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1. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

1.1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ – ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

1.1.1. Εισαγωγικά 

Ο εμπλουτισμός των ΛΔ είναι ένα εγχείρημα το οποίο καθίσταται εφικτό χάρη 

στο ανοιχτό περιβάλλον,που έχει στη διάθεσή του ο δάσκαλος για να εργαστεί 

από κοινού με τους μαθητές του, συντάσσοντας νέα άρθρα ή εμπλουτίζοντας 

ήδη υπάρχοντα. Απαραίτητα εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι μια 

εισαγωγική διδασκαλία με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τα έντυπα 

και τα ηλεκτρονικά λεξικά και ένας οδηγός σύνταξης, για να χρησιμεύσει όχι 

ως συνταγολόγιο αλλά κυρίως ως χάρτης για τον προσανατολισμό του 

λεξικογραφικού εργαστηρίου που θα στηθεί στην τάξη, ένας χάρτης που θα 

επιδέχεται βέβαια τροποποιήσεις και προσαρμογές.  

 

1.1.2. Βοηθητικά εργαλεία για τη σύνταξη 

1.1.2.1. Εξοικείωση με τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά λεξικά 

Ο μαθητής, πριν προχωρήσει στην ανάληψη ενεργητικού ρόλου και εργαστεί 

ως μαθητευόμενος λεξικογράφος, αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αυτής, εξοικειώνεται με τα είδη των λεξικών, συνειδητοποιεί τις ιδιαιτερότητες 

καθενός από αυτά, συγκρίνοντάς το με άλλο ομόλογό του, μυείται στη 

μακροδομή και στη μικροδομή του και ασκείται στη χρήση των ηλεκτρονικών 

λεξικών, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητές τους.  

 Στην προεισαγωγική αυτή παρουσίαση είναι σημαντικό να έχει ο δάσκαλος 

στη διάθεσή του έντυπα λεξικά από τη βιβλιοθήκη του σχολείου ή την 

προσωπική του, και επίσης να έχει καταγράψει ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

ηλεκτρονικών λεξικών, ελληνικών και ξένων, για την πρακτική εξάσκηση των 

μαθητών. Πολύτιμο υλικό και αναλυτικές πληροφορίες για το δάσκαλο, αλλά 

και για το μαθητή, προσφέρονται στην Εισαγωγή του ΛΚΝ. 

 Τα επιμέρους κεφάλαια της παρουσίασης, την οποία θα αναλάβει ο 

δάσκαλος να επιμεληθεί, μπορεί να είναι ενδεικτικά τα εξής:  

 

 Είδη λεξικών: ερμηνευτικά, ετυμολογικά, ορθογραφικά, 

εγκυκλοπαιδικά, παροιμιών, φράσεων και εκφράσεων, ορολογίας κτλ.  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html


 
 

 Έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά: Ηλεκτρονική μορφή του ΛΚΝ.  

o Παράλληλη αναζήτηση.  

o Σύνθετη αναζήτηση. 

 Η μακροδομή ενός ερμηνευτικού λεξικού – λημματολόγιο: 

(Ανατρέχουμε στην εισαγωγή του ΛΚΝ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ: 

Λημματολόγιο, Κατάταξη, υπαγωγή και διάσπαση των λημμάτων· 

υπολήμματα, Δεύτεροι τύποι λημμάτων, Παραπεμπτικά). 

 Η μικροδομή ενός ερμηνευτικού λεξικού: Ανατρέχουμε στην εισαγωγή 

του ΛΚΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ: Λήμμα, Προφορά, 

Φωνητική μεταγραφή, Μορφολογικές και γραμματικές πληροφορίες, 

Σημασιολογία, Ετυμολογία 

 

 

1.1.2.2. Οδηγός σύνταξης άρθρου 

 Aναζήτηση στο διαδίκτυο: Σώματα κειμένων, εφημερίδες, εκπαιδευτικές 

πύλες, ηλεκτρονικά λεξικά, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ανοιχτή 

αναζήτηση στο διαδίκτυο κτλ.  

 Αποκλεισμός από την αρχική αναζήτηση εγκυκλοπαιδειών και λεξικών 

που δίνουν έτοιμες λύσεις και απαντήσεις. Αξιοποιούμε τις πηγές αυτές 

βοηθητικά στο τελικό στάδιο της έρευνάς μας. 

 Αποκλεισμός εμπορικών καταχωρίσεων. 

 Αποκλεισμός κύριων ονομάτων. 

 Αξιοποποίηση εικόνων, όταν κρίνουμε ότι είναι βοηθητικές, ανάλογα με 

το αντικείμενο της αναζήτησής μας: αντικείμενο, ζώο, φυτό κτλ. 

 Καταγραφή των σημασιών που προκύπτουν από την αναζήτηση. 

 Ιεράρχηση / ταξινόμηση των σημασιών. 

 Βοηθητική χρήση λεξικών και εγκυκλοπαιδειών: 

 Προσθήκη: σημασιών, παραδειγμάτων, συνωνύμων / αντωνύμων  

 Διόρθωση: διάρθρωση, ιεράρχηση, διατύπωση σημασιών 

 

Επισημαίνεται ότι στόχος μας είναι η σύνταξη άρθρου ενός ερμηνευτικού 

λεξικού και, επομένως, αποκλείουμε τις πληροφορίες εγκυκλοπαιδικού 

χαρακτήρα. Τις πληροφορίες αυτές τις αξιοποιούμε με διαφορετικό τρόπο, 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/general.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/general.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/sublemmas.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/sublemmas.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/sec_types.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/referential.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/lemmas.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/grammar.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/etymology.html


 
 

όταν θέλουμε να συντάξουμε ένα εγκυκλοπαιδικό λήμμα (Οδηγός σύνταξης 

εγκυκλοπαιδικού λεξικού). 

 Τελική διαμόρφωση άρθρου: Στις διδακτικές προτάσεις παραθέτουμε 

μια ενδεικτική μορφή, που βασίζεται συνήθως στο ΛΚΝ. Η διαμόρφωση 

των λημμάτων που παραθέτουμε στα παραδείγματα σύνταξης είναι 

πλησιέστερη στη μορφή των λημμάτων του ΛΔ2. Αν ο δάσκαλος θέλει 

να αξιοποιήσει τα παραδείγματα στις τρεις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού, έχει την ευχέρεια να τα προσαρμόσει σύμφωνα με το ΛΔ1.  

Τέλος, ο δάσκαλος μπορεί να προσαρμόσει την προεργασία και την εργασία 

της σύνταξης στο είδος του λήμματος που τον ενδιαφέρει. Αν πρόκειται να 

αναθέσει στους μαθητές του – ή να επιχειρήσει σε συνεργασία με αυτούς – τη 

σύνταξη ενός λήμματος που ο ορισμός του προϋποθέτει περιγραφή (λήμμα 

που αφορά, π.χ., αντικείμενο, ζώο, φυτό κτλ.), αναλύει προηγουμένως, σε 

συνεργασία πάντα με την τάξη, ένα λεξικογραφικό λήμμα αυτής της 

κατηγορίας, και στη συνέχεια, με βάση τους άξονες με τους οποίους έχει 

συνταχθεί, προχωρά στη σύνταξη του νέου λήμματος. 

  



 
 

1.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ – ΛΗΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΔ 

H αναζήτηση στα ΛΔ εξασφαλίζει τη δυνατότητα να επισημανθούν οι τυχόν 

ελλείψεις τους. Η ηλεκτρονική αναζήτηση είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος για 

να ελεγχθεί η ενημερότητα των λεξικών και να κινητοποιηθεί ο μαθητής ώστε 

να αλληλεπιδράσει μαζί τους με δημιουργικό τρόπο.  

 

Παραδείγματα  

λ. ιγκλού 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 Σώματα κειμένων (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)  

α. N0041 P010 L027 …ανέμορφες οι οικογένειες μέσα στα ιγκλού, με 

όλους να φοράνε ρούχα φτιαγμέ… 

β. P081 P003 L008 …ίναι πολύ κρυουλιάρες και σε κάθε ιγκλού ψαρά 

βλέπεις να τριγυρνάει και μί… 

 

 Google 

α. Ιγκλού - Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ιγκλού 

Το ιγκλού είναι μια κατοικία κατασκευασμένη από ορθογώνια κομμάτια 

πάγου που τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη σχηματίζοντας ένα κυκλικό 

σπίτι. Ιγκλού ... 

β. Γιατί δε λιώνουν τα ιγκλού; | Perierga.gr 

perierga.gr › Περίεργα Νέα  

9 Νοε 2010 - Αποτελεί μοναδικό τρόπο για να κτίσει ο άνθρωπος τη φωλιά 

του κάτω απο τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. 

γ. PERIERGAA: Γιατί δε λιώνουν τα ιγκλού;?? 

periergaa.blogspot.com/2013/02/blog-post_7372.html  

9 Φεβ 2013 - Το ιγκλού είναι η προσωρινή κατοικία των Εσκιμώων το 

χειμώνα (ιγκλού στη γλώσσα των Ινουίτ σημαίνει σπίτι). Αποτελεί μοναδικό 

τρόπο για να ... 

δ. Ξενοδοχείο με γυάλινα ιγκλού | piperies.gr 

www.piperies.gr/posts/ksenodoxeio-me-gyalina-igkloy  

Ίσως η καλύτερη θέα στον κόσμο μέσα από τα γυάλινα ιγκλού αυτού του 

πολύ πρωτότυπου ξενοδοχείου. Βρίσκεται στο Kakslauttanen της Φιλανδίας. 

javascript:mT('2,41',%20'70264',%20'1245');
javascript:mT('3,851',%20'57617',%20'15500');
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D
http://perierga.gr/2010/11/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B4%CE%B5-%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D/
http://perierga.gr/category/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/
http://periergaa.blogspot.com/2013/02/blog-post_7372.html
http://www.piperies.gr/posts/ksenodoxeio-me-gyalina-igkloy


 
 

ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ: ΙΓΚΛΟΥ: ΤA ΠΑΓΟΣΠΙΤA ΤΩΝ ΕΣΚΙΜΩΩΝ 

akrasakis.blogspot.com/2012/01/a.html  

15 Ιαν 2012 - Ιστολόγιο αφιερωμένο στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες, 

στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους εσάς που αγαπάτε τα 

παιδιά. 

στ. Μαντέψτε από τι είναι φτιαγμένο αυτό το ιγκλού (pics) | 

Newsbomb.gr 

www.newsbomb.gr/.../mantepste-apo-ti-einai-ftiagmeno-ayto-to-igkloy-...  

8 Ιαν 2013 - Μαντέψτε από τι είναι φτιαγμένο αυτό το ιγκλού (pics) 

ζ. στο μικρόκοσμο της τάξης μας: πώς να χτίσετε ένα ιγκλού (βίντεο) 

stomikrocosmotistaxismas.blogspot.com/.../pos-na-htisete-ena-iglou.html  

13 Ιαν 2013 - Δύο Ινουίτ μπορούν να κατασκευάσουν ένα ιγκλού μέσα σε 

τριάντα λεπτά, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση χιονοθύελλας. Η 

πανάρχαια... 

η. Θέμα: Ιγκλού ως κατοικία - 1ο ΓΕΛ ΚΩ 

1lyk-ko.dod.sch.gr/sitefile/proj1nero/Iglou.pdf  

θ. Ψυγεία Igloo  

www.tsoumakis.gr/  

Για το σκάφος από 23Lt έως 70Lt Στην καλύτερη τιμή της αγοράς!  

Είδη αλίειας - Μηχανισμοί - Καλάμια - Tεχνητά δολώματα 

 

ii. Bοηθητική χρήση εικόνων (Google images) 

 

 

iii. Καταγραφή σημασιών 

 Αποκλείουμε, προς το παρόν, τα λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες, για να 

επιστρέψουμε σε αυτά στο επόμενο στάδιο (Google α). Αποκλείουμε 

επίσης τις εμπορικές καταχωρίσεις: Google θ. 

 Όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα αναφέρονται στο ιγκλού ως κατοικία 

http://akrasakis.blogspot.com/2012/01/a.html
http://www.newsbomb.gr/blogs/story/268382/mantepste-apo-ti-einai-ftiagmeno-ayto-to-igkloy-pics
http://www.newsbomb.gr/blogs/story/268382/mantepste-apo-ti-einai-ftiagmeno-ayto-to-igkloy-pics
http://stomikrocosmotistaxismas.blogspot.com/2013/01/pos-na-htisete-ena-iglou.html
http://1lyk-ko.dod.sch.gr/sitefile/proj1nero/Iglou.pdf
http://www.tsoumakis.gr/
http://www.google.gr/aclk?sa=l&ai=CgA10_kE7UpmgHq2V0wWq9IDQDLD-7vsCqPypiBb43-2bSggDEAEgtlRQvIT3m_j_____AWCtAqABirzl5gPIAQGpArOVclrSurY-qgQhT9DY-nuCdlAdDG2NqK36jcklnQOOLdTmQseccs3dOMg9gAWQTvoFCggDEIiXkoQCGAGAB97Dmhk&sig=AOD64_1GLjMhC5BAF-IvQSyzhLb73JeXdQ&ctype=4&rct=j&q=%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D&ved=0CJ4BEKYoKAA&adurl=http://www.tsoumakis.gr
http://www.google.gr/aclk?sa=l&ai=CpcaT_kE7UpmgHq2V0wWq9IDQDLD-7vsCqPypiBb43-2bSggDEAEgtlRQvpf5l_3_____AWCtAqABirzl5gPIAQGpArOVclrSurY-qgQhT9DY-nuCdlAdDG2NqK36jcklnQOOLdTmQseccs3dOMg9gAWQTvoFCggDEIiXkoQCGAKAB97Dmhk&sig=AOD64_3_pV4FZS4Bk-EyocbyB2dp-e_5ug&ctype=4&rct=j&q=%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D&ved=0CJ8BEKYoKAE&adurl=http://www.tsoumakis.gr/category.php%3Fid_category%3D17
http://www.google.gr/aclk?sa=l&ai=CfhQG_kE7UpmgHq2V0wWq9IDQDLD-7vsCqPypiBb43-2bSggDEAEgtlRQ3PLB1gVgrQKgAYq85eYDyAEBqQKzlXJa0rq2PqoEIU_Q2Pp7gnZQHQxtjait-o3JJZ0Dji3U5kLHnHLN3TjIPYAFkE76BQoIAxCIl5KEAhgDgAfew5oZ&sig=AOD64_03B3UdELoASjFs0mLQ4AwgTXU-sw&ctype=4&rct=j&q=%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D&ved=0CKABEKYoKAI&adurl=http://www.tsoumakis.gr/category.php%3Fid_category%3D16
http://www.google.gr/aclk?sa=l&ai=CQjET_kE7UpmgHq2V0wWq9IDQDLD-7vsCqPypiBb43-2bSggDEAEgtlRQ6cqU4vn_____AWCtAqABirzl5gPIAQGpArOVclrSurY-qgQhT9DY-nuCdlAdDG2NqK36jcklnQOOLdTmQseccs3dOMg9gAWQTvoFCggDEIiXkoQCGASAB97Dmhk&sig=AOD64_0547DEzzm2g4CnSNMjKDtsiLXbvA&ctype=4&rct=j&q=%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D&ved=0CKEBEKYoKAM&adurl=http://www.tsoumakis.gr/category.php%3Fid_category%3D19


 
 

των Εσκιμώων (εκτός από ένα αποτέλεσμα, που αναφέρεται σε 

απομίμηση της κατοικίας των Εσκιμώων: Google δ).  

 

iv. Βοηθητική χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και εγκυκλοπαιδειών 

 Ανατρέχουμε στη Βικιπαίδεια 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B3%CE%BA%CE%BB%

CE%BF%CF%8D) 

 

 ΛΚΝ 

 

 

v. Πρόταση για την τελική διαμόρφωση του άρθρου 

ιγκλού το: κατοικία από χιόνι ή πάγο που χρησιμοποιούν οι Εσκιμώοι τους 

χειμερινούς μήνες.  

 

λ. κάβος 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο  

 Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων (Πύλη για την Ελληνική 

Γλώσσα) 

Κάβο (1) [κάβος - N+Conc+[Lieu]:Ams, κάβος - N+Conc+[Obj]:Ams, Κάβος - 

N+Hum+Nprop+[Ln]:Ams] 

α. N0115 P001 L001 …                 Σύνταξη μέσω Κάβο Ντόρο Οι 

ασφαλισμένοι των νησιών σ… 

Κάβος (1) [κάβος - N+Conc+[Lieu]:Nms, κάβος - N+Conc+[Obj]:Nms, Κάβος 

- N+Hum+Nprop+[Ln]:Nms] 

β. M2102 P001 L004 …χικού συνόλου που υπήρχαν στη θέση Κάβος-

Δασκαλιό της Κέρου, ούτε να επιβεβ… 

κάβο (3) [κάβος - N+Conc+[Lieu]:Ams, κάβος - N+Conc+[Obj]:Ams, Κάβος - 

N+Hum+Nprop+[Ln]:Ams] 

γ. M1201 P002 L004 …ια, Σμύρνη και Οδησσό, Μαρμαρά και κάβο Ματαπά, 

όλα πλέουν όνειρο και κουβ… 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8D
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
javascript:mT('2,115',%20'8163',%20'3873');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
javascript:mT('1,2102',%20'78384',%20'43151');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
javascript:mT('1,1201',%20'40202',%20'27369');


 
 

δ. M3252 P003 L004 …ομία. Δεν έχουμε περάσει ακόμη τον κάβο. Με τέτοιο 

ποδαρικό, πώς να βγάλει… 

ε. N0115 P001 L001 …                  Σύνταξη μέσω Κάβο Ντόρο Οι 

ασφαλισμένοι των νησιών σ… 

κάβος (1) [κάβος - N+Conc+[Lieu]:Nms, κάβος - N+Conc+[Obj]:Nms, Κάβος - 

N+Hum+Nprop+[Ln]:Nms] 

στ. M2102 P001 L004 …χικού συνόλου που υπήρχαν στη θέση Κάβος-

Δασκαλιό της Κέρου, ούτε να επιβεβ… 

κάβου (1) [κάβος - N+Conc+[Lieu]:Gms, κάβος - N+Conc+[Obj]:Gms] 

ζ. P1104 P003 L007 …ωναχτά παραγγέλματα, ο θόρυβος του κάβου, 

τρεχάματα, ζωηρές χαιρετούρες περ… 

κάβους (4) [κάβος - N+Conc+[Lieu]:Amp, κάβος - N+Conc+[Obj]:Amp] 

η. M2982 P003 L004 …ιχειρώντας μάλιστα να κόψουν τους κάβους των 

πλοίων.| Στο μεταξύ, δεμένα σ… 

θ. M3979 P009 L017 … Στόχος μας είναι να λύσουμε τους κάβους και τις 

άγκυρες που μας δένουν κα… 

ι. N0373 P008 L025 … χειρότερο: "Έσπασε ένας από τους κάβους που 

κρατούσαν το κατάρτι και έπρε… 

ια. P2990 P005 L012 …νες θάλασσες, μπουγάζια, αγκάλες, κάβους, νησάκια 

ξωτικά και ερημονήσια, α… 

 

 Google 

α. κάβος - Βικιλεξικό 

el.wiktionary.org/wiki/κάβος  

Nuvola apps bookcase.png Ετυμολογία [ ]. κάβος < μεσαιωνική ελληνική 

κάβος < ιταλική cavo < λατινικά caput· Open book 01.svg Ουσιαστικό [ ]. 

κάβος αρσενικό. 

 Ετυμολογία -  Ουσιαστικό -  Συγγενικές λέξεις -  Έκφραση 

β. Κάβος Κέρκυρας - Βικιπαίδεια 

el.wikipedia.org/wiki/Κάβος_Κέρκυρας  

Αυτό το λήμμα ή η ενότητα δεν αναφέρει τις πηγές του ή δεν περιέχει 

επαρκείς παραπομπές. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια 

προσθέτοντας κατάλληλες... 

γ. Κάβος Εύβοιας - Βικιπαίδεια 

el.wikipedia.org/wiki/Κάβος_Εύβοιας  
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http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
javascript:mT('1,2102',%20'110839',%20'43151');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
javascript:mT('3,1104',%20'58929',%20'19516');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
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Κάβος Εύβοιας. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Μετάβαση 

σε: πλοήγηση, αναζήτηση. Συντεταγμένες: 38°49′39.53″N 22°50′01.35″E ... 

δ. Booking.com: 36 ξενοδοχεία σε Κάβος, Ελλάδα. Κάντε κράτηση σε ... 

www.booking.com › Ελλάδα › Κέρκυρα  

Εκπληκτικές εκπτώσεις σε online κρατήσεις ξενοδοχείων σε Κάβος, Ελλάδα. 

Διαθεσιμότητα και εξαιρετικές τιμές. Διαβάστε τα σχόλια για τα ξενοδοχεία και 

επιλέξτε... 

ε. kavos hotel 

www.kavos-hotel.gr/ Μετάφραση αυτής της σελίδας 

The hotel "Kavos" which was reconstructed in 2008 with total interior and ... 

(rocky cape is called "Kavos" in greek and that is how the hotel was named 

after). 

στ. Ταξιδιωτικά Γραφεία Κάβος Κερκύρας | Χρυσός Οδηγός 

www.xo.gr/dir-az/T/Taxidiotika-Grafeia/Kavos%20Kerkyras/  

Βρείτε Ταξιδιωτικά Γραφεία σε Κάβος Κερκύρας μέσα από τον πλήρως 

ενημερωμένο κατάλογο επαγγελματιών και επιχειρήσεων του Χρυσού 

Οδηγού. 

ζ. Κάβος Ξενοδοχεία, Κάβος Κέρκυρα Κατάλογος Ξενοδοχεία 

www.greekhotels.gr › GreekHotels › Ελληνικά Νησιά › Ιόνιο & Κύθηρα  

Κάβος Ξενοδοχεία, Κατάλογος Διαμερίσματα, Κάβος Οδηγός Ξενοδοχείων 

Λίστα Ξενοδοχείων Κέρκυρα. 

 

ii. Βοηθητική χρήση εικόνων 

Ανατρέχουμε στις εικόνες (Google images) και τις χρησιμοποιούμε βοηθητικά, 

για να κατανοήσουν οι μαθητές τις σημασίες και τη διαφοροποίησή τους. 

Χρήσιμη προς αυτή την κατεύθυνση θα αποδειχθεί η αντιστοίχιση εικόνων και 

αποτελεσμάτων. 

http://www.booking.com/city/gr/kavos.el.html
http://www.booking.com/country/gr.el.html
http://www.booking.com/region/gr/corfu.el.html
http://www.kavos-hotel.gr/
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.kavos-hotel.gr/&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25AC%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2582%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DiO7%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official
http://www.xo.gr/dir-az/T/Taxidiotika-Grafeia/Kavos%20Kerkyras/
http://www.greekhotels.gr/gr/greek_island_hotels/ionian_islands_hotels/kerkyra_hotels/kavos_hotels.asp?id=612
http://www.greekhotels.gr/gr/
http://www.greekhotels.gr/gr/greek_island_hotels/greek_island_hotels.asp
http://www.greekhotels.gr/gr/greek_island_hotels/ionian_islands_hotels/


 
 

 

 

iii. Kαταγραφή σημασιών  

 Αποκλείουμε τις διαφημιστικές καταχωρίσεις (Google δ, στ, ζ, η). 

Ωστόσο, μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά τη σχέση τους με τη 

σημασία (1).  

 Οι αναφορές εγκυκλοπαιδειών και λεξικών θα χρησιμοποιηθούν στο 

επόμενο στάδιο (iv). 

 Συζητούμε με τους μαθητές το παράδειγμα (στ) από τα σώματα 

κειμένων και διαπιστώνουμε ότι η χρήση της λέξης είναι μεταφορική 

(ως προς τη σημασία 2). Δεν εντάσσουμε τελικά τη μεταφορική 

σημασία στο άρθρο, επειδή θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για ιδιαίτερα 

καθιερωμένη χρήση. 

 Στο παράδειγμα (β) από τα σώματα κειμένων εντοπίζουμε μια έκφραση 

(περνώ κάβο) αλλά δεν θεωρούμε σκόπιμο να ενσωματωθεί στο άρθρο 

ενός λεξικού για το Δημοτικό, αφού δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Για 

τον ίδιο λόγο δεν ενσωματώνουμε τις εκφράσεις που αναφέρει το ΛΚΝ. 

 Σημασία 1. ακρωτήριο: Σώματα κειμένων α, β, γ, δ, ε, στ, ια - Google 

β, γ 

 Σημασία 2. σχοινί: Σώματα κειμένων ζ, η, θ, ι.  



 
 

 

iv. Βοηθητική χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και εγκυκλοπαιδειών 

Ανατρέχουμε σε:  

 Βικιλεξικό 

(https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%

CF%82) 

 Gnosinet 

(http://www.gnosinet.gr/ez/irsearch.asp?Query=%EA%DC%E2%EF%F

2Κ) 

 Livepedia 

(http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE

%BF%CF%82) 

 

 

 

v. Πρόταση για την τελική διαμόρφωση του άρθρου 

κάβος ο 1. ακρωτήριο: Στο μέρος που γεννήθηκα και έζησα μικρός είχε 

κάβους, αλυκές, νησάκια ερημικά. 2. όρος που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί για 

το χοντρό σκοινί. ΣΥΝ παλαμάρι, καραβόσκοινο: Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού έσπασε ο κάβος που έδενε το κατάρτι. 

 

λ. σειρήνα  

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων (Πύλη για την Ελληνική 

γλώσσα) 

σειρήνα (6) [σειρήνα - N:Nfs:Afs:Vfs] 

α. N0922 P009 L031 …ίναι δεδομένο - θα υποκύψουμε στη σειρήνα.| "Grit" 

Madrugada (Virgin)| Το ν… 

β. N2780 P003 L007 …οιεί την πολύ δυνατή ενσωματωμένη σειρήνα - 120 

ντεσιμπέλ - για να τραβήξει… 

http://www.gnosinet.gr/ez/irsearch.asp?Query=%EA%DC%E2%EF%F2Κ
http://www.gnosinet.gr/ez/irsearch.asp?Query=%EA%DC%E2%EF%F2Κ
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1
javascript:mT('2,922',%20'109072',%20'27492');
javascript:mT('2,2780',%20'109072',%20'75694');


 
 

γ. N2780 P003 L008 …ξει την προσοχή των περαστικών. Η σειρήνα του 

μπορεί να χτυπάει συνεχώς μέχ… 

δ. N4058 P003 L007 …αι στη Θεσσαλονίκη. Με «όπλο» μια σειρήνα, 

περίπου 1.000 διαδηλωτές έκλεισα… 

ε. P1431 P009 L045 …5. Μέγαιρα 6. Πρωτέα 7. Σάτυρο 8. Σειρήνα 9. 

Σίβυλλα 10. Σφίγγα| 5. Να εντά… 

Εμφάνιση λέξης 

σειρήνες (29) [σειρήνα - N:Nfp:Afp:Vfp] 

στ. M1069 P009 L019 ...ασσα, αντηχήσανε, υστερικές, οι σειρήνες του 

συναγερμού. Το τι έγινε ήταν… 

ζ. M1200 P005 L020 …ναι ο ιδανικότερος όρος". Με τις σειρήνες να 

διαδίδουν σενάρια για διάλυση… 

η. M2191 P004 L005 …ρος όσο και το πιο πρόσφατο Νο2 "Σειρήνες στο 

Αιγαίο"- φιλοδοξεί να "εξαργ… 

θ. M2191 P006 L010 …δή στο φιλμ "Λούφα και παραλλαγή-Σειρήνες στο 

Αιγαίο", το σενάριο του Νίκο… 

ι. M2347 P004 L010 …| "Θα κλείσουμε τα αφτιά στις... Σειρήνες που 

φωνάζουν για εκλογές", δηλών… 

Εμφάνιση λέξης 

σειρήνων (3) [σειρήνα - N:Gfp] 

ια. M0121 P003 L009 …ικήσουν οφίκια.| Στο κάλεσμα των σειρήνων της 

πολιτικής φαίνεται να υπακού… 

ιβ. P2158 P002 L033 …ριο αμάξι, 1995, Το τραγούδι των σειρήνων, 

2000).… 

ιγ. P6447 P003 L003 …2. Δεν υποκύπτει στη γοητεία των Σειρήνων. 3. 

Απομακρύνονται γρήγορα. 4. Η… 

 

 Google 

α. σειρήνα - Βικιλεξικό - Wiktionary  el.wiktionary.org/wiki/σειρήνα  

Nuvolaappsbookcase.png Ετυμολογία [ ]. Σειρήνα < αρχαία ελληνική Σειρήν 

και σημασιολογικό δάνειο από γαλλική sirène... 

β. Σειρήνα - Βικιπαίδεια  el.wikipedia.org/wiki/Σειρήνα  

Η Σειρήνα είναι μια απλή μηχανή ή όργανο παραγωγής οξύ και έντονου 

ήχου. Ανάλογα με το μέσον ενεργοποίησής της διακρίνεται σε: χειροκίνητη, 

ατμοκίνητη... 

γ. σειρήνα - ορισμός του σειρήνα από το Δωρεάν Ηλεκτρονικό Λεξικό 

el.thefreedictionary.com/σειρήνα  
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Ορισμός του σειρήνα στο Ηλεκτρονικό Λεξικό. Η σημασία του σειρήνα. Η 

προφορά του σειρήνα. Οι μεταφράσεις του σειρήνα. σειρήνα συνώνυμα, 

σειρήνα... 

δ. Ενοικιαζόμενα Δωμάτια "Σειρήνα"| 

Facebookhttps://www.facebook.com/pages/...Δωμάτια-Σειρήνα  

ε. Ο Dr. Φλάντζας συμβουλεύει: Σειρήνα ασθενοφόρου "'Αδωνης"  dr-

flantzas.blogspot.com/2013/06/blog-post_30.html  

στ. Εξωτερικη Σειρηνα BestPrice. 

grwww.bestprice.gr/search?q=Εξωτερικη+Σειρηνα  

ζ. Η κόκκινη σειρήνα / Dantec, MauriceG., 1959- Απρίλιος 1993. Η 

δεκατριάχρονη Άλις Κρίστενσεν, ένα κορίτσι με ασυνήθιστη για την ηλικία της 

ευφυΐα, ... 

η. SigmaVENUSAυτόνομη αυτοπροστατευόμενη σειρήνα με φλας 

...www.emimikos.gr › ... › Αυτόνομες Σειρήνες Συναγερμού  

θ. Η μικρή σειρήνα | Skroutz.gr  www.skroutz.gr/s/145469/Η-μικρή-

σειρήνα.html  

ι. Σειρήνες συναγερμών, σειρήνα συναγερμού, σειρήνες συναγερμού 

...  www.stavrianos-dw.gr › Συναγερμοί σπιτιών - Καταστημάτων  

ια. Οταν έστησαν τη σειρήνα πάνω στο γειτονικό σπίτι, μούδιασε η καρδιά 

μας και σκοτείνιασε, θαρρείς, το φως στην αυλή. Μέρα και νύχτα αυτήν είχαμε 

στο μυαλό … 

ιβ. Booking.com : Διαμερίσματα Σειρήνα , Αγία Πελαγία, Ελλάδα - 17 

...  www.booking.com › Ελλάδα › Κρήτη › Αγία Πελαγία  

ιγ. ΣEΙΡΗΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - σειρηνα αστυνομιας - ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ 

...www.systemtec.gr/index.php?cPath=24  

ιδ. Ξενοδοχείο Η μικρή σειρήνα Το μπρούτζινο άγαλμα της μικρής σειρήνας 

αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πόλης της Κοπεγχάγης. Φτιάχτηκε πριν 

πολλά χρόνια για... 

ιε. 6. Οι περιπέτειες του Οδυσσέα - Ιστορία (Γ Δημοτικού): Ηλεκτρονικό 

... 

digitalschool.minedu.gov.gr/modules/.../698,2636/  

Φεύγοντας απ' τον Άδη, ο Οδυσσέας κι οι σύντροφοί του έφτασαν στο νησί 

των Σειρήνων. Αυτές µάγευαν τους ναυτικούς µε το γλυκό τραγούδι τους κι 

όταν αυτοί... 

 

 

https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%94%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1/432216766812131
https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%94%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1/432216766812131
http://dr-flantzas.blogspot.com/2013/06/blog-post_30.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1&source=web&cd=14&ved=0CD0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.bestprice.gr%2Fsearch%3Fq%3D%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%2B%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1&ei=29kEUpfyHoSWtAaExoH4BQ&usg=AFQjCNEsmU56KGrMNY3l6yJyXXao9zO-hQ&sig2=A5cqOeHcT4aFKKbCQOK7wA&bvm=bv.50500085,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1&source=web&cd=14&ved=0CD0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.bestprice.gr%2Fsearch%3Fq%3D%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%2B%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1&ei=29kEUpfyHoSWtAaExoH4BQ&usg=AFQjCNEsmU56KGrMNY3l6yJyXXao9zO-hQ&sig2=A5cqOeHcT4aFKKbCQOK7wA&bvm=bv.50500085,d.ZWU
http://www.emimikos.gr/shop/product.php?productid=18826
http://www.emimikos.gr/shop/product.php?productid=18826
http://www.emimikos.gr/shop/home.php?cat=702
http://www.skroutz.gr/s/145469/%CE%97-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1.html
http://www.stavrianos-dw.gr/index.php?cPath=321_64
http://www.stavrianos-dw.gr/index.php?cPath=321_64
http://www.stavrianos-dw.gr/index.php?cPath=321
http://www.booking.com/hotel/gr/sirena-apartments.el.html
http://www.booking.com/hotel/gr/sirena-apartments.el.html
http://www.booking.com/country/gr.el.html
http://www.booking.com/region/gr/crete.el.html
http://www.booking.com/city/gr/agia-pelagia.el.html
http://www.systemtec.gr/index.php?cPath=24
http://www.systemtec.gr/index.php?cPath=24
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/


 
 

ii. Καταγραφή σημασιών 

Αποκλείουμε τις διαφημιστικές καταχωρίσεις (goοgle δ, ιβ). Αποκλείουμε προς 

το παρόν επίσης τα λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες, για να ανατρέξουμε σε 

αυτά στο επόμενο στάδιο (iii). 

Σημασία 1. Κυριολεκτική 

 σειρήνα ασθενοφόρου: Google ε  

 εξωτερική σειρήνα: Google στ  

 σειρήνα συναγερμού: Σώματα κειμένων β, γ, δ, στ, Google η  

 σειρήνα πολέμου: Σώματα κειμένων η, Google ια  

 σειρήνα αστυνομίας: Google ιγ  

 πρόσωπο: Σώματα κειμένων ε, Google ζ, θ, ιδ, ιε  

Σημασία 2. Μεταφορική: Σώματα κειμένων, α, ζ, ι, ια, (ιβ), ιγ (Προσθήκη 

μεταφορικής σημασίας). 

 

iii. Βοηθητική χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και εγκυκλοπαιδειών  

Ανατρέχουμε σε:  

 Βικιλεξικό: 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%C

E%BD%CE%B1 

 Βικιπαίδεια: https://el.wikipedia.org/wiki/Σειρήνα 

 Δωρεάν Ηλεκτρονικό λεξικό: 

http://el.thefreedictionary.com/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%

CE%BD%CE%B1 

 ΛΚΝ 

 

 

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Σειρήνα
http://el.thefreedictionary.com/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.thefreedictionary.com/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1


 
 

iv. Πρόταση για την τελική διαμόρφωση του άρθρου 

σειρήνα η: 1. Σειρήνα, γυναικεία μορφή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας 

που με το μελωδικό της τραγούδι γοήτευε τους ναυτικούς και με 

παραπλανητικό τρόπο τούς οδηγούσε στο θάνατο: Φεύγοντας από τον Άδη ο 

Οδυσσέας και οι σύντροφοί του έφτασαν στο νησί των Σειρήνων. Το άγαλμα 

της μικρής Σειρήνας στην Κοπεγχάγη. 2α. (μτφ.) γυναίκα προικισμένη με 

επικίνδυνη γοητεία. β. οτιδήποτε παρασύρει κάποιον με τρόπο γοητευτικό: Ο 

πρώην δήμαρχος υπέκυψε στις σειρήνες της πολιτικής και κατεβαίνει πάλι στις 

εκλογές. 3. μηχάνημα που παράγει δυνατό ήχο και χρησιμοποιείται για να 

προειδοποιήσει τον κόσμο όταν υπάρχει κίνδυνος ή γενικά σε μια κρίσιμη 

κατάσταση: Σειρήνα πολέμου. Σειρήνα συναγερμού. Σειρήνα ασθενοφόρου. 

Σειρήνα περιπολικού. 

 

  



 
 

1.3. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΛΕΞΙΚΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ο εμπλουτισμός ενός άρθρου που συμπεριλαμβάνεται στα ΛΔ μπορεί να 

αφορά:  

 τη σημασία ή τις σημασίες, 

 τα συνώνυμα και τα αντίθετα, 

 τα παραδείγματα, 

 την προσθήκη φράσεων και εκφράσεων. 

Η μέθοδος που ακολουθούμε είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθήσαμε για 

τη σύνταξη νέου άρθρου (οδηγός σύνταξης άρθρου). 

 

1.3.1. Προσθήκη σημασιών  

Παράδειγμα 

λ. αποκάλυψη  

ΛΔ2 

 

 



 
 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

Περιορίζουμε την αναζήτησή μας στα Σώματα Κειμένων, επειδή τα 

αποτελέσματα καλύπτουν τις ανάγκες της έρευνάς μας:  

 

Σώμα Νέων ελληνικών Κειμένων (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα) 

αποκάλυψή (1) [αποκάλυψη - N+a:Nfs:Afs:Vfs] 

α. N0573 P003 L007 …αίρα του ιδιωτικού βίου, οπότε η αποκάλυψή τους 

είναι κουτσομπολιό μάλλον, … 

 αποκάλυψής (1) [αποκάλυψη - N+a:Gfs] 

β. N2196 P006 L014 …τές υπάρχουν μόνο τη στιγμή της αποκάλυψής τους 

στον πιστό". Αντίθετα, οι … 

 αποκάλυψη (163) [αποκάλυψη - N:Nfs:Afs:Vfs] 

γ. M0391 P019 L034 …τος, όπως προσδιορίζονται με την αποκάλυψη της 

φοροδιαφυγής που διαπράττετα… 

δ. M0476 P008 L015 …, να μην είναι άσχετη η πρόσφατη αποκάλυψη, από 

την εισαγγελία της Μόσχας, … 

ε. M0476 P008 L016 …ρι πρόσφατα ο Μπερεζόφσκι, και η αποκάλυψη έγινε 

στο πλαίσιο ερευνών για οι… 

στ. M0681 P020 L072 …αταρχών. Η σύλληψη Μελέτη ήταν η αποκάλυψη 

του μεγαλύτερου κυκλώματος της ν… 

ζ. M0690 P001 L001 …                           Η Αποκάλυψη και το δέος που 

προκαλεί σε μερι… 

 αποκάλυψης (20) [αποκάλυψη - N:Gfs] 

η. M0110 P002 L007 …λύ λίγα πράγματα στον τομέα της αποκάλυψης των 

μυστηρίων τους". @@@ Πιο πέ… 

θ. M0690 P006 L041 …νάγκη να εισβάλουν τα θηρία της Αποκάλυψης, για 

να τιμωρήσουν τον άνθρωπο.… 

ι. M0690 P008 L060 …θητή του Πρόχορο το βιβλίο της "Αποκάλυψης". 

Γύρω απ' αυτό το κέντρο λατρε… 

ια. M1663 P009 L022 …ρφυρά ποτάμια 2: Οι άγγελοι της αποκάλυψης", ενώ 

στις 18 θα προβληθούν οι … 

ιβ. M1983 P009 L016 …ωστρέφεια και τον πολιτικό λόγο αποκάλυψης του 

συστήματος ΝΔ στη Θεσσαλονί… 

 αποκαλύψεις (100) [αποκάλυψη - N:Nfp:Afp:Vfp, αποκαλύπτω - V:F2s:S2s] 

ιγ. M0048 P004 L009 … Μπράιαν Μακάρθουρ. Οι χθεσινές αποκαλύψεις, 

όμως, κατέφεραν αποφασιστικό π… 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
javascript:mT('2,573',%20'37822',%20'17631');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
javascript:mT('2,2196',%20'37823',%20'60591');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
javascript:mT('1,391',%20'20139',%20'8510');
javascript:mT('1,476',%20'20139',%20'11082');
javascript:mT('1,476',%20'20139',%20'11083');
javascript:mT('1,681',%20'20139',%20'16448');
javascript:mT('1,690',%20'20139',%20'16600');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
javascript:mT('1,110',%20'20140',%20'1897');
javascript:mT('1,690',%20'20140',%20'16640');
javascript:mT('1,690',%20'20140',%20'16659');
javascript:mT('1,1663',%20'20140',%20'35978');
javascript:mT('1,1983',%20'20140',%20'41203');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%80%CF%84%CF%89
javascript:mT('1,48',%20'20179',%20'730');


 
 

ιδ. M0058 P002 L005 …ίνει κατά καιρούς συνταρακτικές αποκαλύψεις 

υποθέσεων ίντριγκας και παρασκη… 

ιε. M0066 P004 L026 …ίτλων, θολούρα των ειδήσεων και αποκαλύψεις για 

το "χτύπημα" των αντιπάλων  

ιστ. M0071 P001 L001 …                         Οι αποκαλύψεις των αναμνήσεων| 

Στη Βρετανία, κ… 

ιζ. M0115 P005 L014 …γάλει κάποιο συμπέρασμα από τις αποκαλύψεις 

αναφορικά με υπουργούς και στελ… 

Εμφάνιση λέξης 

αποκαλύψεων (19) [αποκάλυψη - N:Gfp] 

ιη. M0318 P002 L002 …ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ| Ημέρα 

αποκαλύψεων η χθεσινή. Άγνωστος εξαπατούσε … 

ιθ. M0348 P004 L005 …λο στη βρετανική τηλεόραση λόγω αποκαλύψεων 

για στημένες εκπομπές, αλλά αυτ… 

κ. M0489 P002 L004 …ούς δεσμούς. Η προαναγγελία των αποκαλύψεων 

έγινε χθες από ένα άλλο ομοειδέ… 

κα. M0764 P021 L039 … λοιπόν σ' αυτό τον κυκεώνα των αποκαλύψεων 

ήρθε και η πρόταση του δημάρχου… 

κβ. M1716 P004 L007 …οπιστία των καταγγελιών και των αποκαλύψεων 

στον ευρωπαϊκό Τύπο για την ύπα… 

Εμφάνιση λέξης 

αποκαλύψεών (1) [αποκάλυψη - N+a:Gfp] 

κγ. M3575 P004 L010 …μβάνοντας τους μετασεισμούς των αποκαλύψεών 

μου. Σας διαβεβαιώνω ότι στην κ… 

 

ii. Εντοπισμός, σε συνεργασία με τους μαθητές, των χρήσεων που μας 

φαίνονται διαφορετικές από τη σημασία που περιέχει το άρθρο του ΛΔ  

 αποκάλυψη του Θεού στον πιστό: β 

 προφητικό βιβλίο: ζ, θ, ι, ια 

 

 

 

 

 

 

javascript:mT('1,58',%20'20179',%20'898');
javascript:mT('1,66',%20'20179',%20'1058');
javascript:mT('1,71',%20'20179',%20'1145');
javascript:mT('1,115',%20'20179',%20'2014');
javascript:gTW('03,26832')
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
javascript:mT('1,318',%20'20181',%20'6750');
javascript:mT('1,348',%20'20181',%20'7242');
javascript:mT('1,489',%20'20181',%20'11224');
javascript:mT('1,764',%20'20181',%20'17698');
javascript:mT('1,1716',%20'20181',%20'36673');
javascript:gTW('02,37895')
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
javascript:mT('1,3575',%20'97918',%20'67775');


 
 

iii. Βοηθητική χρήση του ΛΚΝ 

 

 

Ελέγχουμε τις νέες σημασίες που έχουμε καταγράψει και εντοπίζουμε ότι οι 

σημασίες 1β, 1γ, 1δ, 3 του ΛΚΝ δεν έχουν επισημανθεί στο υλικό μας.  

 Επιλέγουμε αυτές που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν 

στο άρθρο του ΛΔ2. Ο σημασίες 1β, 1δ, ως υποδιαιρέσεις μιας σημασίας που 

ήδη έχουμε εντοπίσει, μπορούν να συγχωνευτούν. Η σημασία 3 ως 

εξειδικευμένη μπορεί να παραλειφθεί.  

 

iv. Πρόταση για την τελική διαμόρφωση του άρθρου  

αποκάλυψη η : 1α. φανέρωση και γνωστοποίηση άγνωστων ή κρυφών 

στοιχείων: Οι έρευνες της αστυνομίας για την αποκάλυψη των υπευθύνων για 

το ατύχημα δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. β. για κάτι ή για κάποιον που 

ανακαλύπτουμε την αξία του: Παίκτης αποκάλυψη αποδείχθηκε στο χθεσινό 

αγώνα ο νεαρός Ισπανός. 2α. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. β. η 

Αποκάλυψη του Ιωάννη,
 
βιβλίο της Καινής Διαθήκης. 

  



 
 

1.3.2. Προσθήκη μεταφορικής σημασίας  

Η αναζήτηση στα ΛΔ οδηγεί στη διαπίστωση ότι συχνά στα λήμματά τους δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορικές σημασίες. Στόχος της δραστηριότητας 

αυτής είναι να συμπληρώσει ο μαθητής, σε συνεργασία με το δάσκαλο, τη 

μεταφορική σημασία, όπου υπάρχει, και ταυτόχρονα να κατανοήσει την έννοια 

της μεταφοράς. 

 

Παραδείγματα  

λ. ζενίθ 

Στο λήμμα αυτό δεν θα κάνουμε αλλαγές ή προσθήκες, αλλά θα το 

αξιοποιήσουμε ως υλικό για την εξάσκηση των μαθητών, προκειμένου να 

κατανοήσουν την έννοια της μεταφοράς.  

ΛΔ2 

 

Αντιγραφή των σημασιών και των παραδειγμάτων χωρίς ιεράρχηση  

ΛΔ2 

ζενίθ (το)  

 Ο ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ της διαδρομής του.  



 
 

 Το ανώτατο σημείο μιας εξέλιξης, το μεσουράνημα. 

 Το νοητό σημείο του ουρανού που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του 

παρατηρητή.  

 Τον 5ο π.Χ. αιώνα ο πολιτισμός της Αθήνας βρέθηκε στο ζενίθ της 

ακμής του. 

Ζητούμε από τους μαθητές να διαχωρίσουν τις κυριολεκτικές από τις 

μεταφορικές σημασίες, να τις κατατάξουν και να εντάξουν σε αυτές τα 

αντίστοιχα παραδείγματα. 

 

λ. μούμια  

ΛΔ1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 Σώμα Νεοελληνικών κειμένων (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα) 

μούμια (3) [μούμια - N:Nfs:Afs:Vfs] 

α. M1186 P022 L043 …α χρειάζονταν να τοποθετηθούν στη μούμια. Ο Petrie 

βρήκε τέτοια προσωπογρα… 

β. M1186 P029 L059 …στους διωγμούς άφηναν βιαστικά τη μούμια και 

έπαιρναν την προσωπογραφία. Έ… 

γ. P1871 P003 L005 …υλίδια ή κρέμονταν από το λαιμό.| Μούμια του 

Αρτεμίδωρου, των χρόνων του Τ… 

μούμιας (2) [μούμια - N:Gfs] 

δ. M1186 P027 L056 …αι να τοποθετηθεί στο πρόσωπο της μούμιας, 

βάζοντας πολλές φορές γύρω τους … 

ε. P1871 P003 L005 …της Αιγύπτου. Στο επάνω μέρος της μούμιας είχε 

τοποθετηθεί πορτρέτο του νεκ… 

μούμιες (13) [μούμια - N:Nfp:Afp:Vfp] 

στ. M1186 P018 L034 …νικά. Ενσωματωμένα σε αιγυπτιακές μούμιες με 

ρωμαϊκά χτενίσματα, ρούχα και … 

ζ. M1186 P022 L044 …ων ανθρώπων που αντιστοιχούσαν σε μούμιες 

γερόντων, όπως αποδείχθηκε. Τα πε… 

η. M1186 P022 L046 ….A.T ) που έγιναν σε οκτώ από τις μούμιες του 

Βρετανικού Μουσείου απέδειξαν… 

θ. M1186 P023 L047 …ο πορτρέτο ήταν πολύ κοντινά.| Οι μούμιες μετά την 

ολοκλήρωση της ταρίχευση… 

ι. M2438 P001 L001 …μεσα σε άλλα, πιστά αντίγραφα από μούμιες τους.| Ο 

πολιτισμός των Τσιντσόρο… 

 

 Google 

α. Βρέθηκε η πρώτη μούμια εξωγήινου; - VideoDailymotion   

β.   Ανεκδοτο: Μούμια   

γ. Γερμανία: 10χρονος ανακάλυψε... μούμια στη σοφίτα της γιαγιάς του ...   

δ.   Η ΜΟΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ - YouTube 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1
javascript:mT('1,1186',%20'49600',%20'27031');
javascript:mT('1,1186',%20'49600',%20'27047');
javascript:mT('3,1871',%20'74587',%20'34838');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1
javascript:mT('1,1186',%20'49601',%20'27044');
javascript:mT('3,1871',%20'74588',%20'34838');
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1
javascript:mT('1,1186',%20'49602',%20'27022');
javascript:mT('1,1186',%20'49602',%20'27032');
javascript:mT('1,1186',%20'49602',%20'27034');
javascript:mT('1,1186',%20'49602',%20'27035');
javascript:mT('1,2438',%20'49602',%20'48794');
http://www.dailymotion.com/video/xmi0cy_%CE%B2%CF%81%CE%AD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B3%CE%AE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85_news
http://asteiakia.gr/anekdota/moumia
http://directnews.gr/world/33856-germania-10xronos-anakalupse-moumia-sth-sofita-ths-giagias-tou-vinteo.html
http://www.youtube.com/watch?v=4ArS5pgCwic


 
 

 ► 4:53 ► 4:53       

ε.   Σαρωνίδα: Έσωσαν τον σκύλο που περιφερόταν σαν ζωντανή 

μούμια...   

στ. Γεωργία: Έκανε μούμια τον γιο της και ζούσε μαζί του επί 18 χρόνια!   

ζ. Next: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη μούμια που διατηρήθηκε σε τύρφη   

η. Η παράξενη μούμια του SanPedro | alito   

θ. Mumia: Long Distance Revolutionary' review - San Francisco ...   

ι.   «Φοβάμαι μη γίνω σαν μούμια» | Σκάϊ 89.4 Πάτρας - SkaiPatras   

      Για την πρόθεσή της να μην μπει στη διαδικασία πλαστικών 

επεμβάσεων από φόβο μη γίνει... μούμια όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, 

μίλησε η Βάνα Μπάρμπα. ..     

ια. tsiliadoros: Η Ντονατέλα Βερσάτσε σαν… μούμια! (φώτο)   

ιβ. Παιχνίδι Η σκιά της Μούμιας -FunnyGames.gr   

ιγ. Μούμιες και Αμερικανοί εκπατρισμένοι... - αρχικη 

Εντοπίζουμε μεταφορική σημασία της λέξης: Google ε, ι, ια.  

 

ii. Βοηθητική χρήση του ΛΚΝ 

 

 

iii. Προσθήκη μεταφορικής σημασίας στο άρθρο του ΛΔ1 

Η σημασία που προκύπτει από τα αποτελέσματα ε, ι, ια της αναζήτησής μας 

στο Google αντιστοιχεί στη σημασία 2α του ΛΚΝ.  

 

iv. Προσθήκη παραδειγμάτων  

Προκειμένου να εμπεδωθεί η διδασκαλία της μεταφοράς, επιστρέφουμε στα 

αποτελέσματα της αναζήτησής μας στο διαδίκτυο και επιλέγουμε 

παραδείγματα. Επιλέγουμε το αποτέλεσμα (Google ι), αφού προηγουμένως 

το τροποποιήσουμε.  

http://www.youtube.com/watch?v=4ArS5pgCwic
http://www.zoosos.gr/article/4504/saronida-esosan-ton-skulo-pou-peripherotan-san-zodane-moumia
http://www.zoosos.gr/article/4504/saronida-esosan-ton-skulo-pou-peripherotan-san-zodane-moumia
http://www.protothema.gr/world/article/309072/georgia-ekane-moumia-ton-gio-tis-kai-zouse-mazi-tou-epi-18-hronia/
http://www.ehealthcyprus.com/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%86%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85/
http://alitogr.blogspot.com/2013/07/san-pedro.html
http://www.sfgate.com/movies/article/Mumia-Long-Distance-Revolutionary-review-4753979.php
http://www.skaipatras.gr/skai-patras-lifestyle/item/54386-a.html
http://tsiliadoros.blogspot.com/2012/07/blog-post_02.html
http://www.funnygames.gr/paikhnidi/i_skia_tis_moumias.html
http://theworldoffroad.gr/theworldoffroad/detail.php?topic_id=1110


 
 

 

v. Πρόταση για τελική μορφή του άρθρου 

μούμια [η] ουσιαστικό. (μούμιες). 1. Η μούμια είναι ένα πτώμα που οι 

αρχαίοι Αιγύπτιοι διατηρούσαν με ιατρικές μεθόδους: Στις πυραμίδες της 

Αιγύπτου υπήρχαν πολλές μούμιες, είπε ο θείος Τάκης στην Αθηνά. 2. 

κάποιος πολύ αδύνατος και ζαρωμένος που μοιάζει με μούμια: Η γνωστή 

ηθοποιός είπε ότι δεν θα κάνει πλαστικές επεμβάσεις στο πρόσωπο, γιατί θα 

μοιάζει σαν μούμια.  

 

λ. παραμύθι 

Η κατανόηση της μεταφορικής σημασίας από μαθητές του Δημοτικού 

παρουσιάζει συνήθως αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

αφηρημένες έννοιες. Κατά συνέπεια, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν 

καταφεύγουμε στο διαδίκτυο για να εντοπίσουμε μεταφορικές σημασίες, αλλά 

προτείνουμε απλούστερες μορφές ασκήσεων. 

 

ΛΔ1 



 
 

παραμύθι 

 

ΛΔ2 



 
 

 

 

i. Βοηθητική χρήση λεξικών 

ΛΚΝ 

 

 

 

 

 

ii. Παρατήρηση και εντοπισμός διαφορών 



 
 

Στο ΛΔ1 υπάρχει μεταφορική σημασία στο παράδειγμα που περιέχει 

παράγωγο της λέξης (παραμυθένια, στη σημασία 2). Η μεταφορά του ΛΔ2 

(σημασία 2) παρουσιάζεται ως κυριολεξία στο ΛΚΝ (σημασία 2). 

 Η μεταφορά του ΛΚΝ (σημασία 3) δεν υπάρχει στο ΛΔ2.  

 

iii. Πρόταση για τελική μορφή του άρθρου 

Προσθέτουμε στο λήμμα του ΛΔ2 τη σημασία (3) του ΛΚΝ ως δεύτερη 

μεταφορική σημασία, δηλώνοντας επίσης το επίπεδο χρήσης.  

Παραμύθι 

[το], ουσιαστικό 

1) Τα παραμύθια είναι φανταστικές ιστορίες που διαβάζουμε ή 

διηγούμαστε στα παιδιά για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. 2) 

«Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» είναι το αγαπημένο παραμύθι της 

Αθηνάς. 

1) Oι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι οι καλύτεροι παραμυθάδες των 

παιδιών. Λένε τις καλύτερες ιστορίες. 2) (μτφ.) α. Όταν κάποιος είναι 

πολύ όμορφος, λέμε ότι έχει παραμυθένια ομορφιά, γιατί είναι σαν να 

βγήκε από παραμύθι. β. κατάσταση ιδανική, ονειρική, εξωπραγματική: 

Mου φαίνεται (σαν) παραμύθι. Έζησα μερικές μέρες μέσα σε παραμύθι. 

πα-ρα-μύ-θι 

'τα παραμύθια' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

λ. ανάσταση  

 

ΛΔ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

Περιοριζόμαστε στην αναζήτηση στα Σώματα Κειμένων, επειδή κρίνουμε ότι 

τα παραδείγματα για τη μεταφορική χρήση της λέξης είναι ικανοποιητικά. 

 Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων (Πύλη για την Ελληνική 

γλώσσα) 

α. M1125P007L008 …κτική Μεγάλη Εβδομάδα και με την Ανάσταση.| Για τη 

"Στήλη Επιστολών"| Μ.Ζ.… 

β. M1212P003L023 …ών που υπόσχονται τη μεταθανάτια ανάσταση και της 

σοφίας που μας ζητά ν' α… 

γ. M1923P004L010 …ιά σαν την περσινή. Η διοικητική ανάσταση του 

Ηρακλή, η επάνοδος του Άρη σ… 

δ. M2619P005L010 …δες η επιστροφή της Μαρίας είναι ανάσταση, για τους 

Σταματάκηδες είναι βόμ… 

ε. M2633P001L001 …υσία του Άγγελου Μπασινά στην... ανάσταση της 

Μαγιόρκας.| Ο ΖΙΝΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛ… 

στ. M7658P001L001 …                    Προσδοκώ ανάσταση…| Του ΒΑΣΙΛΗ 

ΚΕΧΑΓΙΑ| Θα μπεις σ… 

ζ. N3188P020L063 …η, όλοι περίμεναν την αγωνιστική ανάσταση του 

Ολυμπιακού. Στο 75' ο Χούτος… 

 

 Google 

α. citynewsandvoices - Η Ανάσταση των νεκρών | www.athensvoice.gr   

β.   Προσδοκῶ ἀνάσταση νεκρῶν | Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου ...   

γ. RedflyPlanet: Ανάσταση νεκρών κι Επανάσταση των ζωντανών   

δ. Του Γένους η Ανάσταση. | Ατυπη Λεσχη Νεων Λογοτεχνων   

ε. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ ...   

στ. ΑΔΩΝΙΑ - Θάνατος και Ανάσταση της Φύσης και του ... - Πύλη 

Ιάσωνος   

 

Εντοπίζουμε μεταφορική σημασία της λέξης: Σώματα κειμένων γ, δ, ε, ζ. 

Google δ, ε, στ. 

 

ii. Βοηθητική χρήση λεξικών  

 

 

javascript:mT('1,1125',%20'958',%20'25246');
javascript:mT('1,1212',%20'958',%20'27631');
javascript:mT('1,1923',%20'958',%20'40237');
javascript:mT('1,2619',%20'958',%20'51797');
javascript:mT('1,2633',%20'958',%20'52066');
javascript:mT('1,7658',%20'958',%20'138333');
javascript:mT('2,3188',%20'2115',%20'85892');
http://www.athensvoice.gr/article/city-news-voices/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.imaik.gr/?p=1115
http://redflyplanet.blogspot.com/2013/05/blog-post_4099.html
http://atypilesxi.wordpress.com/2013/03/23/%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7/
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/05/blog-post_449.html
http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=43912:2011-04-12-170000&catid=50:mathaino-tin-ellada&Itemid=337
http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=43912:2011-04-12-170000&catid=50:mathaino-tin-ellada&Itemid=337


 
 

ΛΚΝ 

Αντιστοιχίζουμε τα παραδείγματα από το διαδίκτυο στις μεταφορικές σημασίες 

του ΛΚΝ: Σημασία 2: Σώματα κειμένων δ, Google στ. Σημασία 2β: Σώματα 

Κειμένων γ, ε, ζ, Google δ, ε. 

 

iii. Προσθήκη παραδειγμάτων 

Προκειμένου να εμπεδωθεί η διδασκαλία της μεταφοράς, αναζητούμε στο 

διαδίκτυο παραδείγματα μεταφορικής χρήσης και τα εντάσσουμε στη 

μεταφορική χρήση της λέξης που έχουμε προσθέσει, τροποποιώντας τα όπου 

θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο. 

 

iv. Πρόταση για τελική μορφή του άρθρου 

ανάσταση (η) (Ουσιαστικό, Ο28) (α-νά-στα-ση, γεν. -ης, -άσεως, πληθ. -

άσεις, γεν. -άσεων) [αρχ. ἀνάστασις < ἀνίστημι (= σηκώνω)] 1. επαναφορά 

ενός νεκρού στη ζωή: ►Το Σάββατο, πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, 

γιορτάζουμε την ανάσταση του Λαζάρου. 2. γιορτή της Ανάστασης του 

Χριστού, το Πάσχα: ►Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το μεγαλύτερο γεγονός 

της χριστιανοσύνης. 3. (μτφ.) α. αναζωογόνηση: Η άνοιξη είναι η ανάσταση 

της φύσης. β. αναγέννηση ύστερα από περίοδο παρακμής: Η ανάσταση του 

Γένους ήρθε μετά από αιώνες δουλείας στους Οθωμανούς. Σύνθ.: 

νεκρανάσταση Οικογ. Λέξ.: ανασταίνω, αναστάσιμος Προσδιορ.: αληθινή, 

μέλλουσα (1) Φράσεις: ►Ανάστα ο Κύριος (= για μεγάλη αναστάτωση και 

φασαρία. 

  



 
 

1.3.3. Προσθήκη εκφράσεων και φράσεων 

Tα ΛΔ έχουν εντάξει σε ορισμένα άρθρα τους φράσεις, εκφράσεις και 

παροιμίες.  

 

ΛΔ2 

λ. αυγό 

 

λ. βάρος 

 

λ. απόρρητος 

 

λ. αρχή  

 

λ. αυτί 

 



 
 

Εξετάζοντας το υλικό των ΛΔ, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περιθώρια για 

αρκετές προσθήκες. Για την προσθήκη νέων φράσεων και παροιμιών, όταν 

ένα άρθρο δεν περιλαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες, ως λήμμα 

εκλαμβάνουμε τη λέξη-κλειδί της φράσης, υιοθετώντας το σύστημα 

λημματογράφησης φράσεων και εκφράσεων που ακολουθούν τα ΛΔ. Οι νέες 

φράσεις που προστίθενται σε ήδη υπάρχουσες απλώς συμπληρώνονται στο 

οικείο πεδίο του άρθρου.  

 

Παράδειγμα: μπάρμπας 

ΛΔ1 

 

 

 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 Σώμα Νέων ελληνικών κειμένων (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)  

μπάρμπα (14) [μπάρμπας - N+Hum:Gms:Ams:Vms, Μπάρμπα - 

N+Hum+[Nprop]+etr:Nms:Gms:Ams:Vms:Nmp:Gmp:Amp:Vmp:Nfs:Gfs:Afs:Vf

s:Nfp:Gfp:Afp:Vfp] 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1


 
 

α. M0826 P030 L066 …δική εταιρεία "Γενική Τροφίμων ΑΕ-Μπάρμπα 

Στάθης" η κούρσα της προετοιμασία… 

β. M0868 P002 L005 …το στέκι τους, στο ταβερνάκι του "Μπάρμπα Θωμά" 

και τσούγκρισαν τα ποτήρια … 

γ. M1069 P009 L023 … ένα γέρικο γκαρσόνι. "Δε θα πας, μπάρμπα;" τον 

ρωτήσαμε. Σήκωσε τους ώμους… 

δ. M1240 P047 L097 … Έλληνας καραγκιοζοπαίχτης ήταν ο μπάρμπα 

Γιάννης Βλαχάρης. Εκείνος όμως, π… 

ε. M2688 P007 L010 …αι πάλι στο 41' με τον προωθημένο Μπάρμπα. 

Χαλαρά μπήκαν οι δύο ομάδες στο … 

μπάρμπας (20) [μπάρμπας - N+Hum:Nms] 

στ. M1671 P006 L007 …κεφαλιές οι Ιορδανίδης (32') και Μπάρμπας (44').| 

Οι φιλοξενούμενοι προσπά… 

ζ. M1671 P008 L013 …λλας).| ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ: Θεοφάνους, Μπάρμπας, 

Καλλιάκης, Τζιώκας, Παπαδόπουλο… 

η. M1725 P008 L014 …εοφάνους, Τζιώκας, Παπαδόπουλος, Μπάρμπας, 

Μαλλούς, Καλλιάκης, Κυζερίδης, … 

θ. M2688 P008 L014 …εοφάνους, Τζιώκας, Παπαδόπουλος, Μπάρμπας, 

Καλλιάκης, Μπουλγουρίδης, Κυζερ… 

ι. M2875 P008 L029 …-16, 50-39, 61-65, 85-96) ΔΑΦΝΗ: Μπάρμπας, 

Μπάρδας 10(2), Δρελιώζης 4, Μάν… 

 

 Google 

 Λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις του Google (μπαρμπα-Δήμος / 

μπάρμπα-Στάθης / μπάρμπα στην Κορώνη / μπάρμπας) και 

επιλέγουμε σε συνεργασία με τους μαθητές τις εκφράσεις και τις 

φράσεις. Για να διευκολύνουμε τους μαθητές, κατευθύνουμε την 

αναζήτησή τους, επισημαίνoντας τις εκφράσεις και τις φράσεις, και 

καταγράφουμε τη φράση έχω μπάρμπα στην Κορώνη.  

 Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την αναζήτηση, εστιασμένη αυτή τη 

φορά, με λέξη-κλειδί την έκφραση (έχω) μπάρμπα στην Κορώνη. 

 Επιλέγουμε ιστοσελίδες που περιέχουν ενδιαφέρον υλικό για τη 

φράση και την ιστορία της, όπως π.χ.: 

http://sarantakos.wordpress.com/2013/06/27/koroni/ 
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ii. Βοηθητική χρήση λεξικών 

ΛΚΝ 

 

Διαπιστώνουμε ότι το άρθρο του ΛΚΝ περιέχει, εκτός από τη φράση που μας 

ενδιαφέρει, τις φράσεις: το Θεό μπάρμπα να χεις και ρώτα τον μπάρμπα μου 

τον ψεύτη.  

 

iii. Προσθήκη των εκφράσεων στο άρθρο 

μπάρμπας ο. Ουσιαστικό. μπαρμπάδες. Στα χωριά το θείο τον φωνάζουν 

μπάρμπα. Φράσεις: Το Θεό μπάρμπα να ’χεις, για κάτι που δεν πρόκειται να 

γίνει. Έχει μπάρμπα στην Kορώνη, έχει μεγάλα μέσα. Ρώτα τον μπάρμπα μου 

τον ψεύτη, ως ειρωνική απάντηση σε κπ. που στηρίζεται σε έναν μάρτυρα 

που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τον εμπιστευτούμε.Μπάρμπα λέμε κι έναν 

άνθρωπο μεγάλης ηλικίας.θείος. 

  



 
 

 

 

1.3.4. Προσθήκη παραδειγμάτων. Τα ΛΔ ως σώματα κειμένων 

Οι δυνατότητες αναζήτησης στα ΛΔ περιλαμβάνουν επίσης την αναζήτηση 

στο σώμα του λήμματος, η οποία μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ΛΔ 

ως ένα είδος σώματος κειμένων. Η αναζήτηση, π.χ., του λήμματος ιστορία στο 

σώμα των ΛΔ, επιστρέφει όλα τα λήμματα που περιέχουν σε κάποιο πεδίο 

τους τη ζητούμενη λέξη. Το υλικό αυτό είναι πολύτιμο, εφόσον μας προσφέρει 

επιπλέον πληροφορίες και, επομένως, διαφωτίζει και εμπλουτίζει την έρευνά 

μας.  

 

Παράδειγμα 

 

ΛΔ1 

 

 

 

 

 



 
 

Η αναζήτηση του λήμματος ιστορία στο στο σώμα των λημμάτων του ΛΔ1 μας 

επιστρέφει τα εξής αποτελέσματα: τα οποία αποθηκεύουμε στο φάκελο:   

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

  

 

ii. Επιλογή παραδειγμάτων και ένταξή τους στο λήμμα 

Μπορούμε να επιλέξουμε τους ορισμούς από τα λήμματα: αληθινός, 

διηγούμαι, ήρωας, μύθος, πραγματικός, φιλόλογος, και στη συνέχεια να τα 

ενσωματώσουμε στο λ. ιστορία ως παραδείγματα.  

 

ιστορία η 1) Όταν λέμε μία ιστορία, διηγούμαστε πράγματα που έγιναν ή που 

τα έχουμε φανταστεί: Αληθινή ιστορία. Διηγούμαι μια ιστορία. O ήρωας μίας 

ιστορίας είναι το βασικό πρόσωπο της ιστορίας. Η ιστορία της 

Κοκκινοσκουφίτσας δεν είναι πραγματική, είναι παραμύθι. O μύθος είναι μία 

φανταστική ιστορία με ήρωες θεούς, ζώα και φυτά που μας διδάσκει να 

είμαστε καλοί. 2) Η ιστορία είναι η επιστήμη που μελετάει και εξηγεί τι έγινε 

στο παρελθόν: Στο σχολείο μαθαίνουμε ιστορία. O φιλόλογος είναι ο 

καθηγητής που μας διδάσκει γλώσσα και ιστορία στο γυμνάσιο και το λύκειο.  

 

  



 
 

1.3.5. Εμπλουτισμός ποικίλων πεδίων του άρθρου 

Κατά την αναζήτησή μας στο διαδίκτυο συγκεντρώνουμε υλικό χωρίς 

συγκεκριμένη στόχευση, με αποκλειστικό σκοπό τον εμπλουτισμό του άρθρου 

ως προς όλα τα πεδία του: σημασία, παράδειγμα, εκφράσεις, φράσεις, 

παροιμίες κτλ. Καταγράφουμε, λοιπόν, οποιαδήποτε πληροφορία θεωρούμε 

χρήσιμη και στη συνέχεια την εντάσσουμε στο οικείο πεδίο του λήμματος. 

 

Παράδειγμα 

λ. μπαστούνι  

 

 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

Αναθέτουμε στους μαθητές να μελετήσουν τις πρώτες εμφανίσεις της λέξης 

και να επιλέξουν το υλικό που θεωρούν χρήσιμο για να εμπλουτίσουν το 

άρθρο σε οποιοδήποτε πεδίο. Ο μαθητής καταγράφει ό,τι αντιλαμβάνεται 

διαισθητικά πως είναι χρήσιμο αλλά δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνει, με 

σκοπό να το διερευνήσει είτε στο διαδίκτυο είτε στα λεξικά. 

 Σώματα κειμένων  

μπαστουνιών (1) [μπαστουνιά - N+Abst+[Action]:Gfp, μπαστούνι - 

N+Conc+[Obj]:Gnp] 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9


 
 

α. N0860 P032 L074 …ι φέρουν αρώματα στις λαβές των μπαστουνιών 

τους για να ανακουφίζονται από … 

μπαστούνι (7) [μπαστούνι - N+Conc+[Obj]:Nns:Ans:Vns] 

β. M5547 P004 L007 …θηκε χτυπώντας την με ένα ξύλινο μπαστούνι στο 

κεφάλι και, αφού περιέλουσε … 

γ. N0198 P004 L016 …ι έτσι την κρατούσα στο χέρι σαν μπαστούνι. Σε 

αυτό το ταξίδι δεν μπορούσα … 

δ. N0875 P003 L038 …εδο ανελλιπώς. Έχει βάψει και το μπαστούνι της 

ασορτί με το κασκόλ. Κίτρινο… 

ε. N3960 P002 L004 …arlisle) κάνοντας φιγούρες με το μπαστούνι του 

και θυμίζοντας έτσι στο κοιν… 

στ. N4138 P026 L065 …ο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί μπαστούνι 

και να κουτσαίνει. Αφιέρωσε, ωστ… 

μπαστούνια (3) [μπαστούνι - N+Conc+[Obj]:Nnp:Anp:Vnp] 

ζ. N1151 P021 L070 …σούπας chives κομμένα λεπτά σαν μπαστούνια| 

1. Χτυπάμε όλα τα μυρωδικά μαζ… 

η. N1796 P009 L015 …ηθοφάνειας.| Περίτεχνα κάγκελα, μπαστούνια και 

στο φόντο δέντρα, στην κουρ… 

θ. P1880 P003 L023 …ιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια μ' 

ασήμια και μαλάματα έκτακτα … 

 

 Google 

α. http://www.youtube.com/watch?v=TkIM6kMuV-Iκαπετάν φάντης μπαστούνι 

β. http://www.alaxezoi.com/xartomanteia/mpastounia.pdf άσος μπαστούνι  

γ. http://www.bestprice.gr/search?q=Καροτσι+Μπαστουνι καρότσι μπαστούνι 

δ. http://www.videocosmos.gr/2013/06/voli-mpastouni-gkolf.html η χειρότερη 

βολή με μπαστούνι του γκολφ (  

ε. http://www.athleticstore.gr/index.php/component/virtuemart/είδη-

camping/μπαστούνια-περιπάτου 

στ. http://www.kifidis-orthopedics.gr/βαδιστικά-μπαστούνια-μπαστούνι-

μεταλλικό-σπαστό-ρυθμιζόμενο-p-490.htmlμπαστούνι μεταλλικό σπαστό 

ρυθμιζόμενο  

ζ. http://www.parnass.gr/ski-poles/ μπαστούνι του σκι  

η. http://forcleveronly.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1300.html Γιατί ο Άσσος 

μπαστούνι είναι διαφορετικός από τους άλλους;  
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θ. 

http://www.medicalshop.gr/index.php?page=shop.browse&category_id=117&

vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=103 μπαστούνια ξύλινα 

(μαγκούρες . με λαβή Τ). 

ι. 

http://www.orthomedics.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3

7&Itemid=95: βαδιστικά μπαστούνια, λαβή μπαστουνιού.  

ια. Έρχεται η «έξυπνη» μαγκούρα- Εκπληκτική ανακάλυψη από τους 

...  www.inews.gr › Ειδήσεις › NoComments  

  1 Μαρ 2013 - Έρχεται η «έξυπνη» μαγκούρα- Εκπληκτική ανακάλυψη από 

τους Ιάπωνες ... Το μπαστούνι είναι εφοδιασμένο με δυνατότητα ασύρματης 

...   

ιβ. Το Λευκό Μπαστούνι, το μπαστούνι των τυφλών (Παγκόσμια ... 

www.diakonima.gr/2009/11/.../το-λευκό-μπαστούνι-το-μπαστούνι-των-τ... 

24 Νοε 2009 - Το λευκό μπαστούνι είναι το τεχνικό βοήθημα που 

χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης για να εντοπίζουν και να 

αποφεύγουν τα ... 

 

ii. Καταγραφή του υλικού που προκύπτει από την αναζήτηση 

Οι μαθητές καταγράφουν το υλικό που προκύπτει από την αναζήτηση και, σε 

συνεργασία με το δάσκαλο, επιχειρούν να το κατατάξουν: 

 Είδη μπαστουνιού (παραδείγματα): (με βάση το υλικό): ξύλινο, 

μεταλλικό, (με βάση τη χρήση): μπαστούνια ορειβασίας, λευκό 

μπαστούνι, βαδιστικά μπαστούνια, μπαστούνια περιπάτου: ε, στ, θ, ι, 

ιβ. 

 Αντικείμενα που μοιάζουν με μπαστούνι (καρότσι-μπαστούνι, 

μπαστούνι του σκι, μπαστούνι του γκολφ): γ, δ, ζ.  

 φάντης μπαστούνι (φράση): α. 

 άσος μπαστούνι (νέα σημασία): β, η. 

 μαγκούρα (συνώνυμο): ια. 

 

iii. Εστιασμένη αναζήτηση στο Google 

Στη συνέχεια, οι μαθητές προχωρούν σε εστιασμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο 

λέξεων ή φράσεων που δεν κατανοούν, π.χ. λευκό μπαστούνι, άσος 

μπαστούνι, φάντης μπαστούνι. 

http://www.medical-shop.gr/index.php?page=shop.browse&category_id=117&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=103
http://www.medical-shop.gr/index.php?page=shop.browse&category_id=117&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=103
http://www.orthomedics.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=95
http://www.orthomedics.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=95
http://www.inews.gr/261/erchetai-i-exypni-magkoura--ekpliktiki-anakalypsi-apo-tous-iapones.htm
http://www.inews.gr/261/erchetai-i-exypni-magkoura--ekpliktiki-anakalypsi-apo-tous-iapones.htm
http://www.inews.gr/eidiseis.htm
http://www.inews.gr/No-Comments.htm
http://www.diakonima.gr/2009/11/24/%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%85/


 
 

άσος μπαστούνι1 

α. Γιατί ο άσσος μπαστούνι είναι διαφορετικός από τους άλλους 

coolweb.gr/assos-mpastouni-diaforetikos-trapoula/ 

β.Τι το ιδιαίτερο έχει ο άσσος μπαστούνι στην τράπουλα και γιατί είναι 

ελαφρώς διαφορετικός από τους άλλους τρεις άσσους; Δείτε! 

Τράπουλα - Βικιπαίδεια 

el.wikipedia.org/wiki/Τράπουλα 

γ. Οι τέσσερις ντάμες είναι: η Παλλάδα Αθηνά (ντάμα μπαστούνι), η Ιουδήθ (η 

..... ως “ισχυρό”) τραπουλόχαρτο Άσσος μπαστούνι, γι' αυτό και το 

συγκεκριμένο φύλλο ... 

φάντης μπαστούνι  

α. φάντης - Βικιλεξικό 

el.wiktionary.org/wiki/φάντης 

(εμφανίστηκε σαν, πετάχτηκε σαν) φάντης μπαστούνι: όταν κάποιος 

εμφανίζεται ξαφνικά εκεί που δεν τον περιμένουν ή αρχίζει να μιλάει ξαφνικά 

και κυρίως εκεί ... 

 Ετυμολογία -  Ουσιαστικό -  Συνώνυμα -  Εκφράσεις 

β. Καπετάν φάντης μπαστούνι - Βικιπαίδεια 

el.wikipedia.org/wiki/Καπετάν_φάντης_μπαστούνι 

"Καπετάν φάντης μπαστούνι" είναι ο τίτλος μιας ταινίας του ελληνικού 

κινηματογράφου, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, με βασικό 

πρωταγωνιστή ... 

γ.Καπετάν Φάντης Μπαστούνι - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=TkIM6kMuV-I 

17 Φεβ 2013 - Μεταφορτώθηκε από margarita paschou 

Ταινία του 1968* *Σενάριο & Σκηνοθεσία Αλέκος Σακελλάριος* *Μουσική 

Κώστας Καπνίσης* *Πρωταγωνιστές Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρω ... 

δ. Φάντης Μπαστούνι'' Αυτοδιαχειριζόμενη Θεατρική Ομάδα ... 

https://www.facebook.com/fantis2013mpastouni 

Φάντης Μπαστούνι'' Αυτοδιαχειριζόμενη Θεατρική Ομάδα. 548 likes · 20 

talking about this. ΦΑΝΤΗΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ Η αυτοδιαχειριζόμενη θεατρικη 

ομάδα... 

ε. συκοφάντης μπαστούνι - SLANG.gr 

www.slang.gr/lemma/8249-sykofantis-mpastouni 

                                                            
1 Συζητάμε με τους μαθητές τη διαφορά ορθογραφίας μεταξύ του google και του ΛΚΝ.  
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2 Φεβ 2009 - Ως φάντη μπαστούνι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

ονομάζουμε κάποιον που εμφανίζεται απροσδόκητα και ξαφνικά μπροστά 

μας και που ... 

λευκό μπαστούνι  

α. Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού - Σαν Σήμερα .gr 

www.sansimera.gr/worldays/126 

Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του 

«Λευκού Μπαστουνιού», με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της 

χρήσης του ... 

β. Το Λευκό Μπαστούνι, το μπαστούνι των τυφλών (Παγκόσμια ... 

www.diakonima.gr/2009/11/.../το-λευκό-μπαστούνι-το-μπαστούνι-των-τ... 

24 Νοε 2009 - Το λευκό μπαστούνι είναι το τεχνικό βοήθημα που 

χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης για να εντοπίζουν και να 

αποφεύγουν τα ... 

γ. Λευκό μπαστούνι και σεβασμός - Χανιώτικα Νέα 

www.haniotika-nea.gr/λευκό-μπαστούνι-και-σεβασμός/ 

15 Οκτ 2013 - Η αμέσως επόμενη παράγραφος θα αφιερωθεί στο λευκό 

μπαστούνι. Αντιθέτως, η μεθεπομένη στον σεβασμό που οφείλουν να 

δείχνουν οι τρίτοι ... 

δ. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο λευκό μπαστούνι - Pathfinder.gr 

www.pathfinder.gr/.../h-hmera-einai-afierwmenh-sto-lefko-mpastoyni/ 

15 Οκτ 2014 - Η 15η Οκτώβρη έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα 

εορτασμού του "Λευκού Μπαστουνιού", με στόχο την διάδοση της μεγάλης 

σημασίας ... 

Διαπιστώνουμε ότι χρήσιμο υλικό για τις τρεις λέξεις υπάρχει κυρίως στα εξής 

αποτελέσματα: άσος μπαστούνι: γ· φάντης μπαστούνι: α, ε· λευκό μπαστούνι: 

α, β.  

 

iv. Βοηθητική χρήση λεξικών  

ΛΚΝ 

http://www.sansimera.gr/worldays/126
http://www.diakonima.gr/2009/11/24/%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%85/
http://www.haniotika-nea.gr/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/
http://www.pathfinder.gr/stories/3886327/h-hmera-einai-afierwmenh-sto-lefko-mpastoyni/


 
 

 

v. Πρόταση για την τελική διαμόρφωση του άρθρου - Προσθήκη 

σημασιών και παραδειγμάτων 

μπαστούνι [το] Ουσιαστικό. (μπαστούνια). 1. Το μπαστούνι είναι το ξύλινο 

ραβδί που κρατούν οι ηλικιωμένοι και οι τυφλοί για να περπατούν. δες 

μαγκούρα: Μπαστούνι περιπάτου. Ξύλινο / μεταλλικό μπαστούνι. Λευκό 

μπαστούνι, το μπαστούνι των τυφλών. Μπαστούνι ορειβασίας. 2. Κάτι που 

μοιάζει με μπαστούνι: μπαστούνι του γκολφ. 3. χαρτί της τράπουλας: άσος 

μπαστούνι. (έκφραση) φάντης μπαστούνι, για κάποιον που εμφανίζεται 

ξαφνικά χωρίς να το περιμένουμε.  

  



 
 

1.4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΞΙΚΩΝ 

1.4.1. Σύνταξη λεξικού ορολογίας 

Η σύνταξη ενός λεξικού ορολογίας προτείνεται στο δάσκαλο και στους 

μαθητές ως ετήσιο πρότζεκτ, το οποίο θα αποσκοπεί στη συμπλήρωση και 

στον εμπλουτισμό του υλικού που προσφέρουν τα δύο Λεξικά του Δημοτικού. 

Η διάρκεια του πρότζεκτ μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια μιας σχολικής 

χρονιάς και να συνεχίζεται στην επόμενη ή στις επόμενες. Ο δάσκαλος έχει τη 

δυνατότητα να συνδέσει την εκπόνηση του Λεξικού και με άλλα μαθήματα 

εκτός από αυτό της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αν, για παράδειγμα, πρόκειται 

για ειδικό λεξικό που αφορά τη Φυσική, αυτονόητα θα συνδεθεί με το μάθημα 

της Φυσικής.  

 Τα μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από τη σύνταξη ενός λεξικού 

ορολογίας είναι πολλαπλά και σημαντικά. Καταρχάς οι μαθητές εξοικειώνονται 

με την έννοια ενός λεξικού ορολογίας (λεξικογραφική επίγνωση). 

Εξοικειώνονται επίσης με τη λειτουργία του ειδικού λεξιλογίου σε ένα κείμενο, 

και μαθαίνουν να το εντοπίζουν και να το αποδελτιώνουν. Ο εντοπισμός, η 

συγκέντρωση και η ομαδοποίηση του ειδικού λεξιλογίου καθώς και η σύνταξη 

ενός ειδικού λεξικού οδηγούν με αποτελεσματικό τρόπο στην κατάκτηση του 

ειδικού λεξιλογίου. Η στρατηγική αυτή διαφέρει σαφώς από την τακτική 

παράθεσης έτοιμου λεξιλογίου κατά θεματική ενότητα. Η εργασία αυτή, τόσο 

ως διαδικασία όσο και ως προϊόν, λειτουργεί εντέλει υποστηρικτικά για το 

μάθημα στο οποίο αντιστοιχεί το ειδικό λεξιλόγιο, εφόσον ο εντοπισμός των 

λέξεων-κλειδιών ή των όρων ενός κειμένου βοηθά τους μαθητές να 

επεξεργάζονται και να κατανοούν ένα κείμενο και, κατ’ επέκταση, ένα 

γνωστικό αντικείμενο.  

 Η παράθεση γλωσσαρίου ανά κεφάλαιο σε ορισμένα εγχειρίδια του 

Δημοτικού (βλ. Φυσικά Ε´ Δημοτικού) πιστοποιεί το ενδιαφέρον για το ειδικό 

λεξιλόγιο. Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζεται επίσης από το ΛΔ2, το οποίο 

παραθέτει στο παράρτημά του ένα Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

(Παράρτημα). Επίσης, ειδικά στο ΛΔ2, όταν πρόκειται για λήμματα ή σημασίες 

που χρησιμοποιούνται ως όροι, σημειώνεται το πεδίο στο οποίο ανήκουν, π.χ.  

 

 



 
 

 

  



 
 

1.4.1.1. Οδηγός σύνταξης λεξικού ορολογίας 

 

1. Στους μαθητές που συμμετέχουν στο πρότζεκτ ο δάσκαλος μπορεί να 

αναθέσει διαφορετικούς ρόλους: αποδελτιωτές, λεξικογράφους, αναθεωρητές 

/ διορθωτές, πληκτρολόγους, εκδότες. 

2. Στη συνέχεια ανατρέχουν στη σύνθετη αναζήτηση του ΛΔ2  

συμπληρώνοντας στο πεδίο «ορισμός» τη θεματική περιοχή στην οποία 

εντάσσεται η λέξη που συντομογραφείται από το λεξικό (φυσ.): 

 

 

 

Η σύνθετη αναζήτηση επιστρέφει είκοσι ένα αποτελέσματα από τα οποία, 

ενδεικτικά, παραθέτουμε τα δέκα πρώτα:  

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Δάσκαλος και μαθητές μελετούν από κοινού το γλωσσάρι του βιβλίου που 

θα αποδελτιώσουν (αν αποφασίσουν να συντάξουν ένα λεξικό Φυσικής, θα 

ξεκινήσουν από το βιβλίο της Φυσικής) σε σύγκριση με τα κείμενα από τα 

οποία προκύπτει.  

4. Οι μαθητές διαφοροποιούν το ειδικό λεξιλόγιο από τις λέξεις που είναι 

απλώς δυσνόητες. 

5. Αποδελτιώνουν το ειδικό λεξιλόγιο και καταρτίζουν το λημματολόγιο του 

λεξικού ορολογίας που πρόκειται να συντάξουν, προσθέτοντας τα λήμματα 

που περιλαμβάνει το γλωσσάρι του βιβλίου. 

6. Χρησιμοποιούν τη σύνθετη αναζήτηση (σημασιολογικό πεδίο) στο ΛΚΝ για 

να εντοπίσουν ακόμη περισσότερους όρους. 

7. Για να συντάξουν τους ορισμούς των νέων λημμάτων, χρησιμοποιούν 

ερμηνευτικά λεξικά και λεξικά ορολογίας ως βοηθήματα.  

 

1.4.1.2. Παράδειγμα. Λεξικό όρων της Φυσικής 

Χρησιμοποιούμε το βιβλίο της Φυσικής της Ε΄ Δημοτικού (Φυσικά Ε΄ 

Δημοτικού. Ερευνώ και ανακαλύπτω, Βιβλίο μαθητή, Οργανισμός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα) και συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο («Υλικά 

Σώματα»). 

http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSDIM-E107
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSDIM-E107
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSDIM-E107


 
 

1. Εντοπισμός από τους μαθητές των όρων της Φυσικής στο ΛΔ2 με τη 

βοήθεια της σύνθετης αναζήτησης (αποτελέσματα: ηλεκτρισμός, ήχος, 

ισορροπία κτλ.) και αποθήκευσή τους στο Φάκελο, ώστε να αποτελέσουν το 

πρώτο υλικό για τη σύνταξη του λεξικού όρων της Φυσικής.  

2. Εξοικείωση των μαθητών με το ειδικό λεξιλόγιο μέσω της μελέτης, σε 

συνεργασία με το δάσκαλο, του γλωσσαρίου που παρατίθεται στο τέλος του 

πρώτου κεφαλαίου: 

 

3. Αποδελτίωση του ειδικού λεξιλογίου από το βιβλίο της Φυσικής και 

διαφοροποίησή του από τις λέξεις που είναι απλώς δυσνόητες: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 

Ειδικό λεξιλόγιο Λέξεις που δεν κατανοεί ο 

μαθητής 

αλχημιστής  

ύλη  

Εκλύω 

καθοριστικό 



 
 

ενέργεια 

μείγμα 

μόριο  

άτομο  

στοιχείο  

σωματίδιο  

θεμελιώδη / στοιχειώδη  

σωματίδια 

πρωτόνια / νετρόνια / ηλεκτρόνια 

χημική ένωση  

λίτρο 

ογκομετρικός σωλήνας 

ζυγός σύγκρισης 

σταθμά 

χιλιόγραμμα 

γραμμάριο 

τεμαχίζεται  

υποπολλαπλάσιο 

μικρόκοσμος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΓΜΑΤΑ 

Ειδικό λεξιλόγιο Λέξεις που ίσως δεν κατανοεί ο 

μαθητής 

διήθηση  

φυγοκέντρηση 

απόσταξη 

χρωματογραφία 

μίγματα με ενιαία σύσταση 

Ομογενή μίγματα 

κράμα  

δομικά σωματίδια 

συγκόλληση 

αποσταγμένο νερό 

σκυρόδεμα 

ανακινώ 

διαλογή 

διαχωρισμός απορριμμάτων  

βράγχια 

 

4. Αποδελτίωση του ειδικού λεξιλογίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

γλωσσάρι και προσθήκη του στο λημματολόγιο του λεξικού ορολογίας. 



 
 

5. Εντοπισμός επιπλέον όρων Φυσικής μέσω της σύνθετης αναζήτησης στο 

ΛΚΝ (σημασιολογικό πεδίο). Με τη βοήθεια του δασκάλου, οι μαθητές 

επιλέγουν τους όρους που έχουν θέση σε ένα ειδικό λεξικό για το Δημοτικό.  

6. Βοηθητική χρήση ερμηνευτικών λεξικών και λεξικών ορολογίας για τη 

σύνταξη των ορισμών των νέων λημμάτων.  

  



 
 

1.4.2. Σύνταξη εγκυκλοπαιδικού λεξικού 

Η σύνταξη ενός εγκυκλοπαιδικού λεξικού είναι ένα πρότζεκτ που εξυπηρετεί 

ποικίλες διδακτικές στοχεύσεις και μπορεί να διασυνδεθεί με ποικίλα γνωστικά 

αντικείμενα, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών που θα 

διαγνώσει ο δάσκαλος.  

 

1.4.2.1. Οδηγός σύνταξης εγκυκλοπαιδικού λεξικού 

1. Ανάλυση άρθρων με εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα από ένα ή 

περισσότερα ερμηνευτικά λεξικά. Ξεκινάμε από ερμηνευτικά λεξικά, 

επειδή σε αυτά οι ορισμοί είναι συντομότεροι από ό,τι στα 

εγκυκλοπαιδικά λεξικά και, επομένως, η διαδικασία της ανάλυσής τους 

είναι πιο απλή. 

2. Ανάλυση ενός ή περισσότερων άρθρων από ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό 

(Εικονογραφημένο εγκυκλοπαιδικό λεξικό και πλήρες λεξικό της νέας 

ελληνικής γλώσσας, το Παπυράκι, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός, 

2003, Αθήνα). Αρχικά μπορεί να γίνει από το δάσκαλο και στη συνέχεια 

να δοθεί ως άσκηση στους μαθητές για μια σειρά λημμάτων.  

 Διαπιστώνουμε ότι το άρθρο ενός εγκυκλοπαιδικού λεξικού περιέχει 

τυπικό ορισμό, αλλά και ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες.  

 Παρουσιάζουμε συγκριτικά ένα άρθρο εγκυκλοπαιδικού λεξικού, ένα 

άρθρο εγκυκλοπαίδειας και ένα άρθρο ερμηνευτικού λεξικού, για να 

κατανοήσει ο μαθητής τις διαφορές τους και, επομένως, την 

ιδιαιτερότητα ενός εγκυκλοπαιδικού λεξικού.  

3. Σύνταξη φόρμας με τους κοινούς άξονες των ορισμών που 

περιέχονται σε εγκυκλοπαιδικά λήμματα.  

4. Αναζήτηση του λήμματος από τους μαθητές στο Google και στα 

Σώματα κειμένων (Πύλη για την ελληνική γλώσσα: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html). 

Αξιολόγηση, σε συνεργασία με το δάσκαλο, των αποτελεσμάτων της 

αναζήτησης και αποθήκευση του υλικού που τελικά επιλέγεται σε ένα 

αρχείο word. 



 
 

5. Αποκλεισμός των «έτοιμων» απαντήσεων από λεξικά και 

εγκυκλοπαίδειες και άνοιγμα των σελίδων που υποθέτουμε ότι 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έρευνα. 

6. Βοηθητική χρήση των εικόνων (Google images).  

7. Σύνταξη των άρθρων από τους μαθητές, σε συνεργασία με το 

δάσκαλο, με βάση τη φόρμα με τους άξονες (3). 

8. Σύγκριση – έλεγχος – διόρθωση / βελτίωση με τη βοήθεια ενός ή και 

περισσότερων ερμηνευτικών και εγκυκλοπαιδικών λεξικών. 

 

1.4.2.2. Παράδειγμα. Σύνταξη ζωολογικού λεξικού 

Ως παράδειγμα προτείνουμε τη σύνταξη ενός ζωολογικού λεξικού, το οποίο 

θα απαρτίζεται από λήμματα των ΛΔ που αφορούν ζώα, αλλά και από νέα 

λήμματα που θα συντάξουν οι μαθητές σε συνεργασία με το δάσκαλο. 

 Αναζήτηση στα ΛΔ των λημμάτων που αφορούν ζώα.  

 Αποθήκευση στο Φάκελο των λημμάτων που εντοπίζονται στα ΛΔ και 

καταγραφή όσων δεν περιέχονται σε αυτά σε ένα αρχείο word. 

 Σύνταξη του λημματολογίου, που αποτελείται αφενός από τα λήμματα 

που υπάρχουν στα ΛΔ και αφετέρου από αυτά που έχουν επισημανθεί 

ως ελλείψεις ή που τα προτείνουν οι ίδιοι οι μαθητές. 

 Επικόλληση του περιεχομένου του φακέλου στο αρχείo word και 

σύνταξη των λημμάτων που δεν περιλαμβάνονται στα ΛΔ. 

 

λ. κοάλα 

 

i. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 Σώματα Νέων ελληνικών κειμένων 

κοάλα (5) [κοάλα - N+Anl:Nns:Gns:Ans:Vns:Nnp:Gnp:Anp:Vnp] 

α. N1215 P001 L002 …   ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Το τελευταίο τών κοάλα| «Άσλεϊ η 

Τυχερούλα». Το κοάλα δέχ… 

β. N1215 P002 L003 …τών κοάλα| «Άσλεϊ η Τυχερούλα». Το κοάλα 

δέχεται τις φροντίδες των γιατρών … 

γ. N1215 P003 L004 …ς των γιατρών| Ένα μοναχικό θηλυκό κοάλα, που 

βρήκε καταφύγιο στην κορυφή ε… 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/corpora/search.html?lq=%CE%BA%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1
javascript:mT('2,1215',%20'77639',%20'34473');
javascript:mT('2,1215',%20'77639',%20'34474');
javascript:mT('2,1215',%20'77639',%20'34475');


 
 

δ. N1215 P003 L005 …ρόκειται για το μοναδικό από τα 20 κοάλα του 

εθνικού δρυμού της Τιντμπιμπίλ… 

ε. N1215 P004 L006 …ειμένου να κατεβάσουν το φοβισμένο κοάλα. Η 

«Άσλεϊ η Τυχερούλα», όπως την ο… 

 

 Google 

Στην περίπτωση αυτή, κατά την αναζήτησή μας στο διαδίκτυο, δεν 

αποκλείουμε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, αφού το ζητούμενο δεν είναι 

να εντοπίσουμε κάποια σημασία μέσα από τις χρήσεις μιας λέξης, αλλά 

χρειαζόμαστε πηγές για να συλλέξουμε πληροφορίες προκειμένου να 

συντάξουμε ένα εγκυκλοπαιδικό λήμμα.  

 

α. Κοάλα - Βικιπαίδεια 

el.wikipedia.org/wiki/Κοάλα  

Το κοάλα (Φασκόλαρκτος ο στακτόχρους - Phascolarctos cinereus) είναι 

μαρσιποφόρο φυτοφάγο ζώο που ζει στην Αυστραλία, μόνος εκπρόσωπος 

της... 

 Ονομασία -  Χαρακτηριστικά -  Κύκλος ζωής -  Διατροφή και Συμπεριφορά 

β. Άγρια Ζώα - Το Κοάλα - YouTube 

► 2:05► 2:05 

www.youtube.com/watch?v=J1tq8ZXB_qQ  

24 Νοε 2012 - Μεταφορτώθηκε από Eleftherios Katsaros 

Ποια είναι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του πανέμορφου Κοάλα και σε ποιο 

μοναδικό περιβάλλον ζει; Ο Κύριος Σωστός απαντάει σε ερωτήσεις... 

γ. Κοάλα - Φρικηπαίδεια 

frikipaideia.wikia.com/wiki/Κοάλα  

Τα πάντα όλα, και τα κοάλα τίποτα...” - Ο Μέγας Αλέφαντος Χαριτωμένα 

ζωάκια που τρέφονται με... 

δ. Exerevnites.com::Η μαγεία της φύσης::Κοάλα 

www.exerevnites.com/content/natur/na_koala  

Κοάλα. Πού θα τα συναντήσεις; Τα πιο πολλά και ξακουστά κοάλα θα τα 

συναντήσεις αν ταξιδέψεις μέχρι την Αυστραλία, ειδικά στις ανατολικές 

περιοχές της. 

ε. κοάλα - Βικιλεξικό 

el.wiktionary.org/wiki/κοάλα  

javascript:mT('2,1215',%20'77639',%20'34476');
javascript:mT('2,1215',%20'77639',%20'34477');
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1#.CE.9F.CE.BD.CE.BF.CE.BC.CE.B1.CF.83.CE.AF.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1#.CE.A7.CE.B1.CF.81.CE.B1.CE.BA.CF.84.CE.B7.CF.81.CE.B9.CF.83.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1#.CE.9A.CF.8D.CE.BA.CE.BB.CE.BF.CF.82_.CE.B6.CF.89.CE.AE.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1#.CE.94.CE.B9.CE.B1.CF.84.CF.81.CE.BF.CF.86.CE.AE_.CE.BA.CE.B1.CE.B9_.CE.A3.CF.85.CE.BC.CF.80.CE.B5.CF.81.CE.B9.CF.86.CE.BF.CF.81.CE.AC
http://www.youtube.com/watch?v=J1tq8ZXB_qQ
http://www.youtube.com/watch?v=J1tq8ZXB_qQ
http://frikipaideia.wikia.com/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://www.exerevnites.com/content/natur/na_koala
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%BF%CE%AC%CE%BB%CE%B1


 
 

Flag of Greece.svg Ελληνικά (el) [ ]. WikiLettreMini.svg Η σελίδα αυτή 

χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε το Βικιλεξικό επεκτείνοντάς την! Friendly 

Female Koala.JPG ... 

στ. Ανέκδοτο: Κοάλα 

asteiakia.gr/anekdota/koala  

Ανέκδοτο: –Γιατί έπεσε ένα κοάλα από το δέντρο; –Γιατί νόμιζε πως ήταν 

νεκρό! –Γιατί έπεσε το δεύ.. 

ζ. Hotel Koala, KosIsland, Greece - koalahotel.gr 

www.koalahotel.gr/ Μετάφραση αυτής της σελίδας 

Hotel Koala in Kos Island located near Kos town center. A friendly, 

hospitable, family run Hotel. 

 

ii. Βοηθητική χρήση εικόνων 

Google εικόνες 

 

 

iii. Αναζήτηση στα ΛΔ λημμάτων που αφορούν ζώα. Άξονες ορισμών 

Είναι προφανές, από τα πρώτα κιόλας αποτελέσματα της αναζήτησης στο 

Google, ότι το λήμμα αφορά ένα ζώο. Προκειμένου λοιπόν να το 

περιγράψουμε, ανατρέχουμε πρώτα στα ΛΔ, για να εντοπίσουμε λήμματα που 

αφορούν ζώα, ώστε να τα αναλύσουμε καταγράφοντας τους άξονες βάσει των 

οποίων έχουν συνταχθεί οι ορισμοί τους. 

 

 

 

 

 

 

http://asteiakia.gr/anekdota/koala
http://www.koalahotel.gr/
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.koalahotel.gr/&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D930%26bih%3D387


 
 

 

ΛΔ1  

 

Αποθηκεύουμε τα λήμματα στον φάκελο:  

 

 

 

 

Σε συνεργασία με τους μαθητές, εντοπίζουμε τους άξονες που 

χρησιμοποιούνται για τον ορισμό ενός ζώου και αποδομούμε τα σχετικά 

λήμματα. Το κέρδος από τη διαδικασία αυτή έγκειται στην άσκηση της κριτικής 

ικανότητας των μαθητών και είναι σαφώς μεγαλύτερο σε σύγκριση με τη 

διαδικασία της σύνταξης ενός λήμματος με έτοιμους άξονες. Από την άλλη 

όμως, η διαδικασία αυτή ξεπερνά τις δυνατότητες των παιδιών αυτής της 



 
 

ηλικίας και επομένως δεν μπορεί να είναι αποδοτική χωρίς τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού. 

 Αναλύοντας, λοιπόν, τα παραπάνω παραδείγματα διαπιστώνουμε ότι 

χρησιμοποιούνται οι εξής άξονες:  

 Μέγεθος: γάτα: Η γάτα είναι ένα μικρό ζώο. άλογο: είναι ένα μεγάλο 

ζώο. 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα 

άλλα ζώα: γάτα: μαλακή γούνα και μυτερά νύχια. Έχει μικρά μυτερά 

αυτιά και μουστάκια. 

 Φωνή: άλογο: Όταν φωνάζει, το άλογο χλιμιντρίζει. γάτα: όταν 

φωνάζει, νιαουρίζει. Σκύλος: Κάνει γαβ γαβ, δηλαδή γαβγίζει. 

 Ιδιότητες: άλογο: Τρέχει γρήγορα. σκύλος είναι ένα ήμερο, κατοικίδιο 

ζώο. 

 Χρησιμότητα: Σκύλος: είναι φύλακας του σπιτιού και των ανθρώπων. 

 

iv. Βοηθητική αναζήτηση του λήμματος σε ηλεκτρονικές 

εγκυκλοπαίδειες και λεξικά – συμπλήρωση αξόνων  

 

ΛΚΝ  

 

 Εξωτερικά χαρακτηριστικά 

 Καταγωγή – διαβίωση 

 Διατροφή 

 

Wikipedia  

 

 Εξωτερικά χαρακτηριστικά 

 Διαβίωση 



 
 

 Διατροφή  

 Κατάσταση προστασίας 

 Αποτυπώματα  

 

v. Τελικοί άξονες για τη σύνταξη του άρθρου 

Επιλέγουμε τους άξονες που κρίνουμε απαραίτητους για ένα ερμηνευτικό 

λεξικό του Δημοτικού. Αποφεύγουμε τις λεπτομέρειες που θα μπορούσαμε να 

συναντήσουμε σε ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό και κρατούμε τα στοιχεία που 

αποτυπώνουν τις ιδιαιτερότητες του ζώου, το οποίο επιχειρούμε να ορίσουμε.  

 Εξωτερικά χαρακτηριστικά  

 Καταγωγή – διαβίωση  

 Τροφή  

 

vi. Πρόταση για την τελική διαμόρφωση του άρθρου 

κοάλα το. μικρόσωμο ζώο με μάρσιπο, που ζει στην Αυστραλία και τρέφεται 

με φύλλα ευκαλύπτου. 

  



 
 

2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Μορφολεξικό. Μορφολογία, λεξιλόγιο και ορθογραφία 

Το Μορφολεξικό προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά προς την κατεύθυνση 

της διδασκαλίας της μορφολογίας σε σχέση με το λεξιλόγιο και την 

ορθογραφία, και με παράλληλη χρήση των ΛΔ και του ΛΚΝ.  

 

2.1. Παραγωγή, σύνθεση, ομωνυμία 

Το Μορφολεξικό, μέσω της μορφολογικής επίγνωσης, μπορεί να υποστηρίξει 

τόσο τη διδασκαλία της ορθογραφίας όσο και τη διδασκαλία του λεξιλογίου 

μέσω της παραγωγής (λεξικό οικογενειών λέξεων), της σύνθεσης (πρώτα και 

δεύτερα συνθετικά) και της ομωνυμίας (ομώνυμα πρώτα και δεύτερα 

συνθετικά).  

 Η διδασκαλία της παραγωγής, της σύνθεσης και της ομωνυμίας 

λειτουργούν ως αποτελεσματικές στρατηγικές κατάκτησης της σημασιολογικής 

και μορφολογικής επίγνωσης και συμβάλλουν στην κατάκτηση του λεξιλογίου 

και της ορθογραφίας. 

 

  



 
 

2.1.1. Παραγωγή 

Τα ΛΔ παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και συγκεκριμένα 

σε ορισμένα λήμματα παραθέτουν οικογένειες λέξεων. Το ΛΔ1 παραθέτει με 

τη μορφή παραδείγματος μια ή περισσότερες λέξεις που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια ενώ ΛΔ2 τις παραθέτει κανονικά στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

ΛΔ1 

 

ΛΔ2  

 

 

2.1.1.1. Παράδειγμα. Λεξικό οικογενειών λέξεων 

Το πιο πρόσφορο ίσως υλικό για τη διδασκαλία της παραγωγής, προς την 

κατεύθυνση της αξιοποίησης των ΛΔ, είναι οι οικογένειες λέξεων. Και τα δύο 

ΛΔ εντάσσουν στις πληροφορίες τους τις οικογένειες λέξεων, το ΛΔ1 με τη 

μορφή παραδείγματος που περιέχει μία ή περισσότερες παράγωγες λέξεις, 

ενώ το ΛΔ2 τις παραθέτει σε ξεχωριστό πεδίο (2.1.1. Παραγωγή) 

 

 



 
 

 

2.1.1.1.1. Οδηγός σύνταξης 

Το υλικό μπορεί να συγκεντρωθεί ως εξής:  

i. Αξιοποίηση των παραπεμπτικών λημμάτων του ΛΔ1: 

 

 

 

ii. Αξιοποίηση των λέξεων που περιέχονται στο “πράσινο τμήμα” του 

ΛΔ1 (λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια): 

 

 



 
 

 

 

i  

 

 

 



 
 

ii. Αξιοποίηση των οικογενειών λέξεων που περιέχονται σε ορισμένα 

άρθρα του ΛΔ2: 

2.1.1.1.2. Διδακτική αξιοποίηση του λεξικού οικογενειών λέξεων 

Η χρησιμότητα ενός λεξικού οικογενειών λέξεων για τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου είναι αυτονόητη, επιπρσθετα όμως το υλικό του είναι κατάλληλο για 

τη διδασκαλία της ορθογραφίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Παράδειγμα: -ιση, -ηση 

 

i. Αναζήτηση στα ΛΔ: %ιση, %ηση:  

 

 

%ιση 

 

  

%ηση 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Αποθήκευση των λημμάτων στον φάκελο:  

 

%ιση:  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

%ηση  (παραθέτουμε ενδεικτικά): 

 

 



 
 

 

 

 

 

ii. Αναζήτηση στο λεξικό οικογενειών λέξεων 

Για τις ανάγκες του παραδείγματος, ανατρέχουμε στις οικογένειες λέξεων του 

ΛΔ2 και συγκεκριμένα στα λήμματα που μας επέστρεψε η προηγούμενη 

αναζήτηση.  

 

 

 



 
 

 

iii. Συμπέρασμα  

Παρατηρώντας το υλικό, καταλήγουμε επαγωγικά στο συμπέρασμα ότι τα 

περισσότερα ουσιαστικά που γράφονται με -ι (-ιση) παράγονται από ρήματα 

σε -ίζω, ενώ αυτά που γράφονται με -ηση παράγονται από ρήματα σε -ώ.   

 

iv. Επιβεβαίωση μέσω της ετυμολογίας  

Παραθέτουμε ενδεικτικά:  

ΛΔ2 [λόγ. < αρχ. ἄσκησις < ἀσκῶ] 

ΛΔ2 [µεσν. απεικόνισις < ἀπὸ + εἰκονίζω] 

 

v. Ένταξη στον Ανοιχτό ορθογραφικό οδηγό 

Ανατρέχουμε στις κατηγορίες λαθών και καταγράφουμε τον κανόνα και τα 

παραδείγματα στην οικεία κατηγορία (λάθη που γίνονται στις καταλήξεις).  

 

2.1.1.2. Συνοπτικός οδηγός δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του Μορφολεξικού και 

θα περιγραφούν εδώ με συντομία προσφέρονται για τη διδασκαλία τόσο του 

λεξιλογίου όσο και της ορθογραφίας, και η λογική της παράθεσής τους είναι 

ενδεικτική, ώστε να αποτελέσουν έναυσμα για συμπλήρωση και εμπλουτισμό 

τους από το δάσκαλο.  

i.  

α. Αναζήτηση λέξεων με το επίθημα - είο στα ΛΔ και στο ΛΚΝ. 

β. Αποτύπωση, σε συνεργασία με το δάσκαλο, της σημασίας των λέξεων.  

γ. Καταγραφή συμπερασμάτων για τη σχέση μορφολογίας και σημασίας.  

β. Αναζήτηση του επιθήματος -ειο στο Μορφολεξικό και έλεγχος των 

συμπερασμάτων. 

ii.  

α. Επιλογή προθημάτων και επιθημάτων από το Μορφολεξικό.  

β. Αναζήτηση των σημασιών τους στο Μορφολεξικό από τους μαθητές.  

γ. Επιλογή παραδειγμάτων από τα ΛΔ και το ΛΚΝ και αντιστοίχιση από 

τους μαθητές στις σημασίες που έχουν καταγράψει.  

δ. Ένταξη των παραδειγμάτων στις αντίστοιχες σημασίες του 

Μορφολεξικού.  



 
 

iii.  

α. Επιλογή προθημάτων και επιθημάτων από το Μορφολεξικό.  

β. Αναζήτηση από τους μαθητές στα ΛΔ και στο ΛΚΝ παράγωγων λέξεων 

από τα προθήματα και τα επιθήματα που επιλέξαμε, ή επινόηση δικών 

τους.  

γ. Ένταξη των παραδειγμάτων στις αντίστοιχες σημασίες του 

Μορφολεξικού. 

iv. 

α. Επιλογή κειμένου που περιέχει λέξεις παράγωγες με προθήματα ή 

επιθήματα.  

β. Εντοπισμός από τους μαθητές επιθημάτων και προθημάτων σε λέξεις 

του κειμένου με τη βοήθεια του Μορφολεξικού.  

v.  

α. Κατάταξη, σε δύο στήλες, προθημάτων και επιθημάτων από το 

Μορφολεξικό (στην πρώτη στήλη) και λέξεων που παράγονται από αυτά, 

τις οποίες μπορούμε να δανειστούμε από τα παραδείγματα του 

Μορφολεξικού (στη δεύτερη στήλη).  

β. Αντιστοίχιση από τους μαθητές των λέξεων με τα προθήματα που 

περιέχουν.  

vi. 

α. Επιλογή ενός κειμένου στο οποίο παρεμβαίνουμε γράφοντας τα 

προθήματα και τα επιθήματα με ανορθόγραφο τρόπο.  

β. Διόρθωση των ορθογραφικών λαθών από τους μαθητές με τη βοήθεια 

του Μορφολεξικού.  

vii. 

α. Διόρθωση ορθογραφικών λαθών από τους μαθητές σε κείμενα που έχουν 

συντάξει οι ίδιοι, εστιάζοντας σε λάθη που έχουν επισημανθεί σε προθήματα 

και επιθήματα (Μορφολογία και ορθογραφία. Ανοιχτός ορθογραφικός οδηγός 

και κατηγορίες λαθών) με τη βοήθεια της κάρτας αυτοδιόρθωσης και του 

Μορφολεξικού. 

 

  



 
 

2.1.2. Σύνθεση  

Το ΛΔ2 παραθέτει, σε ορισμένα λήμματα, σύνθετες λέξεις:  

 

 

Συνεπώς, έχουμε την ευχέρεια να αξιοποιήσουμε το πεδίο αυτό σε 

συνδυασμό με το Μορφολεξικό το οποίο περιέχει επίσης πρώτα και δεύτερα 

συνθετικά, προκειμένου να σχεδιάσουμε ποικίλες δραστηριότητες με στόχο τη 

μορφολογική επίγνωση, επιδιώκοντας παράλληλα τη σημασιολογική και την 

ορθογραφική επίγνωση.  

  



 
 

2.1.2.1. Σύνθεση και ορθογραφία 

Παράδειγμα 1 

Έκλεισα τα μάτια μου. Και τότε έγινε κάτι υπέροχο: σιγά σιγά έσβησε το σημερινό 

Κολωνάκι. Το δικό μου Κολωνάκι, η δική μου Δεξαμενή, η συνοικία των παιδικών 

μου χρόνων είναι αθάνατη! Οι δρόμοι γεμίζουν νεοκλασικά σπίτια, κάθε πόρτα κι 

ένας φίλος! Οι περισσότεροι δρόμοι είναι χωματόδρομοι. Οι πλανόδιοι πωλητές: Ο 

ψαράς με το πανέρι στο κεφάλι: «Φρέσκα ψάρια, πάρτε φρέσκα ψάρια!». Ο γαλατάς, 

πρωί και σούρουπο, με τα γιαούρτια ισορροπημένα δεξιά και αριστερά πάνω στη 

μακριά βέργα: «Γιαούρτι προοοόβειο!». Ο παγοπώλης στα σκαλιά της Λουκιανού. 

Οι φωνές των παιδιών που παίζουν ξένοιαστα στους δρόμους, μέχρι να σκοτεινιάσει, 

μέχρι ν' ακουστεί η φωνή της μητέρας: «Φροσούλα, Αννούλα, ελάτε, τρώμε!...». 

(Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού, Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου, Ξανθίππου 5,  εκδ. Πατάκη, 

Aθήνα, 1999) 

i.  

Εντοπισμός των σύνθετων λέξεων του κειμένου, σε συνεργασία με την τάξη, 

και αναλύση στα συνθετικά τους από τους μαθητές.  

 

ii. 

Έλεγχος της άσκησης από τους μαθητές με τη βοήθεια του Μορφολεξικού.  

 

Παράδειγμα 2 

i. 

Διερεύνηση του ερωτήματος που αφορά την ορθογραφία της λέξης 

συμμετρία (διπλό μ), από κοινού με τους μαθητές.  

ii. 

Αναζήτηση στο ΛΚΝ (συμμ%). Εδώ παραθέτουμε τις 7 από τις 33 εγγραφές. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9


 
 

 

 

 

iii.  

Εστιάζοντας στο ετυμολογικό μέρος των λημμάτων, προσπαθούμε να 

αντλήσουμε την απάντηση στο ερώτημα, από κοινού με τους μαθητές.  

iv.  

Ανατρέχουμε βοηθητικά στο Μορφολεξικό, στο λήμμα συν-, και προσθέτουμε 

τα παραδείγματα που συγκεντρώσαμε.  

 

2.1.2.2. Σύνθεση και Μορφολεξικό. Εμπλουτισμός με παραδείγματα 

Το Μορφολεξικό μπορεί να εμπλουτιστεί με παραδείγματα από το ΛΔ2 και 

από τα λήμματά του που παραθέτουν σύνθετες λέξεις, επίσης όμως από το 

ΛΚΝ.  

 

 



 
 

i. Αναζήτηση πρώτων συνθετικών στο Μορφολεξικό 

 

 

 

ii. Αναζήτηση στο ΛΚΝ των σύνθετων λέξεων με πρώτο συνθετικό το 

κοινο- 

Αποκλείουμε το λ. κοινο-, το οποίο δίνει έτοιμες απαντήσεις και, επομένως, 

ακυρώνει την άσκηση. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

iii. Ένταξη των παραδειγμάτων στις οικείες σημασίες του Μορφολεξικού 

 

iv. Tελικός έλεγχος από το ΛΚΝ 

 

  



 
 

2.1.2.3. Συνοπτικός οδηγός δραστηριοτήτων 

i. 

α. Επιλoγή πρώτων και δεύτερων συνθετικών από το Μορφολεξικό.  

β. Αναζήτηση των σημασιών τους στο Μορφολεξικό από τους μαθητές.  

γ. Επιλογή παραδειγμάτων από τα ΛΔ και το ΛΚΝ και αντιστοίχισή τους με 

τις σημασίες. 

δ. Ένταξη των παραδειγμάτων στις αντίστοιχες σημασίες του 

Μορφολεξικού.  

ii.  

α. Επιλογή πρώτων και δεύτερων συνθετικών από το Μορφολεξικό.  

β. Αναζήτηση από τους μαθητές σύνθετων λέξεων στα ΛΔ και στο ΛΚΝ με 

τα πρώτα και δεύτερα συνθετικά που επιλέξαμε ή / και καταγραφή 

σύνθετων λέξεων που θα προτείνουν οι μαθητές.  

γ. Ένταξη των παραδειγμάτων στις αντίστοιχες σημασίες του 

Μορφολεξικού.  

iii.  

α. Κατάταξη σε δύο στήλες πρώτων και δεύτερων συνθετικών από το 

Μορφολεξικό (στην πρώτη) και σύνθετων λέξεων που προέρχονται από 

αυτά, οι οποίες μπορεί να είναι παραδείγματα δανεισμένα από το 

Μορφολεξικό (στη δεύτερη). 

β. Αντιστοίχιση των σύνθετων λέξεων με τα πρώτα και τα δεύτερα 

συνθετικά που περιέχουν.  

iv. 

α. Αναζήτηση σύνθετων λέξεων στο ΛΔ2 (αναζήτηση στο σώμα των 

λημμάτων).  

β. Ανάλυση λέξεων στα συνθετικά τους με τη βοήθεια του Μορφολεξικού.  

 

  



 
 

2.1.3. Ομωνυμία: Μορφολογία – σημασία – ορθογραφία 

Το ΛΔ2 περιλαμβάνει στο παράρτημά του ειδικό κεφάλαιο για ομώνυμα και 

παρώνυμα (Παράρτημα). Η διδασκαλία της ομωνυμίας μπορεί να 

συμπεριλάβει επίσης ομώνυμα πρώτα και δεύτερα συνθετικά με πολλαπλά 

μαθησιακά οφέλη. 

 

Παράδειγμα: Ομώνυμα πρώτα και δεύτερα συνθετικά: ψηλο-/ψιλο-  

Επιλέγουμε δύο ομώνυμα πρώτα συνθετικά, στοχεύοντας στην κατάκτηση 

από μέρους των μαθητών της σημασιολογικής και ορθογραφικής επίγνωσης, 

καθώς και της σχέσης ανάμεσα στη σημασία και στην ορθογραφία. Οι 

μαθητές μπορούν να λύσουν τυχόν απορίες τους όσον αφορά την 

ορθογραφική διαφοροποίηση των δύο πρώτων συνθετικών ανατρέχοντας 

απευθείας στο Μορφολεξικό. Προτιμότερο όμως είναι να καταλήξουν στην 

απάντηση αυτή επαγωγικά, συλλέγοντας και εξετάζοντας παραδείγματα, και 

να χρησιμοποιήσουν το Μορφολεξικό μόνο βοηθητικά. 

 

i. Αναζήτηση στο ΛΚΝ λέξεων με τα πρώτα συνθετικά που έχουμε 

επιλέξει 

Συγκεντρώνουμε όλες τις λέξεις του ΛΚΝ με ένα συγκεκριμένο πρώτο 

συνθετικό, χρησιμοποιοώντας την αναζήτηση τμήματος λέξης. Έτσι θα έχουμε 

στη διάθεσή μας ικανοποιητικό υλικό προκειμένου τα παιδιά να είναι σε θέση 

να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και να αντιληφθούν γιατί ορθογραφούμε 

διαφορετικά τα δύο ομώνυμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/Resources/files/document/lex_first_grade/parartimataD-ST.pdf


 
 

ψηλο% 

 

 

 

ψιλο% 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

ii. Διατύπωση συμπερασμάτων 

Μελετώντας τα παραδείγματα οι μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου, 

καταλήγουν με επαγωγικό τρόπο στη διατύπωση των συμπερασμάτων τους 

όσον αφορά τη σημασιολογική διαφοροποίηση του ζεύγους των ομώνυμων 

πρώτων συνθετικών.  

 

 

 

 

 



 
 

iii. Αναζήτηση στο Μορφολεξικό 

Έλεγχος των συμπερασμάτων με την αναζήτηση των ομωνύμων στο 

Μορφολεξικό:  

 

 

 



 
 

 

iv. Ένταξη παραδειγμάτων στο Μορφολεξικό και στον Ανοιχτό 

Ορθογραφικό Οδηγό 

Εντάσσουμε τα παραδείγματα που επιλέγουμε από τα λήμματα του ΛΚΝ στην 

οικεία κατηγορία του Ανοιχτού ορθογραφικού οδηγού (ομωνυμία). 

  



 
 

2.2. Μορφολογία και ορθογραφία. Ανοιχτός ορθογραφικός οδηγός και 

κατηγορίες λαθών 

Το Μορφολεξικό είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί επίσης για τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας. Ο δάσκαλος μπορεί να σχεδιάσει ένα ετήσιο πρότζεκτ με 

απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός Ανοιχτού ορθογραφικού οδηγού. Η 

καινοτομία του Οδηγού αυτού έγκειται στο ότι δεν είναι ένας έτοιμος 

Ορθογραφικός οδηγός, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων στους οποίους θα 

βασιστεί ο μαθητής για να διορθώσει τα λάθη στα κείμενά του, αλλά 

προτείνεται ως μια δραστηριότητα η οποία λειτουργεί αντίστροφα.  

 Η σύνταξή του, ανατρέποντας τις συνήθεις πρακτικές εκμάθησης της 

ορθογραφίας, προκύπτει από τα λάθη του μαθητή και η δομή του ακολουθεί 

τις κατηγορίες λαθών. Επίσης, όσον αφορά τη χρήση της μεταγλώσσας, αυτή 

δεν εμφανίζεται κανονιστικά, αλλά προκύπτει επαγωγικά, περιγράφοντας ό,τι 

ακριβώς παρατηρεί ο μαθητής στα παραδείγματα (διορθωμένων) λαθών που 

έχει συγκεντρώσει. Τέλος, ο Οδηγός είναι ανοιχτός, με την έννοια ότι αποτελεί 

μια εργασία σε πρόοδο, η οποία παρακολουθεί τη γλωσσική διδασκαλία σε 

ετήσια βάση ή ακόμη και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και εμπλουτίζεται συνεχώς με κατηγορίες λαθών και αντίστοιχα 

παραδείγματα. 

 Η σύνταξη του Οδηγού βασίζεται στην αρχή της μορφολογικής επίγνωσης 

και υποστηρίζεται από το Μορφολεξικό. Η διδασκαλία θα περιοριστεί στα 

λάθη που αφορούν τη μορφολογία και, επομένως, δεν στοχεύει σε λάθη που 

σχετίζονται π.χ. με τη φωνητική και τη φωνολογία ή τον τονισμό. Στον Οδηγό 

θα μπορούσαν, ωστόσο, να συμπεριληφθούν και λάθη που οφείλονται στην 

ομωνυμία και συγκεκριμένα στην ομωνυμία προθημάτων, επιθημάτων και 

πρώτων ή δεύτερων συνθετικών. 

 

Παράδειγμα. Αξιοποίηση Ανοιχτού Ορθογραφικού Οδηγού και 

κατηγοριών λαθών 

Είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ότι ο δάσκαλος δεν είναι απαραίτητο να 

υιοθετήσει το σύνολο της διδακτικής πρότασης, αλλά έναν συνδυασμό των 

επιμέρους σταδίων ή ακόμα και ένα μόνο στάδιο (π.χ. χρήση της κάρτας 

αυτοδιόρθωσης).  



 
 

i. Διδασκαλία κατηγοριών λαθών. Λάθη που συνδέονται με τη 

μορφολογία 

α. Λάθη στα παραγωγικά επιθήματα (παραγωγικές καταλήξεις).  

β. Λάθη στα κλιτικά επιθήματα (καταλήξεις). Ονοματικό – ρηματικό 

κλιτικό σύστημα.  

γ. Λάθη σε παράγωγες ή σύνθετες λέξεις. 

δ. Ομωνυμία 

 Σε λέξεις 

 Σε προθήματα, επιθήματα και πρώτα ή δεύτερα συνθετικά 

 Σε κλιτικά επιθήματα 

 

ii. Κάρτα αυτοδιόρθωσης 

Εφοδιάζουμε τους μαθητές με μια κάρτα αυτοδιόρθωσης, την οποία 

συντάσσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες λαθών. Με τη βοήθεια της 

κάρτας οι μαθητές διορθώνουν μόνοι τους τα ορθογραφικά λάθη: 

 Κάνε έναν έλεγχο στις καταλήξεις (δακρίζω αντί δακρύζω, αγάπισαν αντί 

αγάπησαν). 

 Κάνε έναν έλεγχο σε προθήματα και επιθήματα. 

 Κάνε έναν έλεγχο στα πρώτα ή δεύτερα συνθετικά. Μήπως τα 

μπέρδεψες με κάποια που είναι ομώνυμα με αυτά; (ψιλόλιγνος αντί 

ψηλόλιγνος). 

 Μήπως μπέρδεψες μεταξύ τους ομώνυμες λέξεις; (ρήμα – ρίμα) 

 

iii. Διόρθωση ανορθόγραφου κειμένου από τους μαθητές 

Δίνουμε στους μαθητές ένα ανορθόγραφο κείμενο, για να διορθώσουν τα 

λάθη με τη βοήθεια της κάρτας αυτοδιόρθωσης. Τους ζητούμε να κάνουν την 

ίδια εργασία και με δικά τους γραπτά.  

 

iv. Αναζήτηση στο Μορφολεξικό 

Οι μαθητές ανατρέχουν στο Μορφολεξικό για να διορθώσουν λάθη σε 

προθήματα, επιθήματα, πρώτα και δεύτερα συνθετικά. 

 

 



 
 

v. Ενημέρωση του Ανοιχτού ορθογραφικού οδηγού 

Οι μαθητές ενημερώνουν τον Οδηγό με τις διορθωμένες λέξεις, τις οποίες 

εντάσσουν στις οικείες κατηγορίες λαθών. Για παράδειγμα, η λέξη ψιλόλιγνος, 

που διορθώθηκε σε ψηλόλιγνος, εντάσσεται στην κατηγορία που αφορά την 

ομωνυμία μεταξύ πρώτων συνθετικών. 

  



 
 

3. Ετυμολογία  

Πληροφορίες ετυμολογικού χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται μόνο στο ΛΔ2. Η 

ανάγνωση και η αποκρυπτογράφηση του ετυμολογικού τμήματος του 

λήμματος είναι απαραίτητη, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να 

αξιοποιήσουν τις πληροφορίες, αλλά και να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενό τους την ετυμολογία. Ο δάσκαλος 

αναλαμβάνει να εξοικειώσει τα παιδιά με τις έννοιες που χρησιμοποιούνται 

στο ετυμολογικό τμήμα (π.χ. δάνειο, αντιδάνειο, μεταφραστικό δάνειο) και να 

τους παρουσιάσει βασικές πληροφορίες για την ιστορία της γλώσσας, 

προκειμένου να αντιληφθούν τα στοιχεία που παρατίθενται στο ετυμολογικό 

τμήμα του λήμματος για την προέλευση λέξεων από την αρχαία ελληνική, την 

ελληνιστική ή τη μεσαιωνική περίοδο.  

 

3.1. Συνοπτικός οδηγός δραστηριοτήτων 

i.  

1. Εντοπισμός μέσω της σύνθετης αναζήτησης των λέξεων που 

προέρχονται από τη γαλλική, την αγγλική ή την ιταλική γλώσσα και 

αποθήκευσή τους στο φάκελο.  

2. Συζήτηση με τους μαθητές για τη σχέση της γλώσσας με τον πολιτισμό 

και συγκεκριμένα με την επιστήμη και την τεχνολογία. 

3. Εντοπισμός των λέξεων που αποτυπώνουν τη σχέση γλώσσας και 

επιστήμης – τεχνολογίας.  



 
 

 

 



 
 

 

 

ii.  

1. Εντοπισμός μέσω της σύνθετης αναζήτησης των λέξεων που 

προέρχονται από μια συγκεκριμένη ξένη γλώσσα.  

2. Αποθήκευσή τους στο φάκελο.  

3. Επανάληψη της σύνθετης αναζήτησης στο ΛΚΝ για τον εντοπισμό 

περισσότερων λέξεων από την ξένη γλώσσα που έχουμε επιλέξει.  

4. Αποθήκευσή τους στον αντίστοιχο φάκελο.  

5. Αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώσαμε για τη σύνταξη ενός λεξικού 

με λέξεις που προέρχονται από την ξένη γλώσσα που επιλέξαμε.  

 

 

iii. 

1. Αποθήκευση στο φάκελο όλων των λέξεων που προέρχονται από 

συγκεκριμένες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, ιταλική, τουρκική κτλ. 



 
 

2. Παρατήρηση του τρόπου κλίσης των δανείων (κλιτικά επιθήματα – 

καταλήξεις) και συζήτηση για την ενσωμάτωση των δάνειων λέξεων στο 

κλιτικό σύστημα της ελληνικής (προσαρμοσμένα δάνεια).  

3. Εντοπισμός λέξεων που δεν έχουν ενταχθεί στο κλιτικό σύστημα της 

ελληνικής και παραμένουν άκλιτες (μη προσαρμοσμένα δάνεια): π.χ. ζενίθ, 

ναδίρ, μετρό.  

4. Εντοπισμός στο ΛΚΝ μέσω της σύνθετης αναζήτησης των άκλιτων 

λέξεων. 

5. Επιλογή των δάνειων λέξεων και αποθήκευσή τους στο φάκελο.  

iv. 

1. Αναζήτηση των λέξεων που προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά.  

2. Καταγραφή, με τη βοήθεια ενός λεξικού της αρχαίας ελληνικής, των 

λέξεων που έχουν διατηρήσει τη σημασία τους από τα αρχαία ελληνικά και 

αυτών που έχουν μεταβάλει τη σημασία τους.  

v. 

1. Αναζήτηση των λέξεων που προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά.  

2. Επισήμανση από τους μαθητές των λέξεων που δεν κατανοούν.  

3. Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του λόγιου λεξιλογίου (οι λέξεις 

που προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά και οι μαθητές δεν τις κατανοούν 

συχνά ανήκουν στο λόγιο λεξιλόγιο): π.χ. αγέλη, αγανακτώ, αγροίκος, 

άβουλος, αγνοώ, αγορεύω.  

  



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Αξιοποίηση του υλικού ενός άρθρου  

 

Το άρθρο ενός λεξικού περιέχει κατά τεκμήριο αξιόπιστες πληροφορίες, 

στοιχείο που το καθιστά, εκτός των άλλων, πολύτιμη πρώτη ύλη για να 

συντάξει ο μαθητής ένα δικό του κείμενο. Περιέχει εξάλλου ποικιλία 

πληροφοριών: ορισμό, συνώνυμα, εκφράσεις, φράσεις, επίπεδα ύφους, 

ετυμολογία. Το υλικό αυτό μπορεί να εντοπιστεί, να σχολιαστεί, να 

αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές, και στη 

συνέχεια να μετασχηματιστεί σε συνεχές κείμενο. Μπορεί δηλαδή να 

χρησιμοποιηθεί ως καμβάς πάνω στον οποίο ο μαθητής θα συνθέσει 

πληροφορίες που θα βρει σε διάφορες πηγές, ηλεκτρονικές και μη. Στην 

ουσία ο μαθητής μαθαίνει να αποκρυπτογραφεί ένα άρθρο λεξικού και να 

ανασυνθέτει – παραφράζει τις πληροφορίες του. Η εργασία αυτή κινητοποιεί 

την αυτενέργειά του, αφού δεν του προσφέρει έτοιμες λύσεις, αλλά ένα υλικό 

με το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει. Από την άλλη, δεν είναι αβοήθητος 

στη συγγραφή ενός κειμένου και δεν αντιμετωπίζει την παραγωγή λόγου ως 

μια χαοτική διαδικασία.  

 Η δραστηριότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί επιτυγχάνονται 

ταυτόχρονα οι εξής στόχοι:  

 Ο μαθητής εξασκεί την αφαιρετική του ικανότητα, καθώς αναγκάζεται 

να επιλέξει τα στοιχεία που του χρειάζονται για να συντάξει το κείμενό 

του.  

 Ο μαθητής εξασκεί επίσης τη συνθετική του ικανότητα, αφού έχει τη 

δυνατότητα να συνθέσει συγκεκριμένο υλικό από τα ΛΔ, από το ΛΚΝ 

και από άλλες πηγές.  

 Έρχεται αντιμέτωπος με ζητήματα δομής και προβληματίζεται για την 

ιεράρχηση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. 

 Προκειμένου να συνθέσει το υλικό του, ανακαλύπτει τις λογικές σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ των επιμέρους στοιχείων και μαθαίνει να 

χρησιμοποιεί συνδετικές / μεταβατικές λέξεις και φράσεις.  

 Ασκείται στην εμπέδωση του λεξιλογίου, καθώς ανατρέχει σε ποικίλα 

λήμματα και χρησιμοποιεί το υλικό τους.  



 
 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Θα συντάξουμε δύο εγκυκλοπαιδικά άρθρα για τα λήμματα κρασί και αγορά, 

με στόχο να συμπεριληφθούν σε μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια που θα 

απευθύνεται σε μαθητές.  

 

λ. κρασί  

 

1. Άξονες για τη συγγραφή του κειμένου 

Δίνουμε έτοιμους τους άξονες στους οποίους θα βασιστεί ο μαθητής για να 

συντάξει το άρθρο: Ορισμός – ιστορία – είδη – χρήση – συνέπειες. 

1. Αναζήτηση στα ΛΔ 

ΛΔ1 

 

 

 



 
 

2. Αναζήτηση στο ΛΚΝ 

 

 

3. Αξιοποίηση των πληροφοριών του άρθρου  

Ο μαθητής επιλέγει τις πληροφορίες που χρειάζεται από το ΛΚΝ, 

καθοδηγούμενος από τη δομή του άρθρου και τους άξονες που του έχουμε 

υποδείξει:  

 Ορισμός: ΛΔ1 ποτό από σταφύλι και αλκοόλ / ΛΚΝ αλκοολούχο ποτό 

που παρασκευάζεται από τη ζύμωση του μούστου των σταφυλιών. 

 Είδη: ΛΚΝ κόκκινο / άσπρο / ροζέ. Γλυκό / μπρούσκο / ξερό κρασί. 

 Ιστορία – ετυμολογία: ΛΚΝ ΦΡ βάζω νερό* στο κρασί μου. 

ετυμολογια: [μσν. κρασί(ν) < κρασίον < κράσιον (μετακ. τόνου αναλ. 

προς τα -ίον: ψωμίον, τυρίον) υποκορ. του αρχ. κρᾶσ(ις) `ανάμειξη’ 

(π.χ. κρασιού με νερό) -ιον] 

 Χρήση – σύνδεση με την κοινωνική ζωή: ΛΚΝ Ποτήρι του κρασιού. 

Ένα ποτήρι κρασί. Bάλε μου ένα κρασί! Πίνουμε ένα κρασί; 

 Συνέπειες: ΛΔ1 Αν κάποιος πιει πολύ κρασί, ζαλίζεται και πονάει το 

κεφάλι του. ΛΚΝ Tον χτύπησε το κρασί στο κεφάλι, ζαλίστηκε ή μέθυσε. 

Δε μιλάει αυτός, μιλάει το κρασί, για μεθυσμένο. Έκοψε το κρασί, για 

κπ. που έπαψε να πίνει. 

 Φράσεις με το κρασί: ΛΚΝ ΦΡ βάζω νερό* στο κρασί μου. καλά 

κρασιά!, ως απάντηση σε κπ. που λέει ασυναρτησίες ή ως έκφραση 

απογοήτευσης για κτ. που δε φαίνεται να πραγματοποιείται. 

 

4. Παραγωγή κειμένου 

Παραθέτουμε ένα κείμενο από το διαδίκτυο 

(http://www.asprilexi.com/αποτελέσματα-αναζήτησης?cid=230), το οποίο 

προσεγγίζει το ζητούμενο της εργασίας. Το κείμενο που θα συντάξουν οι 

μαθητές θα μπορούσε να αφιερώσει λιγότερη έκταση στην ιστορία και την 

http://www.asprilexi.com/αποτελέσματα-αναζήτησης?cid=230


 
 

ετυμολογία και να αξιοποιήσει τους υπόλοιπους άξονες.  

 

Το κρασί 

Ιστορία (ετυμολογία): Η σύγχρονη και περισσότερο λαϊκή λέξη για τον οίνο 

είναι κρασί.    Σύμφωνα με τους ερευνητές της γλώσσας μας, η λέξη 

εμφανίζεται στους μεσαιωνικούς χρόνους και προέρχεται από την αρχαία 

ελληνική λέξη «κράσις» (ουσιαστικό κράσις και κατάληξη -ι(ο)ν) με αρχική 

μορφή κράσιον και κατόπιν κρασίον, κρασίν και σήμερα κρασί.    Η λέξη 

κράσις προέρχεται από το αρχαίο ρήμα κεράννυμι (= αναμειγνύω, βλ. και τη 

λέξη κράμα), ινδοευρωπαϊκής προέλευσης.    Οι αρχαίοι συνήθιζαν να 

αναμειγνύουν το κρασί τους με νερό και το σκεύος όπου το ανακάτευαν 

ονομαζόταν κρατήρ (κρατήρας), ένα μεγάλο πήλινο αγγείο με φαρδύ στόμιο. 

Αναφέρεται και στον Όμηρο (Ιλιάς Γ 295): «Οἶνον δ᾽ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι 

δεπάεσσιν ἔκχεον», μετάφραση (Δ. Ν. Μαρωνίτης): «Κι ευθύς απ΄ τον 

κρατήρα αντλώντας το κρασί στις κούπες».    Η γνωστή μας λέξη κέρασμα 

(επίσης από το ρήμα κεράννυμι) αρχικά είχε τη σημασία  

μείγμα, μετά σήμαινε το νερωμένο κρασί και αργότερα απέκτησε τη σημερινή 

σημασία. Από το συγγενικό ρήμα της αρχαίας ελληνικής κίρνημι (επίσης = 

αναμειγνύω) προήλθε το μεσαιωνικό ρήμα κερνάω, κερνώ, που 

χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα με τη σημασία «προσφέρω ως 

κέρασμα».    Κατά τους αρχαίους χρόνους το νερωμένο κρασί λεγόταν 

κεκραμένος οίνος, ενώ το ανέρωτο άκρατος (δηλαδή μη αναμεμιγμένος).  

Είδη: Μέχρι πρόσφατα το κρασί που κυριαρχούσε στην περιοχή της Αττικής 

ήταν η ρετσίνα και το κοκκινέλι. Σήμερα γενικά πίνεται περισσότερο το λευκό 

ξηρό κρασί, όπως και το ερυθρό ξηρό. Λιγότερο διαδεδομένα είναι τα ροζέ 

κρασιά, όπως και τα γλυκά, τα ημίγλυκα και τα αφρώδη.     

Χρήση – κοινωνική ζωή: Το κρασί διαδραμάτισε σπουδαιότατο ρόλο σε όλη 

τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας και του νεοελληνικού λαϊκού 

πολιτισμού.    «Μιλάει το κρασί», «βάζω νερό στο κρασί μου», «καλά κρασιά» 

είναι μερικές από τις άπειρες εκφράσεις για το κρασί που εξακολουθούμε να 

χρησιμοποιούμε σήμερα. Το υποκοριστικό κρασάκι («θα πιω ένα κρασάκι»), η 

«κρασίλα» και τα «κρασοβάρελο», «κρασοπότηρο», «κρασοκανάτα», 

«κρασοστάφυλο», «κρασοκατάνυξη», «κρασοκανάτας», «κρασοπατέρας, 

«κρασοπουλειό» είναι κάποια από τα παράγωγα και σύνθετα της λέξης. Και 



 
 

φυσικά το κρασί δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μαγειρική: «Κόκορας 

κρασάτος», «χταπόδι κρασάτο». 

*Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων είναι δική μας προσθήκη.  

 

λ. αγορά  

1. Αναζήτηση στα ΛΔ και στο ΛΚΝ 

 

ΛΔ1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΛΔ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΛΚΝ 

Στο ΛΚΝ αναζητούμε το λ. αγορά, αλλά και το β΄συνθετικό -αγορά. 

 

 

 

 



 
 

ΛΚΝ 

 

 

2. Αναζήτηση  του λ. αγορά στο ΛΔ2 (αναζήτηση στο σώμα των 

λημμάτων)  

 Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι τριάντα οκτώ και από αυτά 

επιλέγουμε τα παρακάτω (τα αποθηκεύουμε στο φάκελο):  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

3. Αποδόμηση άρθρων ΛΔ - Άξονες 

Μαζί με τους μαθητές, αποδομούμε τα άρθρα, συμπληρώνουμε το υλικό που 

προκύπτει από την αναζήτηση του λήμματος στο ΛΔ2 και καταλήγουμε στους 

εξής άξονες για τη σύνταξη του κειμένου: Ιστορία – Η έννοια της αγοράς 

σήμερα – Αγορές σε πόλεις, χώρες και χωριά – Τι εννοούν οι οικονομολόγοι 

με τη λέξη αγορά. 

- Ιστορία: σημασία ΛΚΝ (σημασία 4), ετυμολογία ΛΚΝ και ΛΔ2, 

οικογένειες λέξεων ΛΔ2, λ. αγορεύω ΛΔ2. 

- Η έννοια της αγοράς σήμερα: σημασία ΛΔ1, ΛΚΝ (σημασία 1)/ 

παραδείγματα ΛΚΝ (σημασία 1), ΛΔ2 / λ. κατανάλωση, ξοδεύω ΛΔ2. 

- Είδη αγορών: σύνθετα ΛΔ2, ΛΚΝ λ. -αγορά 

- Αγορές σε πόλεις, χώρες και χωριά: ΛΚΝ (σημασία 2). 

- Τι εννοούν οι οικονομολόγοι με τη λέξη αγορά: ΛΚΝ (σημασία 3). 

 

4. Παραγωγή κειμένου 

Ιστορία 

Η λέξη αγορά στα αρχαία ελληνικά σήμαινε το κέντρο της δημόσιας ζωής στις 

αρχαίες ελληνικές πόλεις. Το λόγιο ρήμα αγορεύω σημαίνει μιλώ σε δημόσια 

συγκέντρωση, βγάζω λόγο. Προέρχεται από την αρχαία λέξη αγορά, όπου οι 

πολίτες έπαιρναν το λόγο για θέματα της πολιτικής ζωής, δηλαδή αγόρευαν.  

 

Η έννοια της αγοράς σήμερα 

Σήμερα η λέξη αγορά έχει σχέση με την οικονομία και όχι τόσο την πολιτική. 

Αγορά σημαίνει πρώτα απ΄ όλα απόκτηση αγαθών με χρήματα. Τα αγαθά 

αυτά είναι προϊόντα, υπηρεσίες αλλά και ό,τι αποτελεί την ακίνητη περιουσία, 

όπως ένα σπίτι ή ένα οικόπεδο, και την κινητή, όπως ένα αυτοκίνητο. Πολλοί 

άνθρωποι σήμερα έχουν τη μανία της κατανάλωσης και έτσι ξοδεύουν πολλά 

χρήματα για να αποκτήσουν αγαθά που χρειάζονται ή νομίζουν ότι 

χρειάζονται.  

 

Είδη αγορών  

Αρκετές λέξεις στη γλώσσα μας έχουν ως δεύτερο συνθετικό τους τη λ. -

αγορά και ως πρώτο συνθετικό τους το αγαθό που πωλείται σ’ αυτή την 

αγορά. Στην κρεαταγορά βρίσκεις κρέας, από την ψαραγορά αγοράζεις ψάρια, 



 
 

στη λαχαναγορά ψωνίζεις λαχανικά και φρούτα. Υπάρχουν βέβαια και οι 

άλλες αγορές που δεν είναι και τόσο καθημερινές, αλλά ακούει συχνά γι’ αυτές 

ένα παιδί από την τηλεόραση, χωρίς να καταλαβαίνει και πολλά πράγματα, 

όπως η κτηματαγορά, η κεφαλαιαγορά, η χρηματαγορά... 

 

Αγορές σε πόλεις, χώρες και χωριά 

Αγορά όμως είναι και ο τόπος, ο χώρος και οι εγκαταστάσεις όπου γίνονται οι 

αγοραπωλησίες. Σε πολλές πόλεις ιδιαίτερο τοπικό χρώμα δίνουν οι λαϊκές 

αγορές, οι υπαίθριες ή οι σκεπαστές αγορές. Στις σύγχρονες πόλεις η αγορά 

έχει μεταφερθεί σε μεγάλα και μοντέρνα εμπορικά κέντρα, όπου μαζεύεται 

πολύς κόσμος για να ψωνίσει αλλά και για να διασκεδάσει. Πολλές μεγάλες 

και μικρές πόλεις στον κόσμο είναι γνωστές επειδή αποτελούν κέντρα 

εμπορίου ορισμένων αγαθών. Μια τέτοια πόλη λ.χ. είναι το Παρίσι, που είναι 

φημισμένη αγορά αρωμάτων.  

 

Τι εννοούν οι οικονομολόγοι με τη λέξη αγορά 

Η λέξη αγορά όμως έχει και μια άλλη σημασία αρκετά πιο αφηρημένη και 

δυσνόητη, και σχετίζεται γενικά με την προσφορά και τη ζήτηση σε σχέση με 

εμπορεύματα. Τη λέξη αυτή, με αυτή τη σημασία, την ακούμε πολύ συχνά τα 

τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης σε εκφράσεις όπως 

“οικονομία της αγοράς” , “οι νόμοι της αγοράς”, “ελεύθερη αγορά”. 

 

  



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 

Θεωρήσαμε χρήσιμο να παραθέσουμε δύο παραδείγματα για την εξοικείωση 

του ίδιου του δασκάλου με τη διαδικασία της σύνταξης ενός άρθρου. 

Παρουσιάζουμε τη διαδικασία της σύνταξης αναλυτικότερα, σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα παραδείγματα που προορίζονται για το μαθητή, προσαρμόζοντάς 

τα στις αναζητήσεις και στις δυνατότητες ενός ενηλίκου. Τα παραδείγματα που 

χρησιμοποιούμε αφορούν τον εμπλουτισμό άρθρων του ΛΚΝ και όχι των ΛΔ, 

επειδή θεωρούμε ότι πρώτος ο δάσκαλος είναι αυτός που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει τα λεξικά τα οποία ο ίδιος χρησιμοποιεί, για τις δικές του 

αναζητήσεις, όχι μόνο ως εργαλεία για την αναζήτηση λέξεων και ως έργα 

αναφοράς, αλλά και ως διαδραστικά περιβάλλοντα, στα οποία ο ίδιος έχει τη 

δυνατότητα να παρέμβει. Είναι, επομένως, πιο αποτελεσματικό για την 

κατάκτηση αυτής της επίγνωσης, να εργαστεί με στόχο τον εμπλουτισμό ενός 

έγκυρου λεξικού με το οποίο, πιθανότατα, είναι εξοικειωμένος.  

 

λ. θερμοκήπιο 

ΛΚΝ 

 

 

1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

i) Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων (Πύλη για την Ελληνική γλώσσα) 

 (http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/index.html) 

α. Την ονομασία «φαινόμενο του θερμοκηπίου» την καθιέρωσε το 1822 ο 

Γάλλος μαθηματικός Φουριέ, θεωρώντας πως ο μηχανισμός με τον οποίο 

αυξάνεται η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι παρόμοιος με αυτόν που 

αυξάνει τη θερμοκρασία σε ένα θερμοκήπιο. 



 
 

β. Αυτό συμβαίνει στα «ηλιακά σπίτια» και στα αγροτικά θερμοκήπια. 

γ. Τα καυσαέρια των εργοστασίων και των μέσων μεταφοράς μολύνουν την 

ατμόσφαιρα και προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

δ. Δεν είναι θερμοκήπιο αυτό, ονειρεμένη κατάσταση προστασίας όπου θα 

μας καλλιεργούσε και θα μας φρόντιζε σαν γλαστρούλες κάποια ανώτερη 

δύναμη, ο καλός θεούλης ίσως. 

ε. Ένα τοίχωμα προς το δρόμο θα φιλοξενεί το εκδοτήριο και τους χώρους 

υγιεινής, ενώ αδιαφανείς πλάκες γυαλιού θα κρύβουν τα θερμοκήπια. 

στ. Σύμφωνα με τον κ. Στράντζαλη, ζημιές έχουν υποστεί οι καλλιέργειες 

κηπευτικών σε περίπου 4.000 στρέμματα, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και 

περίπου 250 θερμοκήπια της περιοχής. 

ζ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διατηρούν μία νυχτερινή θερμοκρασία στο 

θερμοκήπιο ανάλογα με την καλλιέργεια (8°-10° C για τομάτα, 5°-6° C για 

μαρούλι), να ελέγχουν την καλή λειτουργία του καυστήρα και την πληρότητα 

των δεξαμενών καυσίμων. 

ii) Google 

α. Θερμοκήπιο - Βικιπαίδεια - [Translate this page ] 

β. Ένα από τα πρώτα θερμοκήπια που φτιάχτηκαν στην Ευρώπη ήταν στη 

Βοημία περίπου το 1680. Στο θερμοκήπιο αυτό καλλιεργήθηκαν οι πρώτες 

ορχιδέες στην Ευρώπη... 

el.wikipedia.org/wiki/Θερμοκήπιο - 33k - Cached - Similar pages 

γ. ΗΓηστο... θερμοκήπιο! - Pathfinder News - [ Translate this page ] ΗΓηστο... 

θερμοκήπιο! PATHFINDER. 16 Ιουλ. 05, ανανέωση: 16 Ιουλ. 05. 

Ευθύνεταισεμεγάλοβαθμόγιατηναλλαγήτουκλίματοςστονπλανήτημας... 

τογνωστό... news.pathfinder.gr/periscopio/greenhouse_effect.html - 38k - 

Cached - Similar pages 

δ. kathimerini.gr - Έχουν και τα βιολογικά το θερμοκήπιό τους - [Translate this 

page ] 11 Οκτ. 2006... Αυτό είναι στην ουσία ένα θερμοκήπιο στο οποίο 

ακολουθούνται όλοι οι κανόνες της βιολογικής γεωργίας και το οποίο - σε 

αντίθεση με τα ... 

www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_11/10/2006_ 1286012 

- 58k - Cached - Similar pages 

ε. ΔΙΠΛΟ ΤΟΞΩΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ - [Translate this page ] Το διπλό τοξωτό 

θερμοκήπιο σαν ενιαίος χώρος επιτρέπει τόσο τη μονοκαλλιέργεια όσο και 

την πολυκαλλιέργεια και συμβάλλει στην εντατικοποίηση και την ... 

www.greenhouses.gr/dual_gr.htm - 23k - Cached - Similar pages 

στ. θερμοκηπιο - [Translate this page ] Ο πλανήτης μας δεν είναι παρά ένα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
http://209.85.129.132/search?q=cache:K5TzQcNdxlgJ:el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF&cd=5&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en&q=related:el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://news.pathfinder.gr/periscopio/greenhouse_effect.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://news.pathfinder.gr/periscopio/greenhouse_effect.html&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
http://209.85.129.132/search?q=cache:AnK5XMmJ5ckJ:news.pathfinder.gr/periscopio/greenhouse_effect.html+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF&cd=6&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en&q=related:news.pathfinder.gr/periscopio/greenhouse_effect.html
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_11/10/2006_1286012
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_11/10/2006_1286012&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=7&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_11/10/2006_1286012&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=7&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
http://209.85.129.132/search?q=cache:mzD7Y--BiAcJ:www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_11/10/2006_1286012+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en&q=related:www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_11/10/2006_1286012
http://www.greenhouses.gr/dual_gr.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://www.greenhouses.gr/dual_gr.htm&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=9&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
http://209.85.129.132/search?q=cache:iz1TymngkQkJ:www.greenhouses.gr/dual_gr.htm+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF&cd=9&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en&q=related:www.greenhouses.gr/dual_gr.htm
http://petra.pblogs.gr/tags/thermokipio-gr.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://petra.pblogs.gr/tags/thermokipio-gr.html&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den


 
 

θερμοκήπιο, εκκολαπτήρι, το κουκούλι μας και τίποτε άλλο.! 

net%20Petalouda%20173.jpg. Υ.Γ : Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ... 

petra.pblogs.gr/tags/thermokipio-gr.html - 20k - Cached - Similar pages 

ζ. Διερευνητική Μάθηση: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ - [Translate this 

page] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ. Μάθετε να καλλιεργείται και να 

φροντίζεται φυτά Δημιουργήστε...Θερμοκήπιο διαστάσεων 38Χ25 και 

διαφανές καπάκι ύψους 18 εκατοστών... Τα θερμοκήπια μπορεί να είναι 

κατασκευασμένα πάνω σε μόνιμους σιδερένιους σκελετούς από γυαλί ή 

μπορεί να είναι από πλαστικό, που στηρίζεται πάνω σε ξύλινο... 

www.livepedia.gr/index.php/Θερμοκήπιο - 34k - Cached - Similar  

η. File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML[PDF] talent management 

31.indd - [Translate this page ]Θερμοκήπιοταλέντων. Η αξιοποίηση της 

δεξαμενής ταλέντων αποτελεί μια πρώτη πρόκληση για τα στελέχη 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πέραν της εξασφάλισης... 

www.hrpassport.gr/articles/hr/talentmanagement31.pdf - Similar pages 

θ. [DOC]ΜΑΥΡΗ ΤΟΥΛΙΠΑ - [ Translate this page ] File Format: Microsoft 

Word - View as HTML Δεν μας αρέσει η ιδέα της προχειρότητας και της 

τυχαίας εμφάνισης των "ταλέντων" σε ορισμένα αγωνίσματα μόνον. Κύριοι 

του ΣΕΓΑΣ, δημιουργήστε Θερμοκήπια ! ... pages 

 

2. Καταγραφή σημασιών 

α. φαινόμενο θερμοκηπίου 

β. το αγροτικό θερμοκήπιο 

γ. φαινόμενο του θερμοκηπίου 

δ. το θερμοκήπιο μεταφορικά 

ε. το αγροτικό θερμοκήπιο 

στ. το αγροτικό θερμοκήπιο 

ζ. το αγροτικό θερμοκήπιο 

α, γ → σημασία Ι – ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ 

β, ε, στ, ζ → σημασία ΙΙ – ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ 

δ → σημασία ΙΙΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

Google 

η, θ → σημασία IV - ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

 

http://209.85.129.132/search?q=cache:dnmcSElMbzMJ:petra.pblogs.gr/tags/thermokipio-gr.html+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF&cd=10&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en&q=related:petra.pblogs.gr/tags/thermokipio-gr.html
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http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://why.gr/product/id/675/%3Bjsessionid%3D9F418C4A741BCAD66EBC78C74713BC80&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=13&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://why.gr/product/id/675/%3Bjsessionid%3D9F418C4A741BCAD66EBC78C74713BC80&ei=iMHcSc3MHI2QsAa7u-ieDA&sa=X&oi=translate&resnum=13&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
http://209.85.129.132/search?q=cache:-H1yh042fF0J:www.livepedia.gr/index.php/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF&cd=15&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://209.85.129.132/search?q=cache:7PBH_hXDVw4J:www.hrpassport.gr/articles/hr/talentmanagement31.pdf+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://www.hrpassport.gr/articles/hr/talentmanagement31.pdf
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http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://www.hrpassport.gr/articles/hr/talentmanagement31.pdf&ei=M0zkSavuEMyRsAauwrSxCw&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF%2B%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den
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 Ταξινόμηση σημασιών 

1α. Σημασία ΙΙ 

1β. Σημασία Ι 

2α. Σημασία ΙΙΙ 

2β. Σημασία IV 

 

Αναζήτηση παραδειγμάτων  

Από την αναζήτησή μας στο διαδίκτυο. 

 

Πρόταση για την τελική διαμόρφωση του άρθρου  

θερμοκήπιο το [θermok´ípio] O40 : 1. χώρος με τοίχους και οροφή από γυαλί 

ή πλαστικό, όπου η θερμοκρασία διατηρείται αρκετά υψηλή είτε για την 

καλλιέργεια ή τη διατήρηση φυτών ευαίσθητων στο κρύο είτε για την 

καλλιέργεια πρώιμων οπωροκηπευτικών και λουλουδιών. (πρβ. σέρα): 

Προϊόντα / καλλιέργειες θερμοκηπίου. Εγκαταστάσεις θερμοκηπίου. 2. 

(μετεωρ.) φαινόμενο θερμοκηπίου, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας τη γης 

που οφείλεται στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από την 

ατμόσφαιρα και αποδίδεται στη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και 

άλλων αερίων: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πιθανό να προκαλέσει 

κλιματολογικές αλλαγές. 3. (μτφ.) περιβάλλον στο οποίο επικρατούν ιδιαίτερες 

συνθήκες που βοηθούν στο να αναπτυχθεί κάποιος ή κτ.: H οικογένεια είναι το 

~ όπου θα μεγαλώσουν τα νέα βλαστάρια του τόπου. ~ νέων ηθοποιών, 

φυτώριο. [λόγ. θερμο- + κήπ(ος) -ιον μτφρδ. γαλλ. serre chaude] 

 

λ. ιστός 

Στο λήμμα αυτό χρησιμοποιούμε και ξενόγλωσσα λεξικά (της αγγλικής 

γλώσσας), επειδή η νέα σημασία που θέλουμε να προσθέσουμε στη λέξη 

είναι όρος της πληροφορικής και επομένως μπορούν να μας φανούν χρήσιμα. 

Επίσης, είναι χρήσιμη εμπειρία για το δάσκαλο να ανακαλύψει τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει τη γλωσσομάθεια των μαθητών, ιδιάιτερα 

των τελευταίων τάξεων.  

 

Αναζήτηση στο ΛΚΝ 



 
 

 

1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο  

i) Νέων Ελληνικών Κειμένων (Πύλη για την Ελληνική γλώσσα) 

α. N0994P007L019…α θεμέλια του ίδιου του κοινωνικού ιστού. Tout va - 

Anything goes. | Η κοινω… κοινωνικός ιστός 

β. N1779P007L015…τήσουν τη μεταμόσχευση οργάνων και ιστού με 

εναλλακτικές λύσεις που παράγον… βιολογικός ιστός 

γ. N2156P003L006…τεΐνες για την ανάπλαση του μυϊκού ιστού, τροφές 

πλούσιες σε βιταμίνες, όπω… βιολογικός ιστός 

δ. N0234P007L029…άνωση τραυμάτισαν ανεπανόρθωτα τον ιστό της 

ελληνικής πολιτικής. Στο διεθν… κοινωνικός ιστός 

ε. N1531P005L009…πλεξαν έναν αξιοσημείωτο οικιστικό ιστό γύρω από τον 

Λούσιο και τον αναγνώ… πολεοδομικός ιστός 

στ. N0537P010L028…ωσε να διαβρώσει τον κοινωνικό μας ιστό, να 

αποκαλύψει αθλιότητες, να δείξ… κοινωνικός ιστός 

ζ. N1689P019L037…χει παύσει να υπάρχει ο συνεκτικός ιστός μεταξύ 

γιατρού και πολιτών. Οι Έλλ…εκφρ σύνδεση 

η. N1886P008L026…γνώσεις. Ο θεματικός και γλωσσικός ιστός του, 

ποικίλος και πλούσιος, με τις…  

θ. M7618P009L025…α πρώτα φώτα και να κρεμάνε στους ιστούς τα λάβαρα 

της παλιγγενεσίας.| the…κοντάρι 

ι. M1701P004L004… τα πάντα. Ακόμη και τον περίτεχνο ιστό της αράχνης 

που εικονίζει η φωτογρ… ιστός της αράχνης 

ια. M2838P004L008… και να βγάλουμε το σταυρό από τον ιστό της σημαίας. 

Ε, αυτά δεν τα θέλουμ… κοντάρι της σημαίας 

ιβ. M3831P003L011…υγείας για τη χρησιμοποίηση ζωικών ιστών σε 

ανθρώπους. Ο στόχος είναι να υπ…βιολογικός ιστός 

ιγ. P4770P007L012… πυρήνα του σημερινού πολεοδομικού ιστού της 

Κέρκυρας.| Έγχρωμο χαρακτικό τ…πολεοδομικός ιστός 

ιδ. P2860P002L002…ρξή μας, υφαίνοντας μαζί και τους ιστούς των 

σκέψεών μας, των σχέσεών μας,… μεταφορικά 
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ιε. P1042P005L007…ίς από τα "ταξίδια" στον Παγκόσμιο Ιστό.… 

Πληροφορική /παγκόσμιος ιστός 

ιστ. P1431P011L052…λλειος πτέρνα 3. δούρειος ίππος 4. ιστός της 

Πηνελόπης| 6. Σε ποιες περιπτώ… υφαντικός ιστός 

ιζ. P1446P064L342…ίκτυο και ειδικότερα τον παγκόσμιο ιστό (Web) με μια 

αναλογία. Ας φανταστο… Πληροφορική /παγκόσμιος ιστός 

ιη. P4770P037L130…ναφέρθηκαν προκύπτει ότι ο αστικός ιστός της 

Κέρκυρας, ήδη από τα πρώτα χρό… αστικός ιστός 

 

2. Καταγραφή σημασιών 

α. κοινωνικός ιστός 

β. βιολογικός ιστός 

γ. βιολογικός ιστός 

δ. κοινωνικός ιστός 

ε. πολεοδομικός ιστός 

στ. κοινωνικός ιστός 

ζ. συνεκτικός ιστός – έκφρ. 

η. «θεματικός και γλωσσικός ιστός» – μεταφορά 

θ. κοντάρι  

ι. ιστός αράχνης 

ια. κοντάρι 

ιβ. βιολογικός ιστός 

ιγ. πολεοδομικός ιστός 

ιδ. ιστός της σκέψης 

ιε. παγκόσμιος ιστός – πληροφορική  

ιστ. υφαντικός ιστός 

ιζ. παγκόσμιος ιστός 

ιθ. αστικός ιστός 

 

α, δ, στ → σημασία Ι – κοινωνικός ιστός 

β, γ, ιβ → σημασία ΙΙ – βιολογικός ιστός  

ε, ιγ → σημασία ΙΙΙ – πολεοδομικός ιστός  

ζ → έκφρ. συνεκτικός ιστός 

η → σημασία IV – θεματικός + γλωσσικός ιστός / μεταφορά 
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θ, ια → σημασία V – κοντάρι 

ι → σημασία VI – ιστός αράχνης 

ιδ → σημασία VII – ιστός σκέψης / μεταφορά  

ιε, ιζ → σημασία VIII – πληροφορική – παγκόσμιος ιστός 

ιστ → σημασία IΧ – υφαντικός ιστός 

ιθ → σημασία X – αστικός ιστός 

 

3. Ταξινόμηση σημασιών 

1α. σημ. V: κοντάρι  

2α. σημ. VI: ιστός αράχνης  

2β. σημ. ΙΧ: υφαντικός ιστός  

2γ. σημ. IV + VII: μεταφορά 

2δ. σημ. Ι, ΙΙΙ, Χ: μεταφορά 

3. σημ. ΙΙ: όρος της βιολογίας 

4. σημ. VIII: όρος της πληροφορικής 

 

4. Επιλογή παραδειγμάτων 

Από την αναζήτησή μας στο διαδίκτυο. 

 

5. Βοηθητική χρήση ηλεκτρονικών ξενόγλωσσων λεξικών 

 Oxford Dictionary 

noun 1 a network of fine threads constructed by a spider, used to catch its 

prey. 2 a complex system of interconnected elements. 3 (the Web) short for 

WORLD WIDE WEB. 4 a membrane between the toes of a swimming bird or 

other aquatic animal. 5 a roll of paper used in a continuous printing process. 6 

a piece of woven fabric. 

 Merriam Webster 

a part of the Internet accessed through a graphical user interface and 

containing documents often connected by hyperlinks — called also Web 

 Cambridge 

the Web (INTERNET) noun [S] 

the system of connected documents on the Internet, which often contain 

colour pictures, video and sound, and which can be searched for information 

http://www.askoxford.com/concise_oed/worldwideweb


 
 

about a particular subject: 

Jane's been surfing the Web all morning. 

 CCI Computer  

Τhe Web 

The World Wide Web (WWW). A hypermedia-based system for browsing 

Internet sites. It is named the Web because it is made of many sites linked 

together; users can travel from one site to another by clicking on hyperlinks. 

Text, graphics, sound, and video can all be accessed with browsers like 

Mosaic, Netscape, or Internet Explorer. The Web can also be accessed with 

text-only browsers like Lynx. 

 

6. Τελική διαμόρφωση άρθρου 

ιστός1 ο [istós] O17 : (λόγ.) 1α. μακρύ κυλινδρικό κοντάρι ή μεταλλικός 

σωλήνας, όπου στηρίζονται τα πανιά του πλοίου· κατάρτι ή άρμπουρο. β. 

κοντάρι, κοντός σημαίας: H σημαία κυμάτιζε στον ιστό. 2α. Yφαντικός ~, 

αργαλειός. || Ο ~ της αράχνης, το λεπτό πλέγμα που κατασκευάζει η αράχνη. 

β. (μτφ.) η διάρθρωση, η πλοκή ενός λογοτεχνικού, θεατρικού ή 

κινηματογραφικού έργου: Η συγγραφέας υφαίνει αριστοτεχνικά έναν ιστό 

διήγησης γύρω από τους δύο κεντρικούς ήρωες. γ. (αρχιτ.) πολεοδομικός ~, 

δομημένη οικιστική ενότητα: Ο παραδοσιακός πολεοδομικός ~ διασώζεται σε 

πολλά τμήματα της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. αστικός ~, το δομημένο 

σύνολο μιας πόλης: Διατήρηση / επέκταση / επιβάρυνση του αστικού ιστού. 

κοινωνικός ~, σύστημα διαπροσωπικών σχέσεων ή θεσμών που διέπονται 

από συνοχή: Διάλυση / ρήξη / απαξίωση του κοινωνικού ιστού. [λόγ. < αρχ. 

ἱστός] 

ιστός2 ο : (βιολ.) άθροισμα κυττάρων που έχουν όμοια υφή, κατασκευή και 

λειτουργία: Zωικοί ιστοί. Eπιθηλιακός / ερειστικός / μυϊκός / νευρικός / 

εγκεφαλικός ~. Φυτικός ~. Συνδετικός* ~. [λόγ. < αρχ. ἱστός ‘υφάδι’ σημδ. 

γαλλ. tissue] 

ιστός3 ο : (πληροφ.) ο παγκόσμιος ιστός· τμήμα του διαδικτύου για την 

αναζήτηση πληροφοριών σε ένα σύνολο εγγράφων που είναι συνδεδεμένα 

μεταξύ τους σε μορφή υπερκειμένων ή υπερμέσων. [λόγ. < αρχ. ἱστός ‘υφάδι’ 

σημδ. αγγλ. web]. 

  



 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Α. 2010. Κατάκτηση και διδακτική της ορθογραφίας: 

Το παράδειγμα της Νέας Ελληνικής. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα: Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα 

Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Ά. 1996. Η Νεοελληνική Σύνθεση. Στο 

Κατσιμαλή, Γ. & Καβουκόπουλος, Φ. (επιμ.), Ζητήματα Νεοελληνικής 

Γλώσσας. Διδακτική Προσέγγιση (97-120). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Ά. 1997. Η λεξικογραφία στην εκπαίδευση. Στο 

Τσολάκης, Χρ. (επιμ.). Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (149-176). 

Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Ά. 2000. Η μορφολογική ανάλυση και η 

διδασκαλία της νεοελληνικής ορθογραφίας. Στο Αντωνοπούλου, Ν., 

Τσαγγαλίδης, Α. και Μουμτζή, Μ. (επιμ.) Η διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης/δεύτερης γλώσσας (43-50). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Ά. 2000. Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 

Σχεδιασμός-Συμβολή-Χρήση. Στο Τσολάκης, Χρ. (επιμ.). Η διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

Γλώσσα και μεταρρυθμίσεις (47-56). Θεσσαλονίκη: Κώδικας.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Ά. 1994. Νεολογικός δανεισμός της 

νεοελληνικής. Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και την αγγλοαμερικανική. 

Μορφοφωνολογική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων 

Α.Π.Θ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Ά. 2001. Ιδεολογήματα και δανεισμός. Στο 

Χάρης, Γ. H. (επιμ.). Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα (63-71). Αθήνα: 

Πατάκης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Ά., Ε. ΒΛΕΤΣΗ, Μ. ΜΗΤΣΙΑΚΗ & Β. ΧΟΥΜΑ. 2009. 

Γλωσσικά λάθη σε σώµατα κειµένων µαθητών της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας “Erreurs de langue dans un corpus de copies d’ élèves de grec 

langue seconde”. Colloque international sur l’interculturel. Thessaloniki, 12-

14 Décembre 2008, βλ. 



 
 

http://www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/GR/anastassiadis-

symeonidis.pdf 

ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ, Σ. 2006. Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές: Προοπτικές, 

προβλήµατα και προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας 

Δαρδανός. Βλ. και http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. 1992. Ορθογραφική μάθηση στο Δημοτικό. Μια εμπειρική 

έρευνα. Αθήνα: Gutenberg. Παιδαγωγική σειρά.  

ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Α., Η. ΔΗΜΟΣ, Μ. ΜΗΤΣΑΚΗ & Ι. ΑΝΤΥΠΑ. χ.χ. 

Εικονογραφημένο Λεξικό Α´, Β´, Γ´ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

ΖΥΓΟΥΡΗ, Μ. & Α. ΑΪΔΙΝΗΣ. 2010. Η χρήση μορφολογικών στρατηγικών 

στην ορθογραφημένη γραφή του θέματος λέξεων που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια. Στο Ντίνας Κ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Βακάλη, Α., Κωτόπουλος 

Τ. & Στάμου, Α. (επιµ.). 2010. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή 

συμμετοχή «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης / μητρικής 

ξένης), βλ. 

http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/paraskeui/a

ithusa1/ziguriAidinis.pdf 

ΚΑΨΑΛΗΣ, Γ., Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Σ. ΤΣΙΑΛΟΣ, & Δ. ΓΟΥΛΗΣ. χ.χ. Το Λεξικό 

μας. Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Λεξικό Δ´, Ε´, ΣΤ´ Δημοτικού. Αθήνα: 

ΟΕΔΒ. 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. 2002. Τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας 

και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: από τo εκπαιδευτικό λογισμικό 

στον κριτικό τεχνογραμματισμό. Στο Δημαράκη, Ε. και Κυνηγός, Χρ. 

Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της 

Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής Πρακτικής 

(393-420). Αθήνα: Καστανιώτης.  

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. 2004. Η διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

λεξικών για την απόκτηση γνώσεων για τη γλώσσα. Στο Περυσινάκης, Ι. & 

Τσαγγαλίδης, Α. (επιμ.). Γλώσσα και λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (149-166). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα 

Φιλολογίας. 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 2013. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 

http://www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/GR/anastassiadis-symeonidis.pdf
http://www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/GR/anastassiadis-symeonidis.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/


 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ, Σ. 2003. Η μάθηση της ορθογραφίας. 

Αθήνα: Μεταίχμιο.  

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Γ. 2001. Γλωσσικός δανεισμός. στο Χριστίδης, Α.-Φ. & 

Θεοδωροπούλου, Μ. (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. 

Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 45-49. Βλ. και 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a7/ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Γ. 2008. Νεοελληνική ορθογραφία. ιστορία, θεωρία, 

εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 

Πάπυρος Larousse. Το παπυράκι. Εικονογραφημένο εγκυκλοπαιδικό λεξικό 

και πλήρες λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. 2003. Αθήνα: Πάπυρος. 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ-WARBURTON, ΕΙ. 2000. Γραμματική και σχολική παιδεία. 

Γλωσσικός Υπολογιστής, Τόμος 2, (1-2): 33-46. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & Σ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ. 1997. Η διδασκαλία της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. 

Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Β. 2003. Οι γλωσσικές ασκήσεις στα εγχειρίδια γλωσσικής 

διδασκαλίας του δηµοτικού σχολείου. Ντίνας, Κ (επιµ.) Η γλώσσα και η 

διδασκαλία της. Αφιερωµατικός τόµος (173-188). Φλώρινα: Βιβλιολογείον.  

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

ANASTASIADIS-SYMEONIDIS, Α., J. KAZAZIS, D. KOUTSOGIANNIS & C. 

VEZERIDIS. 2000. The dictionary of Modern Greek koine in electronic 

form, as a pedagogical environment for the teaching of the Greek language 

in the Greek secondary school. Proceedings of Workshop on 

Computational Lexicography and Multimedia Dictionaries (97-100), 22-23 

September 2000, Patras, Greece 

Οxford, R., 1990. Language learning strategies: What every teacher should 

know. Boston: Heinle and Heinle Publishers. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, 

Κουτσογιάννης, Δ. 2007, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της 

γλώσσας. Διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a7/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/utilization/theory.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/utilization/theory.html


 
 

κειμένων, 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής,  

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Τρόποι Αναζήτησης 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/utilization/theory.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/help/01.html

