
Οι πολλαπλζσ λειτουργίεσ των λζξεων 

 
 

του Νικήτα Παρίση 

 

 

Σκεφκείτε κάτι πολφ απλό: όταν ακοφτε μια λζξθ (ι όταν διαβάηετε μια 

λζξθ), πόςα πράγματα ςυλλειτουργοφν μζςα ςασ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ζχετε ςκεφκεί αυτό το κζμα; Κι όμωσ, είναι κάτι που μασ ςυμβαίνει 

άπειρεσ φορζσ μζςα ςε μια μζρα. Αξίηει, λοιπόν, να το δοφμε. 

 

Ρρϊτα πρϊτα οι φκόγγοι (= τα γράμματα) που ςυνκζτουν μια λζξθ, πα-

ράγουν ζνα ςυγκεκριμζνο 

ηχητικό αποτζλεςμα 

(= ζναν ιχο, ζνα άκουςμα) 

 

Αγάπη! 
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Τθν αίςκθςθ αυτοφ του ιχου τθ νιϊκουμε καλφτερα, όταν ακοφμε μια 

λζξθ από άλλθ γλϊςςα που δεν τθν ξζρουμε. Η λζξθ γίνεται αιςκθτι μόνο 

ωσ άκουςμα, ωσ ιχοσ, ωσ θχθτικό αποτζλεςμα. 

π.χ.  amour 

 

Αν δεν γνωρίηουμε τι ςθμαίνει αυτι θ λζξθ ςτθ γαλλικι γλϊςςα, τθν α-

κοφμε και τθ νιϊκουμε μόνον ωσ ζναν ακατανόθτο ιχο. 

 

Ξαναγυρίηουμε ςτθ δικι μασ γλϊςςα, αυτι που ξζρουμε, που τθ μιλάμε 

και τθ γράφουμε. Τι άλλο, λοιπόν, «βλζπουμε» ςε μια λζξθ;  

 

Πταν τθ δοφμε, λ.χ., γραμμζνθ ςε ζναν 

πίνακα, «τι βλζπουμε»;  

 

Βλζπουμε τθν «εικόνα» τθσ λζξθσ, το 

πϊσ δθλαδι απεικονίηεται ςτο γραπτό 

λόγο. Τθ νιϊκουμε, επομζνωσ, ωσ ο-

πτικι εικόνα. 

 

Συνεχίηουμε. Η λζξθ όμωσ δζντρο, κακϊσ ακοφγεται, δθμιουργεί μζςα 

μασ αυτόματα μια παράςταςθ, δθλαδι μια νοθτικι εικόνα που απεικονί-

ηει τθν ζννοια του δζντρου. Αυτό, ακριβϊσ, είναι το λεγόμενο ςθμαινόμε-

νο που παράγει κάκε λζξθ. 

 

Ρροσ το παρόν, λοιπόν, τι ζχουμε;  

δέντρο  



Ν. Ραρίςθσ 
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Να προςκζςουμε τϊρα και το εξισ: ο ιχοσ που παράγεται από τισ διάφο-

ρεσ λζξεισ, παρουςιάηει διαφορετικι τονικότθτα, χωριςτά για κάκε λζξθ. 

Μπορεί, λ.χ., να παράγει μια λζξθ πολφ μαλακό και ιπιο ιχο και τόνο ι, 

αντίκετα, ςκλθρό και ζντονο. Ρ.χ.  

γαλινθ     

θςυχία   
 

τόνοσ χαμθλόσ, μαλακόσ, ιπιοσ  
 

ςιωπι     

 

κρότοσ     

γδοφποσ   
 

τόνοσ ζντονοσ, θχθρόσ, ςκλθρόσ 
 

βροντι     

 

Αυτι, λοιπόν, θ ιδιαίτερθ τονικότθτα που παράγει θ κάκε λζξθ, ςυνιςτά 

το προςωπικό τθσ θχόχρωμα. Είναι, τρόπον τινά, θ μουςικι των λζξεων, 

που βζβαια κακορίηεται και από τουσ φκόγγουσ που ςυνκζτουν τθν κάκε 

λζξθ. 

λζξη  

(π.χ. δζντρο) 

ιχοσ 

(= πϊσ ακοφγεται) 

οπτικι εικόνα 

(= πϊσ 
απεικονίηεται 

γραπτά) 

νοθτικι εικόνα 

(= τι γεννάει μζςα 
μασ) 
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Ραράλλθλα, βζβαια, θ κάκε λζξθ πζρα από τα νοιματα που παράγει μζ-

ςα από τα ςθμαινόμενα που υποδθλϊνει, δθμιουργεί και διαφορετικζσ 

για κάκε άτομο ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. Αυτζσ οι ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ είναι ανάλογεσ και εξαρτϊνται από τισ εςωτερικζσ – ψυχικζσ 

καταςτάςεισ του κάκε ανκρϊπου.  

 

Χρειάηεται ίςωσ εδϊ ζνα επεξθγθματικό παράδειγμα. 

 

 

Δφο ακόμθ δυνατά ενδεχόμενα:  

Το πρϊτο: Κάποιοσ δεν μπορεί να φανταςτεί τθ ςωςτι γραπτι απεικό-

νιςθ τθσ λζξθσ. Αυτόσ αγνοεί τθν ορκι γραφι τθσ λζξθσ. Είναι 

λειψι θ ςχζςθ του και θ γνϊςθ του ςχετικά με τθ γλϊςςα.  

 

Το δεφτερο: Ακοφμε μια λζξθ αλλά δε γεννιζται αυτόματα μζςα μασ μια 

νοθτικι εικόνα, μια παράςταςθ, μια ζννοια (= το ςθμαινόμε-

νο). Αγνοοφμε τότε τθ λζξθ ςθμαςιολογικά, δεν ξζρουμε δθ-

λαδι τθ νοθματικι τθσ ταυτότθτα. 

 

θ λζξθ  

θάλαςςα 

ςε άλλουσ κυμίηει 
ειδυλλιακζσ εικόνεσ 

διακοπϊν 

ενϊ ςε άλλουσ ςτιγμζσ 
αγωνίασ και κινδφνου 
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Σχετικά μάλιςτα με τθ νοθματικι ταυτότθτα των λζξεων, πρζπει να κυμί-

ςουμε κάτι που είναι πολφ ςυχνό: οι λζξεισ, ανάλογα με τθ χριςθ τουσ, 

μποροφν και παρουςιάηονται ςθμαςιολογικά παραλλαγμζνεσ. 

 

Ζνα ςχετικό παράδειγμα: 

 Ρίνω πάντα γλυκό καφζ (κυριολεξία). 

Ο Διευκυντισ ςιμερα μου μίλθςε γλυκά (μεταφορικι χριςθ). 

Γλυκζ μου εςφ δε χάκθκεσ (ποιθτικι χριςθ). 

 

Αυτά τα ελάχιςτα που ςθμειϊςαμε μποροφμε τϊρα να τα δοφμε ακροι-

ςτικά – ςυγκεντρωτικά:  

 

  

λζξη  

(π.χ. δζντρο) 

ιχοσ 

(= τονικότθτα, 
θχόχρωμα) 

οπτικι εικόνα 

(= γραπτι 
παράςταςθ) 

νοθτικι εικόνα 

ςυναιςκθματικζσ 
αντιδράςεισ 
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Παρεπόμενα 

αδυναμία γραπτισ 
απεικόνιςθσ  

(άγνοια ορκισ γραφισ) 

αδυναμία παραγωγισ 
ςθμαινόμενου 

(ςθμαςιολογικι άγνοια) 

Νοηματική 
ταυτότητα 

κυριολεκτικι χριςθ 

μεταφορικι χριςθ 

ποιθτικι χριςθ 


