
     Τίτλος Μαθήματος: Θέματα Σημασιολογίας 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με καίρια ζητήματα της σύγχρονης ανάλυσης 
της σημασιολογίας προϋποθέτοντας βασικές εισαγωγικές γνώσεις. Η διδασκαλία διαρθρώνεται σε δυο 
επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ο φοιτητής εμβαθύνει στις σύγχρονες τάσεις και τους προβληματισμούς της 
σημασιολογικής θεωρίας μέσα από τη μελέτη της θεωρίας των συνόλων, του σημασιολογικού πεδίου και 
των προσδιοριστικών φράσεων. Στο δεύτερο επίπεδο ο φοιτητής καλείται να εξάγει θεωρητικά 
συμπεράσματα μέσα από τη λεπτομερή συλλογή και επεξεργασία δεδομένων κυρίως από τις γλώσσες της 
ΝΑ Μεσογείου. Επιπλέον, το μάθημα αυτό παρουσιάζει και εμβαθύνει στον τρόπο ανάλυσης φαινομένων 
της διεπιφανείας σημασιολογίας και σύνταξης μέσα από τη λεπτομερή μελέτη εμπειρικών δεδομένων. 
Πιο συγκεκριμένα μελετά τον τρόπο που η σημασία τουλάχιστον δυο λεξικών στοιχείων μέσα σε μια 
πρόταση επηρεάζει την προτασιακή της δομή. Θέματα όπως το φαινόμενο της άρνησης (στοιχεία 
πολικότητας, στοιχεία ελεύθερης επιλογής, συμφωνία της άρνησης, διπλή άρνηση), της 
ποσοδεικτικότητας, τα τροπικά ρήματα, τα αόριστα και οριστικά στοιχεία εξετάζονται συγκριτικά στις 
γλώσσες της περιοχής της ΝΑ Μεσογείου καθώς και σε άλλες γλώσσες, όπου έχουν γίνει σύγχρονες 
φορμαλιστικές μελέτες.   
 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής /η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 
 

- να μελετά φαινόμενα που άπτονται της διεπιφανείας σύνταξης-σημασιολογίας,  
- να κατανοεί το ρόλο που παίζει η σημασία των λέξεων μιας πρότασης στη δομή της και 

αντίστροφα,  
- να είναι ικανός να υπολογίζει τη σημασία μιας πρότασης μέσα από τις σημασίες των επιμέρους 

στοιχείων της, 
- να έχει εξοικειωθεί με έννοιες όπως πιθανοί κόσμοι, θεωρία των συνόλων, σημασιολογικό πεδίο, 

αναφορικές ιδιότητες, κατηγορηματική λογική πρώτου βαθμού,  
- να μελετά και να αξιολογεί κριτικά άρθρα από τη σύγχρονη εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία,  
- να είναι εξοικειωμένος /η με τα παρακάτω φαινόμενα που απασχολούν σύγχρονες θεωρίες 

διεπιφανείας: άρνηση, ποσοδεικτικότητα, τροπικότητα, οριστικότητα και μη οριστικότητα και  
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- να συλλέγει, να συγκρίνει και να ερμηνεύει σημασιολογικά πληθώρα εμπειρικών δεδομένων 
κυρίως από τις γλώσσες της Μεσογείου (Ελληνικά, Γαλλικά, Αραβικά, Τουρκικά, Εβραϊκά),  

- να μπορεί να εξάγει θεωρητικά συμπεράσματα μέσα από την επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων 
και να τα συσχετίζει με τις προτάσεις σύγχρονων σημασιολογικών θεωριών.   

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 

 Βελούδης, Γ. 2005. Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα. Εκδόσεις Κριτική.  

 Lyons, J. 1995. Γλωσσολογική Σημασιολογία. Αθήνα: Πατάκης. 

 Σημειώσεις του μαθήματος.  
 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
 

Aoun J. E., Benmamoun, E., Choueiri, L. 2011. The Syntax of Arabic. Cambridge Syntax guide.  

Baker, C. L. 1970. Double negatives. Linguistic Inquiry 1, 169-186.  

Bernini, G. and Ramat, P. 1996. Negative Sentences in the Languages of Europe: A Typological Approach, 

Mouton de Gruyter.   

Βλάχου, Ε. 2012. Το γλωσσικό φαινόμενο της άρνησης στην Ελληνική, Τουρκική και Εβραϊκή: 

γλωσσολογική θεωρία και γλωσσική πολιτική. Στο Διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική. Η Μεσόγειος 

χθες και σήμερα. Εκδόσεις Παπαζήση.  

Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge. Mass: MIT Press. 

Comrie, B. Matthews, S. and Polinsky, M. 2004. Οι γλώσσες του κόσμου. Εκδόσεις Σαββάλας.  

Corblin, F. & H. de Swart, 2004. Handbook of French semantics. CSLI publications.  

Giannakidou, Anastasia. 2000. Negative…concord? Στο Natural language and linguistic theory. 457-523.  

Glinert, L. 1989. The grammar of modern Hebrew. Cambridge University Press.  

Göksel, A. & Kerslake, C. 2005. Turkish: a comprehensive grammar. London: Routledge.  

Haspelmath, M. 1997. Indefinite pronouns. Oxford: Oxford University Press.  

Horn, L. R. 1989. A natural history of negation. Chicago: University of Chicago Press. 

Hoyt, F. 2010. Negative concord in Levantine Arabic. Διδακτορική διατριβή. University of Texas at Austin.   



Klima, E. 1964. Negation in English. Στο The structure of language. J. Fodor & J. Katz (επιμ.), 246-323. 

Englewood Cliffs, Prentice Hall.  

Ladusaw, A. W. 1979. Polarity sensitivity as inherent scope relations. Διδακτορική διατριβή. University of Texas at 

Austin.  

Levy, A. 2008. Negative polarity items-šum and af. Στο Current issues in generative hebrew linguistics. 313-337.  

McKenzie, A. 2006. Fixing the scope of sentential negation in Turkish. Ms.  

Mitchell, T. F. 1962. Colloquial Arabic: the living language of Egypt. The English Universities Press.   

Montague, R. 1974. On the nature of certain philosophical entities. Στο Formal philosophy. Selected papers by 

Richard Montague. R.H. Thomason (επιμ.), 148-187. New Haven: Yale University Press.  

Ouali, H. 2005. Negation and negative polarity items in Berber. Στο Proceedings of the 30
th

 Annual Meeting of the 

Berkeley Linguistics Society, Ettlinger, M. et al. (επιμ.) 330-340.  

Pollard, C. & I. A. Sag, 1994. Head-driven phrase structure grammar. Chicago: University of Chicago Press.  

Tonciulescu, K. C. 2011. Licensing conditions for indefinite pronouns in Modern Hebrew. Διδακτορική διατριβή. 

University of Ottawa.  

Vlachou, E., 2003. Weird polarity indefinites in French. In: Fikkert, P., Cornips, L., (Eds.), Linguistics in the 

Netherlands 8. John Benjamins Publishing Company, pp. 189–200.  

Vlachou, E. 2006. Le puzzle des indéfinis en qu-. In: Corblin, F., Ferrando, S. Kupferman, L. (Eds.), Indéfinis et 

Prédications. Presses Universitaires Françaises, pp. 235–249. 

Vlachou, E., 2007. Free Choice In and Out of Context: Semantics and Distribution of French, Greek and English 

Free Choice Items. Διδακτορική διατριβή δημοσιευμένη στο LOT dissertation series 156.  

Vlachou, E., 2009. Indefinite free choice items in necessity modal contexts. In: Halpert, C., Hartman, J., Hill, D. 

(Eds.), Proceedings of the 2007 Workshop in Greek Syntax and Semantics at MIT, MITWPL 57 (MIT Working 

Papers in Linguistics), pp. 361-375.   

Vlachou, E., 2010. Sémantique et distribution des termes de choix libre du français. In: Corblin, F., Tovena, L., 

Vlachou, E. (Eds.), Langue Française, 166, 2, pp. 133-154.  

Vlachou, E., 2012. Delimiting the class of free choice items in a comparative perspective: evidence from the 

database of French and Greek free choice items. Lingua 122, 1523-1568.  

 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Γραπτές εξετάσεις 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνικά  

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω 
της συγγραφής και παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος  

 
 

                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 



                                                                                                                                                                                           
iii

 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 
μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

