζουν το ένα το άλλο» (Lehmann 1992, στους 

Καραντζόλα & Φλιάτουρας, 2004: 79). Η αναλογία επενεργεί στα μορφήματα με δύο 

τρόπους. Ο πρώτος βασίζεται στη μορφή, δηλαδή μία λέξη αλλάζει για να μοιάσει σε μια 

μορφικά παρόμοια λέξη, ενώ ο δεύτερος στη σημασία, όπου η αλλαγή επηρεάζεται από 

σημασιολογικά παρεμφερείς λέξεις. Τέλος, η αναλογία μπορεί να διαχωριστεί σε 

συστηματική και σποραδική, σύμφωνα με το κριτήριο της κανονικότητας.

Το συντακτικό είναι το τρίτο επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας και οι αλλαγές που αφορούν το 

συγκεκριμένο κομμάτι εμφανίζονται με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες 

κατηγορίες. Τα δύο βασικότερα φαινόμενα που μελετούνται στο πλαίσιο της συντακτικής 

αλλαγής είναι η σειρά των όρων της πρότασης (π.χ. για την ελληνική το σχήμα υποκείμενο -  

ρήμα -  αντικείμενο) και η ανάπτυξη των σύνθετων προτάσεων, με τις αναφορικές προτάσεις 

να συγκεντρώνουν περισσότερο το ενδιαφέρον των γλωσσολόγων.

Τα δύο επόμενα και τελευταία επίπεδα ανάλυσης, η σημασιολογία και η πραγματολογία, δεν 

έχουν τόσο συγκεκριμένη ταξινόμηση όσον αφορά τη γλωσσική αλλαγή, με την 

επιστημονική κοινότητα να χρησιμοποιεί ποικίλους συνδυασμούς κατηγοριών και όρων για 

να περιγράψει τα φαινόμενα αυτά. Αυτή η «ασυνέπεια», η έλλειψη δηλαδή ενιαίας 

αντιμετώπισης έστω και σε επίπεδο ορολογίας, δυσχεραίνει μέχρι ενός σημείου τον 

παραλληλισμό των θεωριών που αναπτύσσονται και, ως αποτέλεσμα, απαιτείται βαθύτερη 

μελέτη από έναν νέο ερευνητή, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει ομοιότητες και 

αποκλίσεις μεταξύ των ευρημάτων διεθνώς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η λεξιλογική 
αλλαγή, η οποία θα μελετηθεί στη συνέχεια.



Β) Λεξιλογική Αλλαγή

Η λεξιλογική αλλαγή, με μια πρώτη -  και επιφανειακή -  ματιά, αναφέρεται στις διαδικασίες 

με τις οποίες μεταβάλλονται τα στοιχεία του λεξιλογίου μίας γλώσσας. Όπως είναι 

κατανοητό, οι αλλαγές αυτές ποικίλλουν από γλώσσα σε γλώσσα, όμως είναι αρκετές για να 

επιτρέψουν στους επιστήμονες να εντοπίσουν κοινά μοτίβα αλλαγών. Η χρήση, παρ’όλα 

αυτά, ενιαίας ορολογίας από την ακαδημαϊκή κοινότητα καθίσταται αδύνατη, καθώς η 
προσέγγιση του φαινομένου παίρνει διαφορετικές τροπές.

Σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης αποτελεί η οριοθέτηση του όρου «λέξη» και πώς 

αυτή εκλαμβάνεται από τον εκάστοτε επιστήμονα. Στον γραπτό λόγο, παραδοσιακά, ως λέξη 

θεωρούμε συνήθως ένα κομμάτι λόγου το οποίο διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κείμενο με 

την ύπαρξη κενών πριν και μετά. Παράλληλα, παρατηρούνται περιπτώσεις που έχουμε 

συμπλέγματα λέξεων που μπορούν να αποκτήσουν διαφορετική σημασία όταν βρίσκονται 

μαζί, όπως παιδική χαρά, ατομική βόμβα κ.ά. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη(1986) παρουσιάζει 

την προβληματική του όρου «λέξη», χρησιμοποιώντας τη λεξική μονάδα ως βάση της 

ανάλυσής της και τονίζει πως η λεξική μονάδα δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη λέξη, καθώς η 

τελευταία οριοθετείται αυθαίρετα2. Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι η ταξινόμηση των Di Sciullo 

και Williams (1987), οι οποίοι προσπαθούν να διακρίνουν τέσσερις έννοιες της λέξης: α) τα 

«listemes», μνημονικά στοιχεία με ποικίλες απρόβλεπτες ιδιότητες, β) τα μορφολογικά 

αντικείμενα, που είναι προϊόντα των συντακτικών κανόνων, γ) τις συνταγματικές μονάδες3, 

δηλαδή τα ελάχιστα στοιχεία της σύνταξης και δ) τις φωνολογικές λέξεις.

Οι Καραντζόλα και Φλιάτουρας (2004) ξεχωρίζουν στην ανάλυσή τους, τη λεξιλογική 

αλλαγή από τη σημασιολογική, ενώ αφιερώνουν ξεχωριστό κεφάλαιο στη μελέτη του 

φαινομένου της γραμματικοποίησης. Ο τελευταίος όρος ορίζεται από τον Antoine Meillet, ο 

οποίος τον εισήγαγε, ως «η απόδοση γραμματικού χαρακτήρα σε μια κάποτε αυτόνομη λέξη» 

(στην Aitchison, 2004: 112). Οι λέξεις είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν σε λεξικές και 

γραμματικές. Οι πρώτες έχουν συγκεκριμένη σημασία, ενώ οι δεύτερες είναι πιο αφηρημένες 

(π.χ. και, θα). Γραμματικοποίηση είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία κατά την οποία οι λεξικές 

λέξεις γίνονται γραμματικές, ενώ η αντίθετη πορεία δεν είναι τόσο συχνή (Καραντζόλα &

2 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986: 130-146.
3 Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986: 147), συνταγματικές μονάδες είναι «οι λεξικές ονοματικές 
φράσεις, δηλαδή μη μονολεκτικές λεξικές μονάδες, που λειτουργούν μέσα στην πρόταση ως μία μονάδα 
(συντακτικό κριτήριο) και που η σημασία τους δεν είναι το άθροισμα των σημασιών των στοιχείων από τα οποία 
αποτελούνται (σημασιολογικό κριτήριο))).



Φλιάτουρας, 2004). Σύμφωνα με τον Lehmann (1995, στους Καραντζόλα & Φλιάτουρα, 

2004: 143) ο βαθμός γραμματικοποίησης ενός σημείου συνδέεται με το βαθμό αυτονομίας 

του. Όσο πιο αυτόνομη μια λέξη, τόσο λιγότερο γραμματικό χαρακτήρα έχει.

Σχετικά με τη διάκριση των Καραντζόλα και Φλιάτουρα της λεξιλογικής και σημασιολογικής 

αλλαγής, οι ίδιοι αναφέρουν πως η πρώτη αποτελεί διευρυμένη μορφή της δεύτερης, ενώ 

χαρακτηριστικά αναφέρεται:

«Αν η σημασιολογική αλλαγή είναι η αλλαγή στη σημασία μιας λέξης, η οποία, [...], μπορεί να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στο λεξιλόγιο, η λεξιλογική αλλαγή είναι η απευθείας αλλαγή στο 
λεξιλόγιο, με στόχο κυρίως να καλύψει την ανάγκη να αποδοθεί γλωσσικά μία νέα ή να 
εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο μία ήδη υπάρχουσα οντότητα ή έννοια της εξωγλωσσικής 
πραγματικότητας. [...] η λεξιλογική αλλαγή [...] αφορά την εισαγωγή μιας νέας λεξικής 
μονάδας στο λεξιλόγιο μια γλώσσας, η οποία ονομάζεται νεολογισμός». (Καραντζόλα & 
Φλιάτουρας, 2004: 169)

Βλέπουμε, λοιπόν, πως η λεξιλογική αλλαγή εκλαμβάνεται ως ένας μηχανισμός 

συμπλήρωσης σημασιολογικών «κενών» του λεξιλογίου, κατά μία έννοια. Αντίθετα, η 

σημασιολογική αλλαγή δεν ενδιαφέρεται για την εισαγωγή νέων μονάδων, αλλά αφορά την 

τροποποίηση της σημασίας που συντελείται σε ήδη υπάρχουσες λέξεις, μορφολογικά 

στοιχεία και λεξικές φράσεις. Πρέπει να αναφέρουμε πως ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι 

τόσο ξεκάθαρος στην Aitchison (2004), η οποία δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον όρο “lexical 

change” αναφερόμενη στις διαδικασίες δημιουργίας λεξικών μονάδων, ξεχωρίζοντας όμως 

τη γραμματικοποίηση ως φαινόμενο, αφιερώνοντας ξεχωριστό κεφάλαιο στην παρουσίαση 

της συγκεκριμένης έννοιας.

Β.1 Ο νεολογισμός

Ο όρος νεολογισμός (ή νεολογία σε ορισμένες περιπτώσεις) είναι μια αρκετά ευρεία, αλλά 

και συνάμα περιορισμένη, έννοια. Από τη μία πλευρά, μπορούμε εύκολα να αναλογιστούμε 

την έννοια αυτή και να κατανοήσουμε τη σημασία της και τη λειτουργία που αυτή επιτελεί, 

αλλά από την άλλη, καθώς περνούμε σε μια πιο εξονυχιστική μελέτη για την οριοθέτηση του 

όρου, αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο και ποικίλο πλήθος λεξικών μονάδων, οι οποίες μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως «νέες».



Ο ορισμός του νεολογισμού αποτελεί ένα σημείο διαρκούς συζήτησης από τους 

γλωσσολόγους, καθώς ο όρος αυτός εμφανίζει μία δυναμική και προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις των λέξεων που εκλαμβάνονται από τους ομιλητές ως νεολογισμοί. Η 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986) ορίζει ως νεολογισμό κάθε νέα λεξική μονάδα που 

εμφανίζεται στο ΝΕ λεξιλόγιο και διαχωρίζει τον όρο αυτό από τη νεολογία, με την 

τελευταία να δηλώνει τη «διαδικασία, την πράξη, το φαινόμενο της λεξιλογικής ανανέωσης», 

ενώ ο πρώτος να αναφέρεται στο «αποτέλεσμα, το προϊόν» της ανανέωσης αυτής.4 Η Fischer 

(1998) στέκεται περισσότερο στη διαδικασία που οι νεολογισμοί περνούν στο γενικό 

λεξιλόγιο μιας γλώσσας, καθώς έχει προταθεί πως «νέα λέξη» είναι ο σχηματισμός ή η χρήση 

ενός σχηματισμού που δεν έχει καταγραφεί στα γενικά λεξικά (Algeo 1991, στη Fischer 

1998). Τελικά η Fischer καταλήγει πως νεολογισμός είναι μία λέξη η οποία δεν αποτελεί 

πλέον σχηματισμό χωρίς σημασία, αλλά εκλαμβάνεται ως νέα από την πλειοψηφία μιας 

κοινωνίας ομιλητών. Η Renouf (2013), σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη του φαινομένου, 

προτιμά να ορίσει τον νεολογισμό ως «η πρώτη και οι μεταγενέστερες εμφανίσεις μίας 

λέξης». Πρόκειται για μία πιο γενικευμένη προσέγγιση σε σχέση με τις προαναφερθείσες, 

καθώς περιλαμβάνει και τη στιγμή που συντελείται η δημιουργία της νέας λέξης, 

στοχεύοντας παράλληλα στο εξαγόμενο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία.

Πώς καταφέρνει, όμως, ένας νεολογισμός να ενταχθεί επιτυχώς στο γενικό λεξιλόγιο μιας 

γλώσσας; Η Fischer (1998) στέκεται σε τρεις έννοιες, οι οποίες αλληλοσυσχετίζονται, το 

κίνητρο (motivation)5, τη θεσμοθέτηση (institutionalization) και την παραγωγικότητα 

(productivity) ενός νεολογισμού. Ως σημαντικότερες ενδείξεις, για την εισαγωγή μίας τέτοιας 

λέξης, θεωρούνται η μόνιμη συχνότητα της λέξης αυτής σε μία περίοδο χρόνου και η 

διάχυσή της σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια. Άλλα στοιχεία που έχουν εκληφθεί ως 

τέτοιοι παράγοντες στη βιβλιογραφία -  πάντα σύμφωνα με τη Fischer -  είναι η 

διαθεσιμότητα, η οικειότητα και η ικανότητα μάθησης (learnability). Αφού το κίνητρο 

αποφέρει προϊόντα, αυτά χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές με αυξημένη συχνότητα για 

μια συγκεκριμένη περίοδο και έπειτα η χρήση τους μετριάζεται και εμφανίζει μία 

σταθερότητα στην πάροδο του χρόνου. Η πορεία αυτή ισχύει μόνο για τους νεολογισμούς 

που καταφέρνουν τελικά να ενταχθούν στο γενικό λεξιλόγιο, για τους οποίους έχει 

υπερκερασθεί το στάδιο της «τοπικότητας», δηλαδή η χρήση μίας λέξης σε σχέση με

4 Έχει επιπλέον προταθεί από τον Kocourek (1982, στην Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986) ο όρος «νεώνυμο», ο 
οποίος αφορά τη νέα λεξική μονάδα στα τεχνικά και επιστημονικά λεξιλόγια.
5 Μία ταξινόμηση για τα διάφορα είδη κινήτρων, τα οποία αντιμετωπίζονται από γνωστική σκοπιά, και πώς 
αυτά ανάλογα το είδος προωθούν συγκεκριμένους τύπους νεολογισμών μπορεί να βρεθεί στη Fischer, 1998; 13- 
14



τρέχουσες υποθέσεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη Lehrer (2003), όταν 

επεξεργαζόμαστε τη γλώσσα αυτόματα και φυσικά, εστιάζουμε στη σημασία και θυμόμαστε 

το γενικό νόημα και όχι τις ακριβείς λέξεις που χρησιμοποιούνται, ενώ στην περίπτωση των 

νεολογισμών όπου απαιτείται προσπάθεια για την αποκωδικοποίησή τους, είναι πιο πιθανό 

να συγκρατούμε τη μορφή τους. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως από τη φύση 

τους οι νεολογισμοί τείνουν να απασχολούν νοητικά τον δέκτη περισσότερο από τις λέξεις 

που ήδη αποτελούν στοιχεία του γενικού λεξιλογίου.

Πέρα, όμως, από τα ψυχολογικά και κοινωνικά κριτήρια με τα οποία μπορεί να αναλυθεί η 

δημιουργία των νεολογισμών, η οπτική μας μπορεί να βασιστεί σε καθαρά γλωσσικά σημεία. 

Οι Καραντζόλα και Φλιάτουρας (2004), μιλώντας για λεξιλογική αλλαγή, αναφέρονται στους 

βασικούς νεολογιογόνους τομείς της γλώσσας, ακολουθώντας την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

(1986) και διαχωρίζοντάς τους σε ενδοσυστημικούς και εξωσυστημικούς.

Β.Ι.α Διαδικασίες σχηματισμού λεξικών μονάδων

Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με τους εσωτερικούς (ενδοσυστημικούς) τρόπους που 

μία γλώσσα χρησιμοποιεί για να επεκτείνει το λεξιλόγιό της. Πρόκειται στην ουσία για ένα 

είδος ανατροφοδότησης, μέσω στοιχείων που βρίσκονται ήδη σε χρήση από τους φυσικούς 

ομιλητές.

Πρώτη κατηγορία, πάντα σύμφωνα με την ταξινόμηση των Καραντζόλα και Φλιάτουρα 

(2004), αποτελούν οι μορφολογικές διαδικασίες. Στην ουσία πρόκειται για αλλαγές που 

υπάρχουν στο επίπεδο της μορφολογίας, με βασικότερες τη σύνθεση και την 

προσφυματοποίηση. Έπειτα, έχουμε τις μορφοσυντακτικές διαδικασίες, με τις οποίες 

λαμβάνει χώρα σχηματισμός ή επανεισαγωγή λεξικών μονάδων για χάριν πλήρωσης 

συντακτικών αναγκών. Οι μορφοφωνολογικές διαδικασίες περιλαμβάνουν αλλαγές που 

γίνονται με γνώμονα το φωνολογικό επίπεδο, από τις οποίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι μορφές συντομευμένου λόγου (αρκτικόλεξα, ακρωνύμια, βραχυγραφίες). 
Τέλος, οι σημασιοπραγματολογικές διαδικασίες αφορούν τη μετατροπή προσηγορικών 

ουσιαστικών σε κύρια ονόματα και το αντίστροφο.



Β.Ι.β Δανεισμός

Πέρα, όμως, από τους αυτο-εξυγιαντικούς μηχανισμούς που οι γλώσσες αναπτύσσουν για να 

ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των ομιλητών, επιστρατεύεται και η 

προσέγγιση του δανεισμού. Η ανανέωση των γλωσσικών στοιχείων -  από προσφύματα μέχρι 

λεξικές φράσεις -  είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις και αναπόφευκτη σε πολύγλωσσα 

περιβάλλοντα. Η σημερινή εποχή διευκολύνει, βέβαια, την εμφάνιση και την αποδοχή των 

δανείων, μέσω των εξελίξεων στην τεχνολογία και τις επιστήμες, καθιστώντας τον δανεισμό 

ως τον πρωτεύοντα τρόπο κάλυψης των γλωσσικών «κενών».

Ο όρος «δανεισμός» είναι λίγο αποπροσανατολιστικός, καθώς στην ουσία έχουμε αντιγραφή 

των στοιχείων αυτών (Aitchison, 2004: 141). Ο δανεισμός ορίζεται ως η μεταφορά ενός 

στοιχείου ή μιας σημασίας από ένα γλωσσικό σύστημα σε ένα άλλο (Καραντζόλα & 

Φλιάτουρας, 2004: 181). Οι ίδιοι ακολουθούν μία ταξινόμηση των δανείων με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αρχικά, με βάση την προέλευση του δανείου, γίνεται η 

διάκριση σε εσωτερικά (μεταφορά από διαλέκτους ή προγενέστερες περιόδους μιας 

γλώσσας) και εξωτερικά δάνεια, στα οποία συντελείται μεταφορά από μία άλλη γλώσσα. Η 

οδός του δανεισμού αποτελεί τη βάση για το διαχωρισμό των δανείων σε ακουστικά (όσα 

μεταφέρονται μέσω του προφορικού λόγου) και σε οπτικά (μεταφορά μέσω γραπτού λόγου). 

Εκτός αυτών, τα αίτια δανεισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υποκατηγοριοποίηση 

των δανείων σε αναγκαία και πολυτελείας. Τέλος, περαιτέρω ταξινόμηση έχει προταθεί και 

με βάση τον βαθμό ενσωμάτωσης και τον βαθμό προσαρμογής των στοιχείων στη γλώσσα 
υποδοχής.

Η Aitchison (2004) εντοπίζει τέσσερα χαρακτηριστικά του δανεισμού. Πρώτον, τα στοιχεία 

μιας γλώσσας που απομονώνονται από τη δότρια γλώσσα και δεν επηρεάζουν τη δομή της 

γλώσσας υποδοχής είναι αυτά που μεταφέρονται πιο εύκολα. Δεύτερον, τα δάνεια στοιχεία 

τείνουν να προσαρμόζονται στη δομή της γλώσσας στην οποία εισέρχονται, μία προσαρμογή 

που συνήθως δεν είναι αντιληπτή από τους ομιλητές. Τρίτον, μία γλώσσα «επιλέγει» πτυχές 

της δότριας γλώσσας που μπορούν να αντιστοιχηθούν με πτυχές της γλώσσας υποδοχής. 

Τέλος, κάθε εισαγωγή ενός στοιχείου δανεισμού επηρεάζει σε ένα ελάχιστο βαθμό τη δομή 

μιας γλώσσας. Τα τέσσερα αυτά σημεία προκαλούν ενδιαφέρον, καθώς υποστηρίζεται η 

τροποποίηση που επιδέχονται τα δάνεια και η σχέση αυτή δεν είναι μονόπλευρη, αλλά 

διαδραστική, με τα δάνεια να επηρεάζουν μια γλώσσα, από τη μία πλευρά, και, από την 

άλλη, να δέχονται επιρροές και προσαρμογές. Η ίδια (Aitchison, 2004) καταλήγει πως τα



ξενικά στοιχεία χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες τάσεις και συχνά επιταχύνουν γλωσσικές 

αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994), στην πληρέστερη μελέτη της ελληνικής βιβλιογραφίας 

σχετικά με τον γλωσσικό δανεισμό, καταλήγει να χρησιμοποιεί το δίπολο εσωτερικών και 

εξωτερικών λόγων για το φαινόμενο αυτό. Χρησιμοποιώντας την ορολογία που 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, κάνει μία εκτενή αναφορά για τους τύπους 

των δανείων6. Ο λόγος που σημειώνουμε τη συγκεκριμένη μελέτη είναι διότι θα 

χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη για τα δάνεια που θα 

χρησιμοποιηθούν στο ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας.

Μεταφραστικά δάνεια

Γενικώς, η λέξη περικλείει δύο έννοιες, αυτές του σημαίνοντος και του σημαινόμενου. Για 

παράδειγμα, στη λέξη «βιβλίο» σημαίνουσα είναι η ίδια η λέξη, η ακολουθία δηλαδή των 

χαρακτήρων β-ι-β-λ-ί-ο, ενώ σημαινόμενο είναι το βιβλίο ως αντικείμενο αυτό καθεαυτό. 

Κατά τον δανεισμό, μία γλώσσα μπορεί να δανειστεί μία ή και τις δύο από τις παραπάνω 

έννοιες από μία άλλη. Στην περίπτωση που γίνεται μεταφορά μόνο του περιεχομένου, τότε 

μιλάμε για σημασιολογικά δάνεια. Στην περίπτωση που μεταφέρεται η λέξη, χωρίς το 

περιεχόμενο, τότε γίνεται λόγος για δάνεια έκφρασης και είναι αρκετά σπάνιο ως φαινόμενο.

Υπάρχουν περιπτώσεις -  οι οποίες δεν είναι λίγες -  στις οποίες μια γλώσσα, δανειζόμενη τη 

σχέση ανάμεσα στην έκφραση και το περιεχόμενο μιας ξένης λέξης, δημιουργεί μεταφράσεις 

χρησιμοποιώντας δική της «πρώτη ύλη» (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994). Κλασικό είναι το 

παράδειγμα του ουρανοξύστη. Πρόκειται για μία σημασία η οποία δεν υπήρχε στην ελληνική 

γλώσσα και δημιουργήθηκε μεταφράζοντας τα συνθετικά στοιχεία της αντίστοιχης 

skyscraper της αγγλικής. Η ρίζα των συνθετικών της ελληνικής απόδοσης είναι σαφώς 

ελληνική, αλλά το περιεχόμενο προέρχεται από την αγγλική. Υπάρχουν εκατοντάδες 

παραδείγματα μεταφραστικών δανείων στη γλώσσα μας, τόσο σε λέξεις του καθημερινού 

λεξιλογίου (π.χ. άνθος αραβοσίτου, ποδόσφαιρο), όσο και σε λέξεις των ειδικών λεξιλογίων, 

όπως αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας.

6 Ενδιαφέρουσα είναι η σχηματική απόδοση της κατηγοριοποίησης των δανείων από την Αναστασιάδη- 
Συμεωνίδη (1994: 43).



Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994) τα μεταφραστικά δάνεια είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν, λόγω ακριβώς της εμφάνισης του σημαίνοντος. Επίσης, επισημαίνεται πως η 

δημιουργία δεν είναι εύκολο έργο, διότι προϋποθέτει εξοικείωση με τη γλώσσα προέλευσης, 

ώστε να αποδοθεί στο μέγιστο βαθμό ο πολυμορψηματικόςχαρακτήρας της λεξικής μονάδας.

Γ) Λεξική και σημασιολογική ταυτοποίηση

Ως αυτό το σημείο έχουμε παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο το φαινόμενο της γλωσσικής 

αλλαγής, τις στάσεις των ομιλητών για την εξέλιξη αυτή και επικεντρωθήκαμε στη 

λεξιλογική αλλαγή, αναλύοντας τους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους αυτή 

επιτελείται. Προχωρώντας το συλλογισμό μας, θα ήταν ωφέλιμο σε αυτό το σημείο να 

αναφερθούμε στον τρόπο που οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας ταυτοποιούν μία λέξη.

Ο Παλιεράκης (2010:34), σε μία επισκόπηση των θεωριών που έχουν αναπτυχθεί για την 

αναγνώριση λέξεων, καταλήγει στο συμπέρασμα πως αυτή επιτυγχάνεται μέσω της οπτικής 

ανάσυρσης (λεξικό επίπεδο) και της φωνολογικής αποκωδικοποίησης (υπολεξικό επίπεδο). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις κυρίαρχες θεωρίες όσον αφορά τη λεξική 

ταυτοποίηση, σύμφωνα με τον Frank Smith (2004). Η πρώτη, η ταυτοποίηση κατά γράμμα, 

υποστηρίζει πως κατά την ανάγνωση μιας λέξης ο αναγνώστης προσέχει το κάθε γράμμα 

ξεχωριστά, τα οποία αναγνωρίζει και έτσι μπορεί να εκμαιεύσει το περιεχόμενο της λέξης. 

Ως κριτική της συγκεκριμένης θεωρίας έχει τεθεί -  πλην άλλων -  το ερώτημα πώς είναι 

δυνατόν μία λέξη να αναγνωριστεί ακόμα και αν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα ή αν 

βρίσκονται σε ελαφρώς αλλαγμένη αλληλουχία. Στον αντίποδα, η ολιστική προσέγγιση της 

λέξης ισχυρίζεται πως οι αναγνώστες δεν στέκονται στην αναγνώριση μεμονωμένων 

γραμμάτων ή συλλαβών, αλλά χρησιμοποιούν το σχήμα της λέξης ως βασικό στοιχείο 

ταυτοποίησης. Και η δεύτερη αυτή αντιμετώπιση έχει δεχθεί κριτική, κυρίως λόγω του 

τεράστιου αριθμού λέξεων που μπορούν να αναγνωρίσουν οι ικανοί αναγνώστες, σύμφωνα 

με έρευνες (Smith, 2004:126). Τέλος, έχει προταθεί και η μέση οδός, η οποία υποστηρίζει ότι 
οι αναγνώστες αναγνωρίζουν συμπλέγματα γραμμάτων και έτσι καταλήγουν στην 

ταυτοποίηση της λέξης.

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί και η διαφορά που υπάρχει στην ταυτοποίηση λέξεων 

στον προφορικό και γραπτό λόγο. Στον τελευταίο, η ορθογραφία -  ή, εναλλακτικά, η γνώση 

της ορθογραφίας -  μιας λέξης προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη λέξη,



εξυπηρετώντας την ταυτοποίησή της. Η ομοιότητα μιας άγνωστης αλληλουχίας γραμμάτων 

με μία άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον αναγνώστη στην προσπάθεια ταυτοποίησης 

της λέξης αυτής, καθώς διευκολύνεται η πρόσβαση στη σημασία λέξεων που ομοιάζουν 

(Deacon et al., 2004 και Rugg & Nagy,1987, στους Laszlo, Stites & Federemeier, 2012). H 

δυσκολία οριοθέτησης της «λέξης», στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, θέτει 

επιπλέον περιορισμούς στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θεωρίας σχετικά με τη λεξική 

ταυτοποίηση. Εκτός αυτών, δεν θα πρέπει να λησμονείται η επίδραση που έχει το 

περικείμενο της λέξης, τόσο σε επίπεδο γλώσσας αλλά και εξωγλωσσικά.

Δ) Το γλωσσικό περιβάλλον

Δίνουμε νόημα και σημασία στα γεγονότα γύρω μας, λαμβάνοντας υπόψη μας μία ποικιλία 

από παραμέτρους. Για παράδειγμα, η εντύπωσή μας για την ποιότητα ενός εστιατορίου 

εξαρτάται από την ποιότητα του φαγητού, την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, τη διακόσμηση 

του χώρου, το είδος της μουσικής, τη διάθεσή μας εκείνη τη στιγμή, την παρέα την οποία 

έχουμε κ.ά. Με παρόμοιο τρόπο αντιλαμβανόμαστε και νοηματοδοτούμε τις λέξεις που 

συναντούμε κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, δηλαδή η γλώσσα εξετάζεται με βάση τα 

συμφραζόμενα αλλά και τους συμμετέχοντες, τον χρόνο και τον τόπο, κ.λπ. (Κανάκης, 

2011) .

Ο όρος context, που χρησιμοποιείται στην αγγλική βιβλιογραφία, περιγράφει τις 

ενδοκειμενικές και εξωκειμενικές πληροφορίες που συνοδεύουν ένα κομμάτι λόγου και 

συντελούν στην αποκωδικοποίησή του. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος όρος είναι σχετικά 

γενικός και παρουσιάζεται η ανάγκη για απόδοση ανάλογη με την ακριβή του χρήση στα 

ελληνικά (Μπαμπινιώτης 1985, στον Ξυδόπουλο,2002). Έτσι, στην ελληνική βιβλιογραφία 

μπορούμε να συναντήσουμε τους όρους περιβάλλον, γλωσσικό περιβάλλον, λεκτικό 

περιβάλλον, συμφραζόμενα, συγκείμενο και γλωσσικό συμπεριέχον (Ξυδόπουλος, 2002). Όπως 

γίνεται αντιληπτό, η πραγματολογία ενδιαφέρεται άμεσα για τη συγκεκριμένη προσέγγιση 

ανάλυσης. Τελικά για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας εμείς δεχόμαστε τη διάκριση του 

Ματσαγγούρα (2001:156-159) σε συγκείμενο, περικείμενο και διακείμενο. Το πρώτο 

αναφέρεται στο άμεσο περιβάλλον του κειμένου, το οποίο συνίσταται στα συμφραζόμενα 

που προηγούνται ή έπονται μιας λέξης ή πρότασης και συμβάλλουν στην απόδοση εννοιών. 

Το περικείμενο αποτελεί το καταστασιακό περιβάλλον, που διαμορφώνει τους επιμέρους



τύπους συμπεριφοράς των ατόμων. Τέλος, το διακείμενο είναι η παρουσία στοιχείων από 

προηγούμενα κείμενα σε κάθε νέο κείμενο. Το περιβάλλον γενικά θεωρείται παραδοσιακά 

ένας από τους κύριους λόγους αύξησης του λεξιλογίου, ειδικά κατά τα μαθητικά χρόνια, μία 

πρόταση η οποία, όμως, δεν έχει υποστηριχθεί ερευνητικά, παρουσιάζοντας αντιφατικά 

ευρήματα (Nagy, Herman & Anderson, 1985).

Δ.1 Το συγκείμενο

To συγκείμενο έχει αναλυθεί περισσότερο από τις θεωρίες της γλωσσολογίας και της 

ψυχολογίας που ασχολούνται με την ανάγνωση. Η σημασία του στην εξαγωγή του νοήματος 

λέξεων στη μητρική γλώσσα έχει υποστηριχθεί στη βάση των πολλαπλών ενδείξεων που 

προσφέρονται στον αναγνώστη (Nassaji, 2003). Στον αντίποδα, μία σειρά από μελέτες 

ψυχογλωσσικού χαρακτήρα υποδεικνύουν πως, παρόλο που είναι δυνατή η εκμάθηση του 

νοήματος από το συγκείμενο, πρόκειται για μία αρκετά αναποτελεσματική διεργασία (Nagy 

et al., 1985). Όπως αναφέρεται στον Nassaji (2003), παράγοντες που συμβάλλουν στη 

διαδικασία αυτή είναι η φύση της λέξης και του κειμένου στο οποίο αυτή περιέχεται, το είδος 

των πληροφοριών και των κειμενικών στοιχείων που παρέχονται από το κείμενο, η σημασία 

της λέξης για την κατανόηση του κειμένου, ο βαθμός γνωστικής και ψυχικής προσπάθειας 

και η προηγούμενη γνώση και ικανότητα για αποτελεσματική χρήση περικειμενικών 

στοιχείων7.

Σύμφωνα με μελέτες στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, ένα μεγάλο πλήθος άγνωστων λέξεων 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών8 (Nassaji, 2003), 

ενώ σε φυσιολογικές καταστάσεις το άτομο συχνά προσπερνά άγνωστες για αυτό λέξεις, 

χωρίς να αναζητήσει τη σημασία τους (Freebody & Anderson, 1983, στους Nagy et al., 

1985). Ιδιαίτερα στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, οι μαθητές αγνοούν τέτοιες λέξεις και 

προσπαθούν να δώσουν νόημα μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απολύτως απαραίτητο 

(Bensoussan & Laufer, 1984; Paribakht & Wesche, 1997, όπως αναφ. στη Fraser, 1999). Η 

πολυπλοκότητα των ενδείξεων, λοιπόν, που μπορούμε να παρατηρήσουμε στο συγκείμενο, 

έχει οδηγήσει τους αναγνώστες στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας τεχνικών για την αντιμετώπιση 

των λεξιλογικών κενών που αυτοί αντιμετωπίζουν.

7 Ανάλογα ευρήματα έχουν βρεθεί και από τους Bensoussan & Laufer (1984), Haastrup (1989, 1991), Haynes,
(1984), Hulstijn (1992), όπως αναφ. στην Fraser (1999).
8 Ο όρος μαθητές δεν αναφέρεται σε ηλικιακά στοιχεία, αλλά γενικά σε όσους μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα.
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Ε) Η έννοια της στρατηγικής

Η αντιμετώπιση λέξεων στο γραπτό λόγο, των οποίων τη σημασία δεν γνωρίζουμε, είναι ένα 

ιδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, που δεν εμπίπτουν στην προσπέλαση 

λέξεων όπως προτάθηκε από τους Freebody και Anderson, προσπαθούμε μέσα από μια σειρά 

από νοητικές διεργασίες να προσδώσουμε μια απόδοση στη λέξη, ώστε να 

αποκωδικοποιήσουμε το νόημα και να μπορέσουμε να εξαγάγουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα 

σχετικά με το κείμενο που διαβάζουμε. Έτσι, το άτομο αναπτύσσει ποικίλες στρατηγικές, οι 

οποίες επικουρούν στην αναζήτηση της σημασίας, και επιστρατεύονται όποτε κρίνεται 

απαραίτητο. Η στρατηγική ως έννοια γενικά στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας 

αναφέρεται ως μία σκόπιμη και συχνή γνωστική διεργασία που σκοπό έχει την επιτυχία σε 

συγκεκριμένο έργο. Λόγω αυτής της προσέγγισης του όρου στρατηγική, στη βιβλιογραφία 

έχει συνδεθεί κυρίως με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (Κ2), παρά με τη μητρική γλώσσα 

των ομιλητών (ΚΙ), στις οποίες πρώτες γλώσσες οι τεχνικές δεν έχουν τόσο συνειδητό 

χαρακτήρα, όπως απαιτείται από την αρχή της σκοπιμότητας. Έτσι, στην αναζήτηση 

προηγούμενων ερευνών που μελετούν στρατηγικές των ομιλητών στην αποκωδικοποίηση 

λέξεων βρήκαμε κυρίως ευρήματα που συνδέουν τον ΚΙ με τον Κ2.

Η Fraser (1999) κάνει λόγο για στρατηγικές λεξικών διεργασιών οι οποίες μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες / επιλογές τις οποίες έχει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας 

απέναντι σε άγνωστες λέξεις: η αγνόηση της λέξης, η συμβουλευτική από τρίτες πηγές και η 

στήριξη σε στοιχεία του κειμένου για την εξαγωγή νοήματος. Στην ανίχνευση των 

στρατηγικών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γλωσσικό υπόβαθρο του εκάστοτε 

δείγματος, καθώς οι γνωστικές διεργασίες που παρατηρούνται τόσο σε ενήλικες όσο και σε 

παιδιά διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα (Koda, 1993). Μάλιστα η Gass (1989, στην Koda, 

1993: 491) καταλήγει πως οι ομιλητές καταφεύγουν πρώτα στη μητρική τους γλώσσα για την 

ερμηνεία λέξεων ξένων γλωσσών και, αφού η προσπάθεια αυτή αποδειχτεί άκαρπη, 

στρέφονται σε καθολικές αρχές του κόσμου. Οι στρατηγικές που μπορεί να είναι επιτυχείς 

σχετίζονται τόσο με τη λέξη αυτή καθεαυτή (μορφοφωνολογικά στοιχεία), αλλά και με τη 
σχέση της λέξης με τις υπόλοιπες (συντακτικά και περικειμενικά στοιχεία) (Nassaji, 2003). 

Στην ίδια εργασία, ο Nassaji διαχωρίζει τις στρατηγικές από τις ενέργειες στις οποίες 

αναζητούνται ενδείξεις σε συγκεκριμένες γνωστικές πηγές. Έτσι, ορίζει τις στρατηγικές ως 

«συνειδητές γνωστικές και μεταγνωστικές δραστηριότητες τις οποίες ο μαθητής 

χρησιμοποιεί για να αποκτήσει τον έλεγχο ή να καταλάβει το πρόβλημα χωρίς κάποια



συγκεκριμένη επίκληση σε γνωστική πηγή για βοήθεια». Σε αντίθεση με αυτές, «επικλήσεις 

σε γνωστική πηγή ορίστηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες ο μαθητής έκανε μία ρητή αναφορά 

σε συγκεκριμένη πηγή γνώσης, όπως γραμματική, μορφολογική, προφορική, καθολική 

γνώση ή γνώση του ΚΙ» (μ.τ.σ.).

Ε.1 Έρευνες για τις στρατηγικές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών

Η πρώτη έρευνα με την οποία θα ασχοληθούμε είναι αυτή των Huckin και Bloch, το 1993. 

Μελετώντας τις ενέργειες τριών κινέζων μαθητών της αγγλικής γλώσσας σε μία δοκιμασία 

μετάφρασης κειμένου από τα αγγλικά στα κινέζικα, προτείνουν ένα γνωστικό μοντέλο9 για 

τις διεργασίες που διενεργούνται σε τέτοιες καταστάσεις. Για τη συλλογή και ανάλυση των 

δεδομένων χρησιμοποίησαν τα πρωτόκολλα της φωναχτής σκέψης (Erickson & Simon, 1984, 

στους Huckin & Bloch 1993). Στις περιπτώσεις - περισσότερες από τις μισές - που η 

μετάφραση των λέξεων υπό έρευνα από τους συμμετέχοντες ήταν επιτυχής, αυτοί 

βασίστηκαν σε συγκειμενικά στοιχεία στις 23 από τις 25 περιπτώσεις. Όσον αφορά στις 

ανεπιτυχείς προσπάθειες, πιο συχνά οι συμμετέχοντες ταυτοποιούσαν λανθασμένα λέξεις, 

παρερμηνεύοντας ή αγνοώντας τα συγκειμενικά στοιχεία, ενώ σπανιότερα απέφυγαν τη 

μετάφραση των συγκεκριμένων λέξεων ή στηρίχθηκαν μόνο σε κομμάτι της λέξης το οποίο 

τους ήταν οικείο. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι το συγκείμενο βοηθάει στη 

δημιουργία και αξιολόγηση των πιθανών ερμηνειών και πως η οικειότητα ορισμένων λέξεων 

μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στην αποκωδικοποίηση άγνωστων λέξεων.

Μία από τις πιο συχνά παρατιθέμενες έρευνες στο συγκεκριμένο πεδίο είναι το έργο των 

Nagy, Herman και Anderson (1985). Η ομάδα αυτή εξέτασε 57 μαθητές της γ’ γυμνασίου 

στην κατανόηση του νοήματος συγκεκριμένων λέξεων μετά την ανάγνωση ενός κειμένου. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα, εκτός από τη διαπίστωση ότι το περιβάλλον ενισχύει τη 

μάθηση, προτάθηκε ότι η συμπτωματική αυτή μάθηση από το συγκείμενο οφείλεται σε 

σημαντικό βαθμό για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών κάθε χρόνο. Από 

παιδαγωγική άποψη, τα ευρήματα επέτρεψαν τη σύγκριση μεταξύ της άμεσης διδασκαλίας 

του λεξιλογίου και τη χρήση του συγκειμένου και προτείνεται, τελικά, ότι η πρώτη είναι 

σαφώς ανώτερη για μικρό αριθμό λέξεων, ενώ η δεύτερη ενδείκνυται για μεγάλο πλήθος 

λέξεων και σε ένα βάθος χρόνου. Τέλος, υποστηρίχθηκε πως το συγκείμενο δεν παρέχει

9 Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου αυτού προσφέρεται από τους Huckin και Bloch (1993: 170).



αποσπασματικές πληροφορίες για τις λέξεις, αλλά προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για 

τη σημασία τους.

Ο Nassaji (2003) διαχώρισε, όπως αναφέραμε προηγουμένως, τις τεχνικές που χρησιμοποιεί 

ο αναγνώστης σε στρατηγικές και σε αναζήτηση πληροφοριών σε συγκεκριμένες γνωστικές 

περιοχές, ταυτοποιώντας 11 συνολικά. Χρησιμοποίησε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με τη 

μέθοδο της φωναχτής σκέψης από 21 ενήλικες μαθητές της αγγλικής διαφορετικών 

γλωσσικών υποβάθρων. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν και σε φθίνουσα πορεία 

χρήσης ήταν: η επανάληψη λέξεων ή φράσεων, η αναλογία, η επαλήθευση, η 

παρακολούθηση της επίγνωσης, οι αυτο-ερωτήσεις και η ανάλυση. Ομοίως για τη δεύτερη 

κατηγορία τεχνικών: γενικές γνώσεις, μορφολογική γνώση, γνώσεις γραμματικής, γνώσεις 

προφορικού λόγου και προσφυγή στη μητρική γλώσσα10. Καμία τεχνική δεν ήταν απόλυτα 

επιτυχής, ενώ η επιτυχία μπορεί να συνδέεται με το ποσοστό σύγκλισης και συσχέτισης των 

ενεργειών του αναγνώστη. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν την πρόταση των 

Vann και Abraham (1990, όπως αναφέρεται σε Nassaji, 2003), ότι η επιτυχής ερμηνεία 

άγνωστων λέξεων σχετίζεται περισσότερο με την ποιότητα πάρα με την ποσότητα των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούνται.

Η Fraser (1999) χρησιμοποίησε, ως βάση της, τριμερή κατανομή των στρατηγικών, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Το δείγμα αποτελούνταν από οκτώ φοιτητές γαλλόφωνων 

πανεπιστημίων, οι οποίοι παρακολουθούσαν μάθημα διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σειρά κατάταξης των στρατηγικών, με γνώμονα τη 

συχνότητα, ως εξής: εξαγωγή νοήματος από τα συμφραζόμενα, συμβουλευτική από 

εξωτερικές πηγές, αγνόηση. Επιπρόσθετα, οι δύο πρώτες στρατηγικές ήταν σε γενικές 

γραμμές πετυχημένες, με πλήρη ή μερική κατανόηση του νοήματος. Γενικά, έγινε χρήση των 

πιο ενεργητικών στρατηγικών από τους συμμετέχοντες, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με 

άγνωστες λέξεις. Τέλος, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «[...], παρόλο που οι οδηγίες 

προωθούν τη χρήση στρατηγικών λεξικών διεργασιών δεν επηρεάζουν άμεσα την εκμάθηση 

του λεξιλογίου, αλλά μπορεί να έχουν έμμεση επίδραση, μειώνοντας τις περιπτώσεις 

αγνόησης άγνωστων λέξεων και αυξάνοντας την ποιότητα των εξαγόμενων νοημάτων» (σελ 
239, μ.τ.σ.).

Τέλος, η Koda (1993), μελετώντας 72 φοιτητές σε μάθημα γιαπωνέζικης γλώσσας 

πανεπιστημίου, καταλήγει στα εξής: α) η χρήση της αλληλουχίας των λέξεων και η επίδοση

10 Ορισμοί των τεχνικών προσφέρονται από τον Nassaji (2003: 656-657).



στην κατανόηση κειμένου διαφέρει ανάλογα με τη μητρική γλώσσα, β) οι αναγνώστες 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη γνώση γλωσσικών μορίων (όπως προθέσεις και 

συνδέσμους), ανεξαρτήτως μητρικής γλώσσας, αλλά αυτό είναι ανεπαρκές για την επιτυχή 

κατανόηση ενός κειμένου, γ) η δυνατότητα ενεργοποίησης της γνώσης των γλωσσικών 

μορίων ενισχύει σημαντικά την κατανόηση κειμένου.

ΣΤ) Σκοπός της μελέτης

Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στο να διερευνήσει τις στρατηγικές που επιστρατεύουν 

Έλληνες νεαροί ενήλικες11 κατά την απόδοση σημασίας σε λέξεις με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτωποι για πρώτη φορά. Ιδιαίτερα δε, θα προσπαθήσει να σκιαγραφήσει και να 

ταξινομήσει τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, 

θα ερευνηθεί η ερμηνεία των λέξεων, τόσο όταν βρίσκονται ελεύθερες, όσο και ενταγμένες 

σε ένα γλωσσικό πλαίσιο, αναλύοντας τη συμβολή του συγκειμένου στη διαδικασία της 

αποκωδικοποίησης.

Όπως είδαμε, η βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται από νεαρούς ομιλητές στη μητρική γλώσσα, είναι σχετικά περιορισμένη, 

κυρίως λόγω της προσέγγισης που γίνεται στην έννοια της στρατηγικής και την οποία 

ξεκαθαρίσαμε προηγουμένως. Επίσης, ένας ακόμη λόγος που μας ώθησε στην ενασχόληση 

με το συγκεκριμένο θέμα είναι ο δυναμικός χαρακτήρας που αυτό λαμβάνει, ανάλογα με τα 

δεδομένα που θα συλλεχθούν και με τον τρόπο που αυτά θα αναλυθούν στη συνέχεια.

ΣΤ. 1 Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις

Τα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουμε με αυτή την έρευνα να δώσουμε απαντήσεις 

είναι τα εξής:

1. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι νέοι ομιλητές όταν συναντούν μία άγνωστη σε 

αυτούς λέξη, είτε πλαισιωμένη είτε αποπλαισιωμένη;

11 Η χρήση του αρσενικού γένους δεν επιδιώκει διάκριση μεταξύ αρρένων και θηλέων, αλλά χρησιμοποιείται 
χάριν οικονομίας, αναφερόμενο και στα δύο γένη. Η σύμβαση αυτή ισχύει για το σύνολο της παρούσας 
εργασίας.



2. Διαφοροποιείται η σημασία που δίνουν οι νέοι ομιλητές σε άγνωστες λέξεις όταν, 

από τη μία, βρίσκονται σε κείμενο ή, από την άλλη, βρίσκονται μόνες τους; Αν ναι, 

σε ποια σημεία οφείλεται η διαφοροποίηση αυτή;

Όσον αφορά τις υποθέσεις μας, πιστεύουμε πως οι ομιλητές θα προτιμήσουν να αλλάξουν 

την ερμηνεία που έδωσαν στις αποπλαισιωμένες λέξεις, όταν τις συναντήσουν μέσα σε 

κείμενο. Η αλλαγή αυτή θα στηρίζεται σε συγκειμενικά, αλλά και περικειμενικά στοιχεία του 

κειμένου, τα οποία θα εκτιμηθούν από τους συμμετέχοντες και θα συμβάλλουν στην 

κατεύθυνση αυτή. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, εικάζουμε πως στις λέξεις εκτός πλαισίου, 

οι πλη ροφορητές μας θα προσπαθήσουν πιο συχνά να αναζητήσουν ενδολεξικά στοιχεία που 

να μαρτυρούν την προέλευση και την ερμηνεία της λέξης. Αντίθετα, όταν οι λέξεις θα 

βρίσκονται εντός κειμένου, θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε συμφραζόμενες λέξεις, ώστε 

να αποδώσουν με επιτυχία τη σημασία τους.



-  Ερευνητικό Μέρος -



Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστεί αναλυτικά η έρευνα που 

διενεργήθηκε, ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε προηγουμένως και 

να επαληθευθούν -  ή όχι -  οι υποθέσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή θα γίνει αναφορά 

στους συμμετέχοντες στην έρευνα, στα υλικά και στον τρόπο συλλογής των δεδομένων, 

υποστηρίζοντας τις επιλογές μας. Έπειτα, στο κύριο μέρος θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας και θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. 

Τέλος, θα γίνει σύντομος παραλληλισμός με ευρήματα άλλων μελετών, όπως αυτά 

αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος, ενώ θα αναφερθούν και τυχόν περιορισμοί της μελέτης 

μας, αλλά και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες με βάση τα αποτελέσματά μας.

Α) Συμμετέχοντες

Για το δείγμα αυτό επιλέχθηκαν σπουδαστές του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για 12 φοιτήτριες, από τις οποίες οι έξι φοιτούν στο 

πρώτο έτος (γεννημένες το 1995) και οι υπόλοιπες έξι είναι τελειόφοιτες -τεταρτοετείς 

(γεννημένες το 1992). Εφόσον η συμμετοχή ήταν εθελοντική και λόγω των μειωμένων 

επαφών του ερευνητή με το πρώτο έτος, οι συμμετέχουσες του πρώτου έτους επιλέχθηκαν 

τυχαία. Οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση 

του Γενικού Λυκείου, ενώ μόνο μία από την τεχνολογική. Αντίθετα, οι έξι τελειόφοιτος 

επιλέχθηκαν με βάση την κατεύθυνση που ακολούθησαν στο Λύκειο, ώστε να δημιουργηθεί 

μία αντίστοιχη ομάδα με του πρώτου έτους, περιλαμβάνοντας πέντε κοπέλες θεωρητικής 

κατεύθυνσης και μία τεχνολογικής. Η επιμονή στο υπόβαθρο αυτό κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς θεωρούμε πως οι σχολικές εμπειρίες ποικίλουν σημαντικά και παίζουν ουσιαστικό 

ρόλο σε μία εργασία με γλωσσολογικό ενδιαφέρον, όπως η δική μας. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι όλες οι συμμετέχουσες έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, γνωρίζουν 

τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

αναφοράς για τις γλώσσες) και δεν αντιμετωπίζουν κάποια διαγνωσμένη μαθησιακή 

δυσκολία σχετική με τη γλώσσα.

Θα θέλαμε να τονίσουμε την εκπληκτική συνεργασία που είχαμε με όλες ανεξαιρέτως τις 

φοιτήτριες, οι οποίες ήταν πρόθυμες και ανοικτές να συμμετάσχουν στην έρευνά μας.



Β) Εργαλεία -  Υλικά

Με σκοπό να ερευνηθούν τα ερωτήματα της εργασίας σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε μία 

παρουσίαση σε MS PowerPoint. Η παρουσίαση αυτή προβαλλόταν σε οθόνη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, είτε επιτραπέζιου είτε φορητού. Η προτίμηση της ηλεκτρονικής παρουσίασης 

έγινε διότι με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζαμε ώστε όλες οι συμμετέχουσες θα έχουν την 

ίδια πρόσβαση στο υλικό, ελαχιστοποιώντας τη συμβολή και την ανάμειξη του ερευνητή.

Β.1 Σχεδιασμός παρουσίασης

Το μέρος αυτό αποτέλεσε ένα αρκετά απαιτητικό σημείο της εργασίας, καθώς έπρεπε να 

γίνει προσεκτική επιλογή των στοιχείων που θα συμπεριλαμβάνονταν. Το πρώτο πράγμα που 

μας προβλημάτισε ήταν το επίπεδο παρουσίασης των λέξεων, εάν δηλαδή θα παρέχονταν 

προφορικά ή γραπτά και μεμονωμένες ή σε κείμενο. Αναγνωρίζοντας ότι η κάθε οδός δίνει 

ποικίλες ενδείξεις στον ακροατή/αναγνώστη σχετικά με τη σημασία των λέξεων και τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές χρησιμοποιούνται, ανατρέξαμε στα ερευνητικά μας 

ερωτήματα. Τελικά, αποφασίσαμε να παρέχουμε τις λέξεις γραπτώς σε δύο φάσεις, 

αποπλαισιωμένες (μεμονωμένες, απαλλαγμένες από συγκειμενικά στοιχεία) και 

πλαισιωμένες. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο, δηλαδή πόσο χρόνο θα είχαν οι 

συμμετέχουσες για να διατυπώσουν μια ερμηνεία για τις λέξεις, προτιμήσαμε να μην 

επιβάλλουμε συγκεκριμένο χρόνο, καθώς δεν θέλαμε να προσδώσουμε χαρακτήρα τεστ στην 

εργασία μας, αλλά οι πληροφορήτριες να νιώσουν ήρεμες και να συμβάλλουν τα μέγιστα στη 

μελέτη μας. Επίσης, σχετικά με το αν θα μεσολαβούσε διάστημα μεταξύ της πλαισιωμένης 

και της αποπλαισιωμένης φάσης, προτιμήσαμε να μην υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ώστε να 

είναι πρόσφατες οι ερμηνείες που δόθηκαν για τις λέξεις και, έτσι, εάν υπάρχει αλλαγή στη 

σημασία που θα δίνουν, αφού αναγνώσουν τα κείμενα, να πρόκειται για συνειδητή επιλογή.

Ξεπερνώντας τα πρώτα αυτά στάδια, προχωρήσαμε στην επιλογή των λέξεων για το δείγμα 

μας. Η απόφαση να ασχοληθούμε με λέξεις χαμηλής συχνότητας είχε γίνει πριν την έναρξη 

της εργασίας, έτσι αναζητήσαμε κυρίως νεολογισμούς και ειδικά λεξιλόγια για τις λέξεις μας. 

Τελικά, καταλήξαμε στη χρήση, κατά κύριο λόγο, μεταφραστικών δανείων της ελληνικής 

γλώσσας για την εργασία μας, οι οποίες πρέπει να σημειώσουμε πως είναι όλες αφηρημένα 

ουσιαστικά ονόματα. Ως βάση της αναζήτησής μας είχαμε το Γλωσσάρι της Ελληνικής



Ψυχολογικής Εταιρίας (2003) και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Ελώσσας του Ε. 

Μπαμπινιώτη.

Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από το Ελωσσάρι ήταν:

Ιδιοτιμή

Διαπινακοποίηση

Ιδεασμός

Ενδοβολή

Εμφυτοκρατία

Συνεξέλιξη

Μειορύθμιση

Καταπληξία

Αυτοσυνειδησία

Από το Λεξικό της ΝΕΕ επιλέχθηκαν τα εξής:

- Έκκρουση 

Τροπικότητα

- Λέξημα

Από αναζήτηση σε διαδικτυακούς τόπους συμπεριλήφθηκε η λέξη:

Συντροπικότητα

Τέλος, θέλοντας να ακολουθήσουμε τον ορισμό που δίνεται στη γνωστική ψυχολογία 

σχετικά με τις στρατηγικές -  και κυρίως για το ρόλο της σκοπιμότητας, που αυτός ο ορισμός 

θέτει -  αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα μικρό αριθμό ψευδολέξεων. Οι 

ψευδολέξεις αυτές σχεδιάστηκαν με τρόπο τέτοιο, ώστε να περιλαμβάνουν στοιχεία που 

είναι οικεία στους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, πρόκειται δηλαδή για ψευδολέξεις με 

έγκυρη μορφολογική και ορθογραφική δομή, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι μέρος του 

λεξιλογίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ψευδολέξεις που χρησιμοποιήθηκαν και ο 
τρόπος που αυτές σχηματίστηκαν.

Αυθαξία: Πρόκειται για παράλλαξη του ψυχολογικού όρου «αυτο-αξία», κατά την 

οποία γίνεται σύνθεση της λέξης χρησιμοποιώντας τη λέξη «αξία» ως δασυνόμενη 

λέξη και μετατρέποντας τη λέξη «αυτό» σε «αυθ-». Σκοπός είναι να ελεγχθεί ο



παραλληλισμός με την «αυτοσυνειδησία», εάν υπάρξει τεμαχισμός της λέξης από τις 

πληροφορήτριες.

Γέλωμα: Παράλλαξη του βιολογικού όρου «γένωμα». Η λέξη αυτή σχηματίστηκε 

κυρίως για να ελεγχθεί η πιθανή σύνδεσή της με την οικογένεια λέξεων γύρω από το 

ρήμα «γελάω-ώ».

Κατανάστευση: Αλλάξαμε τη λέξη «μετανάστευση», αντικαθιστώντας ουσιαστικά το 

ψευδοπρόθημα «μετά-» με το πρόθημα «κατα-».

Δειλουργία: Έχοντας ως αφόρμηση τη λέξη λειτουργία, αντικαταστήσαμε το πρώτο 

και το τέταρτο γράμμα, δημιουργώντας τη λέξη αυτή που ορθογραφικά παραπέμπει 

στο «δειλία», διαχωρίζοντάς το από άλλες παρόμοιες ακουστικά λέξεις που 
προέρχονται από το «δηλώνω».

Συρραψία: Ξεκινώντας από τη «φαντασία», αλλάξαμε αρκετά τη μορφή της λέξης και 

καταλήξαμε στη χρήση του «συν-» -  που χρησιμοποιείται και στις λέξεις 

«συνεξέλιξη» και «συντροπικότητα» -  η οποία ενισχύεται από την ύπαρξη του 

διπλού «ρ», ακολουθώντας τον κανόνα μετατροπής του συγκεκριμένου γράμματος 
από «ν» σε «ρ».

- Ανδρεπισμός: Παραλλάσσοντας τον «ανθρωπισμό», καταλήξαμε στη συγκεκριμένη 

ψευδολέξη, η οποία φέρεται να έχει ως ρίζα της τη λέξη «άνδρας».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η δημιουργία και η χρήση των ψευδολέξεων αυτών δεν έγινε με 

τυχαίο τρόπο, αλλά στηρίχθηκε σε στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την 

απόδοση σημασίας στις λέξεις αυτές, ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται αποπλαισωμένες. 

Στόχος μας, από τη μία, ήταν να προβληματίσουν τις συμμετέχουσες, ώστε να προβούν σε 

διαδικασίες αποκωδικοποίησης της ερμηνείας τους, αλλά και από την άλλη, μέσα από τα 

δεδομένα που θα συλλέξουμε να είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις με στοιχεία που 

βρίσκονται σε λέξεις του λεξιλογίου και χρησιμοποιούνται σκόπιμα στη νοηματοδότηση μιας 
λέξης.

Όσον αφορά τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, μπορείτε να τα βρείτε στο 

Παράρτημα. Η πλειονότητα των κειμένων ανασύρθηκαν από διαδικτυακές πηγές, όχι 

αναγκαστικά επιστημονικού περιεχομένου, παρόλο που συμπεριλάβαμε λέξεις ειδικών 

λεξιλογίων. Στόχος μας ήταν τα κείμενα να μην είναι ιδιαίτερα πληροφορητικά για τις λέξεις 

που ερευνούσαμε, αλλά να τις χρησιμοποιούν σαν ήδη γνωστές λέξεις στους αναγνώστες. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες δεν βρίσκαμε επιθυμητό υλικό στην ελληνική γλώσσα, 

ανατρέχαμε στην ορολογία που υπήρξε η βάση του εκάστοτε μεταφραστικού δανείου,



μεταφράζοντας κείμενα και προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες της εργασίας. Τέτοια είναι για 

παράδειγμα τα κείμενα για την ιδιοτιμή και τη διαπινακοποίηση. Σχετικά με τις ψευδολέξεις, 

για τις οποίες προφανώς δεν υπήρχε αντίστοιχο υλικό, στηριχθήκαμε στις λέξεις από τις 

οποίες είχαν δημιουργηθεί, αντικαθιστώντας αυτές τις λέξεις σε πραγματικά κείμενα.

Τέλος, αποφασίστηκε η αλληλουχία με την οποία θα παρουσιάζονταν οι λέξεις, πέρα από τη 

σειρά των δύο φάσεων που είχε ήδη καθοριστεί. Εφόσον, κατά πάσα πιθανότητα οι λέξεις 

μας δεν θα ήταν ήδη γνωστές στις πληροφορήτριές μας, δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο 

στόχο, εκτός από δύο σημεία. Πρώτον, η παρουσία λέξεων και ψευδολέξεων έγινε με 

συχνότητα 2 προς 1, δηλαδή ακολουθήθηκε το μοτίβο δύο λέξεις -  μία ψευδολέξη, χωρίς 

ωστόσο να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Δεύτερον, κρίναμε θεμιτή η λέξη 

συντροπικότητα να παρουσιάζεται πριν την τροπικότητα, καθώς η τελευταία έχει διδαχθεί σε 

μάθημα του πανεπιστημίου μας στις τελειόφοιτες φοιτήτριες, αλλά και σε ορισμένες 

περιπτώσεις στη θεωρητική κατεύθυνση του Λυκείου. Έτσι, θέλαμε να μελετήσουμε εάν οι 

φοιτήτριες, όταν θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με τη συντροπικότητα, θα χρησιμοποιούσαν 

προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την τροπικότητα για την ερμηνεία της και αν θα 

επηρεάζονταν από αυτές.

Β.2 Διενέργεια πιλοτικής δοκιμασίας

Με σκοπό τον έλεγχο καταλληλότητας του υλικού που επιλέχθηκε, έλαβε χώρα πιλοτική 

φάση με τη βοήθεια μίας τεταρτοετούς φοιτήτριας του τμήματός μας. Μέσα από αυτή τη 

φάση ζητούσαμε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

1) Η μέθοδος συλλογής δεδομένων (των πρωτοκόλλων φωναχτής σκέψης) προσφέρει 

αρκετά στοιχεία για να μας βοηθήσουν στον έλεγχο των ερευνητικών μας υποθέσεων;

2) Η όλη διαδικασία είναι κουραστική για την πληροφορήτρια; Πόση ώρα περίπου 

διαρκεί;

3) Υπάρχουν σημεία του υλικού που παρουσιάζουν ελλείψεις ή λάθη;

4) Ποια σημεία θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν, έχοντας πάντα ως στόχο τη μέγιστη 

δυνατή συλλογή δεδομένων;

Μέσω της δοκιμαστικής αυτής φάσης καταφέραμε να αποκτήσουμε μία πρώτη ιδέα για το 

πλήθος και το είδος των πληροφοριών που θα συλλέγαμε στη συνέχεια. Θεωρήσαμε ότι τα



αποτελέσματα αυτά ήταν αρκετά ικανοποιητικά και δεν προχωρήσαμε σε αλλαγή της 

μεθόδου συλλογής. Η διαδικασία είχε διάρκεια περίπου 48 λεπτά, ενώ η φοιτήτρια ανέφερε 

πως δεν κουράστηκε κατά τη διάρκειά της και τη βρήκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Διορθώθηκαν 

κάποιες γλωσσικής φύσεως λεπτομέρειες των κειμένων που παρέχονταν και αποφασίστηκε 

αλλαγή στην αλληλουχία των λέξεων στη δεύτερη φάση της παρουσίασης, ώστε να 

διαφοροποιείται από την πρώτη φάση.

Β.3 Τα πρωτόκολλα φωναχτής σκέψης

Εμπνευσμένοι από μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνες που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, επιλέξαμε ως μέθοδο συλλογής δεδομένων τα πρωτόκολλα φωναχτής 

σκέψης (think-aloud protocols). Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στη Θεωρία του 

Γνωστικού Φορτίου και στις μελέτες των Ericsson και Simon σχετικά με τις τεχνικές της 

ανάλυσης πρωτοκόλλων. Ως λογική πρόκειται για μια ιδιαίτερα απλή σύλληψη. Σύμφωνα με 

τη φωναχτή σκέψη (ΦΣ στο εξής), ο ερευνητής ζητά από τους πληροφορητές του να 

εξωτερικεύουν λεκτικά τις σκέψεις τους καθώς επιτελούν ένα έργο, λέγοντας ουσιαστικά ό,τι 

περνά από το μυαλό τους κατά τη διάρκεια λύσης του προβλήματος που τους έχει τεθεί. 

Σύμφωνα με τον Μπότσα (2007), η ΦΣ μπορεί να δώσει μία πληθώρα δεδομένων, ενώ 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην εκτίμηση του μεταγνωστικού ελέγχου της κατανόησης ενός 

κειμένου. Υποστηρίζεται ότι η τεχνική αυτή, εκτός της βοήθειας που προσφέρει για τον 

σχεδίασμά βελτιωμένων στρατηγικών και διδακτικού υλικού, ωφελούν τους ερευνητές και 

τους συμμετέχοντες ενισχύοντας τη μάθηση (Van Gog, Kester, Nievelstein, Giesbers & Paas, 
2009).

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις της ΦΣ, η παράλληλη (concurrent) και η αναδρομική 

(retrospective). Η πρώτη αφορά την εξωτερίκευση των σκέψεων από τους πληροφορητές 

παράλληλα με την εκτέλεση του έργου, ενώ η δεύτερη λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του έργου που έχει ανατεθεί στους συμμετέχοντες, πάλι με την εξωτερίκευση 

των σκέψεών τους. Σύμφωνα με τους Van Gog et al. (2009), οι δύο προσεγγίσεις βασίζονται 

σε διαφορετική λειτουργία της μνήμης, με την παράλληλη ΦΣ να στηρίζεται στην 

εργαζόμενη μνήμη και την αναδρομική ΦΣ να απαιτεί την ανάσυρση μνημονικών ιχνών. 

Επίσης, έχει υποστηριχθεί πως τα δεδομένα που συλλέγονται διαφέρουν στις δύο 

προσεγγίσεις, με τους Taylor και Dionne (2000, στους Van Gog et al., 2009: 326) να
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καταλήγουν ότι η παράλληλη παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις δράσεις του 

ατόμου, ενώ η αναδρομική να αποκαλύπτει περισσότερα για τις στρατηγικές που 

επιστρατεύτηκαν.

Έντονη κριτική έχει ασκηθεί γενικότερα στη χρήση των πρωτοκόλλων φωναχτής σκέψης. Τα 

κύρια σημεία αυτή της κριτικής ασχολούνται με το αν τα δεδομένα των πρωτοκόλλων 

παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις γνωστικές διεργασίες που επιτελούνται (Pressley & 

Afflerbach, 1995, στον Μπότσα 2007). Αρχικά, η ΦΣ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

επίδοση των συμμετεχόντων, μέσω της επιλογής των ίδιων για συγκεκριμένες διαδικασίες τις 

οποίες θα μπορούν να εξωτερικεύσουν ευκολότερα λεκτικά, αλλά και να αλλάξει τις 

λειτουργίες αυτές μέσω της διάσπασης της προσοχής (Guan, Lee, Cuddihy & Ramey, 2006; 

Crutcher, 1994). Σημείο κριτικής αποτέλεσε επίσης η ανάλυση των πρωτοκόλλων, καθώς η 

θέση του ερευνητή εμπλέκεται συνήθως στην ερμηνεία των δεδομένων, με αποτέλεσμα να 

αμφισβητούνται σε αρκετές περιπτώσεις τα εξαγόμενα συμπεράσματα (Crutcher, 1994). 

Τέλος, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργούνται οι έρευνες που επιλέγουν τα 

πρωτόκολλα ΦΣ ως μέθοδο έχουν αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού (Crutcher, 

1994). Έχουν προταθεί πολλές ερευνητικές και πρακτικές παράμετροι για την αξιοπιστία της 

διαδικασίας συλλογής δεδομένων (Li, 2004; Van Someren, Barnard & Sandberg, 1994), για 

την οποία πολλές μελέτες δεν έχουν μεριμνήσει (Li, 2004). Παρ’όλα αυτά η πληθώρα των 

εξαγόμενων δεδομένων καθιστά τη φωναχτή σκέψη ως την ιδανικότερη ερευνητική μέθοδο 

στην ανίχνευση γνωστικών διεργασιών και αυτός είναι ο κύριος λόγος που την επιλέξαμε για 

την έρευνά μας. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, επιπλέον πως τα υποκείμενα της έρευνάς μας 

δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνική αυτή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα 

εξαγόμενα αποτελέσματα.

Γ) Συλλογή δεδομένων

Κατά τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων λάβαμε υπόψη όσες περισσότερες 

παραμέτρους μπορούσαμε, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη συνεργασία μας με τις φοιτήτριες 

που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Βασικός στόχος ήταν οι συμμετέχουσες να νιώσουν 

άνετα, ώστε να είναι σε θέση να εκφραστούν ελεύθερα. Έτσι, η έρευνα έλαβε χώρα στις 

περισσότερες περιπτώσεις σε ήσυχο χώρο του πανεπιστημίου, ενώ σε μία περίπτωση η 

διαδικασία έγινε στην οικία της φοιτήτριας. Πριν την παρουσίαση των λέξεων και των



κειμένων προηγούταν μία συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος με τις συμμετέχουσες, η οποία 

κατέληγε με δύο λόγια σχετικά με την παρούσα έρευνα. Η έρευνα ξεκινούσε με την 

ανάγνωση των οδηγιών από τον ερευνητή:

Θα ακούσεις τις εξής οδηγίες δύο φορές. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα χωρίζεται σε 

δύο φάσεις. Αρχικά, θα σου παρουσιάσω μια σειρά από λέξεις, την κάθε μια ξεχωριστά. 

Σε κάθε λέξη θέλω να μου δώσεις μια ερμηνεία, δηλαδή τι σημαίνει, ακόμη και αν δεν 

την γνωρίζεις. Αφού τελειώσουμε με αυτό, θα σου δώσω μικρές παραγράφους που θα 

περιέχουν τις λέξεις που ερμήνευσες προηγουμένως και θα ήθελα να μου δώσεις εκ 

νέου μία ερμηνεία για τη λέξη. Σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας 

να προσπαθήσεις να μου λες όποια σκέψη περνά από το μυαλό σου. Αυτό ισχύει και 

κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των κειμένων. Καλό είναι να φανταστείς πως μιλάς στον 

εαυτό σου. Μην σκέφτεσαι από μέσα σου. Με ενδιαφέρει να μάθω τον τρόπο που 

σκέφτεσαι και δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να ελεγχθούν οι γνώσεις σου. 

Μπορείς να αφιερώσεις όσο χρόνο θέλεις σε οποιαδήποτε περίπτωση. Εγώ από εδώ και 

πέρα δεν θα μπορώ να απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις σου, ωσότου τελειώσουν και οι 

δύο φάσεις.

1 9Για τις οδηγίες αυτές ακολουθήσαμε τις συμβουλές των Van Someren et al. (1994), ενώ 

στηριχθήκαμε και στις οδηγίες που παρείχε ο Μπότσας (2007) στο δείγμα του.

Η παρουσίαση γινόταν σε υπολογιστή, τον οποίο χειρίζονταν οι φοιτήτριες και προχωρούσαν 

με τη σειρά τις διαφάνειες όποτε έκριναν αυτές. Οι συμμετέχουσες βρίσκονταν σε 

αναπαυτικά καθίσματα, ενώ είχαν πρόσβαση σε ποτήρι με νερό. Εφόσον δεν υπήρχε 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελικά οι δοκιμασίες 

κυμάνθηκαν μεταξύ 29 και 72 λεπτών, με μέσο όρο 50,1 λεπτά. Πρέπει να σημειωθεί πως σε 

ορισμένες περιπτώσεις που οι φοιτήτριες δεν κατέληγαν σε μία ερμηνεία, τότε υπήρχε 

παρέμβαση του ερευνητή με σκοπό να δοθεί μία τουλάχιστον σημασία για την εκάστοτε 

λέξη. Μετά το τέλος της διαδικασίας ακολουθούσε μία σύντομη συζήτηση με τις 

φοιτήτριες, στο πλαίσιο χαλάρωσης, ρωτώντας τες για την εμπειρία τους αυτή.

12 Το κομμάτι, που αναφέρεται πως δεν θα δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις, προστέθηκε χωρίς να έχει 
απόλυτο χαρακτήρα, αλλά περισσότερο για να ελαχιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και 
συμμετεχόντων, με τους τελευταίους να στηρίζονται στις δυνάμεις τους για τη δοκιμασία.



Γ.1 Δεοντολογία -  Ηθική έρευνας

Στην εργασία μας τηρούμε την ανωνυμία των πληροφορητριών μας και δείχνουμε σεβασμό 

απέναντι τους. Πριν τη διενέργεια της έρευνας πληροφορήσαμε πλήρως τις συμμετέχουσες 

για τους σκοπούς της μελέτης μας και τους δόθηκε η δυνατότητα να σταματήσουν τη 

διαδικασία εφόσον το επιθυμούσαν, ενώ σεβόμαστε την ελευθερία τους να ζητήσουν εκ των 

υστέρων να μην συμπεριληφθούν στην έρευνά μας. Επιπλέον, τις είχαμε πληροφορήσει πριν 

τη συνάντησή μας πως θα λάβει χώρα μαγνητοφώνηση της διαδικασίας, τα οποία αρχεία 

παραμένουν ως εμπιστευτικό υλικό μεταξύ των φοιτητριών και του ερευνητή και βρίσκονται 

στην κατοχή και των δύο πλευρών. Όπως ήδη αναφέραμε, προβήκαμε, τέλος, σε ενέργειες 

που να προστατεύουν τις συμμετέχουσες από πνευματική και φυσική κόπωση, 

προσπαθώντας να κρατήσουμε συνοπτικό το υλικό που χρησιμοποιήσαμε και παρέχοντας 

αξιοπρεπείς συνθήκες κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

Δ) Ανάλυση δεδομένων

Το επόμενο στάδιο της εργασίας μας ήταν η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που 

συνελέγησαν από τις συμμετέχουσες. Όπως είναι φυσικό, σε αυτό το στάδιο αντιμετωπίσαμε 

αρκετή δυσκολία, καθώς σκοπός μας ήταν το corpus να μας οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση 

των παρατηρούμενων στρατηγικών, παρά να χρησιμοποιηθεί κάποια υπάρχουσα προσέγγιση. 

Βέβαια, μπορούμε να πούμε πως σε μεγάλο ποσοστό για μια αρχική κατηγοριοποίηση 

στηριχθήκαμε στις στρατηγικές και τεχνικές που περιλαμβάνονται στον Nassaji (2003), στις 

οποίες είχαμε αναφερθεί και στο θεωρητικό μέρος της μελέτης μας.

Έχοντας μαγνητοφωνημένα αρχεία από τις συναντήσεις μας με τις φοιτήτριες, προχωρήσαμε 

στην απομαγνητοφώνησή τους, σημειώνοντας λέξεις και εκφράσεις που ειπώθηκαν για να 

ερμηνευθούν οι λέξεις. Βεβαίως, κάθε πληροφορήτρια είχε μια προσωπική προσέγγιση στη 

διαδικασία αυτή, η οποία επηρέαζε τον τρόπο που επιστρατεύονταν οι στρατηγικές, όμως 

προσπαθήσαμε να μελετήσουμε την πορεία της σκέψης τους και να εντοπίσουμε κοινά 

σημεία και διαφοροποιήσεις με σκοπό να καταλήξουμε σε καταγραφή και κατηγοριοποίηση 

των στρατηγικών αυτών. Τα αρχεία ελέγχθηκαν από τον ερευνητή για να διασφαλιστεί και η 

ομοιογένεια στα εξαγόμενα αποτελέσματα, ενώ χρειάστηκε επανάληψη της ανάλυσης μετά 

την πρώτη ανάλυση, έχοντας ήδη μία ιδέα για το περιεχόμενό τους. Θα πρέπει, όμως, να



σημειώσουμε πως τα πρωτόκολλα φωναχτής σκέψης που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 

δεδομένων δημιούργησαν κάποιες δυσκολίες στον ερευνητή κατά την ανάλυση, καθώς 

πολλές φορές κρίθηκε απαραίτητη η ερμηνεία των πρωτοκόλλων από τον ίδιο, με σκοπό τα 

αποτελέσματα να λάβουν μία ενιαία μορφή.

Ε) Αποτελέσματα

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά ενέργειες, στις οποίες προέβησαν οι 

συμμετέχουσες, στην προσπάθειά τους να αποδώσουν ένα νόημα στις λέξεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνά μας. Υπενθυμίζουμε πως η πλειονότητα των λέξεων αυτών 

αποτελούσε μεταφραστικά δάνεια ειδικών λεξιλογίων, ενώ οι υπόλοιπες ήταν ψευδολέξεις 

που σχεδιάστηκαν από τον ερευνητή για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις μας, οι λέξεις ώθησαν τις φοιτήτριες να ξεκινήσουν μία ενσυνείδητη διεργασία 

για την εξεύρεση της ερμηνείας των λέξεων αυτών, επιστρατεύοντας ποικιλία τεχνικών, τις 

οποίες και θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Παράλληλα με τις στρατηγικές, θα υπάρχει και 

παράθεση παραδειγμάτων σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς είναι απαραίτητη μία τέτοια 

προσέγγιση για την πληρέστερη κατανόηση τόσο του σκεπτικού με το οποίο κινηθήκαμε για 

να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας, όσο και των στρατηγικών που παρατηρήθηκαν.

Για τα αποτελέσματά μας χρησιμοποιούμε τον όρο στρατηγική, τον οποίο ορίζουμε ως 

σκόπιμη διεργασία ή ενέργεια που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Θέλουμε να 

τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως δεν μένουμε μόνο σε νοητικές διαδικασίες, αλλά στα 

αποτελέσματα περιλαμβάνονται και παραδείγματα που σχετίζονται με χρήση κινήσεων ή 

μετασχόλια σχετικά με τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν οι συμμετέχουσες. Για 

λόγους δεοντολογίας και ανωνυμίας, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων δεν θα 

χρησιμοποιηθούν τα πραγματικά ονόματα των φοιτητριών που συμμετείχαν στην έρευνά 

μας, αλλά θα παρουσιάζονται κωδικοποιημένα με τη χρήση αριθμών. Έτσι, έχουμε δώδεκα 

φοιτήτριες με αριθμούς 1 - 1 2 ,  από τις οποίες οι πρώτες έξι ( 1 -  6 ) είναι οι πρωτοετείς 
φοιτήτριες, ενώ οι υπόλοιπες ( 7 -  12 ) οι τελειόφοιτες. Επίσης, για την πληρέστερη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων, στα παραδείγματα που θα παραθέσουμε θα αναφέρεται και 

η λέξη της έρευνας στην οποία εντοπίσαμε την αντίστοιχη στρατηγική. Επομένως, τα 

παραδείγματά μας θα ακολουθήσουν την εξής μορφή:

Κωδικός φοιτήτριας -  Λέξη έρευνας: «Λόγια πληροφορήτριας»
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Η ερευνά μας, όπως αναφέραμε προηγουμένως, υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, παρουσιάζοντας 

τις λέξεις αποπλαισιωμένες αρχικά και πλαισιωμένες στη δεύτερη φάση. Καθώς αναλύαμε 

λοιπόν τα δεδομένα, διαφαινόταν διαφοροποίηση ανάμεσα στις στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε φάση. Έτσι, αποφασίσαμε πως ένας πρωταρχικός διαχωρισμός 

ανάμεσα στις δύο φάσεις ήταν αναγκαίος κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Ε.1 Στρατηγικές α’ φάσης

Η φάση αυτή αποτελούνταν από 19 λέξεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν αποπλαισιωμένες, και 

το ζητούμενο ήταν οι φοιτήτριες να φθάσουν στην απόδοση ερμηνείας σε κάθε λέξη, 

εξωτερικεύοντας, παράλληλα, λεκτικά τις σκέψεις τους. Από την ανάλυση των δεδομένων 

μας προέκυψαν δεκαοχτώ στρατηγικές, στις οποίες προέβησαν οι συμμετέχουσες σε αυτή τη 

φάση. Κάποιες από αυτές χρησιμοποιήθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα, ορισμένες ακόμη 

και από όλες τις πληροφορήτριες, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που εμφανίστηκαν μόνο σε 

μία ή δύο φοιτήτριες, γεγονός που από μόνο του τις καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την 
εργασία μας.

Η φύση των στρατηγικών σε αυτή τη φάση, αλλά και ο μεγάλος αριθμός τους, έκανε 

απαραίτητη την κατηγοριοποίηση αυτών των διαδικασιών σε ορισμένες πιο “γενικές” 

κατηγορίες, ώστε να καταστεί ευκολότερη τόσο η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά 

και να γίνουν πιο κατανοητές από τους αναγνώστες της εργασίας μας οι σχέσεις ανάμεσα 

στις στρατηγικές που θα αναφερθούν στη συνέχεια.

Έτσι, με τη μελέτη των στρατηγικών που παρατηρήσαμε, καταλήξαμε σε τρεις γενικές 

κατηγορίες για την α’ φάση της έρευνάς μας:

ϊ. Στρατηγικές γλωσσικής φύσης

ϋ. Στρατηγικές γνωστικού χαρακτήρα

iii. Στρατηγικές σχετιζόμενες με την έρευνα

Φυσικά, αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος και αποτελεί μία προσπάθεια 

ομαδοποίησης των στρατηγικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι φοιτήτριες έκαναν 

χρήση στρατηγικών και από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες, αποκλείοντας την 

περίπτωση να διατυπωθεί με σιγουριά κάποιο συγκεκριμένο προφίλ αντιμετώπισης 
άγνωστων λέξεων.



Ε.Ι.α Στρατηγικές γλωσσικής φύσης

Πρώτο στάδιο της διαδρομής μας είναι η παρουσίαση των στρατηγικών που είχαν γλωσσικό 

χαρακτήρα. Με αυτό εννοούμε τις διαδικασίες που βασίζονταν άμεσα σε γλωσσικά στοιχεία 

που αναφέρθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τις συμμετέχουσες για να νοηματοδοτήσουν 

τις λέξεις που αντιμετώπισαν στην έρευνά μας. Η ποικιλία στρατηγικών και η 

ευρηματικότητα των φοιτητριών ήταν εκπληκτικές, ακολουθώντας η κάθε μία διαφορετική 

προσέγγιση της λέξης και προσφέροντας αναπάντεχες -  αλλά και σε πολλές περιπτώσεις 

αναμενόμενες -  ευκαιρίες για σχολιασμό.

Οι στρατηγικές που παρατηρήθηκαν σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης είναι οι εξής:

1. Ετυμολογία

2. Ανάλυση λέξης

3. Ορθογραφικές αναφορές

4. Μορφολογικές αναφορές

5. Συνειρμικές λέξεις ή εκφράσεις

6. Σύγκριση -  Αναλογία

7. Απόδοση ιδιοτήτων

Όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, που θα παρατίθενται και οι απαραίτητες εξηγήσεις και 

τα παραδείγματα για την κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ ορισμένων στρατηγικών είναι 

ανεπαίσθητες και πιθανότατα αποτελούν την προσωπική οπτική του ερευνητή. Θα 

προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς στις διατυπώσεις μας, ώστε να 

αποφευχθούν παρανοήσεις και παρερμηνείες της κατηγοριοποίησης που τελικά επιλέχθηκε 

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας.

1. Ετυμολογία

Η πρώτη περίπτωση που θα αναλύσουμε είναι αυτή της αναζήτησης της ετυμολογίας της 

λέξης. Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιήθηκε από όλες τις φοιτήτριες της έρευνάς μας και 

αποτέλεσε μία ιδιαίτερα συχνή επιλογή στην προσπάθεια απόδοσης ερμηνείας. Σύμφωνα με 

το Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (2002), ως ετυμολογία ορίζεται 

«η διαδικασία και το αποτέλεσμα της αναζητήσεως της καταγωγής των λέξεων, δηλαδή της 

αρχικής ρίζας και της πρώτης σημασίας τους». Χρησιμοποιούμε και εμείς για τις ανάγκες της



παρούσας εργασίας αυτόν τον ορισμό, ο οποίος μας καλύπτει, προσθέτοντας μια μικρή 

ιδιαιτερότητα. Από τη μελέτη του corpus μας, διαπιστώσαμε πως η ρίζα τον λέξεων 

εντοπιζόταν με σχετική ευκολία από τις πληροφορήτριές μας και στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν προϋπέθετε σαφή λεκτική αναφορά στην ορθογραφία της λέξης. Γι’αυτό τον 

λόγο, προτιμήσαμε να διαχωρίσουμε τις περιπτώσεις αυτές από εκείνες που οι φοιτήτριες 

χρησιμοποιούσαν ορθογραφικές παρατηρήσεις για την ερμηνεία τους και στις οποίες θα 

αναφερθούμε σε επόμενες σελίδες της εργασίας αυτής.

Η ετυμολογία της λέξης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λάμβανε χώρα πρώτη σε σχέση 

με τις υπόλοιπες στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι πληροφορήτριές. Αυτό βέβαια δεν 

ήταν απόλυτο, καθώς πολλές φορές οι συμμετέχουσες δεν ένιωθαν την ανάγκη να 

αναζητήσουν την ετυμολογία της λέξης εξαρχής. Παρατηρήσαμε πως η ετυμολογία 

παραλειπόταν σε λέξεις που ήταν οικείες στις φοιτήτριες, ενώ ορισμένες φορές κρινόταν 

απαραίτητη σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, με σκοπό τη διασαφήνιση της ερμηνείας 

που παρείχαν. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που θα συντελέσουν επικουρικά στη 
διασαφήνιση της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 4 -  Ιδεασμός:

«Έχει να κάνει ίσως με την ιδέα, φαντάζομαι. (...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 6 -  Γέλωμα:

«Γέλωμα. Α π’ το γελώ μάλλον. (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 7 -  Τροπικότητα:

«Τροπικότητα είναι από:: προφανώς από το ουσιαστικό τρόπος και σημαίνει (...)» 

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 10 -  Γ έλωμα:

«Το γέλωμα... γέλωμα, δεν είναι συνηθισμένο αυτό το μα. Όπως ας πούμε γέλωτας, 

γελωτοποιός, γελώ, ότι βγαίνει από το γέλιο το ξέρω σε -τ. Οπότε το γέλωμα ε:: δεν έχω ιδέα τι 

μπορεί να είναι, γέλωμα, και δεν μπορώ να σκεφτώ και κάτι άλλο που μπορεί να ξεκινάει από 

‘γελ ’ εκτός από κάτι που έχει να κάνει με το γέλιο, οπότε θα πω ότι είναι:: το να σου φαίνεται 

κάτι αστείο και να γελάς με αυτό.»
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Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 12 -  Ανδρεπισμός:

«Αυτό κάτι με τον άνδρα πρέπει να ‘ναι. Είναι όταν... Ανδρεπισμός. Έχει να κάνει με 
τον άνδρα ή την ανδρεία; (...)»

Παρατηρώντας τα παραδείγματα αυτά, βλέπουμε πως η ετυμολογία χρησιμοποιήθηκε στην 

αρχή της αναζήτησης της ερμηνείας (παρ. 1° , 2° και 3° ), ενώ παρουσιάσαμε και μία 

περίπτωση στην οποία η φοιτήτρια προσπάθησε αρχικά να απορρίψει τη σύνδεση με τη λέξη 

«γελάω», λόγω του θέματος λέξεων που έχουν ως ρίζα το συγκεκριμένο ρήμα (π.χ. 

γελωτοποιός), αλλά τελικά αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την ετυμολογία αυτή για την 

ερμηνεία που δίνει. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με το παρ. 4 

διασκορπισμένες στα δεδομένα μας, στις οποίες οι συμμετέχουσες δεν έκαναν αμέσως δεκτή 

την ετυμολογία της λέξης, προσπαθώντας μέσω άλλων τεχνικών να καταλήξουν σε μία 

«αποδεκτή» ερμηνεία. Τέλος, στο παρ. 5 βλέπουμε πως η φοιτήτρια εντόπισε και 

εναλλακτική ετυμολογία την οποία και ελέγχει. Η στρατηγική, λοιπόν, του εντοπισμού της 

ετυμολογίας μιας λέξης χρησιμοποιήθηκε συχνά και ιδιαίτερα σε λέξεις της έρευνας, όπως τα 

ιδεασμός, γέλωμα, τροπικότητα, τα οποία δεν αποτελούσαν σύνθετες λέξεις.

2. Ανάλυση λέξεων

Ίδια συχνότητα -  αν όχι μεγαλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις -  με την προηγούμενη 

στρατηγική είχε η ανάλυση των λέξεων. Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιήθηκε, επίσης, από 

όλες τις φοιτήτριες και πρόκειται ουσιαστικά για μια ιδιαίτερη περίπτωση εντοπισμού της 

ετυμολογίας της λέξης. Ως ανάλυση λέξεων εννοούμε τις περιπτώσεις στις οποίες οι 

συμμετέχουσες, με σκοπό τη νοηματοδότηση των λέξεων που ήταν υπό διερεύνηση, 

τεμάχιζαν τις λέξεις σε μικρότερα κομμάτια ή στα συνθετικά τους. Έτσι, λοιπόν, ορίζουμε ως 

ανάλυση λέξεων την προσπάθεια προσέγγισης του νοήματος μιας λέξης μέσω του 

διαχωρισμού της σε μικρότερα μέρη ή συνθετικές λέξεις. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτή η 

στρατηγική χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις περισσότερες λέξεις που συμπεριλάβαμε στην 
έρευνά μας, καθώς πολλές από αυτές ήταν σύνθετες λέξεις και η προσπέλαση των 

συνθετικών τους κρινόταν απαραίτητη για την απόδοση μίας επαρκούς ερμηνείας. Θα πρέπει 

να σημειώσουμε πως οι ορθογραφικές αναφορές, που έγιναν ρητά από τις πληροφορήτριές 

μας, δεν κατηγοριοποιήθηκαν μαζί με τη συγκεκριμένη στρατηγική.



Η ανάλυση των λέξεων ήταν η στρατηγική που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνταν στην 

αρχή της επεξεργασίας των λέξεων. Λόγω βέβαια της φύσης της, συνήθως λάμβανε χώρα σε 

περιπτώσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιούνταν η ετυμολογία των λέξεων, χωρίς να 

αποκλείονται και ορισμένες ευκαιρίες, όπου αυτές οι δύο στρατηγικές να εφαρμόζονται 

ταυτοχρόνως. Πολλές φορές το «σπάσιμο» των λέξεων στα συστατικά τους στοιχεία έγινε 

με αυτόματο τρόπο, με τις φοιτήτριες να δίνουν πρώτα ερμηνεία στη λέξη και έπειτα 

προχωρούσαν σε λεκτική εξωτερίκευση των σκέψεών τους. Στη συνέχεια παρατίθενται 

παραδείγματα με τα οποία θα εξηγήσουμε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 2 -  Ιδιοτιμή:

«Ιδιοτιμή. Εε από το, πρώτα αναλύω τη λέξη σε ίδιος και τιμή, που μπορεί να σημαίνει, 

ότι είναι, όταν έχουμε δύο προϊόντα και έχουν την ίδια αξία.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 3 -  Εμφυτοκρατία:

«Εμφυτοκρατία. Έμφυτος είναι αυτός που βρίσκεται μέσα μας, ο εγγενής. Κρατώ 

σημαίνει κυριαρχώ. Άρα εμφυτοκρατία (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 12 -  Συνεξέλιξη:

«Συνεξέλιξη. Μάλιστα. Συνεξέλιξη θεωρώ ότι είναι η διαδικασία κατά την οποία δύο 

πράγματα γίνονται ταυτόχρονα. Δηλαδή το ταυ-, το σύγχρονο που λέμε. Όταν δύο πράγματα 

εξελίσσονται ταυτόχρονα το ένα και το άλλο μαζί, ίσως και παραπάνω, (παρέμβαση του 

ερευνητή για εξηγήσεις) Ναι, συνεξέλιξη, γιατί σκέφτομαι ότι είναι η εξέλιξη. Εντάξει, και 

πάλι προσπάθησα να πάρω από τις δύο λέξεις που αποτελείται η μία αυτή λέξη, το συν και το 

εξέλιξη. Το συν θεωρώ ότι είναι όταν δύο πράγματα γίνονται ταυτόχρονα, το εξέλιξη, εντάξει, 

είναι η έννοια ότι κάτι προχωράει (...)»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 7 -  Διαπινακοποίηση:

«Και εδώ δεν μου θυμίζει κάτι η λέξη, οπότε θα τη χωρίσω. Δια και πινακοποίηση, 

πίνακας και ποιώ, σημαίνει κάνω, άρα είναι (...)»

Όπως βλέπουμε στα παραδείγματα αυτά, οι φοιτήτριες σε πολλές περιπτώσεις 

χρησιμοποίησαν την ανάλυση, εντοπίζοντας τα συνθετικά των λέξεων και, βασιζόμενες στα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, κατέληγαν σε μία ερμηνεία για τη λέξη. Υπάρχουν,



όμως, και περιπτώσεις που οι συμμετέχουσες δεν ανέλυαν τις λέξεις που αντιμετώπιζαν στα 

συνθετικά τους, αλλά τις διασπούσαν σε μικρότερες, όπως στο επόμενο παράδειγμα.

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 8 -  Ανδρεπισμός:

«Ανδρεπισμός. Αα.. επισμός, άνδρας. Τι ερμηνεία θα μπορούσαμε να δώσουμε εδώ; 

Κάτι σαν επικράτηση των ανδρών για χρόνια, θα μπορούσαμε να το πούμε. Το επισμός, έπος, 

ίσως κάτι τέτοιο, σε αυτό να θέλει να επικεντρώσει η λέξη.»

Η τακτική της ανάλυσης απέφερε καρπούς για τις πληροφορήτριες στις περισσότερες 

περιπτώσεις που επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε. Η ανάλυση των λέξεων μπορεί να 

βοηθούσε μεν στην αποκωδικοποίηση τους, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούσε 

επιπλέον ερωτηματικά στις φοιτήτριες, οδηγώντας τες σε επανανάλυση της λέξης. Έτσι, η 

αρχική ανάλυση απορριπτόταν σε επόμενη φάση και ερευνούταν μια εναλλακτική 

προσέγγιση ανάλυσης. Οι λέξεις που ώθησαν συνηθέστερα σε μια τέτοια επανανάλυση της 

λέξης είναι η αυθαξία και η ιδιοτιμή.

Παράδειγμα 6° -  Φοιτ. 5 -  Ιδιοτιμή:

«μμ, είναι από την τιμή, όπως λέμε τιμή προϊόντος, όταν πας να αγοράσεις κάτι. Και 

ίδιο, τιμή, από το ίδιος ίσως. Ιδιοτιμή. Μπορεί, είναι μια ίδ icon- όχι ιδιωτική τιμή. Ή μια 

ιδιαίτερη τιμή ενός προϊόντος. Ε, ιδιοτιμή. Είναι:: τιμή. Ιδιοτιμή, μια ειδική τιμή, ξεχωριστή, 

για κάποια πράγματα.»

Παράδειγμα 7° -  Φοιτ. 11 -  Αυθαξία:

«Αυθαξία. Η αξία που είναι... Στην αρχή μου ήρθε η λέξη αυτός και αξία, μετά μου 

ήρθε η λέξη αυθεντικός και αξία. Εε, αυθαξία, η αξία που είναι αυθεντική λέω.»

Στα δύο παραδείγματα που προηγήθηκαν βλέπουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις 

επανανάλυσης της λέξης. Στο πρώτο, αφού διασπάστηκε η λέξη στα συστατικά της στοιχεία, 

έγινε αναφορά και στο ενδεχόμενο το θέμα «ίδιο» να δηλώνει κάποια διαφορετική ιδιότητα 

(ιδιωτικός, ιδιαίτερος), με τη φοιτήτρια τελικά να καταλήγει σε σημασία που συνδέεται με 

την έννοια του «ιδιαίτερος». Στο δεύτερο παράθεμα, η φοιτήτρια προτίμησε να μας εξηγήσει



το σκεπτικό της με μία μεταγνωστική προσέγγιση, αναλύοντας τη λέξη αυθαξία και δίνοντας 

δύο εναλλακτικές για το πρώτο συνθετικό (αυθ-) και προτιμώντας τελικά το «αυθεντικός».

Τέλος, μία ιδιαίτερη περίπτωση επανανάλυσης, η οποία παρατηρήθηκε σε ελάχιστες 

περιπτώσεις στο corpus μας, είναι αυτή της υπερανάλυσης. Για τους σκοπούς της εργασίας 

μας, ορίζουμε την υπερανάλυση ως το φαινόμενο αυτό κατά το οποίο μία λέξη διασπάται σε 

κομμάτια μικρότερα των συνθετικών της. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιήθηκε κυρίως από 

μία φοιτήτρια, με σκοπό να «αποκρυπτογραφηθεί» το νόημα των λέξεων που δεν μπορούσε 

να προσεγγίσει άμεσα από τα συνθετικά τους. Βέβαια, δεν αποκλείουμε το γεγονός αυτή η 

προσέγγιση να έγινε και από άλλα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνά μας, αλλά να 

παρέμεινε σε μη εκφρασμένο επίπεδο.

Παράδειγμα 8° -  Φοιτ. 5 -  Εμφυτοκρατία:

« Μμ, κρατία, κράτος, εξουσία. Έμφυτο, ίσως αυτός που έχει έμφυτη την- να 

εξουσιάζει, ή να είναι... Εμφυτοκρατία. (...) Μπορεί... φυτό και... μου θυμίζει φυτό, σαν να 

κρατάς ένα φυτό μέσα, κάπου σε ένα σπίτι (γέλια), πως λέμε φυτό και κρατία, κρατώ ένα φυτό 

μέσα (γέλια). Ναι, εε, πάντως είναι ίσως κάτι με τους ανθρώπους κυρίως (...)»

Παράδειγμα 9° -  Φοιτ. 5 -  Κατανάστευση:

« (...) Κατανάστευση. Ανάστευση, αναστεύω, όχι. Είναι από το κατά, ανά, στεύση. 

Κατανάστευση. Δεν ξέρω (...)»

3. Ορθογραφικές αναφορές

Ως τώρα έχουμε αναφερθεί σε περιπτώσεις που η λέξη μελετιόταν με μία συνδυαστική 

λογική, είτε αυτό πρόκειται για την ίδια τη λέξη, είτε για κάποιο από τα συνθετικά της. 

Προχωρώντας, λοιπόν, στην παρουσίαση των στρατηγικών που παρατηρήσαμε, κάνουμε ένα 

πέρασμα από επίπεδο γραφημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι φοιτήτριες ανέφεραν 

συγκεκριμένες ερμηνείες ή αναλύσεις των λέξεων βασιζόμενες σε ρητές παρατηρήσεις που 

έκαναν σχετικά με την ορθογραφία ορισμένων λέξεων. Οι ορθογραφικές πληροφορίες 

αξιοποιούνταν με ποικίλους τρόπους και σε καμιά περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν ως το 

μοναδικό μέσο για την προσέγγιση της ερμηνείας. Σαφώς, όμως, υπήρξαν η βάση του 

σκεπτικού των πληροφορητριών, συντελώντας σημαντικά στο έργο τους. Η αναφορά στην 

ορθογραφία της λέξης δεν έγινε από όλες τις φοιτήτριες που συμμετείχαν, αλλά και πάλι



ήταν αρκετά συχνή σαν στρατηγική. Εικάζουμε πως η σχετική «έλλειψη» που έχουμε σε 

αυτά τα δεδομένα οφείλεται στο γεγονός ότι οι ορθογραφικές πληροφορίες γίνονται 

αυτόματα αντιληπτές και δεν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από έμπειρους αναγνώστες, όπως 

τα άτομα του δείγματός μας. Παρ’όλα αυτά, το γεγονός ότι ορισμένες φοιτήτριες επέλεξαν 

να αναφερθούν ξεκάθαρα σε αυτά τα στοιχεία, μας ώθησε να διαφοροποιήσουμε τη 

στρατηγική αυτή από τις υπόλοιπες, και κυρίως με τις δύο -  ετυμολογία και ανάλυση -  που 

αναλύσαμε προηγουμένως.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 6 -  Μειορύθμιση:

«Ε, μειορύθμιση... θα μπορούσε να είναι κάτι με τους μυς, αλλά, γράφεται με «ει» και 

δεν είναι αυτό. Μειορύθμιση... κάτι σε σχέση με τις μειονότητες, μειό, με τους λιγότερους (...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 10 -  Συρραψία:

«Συρραψία με δύο ρο, από το συν και το ράβω (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 9 -  Γέλωμα:

«Γέλωμα, έχει να κάνει με το γέλιο; Λίγο το ωμέγα με μπερδεύει είναι η αλήθεια. 

Γέλωμα. (...)»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 4 -  Καταπληξία:

«Καταπληξία. Αν γράφεται έτσι η πλήξη, μου θυμίζει την πλήξη, δηλαδή (...)»

Για τις ανάγκες διασαφήνισης της στρατηγικής αυτής, παραθέσαμε αυτά τα τέσσερα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο πρώτο βλέπουμε πως η φοιτήτρια χρησιμοποίησε την 

ορθογραφία για να αποκλείσει την αρχική υπόθεση που έκανε και, βασιζόμενη σε αυτή την 

παρατήρηση, άρχισε να δίνει μία μορφή στην ερμηνεία της. Στο δεύτερο παράδειγμα, 

πρόκειται για μια αναφορά στην εμφάνιση διπλού συμφώνου στη λέξη, γεγονός που οδηγεί 

την κοπέλα να περάσει αμέσως σε ανάλυση της λέξης στα συνθετικά της και να συνεχίσει 

από εκείνο το σημείο την νοηματοδότηση της λέξης. Τα εναπομείναντα δύο παραδείγματα 

μας δείχνουν πώς η ορθογραφία μιας λέξης ενδέχεται να προβληματίσει το άτομο, ακόμα και 

αν έχει αποφασιστεί η ετυμολογία της λέξης (όπως στο παρ. 3). Αξίζει να αναφέρουμε πως η 

φοιτ. 4, που αναρωτιέται για την ορθογραφία της λέξης «πλήξη», συνήθως απέφευγε την



αξιολόγηση των γραφηματικών χαρακτήρων, παρόλο που εδώ φαίνεται να στέκεται σε 
ορθογραφικά στοιχεία.

4. Μορφολογικές αναφορές

Κάτι αντίστοιχο με τις ορθογραφικές αναφορές ήταν η προσοχή σε μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των λέξεων. Εδώ, λοιπόν, περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις αυτές που οι 

φοιτήτριες χρησιμοποιούν κάποιο από τα κομμάτια της λέξης στην προσπάθειά τους να 

εκμαιεύσουν πληροφορίες σχετικά με το νόημα της λέξης. Η διαφορά με τη στρατηγική της 

ανάλυσης έγκειται στο γεγονός πως τα μορφολογικά στοιχεία εδώ δεν εκλαμβάνονταν ως 

αυτοτελείς οντότητες από τις συμμετέχουσες, αλλά ως πρόσθετα κομμάτια στη λέξη.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 7 -  Ιδεασμός:

«Φυσικά κρύβεται η λέξη ιδέα εδώ πέρα. Ε, ιδεασμός, η λέξη ιδέα και ισμός, την 
κατάληξη ισμός, ιδέα, ιδεασμός (...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 3 -  Συντροπικότητα:

«Συντροπικότητα. ... το συν δηλώνει σύνδεση, παρουσία δύο και χαρακτηριστικών. 

Όπως λέμε συντροφικότητα, ας πούμε. Εμ, η κατάληξη μου θυμίζει αυτό το προσωπικότητα, 

οπότε λογικά είναι κάποιο χαρακτηριστικό του εαυτού μας (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 4 -  Αυθαξία:

« (...) ωραία, βλέπω το άλφα τώρα δεν ξέρουμε αν είναι στερητικό άλφα ή κάτι τέτοιο, 

θα μπορούσε και να μην είναι. Δεν ξέρω.»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 7 -  Τροπικότητα:

«Εε, τροπικότητα είναι από:: προφανώς από το ουσιαστικό τρόπος, και σημαίνει (...) 

τροπικότητα, ναι είναι ουσιαστικό, δεν έχει κάποιο- δεν έχει δύο συνθετικά, απλά είναι- έχει 
την κατάληξη του ουσιαστικού (...)»



Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 10 -  Ιδεασμός:

« (...) η εντύπωση που έχεις για κάτι, αλλά το “σμος” από την άλλη ως κατάληξη, 

φαντάζομαι κάτι άλλο θα μας δείχνει. Δεν μπορώ να το σκεφτώ όμως. Οπότε, θα πω αυτό, η 

ιδέα που έχει για κάτι.»

Βέβαια, λόγω της φύσης των λέξεων που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνάς μας -  όλες ήταν 

ουσιαστικά -  βλέπουμε πως οι περισσότερες αναφορές από τις φοιτήτριες αφορούν τις 

καταλήξεις. Έτσι, στα παρ. 1, 2, 4 και 5 λαμβάνονται υπόψη οι καταλήξεις, οι οποίες 

συνήθως επηρεάζουν το σκεπτικό των πληροφορητριών και δρουν επικουρικά στη 

διασαφήνιση της ερμηνείας, αλλά όχι πάντα με επιτυχία. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά 

στην προσπάθεια της φοιτ. 4 να δικαιολογήσει την ύπαρξη του στερητικού α-, στην αρχή της 

λέξης αυθαξία, την οποία έλεγξε συνοπτικά, αλλά τελικά προτίμησε να προχωρήσει σε 

επόμενη λέξη πριν προλάβουμε να ζητήσουμε, με παρέμβασή μας, μία ερμηνεία για τη λέξη.

5. Συνειρμικές λέξεις και εκφράσεις

Η επόμενη στρατηγική στην οποία θα μείνουμε είναι η χρήση συνειρμικών λέξεων και 

εκφράσεων για την ανίχνευση της ερμηνείας των λέξεων. Μπορούμε να πούμε πως πρόκειται 

για μία αρκετά «δημοφιλή» προσέγγιση ανάμεσα στα άτομα της έρευνάς μας, καθώς όλες οι 

φοιτήτριες -  πλην μίας13 -  έκαναν χρήση λέξεων που ανακαλούσαν συνειρμικά βλέποντας 

τις λέξεις της έρευνάς μας. Με μία πρώτη ματιά, η τεχνική αυτή φαντάζει περισσότερο 

γνωστική, παρά γλωσσική. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχουσες βασίστηκαν σε 

στοιχεία γλωσσικής φύσης, όπως τις καταλήξεις, την ομοηχία και τον τονισμό και τη χρήση 

ομόρριζων για την αναζήτηση συνειρμικών μονάδων, αποφασίσαμε να κατηγοριοποιήσουμε 

τη συγκεκριμένη στρατηγική ως γλωσσική.

Τι σκοπό επιτελεί στην ουσία αυτή η αναζήτηση για συνειρμικές λέξεις; Όπως αναφέραμε, 

σε αυτό το στάδιο οι λέξεις παρουσιάζονται αποπλαισιωμένες στις φοιτήτριες, οι οποίες 

αναγκαστικά έπρεπε να αντλήσουν πληροφορίες από τις λέξεις, μελετώντας τες σε λεξικό ή 

υπολεξικό επίπεδο. Έτσι, έχοντας να αντιμετωπίσουν λέξεις που δεν γνωρίζουν,

13 Είναι πολύ πιϋανό και αυτή η φοιτήτρια να χρησιμοποίησε λέξεις που σκάφτηκε συνειρμικά και απλώς να 
μην τις ανέφερε στην ανάλυση της σκέψης της. Θεωρούμε δόκιμο να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη 
φοιτήτρια σημείωσε τον μικρότερο χρόνο στην έρευνά μας, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτή σε 29 λεπτά.



προσπάθησαν να δημιουργήσουν συνδέσεις με ήδη γνωστές τους λέξεις. Όπως θα δούμε στα 

παραδείγματα στη συνέχεια, οι συνδέσεις αυτές πολλές φορές απορρίπτονταν, ενώ υπήρχαν 

και περιπτώσεις που οι συνειρμικές λέξεις περιόρισαν τις κοπέλες, με την έννοια ότι 

εγκλωβίστηκαν στη σημασία των συνειρμικών λέξεων και δεν κατάφεραν να επικεντρωθούν 

στις λέξεις της έρευνας.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 1 -  Κατανάστευση:

«Κατανάστευση; Τι είναι αυτό το κατανάστευση; Καταναστεύω, καταδυναστεύω, 

μεταναστεύω, κατανάστευση. Κάτι που γίνεται καταναγκαστικά; Ναι, αυτό, δεν μου έρχεται 

κάτι άλλο. Κάτι που κάνεις αναγκαστικά πάντως, πολύ αναγκαστικά.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 5 -Έκκρουση:

«Έκκρουση. Χμ, κρούση, ίσως σύγκρουση, χτύπημα, ή πώς το λένε; Χτυπώ την 

καμπάνα, κρούεται. Έκκρουση, είναι σαν κάτι-, μία ένα χτύπημα απ’ έξω ίσως. Έκκρουση, 

μοιάζει με την έκκριση, αλ)Λ... είναι σαν έκκρουσης, χτυπάω, κρούση, σύγκρουση, είναι σαν τη 

σύγκρουση, αλλά ίσως είναι μια ψυχική σύγκρουση, που εξωτερικεύεται. Αυτό.»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 6 -  Καταπληξία:

«Καταπληξία. Ε, καταπληκτικός, ηλεκτροπληξία, καταπλήττω τα πλήθη, πάλι καλά που 

δεν έχουμε κάμερα. Καταπληξία. Έκπληξη, είναι σαν την έκπληξη που νιώθουμε; (...)»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 11 -  Συρραψία:

«Συρραψία. Όχι χειραψία. Είναι από το ρήμα ράβω υποθέτω και το συν, αυτό που μου 

έρχεται στο μυαλό είναι, ας πούμε, δύο ομάδες κάνουν συρραψία, ας πούμε, ράβουν σε 

εισαγωγικά ένα σχέδιο ή οργανώνουν κάτι από κοινού. Αυτό.»

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 6 -  Κατανάστευση:

«Κατανάστευση, μετανάστευση, κατάνυξη (γελάει), κατανάστευση, ανάσταση μπορεί να 

μού ’ ρθει, άστευση, αστεύω από το ρήμα αστώ, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει (απευθυνόμενη στον 

ερευνητή); Κατανάστευση... καταναγκασμός, (παρέμβαση του ερευνητή: Λέγε όμως ό,τι σου 

περνάει από το μυαλό, έτσι;) Ναι, απλά προσπαθώ να σκεψτώ. Εντάξει προσπαθώ να το 

συνδέσω με τη μετανάστευση η αλήθεια είναι, αλλά δεν νομίζω να έχει κάποια σχέση. 

Κατανάστευση. Καστανάς. Μπα, γι ’ αυτό δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ά)1ο. (παρέμβαση του



ερευνητή για προσπάθεια απόδοσης σημασίας στη λέξη) Κατανάστευση... τώρα εγώ κόλλησα 

εκεί στο μετανάστευση και δεν μου’ ρχεται αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ.»

Τα παραδείγματα αυτά αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των προσπαθειών των φοιτητριών 

για σύνδεση με συνειρμικές λέξεις. Στα παρ. 2 και 3 γίνονται και αναφορές εκφράσεων με τις 

λέξεις που έχουν βρεθεί (χτυπώ την καμπάνα, καταπλήττω τα πλήθη). Άξια αναφοράς είναι η 

επίδραση που είχε η λέξη κατανάστευση14 στην φοιτ. 6 (παρ. 5°). Όπως βλέπουμε, στην αρχή 

γίνεται μία αναζήτηση για παρόμοιες λέξεις, ενώ φαίνεται να καταλήγει σε μία ετυμολογία 

για τη λέξη. Τελικά, η ίδια η φοιτήτρια στη συνέχεια παραδέχεται πως προσπαθεί να βρει μια 

σχέση με τη λέξη μετανάστευση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

6. Σύγκριση -  Αναλογία

Οι συνδέσεις των λέξεων της έρευνας με άλλες γνωστές, όπως είδαμε, χρησιμοποιήθηκαν 

από τις φοιτήτριες με σκοπό τον εντοπισμό της σημασίας τους. Η τακτική, όμως, αυτή 

στερούταν ενός στοιχείου, στο οποίο βασιστήκαμε για το διαχωρισμό της χρήσης των 

συνειρμικών λέξεων και εκφράσεων από τις περιπτώσεις που είχαμε σύγκριση ή αναλογία με 

ήδη γνωστές λέξεις των πληροφορητριών μας. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, πως σε αρκετές 

περιπτώσεις οι συμμετέχουσες στηρίζονταν σε ιδιότητες οικείων σε αυτές λέξεων και τις 

χρησιμοποιούσαν, μεταφέροντας τις ιδιότητες στις λέξεις της έρευνας κατ’ αναλογία ή 

συγκρίνοντας με σαφή τρόπο κατ’ αντίθεση ή ως παρόμοιες δύο λέξεις. Η στρατηγική αυτή 

κατηγοριοποιήθηκε, επίσης, ως γλωσσική, διότι και εδώ η βάση υπήρξε κάποιο γλωσσικό 

στοιχείο της αρχικής λέξης, το οποίο παρακίνησε στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου 

στην αναζήτηση του νοήματος.

14 Γενικότερα, η λέξη κατανάστευση δημιούργησε αρκετές δυσκολίες στις φοιτήτριες και η 
παρακολούθηση του σκεπτικού τους κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποτελούσε ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον κομμάτι της όλης διαδικασίας.



Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 9 -  Λέξημα:

«Λέξημα, όπως λέμε φώνημα. Ναι, αυτό. Ε:: νομίζω πως είναι το φώνημα, α.)λό.:: σε: : 

-  πες το -  σε γραπτό λόγο κάτι τέτοιο, η λέξη ας πούμε; όχι η λέξη, κάτι που περιέχει, που 

περιέχεται σε μια λέξη; Κάτι τέτοιο.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 6 -  Ενδοβολή:

«Ενδοβολή, αυτό μου θυμίζει κάτι σε ιατρικό, κάποιον όρο ιατρικής, δεν ξέρω γιατί. 

Ενδό και βολή... είναι το αντίθετο της αποβολής; Μπορεί, (γελάει, παρέμβαση ερευνητή για 

διευκρινήσεις) Α π’ το ενδό που είναι αντίθετο απ’ το αποβολή. Αλλά όχι, υπάρχει και επιβολή. 

Είναι κάτι, κάποιος στόχος που βάζουμε μέσα μας εμείς οι ίδιοι; Προχωράω, όλα λάθος τα 

λέω.»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 7 -  Καταπληξία:

«Κατά και πληξία. Μάλλον το κατά εδώ λειτουργεί αρνητικά, άρα... έχουμε και τη λέξη 

πλήξη, οπότε είναι μάλλον κάτι αντίθετο από τη λέξη έκπληξη, καταπληξία, ε:: κάτι αντίθετο 

ναι από την λέξη έκπληξη, (...)»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 1 -  Διαπινακοποίηση:

«Διαπινακοποίηση; (σιωπή, παρέμβαση ερευνητή) Ναι, ότι έχει να κάνει δεν ξέρω να 

κάνει κάτι... σαν αυτό, πώς λέγεται; Το καινούριο της τεχνολογίας. Λέμε παιδί μου θα το 

πλαστικοποιήσω, θα το διαπινακοποιήσω, δηλαδή θα στο κάνω, θα στο δείξω διαμέσου 

κάποιου πίνακα. Αυτό θα στο βάλω στον πίνακα, πώς λέμε θα το σκανάρω, ε θα το βάλω στον 

πίνακα και θα στο δείξω.»

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 2 -  Λέξημα:

«Λέξημα, ε, εντάξει. Από τη λέξη, πώς το ’ χε πει; Λέξημα είναι από μία λέξη που τη 

σπάμε σε κομμάτια είναι το:: αυτό το χαρακτηριστικό που προσδίδει στη λέξη ε:: λέξημα. Έχει 

να κάνει όσον αφορά τις λέξεις, όπως λέμε το πρόθημα, άλλο είναι αυτό, και το λέξημα.

Το πρώτο παράδειγμα μας δείχνει πώς χρησιμοποιήθηκε από τη φοιτήτρια η αναλογία με τη 

λέξη φώνημα για την απόδοση του νοήματος. Τα επόμενα δύο παραδείγματα (2° και 3°) 

παρουσιάζουν τον τρόπο σύγκρισης που έλαβε χώρα, αφού πρώτα η λέξη αναλύθηκε στα



συνθετικά της, εντοπίζοντας αντιθέσεις. Στο παρ. 4 η μορφή της λέξης θύμισε τη λέξη 

πλαστικοποιήσω, της οποίας η σημασία χρησιμοποιήθηκε για την εξήγηση της ερμηνείας της 

λέξης διαπιναποποίηση. Τέλος, στο πέμπτο παράδειγμα, η φοιτήτρια προτίμησε να καταλήξει 

σε μία ερμηνεία και στη συνέχεια να την παραλληλίσει με το φώνημα, που της ήταν πιο 

οικείο. Αξίζει να παρατηρηθεί πως η στρατηγική αυτή δεν μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί 

αυτοτελώς, αλλά μόνο σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές, ενώ γενικώς ήταν πιο συχνή στη 

λέξη λέξημα.

7. Απόδοση ιδιοτήτων

Η τελευταία στρατηγική γλωσσικής φύσης που θα μας απασχολήσει είναι αυτή της απόδοσης 

ιδιοτήτων στις λέξεις της έρευνας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε στις μισές 

συμμετέχουσες και αφορά τη μεταφορά ιδιοτήτων των λέξεων του γενικού λεξιλογίου. Στα 

δεδομένα μας καταφέραμε να διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη οι φοιτήτριες, 

κατά την εξέλιξη της δοκιμασίας, μετασχημάτισαν τις δοσμένες λέξεις, δημιουργώντας 

παράγωγες και προσπάθησαν μέσω των νεοσχημάτιστων αυτών στοιχείων να προσεγγίσουν 

το νόημα της λέξης. Η πιο συνήθης αλλαγή που έλαβε χώρα ήταν η μετατροπή των 

ουσιαστικών σε ρήματα, δίνοντας δηλαδή μία πιο ενεργητική διάσταση στη σημασία της 

λέξης.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 1 -  Ιδεασμός:

« (...) Έχει να κάνει με το πώς σου έρχεται μια ιδέα στο κεφάλι; Ιδεασμός, κατά το 

επηρεασμός, επηρεάζεσαι, ιδεάζεσαι, κάτι που σου προκαλεί μια ιδέα πάντως, (γελάει)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 2 -  Κατανάστευση:

«Κατανάστευση, απ’ το καταναστεύω, έχει μια αρνητική έννοια. Ε:: καταναστεύω, 

κατανάστευση. Σημαίνει ότι προκαλώ κάτι αρνητικό σε κάποιον, ε:: στον τομέα, ότι έχει και 

ψυχολογικό αντίκτυπο.»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 9 -  Αυθαξία:

«Αυθαξία. Αξία ok. Αυθαξία, μου κάνει κάτι σε αυθεντική αξία, ε:: αύθακτος, 

αύθακτος, αυθαξία. Ότι κάτι... αυθαξία (...)»



Η δεύτερη υποκατηγορία που εντοπίσαμε ήταν αυτή της απόδοσης της μεταφορικής χρήσης 

της λέξης. Με αυτό εννοούμε ότι η ίδια η φοιτήτρια ανέφερε ρητώς πως η συγκεκριμένη 

λέξη δεν χρησιμοποιείται με την «κυριολεκτική» σημασία, αλλά προτιμάται η μεταφορική 

της λειτουργία κατά τη χρήση της. Θεωρούμε άκρως ενδιαφέρον το συγκεκριμένο γεγονός, 

της δυναμικής δηλαδή με την οποία οι συγκεκριμένες συμμετέχουσες αποφάσισαν πως η 

συνυποδηλωτική σημασία προεξέχει της δηλωτικής έννοιας. Επίσης, οι δύο περιπτώσεις στις 

οποίες παρατηρήσαμε αυτή τη συμπεριφορά προέρχονται από την ερμηνεία της λέξης 

συρραψία, η οποία ψευδολέξη φάνηκε να αποθαρρύνει τις φοιτήτριες να χρησιμοποιήσουν τη 

φαινομενικά κυριολεκτική της σημασία.

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 4 -  Συρραψία:

«Συρραψία, ωραία, (παύση) Εμένα το συρραψία ok, μου κάνει κάτι σαν συμφωνία ας 

πούμε, ή ε:: είναι το συν που φαντάζομαι έχει να κάνει πχ με δύο πράγματα ή περισσότερα ότι 

θα είναι μεταξύ κάποιων πραγμάτων... τώρα το ραψία μου θυμίζει και το ράβω, οπότε θα 

μπορούσε πχ δύο πράγματα μεταφορικά να ράβονται μεταξύ τους, οπότε να ενώνονται, οπότε 

δύο πράγματα να γίνονται κάπως σας ένα, κάτι τέτοιο.»

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 11 -  Συρραψία15:

«Συρραψία. Όχι χειραψία. Είναι από το ρήμα ράβω υποθέτω και το συν, αυτό που μου 

έρχεται στο μυαλό είναι, ας πούμε, δύο ομάδες κάνουν συρραψία, ας πούμε, ράβουν σε 

εισαγωγικά ένα σχέδιο ή οργανώνουν κάτι από κοινού. Αυτό.»

Δεν γνωρίζουμε αν παίζει κάποιο ρόλο το γνωστικό υπόβαθρο των δύο αυτών φοιτητριών, 

αλλά θεωρούμε δόκιμο να αναφέρουμε πως πρόκειται για τις δύο φοιτήτριες του δείγματός 

μας, που ακολούθησαν τεχνολογική κατεύθυνση κατά το λύκειο. Σίγουρα δεν γίνεται να 

διατυπωθεί κάποιο αξιόλογο συμπέρασμα με το μεμονωμένο αυτό συμβάν, αλλά αξίζει 

σίγουρα περαιτέρω μελέτης.

15 Το παράδειγμα αυτό παρατίθεται και στη στρατηγική των συνειρμικών λέξεων (σελ. 49),



Ε.Ι.β Στρατηγικές γνωστικού χαρακτήρα

Η επόμενη ομάδα στρατηγικών, η οποία θα μελετηθεί, αφορά τις γνωστικές ενέργειες των 

πληροφορητριών που έλαβαν χώρα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Πρόκειται στην ουσία 

για νοητικές διεργασίες που επιστρατεύτηκαν με σκοπό την ανίχνευση της σημασίας των 

λέξεων. Και εδώ παρατηρήθηκαν ποικίλες προσεγγίσεις, με διαφορετική συχνότητα η κάθε 

μια. Η παρουσίαση αυτών των στρατηγικών θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την 

αναλυτική παρουσίαση της κάθε μιας, προσφέροντας ανάλογα παραδείγματα σε όλες τις 

περιπτώσεις.

Οι στρατηγικές γνωστικού χαρακτήρα που παρατηρήθηκαν στην έρευνά μας αναλύθηκαν, 

σχηματίζοντας τις εξής υποκατηγορίες:

1. Προσπάθεια ανάκλησης /ανάσυρσης

2. Επίκληση σε γενική γνώση, προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις

3. Σύνδεση με εικόνα

4. Επανάληψη

5. Απορίες προς τον εαυτό

6. Πολλαπλές ερμηνείες

7. Αποφυγή

8. Απόρριψη προφανούς ερμηνείας

Θα θέλαμε και εδώ να επιστήσουμε την προσοχή, καθώς οι διαφορές μεταξύ ορισμένων 

στρατηγικών είναι λεπτές, ενώ αποτελούν προσωπική επιλογή του ερευνητή. Επίσης, δεν 

πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι στρατηγικές αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν 

αυτόνομα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είχαμε εναλλαγή από γνωστικές σε 

γλωσσικές στρατηγικές και αντίστροφα, χωρίς πολλές φορές μάλιστα τα όρια αυτά να είναι 
ευδιάκριτα.

1. Προσπάθεια ανάκλησης

Η πρώτη περίπτωση γνωστικής διεργασίας που θα μελετήσουμε είναι η πλέον «κλασική», 

όσον αφορά την αναγνώριση λέξεων. Η ανάκληση της σημασίας σε λέξεις μεγάλης 

συχνότητας συμβαίνει με αυτόματο τρόπο, ενώ σε λέξεις μέτριας ή χαμηλής συχνότητας 

αυτός ο αυτόματος χαρακτήρας αρχίζει σιγά -  σιγά να ατονεί. Στην έρευνά μας, όμως,



καθίσταται σχεδόν αδύνατο μία τέτοια προσέγγιση να καρποφορήσει, καθώς, όπως 

προείπαμε, οι λέξεις που συμπεριλάβαμε προέρχονταν από εξειδικευμένα λεξιλόγια. Παρ’ 

όλα αυτά, οι φοιτήτριες έδειξαν σε αρκετές περιπτώσεις να αναγνωρίζουν ορισμένες λέξεις, 

ακόμα και σε περιπτώσεις ψευδολέξεων. Ως επακόλουθο, προσπαθούσαν να ανακαλέσουν τη 

σημασία αυτών των λέξεων, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο 

θέλουμε και εμείς να επικεντρωθούμε, στην έννοια της προσπάθειας, σύμφωνα με την οποία 

διαχωρίσαμε τις περιπτώσεις αυτές από εκείνες που οι συμμετέχουσες αναφέρονταν σε 

εμπειρίες τους ή γνώσεις που ήδη κατείχαν.

Οι περισσότερες φοιτήτριες προσπάθησαν σε τουλάχιστον ένα σημείο της δοκιμασίας να 

ανακαλέσουν πληροφορίες για την ερμηνεία των λέξεων που είχαν να αντιμετωπίσουν. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια μερικά τέτοια παραδείγματα, με τα οποία πιστεύουμε ότι θα 

διασαφηνιστεί το σκεπτικό μας για διαχωρισμό αυτών των περιπτώσεων.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 4 -  Κατανάστευση:

«Κατανάστευση. Χμ, κάπου το έχω ξανακούσει, αλλά... Ok, σε αυτό δεν μου’ ρχεται 

κάτι, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάπου το ’ χω ξανακούσει και προσπαθώ να θυμηθώ τι μου 
θυμίζει, οπότε ναι.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 9 -  Ιδεασμός:

«Ιδεασμός. Αυτό το ’ χω ξανακούσει. Κάπου το’ χα διαβάσει. Ιδεασμός. Ε:: εντάξει, 

σίγουρα, βλέπεις κάτι και σού ’ ρχεται μια ιδέα; Αλλά όχι απλά μια ιδέα, εμένα το ιδεασμός με 

παραπέμπει κάτι και σε εικόνα (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 10 -  Ενδοβολή:

«Ενδοβολή. Αυτό το’ χω διαβάσει κάπου αλλά δεν το θυμάμαι τι είναι. Το ενδό 
προφανώς (...)»

Και στις τρεις περιπτώσεις βλέπουμε τις φοιτήτριες να είναι σίγουρες ότι έχουν 

ξανασυναντήσει τη λέξη και μπορούμε να παρατηρήσουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους 

αντιμετώπισης αυτής της διαπίστωσης. Στην πρώτη, η πληροφορήτρια στην προσπάθειά της 

να ανακαλέσει τη σημασία, τελικά γρήγορα προσπερνάει τη λέξη, χωρίς να χρησιμοποιήσει 

κάποια άλλη προσέγγιση και χωρίς να καταλήξει σε ερμηνεία. Το δεύτερο παράδειγμα



δείχνει μια προσπάθεια που γίνεται για ερμηνεία μέσα από την «εντύπωση» που έχει αφήσει 

η λέξη αυτή από προηγούμενη επαφή της φοιτήτριας με αυτή. Τέλος, στο 3° παράδειγμα, 

παρόλο που η φοιτήτρια αναγνωρίζει με σιγουριά τη λέξη, τελικά προτιμάει να κινηθεί μέσω 

της ανάλυσής της, καθώς πιθανότατα θεωρεί πως έτσι θα είναι πιο επιτυχής η ερμηνεία της.

2. Αναφορά σε γνώσεις, προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες μας παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανότητά μας να 

αναγνωρίζουμε και να ταυτοποιούμε λέξεις που συναντούμε καθημερινά. Αυτό το σημείο 

έρχονται να υποστηρίξουν και τα δεδομένα μας, με τις φοιτήτριες να στηρίζονται αρκετά σε 

εμπειρίες τους, να χρησιμοποιούν γνώσεις γενικής ή ειδικής φύσης, αλλά και να εκφράζουν 

και προσωπικές τους αντιλήψεις, οι οποίες λειτούργησαν επικουρικά στο έργο που είχαν να 

επιτελέσουν στο πλαίσιο της εργασίας μας. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα στα οποία 

γίνονται σχετικές αναφορές, μέσω των οποίων αντλούσαν πληροφορίες για τις λέξεις και 

τελικά κατέληγαν σε μία ερμηνεία. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη μέθοδος 

δεν αποδεικνυόταν πάντα βοηθητική για τις πληροφορήτριές μας, δημιουργώντας περαιτέρω 

προβληματισμούς.

Α) Αναφορά σε γνώσεις

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 4 -  Λέξημα:

« (...) Ε:: θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν τη λέξη, αλ?Λ η λέξη σημαίνει λέξη δεν γίνεται και 

το λέξημα να σημαίνει λέξη. Οπότε λίγο εκεί μπερδεύομαι στο τι μπορεί να σημαίνει. (...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 1 -  Αυθαξία:

«Αυθαξία... η αξία του εαυτού σου; (παρέμβαση ερευνητή για εξηγήσεις) Α π’ το αυτός 

και το αξία. Το αξία παλιά δεν έπαιρνε, ε, πώς λέγεται, δασεία; Και αυτό μετά γίνεται θήτα, 

αυθαξία; Ναι, νομίζω ότι είναι η αξία του εαυτού σου.»

Β) Αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 11 -  Τροπικότητα:

«Τροπικότητα. Ε... το είχαμε κάνει αυτό σίγουρα στη νεοελληνική γλώσσα νομίζω, με 

τον κύριο Μήτση κάτι. Αυτό μου έρχεται. Και θυμάμαι ότι στις σημειώσεις μου, όταν έβαζα



τροπικότητα μιας λέξης, σημείωνα δεντράκια τροπικά. Ε, αλλά τελικά δεν μου ’ μείνε το νόημα 

το κανονικό. Ε, πάντως σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το τροπικός, που λέμε tropical island, 

με τα τροπικά νησιά. (...)»

Γ) Αναφορά σε προσωπικές αντιλήψεις:

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 10 -  Αυτοσυνειδησία:

«(...) Η  συνειδησία μοιάζει με τη συνείδηση, αλλά δεν είναι και συνώνυμα, αλλιώς θα 

ήταν αυτοσυνείδηση. Αυτοσυνειδησία, συνείδηση, συνειδησία... Εδώ το συνείδηση σημαίνει, 

φέρει από μόνο του την έννοια του εαυτού, οπότε γιατί να μπει και το αυτό; Αυτοσυνειδησία. 

Ίσως είναι λίγο πιο έντονη η έννοια του εαυτού στη συνείδηση.»

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 12 -  Κατανάστευση:

«(.■.) το κατά μου δημιουργεί κάτι αρνητικό, αν το πάρω σαν κατά, αν το πάρω από 

αυτό το συνθετικό δημιουργεί κάτι αρνητικό, δηλαδή (...)»

Παράδειγμα 6° -  Φοιτ. 4 -  Γέλωμα:

«(...) ναι, με το γέλιο. Και βλέπω το μα που μου μοιάζει ως αποτέλεσμα ενέργειας, 

αλλά:: δεν θα μπορούσε να είναι το γέλιο, γιατί το γέλιο είναι γέλιο, αλλ.ά ναι, πάει κάπως, 

κάπου εκεί το μυαλό μου.»

Παρατηρώντας τα παραδείγματα αυτά, βλέπουμε πώς οι γνώσεις και αντιλήψεις που έχουν 

επηρέασαν το σκεπτικό των φοιτητριών, είτε παρέχοντάς τους επιπλέον στοιχεία -  ασχέτως 

αν πρόκειται για λανθασμένες αντιλήψεις (παρ. 1, 2, 6) -  , είτε αποκλείοντας κάποιο 

ενδεχόμενο (παρ. 3). Όπως είδαμε, τέτοιου είδους αναφορές δεν στάθηκαν ικανές να 

ερμηνεύσουν τις δοσμένες λέξεις και γίνεται αντιληπτή η σημασία των λεπτομερειών των 

γνώσεών μας, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν σε ανάλογες καταστάσεις.

3. Σύνδεση με εικόνα

Συχνά, όταν διαβάζουμε ένα κομμάτι κειμένου, τείνουμε να σκεφτόμαστε όχι με έννοιες, 

αλλά με αναπαραστάσεις και εικόνες, καταφέρνοντας έτσι να κατανοήσουμε ολοκληρωμένο 

το περιεχόμενο του κειμένου. Λίγες συμμετέχουσες έκαναν χρήση αυτής της μεθόδου κατά



την πρώτη φάση της έρευνάς μας, δημιουργώντας νοητικές εικόνες, και άντλησαν 

πληροφορίες από αυτές. Η λέξη που παρακίνησε τις περισσότερες τέτοιες συνδέσεις ήταν η 

λέξη τροπικότητα, πιθανότατα διότι οι φοιτήτριες αποτύγχαναν να ανασύρουν απευθείας μία 

ερμηνεία.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 5 -  Τροπικότητα:

«Τροπικότητα. Τροπικότητα, τώρα απ’ το τρόπος; Σα να, τροπικότητα, αλλαγή, τροπικό 

κλίμα κάτι μου κάνει, τροπικό κλίμα διαφορετικό. Ναι απ’ το τρέπω, μετατρέπω (...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 9 -  Τροπικότητα:

«Τροπικότητα, χωρίς το συν. Το τροπικότητα μου φέρνει στο μυαλό τα τροπικά δάση. 

Τροπικότητα, ε, εκφράζει αυτό, το πώς κάνεις κάτι, τη μεθοδολογία ας πούμε που 

χρησιμοποιείς; Την όλη διαδικασία; Τα βήματα; Για να κάνεις κάτι; Κάτι τέτοιο.»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 9 -Έκκρουση:

«(...) μού’ ρχεται μια εικόνα, το να χτυπάν πολύ δυνατά δύο αντικείμενα, σαν να λέμε 

σύγκρουση, αλ)Α αυτό είναι, βγάζει και κάτι προς τα έξω, έκ-κρουση, ναι. Ε, μού ’ ρχεται μια 

εικόνα να χτυπάνε και την ώρα που απομακρύνονται. Αυτό μου βγάζει η έκκρουση.»

Εδώ έχουμε παραθέσει τις περιπτώσεις που ήταν πιο ξεκάθαρες ότι αναφέρονται σε εικόνες, 

σύμφωνα πάντα με τα λεγάμενα των φοιτητριών. Παρ’ όλα αυτά, εικάζουμε πως η 

συγκεκριμένη στρατηγική ήταν πιο συχνή, καθώς αρκετές φορές κατά τη διαδικασία μάς 

δόθηκε η εντύπωση πως οι πληροφορήτριές μας εξωτερίκευαν πληροφορίες που έπαιρναν 

από μία εικόνα. Θα θέλαμε να σημειώσουμε πως οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν λίγες φορές 

και στη β’ φάση της έρευνας, όπου παρεχόταν κείμενο που περιείχε τις λέξεις αυτές.

4. Επανάληψη

Η επανάληψη αποτέλεσε ίσως τη δημοφιλέστερη στρατηγική που χρησιμοποίησαν οι 

κοπέλες της έρευνάς μας. Παρατηρήθηκε σε πολυάριθμες περιπτώσεις, από όλες τις 

φοιτήτριες, και στάθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη γι’ αυτές. To corpus μας είναι γεμάτο με τέτοια 

δεδομένα, όπου υπήρχε επανάληψη ορισμένων σημείων ή στοιχείων που αναφέρονταν κατά



τη διάρκεια της επεξεργασίας μιας λέξης. Θα πρέπει, όμως, να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί 

με τη συγκεκριμένη στρατηγική, καθώς δεν μπορούμε να καθορίσουμε με σιγουριά αν 

πρόκειται για σκόπιμη διαδικασία, κομβικό σημείο για τον ορισμό της στρατηγικής. 

Ευτυχώς, ο μεγάλος αριθμός σχετικών παρατηρήσεων μας επιτρέπει να μιλήσουμε με κάποια 

ευχέρεια και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο φαινόμενο ως στρατηγική.

Αναλύοντας τα δεδομένα μας, θεωρήθηκε αναγκαίο να διακρίνουμε την επανάληψη που 

έλαβε χώρα με δύο μορφές. Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις στις 

οποίες οι φοιτήτριες επανέλαβαν τουλάχιστον μία φορά τη λέξη, τα συστατικά της ή 

παράγωγά της στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την ερμηνεία της. Έτσι, είχαμε 

επανάληψη της λέξης μέχρι και 5 φορές σε μία μόνο περίοδο (παρ. 3) ή των συνθετικών της 

(παρ. 2), ενώ κάποιες συμμετέχουσες φάνηκαν να επαναλαμβάνουν περισσότερες φορές από 

άλλες συμφοιτήτριές τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται, βέβαια, στην ικανότητα των ατόμων 

να εξωτερικεύουν λεκτικά τις σκέψεις τους, σημείο που αποτελεί περιορισμό της έρευνάς 

μας.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 2 -  Εμφυτοκρατία:

«Εμφυτοκρατία. Κάτι το οποίο είναι σαν να, από το έμφυτος και το κρατέω-κρατώ. 

Εμφυτοκρατία, είναι σαν μια μάζα, κάτι σε μεγάλο βαθμό το οποίο έχει κάτι έμφυτο; 

Εμφυτοκρατία. Σαν μια γενιά, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει κάτι έμφυτο, εσωτερικευμένο.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 7 -  Συντροπικότητα:

«Συντροπικότητα. Μάλιστα, συν και τροπικότητα, τροπικός, δεν νομίζω να εννοείς 

κάποιο τροπικό μέρος, οπότε κάτι που είναι ευμετάβλητο, που τροποποιείται, συν, 

συντροπικότητα, κάτι που μεταβάλλεται μαζί με κάτι άλλο, σε μια κατάσταση, συντροπικότητα, 

συν-τρο-πι-κό-τη-τα, τροπικότητα, τροπικότητα, τροποποιώ, συν, τροποποιώ μαζί με κάτι άλλο, 

τροποποίηση μαζί με κάτι άλλο, έχουμε ήδη κάτι αρχικό και το τροποιούμε με βάση κάτι ά)1ο;

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 11 -  Ιδιοτιμή:

«Ιδιοτιμή. Ίδιος και τιμή, ιδιοτιμή. Ε, ιδιοτιμή. Ιδιοτιμή, αγχώθηκα λίγο τώρα, επειδή 
είναι και η πρώτη λέξη. Ιδιοτιμή. Καλά, (...)»



Η δεύτερη ομάδα περιπτώσεων αφορά περισσότερο το φαινόμενο της κατάληξης (ή τελικής 

επιβεβαίωσης). Ως τέτοια γεγονότα ορίζουμε τις περιπτώσεις στις οποίες οι φοιτήτριες, αφού 

έδωσαν μία ερμηνεία, προχώρησαν με κάποιο τρόπο σε νοητική αξιολόγηση της σημασίας 

αυτής (χωρίς να το εξωτερικεύσουν), επιβεβαιώνοντάς (ή επαναλαμβάνοντάς) την. Υπήρξαν 

και περιστατικά στα οποία οι φοιτήτριες κατέληξαν στην αρχική ερμηνεία λόγω έλλειψης 

εναλλακτικών υποθέσεων για κάποια λέξη (παρ. 5). Αυτή η αντιμετώπιση θα μπορούσε να 

σταθεί ως αυτόνομη στρατηγική, εάν δεν είχαμε επεξεργασία σε επίπεδο λέξης, αλλά 

μπορούσε να επαληθευτεί η ερμηνεία της έχοντας ως βάση το συγκείμενο, κάτι που 

παρατηρήθηκε στη δεύτερη φάση της έρευνας.

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 9 -  Μειορύθμιση:

«(...) μείο, ρύθμιση. Τι είναι αυτό; Μία ρύθμιση που μειώνεται; Το μειό αυτό νομίζω, 

όχι ναι, μειονότητα, ναι αυτό, μία μειωμένη ρύθμιση, ή μια μικρότερη ρύθμιση που γίνεται.»

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 3 -  Γέλωμα:

«Γέλωμα. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το γέλιο. Τώρα 

γέλωμα... δεν μού’ ρχεται κάτι ά/J.o. (παρέμβαση ερευνητή για προσπάθεια ερμηνείας) Δεν 

ξέρω, στο μυαλό μου μπορεί να είναι η κοροϊδία το γέλωμα; (παύση) Θα πω κοροϊδία.»

5. Απορίες προς τον εαυτό

Οι φοιτήτριες είχαν να επιτελέσουν ένα ασυνήθιστο σε αυτές έργο, με τη χρήση φωναχτής 

σκέψης. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρήσουμε πολλές φορές τις 

συμμετέχουσες να απευθύνονται στους εαυτούς τους με τη χρήση ερωτημάτων, στην 

προσπάθειά τους να αποδώσουν ένα νόημα στις λέξεις της έρευνας. Περίπου οι μισές 

φοιτήτριες παρουσίασαν τέτοια δεδομένα, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως εδώ 

περιλαμβάνουμε μόνο όσα ερωτήματα αποτελούν μέρος της διαδικασίας εξεύρεσης 

ερμηνείας16. Σε παραδείγματα που ήδη έχουν παρουσιαστεί σε άλλες στρατηγικές μπορούν 
να βρεθούν τέτοια ερωτήματα, όμως θα παρουσιαστούν και ορισμένα στη συνέχεια.

16 Τα ερωτήματα που απευθύνονται στον ερευνητή ή στη διαδικασία κατηγοριοποιούνται μαζί με τα σχόλια 
αυτοκριτικής, τα οποία θα αναλυθούν σε επόμενο στάδιο.



Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 1 -  Συρραψία:

«Συρραψία. Α, απ’ το συν και απ’ το ράπτω. Συρράπτω που λέμε, συρραψία. Αλλά τι 

μπορεί να σημαίνει συρραψία; (...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 8 -  Διαπινακοποίηση:

«(...) Πινακοποίηση η μία λέξη και δια. Δια, τι μπορεί να είναι; Ότι σαν να μοιράζουμε 

ας πούμε κάτι; Διαπινακοποίηση. Και με πίνακες; Κάποια διαμο, κάτι τέτοιο (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 6 -  Συνεξέλιξη:

«(...) εξέλιξη τι; του είδους; Εξέλιξη... κάποιας κατάστασης; Εξέλιξη των πραγμάτων. 

Συνεξέλιξη όμως; (...)»

Όπως διαφαίνεται από τα παραδείγματα, οι ερωτήσεις δεν είχαν πάντα ολοκληρωμένη δομή, 

ενώ ο αριθμός τους ποικίλλει. Οι «αυτο-απορίες» πάντως φάνηκαν να χρησιμοποιούνται 

φυσιολογικά από τις φοιτήτριες και βοήθησαν σημαντικά στην αναζήτηση της ερμηνείας των 

λέξεων.

6. Πολλαπλές ερμηνείες

Οι άγνωστες λέξεις της έρευνάς μας ώθησαν τις φοιτήτριες να δώσουν περισσότερες από μία 

ερμηνείες με σκοπό να καταφέρουν να αποκωδικοποιήσουν σωστά τις λέξεις αυτές. Έτσι, 

υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι ίδιες οι συμμετέχουσες κατέφευγαν σε δύο 

σημασίες για κάποιες λέξεις, σημασίες οι οποίες μερικές φορές απείχαν σημαντικά μεταξύ 

τους. Εκτός αυτού, παρατηρήσαμε πως σε λίγες περιπτώσεις, οι φοιτήτριες έδιναν μόνες τους 

διπλή ερμηνεία, με κοντινό σημασιολογικό περιεχόμενο, με σκοπό τη διασαφήνισή τους. 

Θεωρούμε πως πρόκειται για σκόπιμη διεργασία και γι’ αυτό τον λόγο κατατάσσουμε τη 

δραστηριότητα αυτή στις στρατηγικές γνωστικής φύσης. Βέβαια, πέραν της πολλαπλής 

ερμηνείας, δεν έχουμε κάποια άλλη ρητή ένδειξη στα δεδομένα πως αυτή η ενέργεια έγινε με 

σκόπιμο τρόπο.



Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 5 -  Τροπικότητα:

«(...) η αλλαγή ενός πράγματος σε κάτι άλλο. Ή ο τρόπος που λες κάτι. Που λες ο 

τρόπος, για να δείξεις ένα πράγμα και να κάνεις.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 12- Καταπληξία:

«(...) ίσως είναι ή αρνητικό ή μπορεί και θετικό συναίσθημα. Καταπληξία. Όταν, το 

συναίσθημα που νιώθεις όταν κάτι συμβαίνει και... ενθουσιάζεσαι θα έλεγα στην αρχή, αλλά 

μήπως είναι τελικά η πλήξη η πολλή; Αλλά και πάλι, κατάπληξη. Όταν βαριέται κάποιος πάρα 

πολύ; Δεν ξέρω τώρα, καταπληξία. Δεν ξέρω, το συγχέω, δηλαδή μού ’ ρχεται στο μυαλό ότι 

μπορεί να είναι και η μεγάλη πλήξη, ότι δεν μπορώ, βαριέμαι, η άνοια που λέμε. Από την άλλη, 

μού ’ρχεται στο μυαλό ότι ίσως είναι και ο ενθουσιασμός που νιώθεις για κάτι, όταν κάτι 

συμβαίνει, ένα απρόσμενο γεγονός συμβαίνει, είναι το συναίσθημα που νιώθεις μετά, 

αντικρίζοντας αυτό το γεγονός.»

7. Αποφυγή

Ως αποφυγή ορίζουμε τις προσπάθειες που παρατηρήσαμε από τρεις φοιτήτριες να 

αποφύγουν την απόδοση ερμηνείας σε ορισμένες λέξεις. Οι δύο φοιτήτριες (φοιτ. 3 και 11) 

ζήτησαν ρητά από τον ερευνητή να προχωρήσουν σε επόμενες λέξεις μετά την αδυναμία 

τους να βρουν κάποια ερμηνεία, παρόλο που είχαν ήδη επιστρατεύσει άλλες στρατηγικές. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η παρέμβαση του ερευνητή ήταν απαραίτητη με τις φοιτήτριες τελικά 

να μαντεύουν το περιεχόμενό τους. Αυτό συνέβη και στις δύο περιπτώσεις στην πρώτη λέξη 

της έρευνας {ιδιοτιμή) και δεν συνεχίστηκε στην υπόλοιπη δοκιμασία.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 3 -  Ιδιοτιμή:

«(...) δεν μπορώ, ας πούμε, να πάω παραπέρα, να μην απαντήσω καθόλου; (...)» 

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 11 -  Ιδιοτιμή:

«(...) δεν ξέρω. Είναι δεκτή το δεν ξέρω; (...)»

Η αποφυγή παρατηρήθηκε, επίσης, στη φοιτ. 4, μάλιστα με δύο μορφές. Αρχικά, η φοιτήτρια 

απέφυγε να δώσει ερμηνεία για τρεις λέξεις (αυθαξία, δειλουργία, κατανάστευση),



αναφέροντας μεν κάποιες σκέψεις, αλλά προχωρώντας σύντομα σε επόμενη λέξη. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι το παρ. 3, στις μορφολογικές αναφορές (σελ. 49). Η δεύτερη περίπτωση 

αφορά την αποφυγή χρήσης συγκεκριμένης στρατηγικής. Η ίδια φοιτήτρια, αντιμετωπίζοντας 

τη δειλουργία, φάνηκε να αποφεύγει τη στρατηγική των ορθογραφικών αναφορών. 

Συγκεκριμένα μας ανέφερε:

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 4 -  Δειλουργία:

«Δειλουργία, ωραία, (ψιθυριστά τα επόμενα λόγια, απευθυνόμενη στον ερευνητή) Είμαι 

και ανορθόγραφη, οπότε δεν βοηθάει αυτό. (...)»

Βλέπουμε πως η ίδια θεωρεί ότι είναι αδύναμη όσον αφορά ορθογραφικές δεξιότητες, με 

αποτέλεσμα να αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε ορθογραφικά στοιχεία κατά τη διάρκεια 

επιτέλεσης του έργου. Αξίζει, όμως, να σημειώσουμε πως η στρατηγική της αποφυγής για τη 

συγκεκριμένη φοιτήτρια -  και με τις δύο μορφές -  εμφανίστηκε μόνο σε ψευδολέξεις.

8. Απόρριψη προφανούς ερμηνείας

Η τελευταία στρατηγική γνωστικού χαρακτήρα που θα αναφέρουμε παρατηρήθηκε από μία 

φορά σε δύο φοιτήτριες του δείγματός μας. Οι φοιτήτριες, αντιμετωπίζοντας τη λέξη 

συρραψία, κατέληξαν σε μία ερμηνεία με βάση την ανάλυση της λέξης την οποία όμως 

απέρριψαν, διότι θεωρήθηκε πως ήταν ιδιαίτερα προφανής. Έτσι, αναζήτησαν κάποια 

εναλλακτική σημασία για τη λέξη, χρησιμοποιώντας όμως και πάλι τα συνθετικά στοιχεία 

των λέξεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως αυτή η στρατηγική μπορεί να αποτελεί προϊόν 

της έρευνάς μας και να μην είναι μία αυθεντική προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε 

καθημερινές καταστάσεις. Εναλλακτικά, η ενέργεια αυτή μπορεί να συνδέεται και με 

απαιτητικά περιβάλλοντα αναζήτησης ερμηνειών, όπως αυτό που αντιμετώπισαν οι 

φοιτήτριες στη μελέτη μας.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 1 -  Συρραψία:

«(...) Ε, όταν κάτι όχι το ράβεις μαζί, νομίζω είναι πολύ πεζή έννοια το “ράβεις μαζί”, 

συρράπτω. Ε, το κάνεις να συμφωνεί, ρε παιδί μου, το ενώνεις.»



Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 6 -  Συρραψία:

«(...) δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι η συρραψία των φύλλων... ή μπορεί και να είναι.

(...)»

Ε.Ι.γ Στρατηγικές σχετιζόμενες με την έρευνα

Για το τέλος έχουμε κρατήσει τις στρατηγικές που παρατηρήσαμε στο corpus, αλλά 

θεωρούμε πως δεν σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο της δοκιμασίας, αλλά γενικότερα με 

τη φύση της έρευνάς μας. Πρόκειται για ενέργειες στις οποίες κατέφυγαν οι πληροφορήτριές 

μας και δεν αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση αναζήτησης της σημασίας της λέξης, αλλά ήταν 

αποτέλεσμα της διαδικασίας στην οποία υποβάλαμε τα άτομα τους δείγματός μας. Οι 

στρατηγικές που παρατηρήσαμε είναι:

1. Αυτοκριτική

2. Αυτοματοποίηση

3. Χρήση αστείων

Για άλλη μια φορά να σημειώσουμε πως η κατηγοριοποίηση αυτή προκύπτει από προσωπικές 

επιλογές του ερευνητή. Αναγνωρίζουμε το σκόπιμο χαρακτήρα που αυτές ενέχουν και 

γι’αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να τις συμπεριλάβουμε στα ευρήματά μας.

1. Αυτοκριτική

Η έρευνά μας ώθησε πολλές φορές τις πληροφορήτριές μας να προβούν σε ποικίλα σχόλια, 

κρίνοντας τον εαυτό τους και την επίδοσή τους στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Αυτά τα 

σχόλια πήραν διαφορετικές διαστάσεις, καθώς πολλά από αυτά αναφέρονταν στο 

περιεχόμενο του έργου που επιτελούσαν, ενώ άλλες είχαν μεταγνωστικό χαρακτήρα. Στην 

πρώτη περίπτωση σχολιάστηκε περισσότερο το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων και ο τρόπος 

παρουσίασής τους (αποπλαισιωμένες). Όσον αφορά το μεταγνωστικό κομμάτι, οι φοιτήτριες 

έδειχναν σε αρκετές περιπτώσεις να εξωτερικεύουν σκέψεις τους που σχετίζονταν με την 

επίγνωση των δυνατοτήτων τους και των σταδίων επεξεργασίας στα οποία αυτές είχαν 

προβεί. Μπορούμε να πούμε ότι έμοιαζε με μια προσπάθεια ανασύνταξης δυνάμεων και 

αυτοσυγκέντρωσης στη διαδικασία.



Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε την καθοριστική επιρροή της έρευνάς μας και 

πιθανότατα της παρουσίας μας στο χώρο. Εικάζουμε πως, από τη μία, η ύπαρξη τέτοιων 

σχολίων είναι γεγονός σε καθημερινές καταστάσεις, αλλά από την άλλη, οι συνθήκες της 

έρευνάς μας οδήγησαν τις φοιτήτριες σε περισσότερο αυτο-σχολιασμό σε σχέση με 

πραγματικές περιστάσεις.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 11 -  Ιδιοτιμή:

«(...), αγχώθηκα λίγο τώρα, επειδή είναι και η πρώτη λέξη. Ιδιοτιμή. Καλά, (...)» 

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 6 -  Ενδοβολή:

«(...) (αφού δίνει ερμηνεία και εξηγήσεις) καλά, όλα λάθος τα λέω.»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 9 -  Αυθαξία:

«(...) (αφού καταλήγει με την ανάλυση της λέξης) πω, πω, δύσκολο να βλέπεις μία λέξη

έτσι.»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 7 -  Κατανάστευση:

«(...) κατά και άστευση, δεν μου κολλάει, άστευση, δύσκολο αυτό (...)»

2. Αυτοματοποίηση

Μέσα στα δεδομένα εντοπίσαμε και μερικές περιπτώσεις στις οποίες η ανάλυση της λέξης 

δεν έγινε με συγκεκριμένο τρόπο, με τις φοιτήτριες να καταλήγουν αυτόματα στη διατύπωση 

μιας ερμηνείας. Η αυτοματοποίηση αυτή είναι συχνή σε λέξεις του γενικού λεξιλογίου, αλλά 

στην έρευνά μας οι ευκαιρίες αυτές είναι σχετικά περιορισμένες. Όταν έλαβαν χώρα τέτοιοι 

αυτοματισμοί, προσπαθήσαμε να εκμαιεύσουμε κάποιο σχολιασμό από τις συμμετέχουσες, 

σχετικά με τη νοητική διαδικασία που ακολούθησαν, όμως μας δόθηκε η εντύπωση πως τότε 

μόνο οι φοιτήτριες αναρωτήθηκαν οι ίδιες για τη λέξη, επεξεργαζόμενες σε δεύτερο χρόνο τη 

λέξη αυτή. Η αυτοματοποίηση δεν μπορούμε να πούμε πως έχει κάποια σκοπιμότητα και θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί στις περιπτώσεις κατάληξης / τελικής επιβεβαίωσης, που 

εξετάσαμε νωρίτερα. Όμως το φαινόμενο αυτό έχει έναν αέρα αυτοπεποίθησης εκ μέρους 

των πληροφορητριών που δεν συναντάται στις υπόλοιπες στρατηγικές. Γι’αυτό τον λόγο



θεωρούμε ότι επιβάλλεται να σημειώσουμε την παρουσία της στα δεδομένα μας. Η 

αυτοματοποίηση εμφανίστηκε πιο συχνά στις λέξεις συνεξέλιξη και αυτοσυνειδησία.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 8 -  Συνεξέλιξη:

«Συνεξέλιξη. Ε, ταυτόχρονη εξέλιξη, ότι βαδίζουμε στα ίδια βήματα με κάποιον ας 

πούμε, εξελισσόμαστε το ίδιο.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 9 -  Εμφυτοκρατία:

«Εμφυτοκρατία. Α, εντάξει, Ok, ότι έχεις κάτι έμφυτο, και ότι αυτό κυριαρχεί, κυριαρχεί 

το έμφυτο. Αυτό μου φάνηκε εύκολο. Κακό αυτό.»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 3 -  Αυτοσυνειδησία:

«Αυτοσυνειδησία. Όταν κατανοώ πλήρως αυτά που κάνω, καταλαβαίνω αν είναι σωστά 

ή λάθος και στρέφομαι προς το σωστό για να γίνω καλύτερος.»

3. Χρήση αστείων

Τελευταία στρατηγική που θα αναλύσουμε, όσον αφορά την πρώτη φάση, είναι το φαινόμενο 

των αστείων που έκαναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι φοιτήτριές μας. Σε αρκετές 

περιπτώσεις οι συμμετέχουσες διακωμωδούσαν την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν και 

ιδιαίτερα την απόδοσή τους στο έργο που επιτελούσαν. Ο σκοπός, που αυτές οι ενέργειες 

εξυπηρετούσαν, θεωρούμε πως ήταν η ψυχολογική ανάταση και η προσπάθεια χαλάρωσης 

του κλίματος δοκιμασίας. Τα αστεία αυτά μπορεί να απευθύνονται είτε στον ερευνητή είτε 

στις ίδιες τις φοιτήτριες.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 6 -  Καταπληξία:

«(..) καταπλήττω τα πλήθη (κάνει μία κίνηση με το μαλλί), πάλι καλά που δεν έχουμε 

κάμερα (...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 1 -  Εμφυτοκρατία:

«(...) ότι επικρατεί δηλαδή μέσα σου η φύση; Τι βγάζεις όλα τα ζωώδη ένστικτά σου 

τίποτα; (γελάει) (...)»



Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 7 -  Γέλωμα:

«(...) δυσκολάκι αυτό, ε::, γέλωμα... επιτρέπονται οι βρισιές; (γελάει) (...)»

Ε.2 Στρατηγικές β’ φάσης

Θεωρούμε ότι έχουμε ήδη αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις ενέργειες και τις 

στρατηγικές στις οποίες προέβησαν οι συμμετέχουσες στο στάδιο της έρευνάς μας που 

αφορούν την επεξεργασία αποπλαισιωμένων λέξεων. Περνάμε, λοιπόν, στο δεύτερο σκέλος 

της δοκιμασίας που θέσαμε, στο οποίο οι φοιτήτριες καλούνταν να παρέχουν μία ερμηνεία 

για τις λέξεις υπό διερεύνηση, οι οποίες πλέον βρίσκονται ενταγμένες σε μικρές 

παραγράφους, εξωτερικεύοντας λεκτικά όσα σκέφτονται. Όπως συνέβη και στην πρώτη 

φάση, παρατηρήσαμε μια ποικιλία στρατηγικών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν με 

διαφορετική συχνότητα. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε και πάλι μόνο από τον 

ερευνητή και πρόσφερε στον ίδιο αρκετές ευκαιρίες για προβληματισμό.

Για την παρουσίαση των δεκατεσσάρων στρατηγικών που εντοπίσαμε, θεωρήσαμε και εδώ 

αναγκαία την ομαδοποίησή τους σε γενικότερες κατηγορίες, ώστε να διευκολυνθεί η 

κατανόηση. Ως αποτέλεσμα, αποφασίσαμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες:

ΐ. Κειμενικές στρατηγικές 

ϋ. Εξωκειμενικές στρατηγικές

Προτρέπουμε τους αναγνώστες της παρούσας μελέτης να αφιερώσουν λίγο χρόνο για την 

ανάγνωση των κειμένων που χορηγήθηκαν στις συμμετέχουσες, τα οποία βρίσκονται στο 

Παράρτημα, καθώς έτσι θα επιτευχθεί, κατά τη γνώμη μας, η μέγιστη κατανόηση του 

σκεπτικού το οποίο ακολουθήσαμε, αλλά και επειδή στα παραδείγματα που θα παραθέτουμε 

δεν θα περιλαμβάνουμε χωρία των κειμένων που δεν αναφέρονται από τις φοιτήτριες. 

Επίσης, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως στην πλειοψηφία των λέξεων οι πληροφορήτριές 

μας επανέρχονταν σε επίπεδο λέξης και επαναλάμβαναν ορισμένες από τις στρατηγικές που 

αναφέραμε προηγουμένως. Η επιστροφή αυτή, στη λεξική επεξεργασία, δεν θα συζητηθεί, 

όμως, περαιτέρω στη συνέχεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, διότι θεωρούμε πως 

έχει γίνει ήδη επαρκής ανάλυση αυτών των τεχνικών.



Ε.2.α Κειμενικές στρατηγικές

Οι πρώτες στρατηγικές της δεύτερης φάσης της έρευνας, με τις οποίες θα ασχοληθούμε, είναι 

αυτές που αφορούν τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιήσαμε. Οι φοιτήτριες φάνηκαν να 

κάνουν χρήση των κειμένων με ποικίλους τρόπους, με διαδικασίες τις οποίες θα 

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αμέσως στη συνέχεια. Οι προσεγγίσεις των κειμένων από 

τις συμμετέχουσες αποκάλυψαν ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες μας οδήγησαν στην εξής 

κατηγοριοποίηση:

1. Χρήση κειμένου

ϊ. Χρήση γενικού νοήματος 

ϋ. Λέξεις -  Κλειδιά

2. Επαλήθευση

3. Επανάληψη και αλλαγή στο στυλ ανάγνωσης

4. Αναδιήγηση κειμένου

5. Είαράλειψη δυσνόητων/ασή μαντών λέξεων και συντομογραφιών

6. Επίγνωση σε σχέση με το κείμενο

Αναγνωρίζουμε πως σε μερικές περιπτώσεις τα όρια δεν είναι ευδιάκριτα και γι’αυτό θα 

προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν αναλυτικοί και σαφείς στις εξηγήσεις μας 

παρακάτω.

1. Χρήση κειμένου

Το γλωσσικό περιβάλλον συμβάλλει καθοριστικά στην αναγνώριση των λέξεων ενός 

κειμένου μέσα από τις επιπρόσθετες πληροφορίες που παρέχει. Ένας έμπειρος αναγνώστης 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα συμφραζόμενα για την ερμηνεία λέξεων τις οποίες δεν 

γνωρίζει, στις οποίες προσδίδει μία συγκεκριμένη σημασία, με σκοπό την κατανόηση του 

κειμένου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αμφίδρομη σχέση, το κείμενο στηρίζει την 

κατανόηση των λέξεων και οι λέξεις στηρίζουν την κατανόηση του κειμένου. Αυτή τη σχέση 

φαίνεται να εκμεταλλεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι φοιτήτριες του δείγματός μας. 

Παρατηρήσαμε πως στηρίζονταν σε ποικίλα στοιχεία που παρέχονταν από τα κείμενα, 

σκοπεύοντας στη νοηματοδότηση των λέξεων που ερευνούσαμε. Οι φοιτήτριες



χρησιμοποίησαν τα κείμενα με διαφορετικούς τρόπους, του οποίους κατατάξαμε σε δύο 

υποκατηγορίες:

Li Γενικό νόημα

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν οι περιπτώσεις στις οποίες οι φοιτήτριες προχωρούσαν σε 

ερμηνεία της λέξης, στηριζόμενες στο γενικό νόημα που εκμαίευαν από το κείμενο. Στην 

κατηγορία αυτή δεν έχουμε λεκτική αναφορά σε συγκεκριμένες λέξεις του κειμένου και 

γι’αυτό τον λόγο τις διαχωρίζουμε από τις υπόλοιπες. Εδώ εντάσσονται και οι περιπτώσεις 

στις οποίες έχουμε τις συμμετέχουσες να κατανοούν το πεδίο στο οποίο χρησιμοποιείται η 

κάθε λέξη και να περιορίζουν, με αυτόν τον τρόπο, την αναζήτησή τους και τελικά την 

ερμηνεία που δίνουν. Κατανοούμε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η πορεία της σκέψης των 

φοιτητριών να ακολούθησε μια πολύ πιο συγκεκριμένη βάση, αλλά, ως αναλυτές των 

πρωτοκόλλων φωναχτής σκέψης, θεωρήσαμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 1 -  Συντροπικότητα:

«(σιωπηλή ανάγνωση) έχει να κάνει με αυτούς που προσέχουνε το περιβάϊλον η 

συντροπικότητα; (παρέμβαση ερευνητή ώστε να δοθούν εξηγήσεις) Δεν ξέρω, λίγο αυτό που 

λέει, είναι λογικά μέσα στο κείμενο καταλαβαίνοντας, είναι σαν κάποιος να κάνει αίτημα να 

πηγαίνουν οι μεταφορές, δηλαδή οι νταλίκες όλα αυτά, ανάλογα με τη ζήτηση, να μη γίνεται 

αυτός ο χαμός, και γι ’ αυτό μάλλον μιλάει για την προώθηση και ανανέωση του στόλου. Δεν 

ξέρω, με έχει μπερδέψει πάρα πολύ, θα πω ότι έχει να κάνει με το περιβάλλον και θα την 

αφήσω εκεί.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 11 -  Καταπληξία:

«(ανάγνωση) ωραία, καμία σχέση με αυτό που είπα, από το πλήττω προφανώς είναι, ε:: 

είναι όρος ιατρικός, και είναι κάτι σαν να παθαίνεις μπλακ-άουτ, κάπως έτσι από αυτά που 
κατάλαβα.»

Μια ιδιαίτερη περίπτωση χρήσης του γενικού νοήματος του κειμένου είναι η εκμετάλλευση 

της χροιάς του κειμένου, δηλαδή της εντύπωσης που αφήνει στον αναγνώστη το περιεχόμενό 

του και έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό των λέξεων που περιέχονται σε αυτό και δεν 

είναι ήδη γνωστές. Παρατηρήσαμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, γεγονός ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον και γι’αυτό τις σημειώνουμε ξεχωριστά.



Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 4 -  Δειλουργία:

«(...) για κάποιο λόγο σκέφτομαι ότι ίσως έχει να κάνει με το ότι ο άλλος νιώθει ότι 

γίνεται πάρα πολύ μικρός, αόρατος σχεδόν... χμ... κάτι ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν, νομί-, δεν 

ξέρω, νιώθω ότι δεν είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για κάποιο λόγο. Εμ... αλλά ναι, δεν μπορώ 

δηλαδή, πάλι δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρο νόημα (...)»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 5 -  Καταπληξία:

«(σιωπηλή ανάγνωση) ω, ναι, καταπληξία, δεν είναι καλό, είναι σαν ασθένεια που 

είναι, όντως είναι ιατρικός όρος, λέξη που χρησιμοποιούν, ξέρω’ γω, γιατροί, ε, δεν το 

χρησιμοποιούμε κάθε μέρα (...)»

1 .ΐΐ Λέγεις -  Κλειδιά

Αντίθετα με την προηγούμενη υποκατηγορία, σε αυτήν εδώ εντάσσουμε τις περιπτώσεις στις 

οποίες οι συμμετέχουσες ανέφεραν συγκεκριμένα χωρία των κειμένων κατά την επεξεργασία 

των λέξεων. Φάνηκε δηλαδή ότι οι φοιτήτριες βασίστηκαν στην παρουσία συγκεκριμένων 

λέξεων, οι οποίες μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν αρκετές φορές και στην ερμηνεία που 

παρείχαν στο τέλος της ανάλυσής τους. Πρόκειται ουσιαστικά για λέξεις -  κλειδιά των 

παραγράφων, που συμβάλλουν καθοριστικά στην κατανόηση του περιεχομένου των 

κειμένων.

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 9 -  Συντροπικότητα:

«Συντροπικότητα. (διαβάζει ψιθυριστά και επανάληψη ανάγνωσης) έχει να κάνει 

δηλαδή η συντροπικότητα με την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης για μεταφορές, με 

το πώς θα βελτιώσουμε δηλαδή τις μεταφορές μας. Συντροπικότητα. Άρα σχετίζεται... με 

εξαγωγές; Εισαγωγές; Εμπόριο, συντροπικότητα, και πάλι δεν μου έρχεται κάτι... 

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης για μεταφορές. Α, μήπως, έτσι όπως το ξαναβλέπω 

τώρα, έχει να κάνει (...)»

Παράδειγμα 6° -  Φοιτ. 2 -  Λέξημα:

«Λέξημα, (διαβάζει σιωπηλά) το λέξημα έχει να κάνει με τις λέξεις. Ε::, πώς λέγαμε 

μόρφημα, κάτι τέτοιο... τα λεξήματα, ναι, είναι κάποιο γραμματικό φαινόμενο, δίνει κάποια 

σημασία, σε σημασιολογικό τομέα, ναι.»
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2. Επαλήθευση

Η επαλήθευση της ερμηνείας των λέξεων μέσα από το κείμενο υπήρξε συχνή επιλογή των 

φοιτητριών. Έτσι, πολλές φορές παρατηρήσαμε πως οι ίδιες, αφού κατέληγαν σε κάποια 

σημασία για τη λέξη υπό διερεύνηση, επανέρχονταν στο κείμενο και επιβεβαίωναν ότι η 

σημασία αυτή συνάδει με το νόημά του. Πιστεύουμε πως μια τέτοια στρατηγική αποτελεί 

έναν αρκετά συνηθισμένο τρόπο αντιμετώπισης άγνωστων λέξεων σε πραγματικές συνθήκες 

και, γι’ αυτό τον λόγο, η παρουσία της στα δεδομένα μας ήταν αναμενόμενη. Επίσης, σε 

ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτήτριες έδιναν ερμηνεία διαβάζοντας κομμάτι του κειμένου και 

επιβεβαίωναν αυτή την ερμηνεία στην υπόλοιπη παράγραφο. Τέλος, μία εναλλακτική 

επαλήθευση φαίνεται να γινόταν σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπου οι συμμετέχουσες 

προχωρούσαν σε εξήγηση της ερμηνείας που έδιναν και φάνηκε να επαληθεύουν έτσι το 

περιεχόμενό της (παρ. 2).

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 7 -  Ενδοβολή:

«(διαβάζει μεγαλόφωνα και επαναλαμβάνει) τώρα πρέπει να δώσω και έναν ορισμό, ε; 

Ενδοβολής, άρα είναι το να μην ξέρω στην ουσία, εφόσον θέλει να απαλειφθεί, σύμφωνα με το 

κείμενο, το να μην ξέρω ότι διάφορες αντιλήψεις που έχω μέσα μου ε:: ότι είναι προϊόν της 

καθημερινής μου εμπειρίας, ίσως και από τότε που ήμουν ακόμα παιδί, της καθημερινότητας, 

το συζητούσα μαζί με τους γονείς μου, νομίζω κάτι τέτοιο, εφόσον λέει ότι αποτελούν ξένα 

σώματα μέσα του, ναι νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 2 -  Καταπληξία:

«(διαβάζει μεγαλόφωνα) Σε αυτή την περίπτωση είναι ένας ιατρικός όρος. Δηλαδή τον 

χρησιμοποιούν στην ιατρική, καταπληξία, μπορεί να προκληθεί από αφυδάτωση, παθαίνει κάτι 

το άτομο... κατάπληξη, ναι κάπου το έχω ακούσει αυτό, κατάπληξη, ανεπάρκεια, ναι, παθαίνει 

στον οργανισμό του κατάπληξη, σαν ένα σοκ, το οποίο θα έχει αρνητικές επιτττώσεις βέβαια, 

αφυδάτωση, έμφραγμα, σύγχυση, αναστάτωση, αγωνία ή κώμα. Ναι.»

3. Επανάληψη και αλλαγή στο στυλ ανάγνωσης

Τα κείμενα που παρείχαμε στην έρευνά μας δημιούργησαν αρκετές δυσκολίες στις 

φοιτήτριες, όσον αφορά την κατανόησή τους. Για να υπερκεραστεί, επομένως, αυτό το 

εμπόδιο, οι πληροφορήτριές μας χρησιμοποίησαν και στρατηγικές που σχετίζονται



περισσότερο με την κατανόηση κειμένου, παρά με την αναζήτηση της ερμηνείας των λέξεων 

που διερευνούσαμε. Έτσι, όλες οι φοιτήτριες επανέλαβαν ανάγνωση του κειμένου, είτε 

ολόκληρου, είτε χωρίων που θεώρησαν ως πιο σημαντικά στο έργο που έπρεπε να 

επιτελέσουν. Για παράδειγμα, παρατηρήσαμε πως οι φοιτήτριες έτειναν να επαναλαμβάνουν 

πιο συχνά τις προτάσεις που περιείχαν τις λέξεις της έρευνας.

Η επανάληψη, όμως, ανάγνωσης του κειμένου συνήθως δεν έπαιρνε την ίδια μορφή. Μετά 

την πρώτη ανάγνωση, έχουμε αλλαγή στο στυλ ανάγνωσης όσον αφορά τη σιωπηλή ή όχι 

ανάγνωση και την ταχύτητά της. Παρατηρήθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί, καθώς είχαμε 

φοιτήτριες που από σιωπηλή πρώτη ανάγνωση προτίμησαν, έπειτα, τη μεγαλόφωνη, ενώ 

άλλες ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία. Παρομοίως, σχετικά με την ταχύτητα, η 

επανάληψη της ανάγνωσης μπορεί να γινόταν είτε πιο γρήγορα, είτε πιο αργά. Από πλευράς 

μας, προτιμήσαμε να μη δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την ανάγνωση, παρόλο 

που κάναμε χρήση των πρωτοκόλλων φωναχτής σκέψης, αφήνοντας την απόφαση αυτή στις 
πληροφορήτριές μας.

Οι παρατηρήσεις μας για σιωπηλή ανάγνωση, όπως είναι φυσικό, δεν γίνεται να βασίζονται 

στα ηχογραφημένα αρχεία μας, αλλά στις κινήσεις των ματιών των φοιτητριών κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Επομένως, για τη στρατηγική αυτή δεν θα παραθέσουμε 

συγκεκριμένα παραδείγματα.

4. Αναόιήγηση κειμένου

Μία ακόμη στρατηγική που αφορά άμεσα την κατανόηση των κειμένων αποτέλεσε η 

αναδιήγηση αυτών. Οι σχέσεις που αναπτύσσονταν ανάμεσα στις λέξεις που ερευνούσαμε 

και στα συμφραζόμενά τους αποτελούσαν βασικό σημείο για την αποκωδικοποίησή τους. 

Έτσι, οι φοιτήτριες στην προσπάθειά τους αυτή πολλές φορές αναδιηγήθηκαν το περιεχόμενο 

των παραγράφων, είτε εξολοκλήρου είτε φράσεων που τους δυσκόλευαν ιδιαίτερα. Οι 

περισσότερες συμμετέχουσες παράφρασαν κείμενα τα οποία τους δόθηκαν και, γενικότερα, 
φάνηκε πως ήταν μια χρήσιμη τακτική για τις ίδιες.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 10-Έκκρουση:

«(φωναχτή ανάγνωση) άρα εδώ έχω πέσει σχετικά κοντά, όχι ακριβώς, αλλά σχετικά. 

Μμ, άρα η έκκρουση από τον Μωυσιάδη θεωρείται εσφαλμένη, εσφαλμένο να θεωρείται



ισοδύναμο της συναίρεσης, ενώ με τον Τσοπα-, σύμφωνα με τον Τσοπανάκη, μμ, μάλλον και 

αυτός διαφωνεί; Ναι, η έκκρουση πάντως είναι κάτι πάντως σαν τη συναίρεση.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 11 -  Ενδοβολή:

«(φωναχτή και σιωπηλή ανάγνωση) Εμ, είναι όταν ας πούμε κάνω, θεωρώ δικό μου 

κάτι το οποίο δεν είναι. Και επειδή βλέπω τη λέξη θεραπεία μάλλον είναι, και γενικά λέξεις που 

έχουν να κάνουν με ψυχολογία και τα λοιπά, είναι κάποιος όρος ψυχολογίας, όπου πιθανώς 

ένα άτομο έχει εσωτερικεύσει εμπειρίες ή πράγματα... Διαβάζω τώρα την πρώτη πρόταση, που 

λέει η εμφύσηση στο άτομο της αίσθησης, ότι τι πρέπει να κάνεις δηλαδή, ώστε να μην έχει 

κάποιος ενδοβολή, ότι πρέπει να του πεις ότι έχει απεριόριστες επιλογές και τη δυνατότητα να 

διαφοροποιήσει το εγώ από το περιβάλλον του. Μήπως ότι μπορεί κάποιος να- να νομίζει ας 

πούμε ότι είναι καρέκλα ή αντικείμενα του περιβάλλοντος του ή άτομο από το περιβάλλον του 

(...). Αλλά μετά λέει ενεργοποιούνται η επιθετικότητα και η κριτική του σκέψη και τότε 

συνειδητοποιεί τις ενδοβεβλημένες αντιλήψεις. Ναι, και μετά λέει ότι θα αισθανθεί πίκρα για 

όσα θεωρούσε ότι είναι δικά του ενώ στην ουσία αποτελούν ξένα σώματα μέσα του (...). 

Νομίζω εδώ δηλώνεται καθαρά, ότι κάποιος που έχει ενδοβολή θεωρεί ότι είναι δικά του ξένα 

σώματα, ενώ στην ουσία δεν είναι δικά του. Αυτό.»

5. Παράλειψη λέξεων και συντομογραφιών

Πολλές από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει ένα κείμενο θεωρούνται από τον 

αναγνώστη ως ασήμαντα ή περιττά για την κατανόηση του κειμένου. Έτσι, ο αναγνώστης 

προχωράει πολλές φορές σε αποκλεισμό μερικών λέξεων από τη νοητική επεξεργασία που 

επιτελεί, ώστε να επιτύχει πληρέστερη παρακολούθηση του νοήματος του κειμένου. Σε αυτή 

τη στρατηγική φάνηκαν να καταφεύγουν σε ορισμένες περιπτώσεις και οι φοιτήτριες του 

δείγματός μας, παραλείποντας λέξεις και συντομογραφίες, είτε κατά την ανάγνωση της 

παραγράφου είτε κατά τη μετέπειτα ανάλυσή τους με τη φωναχτή σκέψη. Το παράδειγμα που 

ακολουθεί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των δεδομένων μας. Συνιστούμε να γίνει 
παράλληλη σύγκριση με το πρωτότυπο κείμενο (Παράρτημα) για ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση των αλλαγών που κάνει η φοιτήτρια.



Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 7 -  Μειορύθμιση:

«(παραθέτουμε κομμάτι της ανάγνωσης) προκαλεί μειορύθμιση της μπλα-μπλα-μπλα. Η 

χαμηλή μπλα-μπλα-μπλα συσχετίζεται με το μεταβολικό σύνδρομο και προάγει υπερβολική 

παραγωγή σμήγματος. Χμ, σώπα ρε. Το περίσσιο σμήγμα παγιδεύεται, μαζί με το τριχοθυλάκιο, 

κάτω από την περίσσεια δέρματος, που παράγεται από υπερέκφραση του... αυτού. Αυτό 

εγείρει... τον καθηγητούλη εδώ, α όχι, καθηγητούλη λέω, ένα βακτήριο που τρέφεται με σμήγμα 

και παράγει φλεγμονή από το ανοσοποιητικό σύστημα. Μια δίαιτα με βάση το άμυλο, με την 

προσθήκη λαχανικών και φρούτων, θα μειώσει δραστικά τον IGF-τέλος πάντων- και θα 

αυξήσει την άλλη, αποτρέποντας περαιτέρω εξέλιξη της ΜΡΒ.

6. Επίγνωση σε σχέση με το κείμενο

Τελευταία από τις στρατηγικές που αφορούν άμεσα το κείμενο και θα παρουσιάσουμε είναι 

η επίγνωση των φοιτητριών σε σχέση με το κείμενο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Με αυτό 

αναφερόμαστε κυρίως σε σχόλια των πληροφορητριών σχετικά με το περιεχόμενο που 

πραγματεύονταν οι παράγραφοι που τους παρέχονταν. Παρατηρήσαμε ότι τα σχόλια που 

πυροδοτούνταν από στοιχεία του κειμένου προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. Έτσι, είχαμε 

περιπτώσεις θαυμασμού και απορίας από τις νέες πληροφορίες που λάμβαναν και σχόλια για 

το επίπεδο δυσκολίας των παραγράφων και παρακολούθηση του νοήματος τους. Θεωρούμε 

πως υπάρχει σκοπός πίσω από τις ενέργειες αυτές και γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να τις 

εντάξουμε στην παρουσίασή μας. Τέλος, για μία ακόμα φορά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

ότι τέτοια σχόλια είναι αρκετά πιθανό να μην εξωτερικεύθηκαν από τις φοιτήτριες, καθώς 

θεωρήθηκαν από τις ίδιες ως άσχετα για τη διαδικασία.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 9 -  Κατανάστευση:

«(καθώς διαβάζει) 20 με 30 ετών. Ωχ, μέσα είμαστε. (...) Νόσος, λοιπόν. Δεν είχε πάει 

το μυαλό μου ότι είναι νόσος, αν θυμάμαι καλά. Όχι. (τελειώνει η ανάγνωση) Μάλιστα. Πολύ 

ωραία, κατάλαβα ότι είναι μία νόσος. Απλώς δεν εξηγεί εδώ πέρα παραπάνω πράγματα για τη 

νόσο, απλώς λέω ότι όσοι την έχουνε, όσοι πάσχουν από τη νόσο, σίγουρα με το συνδυασμό του 
αλκοόλ γίνονται χειρότερα. (...)»



Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 9 -  Μειορύθμιση:

«(κατά την πρώτη ανάγνωση) πω, πω, περίεργα πράγματα, (μετά την ανάγνωση) (...) 

Λίγο το ρύθμιση τώρα με προβληματίζει, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω και έτσι όπως το εξηγεί. 

Ω, πω, δύσκολη παράγραφος (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 4 -  Καταπληξία:

«(...) τώρα λίγο οι συνέπειες με μπερδεύουν πάνω σε αυτό που λέω, που είναι κυρίως 

ψυχολογικές. (...)»

Ε.2.β Εξωκειμενικές στρατηγικές

Προχωρώντας στην ανάλυση των στρατηγικών που παρατηρήθηκαν στη δεύτερη φάση της 

έρευνάς μας, θα περάσουμε σε δραστηριότητες των πληροφορητριών μας που δεν 

σχετίζονται με το κείμενο. Εδώ ανήκουν στρατηγικές που, μπορεί μεν να ξεκινούν με 

αφορμή στοιχεία του κειμένου, αλλά δεν αφορούν άμεσα το περιεχόμενό τους. Οι παρακάτω 

στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετική συχνότητα από τις φοιτήτριες, ενώ κάποιες 

παρατηρήθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

1) Επίκληση σε γνώσεις, προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις

2) Απορίες προς τον εαυτό

3) Πολλαπλές ερμηνείες

4) Αποφυγή κειμένου -  χρήση απευθείας αρχικής ερμηνείας

5) Επίγνωση σε σχέση με τον εαυτό και τη διαδικασία

6) Χρήση κινήσεων

7) Σημειώσεις

8) Χρήση αστείων

Παρατηρούμε εδώ πως ορισμένες από τις στρατηγικές αυτές (1 -  3, 5, 8) μπορούν να 

παραλληλιστούν σε λογική με τα ευρήματα που κατηγοριοποιήσαμε ως γνωστικές 
στρατηγικές, στην πρώτη φάση της έρευνάς μας.



1. Επίκληση σε γνώσεις, προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι φοιτήτριές μας έδειξαν να ανακαλούν συχνά 

στοιχεία από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, καθώς και αντιλήψεις που οι 

ίδιες κατείχαν. Σε αυτή τη φάση, βέβαια, η συμβολή των κειμένων ήταν καθοριστική και 

πολλές φορές ήταν η βάση για την αναφορά σε τέτοιου είδους γνωστικές πηγές. Επίσης λόγω 

των κειμένων, η στρατηγική εδώ δεν κατέληγε σε τόσα ερωτηματικά, όσα παρουσιάστηκαν 

στην «αποπλαισιωμένη» φάση. Τα στοιχεία που παρέχονταν από τα κείμενα ήταν 

περισσότερα και, έτσι, οι φοιτήτριες στάθμιζαν ορθότερα τις καταστάσεις, καθιστώντας την 

προσέγγιση αυτή πιο αποτελεσματική στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το περιεχόμενο του 

κειμένου, αλλά και συγκεκριμένα για την απόδοση ερμηνείας στις λέξεις που ζητούσαμε. Η 

παρουσίαση των δεδομένων της στρατηγικής διαχωρίζεται, και πάλι, σε τρεις υποκατηγορίες, 

καθώς θεωρούμε πως θα διευκολυνθεί η κατανόησή τους.

Α) Αναφορά σε γνώσεις

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 9 -  Εμφυτοκρατία:

«(διαβάζει μεγαλόφωνα) Αυτό το τελευταίο, βασικά η εμφυτοκρατία μου θυμίζει τις 

ιδέες του Πλάτωνα. Και αυτό το τελευταίο που λέει, για τον Καντ, αυτό μου θύμισε, ότι δεν 

υπάρχει νοητός κόσμος του οποίο ο αισθητός δεν θα ήταν παρά μια ατελής εικόνα. Ναι, αυτό 

που έλεγε και ο Πλάτωνας, ότι στην ουσία ο νοητός κόσμος των ιδεών είναι ο πραγματικός και 

ο αυτός που ζούμε είναι εικόνες μόνο από κείνον. (...)Μου θυμίζει λίγο και αυτό που είχαμε 

κάνει στο μάθημα της γλώσσας, τον έμφυτο μηχανισμό που έχουμε για να μάθουμε τη γλώσσα 

από μικροί. Ναι, αυτό μου θυμίζει, κάποιες πρωταρχικές γνώσεις που έχουμε έμφυτες.»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 7 -  Συρραψία:

«(διαβάζει μεγαλόφωνα) Αυτός ο όρος μου θυμίζει λίγο αυτούς που λέμε sociopath, θα 

έλεγα. (...) Εμένα τουλάχιστον, επειδή είχα δει και μια σειρά κιόλας, με έναν sociopath, μου 

θυμίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει πρόβλημα στις διαπροσωπικές σχέσεις, ότι (...)»

Το δεύτερο αυτό παράδειγμα μπορεί να μοιάζει ως αναφορά προσωπική εμπειρίας, αλλά, 

προτιμήσαμε να το εντάξουμε στις γνώσεις, διότι στην ουσία έχουμε χρήση γνώσεων που 

έχουν αποκτηθεί μέσα από την εμπειρία αυτή.



Β) Αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 11 -  Εμφυτοκρατία:

«(μεγαλόφωνη ανάγνωση) Καθαρά φιλοσοφικός όρος, βλέπω Καρτέσιος, Leibniz και 

Καντ, θυμάμαι το μάθημα που κάναμε στην, στο πρώτο εξάμηνο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα 

του καθηγητή... Αθανασάκης, ναι. Ε:: με τον κύριο Αθανασάκη, πολύ ενδιαφέρον μάθημα. 

Εμφυτοκρατία είναι, πρέπει να το είχαμε και τότε κιόλας, όταν κάτι είναι έμφυτο στο νου μας 

(...)»

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 6 -  Εμφυτοκρατία:

«(καθώς διαβάζει για πρώτη φορά) Καλά, εμφυτοκρατία. Φιλοσοφία, βήτα λυκείου.

(...)»

Ε) Αναφορά σε προσωπικές αντιλήψεις:

Παράδειγμα 5° -  Φοιτ. 2 -  Δειλουργία:

«(διαβάζει χαμηλόφωνα και γρήγορα) νιώθει ότι κάποιος είναι δειλός. Τον πιάνει ένα 

υπαρξιακό ζήτημα. Ε, δεν είναι φυσικό τώρα να σε πιάνει δειλουργία ξαφνικά. Έχει να κάνει 

και αυτό με τον ψυχισμό του ατόμου. Σαν είδος κόμπλεξ.»

Παράδειγμα 6° -  Φοιτ. 4 -  Ιδεασμός:

«(αφού δίνει μία ερμηνεία και υπάρχει παρέμβαση του ερευνητή για εξηγήσεις) Και από 

κει και πέρα όπως μου κάνει εμένα, ας πούμε μου έκανε κάπως και σαν λέξη τώρα που το ’ δα 

και σαν νόημα ότι, και επειδή η αυτοκτονία είναι κάτι που πο)1ές φορές ο άνθρωπος το έχει 

για πάντα μέσα στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλού του, και απλά ναι, κάποιες φορές 

μπορεί να το σκέφτεται πολύ έντονα και κάποιες φορές που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα 
να μη το σκέφτεται. (...)»

2. Απορίες προς τον εαυτό

Εδώ έχουμε μία ακόμη στρατηγική που συναντάμε και στις δύο φάσεις της έρευνάς μας, 

αυτή της χρήσης ερωτημάτων προς τον ίδιο τον εαυτό. Παρατηρώντας τα λόγια των 

πληροφορητριών μας, εντοπίσαμε πολλές περιπτώσεις, στις οποίες έχουμε απορίες. Αυτές 

έχουν ως αφετηρία πληροφορίες του κειμένου και μπορεί να αναφέρονται είτε σε αυτά που



μόλις διάβασαν είτε σε άλλες εμπειρίες και γνώσεις τους. Η πλειοψηφία των φοιτητριών 

προέβη σε τέτοιες ερωτήσεις, ενώ πάλι σε αυτή τη στρατηγική εντάσσουμε μόνο όσες 

περιπτώσεις αφορούν τη διαδικασία εξεύρεσης νοήματος για τις λέξεις υπό διερεύνηση.

Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 1 -  Συρραψία:

«(διαβάζει χαμηλόφωνα) Και αυτό με μπερδεύει. (...) Αλλά, γιατί από κει να 

προέρχονται τα προβλήματα του ρατσισμού, φασισμού, ναζισμού; Και να θεωρείς τον άλλο, ότι 

(...)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 6 -  Αυτοσυνειδησία:

«(διαβάζει σιωπηλά) (...) Βασικά δεν ξέρω αν, πρέπει να με επηρεάζει το κείμενο; (...) 

Αυτό λίγο για τους Αρχαίους Έλληνες τώρα με προβληματίζει. Αυτοσυνειδησία τι είναι; Να 

κατανοήσουμε τον κόσμο, το πώς ζούμε; (...)»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 8 -  Συντροπικότητα:

«(αφού ξαναδιαβάζει σιωπηλά) ναι, ε, τώρα, τι θα μπορούσε να σημαίνει η λέξη; (...)»

3. Πολλαπλές ερμηνείες

Οι φοιτήτριες, εκμεταλλευόμενες τις πληροφορίες των κειμένων, προχωρούσαν σε παροχή 

περισσότερων της μίας ερμηνειών. Η στρατηγική αυτή είχε παρατηρηθεί και στην πρώτη 

φάση, όμως, στις ελάχιστες περιπτώσεις που την εντοπίσαμε τώρα, διαφαίνεται πως τελικός 

σκοπός ήταν η διασαφήνιση των νοημάτων. Οι πολλαπλές ερμηνείες που παρέχονταν 

εικάζουμε ότι οφείλονται κυρίως στην αβεβαιότητα των φοιτητριών σχετικά με τα 

συμπεράσματα που εξήγαγαν από την επεξεργασία των λέξεων. Παραθέτουμε ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Παράδειγμα -  Φοιτ. 5 -  Αυθαξία:

«(...) ίσως είναι, πώς είναι η ευεξία, κάτι ανώτερο. Σαν αθανασία. Ή αυθαξία ότι 

πιστεύει σε κάτι άλλο μετά τον θάνατο, ότι κάποιες ανώτερες αξίες που υπάρχουν πέρα από 

αυτό που υπάρχει εδώ στη γη στη ζωή. Ή η προετοιμασία για κάτι καλύτερο μετά τον θάνατο. 
(...)»
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4. Αποφυγή κειμένου -  Απευθείας χρήση αρχικής ερμηνείας

Μία ιδιαίτερη περίπτωση αντιμετώπισης της άγνωστης λέξης παρατηρήθηκε μέσα από τα 

δεδομένα του corpus μας. Ενώ στη δεύτερη φάση οι φοιτήτριες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό 

στην επεξεργασία και κατανόηση των κειμένων που τους παρέχονταν, μία φοιτήτρια 

προτίμησε σε μία περίπτωση να αποφύγει το περιεχόμενό του. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με 

τα λεγόμενό της, στην αδυναμία της να κατανοήσει τη σχετική παράγραφο. Έτσι, με μία 

απρόβλεπτη ενέργειά της κάνει χρήση της αρχικής ερμηνείας, στην οποία είχε καταλήξει 

στην πρώτη φάση. Βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή την προσέγγιση, καθώς 

αντιβαίνει χαρακτηριστικά στις υποθέσεις της έρευνάς μας. Παρ’όλα αυτά, πρόκειται για 

μεμονωμένο γεγονός, οπότε δεν μπορούμε να πούμε πως επηρεάζει τη γενική εικόνα των 
αποτελεσμάτων μας.

Παράδειγμα -  Φοιτ. 4 -  Συντροπικότητα:

«(διαβάζει σιωπηλά) Ωραία. Δεν με βοηθάει ιδιαίτερα εδώ να καταλάβω το κείμενο. Ε, 

οπότε δεν μπορώ νομίζω να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα πριν. Αυτό, γιατί δεν 

καταλαβαίνω άμα κάτι από το κείμενο είναι περιφραστικά η συντροπικότητα, που δεν νομίζω, 

οπότε δεν πολυκαταλαβαίνω ακριβώς, (παρέμβαση ερευνητή για διατύπωση ερμηνείας, έστω 

και την προηγούμενη) Τη θυμάμαι; (γελάει) ωραία, ε, συντροπικότητα. Όχι, ναι, η 

συντροπικότητα πάλι μου κάνει ίσως μια σύμπτυξη διάφορων τρόπων για κάτι. Απλά εδώ ούτε 

νόημα ακριβώς μου βγάζει, δε- δεν μπορώ δηλαδή να, δεν ξέρω.»

5. Επίγνωση σε σχέση με τον εαυτό και τη διαδικασία

Εκτός από την κριτική και τα σχόλια που αφορούσαν άμεσα το κείμενο, και τα οποία 

αναλύσαμε στις κειμενικές στρατηγικές, οι πληροφορήτριές μας προέβησαν και σε 

αυτοκριτική όσον αφορά την απόδοσή τους στο έργο που επιτελούσαν (παρ. 1), αλλά και για 

τη διαδικασία στην οποία είχαν υποβληθεί αυτή καθεαυτή (παρ. 2). Βέβαια, δεν αποκλείεται 

και συνδυασμός των δύο «θεματικών» (παρ. 3). Παρατηρήθηκαν τέτοιες περιπτώσεις σε 

αρκετές φοιτήτριες, όμως πολλές από αυτές ήταν αυθόρμητοι σχολιασμοί. Εξαιτίας αυτού, 

δεν αναφερόμαστε στα συγκεκριμένα σχόλια, καθώς στεκόμαστε στην έννοια του σκόπιμου 

και του ενσυνείδητου. Τα παραδείγματα που ακολουθούν αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα 
φαινόμενα αυτής της τακτικής από το corpus μας.



Παράδειγμα 1° -  Φοιτ. 6 -  Εμφυτοκρατία:

«(αφού τελειώνει την επεξεργασία) Τελειώνω όλες τις φράσεις μου με ‘κάτι τέτοιο 
(γελάει ελαφρώς)»

Παράδειγμα 2° -  Φοιτ. 5 -  Ανδρεπισμός:

«(αφού δώσει ερμηνεία) Αυτό. Δεν είναι καλό. Ούτε αυτό είναι καλό. Οι περισσότερες 
λέξεις δεν είναι καλές.»

Παράδειγμα 3° -  Φοιτ. 11 -  Κατανάστευση:

«Κατανάστευση. Μπορώ να κάνω ένα διάλειμμα γιατί λίγο κουράστηκα; (ενημέρωση 

από ερευνητή ότι μπορεί να ξεκουραστεί αλλά, η ηχογράφηση θα συνεχιστεί) Όχι, λίγο νερό, να 

αλλάξω το κεφάλα μου απ’ το... (πίνει νερό) Γενικά αργώ στη σκέψη μου, και μου παίρνει ώρα 

να αποκωδικοποιήσω την παράγραφο. Και ιδίως τα κείμενα που έχουν έτσι δύσκολ,ους όρους. 
(...)»

Μια ξεχωριστή περίπτωση επίγνωσης σε σχέση με τον εαυτό, την οποία προτιμήσαμε να 

παρουσιάσουμε ξεχωριστά, και με εμφανή την επιρροή της διαδικασίας, είναι η 

αντιμετώπιση της φοιτήτριας 1 κατά την ανάλυση της λέξης ανδρεπισμός. Η ίδια αναφέρει, 

ύστερα από παρότρυνση του ερευνητή για εξωτερίκευση των σκέψεών της, πως προσπαθεί 

να πείσει τον εαυτό της για το περιεχόμενο της ερμηνείας στην οποία τείνει για τη λέξη. Ο 

λόγος που υπάρχει ξεχωριστή παράθεση είναι οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν, γεγονός που 

πιστεύουμε πως έγινε συνειδητά, καθώς η φοιτήτρια βρίσκεται σε σημείο που ελέγχει την 

πορεία σκέψης της. Ακολουθούν τα λόγια της φοιτήτριας:

Παράδειγμα 4° -  Φοιτ. 1 -  Ανδρεπισμός:

«(μετά την παρότρυνση του ερευνητή “σα να μιλάς στον εαυτό σου ”) Ναι, προσπαθώ 

να τον πείσω ότι έχει να κάνει με αυτά, αλλά πώς να το εξηγήσει; Δηλαδή ότι η τάση ενός 

ανθρώπου να σκοτώνει κάποιον άλλον; Ούτε έτσι μπορείς να το πεις, γιατί μιλάμε για εμπορία 
(...)»



6. Χρήση κινήσεων

Εκτός από γλωσσικές και γνωστικές διαδικασίες, παρατηρήσαμε και τη χρήση κινήσεων από 

κάποιες συμμετέχουσες στην έρευνα. Δεν ήταν ιδιαίτερα συχνή στρατηγική, παρατηρήθηκε 

μόνο σε δύο φοιτήτριες. Η πρώτη (φοιτ. 9) χρησιμοποίησε πολύ τα χέρια της κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας των παραγράφων που αναφέρονται στην ιδιοτιμή και στη 

μειορύθμιση. Δεν εστίασε σε συγκεκριμένες λέξεις, αλλά φάνηκε να τη διευκολύνει αυτή η 

τακτική για παρακολούθηση του περιεχομένου, αλλά και στις εξηγήσεις που έδινε μετά την 

ερμηνεία που παρείχε. Παρομοίως, η φοιτήτρια 7, για να εξυπηρετηθεί στον εντοπισμό των 

σχέσεων που αναπτύσσονταν μεταξύ των συντομογραφιών της παραγράφου για τη 

μειορύθμιση, έδειξε και ένωσε με τα δάχτυλά της τις λέξεις αυτές πάνω στην οθόνη του 

υπολογιστή, κατανοώντας γρηγορότερα το συγκεκριμένο κείμενο σε σχέση με άλλες 

φοιτήτριες.

7. Σημειώσεις

Άλλο ένα μοναδικό δείγμα στα δεδομένα μας αποτελεί η ενέργεια της φοιτήτριας 11. Η 

συγκεκριμένη πληροφορήτρια ανέφερε πριν την έναρξη της διαδικασίας πως αισθανόταν 

κουρασμένη λόγω διαβάσματος για την επικείμενη εξεταστική. Ως αποτέλεσμα, κατά την 

επεξεργασία του κειμένου σχετικά με την έκκρουση, ζήτησε άδεια για να κρατήσει 

σημειώσεις, καθώς έτσι θεωρούσε πως θα διευκολύνει την κατανόηση Έτσι, ξεκίνησε να 

σημειώνει σε χαρτί βασικά στοιχεία του κειμένου, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο. Τελικά, μετά 

από λίγη ώρα παραιτήθηκε, διότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. 

Παρ’όλα αυτά, σε επόμενες λέξεις της έρευνας έκανε πάλι σύντομες σημειώσεις είτε για 

κατανόηση είτε για επεξήγηση της ερμηνείας στον ερευνητή. Να σημειώσουμε πως 

πρόκειται για την ίδια φοιτήτρια που ζήτησε διάλειμμα για να ξεκουραστεί. Θεωρούμε πως 

και άλλες φοιτήτριες θα είχαν προβεί σε ανάλογες προσεγγίσεις, αλλά ίσως αποθαρρύνθηκαν 

από τον τρόπο που οργανώθηκε η διαδικασία ή ένιωσαν αμηχανία λόγω της παρουσίας του 

ερευνητή. Ενδεχομένως, στη χρήση μιας τέτοιας στρατηγικής γραπτού λόγου, να παίζει ρόλο 
το μαθησιακό στυλ των πληροφορητών. Πρόκειται όμως για προσέγγιση που υπερβαίνει τα 

όρια της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια παρέχουμε απομαγνητοφώνηση του σχετικού 

σημείου, ενώ στο Παράρτημα μπορείτε να βρείτε φωτογραφία των σημειώσεων που κράτησε 

η φοιτήτρια.



Παράδειγμα -  Φοιτ. 11 -Έκκρουση:

«(λόγια της φοιτήτριας κατά την επεξεργασία) ... Μου είναι λίγο δύσκολο να 

αποκωδικοποιήσω το κείμενο τώρα γιατί είμαι και κουρασμένη. (...) Εδώ θα με βοηθούσε 

να γράψω, να κρατήσω σημειώσεις και πολύ περισσότερο θα με βοηθούσε να υπάρχει 

κάποιο παράδειγμα, ε::. Σίγουρα με παράδειγμα θα καταλάβαινα κατευθείαν. (...) ...εδώ 

οπωσδήποτε υπογράμμιση ήθελα. (...) Ωραία, ωραία ότι έχουμε δύο φωνήεντα τα οποία 

μας δίνουν βελάκι ένα άλλο φωνήεν. (...) Μπορώ να κρατήσω σημειώσεις; Αυτό. Ωραία, 

(αρχίζει να σημειώνει, ενώ παρά)1ηλα επαναλαμβάνει κομμάτια του κειμένου) Τώρα 

σκέφτομαι ότι αυτό το έκανα στο ΑΟΔΕ για να αποκωδικοποιήσω κάθε πρόταση. (...) 

Τώρα μένω πολύ ώρα σε αυτό, ε; Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά στην 

έκκρουση και τη συναίρεση, σίγουρα έχει να κάνει με το, με γλωσσολογία και με τη 

μεταγλώσσα, αλλά (...) Ωραία, λοιπόν, δεν μπορώ άλλο να το σκεφτώ, έχω κουραστεί (...)»

Βλέπουμε πως οι σημειώσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά, με την ίδια τη φοιτήτρια 

να σχολιάζει τις ενέργειες της, αλλά και να επαναφέρει εμπειρίες της. Τα κενά στην 

απομαγνητοφώνηση αφορούν κυρίως επαναλήψεις χωρίων του κειμένου από την 

πληροφορήτρια.

8. Χρήση αστείων

Τέλος, έχουμε για μια ακόμη φορά την παρουσία αστείων από πλευράς πληροφορητριών. Η 

τακτική αυτή αποτελεί μία προσπάθεια χαλάρωσης από την ένταση που τους προκλήθηκε 

από τη διαδικασία. Στα δεδομένα μας, όμως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι περιπτώσεις αυτές 

είναι αρκετά πιο σπάνιες στη δεύτερη φάση της έρευνάς μας. Η μορφή και το περιεχόμενο 

των αστείων αυτών δεν είχε αξιοσημείωτες διαφορές με την πρώτη φάση, οπότε επιλέγουμε 

να μην παραθέσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα σε αυτό το σημείο.

Ε.3 Οι ερμηνείες των φοιτητριών

Το ενδιαφέρον της έρευνάς μας επικεντρώνεται στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

συμμετέχουσες κατά την επεξεργασία πλαισιωμένων και αποπλαισιωμένων μεταφραστικών 

δανείων. Παρ’όλα αυτά, κατά την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, χρειάστηκε



αρκετές φορές να παρατηρήσουμε και τις ερμηνείες που παρέχονταν από τις φοιτήτριες, 

ώστε να αποκτήσουμε μία σφαιρικότερη εικόνα για την πορεία της σκέψης τους. Έτσι, 

θεωρήσαμε πως έχει ενδιαφέρον να παραθέσουμε τις πιο συχνές απαντήσεις τους 

συγκεντρωμένες, καθώς και ένα σύντομο σχολιασμό αυτών των ερμηνειών σε σχέση με τα 

κείμενα που προσφέραμε. Εμείς οι ίδιοι προτιμούμε να μην παρέχουμε «ορθές» ερμηνείες 

των λέξεων, διότι, όπως προαναφέραμε, πρόκειται για ειδικές ορολογίες ψυχολογίας και 

γλωσσολογίας, οι οποίες δεν μπορούν να οριστούν με ομοφωνία. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν 

στεκόμαστε στην ορθότητα των απαντήσεών που πήραμε και προτρέπουμε τον αναγνώστη 

να αναζητήσει μόνος του τη σημασία των λέξεων, με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Ιδιοτιμή: Στην πρώτη φάση οι ερμηνείες που παρατηρήσαμε σχετίζονται άμεσα με τα 

συνθετικά της συγκεκριμένης λέξης. Ειδικότερα, το συνθετικό τιμή χρησιμοποιήθηκε με δύο 

τρόπους, ως η αξία ενός προϊόντος και η τιμή ως αρετή του ατόμου. Οι περισσότερες 

φοιτήτριες κινήθηκαν προς την πρώτη έννοια, ενώ και το συνθετικό ίδιο- ερμηνεύτηκε είτε 

ως ιδιαίτερος είτε ως ιδιωτικός. Στη δεύτερη φάση έχουμε ξεκάθαρη επιρροή από το κείμενο, 

καθώς πλέον οι σημασίες που δίνονται κινούνται γύρω από την έννοια των χαρακτηριστικών 

των διανυσμάτων, χωρίς να στέκονται τόσο σε λεξικό επίπεδο.

Διαπινακοποίηση: Η διαπινακοποίηση δεν θεωρήθηκε τόσο δύσκολη από τις συμμετέχουσες, 

με όλες να δίνουν ερμηνεία κατά την πρώτη φάση. Δύο ομάδες σημασιών παρατηρήθηκαν σε 

αυτό το στάδιο, η μία υποστήριζε ότι κάτι μετατρεπόταν σε πίνακα και η άλλη κάνει λόγο για 

παρουσίαση μέσω ενός πίνακα. Στη δεύτερη φάση έχουμε και πάλι επιρροή του κειμένου, με 

αποτέλεσμα οι ερμηνείες να γίνονται περισσότερο συγκεκριμένες και να αφορούν ένα 

εργαλείο ανάλυσης δεδομένων ή τον τρόπο που αυτά παρουσιάζονται.

Αυθαζία: Εδώ έχουμε παρόμοια ανάλυση με τη λέξη ιδιοτιμή. Το πρώτο συνθετικό (αυθ-) 

έλαβε διπλή ερμηνεία, συνδέοντάς το με τις έννοιες τον εαυτού και αυθεντικός. Έτσι, 

συχνότερη απάντηση ήταν η αξία του εαυτού. Στη δεύτερη φάση, έγινε ουσιαστικά 

επαλήθευση της αρχικής ερμηνείας, με τις περισσότερες φοιτήτριες να μην αλλάζουν την 

απάντησή τους. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως το περιεχόμενο του κειμένου ώθησε μερικές 
φοιτήτριες να συσχετίσουν την αυθαξία με την έννοια της υστεροφημίας.

Ιδεασμός: Η ρίζα της λέξης (ιδέα) υπήρξε το επίκεντρο των ερμηνειών που δόθηκαν και σε 

αρκετές περιπτώσεις αφορούσαν τη μεταφορά ή την εφαρμογή ιδεών. Η δεύτερη φάση βρήκε 

την ερμηνεία να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή, καθώς έγινε κυρίως λόγος για έμμονη ιδέα 

ή σκέψη.



Ενδοβολή: Μέσω των συνθετικών της λέξης οι φοιτήτριες κινήθηκαν σε ερμηνείες που 

αφορούν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Πιο συχνά θεώρησαν πως η λέξη αυτή 

αναφέρεται σε εσωτερικές σκέψεις ή στόχους που έχει το άτομο. Με τη βοήθεια των κειμένων 

αυτή η ερμηνεία έγινε πιο συγκεκριμένη, καθώς οι περισσότερες έπειτα μίλησαν για 

αντιλήψεις που έχει το άτομο και δεν είναι δικές του.

Γέλωμα: Το γέλωμα δυσκόλεψε σχετικά τις συμμετέχουσες. Πολλές από αυτές έμειναν στη 

σύνδεσή της λέξης αυτής με τη φαινομενική ρίζα της (γελάω -  γέλιο), ενώ άξια αναφοράς 

είναι η προσέγγιση μιας φοιτήτριας που έκανε λόγο για την κρούστα που αφήνει μία αλοιφή 

πάνω στο δέρμα, λόγω της γέλης (gel) . Στη δεύτερη φάση η φύση των ερμηνειών άλλαξε 

ριζικά, επηρεασμένη από το κείμενο, καταλήγοντας πως γέλωμα είναι κάποιο όργανο στους 

οργανισμούς ή ουσία μέσα στο DNA.

Συντροπικότητα: Η έννοια της συντροπικότητας είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεματική γύρω από τις ερμηνείες της α’ φάσης. Οι 

φοιτήτριες, βέβαια, συνδέουν τη λέξη αυτή με τη ρίζα της (τρόπος) κατά την επεξεργασία 

της, αλλά δεν μπορούμε να διακρίνουμε μια κοινή κατεύθυνση στις σημασίες που δίνουν. Με 

τη βοήθεια των κειμένων παρατηρούμε μεγαλύτερη ομοιογένεια στις ερμηνείες, οι οποίες 

αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στους διαφορετικούς ή κοινούς τρόπους μεταφοράς.

Εμφυτοκρατία: Με την ανάλυση της λέξης οι περισσότερες συμμετέχουσες κατέληξαν σε 

σημασίες που αναφέρονται στο γεγονός ότι ως άνθρωποι έχουμε κάποιο έμφυτο 

χαρακτηριστικό σχετικό με την εξουσία και τη δύναμη. Στη δεύτερη φάση οι ερμηνείες αυτές 

αλλάζουν ελαφρώς περιεχόμενο και όλες οι φοιτήτριες θεωρούν πως εμφυτοκρατία είναι οι 

έμφυτες γνώσεις που έχουμε.

Δειλουργία: Παρομοίως με την προηγούμενη λέξη αναλύεται και η δειλουργία, με τις 

πληροφορήτριες να αναφέρονται κυρίως σε πρόκληση δειλίας ή υπερβολική δειλία. Βέβαια, 

είχαμε και μία περίπτωση χωρίς ουσιαστικό, νοηματικό περιεχόμενο (η αργία του δειλού). 

Μετά την ανάγνωση των κειμένων έχουμε πιο στοχευμένες απαντήσεις, που σημειώνουν πως 

πρόκειται για συναίσθημα που σε κάνει νιώθεις μικρός και σχετίζεται με τη δειλία.

Έκκρουση: Σαν λέξη η έκκρουση συνδέθηκε με ομόρριζές της, γεγονός που επηρέασε 

αρκετές φοιτήτριες, με πολλές να καταλήγουν πως είναι αυτό που έπεται της κρούσης. Στη

17 Πρέπει να αναφέρουμε πως σε όμοια ερμηνεία, σχετικά με τη γέλη, κατέληξε και η φοιτήτρια με την οποία 
διενεργήσαμε την πιλοτική δοκιμασία.



συνέχεια όμως, παρατηρήσαμε εξάρτηση από το περιεχόμενο του κειμένου, λαμβάνοντας 

απαντήσεις που καθιστούν την έκκρουση ως ένα γραμματικό φαινόμενο. Υπήρξαν μερικές 

περιπτώσεις που δεν κινήθηκαν πέρα ενός ορισμού που να κάνει άμεση συσχέτιση με τη 

συναίρεση, όρο που πραγματευόταν το κείμενο.

Συνε£έλι£η: Η συνεξέλιξη μπορούμε να πούμε πως ήταν η πιο εύκολη, ίσως, περίπτωση της 

έρευνάς μας, αν κρίνουμε με βάση τις απαντήσεις που μας παρείχαν. Η συντριπτική 

πλειονότητα των πληροφορητριών μας κατέληξαν στην ερμηνεία παράλληλη εξέλιξη 

πραγμάτων και στις δύο φάσεις.

Κατανάστευση: Αντίθετα, η κατανάστευση ήταν η λέξη που προβλημάτισε περισσότερο τις 

συμμετέχουσες, καθώς αδυνατούσαν να εντοπίσουν με σιγουριά την ετυμολογία της λέξης. 

Παρ’όλα αυτά, οι ερμηνείες που μας έδωσαν στην πρώτη φάση αποκαλύπτουν μία βασική 

διαφοροποίηση -  ίσως και τη μοναδική στην εργασία μας -  ανάμεσα στις πρωτοετείς και τις 

τελειόφοιτες φοιτήτριες. Οι πρώτες δίνουν κυρίως ερμηνείες σχετικές με καταναγκασμό, ενώ 

οι τεταρτοετείς προτιμούν να κάνουν χρήση της πόλης και της έννοιας της μετανάστευσης. 

Στη δεύτερη φάση, όμως, και οι δύο ομάδες συγκλίνουν στη σημασία της ψυχικής νόσου, η 

οποία διαφαίνεται από το κείμενο.

Τροπικότητα: Όπως και η συντροπικότητα, έτσι και η συγκεκριμένη λέξη δεν δίνει κάποιο 

συγκεκριμένο νοηματικό περιεχόμενο στην πρώτη φάση, σύμφωνα πάντα με τις ερμηνείες 

που λάβαμε. Στη δεύτερη φάση, όπου χρησιμοποιείται το κείμενο, βλέπουμε μεγαλύτερη 

συνοχή στις απαντήσει με την πιο συχνή να λέει πως πρόκειται για κάποιο χαρακτηριστικό 

του ρήματος.

Αυτοσυνειδησία: Επίσης μία λέξη με περιεχόμενο που εντοπίστηκε εύκολα από τις 

συμμετέχουσες και στις δύο φάσεις. Οι απαντήσεις κινούνται γύρω από την έννοια της 

αυτογνωσίας. Εικάζουμε, όμως, πως στη δεύτερη φάση έλαβε χώρα περισσότερο η 

επαλήθευση της αρχικής ερμηνείας, παρά η εκμαίευσή της από την παράγραφο που 

παρείχαμε.

Λέςημα: Λίγες παρεκκλίσεις συναντούμε και σε αυτή τη λέξη στην πρώτη φάση, με τις 

περισσότερες φοιτήτριες να υποστηρίζουν πως είναι κομμάτι μιας λέξης. Η κατάληξη αυτή 

βασιζόταν, εν μέρει, στην ετυμολογία του λεξήματος, αλλά και στη σύγκρισή του με τα 

γνωστά στις φοιτήτριες μόρφημα και πρόθημα. Στη δεύτερη φάση, το κείμενο συμβάλλει



καθοριστικά, με την πιο συχνή απάντηση να κάνει λόγο για λέξεις που προσδίδουν 

συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά στις έννοιες που φέρουν.

Συρραψία: Η ανάλυση της λέξης, αν και φάνηκε αρκετά προφανής για τις πληροφορήτριές 

μας, δεν φάνηκε να χρησιμεύει και πολύ με την κυριολεκτική της έννοια, οπότε έχουμε 

περισσότερες ερμηνείες που σχετίζονται με την έννοια της ένωσης ή της συμφωνίας . Στη 

δεύτερη φάση, εντοπίζουμε σημαντική αλλαγή, λόγω του κειμένου, στο περιεχόμενο των 

απαντήσεων, οι οποίες μιλούν, σε γενικές γραμμές, για απόρριψη της ανθρώπινης φύσης. 

Βέβαια, η κάθε φοιτήτρια έδωσε μία προσωπική χροιά στην απάντησή της.

Καταπληαα: Στην ανάλυση της λέξης βασίστηκαν και οι περισσότερες φοιτήτριες στην 

καταπληξία, επεξεργαζόμενες τα συνθετικά της και καταλήγοντας σε απαντήσεις του τύπου η 

πολλή πλήξη. Η δεύτερη φάση εμφανίζεται και εδώ διαφορετική, με τις συμμετέχουσες να 

αναφέρουν κυρίως πως πρόκειται για ιατρική κατάσταση του οργανισμού, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που παρέχονταν από το κείμενο.

Μειορύθμιση: Ομοιογένεια είχαμε και στη μειορύθμιση και στις δύο φάσεις της έρευνάς μας. 

Οι απαντήσεις που συλλέξαμε κάνουν, γενικώς, λόγο για ρύθμιση που γίνεται με σκοπό τη 

μείωση. Αξίζει να σημειώσουμε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παρατηρήθηκε τόσο 

αυτόματη ανταπόκριση σε σχέση με τα συνεξέλιξη και αυτοσυνειδησία.

Ανδρεπισμός: Τέλος, στην προσπάθεια της ετυμολογίας της λέξης αυτής, οι φοιτήτριες 

εντόπισαν δύο έννοιες ως πιθανές για την ετυμολογία της, αυτές της ανδρείας και του άνδρα, 

δίνοντας απαντήσεις που σχετίζονται με την ανάλογη εκδήλωση συμπεριφοράς. Στη δεύτερη 

φάση, όμως, οι συμμετέχουσες ξεφεύγουν από την αρχική τους παρατήρηση και, 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του κειμένου, προτιμούν ερμηνείες που αναφέρονται στην 

εμπορία των ανθρώπων

ΣΤ) Συζήτηση -  Προβληματισμός
ΣΤ.1 Συμπεράσματα -  Σύγκριση με υποθέσεις και άλλες έρευνες

Ως αυτό το σημείο έχουμε παρουσιάσει τα ερευνητικά μας ερωτήματα και τις υποθέσεις μας, 

τη μεθοδολογία που επιλέξαμε για τον έλεγχο αυτών, καθώς και το σχεδίασμά της

18 Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για τη λέξη στην οποία παρατηρήθηκε το φαινόμενο να της αποδίδεται 
μεταφορική ιδιότητα στη λέξη.



διαδικασίας. Επίσης, αφιερώσαμε ένα μεγάλο μέρος της εργασίας μας στην παρουσίαση των 

δεδομένων με αναφορά των στρατηγικών που παρατηρήσαμε, με την παράλληλη παράθεση 

σχετικών παραδειγμάτων στις περιπτώσεις που το θεωρήσαμε απαραίτητο. Τέλος, 

αναφερθήκαμε συνοπτικά στις ερμηνείες που μας έδωσαν οι πληροφορήτριές μας για τις 

λέξεις που συμπεριλάβαμε στην έρευνά μας.

Προχωρώντας, λοιπόν, θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τα ευρήματα της έρευνάς μας τα οποία 

και θα συνοψίσουμε στην προσπάθειά μας να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Θα 

πρέπει να υπενθυμίσουμε πως σκοπός της έρευνάς μας είναι ουσιαστικά να διερευνηθούν οι 

τρόποι με τους οποίους ανταποκρίνεται ένας νεαρός φυσικός ομιλητής της νεοελληνικής 

γλώσσας απέναντι σε λέξεις που δεν γνωρίζει. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζοντας τη σημασία 

και τη συμβολή του γλωσσικού περιβάλλοντος στη νοηματοδότηση των άγνωστων αυτών 

λέξεων, επιθυμούμε να ερευνήσουμε με ποιους τρόπους αξιοποιείται το συγκείμενο από τον 

αναγνώστη, αλλά και αν παρατηρείται διαφοροποίηση στη σημασία της λέξης, όταν αυτή 

βρίσκεται αποπλαισιωμένη.

Σχετικά με την αντιμετώπιση μεμονωμένων άγνωστων λέξεων, τα ευρήματά μας 

αποκαλύπτουν πως οι ομιλητές χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών όταν καλούνται να 

αποδώσουν μία ερμηνεία. Η πρώτη φάση της παρουσίασης που προβάλαμε στις φοιτήτριες 

έδειξε πως οι στρατηγικές αυτές έχουν σκόπιμη βάση και στηρίζονται σε γλωσσικά στοιχεία 

που παρέχονται σε λεξικό επίπεδο, αλλά και σε δεξιότητες και εμπειρίες των ιδίων. Έτσι, 

διακρίναμε τρεις βασικές κατηγορίες στρατηγικών. Η πρώτη, που αφορά το γλωσσικό 

επίπεδο, περιλαμβάνει στρατηγικές στις οποίες η επεξεργασία των γλωσσικών πληροφοριών 

που εκμαιεύονται από τις λέξεις κατέχει πρωτεύοντα ρόλο. Ο τεμαχισμός και η ανάλυση των 

λέξεων στα συνθετικά τους αποτέλεσε μία πολύ συχνή στρατηγική στα δεδομένα μας και 

απέφερε καρπούς για τις φοιτήτριές μας. Εκτός αυτού, η ορθογραφία και η παρουσία 

συγκεκριμένων μορφολογικών στοιχείων φάνηκε να εξυπηρετεί στην αναζήτηση της 

σημασίας, καθώς τέτοιες παρατηρήσεις ήταν συχνές στα δεδομένα μας. Επίσης, η χρήση 

παράγωγων και παρόμοιων ηχητικά λέξεων οι οποίες αναφέρθηκαν συνειρμικά, 

παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, με τις συμμετέχουσες να αντλούν πληροφορίες από 

τις λέξεις που τις συσχέτιζαν, ενώ με τον ίδιο τρόπο αξιοποιήθηκαν και συγκρίσεις που 

έγιναν ανάμεσα στις λέξεις.

Σε αντιδιαστολή με τις στρατηγικές γλωσσικής βάσης έχουμε διεργασίες που έλαβαν χώρα 

και έχουν γνωστικό χαρακτήρα. Έτσι, οι φοιτήτριες επιχείρησαν τις περισσότερες φορές να



ανακαλέσουν τις ερμηνείες των λέξεων που τους φαίνονταν γνώριμες, ενώ χρησιμοποίησαν 

τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για να πετύχουν πιο ακριβείς ερμηνείες. Η επανάληψη των 

ίδιων των λέξεων, των συνθετικών ή ακόμα και της σημασίας στην οποία κατέληγαν οι 

πληροφορήτριές μας είχε ιδιαίτερη θέση στην έρευνά μας, καθώς ήταν η πιο δημοφιλής 

τακτική. Η υποβολή ερωτημάτων προς τον εαυτό φάνηκε να διευκολύνει, επίσης, το έργο 

τους, καθώς έτσι συγκέντρωναν την προσοχή τους στην εξέταση μίας υπόθεσης που 

επεξεργάζονταν. Με λιγότερη συχνότητα είδαμε τις φοιτήτριες να αντλούν υλικό από 

νοητικές εικόνες που δημιουργούσαν, να καταλήγουν σε διπλή ερμηνεία, να απορρίπτουν τις 

φαινομενικά εύκολες απαντήσεις και να αποφεύγουν ακόμα στρατηγικές στις οποίες 

θεωρούσαν οι ίδιες πως αντιμετωπίζουν κάποιες αδυναμίες. Τέλος, η όλη διαδικασία ώθησε 

τις συμμετέχουσες σε ενέργειες αυτοκριτικής, σχολιάζοντας τόσο τις απαντήσεις τους όσο 

και την έρευνά μας και το περιεχόμενό της. Τα αστεία, με τα οποία το κλίμα χαλάρωνε, είχαν 

και αυτά την τιμητική τους, ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που η ερμηνεία ορισμένων 

λέξεων δόθηκε με αυτόματο τρόπο.

Η παρουσία κειμένου επηρέασε ξεκάθαρα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, 

την απόδοση σημασιών στις λέξεις που διερευνήσαμε. Βέβαια, οι φοιτήτριες δεν 

στηρίχθηκαν εξολοκλήρου στο περιεχόμενό των παραγράφων για να καταλήξουν σε ένα 

νόημα, αλλά χρησιμοποιούσαν, χωρίς σαφή διαχωρισμό, στρατηγικές που αφορούσαν τόσο 

το συγκείμενο, αλλά και το επίπεδο λέξης, με παρόμοιες διεργασίες με την πρώτη φάση. 

Εδώ, όμως, προτιμήσαμε ένα διαχωρισμό σε κειμενικές και εξωκειμενικές στρατηγικές, 

καθώς η ανάλυση των δεδομένων που είχαμε συλλέξει μας οδήγησε σε μία τέτοια 

κατηγοριοποίηση. Έτσι, έχουμε τις φοιτήτριες, από τη μία πλευρά, να χρησιμοποιούν το 

περιεχόμενο των κειμένων στο σύνολό του, αλλά και λέξεις -  κλειδιά για την κατανόηση των 

κειμένων, ενώ προβληματίζονταν σε αρκετά σημεία, σχολιάζοντας τον έλεγχο που είχαν 

πάνω στην παρακολούθηση του νοήματος τους. Όταν η κατανόηση των κειμένων δεν ήταν 

εφικτή, παρατηρήσαμε αναδιήγηση των πιο απαιτητικών σημείων ή επανάληψη της 

ανάγνωσης με διαφορετική μορφή. Η επαλήθευση της τελικής σημασίας που έδιναν οι 

φοιτήτριες και η σύνδεση αυτής με το περιεχόμενο του κειμένου παρουσιάστηκε στα 

δεδομένα μας, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις βλέπουμε τις ίδιες να αποφεύγουν 

συγκεκριμένες λέξεις των παραγράφων. Όσον αφορά τις εξωκειμενικές δραστηριότητες, 

παρατηρήσαμε αρκετές στρατηγικές παρόμοιες με την πρώτη φάση της έρευνάς μας, όπως η 

χρήση προϋπαρχουσών γνώσεων, η παροχή πολλαπλών ερμηνειών, οι αυτο-ερωτήσεις και τα 

σχόλια σχετικά με τη διαδικασία. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, φοιτήτριες προτίμησαν να



χρησιμοποιήσουν σημειώσεις ή κινήσεις των χεριών για την κατανόηση του κειμένου και 

εξήγηση της σημασίας που κατέληγαν ή ακόμα και αποφυγή επεξεργασίας της παραγράφου, 

λόγω της δυσκολίας του.

Στην ανάλυση των νοημάτων που έδωσαν οι πληροφορήτριές μας διακρίναμε γενικώς τρία 

ενδεχόμενα σχετικά με την αλλαγή των σημασιών αυτών από την πρώτη στη δεύτερη φάση 

της. Στις περισσότερες λέξεις είχαμε αλλαγή της σημασίας στη δεύτερη φάση, όπου το 

κείμενο συνέβαλε καθοριστικά, κυρίως μέσα από τη συγκεκριμενοποίηση του πεδίου ή της 

χροιάς της λέξης. Σε αρκετές λέξεις παρατηρήσαμε μία ελαφριά μετατόπιση του νοήματος, 

μέσα από συγκεκριμενοποίηση πιο συχνά ή γενίκευσή του. Τέλος, μία μερίδα των λέξεων 

δεν παρουσίασε διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο φάσεις.

Οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώσαμε στο τέλος του θεωρητικού μέρους 

επαληθεύτηκαν μέσα από την έρευνά μας. Πιο συγκεκριμένα, από τα δεδομένα μας 

υποστηρίζεται πως η παρουσία κειμένου επηρεάζει άμεσα τη νοηματοδότηση άγνωστων 

λέξεων η οποία και παίρνει διαφορετική τροπή σε σχέση με τις περιπτώσεις που οι λέξεις 

παρουσιάζοντες μεμονωμένες. Το κείμενο, σύμφωνα με τις στρατηγικές που εντοπίσαμε, 

φαίνεται να χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους από τους ομιλητές, καθώς οι 

τελευταίοι αξιοποιούν στοιχεία που περιέχονται σε αυτό, τα οποία συνδυάζονται με γνώσεις 

και ποικίλες ενέργειες. Έτσι, έχουμε χρήση συγκειμενικών και περικειμενικών σημείων για 

την κατάληξη σε μία ερμηνεία. Σε σχέση με το ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούνται κατά 

την επεξεργασία μιας άγνωστης λέξης, είδαμε πως οι ομιλητές έχουν ένα ευρύ φάσμα 

επιλογών, τις οποίες και αναφέραμε αναλυτικά στα αποτελέσματα της έρευνάς μας.

Αν και η έρευνά μας επικεντρώνεται στη μελέτη των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται 

στη φυσική γλώσσα των ομιλητών και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα τα 

αποτελέσματά μας με τις μελέτες που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος και αφορούν τη 

διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας, εντούτοις, μπορούμε να κάνουμε κάποιους 

παραλληλισμούς. Αρχικά, για τη συμβολή του συγκειμένου ερχόμαστε σε συμφωνία με τους 

Huckin και Bloch (1993), ότι δηλαδή η παρουσία κειμένου διευκολύνει τη δημιουργία και 

αξιολόγηση σχετικών ερμηνειών, γεγονός που διαφάνηκε και από τα δεδομένα μας. Βέβαια, 

σε αντίθεση με τους Nagy et al. (1985), δεν υποστηρίζουμε πως το συγκείμενο παρέχει 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις άγνωστες λέξεις, καθώς οι ερμηνείες των φοιτητριών 

παρέμειναν σε αρκετές περιπτώσεις γενικόλογες, ακόμα και στη δεύτερη φάση. Σκοπός μας 

δεν ήταν να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών, οπότε δεν βρίσκουμε



λόγο να προβούμε σε μία τέτοια σύγκριση. Παρ’όλα αυτά, παρατηρούμε πως οι στρατηγικές 

μας ομοιάζουν σε αρκετά σημεία με τα ευρήματα του Nassaji (2003), ακολουθώντας βέβαια 

διαφορετική κατηγοριοποίηση. Τέλος, η φύση της δοκιμασίας που επιτέλεσαν οι 

συμμετέχουσές μας κατέστησε αποτρεπτική τη συμβουλευτική από εξωτερικές πηγές, όπως 

αναφέρεται στη Fraser (1999), αλλά παρατηρήσαμε και εμείς στο corpus μας την εξαγωγή 

νοήματος από τα συμφραζόμενα και την αγνόηση.

Η σκέψη των φοιτητριών που παρατηρήσαμε δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποια 

συγκεκριμένη πορεία, ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε κάποιο προφίλ ομιλητών. Η 

ηλικιακή διαφορά των δύο ομάδων που εμπλέξαμε στη διαδικασία δεν φαίνεται να έπαιξε 

κάποιο συγκεκριμένο ρόλο και να διαχωρίζει εμφανώς τις στρατηγικές που προτιμήθηκαν. 

Το ίδιο συμβαίνει και για τη μεταβλητή της λυκειακής κατεύθυνσης που ακολούθησαν οι 

φοιτήτριες. Βέβαια, εντοπίστηκαν συγκεκριμένα περιστατικά, όπου βλέπουμε μία 

ιδιαιτερότητα κάποιας συγκεκριμένης ομάδας, όπως για παράδειγμα η ερμηνεία για την 

κατανάστευση (σελ. 87) ή την απόδοση μεταφορικής ιδιότητας (σελ 55), αλλά αυτά δεν 

στέκονται ικανά για την εξαγωγή ενός αξιόπιστου συμπεράσματος.

Παρ’όλα αυτά, θεωρούμε πως μπορούμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα 

με βάση τα δεδομένα μας. Πρώτον, παρατηρήσαμε πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον 

αριθμό των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από τις φοιτήτριές μας, ιδιαίτερα κατά τη 

δεύτερη φάση όπου έχουμε και τεχνικές που αναφέρονται σε λεξικό επίπεδο. Έτσι, οι 

φοιτήτριες που κάνουν χρήση λίγων στρατηγικών στην πρώτη φάση προχωρούν σε χρήση 

ολιγάριθμων μεθόδων και στη δεύτερη φάση. Κατά κάποιο τρόπο, το «οπλοστάσιο» που 

εκμεταλλεύονται είναι, δηλαδή, γενικώς πιο περιορισμένο από ποσοτική οπτική. Δεύτερον, 

οι φοιτήτριες που χρησιμοποιούν λίγες στρατηγικές φαίνονται να χρησιμοποιούν τις πιο 

συνηθισμένες από αυτές. Αντιθέτως οι φοιτήτριες που κάνουν χρήση πολλών στρατηγικών 

φαίνεται να έχουν πιο ευφάνταστη ποικιλία στο σύνολό τους.

ΣΤ.2 Περιορισμοί και προτάσεις

Μέσα από την έρευνά μας καταφέραμε να παρατηρήσουμε μία πληθώρα στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν νεαροί, φυσικοί ομιλητές της νεοελληνικής γλώσσας, όταν καλούνται να 

αποδώσουν ερμηνείες σε λέξεις που συναντούν για πρώτη φορά. Παρ’όλα αυτά, προτού 

δεχθούμε ή απορρίψουμε τα αποτελέσματά μας, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη



ορισμένους περιορισμούς της εργασίας μας. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθούμε στο 

περιορισμένο σχετικά δείγμα μας. Οι φοιτήτριες προέρχονταν από Παιδαγωγικό Τμήμα, 

έχοντας στην πλειοψηφία τους συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρό δευτεροβάθμιας και, 

φυσικά, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός αυτού, λόγω της φύσης της ποιοτικής προσέγγισης 

που επιλέξαμε και του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε πως πρόκειται για αντιπροσωπευτικό δείγμα, ακόμα και για τα πλαίσια του 

τμήματός μας. Επίσης, το γεγονός πως συμμετείχαν μόνο κοπέλες στην έρευνά μας ίσως να 

περιορίζει τα αποτελέσματά μας. Τέλος, η φιλική σχέση του ερευνητή με τις φοιτήτριες του 

τετάρτου έτους μπορεί να επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν οι 

συγκεκριμένες κοπέλες.

Δεύτερο σημείο περιορισμού είναι ουσιαστικά οι κριτικές που έχουν γίνει στη μέθοδο 

συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή τα πρωτόκολλα φωναχτής σκέψης. 

Λόγω της ιδιομορφίας που αυτά παρουσιάζουν, είναι πολύ πιθανό οι πληροφορήτριές μας να 

μην ανέφεραν με λεπτομέρεια τις σκέψεις τους κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των λέξεων, 

φιλτράροντάς τες και εξωτερικεύοντας μόνο όσες θεωρούσαν σχετικές ή επιτυχημένες. 

Επιπροσθέτως, ένα βασικό σημείο κριτικής αποτελεί και το γεγονός πως η παράλληλη 

φωναχτή σκέψη που ζητήθηκε μπορεί να επηρέασε την απόδοση των φοιτητριών μας, 

επηρεάζοντας και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν. Επίσης, η έλλειψη φάσης εξάσκησης 

στη φωναχτή σκέψη πριν τη διεξαγωγή της δοκιμασίας υπάρχει περίπτωση να στέρησε από 

την εργασία μας πολύτιμα στοιχεία, σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Αυτές οι τρεις 

παρατηρήσεις περιορίζουν σημαντικά τα δεδομένα μας και κατ’επέκταση τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα. Κριτική μπορεί να ασκηθεί και για το περιεχόμενο της έρευνάς μας αυτό 

καθεαυτό. Αναγνωρίζουμε πως τα κείμενα που παρείχαμε ήταν αυξημένης δυσκολίας και η 

ορολογία απαιτητική. Θεωρούμε πως σε πραγματικές περιστάσεις της καθημερινότητας η 

αντιμετώπιση των φοιτητών μπορεί να διαφοροποιούνταν, διότι δεν απαιτείται πάντα η 

απόδοση ερμηνείας, στην οποία στόχευε η εργασία μας. Τέλος, η ανάμιξη του ερευνητή, 

τόσο κατά τη δοκιμασία όσο και στην επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των δεδομένων 

είναι σίγουρα μία παράμετρος που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Πιστεύουμε πως τα θέματα που θίχτηκαν στην έρευνά μας αξίζουν περισσότερης προσοχής 

από την ερευνητική κοινότητα. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για να διαπιστωθούν 

με ακρίβεια οι στρατηγικές που επιστρατεύονται -  αλλά και η κατηγοριοποίησή τους- από 

νεαρούς ομιλητές για τη νοηματοδότηση άγνωστων λέξεων. Εικάζουμε πως η αλλαγή που 

επέρχεται στους τρόπους μάθησης των νέων γενεών θα έχει αντίκτυπο στις διεργασίες αυτές



και γι’αυτόν τον λόγο ενθαρρύνουμε την επανάληψη παρόμοιων ερευνών ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, με στόχο την παρακολούθηση αυτή της αλλαγής. Προτείνουμε, επίσης, ανάλογη 

έρευνα να διεξαχθεί με δείγμα έφηβους μαθητές, αλλά και φοιτητές που προέρχονται από 

διαφορετικά γνωστικά περιβάλλοντα.

Ζ) Επίλογος

Μέσα από το ταξίδι μας αυτό σε γνωστικά μονοπάτια και γλωσσικές διεργασίες, καταφέραμε 

να σκιαγραφήσουμε την πορεία της σκέψης των φοιτητριών που συμμετείχαν στην έρευνά 

μας, όταν αυτές κλήθηκαν να αποδώσουν σημασίες σε λέξεις ειδικών λεξιλογίων και 

ψευδολέξεις. Τα δεδομένα μας υποστηρίζουν πως έχουμε αλλαγή στην ερμηνεία που δίνεται 

σε αποπλαισιωμένες και πλαισιωμένες λέξεις, στην οποία καταλήγουν μετά τη χρήση 

ποικίλων στρατηγικών. Η συμβολή του συγκειμένου ιδιαίτερα είναι καθοριστική, 

παρέχοντας μία πληθώρα πληροφοριών, τις οποίες και εκμεταλλεύονται οι αναγνώστες. Με 

την εργασία μας αυτή προτείναμε, λοιπόν, μία κατηγοριοποίηση των στρατηγικών, όπως 

αυτές παρατηρήθηκαν στα δεδομένα του corpus μας.
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Παράρτημα



Κείμενα β'φάσης19

Ενδοβολή: Στη θεραπεία για την απάλειψη της ενδοβολής πρωταρχικός στόχος είναι η 

εμφύσηση στο άτομο της αίσθησης ότι έχει απεριόριστες επιλογές και της δυνατότητας να 

διαφοροποιήσει το εγώ από το περιβάλλον του. Τη στιγμή που θα ενεργοποιηθούν η 

επιθετικότητά του και η κριτική του σκέψη και συνειδητοποιήσει πόσες ενδοβεβλημένες 

αντιλήψεις κατέχει θα αρχίσει να θυματοποιείται και να αισθάνεται πίκρα για όσα θεωρούσε 

ότι είναι δικά του ενώ στην ουσία αποτελούν ξένα σώματα μέσα του.

Διαπινακοποίηση: Η διαπινακοποίηση είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης και 

αποτελεί στήριγμα της έρευνας της καταναλωτικής βιομηχανίας. Εικάζεται πως στη 

διαπινακοποίηση και στη συχνότητα μονής μεταβλητής βασίζονται πάνω από το 90% των 

ερευνητικών αναλύσεων. Μια τυπική διαπινακοποίηση συγκρίνει δύο υποθετικές 

μεταβλητές, ενώ παρέχει μια βασική εικόνα για τη συσχέτιση δύο μεταβλητών και βοηθάει 

για τον εντοπισμό μοτίβων αλληλεπίδρασης.

Γέλωιια. (Τένωμα): Αυτές οι αλλαγές εξηγούνται αν δεχθούμε την αρχιτεκτονική διαταραχή 

του γελώματος λόγω της ενσωμάτωσης του ξένου DNA σε τυχαία θέση μέσα στο γέλωμα του 

ξενιστή. Έτσι το επίπεδο των βιοχημικών διαταραχών που παρατηρούμε από τη διαφορά των 

σακχάρων, αμινοξέων , λιπιδίων μπορεί κάλλιστα να σημαίνει ύπαρξη καινούριων τοξινών ή 

αλλεργιογόνων ή υψηλότερα επίπεδα ουσιών που στον φυσικό αραβόσιτο είναι σε ανεκτά 

επίπεδα. Κανείς όμως δεν μιλάει γι’ αυτά.

Έκκρουση: Δύο διαφορετικές απόψεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία για την ισοδύναμη 

χρήση των όρων της έκκρουσης και της συναίρεσης. Ο Μωϋσιάδης (2005: 83) σχολιάζει ότι 

«η χρήση του όρου συναίρεση αντί έκκρουση είναι εσφαλμένη διότι η συναίρεση 

συνεπάγεται συγχώνευση των αρθρωτικών χαρακτηριστικών δύο φωνηέντων και αποδίδει 

φωνήεν διαφορετικό από τα συμβαλλόμενα». Σύμφωνα με τον Τσοπανάκη, από την άλλη 

(1994: 156), η συναίρεση έχει τη σημασία της συμπίεσης δύο όμοιων ή διαφορετικών 

φωνηέντων μέσα στην ίδια λέξη και τη δημιουργία ενός. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή 

των όμοιων φωνηέντων (δηλαδή όταν έχουμε δύο ίδια φωνήεντα), το καινούριο φωνήεν που 
δημιουργείται είναι όμοιο με αυτά που συναιρέθηκαν.

19 Τα κείμενα παρέχονται με τη σειρά που παρουσιάστηκαν και στις φοιτήτριες. Στις παραγράφους των 
ψευδολέξεων, βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις οι λέξεις τις οποίες αντικαταστήσαμε και υπήρχαν αρχικά μέσα 
στο κείμενο.



Ιδιοτιμή: Στην αναλυτική γεωμετρία, για παράδειγμα, ένα διάνυσμα με 3 στοιχεία, μπορεί να 

ταυτιστεί με ένα βέλος σε ένα τρισδιάστατο χώρο, ξεκινώντας από την αρχή των αξόνων. Σ' 

αυτήν την περίπτωση, ένα ιδιοδιάνυσμα ενός 3x3 πίνακα Α είναι ένα βέλος η κατεύθυνση 

του οποίου ή διατηρείται, ή γίνεται ακριβώς η αντίθετη, μετά τον πολλαπλασιασμό με τον Α. 

Η αντίστοιχη ιδιοτιμή είναι αυτή που καθορίζει πώς αλλάζει το μήκος του βέλους από τη 

διαδικασία, και εάν η κατεύθυνση του αντιστρέφεται ή όχι.

Αυθααα (Αυτό-αξία): Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί οι άνθρωποι αποζητούν θετική αυθαξία. 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η ανάγκη πηγάζει από τη φύση του ανθρώπου. Άλλοι 

υποστηρίζουν ότι η επιδίωξη θετικής αυθαξίας συμβαίνει, γιατί έχει συνδεθεί με θετικά 

αποτελέσματα. Τέλος, μερικοί υποστηρίζουν ότι η αυθαξία είναι απαραίτητη γιατί δίνει 

νόημα στη ζωή και προστατεύει το άτομο από το αναπόφευκτο του θανάτου. Όποια και να 

είναι η πηγή αυτής της ανάγκης, το σίγουρο είναι ότι η αυθαξία κινητοποιεί μεγάλο μέρος 
της συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Ιδεασμός: Ο αυτοκτονικός ιδεασμός σε μερικά άτομα ενδέχεται να επιμένει για χρόνια, ή 

μπορεί να είναι περιστασιακός και να προκαλείται από δύσκολα γεγονότα της ζωής του 

ατόμου. Οι αυτοκαταστροφικές σκέψεις που κάνει το άτομο μπορεί να μην είναι σαφείς και 

προσδιορισμένες ή να αφορούν ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο απόπειρας αυτοκτονίας. 

Όσο πιο εμμένουσες και έντονες είναι αυτές οι σκέψεις, τόσο πιο σοβαρός είναι ο 
αυτοκτονικός ιδεασμός.

Εικουτοκοατία: Κάθε γνώση έχει μια μορφή και ένα περιεχόμενο και οι εκ των προτέρων 

γνώσεις δεν μπορούν να νοηθούν παρά ως μορφές της ίδιας της γνωστικής λειτουργίας. Δεν 

είναι όμως εύκολο να ανακαλύψουμε και να εξηγήσουμε την προέλευση του περιεχομένου 

της γνώσης μας. Η μεταφυσική απέδωσε την απώτερη αυτή προέλευση των γνώσεών μας σε 

έμφυτα στοιχεία στην αιτιώδη σχέση πραγμάτων «καθ’ εαυτά» ή ακόμα και στις ικανότητές 

μας. Ο Καρτέσιος π.χ. πίστευε ότι ολόκληρο το εκ των προτέρων είναι έμφυτο ενώ ο Leibniz 

έλεγε ότι το εκ των προτέρων είναι έμφυτο ως σπέρματα εννοιών και όχι ως πλήρεις έννοιες. 

Ο Καντ στην «κριτική του καθαρού λόγου» απορρίπτει κατηγορηματικά την εμφυτοκρατία. 
Δεν υπάρχει υποστηρίζει νοητός κόσμος, του οποίου ο αισθητός δεν θα ήταν παρά μια 

ατελής εικόνα ως λύση στο πρόβλημα της καταγωγής των γνώσεών μας.

Κατανάστευση (Σχιζοφρένεια-Σχιζοφρενείς): Η κατανάστευση μπορεί να εμφανιστεί σε όλες 

σχεδόν τις ηλικίες, είναι όμως πιο συχνή στην ηλικία των 20-30 ετών. Η νόσος μπορεί να 

εμφανιστεί ξαφνικά ή μπορεί να επέλθει σταδιακά σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Η



κατανάστευση είναι το ίδιο συχνή σε άνδρες και γυναίκες. Η κατάχρηση αλκοόλ και 

φαρμάκων είναι επίσης συχνή σε πληθυσμούς καταναστών ασθενών. Η πιθανότητα 

εμφάνισης κατάχρησης ουσιών (κυρίως κατάχρηση αλκοόλ) στους κατανάστες ασθενείς είναι 

47% σε σχέση με 16,7% στον γενικό πληθυσμό. Οι κατανάστες ασθενείς που κάνουν 

κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών είναι πιθανότερο να διαπράξουν έγκλημα, να κάνουν απόπειρα 

αυτοκτονίας και να μη συμμορφωθούν στην αντιψυχωσική τους αγωγή.

Συντροπικότητα: Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί αναλόγως το σύστημα μεταφορών, η 

κοινή πολιτική μεταφορών θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ποικιλία μέσων για τη βελτίωση της 

υποδομής των μεταφορών και την αξιοποίηση της τεχνολογίας και για να επιτρέψει την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης για μεταφορές, μέσω, ειδικότερα, της 

προώθησης της ανανέωσης του στόλου, την αποδοτικότερη χρήση της υποδομής και τη 

συντροπικότητα. Προς τούτο απαιτείται να εφαρμοστεί συστηματικότερα η αρχή «ο χρήστης 

πληρώνει» και να αναπτυχθεί και να εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στον 

τομέα των μεταφορών σε όλους τους τρόπους μεταφορών.

Δειλουρνία (Δειλία)·. Πώς θα μπορούσα να σου περιγράφω τη δειλουργία; Είναι ένα 

συναίσθημα που εγώ όταν το νιώθω, ξαφνικά αισθάνομαι σαν την Αλίκη που προκειμένου να 

χωρέσει στην πορτούλα της χώρας των θαυμάτων, πίνει το μαγικό φίλτρο και αρχίζει και 

μικραίνει. Έτσι και εγώ. Όταν νιώθω δειλουργία νιώθω να μικραίνω, να μικραίνω και 

ξαφνικά συρρικνώνεται όλη μου η ταλαίπωρη ύπαρξη σε μία κουκίδα. Ούτε καν κουκίδα, 

κουκιδίτσα. Και όταν αρχίζει και φεύγει η δειλουργία, ξαφνικά σαν την Αλίκη πάλι, νιώθω να 

τρώω το μαγικό κέικ και αρχίζω να μεγαλώνω, μέχρι να βρω το κανονικό μου μέγεθος.

Συνεδέλιδη: Η συνεξέλιξη για άλλους γεννήθηκε λιγότερο από μια δεκαετία πριν και για 

ορισμένους πριν 30 χρόνια. Πολλοί θεωρητικοί ποτέ δεν την πήραν στα σοβαρά, και κανένας 

δεν είχε πολλά στοιχεία για να την υποστηρίξει. Μόνο κατά τα τελευταία έξι χρόνια περίπου 

έχει αποκτήσει ρεύμα. Και μόνο κατά τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρήσεων έγινε η 

συνεξέλιξη το κύριο ρεύμα μεταξύ των ειδικών πάνω στην ανάπτυξη των μαύρων οπών και 

του σχηματισμού των γαλαξιών. "Η εικόνα που αναδύεται δείχνει ότι οι μαύρες τρύπες 
εξελίσσονται μαζί με τους γαλαξίες αλλά είναι κυρίαρχες", λέει η Meg Urry, αστρονόμος και 

καθηγήτρια της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Yale.

Μειορύθιχιση: Ανακεφαλαιώνοντας: υψηλά επίπεδα ελεύθερου IGF-1 (που προκαλούνται από 

την κατανάλωση μιας υψηλής σε λιπαρά και πρωτεΐνη Δυτικής δίαιτας) προκαλεί 

μειορύθμιση της SHBG. Η χαμηλή SHBG συσχετίζεται με το μεταβολικό σύνδρομο και



προάγει υπερβολική παραγωγή σμήγματος. Το περίσσιο σμήγμα παγιδεύεται, μαζί με το 

τριχοθυλάκιο, κάτω από την περίσσεια δέρματος (που παράγεται από υπερέκφραση του IGF- 

1)· αυτό εγείρει το Ρ. Acnes, ένα βακτήριο που τρέφεται με σμήγμα και παράγει φλεγμονή 

από το ανοσοποιητικό σύστημα. Μια δίαιτα με βάση το άμυλο, με την προσθήκη λαχανικών 

και φρούτων, θα μειώσει δραστικά τον IGF-1 και θα αυξήσει την SHBG, αποτρέποντας 

περαιτέρω εξέλιξη της ΜΡΒ. Η τοπική χρήση γλυκολικού οξέος μπορεί να αναστρέψει την 

υπερκεράτωση που έχει ήδη συμβεί και να προωθήσει την επανάπτυξη.

Τροπικότατα: Το απαρέμφατο, όπως και η μετοχή, θεωρούνται ειδικότερες μορφές της 

γενικότερης κατηγορίας των ονοματικών τύπων του ρήματος. Όπως δηλώνει ήδη ο τίτλος 

αυτός ("ονοματικοί τύποι του ρήματος"), τα δύο τούτα φαινόμενα παρουσιάζουν τυπολογικές 

και σημασιολογικές ιδιότητες τόσο του ρήματος (διάθεση, χρόνο και "όψη" ή "ποιόν 

ενέργειας", "τροπικότητα") όσο και του ονόματος (επιδέχονται άρθρο). Το απαρέμφατο 

εκφράζει τη ρηματική έννοια υπό μορφή ουσιαστικού, η μετοχή υπό μορφή επιθέτου.

Αυτοσυνειδησία: Σε κάθε επίσκεψή μου στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, βλέπω ότι οι 

ακροατές μου, πέρα από τον θαυμασμό τους για την αναμφισβήτητη καλλιτεχνική και 

ιστορική αξία των εκθεμάτων, πάντοτε ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πώς μεταφράζονται 

όλα αυτά σε όρους ανθρώπινης σκέψης και αυτοσυνειδησίας. Ας κάνουμε, λοιπόν, μαζί μια 

απόπειρα να παρακολουθήσουμε την αγωνιώδη προσπάθεια των αρχαίων Ελλήνων να 

κατανοήσουν τη φύση τους, να ερμηνεύσουν και να διαχειριστούν το σύμπαν μέσα στο οποίο 

ζούσαν.

Συρραψία (Απανθρωπιά): Ο άνθρωπος που βιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη 

θυματοποίηση οδηγείται στη συρραψία. Αυτή είναι η απόρριψη της ανθρώπινης φύσης και 

εμφανίζεται ως ζωώδης συρραψία στις σχέσεις των κοινωνικών ομάδων (ρατσισμός, 

φασισμός και ναζισμός στηρίζονται σε αυτή, καθώς εχθρεύονται και μισούν κοινωνικές, 

φυλετικές, θρησκευτικές ή πολιτικές ομάδες) και ως μηχανιστική συρραψία στις 

διαπροσωπικές σχέσεις (ο άνθρωπος νοείται ως μηχάνημα που εκτελεί εντολές και δεν του 

αποδίδονται βασικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης, ούτε έχει συναισθήματα, επιθυμίες και 
ανάγκες).

Καταπλησα: Η καταπληξία μπορεί να προκληθεί από αφυδάτωση, αιμορραγία, σήψη, 

έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή επιπωμάτωση, επινεφριδική ανεπάρκεια, τραύμα, 

τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης, υποξία, αναφυλαξία, δηλητηρίαση και άλλες σοβαρές 

προσβολές του σώματος. Έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια πολλαπλών οργανικών



συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς, των νεφρών, των 

πνευμόνων, του δέρματος και της γαστρεντερικής οδού. Συνήθεις συνέπειες της καταπληξίας 

είναι σύγχυση, αναστάτωση, αγωνία ή κώμα κ.ά.

Ανδοεπισμόζ (Εκμετάλλευση): Η Κίνα προστέθηκε στη λίστα επειδή δεν έχει συμμορφωθεί με 

τα εθνικά πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας, παρά τις πρόσφατες υποσχέσεις του 

Πεκίνου για αύξηση των προσπαθειών με στόχο την προστασία των θυμάτων. «Παρά το 

γεγονός ότι το Πεκίνο έδειξε κάποιο ενδιαφέρον επί του θέματος, η κινεζική κυβέρνηση δεν 

απέδειξε ότι πραγματοποιεί ουσιαστικές προσπάθειες για την απαγόρευση και την 

παραδειγματική τιμωρία του ανδρεπισμού των ανθρώπων και των ατόμων που σχετίζονται με 

αυτό», ανακοίνωσε σε έκθεσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Λέξημα: Το φύλο ενός ανθρώπινου όντος μπορεί να σημαδεύεται όχι μόνο με το γραμματικό 

γένος, αλλά και (ή μόνο) λεξιλογικά. Και τα λεξήματα που κατεξοχήν αντικατοπτρίζουν ένα 

βιολογικό διμορφισμό είναι τα άντρας-γυναίκα. Ωστόσο, άπαξ και επενεργήσουν οι (ίδιοι) 

μορφολογικοί μηχανισμοί στα λεξήματα αυτά, τα σημασιοπραγματολογικά αποτελέσματα 

διαφοροποιούνται, αντανακλώντας και πάλι τις διαφορές στην κοινωνική εκτίμηση και 

ιεράρχηση των δύο φύλων.
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