
     Τίτλος Μαθήματος: Σημασιολογία 
 

 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 παρουσιάζει και εμβαθύνει στον τρόπο ανάλυσης του επιπέδου της Σημασιολογίας, του 
επιστημονικού κλάδου της γλωσσολογίας που μελετά τη σημασία ή αλλιώς την έννοια των γλωσσικών μονάδων. 
Παρουσιάζονται κλασικές σημασιολογικές προσεγγίσεις όπως είναι η γραμματική του Montague, η θεωρία των 
τιμών αληθείας και η θεωρία των πιθανών κόσμων. Επιπλέον μελετώνται τα σημαντικότερα επίπεδα 
σημασιολογικής ανάλυσης (λεξική σημασιολογία, προτασιακή σημασιολογία, κατηγορηματική σημασιολογία) με 
τη βοήθεια βασικών εργαλείων λογικής. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται 1) οι σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ 
λεξημάτων, 2) το φαινόμενο των λογικών συνδετικών και προτασιακών τελεστών, 3) η ποσοδεικτικότητα, 4) η 
αναφορικότητα και 5) το σημασιολογικό πεδίο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαγλωσσική διάσταση της 
σύγχρονης σημασιολογικής θεωρίας μέσα από τη μελέτη δεδομένων της Ελληνικής, Τουρκικής, Αραβικής και 
Εβραϊκής γλώσσας, καθώς και της Γαλλικής και Αγγλικής.   
 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής /φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί να: 
- διακρίνει τα τρία βασικά επίπεδα σημασιολογικής ανάλυσης (λέξη, κατηγόρημα, πρόταση),  
- κατανοεί το συσχετισμό μεταξύ συνώνυμων, αντίθετων και ομώνυμων λέξεων και το ρόλο που παίζει η 

(σημασιολογική, συντακτική) αμφισημία στη σημασία μιας πρότασης,  
- χρησιμοποιεί τα εργαλεία τυπικών γλωσσών (όπως είναι η λογική) για να ερμηνεύσει τη σημασία μιας 

γλωσσικής έκφρασης,  
- αποτιμά τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στον τομέα της σημασιολογίας,  
- ελέγχει τις γνώσεις του με τη βοήθεια ασκήσεων στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας,  
- εφαρμόζει την αρχή της συνθετικότητας στην ανάλυση προτάσεων, 
- ανακαλύπτει το σημασιολογικό πεδίο ενός ποσοδείκτη και το ρόλο που παίζει ο εκάστοτε προτασιακός 

τελεστής στη σημασία μιας πρότασης και 
- συγκρίνει γλωσσικά δεδομένα από παραπάνω από μια γλώσσες και κατά προτίμηση από τις γλώσσες της 

Μεσογείου (Ελληνικά, Γαλλικά, Αραβικά, Τουρκικά, Εβραϊκά).  
  

 

3o  
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Ευαγγελία Βλάχου  

Συμπλήρωση από Γραμματεία 

Συμπλήρωση από Γραμματεία 

 
Προπτυχιακό 

Συμπλήρωση από Γραμματεία 

 

Συμπλήρωση από Γραμματεία 

 



 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): 
 

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

Cann, Ronnie. 1993. Formal Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.  

Montague, Richard. 1970.  

Chierchia, Gennaro & Sally McConnell-Ginet. 2000. Meaning and Grammar. An Introduction to Semantics. MIT 

Press. Cambridge, MA. Second edition.  

Dowty, David and Stanley Peters. 1981. Introduction to Montague Semantics, Reidel, Dordrecht.  

Gamut, L T F (1991) Logic Language and Meaning. Chicago, Chicago University Press (2 volumes).  

Heim, Irene and Angelika Kratzer. 1998. Semantics in Generative Grammar. Blackwell Textbooks in Linguistics.  

Kamp, H and U Reyle (1993) From Discourse to logic. Kluwer publications.  

Kearns, Kate. 2000. Semantics. St. Martin’s Press.  

Lappin, S (1996) The Handbook of Contemporary Semantic Theory. Oxford, Basil Blackwell. 

Lyons, John. 2006. Γλωσσολογική Σημασιολογία. Εκδόσεις Πατάκη.  

McCawley, James. 1993. Everything that Linguists have Always wanted to know About Logic but where ashamed 

to ask. Chicago: University of Chicago Press. Second edition.     

Partee, Barbara, Alice ter Meulen, Rovert Wall. 1993. Mathematical Methods in Linguistics. Kluwer Academic 

Publishers.  

Portner, Paul and Barbara Partee (eds.). 2002. Formal Semantics: The Essential Readings. Blackwell Publishing. 



De Swart, Henriëtte. 1998. Introduction to Natural Language Semantics. CSLI Publications.  

 

 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

