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Abstract 

The goal of this paper is to suggest potential learning material for metaphors and idioms  

of Modern Greek as a foreign language based on the cognitive linguistic approach.  

Teaching and learning metaphors and idioms is deemed to be quite difficult for teachers  
and learners of every language and that’s why the adoption of the cognitive framework  

is believed to facilitate their acquisition, since their learning according to cognitive linguistics, 

is not based on traditional methods such as alphabetical order or memorization  

but on the discovery of deeper semantic relations on which a major part of metaphors  

and metonyms of the Greek language relies on. 

1 Ειζαγωγή 

Αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο νπνηαζδήπνηε γιώζζαο σο μέλεο απνηειεί ε δηδαθηηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Ζ πξσηεύνπζα ζεκαζία πνπ θαηέρεη ην ιεμηιόγην ζηελ εθκάζεζε ελόο 

θαηλνύξγηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο απνηππώλεηαη εύζηνρα ζηε ξήζε ηνπ Wilkins κε βάζε ηελ 

νπνία «ρσξίο γξακκαηηθή θαηαλννύκε πνιύ ιίγα, ρσξίο ιεμηιόγην όκσο ηίπνηα» (1972: 111).  
Σν ζρόιην ηνπ πξναλαθεξζέληνο εξεπλεηή δύζθνια ζα κπνξνύζε λα ακθηζβεηεζεί εθόζνλ  

ε γλώζε κηαο γιώζζαο πξνϋπνζέηεη ηελ αλάπηπμε, από κέξνπο ηνπ καζεηή, κηαο ζεηξάο 

γισζζηθώλ δεμηνηήησλ, όπσο ε αθξόαζε, ε νκηιία, ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή (Αλδξένπ 2002:  
180-181), ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε απόθηεζε ελόο επαξθνύο αξηζκνύ 

ιέμεσλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε ειιηπήο γλώζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο γιώζζαο-ζηόρνπ ζα 

νδεγήζεη ζε παξεξκελεία ησλ εθπεθξαζκέλσλ κελπκάησλ. 

Μνινλόηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ εθκάζεζε κηαο γιώζζαο είλαη αλαληίξξεηε κόιηο 
ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα έρεη ζηξαθεί ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε ηνπ (Μήηζεο 

2004: 111). Απόξξνηα απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ αθελόο λα κελ έρεη επεξεαζηεί 

ζεκαληηθά από ηα πνξίζκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο θαη αθεηέξνπ λα βαζίδεηαη  
ζηηο πξνζσπηθέο παξαζηάζεηο θαη πξνζιακβάλνπζεο ηνπ εθάζηνηε δηδάζθνληα (Μήηζεο ό.π.). 

ύκθσλα κε ηνλ Μήηζε (2004: 139) θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ιέμεσλ ζε πεξηβάιινληα 

εθκάζεζεο κηαο γιώζζαο σο μέλεο, ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζα πξέπεη λα ηύρνπλ νη κεηαθνξηθέο 

ρξήζεηο κηαο ιέμεο (metaphors) θαη νη ηδησηηζκνί (idioms), νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο. 
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Υσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ην γεγνλόο όηη νη ελ ιόγσ ιεμηινγηθέο δνκέο απαηηνύλ κεζνδνινγηθή 

θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηόζν εμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο, όζν θαη ιόγσ ηεο 

πθήο/θαηαζθεπήο ηνπο, ζεσξνύκε όηη νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθκάζεζή ηνπο 

επηηείλνληαη από ηνπο αθόινπζνπο ηξεηο παξάγνληεο· πξώηνλ, από ην πεξηερόκελν πνπ απνδίδεηαη 
ζηηο κεηαθνξέο θαη ηνπο ηδησηηζκνύο, δει. ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη, δεύηεξνλ, από ηελ 

παξνπζία/απνπζία γισζζηθώλ αζθήζεσλ πνπ λα ζηνρεύνπλ ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπο θαη ηξίηνλ, 

από ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ πηνζεηεί ν θάζε δηδάζθσλ. Λακβάλνληαο ππόςε απηέο ηηο 
παξακέηξνπο πηζηεύνπκε όηη νη ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο γλσζηηθήο γισζζνινγίαο (cognitive 

linguistics) πξνζθέξνπλ πεηζηηθέο εξκελείεο θαη αμηόπηζηα εξγαιεία ηθαλά λα ππεξθεξάζνπλ ηηο 

δπζρέξεηεο πνπ αλαθύπηνπλ όηαλ ην καζεηηθό θνηλό απαξηίδεηαη από αιινδαπνύο δηδαζθόκελνπο. 
Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ην ιεμηθό Μπακπηληώηε ε κεηαθνξά είλαη έλα «ζρήκα ιόγνπ, 

θαηά ην νπνίν έλα αληηθείκελν ή κηα αθεξεκέλε έλλνηα δελ εθθξάδνληαη κε ην αληίζηνηρν 

θπξηνιεθηηθό ηππηθό ζηνηρείν ηεο γιώζζαο, αιιά ππνδειώλνληαη κε άιιε ιέμε ή θξάζε, κε ηελ 

νπνία έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα θνηλά ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά» (2002
2
: 1087). Με βάζε 

απηόλ ηνλ νξηζκό, ν νπνίνο ζηε γλσζηηθή γισζζνινγία ραξαθηεξίδεηαη παξαδνζηαθόο,  

ε κεηαθνξά είλαη αθελόο έλα ζρήκα ιόγνπ, νπόηε εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλν ζηε ινγνηερλία 

ή ζε νξηζκέλα είδε ιόγνπ θαη αθεηέξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά αληί ηνπ θπξηνιεθηηθνύ 
ηξόπνπ έθθξαζεο, νπόηε ζεσξείηαη ηζνδύλακνο κε ηνλ ηειεπηαίν. 

Σόζν ε νξνινγία (ζρήκα ιόγνπ, θπξηνιεμία), όζν θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ απνδίδνληαη ζηε 

κεηαθνξά (ηζνδύλακνο ηξόπνο έθθξαζεο) ζην πιαίζην ηεο γλσζηηθήο γισζζνινγίαο 
αληηκεησπίδνληαη κε επηθπιαθηηθόηεηα γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο. Ξεθηλώληαο από ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κεηαθνξάο πξνέρεη λα απαληήζνπκε ζην εξώηεκα γηαηί έλαο νκηιεηήο επηιέγεη λα 

κηιήζεη κεηαθνξηθά. Ο Gibbs (1994: 124-5, 134) ζπλνςίδνληαο ηηο πνηθίιεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ, 

θαηά θαηξνύο, πξνηαζεί (ππόζεζε εθθξαζηηθόηεηαο [expressibility hypothesis], ππόζεζε κεζηνύ 
λνήκαηνο [compactness hypothesis], ππόζεζε δσληάληαο [vividness hypothesis]) δηαπηζηώλεη όηη  

ν άλζξσπνο κηιάεη κεηαθνξηθά επεηδή δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί δηαθνξεηηθά, ε κεηαθνξηθή 

γιώζζα είλαη ηόζν πξσηαξρηθή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ώζηε ζε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ν εθθσλνύκελνο ιόγνο δελ ζα είλαη εθθξαζηηθόο, κεζηόο, δσληαλόο. 

Ζ ζέζε ηνπ Gibbs αληαλαθιά κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξαδνρέο ηεο γλσζηηθήο 

γισζζνινγίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε κεηαθνξά δελ είλαη έλα θαηλόκελν ηεο ινγνηερλίαο ή ηεο 

ξεηνξηθήο, αιιά έλα κνλαδηθό θαηλόκελν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη, θαηαλνεί 
θαη ζπγθξνηεί όρη κόλν ηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, αιιά θαη ό,ηη ηνλ πεξηβάιιεη. Ζ έλλνηα ηεο 

κνλαδηθόηεηαο ή θαιύηεξα ηνπ αλαπόθεπθηνπ ξόινπ ηεο κεηαθνξάο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

αλζξώπηλεο εκπεηξίαο είλαη πην εκθαλήο ζην αθόινπζν παξάδεηγκα: ν Μεηζνηάθεο εμεξξάγε όηαλ 
είδε ηνλ Σακαξά ή όπσο ζα έιεγε έλαο λεόηεξνο νκηιεηήο ηα πήξε ζην θξαλίν/ζηελ θξάλα!.  

Με δεδνκέλεο ηηο παξαζηάζεηο πνπ δηαζέηεη ν θάζε ρξήζηεο ηεο ειιεληθήο ζα ήηαλ εληειώο 

αδόθηκν λα αλαθεξζεί θάπνηνο ζηα αηζζήκαηα ηνπ πξώελ Έιιελα πξσζππνπξγνύ 
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ «ηζνδύλακε» έθθξαζε ζύκωζε πνιύ/ππεξβνιηθά. Ίζσο γηα ιόγνπο 

εππξέπεηαο λα ην έπξαηηε, αιιά πξνθεηκέλνπ λα απνδώζεη ηα αηζζήκαηα από ηα νπνία πηζηεύεη 

(ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) όηη δηαθαηέρεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο πνιηηηθόο γηα ηνλ άλζξσπν πνπ 

επζύλεηαη γηα ηελ πηώζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, κνλάρα ην ξήκα εθξήγλπκαη κε ηε κεηαθνξηθή ηνπ 
ζεκαζία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη· δηαθνξεηηθά ε κεηαθνξά ησλ ζθέςεσλ ηνπ δελ ζα ήηαλ 

εύζηνρε θαη αληηπξνζσπεπηηθή. 

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζην γλσζηηθό κνληέιν ν ξόινο ηεο κεηαθνξάο αλαβαζκίδεηαη 
αηζζεηά εθόζνλ ηεο απνδίδεηαη πξσηεύνπζα ζεκαζία ζηελ ελλνηνινγηθή νξγάλσζε θαη γισζζηθή 

απνηύπσζε ησλ αλζξώπηλσλ ζθέςεσλ. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε κεηαθνξά, ζηε 

γλσζηηθή γισζζνινγία, απνδεηθλύεηαη έλα ζύλζεην θαηλόκελν (Kövecses 2005: 8-9) κε πνηθίιεο 
εθθάλζεηο θαη εθαξκνγέο γηα ηελ αλζξώπηλε πξαγκαηηθόηεηα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζήο καο 

είλαη ζεκαληηθό λα ππελζπκίζνπκε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο ελλνηνινγηθέο κεηαθνξέο 

(conceptual metaphors) θαη ζηηο κεηαθνξηθέο γισζζηθέο εθθξάζεηο (metaphorical linguistic 

expressions), νη νπνίεο απνηεινύλ ηηο γισζζηθέο πξαγκαηώζεηο ησλ πην αθεξεκέλσλ δνκώλ 
(ελλνηνινγηθέο κεηαθνξέο). Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο εθξήγλπκαη (βι. παξαπάλσ) 

απνηειεί ηε κεηαθνξηθή γισζζηθή έθθξαζε ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαθνξάο Ο ΘΤΜΟ ΔΗΝΑΗ 

ΔΝΑ ΚΑΤΣΟ ΤΓΡΟ Δ ΔΝΑΝ ΠΔΡΗΔΚΣΖ (γηα ζπκβαηηθνύο ιόγνπο νη κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο 
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απνδίδνληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο, ελώ νη ελλνηνινγηθέο κεηαθνξέο κε θεθαιαία κηθξά 

γξάκκαηα). 

Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ όξνπ θπξηνιεμία, έξεπλεο γλσζηηθώλ γισζζνιόγσλ (π.ρ. Lakoff 

1986) θαη ςπρνιόγσλ (π.ρ. Gibbs 1994) θαηέδεημαλ όηη είλαη ακθίζεκνο θαη αλνηθηόο ζε πνιιέο 
εξκελείεο. Υαξαθηεξηζηηθά ν Lakoff (ό.π. 292) αλαγλώξηζε ηέζζεξα είδε θπξηνιεθηηθνύ ηξόπνπ 

έθθξαζεο, ηε ζπκβαηηθή θπξηνιεμία (conventional literality), ηελ ππνθεηκεληθή θπξηνιεμία 

(subject matter literality), ηε κε-κεηαθνξηθή θπξηνιεμία (nonmetaphorical literality) θαη ηελ αιεζή 
ππό πξνϋπνζέζεηο θπξηνιεμία (truth-contitional literality), ελώ ν Gibbs (ό.π. 75) πξνζέζεζε έλα 

επηπιένλ είδνο, ηελ αδέζκεπηε από ζπκθξαδόκελα θπξηνιεμία (context-free literality). 

Δπηζπκώληαο λα απνζαθελίζεη ην πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ όξνπ ν Lakoff (1993: 205) 
ζεσξεί όηη κηα έλλνηα είλαη θπξηνιεθηηθή όηαλ γηα ηελ θαηαλόεζή ηεο δελ απαηηείηαη ε ρξήζε 

γισζζηθνύ πιηθνύ από άιιε γισζζηθή πεξηνρή. πλνςίδνληαο, κηα έλλνηα είλαη κεηαθνξηθή όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη πιηθό από άιιε έλλνηα πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί, ελώ είλαη θπξηνιεθηηθή όηαλ 

γίλεηαη θαηαλνεηή άκεζα, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθήο έλλνηαο. Υαξαθηεξηζηηθά 
ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ ξήκαηνο βξάδω. Όηαλ ιέκε όηη ην θαγεηό ζα 

βξάζεη ζε ηξηάληα ιεπηά αληηιακβαλόκαζηε ηε ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξήκαηνο ρσξίο ηελ 

αξσγή γισζζηθνύ πιηθνύ από άιιε έλλνηα. ηελ πεξίπησζε, σζηόζν, πνπ ζα δηαηππώζνπκε ηελ 
πξόηαζε έβξαδε όηαλ έκαζε όηη θόπεθε ζην κάζεκα, ελώ είρε δηαβάζεη θαιά ηόηε 

αληηιακβαλόκαζηε όηη γηα λα κηιήζνπκε γηα ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνύ αλαηξέρνπκε ζηνλ ηνκέα 

ηεο καγεηξηθήο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπκε ηα κέζα ώζηε λα πεξηγξάςνπκε κε κεγαιύηεξε 
αθξίβεηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπκνύ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηδησηηζκνύο, ζύκθσλα κε ην ιεμηθό Μπακπηληώηε είλαη νπνηαδήπνηε 

«έθθξαζε ηεο νπνίαο ε ζεκαζία δελ πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ζεκαζηώλ ησλ ιέμεσλ πνπ 

ηελ απνηεινύλ» (2002
2
: 771). Ο νξηζκόο απηόο έρεη εθαξκνγή ζε ηδησηηζκνύο όπσο νη αθόινπζνη 

ηελ θάλω, ηα παίδω, κνπ ηε δίλεη όπνπ πξάγκαηη ε ζεκαζία ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ  

δελ ζπκβάιιεη ζηελ νξζή εξκελεία ηνπο. Τπάξρνπλ, σζηόζν, ηδησηηζκνί όπνπ παξαηεξείηαη  

ην αληίζηξνθν· ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ είλαη δπλαηόλ λα ζπλδξάκνπλ  
ηνλ αιινδαπό δηδαζθόκελν ζηελ ζσζηή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ λνήκαηόο ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ  

ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην εηθάζεη κε κεγάιεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο. Σέηνηνη ηδησηηζκνί είλαη 

νη αθόινπζνη: ηξώεη(θάπνηνλ) ην ρώκα, βάδω θξέλν, ηα βξίζθω ζθνύξα θ.ά. 

ην πιαίζην ηεο γλσζηηθήο γισζζνινγίαο ε πξνζέγγηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ηδησηηζκώλ 
εδξάδεηαη ζην γεγνλόο όηη απηνί είλαη, θπξίσο, ελλνηνινγηθνί θαη δεπηεξεπόλησο γισζζηθνί 

(Kövecses 2002: 201). Έηζη, ό,ηη ζπληειεί ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ηδησηηζκνύ είκαη ζηηο καύξεο κνπ 

είλαη ε έλλνηα ηεο ζηελνρώξηαο θαη όρη ε αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ πνπ ηνλ ζπγθξνηνύλ. 
Ωο εθ ηνύηνπ ε ζεκαζία ησλ ηδησηηζκώλ δελ είλαη απζαίξεηε ή ηπραία, αιιά θηλεηξνδνηείηαη 

(motivated) από ηελ πξνϋπάξρνπζα νξγάλσζε ηεο έλλνηαο π.ρ. ηεο ζηελνρώξηαο ζην αλζξώπηλν 

κπαιό. ην ίδην πιαίζην πηζηεύεηαη όηη ηξεηο είλαη νη γλσζηηθνί κεραληζκνί, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύλ 
ηελ εξκελεία ησλ ηδησηηζκώλ: ε κεηαθνξά, ε κεησλπκία (metonymy) θαη ε ζπκβαηηθή γλώζε 

(conventional knowledge). Γηα παξάδεηγκα ν ηδησηηζκόο παίξλω ηα πάλω κνπ απνηειεί 

πξαγκάησζε ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαθνξάο Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔ ΔΠΑΡΖ ΔΗΝΑΗ ΔΠΑΝΩ.  

Ο ηδησηηζκόο παηώ πόδη εξκελεύεηαη κε βάζε ηελ ελλνηνινγηθή κεησλπκία ΣΟ ΠΟΓΗ ΑΝΣΗ ΣΟΤ 
ΔΛΔΓΥΟΤ, ελώ ν ηδησηηζκόο  έγηλε/ζα γίλεη Τέμαο βαζίδεηαη ζηελ θνηλή γλώζε πνπ κνηξάδνληαη  

νη ρξήζηεο ηεο ειιεληθήο γηα ηνλ ηξόπν επίιπζεο δηαθνξώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ακεξηθαληθή 

κεγαινύπνιε ζε παιαηόηεξεο πεξηόδνπο. 
Ζ δεύηεξε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ή έιιεηςε ζηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο γισζζηθώλ αζθήζεσλ εκπέδσζεο θαη αλαπαξαγσγήο 

κεηαθνξηθώλ ζεκαζηώλ θαη ηδησηηζκώλ. Έξεπλα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα βηβιία 
θαηέδεημε ην θελό πνπ ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθήο αθνκνίσζεο ηνπ ελ ιόγσ ιεμηινγίνπ. 

Δηδηθόηεξα ε έξεπλα ζπκπεξηέιαβε δύν, επξέσο γλσζηά, εγρεηξίδηα, απηό ηνπ Ηδξύκαηνο 

Λακπξάθε (1995
2
) θαη ην αληίζηνηρν ησλ Παλαγνπνύινπ & Υαηδεπαλαγησηίδε (1997). Όπσο 

δηαπηζηώζεθε νη αλαθνξέο ζε κεηαθνξέο θαη ηδησηηζκνύο είηε απνπζηάδνπλ είηε παξαηίζεληαη 
ρσξίο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκό γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπο ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα. 

Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή εθκάζεζε ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ 

ηδησηηζκώλ ζπλδέεηαη κε ηε κεζνδνινγία, ηελ νπνία πηνζεηεί ν εθάζηνηε δηδάζθσλ, δει. ηνλ ηξόπν 
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δηδαζθαιίαο. Έηζη, ν Μήηζεο (2004:140-1) πξνηείλεη ε δηδαζθαιία ησλ ηδησηηζκώλ λα γίλεηαη είηε 

κε βάζε θάπνηα ζεκαηηθή ελόηεηα (π.ρ. ζηελ ελόηεηα γηα ηελ παηδεία ζα κπνξνύζαλ λα δηδαρζνύλ 

νη ηδησηηζκνί (δελ) ηα παίξλεη, πηάλεη πνπιηά ζηνλ αέξα, κέλεη πίζω θ.ά.) είηε, βαζηδόκελνη ζηε 

δηαπίζησζε ηνπ ελ ιόγσ εξεπλεηή (1998:194) όηη νη ειιεληθνί ηδησηηζκνί ζηεξίδνληαη ζε έλα 
κηθξό αξηζκό ξεκάησλ (π.ρ. δίλω, θάλω, είκαη), λα δηδάζθνληαη νκαδνπνηεκέλα θάζε θνξά, πνπ ζα 

ζπλαληάηαη ην ξήκα, ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηνπο. Σν βαζηθό κεηνλέθηεκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαη νη δύν κέζνδνη ηαμηλόκεζεο είλαη όηη ζπζθνηίδνπλ ηηο βαζύηεξεο ζρέζεηο,  
νη νπνίεο απνδεδεηγκέλα πθίζηαληαη θαη ζπλδένπλ έλα ζεκαληηθό ηκήκα ησλ κεηαθνξηθώλ 

εθθξάζεσλ θαη ησλ ηδησηηζκώλ. 

ηνλ αληίπνδα ησλ πξναλαθεξζεηζώλ πξνζεγγίζεσλ θαη αλεπαξθεηώλ εληάζζεηαη ε γλσζηηθή 
κεζνδνινγία, ε νπνία ρσξίο λα επηιύεη όια ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηε θάζε 

εθκάζεζεο ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηδησηηζκώλ, εληνύηνηο πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθέο θαη πεηζηηθέο 

ιύζεηο ηόζν ζηε δηθαηνιόγεζε ηεο ύπαξμεο θαη ηελ ελλνηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζεκαληηθνύ 

ηκήκαηνο κεηαθνξηθώλ εθθξάζεσλ θαη ηδησηηζκώλ όζν θαη ζηηο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο  
ζε πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο νπνηαζδήπνηε γιώζζαο σο μέλεο. Ζ παξαδνρή απηή απνθηά 

ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιν βαζκό 

κεηαθνξηθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ νη ζπγθεθξηκέλεο δνκέο απνηεινύλ βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ 
επίηεπμε επηηπρνύο επηθνηλσλίαο. Δλδεηθηηθό είλαη θαη ην ζρόιην ηνπ Danesi (1986:9), κε βάζε  

ην νπνίν «ε πξαγκαηηθή έλδεημε όηη έλαο εθπαηδεπόκελνο έρεη αλαπηύμεη επηθνηλσληαθή επάξθεηα 

απνηειεί ε ηθαλόηεηα λα απνηππώλεη κε κεηαθνξηθό ηξόπν ηηο ζθέςεηο ηνπ [metaphorize] ζηε 
γιώζζα-ζηόρν». Έηζη, απνδερόκελνη ηε δηάθξηζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε παζεηηθό θαη ελεξγεηηθό 

(Αλδξένπ 2002: 204) ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη νη ιέμεηο κε κεηαθνξηθή ζεκαζία θαη  

νη ηδησηηζκνί αλήθνπλ ζην ελεξγεηηθό ιεμηιόγην, εθόζνλ ε γλώζε θαη ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπο 

εμαζθαιίδεη ζηνπο αιινδαπνύο δηδαζθόκελνπο απξόζθνπηε ζπκκεηνρή θαη θαηαλόεζε ηεο 
ειιεληθήο γισζζηθήο θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

2 Η νέα ελληνική ωρ ξένη γλώζζα 

Σα ηειεπηαία ρξόληα νη έληνλεο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο πξνθάιεζαλ ηε ξαγδαία αύμεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. Σν ελδηαθέξνλ απηό 

εθθξάζηεθε αθελόο κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ησλ ηκεκάησλ ησλ 

αλζξσπηζηηθώλ ζρνιώλ θαη αθεηέξνπ κε ηε ζπγγξαθή κεγάινπ αξηζκνύ δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ. 
Παξάιιεια, ζε ζεζκηθό πιαίζην ην ειιεληθό Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρώξεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο (εθεμήο ΚΔΓ) θαη ζηελ θαζηέξσζε ησλ επηπέδσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ 

ειιελνκάζεηαο. Ωζηόζν, όπσο ζεκεηώλεη θαη ν Μνζρνλάο (2003: 102), ε έιιεηςε παξάδνζεο ζηε 
δηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε 

παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γισζζηθό ππόβαζξν θαη ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ 

αιινδαπώλ δηδαζθνκέλσλ (ό.π. 90). 

3 Ππόηαζη διδαζκαλίαρ 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο δηθαηνινγνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ κεηαθνξώλ θαη 

ησλ ηδησηηζκώλ σο δύζθνισλ ιεμηινγηθώλ κνλάδσλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην πηζηεύνπκε όηη  
ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο γλσζηηθήο γισζζνινγίαο πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθέο δηδαθηηθέο 

πξνεθηάζεηο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηεο λέαο ειιεληθήο. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκό γισζζηθνύ πξνγξάκκαηνο ν εθάζηνηε δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη 
ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ-ζηόρνπ, έπεηηα λα δηεξεπλήζεη ηηο πηζαλέο αλάγθεο ηνπ θαη ηέινο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αλάιπζε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

απηώλ ησλ αλαγθώλ (Σνθαηιίδνπ 2003: 116). Ζ απνηύπσζε απηώλ ησλ παξακέηξσλ θξίλεηαη 
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ε επηινγή θαη ε δηακόξθσζε ηνπ γισζζηθνύ πιηθνύ λα θαιύπηεη ηηο 

πξαγκαηηθέο θαη όρη ηηο πιαζκαηηθέο αλάγθεο ησλ αιινδαπώλ ζπνπδαζηώλ. 

Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο ε δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ θαηαζέηνπκε ζηελ παξνύζα εξγαζία αθνξά 
ζηελ δηδαζθαιία κεηαθνξώλ θαη ηδησηηζκώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπκνύ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα επειέγε επεηδή είλαη ηδηαηηέξσο παξαγσγηθό θαη πξαγκαηώλεηαη κε 
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έλα πιήζνο κεηαθνξηθώλ εθθξάζεσλ θαη ηδησηηζκώλ. Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα-ζηόρν,  

ην πξνηεηλόκελν πιηθό, κε βάζε ηε ιεπηνκεξή δηάθξηζε ηεο Σνθαηιίδνπ (2003: 113-115), 

απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο αιινδαπνύο, νη νπνίνη είλαη κόληκα εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη σο 

εθ ηνύηνπ ε επαξθήο γλώζε ηεο ειιεληθήο ζα ζπκβάιεη ζηελ νκαιόηεξε έληαμή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή θνηλσλία. ρεηηθά κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ν Boers (2004: 222) ζπληζηά όηη πην 

δεθηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηεο γλσζηηθήο κεζνδνινγίαο ζα είλαη νη αιινδαπνί καζεηέο κεζαίνπ 

(intermediate) επηπέδνπ δεδνκέλνπ όηη νη πξνρσξεκέλνη (advanced) ίζσο απνδεηρηνύλ πην 
δηζηαθηηθνί ζηελ αθνκνίσζε κεηαθνξώλ θαη ηδησηηζκώλ, ησλ νπνίσλ ε νξζόηεηα ζηε γιώζζα-

ζηόρν ηνύο πξνθαιεί ακθηβνιίεο ιόγσ ηεο δνκήο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο (ό.π. 222), ελώ νη 

αξράξηνη ζπνπδαζηέο (elementary) ζα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο ειιηπνύο γλώζεο 
ηνπ ιεμηινγίνπ (ό.π. 221). Έηζη, κε βάζε ηα ηέζζεξα επίπεδα ειιελνκάζεηαο ηνπ ΚΔΓ πην 

θαηάιιεινη ζα απνδεηθλύνληαλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ Γ επηπέδνπ, ελώ ζύκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Ηαθώβνπ 2003: 168-170) ηελ 

αληίζηνηρε θαηαιιειόηεηα ζα επεδείθλπαλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ επηπέδνπ επάξθεηαο. Γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ ζπληζηάηαη νη καζεηέο λα έρνπλ δηδαρηεί, εθ ησλ πξνηέξσλ, 

κε ζαθή ηξόπν ηελ ύπαξμε, πθή θαη ιεηηνπξγία ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαθνξάο ή/θαη κεησλπκίαο 

ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
κεζόδνπ (Kövecses 2001: 109). Σν πξνηεηλόκελν πιηθό δηδαζθαιίαο απνηειείηαη από δύν 

ελόηεηεο, ηηο κε κεηαθνξηθέο θαη ηηο κεηαθνξηθέο ρξήζεηο δηαθόξσλ ιέμεσλ θαη ηδησηηζκώλ.  

ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ηα αθόινπζα, πξώηνλ, νη κεηαθνξέο θαη νη ηδησηηζκνί 
ελζσκαηώλνληαη ζε ζπκθξαδόκελα (Μήηζεο 2004: 142). Δπηπιένλ ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ελδεηθηηθό θαη επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε 

δηδάζθνληα λα ην επεθηείλεη θαη λα ην εκπινπηίζεη κε ιεμηινγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

απνδεδεηγκέλα απνηεινύλ γισζζηθέο πξαγκαηώζεηο ελλνηνινγηθώλ κεηαθνξώλ/κεησλπκηώλ ή 
αθόκε θαη λα πξνζζέζεη ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό, ην νπνίν δελ εληάζζεηαη ζε θάπνηα ελλνηνινγηθή 

κεηαθνξά/κεησλπκία αιιά ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνο εμέηαζε έλλνηα. Σέινο νη εξκελείεο πνπ 

παξαηίζεληαη ζηελ ελόηεηα Α έρνπλ αληιεζεί από ην ιεμηθό Μπακπηληώηε (2002
2
) θαη έρνπλ 

θαηαρσξεζεί κε ηξνπνπνηήζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πιηθνύ καο. 

Αθνινπζεί δείγκα ηεο πξόηαζεο δηδαζθαιίαο καο ππό ην πξίζκα ηεο γλσζηηθήο 

γισζζνινγίαο. 

3.1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1/ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ: θςμόρ 

A. Κπξηνιεθηηθέο ρξήζεηο 

1. Αθνύ θνηηάμεηε ηνλ αθόινπζν θαηάινγν ιέμεσλ λα ηηο ηαηξηάμεηε κε ηνλ νξηζκό πνπ 
θαιύηεξα εθθξάδεη ην πεξηερόκελό ηνπο. 

θνξηώλω, αηκόο, βαπόξη, μερεηιίδω, ππξνδνηώ, ζηγνβξάδω, έθξεμε, κπαξνύηη, ζεξίν, πξαζηλίδω, 
θνθθηλίδω, θνπληώλω, αθξίδω, θξαλίν, εθξήγλπκαη 

 ην αηκόπινην 
 απνθηώ πην ππθλή βιάζηεζε, δπλακώλσ 
γ. ηνπνζεηώ θνξηίν ζε κεηαθνξηθό κέζν 
δ. εμαεξσκέλε κνξθή πγξώλ 
ε. βγάδσ αθξνύο από ην ζηόκα  
ζη. μεπεξλώ ην ζηόκην δνρείνπ ώζηε λα ρύλνκαη έμσ από απηό 
δ. ην θεθάιη 
ε. παζαίλσ έθξεμε 
ζ. θάλσ (θάηη) θόθθηλν 
η. ν ζξπκκαηηζκόο ζώκαηνο ή εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ιόγσ εθηόλσζεο εζσηεξηθώλ 
πηέζεσλ 
θ. κεηαδίδσ θσηηά 
ι. δίλσ πξάζηλν ρξώκα (ζε θάηη) 
κ. βξάδσ (θάηη) ζε ρακειή θσηηά 
λ. ε ππξίηηδα 
μ. ην άγξην δών 
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2. πκπιεξώζηε ηα θελά κε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ηεο ιέμεο από ηε ιίζηα ηεο άζθεζεο 1. 

α. Άγλσζηνο ηειεθώλεζε ζηελ αζηπλνκία θαη αλέθεξε όηη ζηηο 11:00  
ζα ζεκεησζεί……………………ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 
β. Ο Γηάλλεο κπάξθαξε ζηα……………………ζε πνιύ κηθξή ειηθία. 
γ. Ζ δνύγθια είλαη γεκάηε από…………………… 
δ. Αλ αθήζεηο αλνηρηό ην λεξό ε κπαληέξα ζα……………………… 
ε. Όηαλ βξάδεη ην θαγεηό βγάδεη……………… 
ζη. Μελ θνπλήζεηο ηελ Coca-Cola γηαηί ζα………………….όηαλ ηελ αλνίμεηο. 
δ. Ζ βόκβα ζα……………………..ζηηο 12:00 αθξηβώο. 
ε. Σν θαλόλη ρξεηάδεηαη………………….γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 
ζ. Μόιηο θιείζεηο ηελ θαηζαξόια άθεζε ην θαγεηό λα………………..ζηνπο 1000C. 
η. Κάζε θνξά πνπ θεύγσ γηα δηαθνπέο…………………ην απηνθίλεην κε έλα ζσξό 
πξάγκαηα. 
θ. Σν ραζηνύθη ηνπ δαζθάινπ ήηαλ ηόζν δπλαηό πνπ ην κάγνπιν ηνπ 
Κσζηάθε…………………… 
ι. Ζ 17Ν ζπλήζηδε λα…………………..ηνπο εθξεθηηθνύο κεραληζκνύο από καθξηά. 
κ. Σελ Άλνημε όια……………………….. 
λ. Ο Πέηξνο δηαθνκίζηεθε ζην λνζνθνκείν κε θάηαγκα………………….. 
μ. Οη δπλαηνί άλεκνη είραλ σο απνηέιεζκα λα…………………ε θσηηά ζην δάζνο. 

3. Πξνζπαζήζηε λα κεηαθξάζεηε ηηο ιέμεηο ηεο άζθεζεο 1 ζηε γιώζζα ζαο. Τπάξρνπλ 
δηαθνξέο ή νκνηόηεηεο κε ηελ ειιεληθή σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο; 

B. Μεηαθνξηθέο ρξήζεηο 

4. Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

α. Ζ νξγή ησλ εξγαδνκέλσλ μερείιηζε κόιηο ε δηεύζπλζε ηνπ εξγνζηαζίνπ αλαθνίλσζε 
πέληε αθόκε απνιύζεηο. 
β. Φίιε ηα πήξα ζην θξαλίν όηαλ ε Διέλε κε ρώξηζε. 
γ. Σν ινπθέην ζηε Βηνκεραλία Εάραξεο ππξνδόηεζε αθξαίεο αληηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία. 
δ. Ο Μεηζνηάθεο εμεξξάγε ζην άθνπζκα ηνπ νλόκαηνο ηνπ ακαξά. 
ε. Μελ κνπ ιεο άιια ςέκαηα γηαηί θνξηώλσ επηθίλδπλα. 
ζη. Κύξηε εηζαγγειέα δελ επζύλνκαη εγώ πνπ ηνλ ρηύπεζα, αιιά πξαγκαηηθά έγηλα 
ζεξίν όηαλ αλαθέξζεθε ππνηηκεηηθά ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 
δ. Μελ ηνπ πεηο όηη πήξα ην πξώην βξαβείν γηαηί ζα πξαζηλίζεη από ην θαθό ηνπ. 
ε. Πξνηίκεζα λα θύγσ καθξηά ηνπ γηαηί θνβήζεθα· έπξεπε λα ηνλ δεηο, έβγαδε αηκνύο. 
ζ. Γελ μέξσ, αιιά θάζε θνξά πνπ ζπλαληώ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν γίλνκαη βαπόξη. 
η. Με ηέηνηεο εθξήμεηο ζπκνύ θαιύηεξα λα πάεη ζε γηαηξό. 
θ. Δίκαη ζίγνπξνο όηη ζα θάλεη κπακ κόιηο πιεξνθνξεζεί ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. 
ι. Γελ κε ζπκπαζεί θαζόινπ· γη’ απηό θαη λνκίδσ όηη γίλεηαη κπαξνύηη θάζε θνξά πνπ 
βξηζθόκαζηε ζην δξόκν. 
κ. Μνπ ηε δίλεη ζηα λεύξα πνπ δελ κπνξώ λα ιύζσ απηό ην πξόβιεκα. 
λ. Ση θαθόο άλζξσπνο! Κνθθηλίδεη από ην θαθό ηνπ όηαλ βιέπεη θάπνηνλ λα γειάεη. 
μ. Ννκίδσ πσο όηαλ ηνπ έιεγα ηα άζρεκα λέα ζηγόβξαδε. Έπξεπε λα ηνλ έβιεπεο.  
Σν βιέκκα ηνπ είρε θάηη ην πεξίεξγν. 
ν. Άθεζε ηνλ λα βξάδεη ζην δνπκί ηνπ. Γελ κε ελδηαθέξεη. Πάληα ηέηνηνο ήηαλ. Αθόκε 
θαη λα ηνλ δσ λα αθξίδεη δελ κνπ θαίγεηαη θαξθί. 
π. Πξόζεμε πσο ζα ηνπ κηιήζεηο· απηό ην δηάζηεκα θνπληώλεη κε ην παξακηθξό. 

5. Τπνγξακκίζηε ηνπο ηδησηηζκνύο θαη ηηο ιέμεηο πνπ πηζηεύεηε όηη ρξεζηκνπνηνύληαη 
κεηαθνξηθά ή κεησλπκηθά ζηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο. 

6. Καηεγνξηνπνηήζηε ηνπο ηδησηηζκνύο θαη ηηο κεηαθνξέο ηεο άζθεζεο 4 ζύκθσλα κε ηηο 
αθόινπζεο κεηαθνξέο θαη κεησλπκίεο. 
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Ο ΘΤΜΟ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑ ΚΑΤΣΟ ΤΓΡΟ Δ ΔΝΑΝ ΠΔΡΗΔΚΣΖ 
ΣΟ ΔΝΣΟΝΟ ΥΡΩΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΑΝΣΗ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ 
Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΔΝΟ ΘΤΜΩΜΔΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ 
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΔΝΟ ΕΩΟΤ 
Ο ΘΤΜΟ ΔΗΝΑΗ ΩΜΑΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ 
ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΔΚΣΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΩΝ 
Ο ΘΤΜΟ ΔΗΝΑΗ ΒΑΡΟ 
Ο ΘΤΜΟ ΔΗΝΑΗ ΦΩΣΗΑ 

7. Με βάζε ηηο αζθήζεηο 4 & 6 ζπδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
εθθξάδνπλ ηνλ ζπκό ηνπο νη Έιιελεο. 

8. θεθηείηε πσο εθθξάδεζηε ζηε γιώζζα ζαο όηαλ είζηε ζπκσκέλνη θαη γξάςηε ηξεηο (3) 
πξνηάζεηο (ζηα ειιεληθά). Παξαηεξείηε δηαθνξέο ή νκνηόηεηεο κε ηελ ειιεληθή; 
πδεηήζηε ηηο δηαπηζηώζεηο ζαο ζηελ ηάμε. 

9. πκπιεξώζηε ηα θελά κε ηελ θαηάιιειε ιέμε. 

I. Από ηε ζηηγκή πνπ είδα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο έγηλα…………….. 
α. κεραλή 
β. έμσ θξελώλ 
γ. ηξειόο 

II. Γελ αληέρσ άιιν. Μηα εβδνκάδα ηώξα είκαη……………….. 
α. ζηελ πξίδα 
β. ραξνύκελνο 
γ. ζηνλ νπξαλό 

III. Σν κόλν πνπ θαηαθέξλεη ν Κώζηαο θάζε θνξά πνπ κηιάκε γηα θάηη ζνβαξό είλαη λα κε 
βγάδεη…………………………… 
α. αζπξνπξόζσπν 
β. έμσ από ηα ξνύρα κνπ 
γ. από ηελ θαξέθια κνπ 

IV. Δπηπρώο πνπ άιιαμα δξόκν όηαλ είδα ηελ Καηεξίλα, αιιηώο ζα είρα γίλεη 
πάιη………………… 
α. θαξάβη 
β. θσο 
γ. κπνπξιόην 

V. Υζεο πήγα ζηελ εθνξία θαη παξαιίγν λα κε πηάζνπλ …………………. 
α. ηα δηαόιηα 
β. από ηα ρέξηα 
γ. νη ραξέο 

10. Βξείηε πνηεο ελλνηνινγηθέο κεηαθνξέο ππάξρνπλ πίζσ από ηνπο ηδησηηζκνύο ηεο 
άζθεζεο 9. 

11. Γξάςηε γηα θάζε κεηαθνξά θαη ηδησηηζκό πνπ κάζαηε ζε απηό ην κάζεκα έλα δηθό ζαο 
παξάδεηγκα. 

12. Από ηνπο ηδησηηζκνύο θαη ηηο κεηαθνξέο απηνύ ηνπ καζήκαηνο επηιέμηε επηά (7) θαη 
δσγξαθίζηε ηηο εηθόλεο πνπ ζαο έξρνληαη ζην κπαιό όηαλ ηνπο αθνύηε. 

13. ε πίλαθα πνπ ζα θηηάμεηε κόλνη ζαο ηαμηλνκήζηε ην ιεμηιόγην πνπ κάζαηε ζε απηό ην 
κάζεκα. Οξηδόληηα γξάςηε ηηο ελλνηνινγηθέο κεηαθνξέο θαη κεησλπκίεο θαη θάζεηα 
ηνπο ηδησηηζκνύο θαη ηηο κεηαθνξέο πνπ απνηεινύλ γισζζηθή πξαγκάησζή ηνπο. 

Δζείο γηα πνηνπο ιόγνπο θνπληώλεηε ζπλήζσο; 
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