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Southpark



Το ταμπού ως ανθρωπολογικός όρος 

• Ο όρος ταμπού (taboo) εισήχθη στα αγγλικά από τις 
πολυνησιακές γλώσσες: μεταξύ των κατοίκων των 
νησιών Τonga, ο τύπος tapu σήμαινε ‘ιερό, 
καθαγιασμένο, απαραβίαστο, απαράβατο, 
απαγορευμένο, καταραμένο’. 

• Ο όρος εμφανίζεται παραλλαγμένος και στη γλώσσα 
των νησιών Φίτζι ως tabu, στους Maori ως tapu και στα 
Μαλαισιανά ως fadu και πιθανολογείται ότι προέρχεται 
από τo πρωτο-ωκεανικό tabu, με αντίστοιχη σημασία. 

• Στα τέλη του 18ου αι., άρχισε να εμφανίζεται με τη 
σημασία της αρνητικής κατηγορικής προσταγής και στις 
ευρωπαϊκές γλώσσες.

• Την ευρεία διάδοσή του και τη χρήση του, ακόμη και 
στο καθημερινό λεξιλόγιο, ο όρος την οφείλει στην 
έκδοση του έργου του Sigmund Freud, Τοτέμ και 
Ταμπού (1913).



Το ταμπού ως ανθρωπολογικός όρος 

• Ο όρος ταμπού καλύπτει μεγάλο εύρος πρακτικών που 
κυμαίνονται από τη διατροφή και τις θρησκευτικές αντιλήψεις 
μέχρι τη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγή, τις σωματικές 
λειτουργίες και απεκκρίσεις, την ασθένεια (σωματική και 
ψυχική) και την αναπηρία. 

• Αν και οι παραπάνω κατηγορίες είναι διαχρονικά και 
διαπολιτισμικά σχετικά σταθερές, τα όρια του επιτρεπτού και 
του ανεπίτρεπτου διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία (π.χ. 
μονογαμία vs πολυγαμία), από εποχή σε εποχή (π.χ. 
αυνανισμός), ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας κοινωνίας (π.χ. 
ομοφυλοφιλία). 



«Απαγορευμένα» θεματικά πεδία

• Γενετήσια λειτουργία και σεξουαλική κουλτούρα: π.χ. αιδοίο, 
πέος, συνουσία, διείσδυση,νυμφομανία

• Σωματικά υγρά: π.χ. αφόδευση, ούρηση, έμμηνος ρύση, 
εκσπερμάτωση

• Ασθένεια και θάνατος: π.χ. επάρατη νόσος, αφροδίσια νοσήματα
/ αείμνηστος, εκλιπών, αλήστου μνήμης

• Έγκλημα: π.χ. παιδεραστής, πατροκτόνος, αυτόχειρας
• Διαφορετικότητα: π.χ. ψυχικά πάσχων, άτομο με νοητική 

υστέρηση, ουσιοεξαρτημένος, μονογονεϊκή οικογένεια 
• Ιδεολογικο-πολιτικές πεποιθήσεις: π.χ. βασιλόφρων, ακροδεξιός, 

ευρωσκεπτικιστής, νεοφιλελεύθερος 
• «Διπλή γλώσσα» (βλ. Ξυδόπουλος 2005): π.χ. ήπια ανάπτυξη, 

μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, 
αναπτυσσόμενες χώρες, παράπλευρες απώλειες 



Λέξεις-ταμπού: ορίζοντας το πεδίο

• Μη προτιμώμενες (non preferable) λέξεις και φράσεις που παραπέμπουν

καταδηλωτικά σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται ως ταμπού για μια

συγκεκριμένη κοινωνία σε μια δεδομένη χωροχρονική συγκυρία (Cameron &

Kulick 2003: 32).

• Λέξεις και φράσεις με αρνητικά φορτισμένο σημασιολογικό περιεχόμενο,

στις οποίες αποδίδονται ουσιοκρατικά ποιότητες και κατηγορίες εξωγλωσσικές,

που απηχούν περισσότερο τις στάσεις των ομιλητών και τις ευρύτερες

κοινωνικο-πολιτισμικές αξίες του κυρίαρχου λόγου περί κανονικότητας ή μη →

γλωσσικοί ενδείκτες (indices), οι οποίοι εγκαθιδρύουν σημειωτικούς δεσμούς

ανάμεσα σε γλωσσικές μορφές και κοινωνικά νοήματα.



Λέξεις-ταμπού: ορίζοντας το πεδίο

• Στις λέξεις-ταμπού το εκφραστικό/συναισθηματικό νόημα (affective

meaning), δηλαδή οι κοινωνικές και εκφραστικές πληροφορίες για τα

συναισθήματα του ομιλητή, έχει προτεραιότητα σε σχέση με το

αναφορικό/περιγραφικό, π.χ. εύκολη, τσούλα, σκρόφα.

• Ο έλεγχος του υποκειμένου πάνω στους ακατάλληλους όρους κυμαίνεται

από τους αυθόρμητους τύπους, μέχρι τους αναστοχαστικούς (reflective).



Κοινωνιοπραγματολογικές λειτουργίες 

• Οι λέξεις-ταμπού μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες 
οικειότητας και θετικής ευγένειας, π.χ. φιλικές υβριστικές 
προσφωνήσεις όπως άντε, ρε μαλάκα!, χέσου, ρε συ! κ.ο.κ., 
ενισχύουν τους δεσμούς συνοχής και μειώνουν την απόσταση 
μεταξύ των συμμετεχόντων στην επικοινωνιακή ανταλλαγή.

• Στο ίδιο κλίμα, θετικά, κατά κανόνα, επικοινωνιακά 
αποτελέσματα επιτυγχάνει η χιουμοριστική χρήση τους σε 
κειμενικά είδη, όπως είναι τα ανέκδοτα και οι αστεϊσμοί, η 
αφήγηση ιστοριών, ο κοινωνικός σχολιασμός κ.ά.

• Ωστόσο, η επιλογή τους με αρνητική πρόθεση αποσκοπεί στο να 
πληγώσει, να δολοφονήσει συμβολικά τον αποδέκτη/την 
αποδέκτρια.  



Λέξεις-ταμπού και δημόσια σφαίρα

• Παραβίαση κανόνων ευγένειας

• Ακαταλληλότητα πλαισίου και επιπέδου 
ύφους (register)

• Απειλητική για το πρόσωπο τόσο του 
ομιλητή, όσο και του ακροατή πράξη (face-
threatening act)



Κατηγοριοποίηση λέξεων-ταμπού 

(Allan & Burridge 2006: 31-34, 
Καμηλάκη, Κατσούδα & Βραχιονίδου 2015: 14-18)



Διαποικιλιακή συνωνυμία (cross-varietal synonymy)

• Αμοιβαίως εναλλάξιμα λεξήματα, περιγραφικά συνώνυμα
(descriptive synonyms), εφόσον έχουν τις ίδιες συνθήκες 
αληθείας και μεταφέρουν καταδηλωτικά το ίδιο αναφορικό 
περιεχόμενο. 

• Υφολογικά μη-ισοδύναμοι ποικίλλοντες τύποι, αφού οι 
συνδηλώσεις (connotations) τους διαφέρουν από το ένα 
καταστασιακό περιβάλλον στο άλλο, από τη μια κοινότητα 
στην άλλη και περιστασιακά και από το ένα άτομο στο άλλο. 

ευφημισμός/ορθοφημισμός δυσφημισμός

αυνανισμός μαλακία

κόπρανα κακά, σκατά, κουράδες 

επάρατη νόσος καρκίνος

τοξικομανής πρεζάκι



Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ)

• Το υιοθετούμενο ερμηνευτικό πλαίσιο είναι αυτό της 
Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, η οποία συνδυάζει τη μικρο-
ανάλυση των κειμένων με τη μακρο-ανάλυση των 
κοινωνικών δομών και των σχέσεων εξουσίας με τις οποίες 
εμπλέκονται τα κείμενα.

• Αναδεικνύει τη γλώσσα ως πηγή κοινωνικά 
προσδιορισμένων νοημάτων, αλλά και ως συγκροτητικό
παράγοντα της κοινωνίας, που δεν αντικατοπτρίζει απλώς τις 
υφιστάμενες κοινωνικές δομές, αλλά τις παγιώνει ή τις 
αναπαράγει (Fairclough 1992).

• Αναλύει «τόσο τις αδιαφανείς όσο και τις διαφανείς δομικές 
σχέσεις κυριαρχίας, διάκρισης, ισχύος και ελέγχου, όπως 
εκδηλώνονται στη γλώσσα» (Wodak, 2001)



Αναπαράσταση (representation) 

• Μεταξύ άλλων, η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
σε ένα κείμενο ή συνομιλία, για να προσδώσει 
νόημα σε κοινωνικές ομάδες και τις πρακτικές 
τους (Fairclough 1989, 1995). 



Ετερότητα

• «εγώ/εμείς» vs «οι άλλοι» 

• η κατάσταση ή η ιδιότητα του «άλλου»

• η ταυτότητα του «εγώ» προϋποθέτει έναν 
«άλλο» (Cummins 2002)

• Κατασκευαστική θεώρηση της ταυτότητας και 
της ετερότητας στο πλαίσιο της KAΛ



Λέξεις-ταμπού και όψεις του διαφορετικού

• Μειωτικοί/περιφρονητικοί όροι που αναφέρονται σε 
χαρακτηριστικά, όπως η εξωτερική εμφάνιση 
(χοντρέλα, μπάζο), η εθνότητα (κωλότουρκος, 
Αμερικανάκι), η ηλικία (μπαμπόγρια, χούφταλο), το 
φύλο (τσουλάρα, μπίχτης), οι σεξουαλικές 
προτιμήσεις (γκέουλας, λέσβω), η διανοητική 
(στόκος, ντουβάρι) και ψυχική (ψυχανώμαλος, 
θεοπάλαβος) συγκρότηση κ.ά. 

• Σχετίζονται με βαθιά ριζωμένες πολιτισμικές 
αντιλήψεις και αξίες περί κανονικότητας και 
τοποθετούν τον/την αποδέκτη/αποδέκτρια στην 
κατηγορία του «άλλου». 



ΜΕΡΟΣ Α΄: 

Λέξεις-ταμπού και σεξουαλικότητα



Λέξεις-ταμπού και σεξουαλικότητα

• Το φύλο αποτελεί κατηγορία ταυτότητας που 
γεννά συγκεκριμένες έμφυλες αναπαραστάσεις 
και προσδοκίες, οι οποίες συνδέονται με τον 
κυρίαρχο λόγο περί θηλυκότητας και 
αρρενωπότητας. 

• Διάκριση ανάμεσα σε βιολογικό φύλο (sex) και 
κοινωνικό φύλο (gender)

• Διπολική θεώρηση: αρσενικό/θηλυκό 



Λέξεις-ταμπού και σεξουαλικότητα

• τσουλάκι
• εύκολη
• bitch 
• πουτάνα
• νυμφομανής

• γκέουλας
• πούστης
• κουνιστός
• λούγκρα
• πισωγλέντης



Λέξεις-ταμπού και ομοφυλοφιλία

• Γιατί υπάρχουν στη ΝΕ περισσότεροι δυσφημισμοί για την 
ανδρική ομοφυλοφιλία σε σχέση με τη γυναικεία; 

• Οι ερμηνευτικές απόπειρες μαθητών/μαθητριών Β/θμιας
Εκπ/σης κατά την υλοποίηση του γλωσσικού εργαστηρίου 
«Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν»: 

«Επειδή ο άνδρας θεωρείται η κολώνα του σπιτιού, αν 
αλλάξει προσανατολισμό κινδυνεύει η κοινωνία». 

«Στην τηλεόραση κοροϊδεύουν κυρίως τους άνδρες 
ομοφυλόφιλους. Δεν ασχολούνται τόσο με τις γυναίκες».

«Λόγω του πορνό η γυναικεία ομοφυλοφιλία έχει 
πλασαριστεί σαν κάτι καλό». 

«Οι λεσβίες ακόμη κρύβονται και δεν δίνουν στόχο, όπως οι 
γκέι.» 



Τα όρια της επιθυμίας…

• Σε ιστοσελίδες γνωριμιών, άνδρες ή γυναίκες που παρέχουν 
σεξουαλικές υπηρεσίες escorting, αυτοπαρουσιάζονται γλωσσικά με 
όρους ηγεμονικής αρσενικότητας ή θηλυκότητας (Κανάκης 2008, 2009). 

• Ο πορνογραφικός λόγος δεν περιορίζεται στις θεματικά εξειδικευμένες 
σελίδες, αλλά διεισδύει και στον (στατικό και δυναμικό) λόγο 
ανθρώπων που διατείνονται ότι θέλουν (και) «σχέση», επισημαίνοντας 
έτσι, τουλάχιστον θεωρητικά, μια ένταση ανάμεσα στην επείγουσα 
σεξουαλική επιθυμία και τη σταθερότητα μιας μακρόχρονης, αν και όχι 
απαραίτητα μονογαμικής, σχέσης.

• Στυλιζαρισμένες επιτελέσεις: αναπόφευκτη διαπλοκή της επιθυμίας με 
την εμπορευματοποίηση και τους νόμους της αγοράς, με βάση τους 
λόγους (discourses) που κυκλοφορούν για το σεξ σε μια δεδομένη 
ιστορική στιγμή…» (Κανάκης 2011: 347). 

• Αυθεντικότητα, φυσικότητα, αυθορμητισμός σεξουαλικών πράξεων ή 
συνευρέσεων;;;



Τρανσφοβία;
• Ο μειωτικός όρος τραβέλι χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη ως 

εναλλακτικό του τραβεστί (< γαλλ. travesti, μτχ. του ρ. travestir), 
λέξημα που με τη σειρά του φέρει αρνητικές συνδηλώσεις, όπως 
προκύπτει από μεταφορικές χρήσεις του με τη σημασία του 
‘κίβδηλου’, του ‘αλλοιωμένου’ και του ‘παραχαραγμένου’ (π.χ. 
«Από την οικονομία-‘τραβεστί’ στην ντοπαρισμένη οικονομία»,
«Τραβεστί Ισολογισμός στα Ε.Λ.Τ.Α.;»).

• Παρενδυσιακός και παρενδυσία: «σεξουαλική παρέκκλιση ενός 
άντρα, ο οποίος ντύνεται με γυναικεία ενδύματα με σκοπό τη 
σεξουαλική διέγερση» [ΛΚΝ]. 

• Πβ. ν. 4491/2017 (ΦΕΚ Α’ 152/13.10.2017) «Νομική αναγνώριση 
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», με τον οποίο 
παρέχεται σε διεμφυλικά άτομα το δικαίωμα στην αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου τους ως στοιχείου της προσωπικότητάς τους και 
το δικαίωμα στον σεβασμό της προσωπικότητάς με βάση τα 
χαρακτηριστικά φύλου τους.



Τρανσφοβία;

• Ο δάνειος υποχωρητικός σχηματισμός (backformation) τρανς μπορεί 
να προέρχεται από δύο διαφορετικές αρχικές λέξεις (Γαλανού 2014: 
26): 

α) τα διαφυλικά (transsexual) άτομα, που προτίθενται να υποβληθούν 
σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού του φύλου τους και προχωρούν 
σε φυλομετάβαση με ποικίλους τρόπους, από ορμονοληψία και 
μερικές/ήπιες επεμβάσεις μέχρι ολικές-μη αναστρέψιμες 
χειρουργικές επεμβάσεις, και 

β) τα διεμφυλικά άτομα (transgender), των οποίων «η ταυτότητα φύλου 
είναι διαφορετική από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη 
γέννηση και επιθυμούν να παρουσιάσουν την ταυτότητα φύλου τους 
με έναν διαφορετικό τρόπο από το φύλο που τους αποδόθηκε και 
καταγράφηκε νομικά κατά τη γέννησή τους», αλλά δεν χρειάζεται 
απαραίτητα να υποβληθούν στην παραπάνω διαδικασία. 

• Επομένως, στον όρο ομπρέλα τρανς εντάσσονται όλα τα άτομα που 
βιώνουν δυσφορία φύλου, είτε αυτή αφορά στον εσωτερικό κόσμο 
του ατόμου –άρα σχετίζεται με την ταυτότητα φύλου– είτε αφορά 
στον τρόπο που το άτομο παρουσιάζει στον έξω κόσμο το φύλο του –
άρα σχετίζεται με την έκφραση φύλου. 



Αντιλήψεις περί «κανονικότητας» σε κοινωνική κυκλοφορία: το παλιό…. 

«Μάνος Χατζιδάκις: Ένας κίναιδος που μισούσε την Ελλάδα»

«ΕΤΣΙ ΨΟΦΗΣΕ Ο ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΙΔΟΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ»

(http:www.stoxos.gr)



…και το νέο

• Λόγιοι νεολογισμοί, όπως ομοερωτικός και 
ομοσεξουαλικός, ακόμη αλεξικογράφητοι, έχουν 
αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε νομικά και 
ακτιβιστικά κείμενα, π.χ.: «Νομική Κατάσταση 
των ατόμων με ομοερωτικό σεξουαλικό 
προσανατολισμό» (πβ. και  ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 
Α'232/9.12.2016)). 



…και το νέο

• ομόγλωσσος, ομοεθνής, oμογενής, 
ομόθρησκος, ομόδοξος

• ομοερωτικός, ομοκανονικός, ομόφυλος, 
ομοσεξουαλικός 

≠

• αλλόγλωσσος, αλλοεθνής, 

αλλογενής, αλλόθρησκος, αλλόδοξος

• ετεροερωτικός, ετεροκανονικός, 

ετερόφυλος, ετεροσεξουαλικός



Συνοψίζοντας…

• Στα δυτικού τύπου κοινωνικο-πολιτισμικά συστήματα, η 
ετεροσεξουαλικότητα αποτελεί κάτι δεδομένο και 
φυσικοποιημένο, δηλαδή συνιστά μη σημαδεμένη 
(unmarked) νόρμα. 

• Ομοφυλοφιλία ως «κατηγορία ταυτότητας». 
• Το άτομο, μέσα από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, 

εσωτερικεύει τις κυρίαρχες κοινωνικές προσταγές, με 
αποτέλεσμα να αισθάνεται ένοχο για τις επιλογές του, 
όταν επιθυμεί κάτι που αντιτίθεται με ή και απειλεί αυτό 
που έχει μάθει «ότι οφείλει να είναι», με αποτέλεσμα να 
προκύπτει ένα είδος αυτοστιγματισμού, που οδηγεί 
τελικά στο λεγόμενο μειονοτικό στρες (minority stress, 
βλ. Μοσχοβάκου & Ντάνη 2018: 16), την «κατάσταση 
που βιώνει ένα άτομο, το οποίο ανήκει σε μια κοινωνικά 
στιγματισμένη ομάδα ως αποτέλεσμα της κοινωνικά 
μειονεκτικής του θέσης».



Συνοψίζοντας…

• Σε κάθε περίπτωση, έχει υποχωρήσει η 
γλωσσική αναπαράσταση της ομοφιλοφυλίας
ως «διαταραχής» και «απόκλισης» από την 
προτεινόμενη ψυχοσεξουαλική νόρμα.  

• Νέοι όροι έχουν σχηματιστεί, προκειμένου να 
περιγράψουν με ουδέτερο τρόπο τις επιλογές 
ερωτικού προσανατολισμού.



ΜΕΡΟΣ Β΄: 

Λέξεις-ταμπού και ψυχική νόσος



Ψυχική νόσος

• Πεδίο ιδιαίτερα φορτισμένο με εξωγλωσσικό (ψυχολογικό, 
κοινωνικοπολιτισμικό, ιδεολογικό) νόημα - «στίγμα» που 
συνεπάγεται η ψυχική νόσος για τους φορείς της.

• Σημείο-τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας που η «τρέλα» 
έπαψε να συνιστά αδιαφοροποίητη κατηγορία και 
«ιατρικοποιήθηκε» μέσα από την ανάπτυξη επιστημών όπως 
η Ψυχολογία και η Ψυχιατρική (Foucault 2004).

• To θεωρούμενο ως «υγιές» κοινωνικό σώμα κατασκευάζει 
μια συμπαγή θεωρία για το στίγμα, προκειμένου να εξηγήσει 
την «κατωτερότητά» του και τους «κινδύνους» που 
εγκυμονεί (Goffman 2001: 67).

• Με την ευρεία απήχηση της θεωρίας του Freud, οι σχετικοί 
με την ψυχική νόσο όροι να αρχίσουν να μεταπηδούν από το 
κλινικό στο γενικό λεξιλόγιο και να χρησιμοποιούνται κατά 
κόρον και από μη ειδικούς σε θέματα ψυχιατρικής ομιλητές 
και ομιλήτριες. 



Ιατροανθρωπιστικές Επιστήμες 
(Μedical Ηumanities)

• Διεπιστημονικός χώρος που διερευνά παραμέτρους 
όπως η εννοιολόγηση της υγείας και της ασθένειας σε 
διαφορετικά πολιτισµικά και κοινωνικά 
συμφραζόμενα, οι αντιλήψεις περί «κανονικότητας» 
και «φυσιολογικότητας», η γλωσσική και 
ψυχοκοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ γιατρού και 
ασθενή, ο ρόλος της αφήγησης και της µεταφοράς στα 
σχετικά πεδία κ.λπ. (Fleischman 2001, Γούτσος 2014).



Καμηλάκη (2019)

• [-λόγιο] τρελός/-ή/-ό: 55.434 εμφανίσεις στο Greek Web 2014 και 655 εμφανίσεις στο ΣΕΚ. 
• Οι δύο πρώτες λέξεις σε συχνότητα: παρανοϊκός, υστερικός
• Ο παρωχημένος όρος φρενοβλαβής/-ές εμφανίζεται ως δηλωτικός της ψυχικής και διανοητικής 

νόσου στο πρώτο στην ιστορία του ελληνικού κράτους νομοθέτημα για την ψυχιατρική 
περίθαλψη, τον Ν. ΨΜΒ/1862 (ΦΕΚ 28 της 19.5.1862) με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Περί 
συστάσεως Φρενοκομείων», στον οποίο συχνά ταυτίζεται με την επικινδυνότητα, π.χ. βλ. άρθρ. 
13: «όταν η φρενοβλάβεια αυτών μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή την προσωπική 
ασφάλεια των πολιτών». 



Λόγιοι ορθοφημισμοί για την ψυχική νόσο σε λεξικά της ΝΕ

• Στο ΛΚΝ και το ΛΝΕΓ δεν διαφοροποιούνται πάντοτε σε υπολήμματα η 
ψυχιατρική από την κοινολεκτική σημασία (με εξαίρεση τα 
ψυχασθενής, ψυχοπαθής, σχιζοφρενής στο ΛΚΝ και τη σύμφραση
ψυχαναγκαστική νεύρωση στο ΛΝΕΓ). Αντίθετα, στο ΧΛΝΓ 
χρησιμοποιείται το χρηστικό σημάδι (label) «ψυχιατρ.» για την ειδική 
ορολογία, που συνήθως παρατίθεται ως πρώτη σημασία, με την 
κοινολεκτική να υπολημματοποιείται στη συνέχεια. 

• Π.χ.: [ΧΛΝΓ] νευρωτικός: 1. ΨΥΧΙΑΤΡ. ‘που πάσχει από νεύρωση’, ‘που 
σχετίζεται με αυτή τη διαταραχή’, 2. κατ’ επέκταση, προφ. ‘νευρικός, 
ευερέθιστος’. Ωστόσο, η αρχή αυτή δεν τηρείται απαρέγκλιτα, καθώς 
π.χ. για το επίθετο ψυχωτικός παρατίθεται μόνο η εξειδικευμένη 
ψυχιατρική σημασία και για το παράφρων μόνο η κοινολεκτική ‘τρελός, 
παρανοϊκός’. 

• Λεξικογραφική πρακτική της χρήσης συνωνύμων, όπως τρελός, 
παλαβός, παράλογος κ.λπ., στα ερμηνεύματα, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση στον χρήστη του λεξικού (πβ. Atkins & Rundell
2008: 421), αν αυτά δε συνοδεύονται µε την προσθήκη των κατάλληλων 
πληροφοριών λ.χ. για τη στάση του οµιλητή, τις συνυποδηλώσεις, το 
επίπεδο ύφους, τις σχέσεις οικειότητας κ.ά.



Λόγιοι ορθοφημισμοί για την ψυχική νόσο σε λεξικά της ΝΕ

• Παρά το γεγονός ότι και τα τρία λεξικά επιχειρούν να 
παραμείνουν κατά το δυνατόν προσηλωμένα στον 
κλινικό ορισμό των λεξημάτων, δεν αποφεύγονται 
ενίοτε και στερεοτυπικές αναπαραστάσεις: 

π.χ. στο ΛΝΕΓ ως ψυχοπαθής αναφέρεται «αυτός που 
λόγω διαταραχής του ψυχικού του κόσμου 
συμπεριφέρεται με βίαιο τρόπο». 

• Άλλες φορές δε γίνεται εύστοχη χρήση καθιερωμένων 
κλινικών όρων ([ΛΝΕΓ] φρενοβλαβής: «αυτός που 
πάσχει από παράνοια, από βλάβη των διανοητικών του 
λειτουργιών»· ωστόσο, η παράνοια αποτελεί κλινικό 
όρο, που σηματοδοτεί μια έμμονη ψευδή πεποίθηση, η 
οποία χαρακτηρίζεται από παραισθήσεις, παραλήρημα 
μεγαλείου ή μανία.



Λόγιοι ορθοφημισμοί για την ψυχική νόσο σε ΗΣΚ

• Ορισμένα από τα υπό εξέταση επίθετα αποδίδονται περισσότερο σε 
συμπεριφορές, πρακτικές ή καταστάσεις και λιγότερο σε άτομα, π.χ.:

• νευρωτικός/-ή/-ό: ~ συμπεριφορά (63 εμφανίσεις), ~ σύμπτωμα (44), ~ διαταραχή 
(28), ενώ σπανιότερα απαντά η σύμφραση νευρωτικό άτομο (34)

• ψυχαναγκαστικός/-ή/-ό: ~ συμπεριφορά (125 εμφανίσεις), ~ διαταραχή (103), ~ 
πράξη (33), ~ εμμονή (31), ~ νεύρωση (19), ~ προσωπικότητα (14), έναντι ~ άτομο 
(16)), 

• ψυχοπαθολογικός/-ή/-ό: ~ κατάσταση (100), ~ σύμπτωμα (40), ~ προσωπικότητα 
(40), ~ συμπεριφορά (31), ~ διαταραχή (28), ~ φαινόμενο (20)) 

• ψυχωτικός/-ή/-ό: ~ σύμπτωμα (154), ~ διαταραχή (145), ~ επεισόδιο (134), ~ 
συμπεριφορά (32) έναντι ψυχωτικό άτομο (24)). 

Παραδείγματα: 
(1) Είναι ένας τύπος που θα μπορούσε να βρει εύκολα ερωτικό σύντροφο, αν η 

νευρωτική εμμονή του με τη μαλακία δεν τον είχε καταδικάσει σε μία σεξουαλική 
απομόνωση. (grekamag.gr) 

(2) 'Ηταν πολύ υγιής και αθλητικός και μετά εμφάνισε ψυχαναγκαστική συμπεριφορά 
και τικ. (medmelon.gr)

(3) Καμία μητέρα δεν θέλει το κακό του παιδιού της (προφανώς εξαιρούνται οι 
ψυχοπαθολογικές περιπτώσεις). (womannow.gr) 

(4) Κανείς δε μπορούσε να εισβάλει στον ψυχωτικό μου χαρακτήρα. (ΣΕΚ)



Λόγιοι ορθοφημισμοί για την ψυχική νόσο σε ΗΣΚ

• Αντίθετα, κυρίως σε έμψυχες οντότητες αποδίδονται τα επίθετα:
• ψυχασθενής/-ές: ~ δολοφόνος (22 εμφανίσεις), ~ εγκληματίας (13),~ 

ηγέτης (15)), παρανοϊκός (~ δολοφόνος (90), ~ δικτάτορας (56), ~ 
εγκληματίας (29))  

• σχιζοφρενής/-ές: ~ δολοφόνος (185), ~ ασθενής (29)), με ιδιαίτερα 
δημοφιλή τη σύμφραση σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι (41 
εμφανίσεις), μετάφραση (ανειμένη, ομολογουμένως) της γνωστής 
αμερικανικής ταινίας τρόμου «The Texas chainsaw massacre» (1974). 

• Συχνά τα επίθετα αυτά συνδέονται με γνωστές ιστορικές 
προσωπικότητες, πρόσωπα της επικαιρότητας ή σχετίζονται με το 
επιστημονικό δαιμόνιο ή την καλλιτεχνική ευφυία, π.χ.: 
(5) H Άρεντ διαπίστωσε ότι ο Άιχμαν δεν ήταν από την αρχή ένας κακός 
και σκληρός εγκληματίας ή ένας παρανοϊκός δολοφόνος. (nissides.gr) 
(6) O ψυχασθενής τεχνοκράτης Στουρνάρας πρέπει να πάψει να 
ταλανίζει με την παρουσία του την πολιτική ζωή της χώρας. (styx.gr) 
(7) Η προσωπικότητα του Kahn αποτέλεσε το μοντέλο για τον 
ημιπαράφρονα σχιζοφρενή κρυφοναζιστή επιστήμονα Dr Strangelove... 
(thearkanproject.com) 
(8) Το όνομα της μπάντας BlackKeys προήλθε από έναν σχιζοφρενή 
καλλιτέχνη ονόματι Alfred McMoore. (soundarts.gr)



Λόγιοι ορθοφημισμοί για την ψυχική νόσο σε ΗΣΚ

• Όλοι οι παραπάνω όροι λειτουργούν συχνά και ως 
ουσιαστικοποιημένα επίθετα, τα οποία αποδίδονται απευθείας ως 
ταμπέλες (labels) σε συγκεκριμένα άτομα: 

(9) Ενές Καντέρ: Φρικιαστικός ψυχοπαθής ο Ερντογάν. 
(10) Οι fans των Smiths είναι νευρωτικοί, λένε οι ερευνητές του 

Facebook. 
(11) [...] μια κατάρρευση που παραλίγο να φέρει κατά λάθος ο 

ψυχωτικός ΓΑΠ [...]. (netnews.gr) 
• Η ουσιαστικοποιημένη χρήση των επιθέτων καθιστά ορατή μια 

σημαντική διαφοροποίηση της λειτουργίας των λόγιων ορθοφημισμών
κατά το πέρασμά τους από το κλινικό στο γενικό λεξιλόγιο.

• Στο ειδικό ιατρικό λεξιλόγιο χρησιμοποιούνται είτε ως επιθετικοί 
προσδιορισμοί ουσιαστικών όπως προσωπικότητα, σύμπτωμα, 
συμπεριφορά, διαταραχή κ.λπ., είτε ως ουσιαστικά (π.χ. παράνοια, 
σχιζοφρένεια, ψύχωση κ.λπ.), δεδομένου ότι η ονοματοποίηση 
αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό του επιστημονικού λόγου - και 
ειδικά στο πεδίο της ασθένειας ισοδυναμεί µε τη µετατροπή µιας
διαδικασίας σε «µια στατική κατάσταση που επιβάλλεται στο άτοµο» 
ως εξωτερικός δρων (Fleischman 1999: 8).



Λόγιοι ορθοφημισμοί για την ψυχική νόσο στο γενικό λεξιλόγιο

• Η συμπαράθεση όρων για την ψυχική νόσο σε εξωιατρικά κειμενικά
είδη, υπό την επιρροή της αρνητικής σημασιολογικής τους προσωδίας 
(semantic prosody), επιπεδώνει και ουδετεροποιεί αυτές τις διαφορές, 
ρευστοποιώντας τα όρια διαγνωστικών κλινικών συνδρόμων, π.χ.:

• οι όροι νευρωτικός και ψυχωτικός αντιστοιχούν σε διαφοροποιημένες 
ψυχικές διαταραχές, 

• το επίθετο υστερικός στην κοινολεκτική του χρήση απομακρύνεται από 
τον κλινικό του ορισμό «Υστερία ή Διαταραχή Μετατροπής» (με 
συμπτώματα όπως η μυική αδυναμία, η πάρεση, η δυσαρθρία, η 
αστάθεια βάδισης, η τύφλωση κ.ο.κ.) και περιγράφει περισσότερο την 
ένταση και την ακρότητα μιας παραληρηματικής συμπεριφοράς, λ.χ. 
υστερική κραυγή (199 εμφανίσεις), ~ γέλιο (67), ~ τσιρίδα (18), ~ 
ξέσπασμα (18). Η αρχική του σημασία διασώζεται κατά τη στερεοτυπική 
του σύνδεση με το γυναικείο φύλο (~ μαμά (17), ~ γεροντοκόρη (10)), 
π.χ.: 

• Το τελικό αποτέλεσμα βέβαια θυμίζει περισσότερο υστερική νοικοκυρά 
στα πρόθυρα εμμηνόπαυσης. (press-bank.gr) 

• Οι γυναίκες προτιμούν να δείξουν τον θυμό τους με τρόπους, που μόνο 
ειρωνικούς χαρακτηρισμούς επιφέρουν (στρίγγλα, μέγαιρα, υστερική, 
νευρωτική κ.λπ.). (selftherapy.gr)



Συνοψίζοντας…

• Αρνητική κοινωνική και πολιτισμική εννοιολόγηση
της ψυχικής νόσου, διάκριση που συνάδει με 
παρεμφερή ευρήματα για την ασθένεια γενικότερα 
(βλ. Γούτσος 2014).

• Η ακρίβεια ως προς το κλινικό νόημα ενδίδει στην 
ανάγκη να περιγραφεί η έκπληξη που προκαλεί η 
μη συμμόρφωση κάποιου/-ας προς τις 
καθιερωμένες κοινωνικές συμβάσεις και πρακτικές.

• Ωστόσο, εύλογα προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον 
αυτή η ανειμένη χρήση και η αναφορική ασάφεια 
διαιωνίζουν στερεότυπα για την ψυχική νόσο και 
συμβάλλουν στον περαιτέρω στιγματισμό της σε 
επίπεδο κοινωνικών αξιολογήσεων και στάσεων. 



ΜΕΡΟΣ Γ΄: 

Λέξεις-ταμπού και εθνική/εθνοτική προέλευση



Λέξεις-ταμπού και εθνική/εθνοτική ταυτότητα 

• Φιλιππινέζα

• Ρωσίδα, Ουκρανέζα, Βουλγάρα 

• Πακιστανός (μορφοφωνολογικές παραλλαγές 
όπως πάκης, πάκι, πακίνι και πακιστάνια)

• Καμηλάκη (υπό δημ.). Πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο:  Αναπαραστάσεις του «άλλου» 
σε δεδομένα από τον κοινοβουλευτικό λόγο. Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής 
Γλωσσολογίας (5-8 Σεπτεμβρίου 2019). Πάτρα: Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.



Τα δεδομένα (80.608 λέξεις)  

• 13 επίκαιρες ερωτήσεις (24.10.2016, 3.11.2016, 
25.11.2016, 16.1.2017, 20.1.2017, 3.2.2017, 
6.2.2017, 16.2.2017, 31.3.2017, 21.4.2017, 
26.5.2017, 29.9.2017, 30.3.2017) 

• Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr
• Αποδέκτες: Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής 

(8), Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (2), Aναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργός 
Παιδείας,  Έρευνας & Θρησκευμάτων.

• Eπεξεργασία με AntConc: 
https://www.laurenceanthony.net/software/antco
nc/

https://www.hellenicparliament.gr/


μετανάστες ή πρόσφυγες: 134.000 αποτελέσματα (Google)  



Επιμέρους ερωτήματα 

- Ποιοι όροι χρησιμοποιούνται στον κοινοβουλευτικό 
λόγο για τον γλωσσικό προσδιορισμό των 
μετακινούμενων πληθυσμών; 

- Ποια είναι η σημασιολογική τους προσωδία, όπως 
προκύπτει από τις συνάψεις (collocations) τους; 

- Υπάρχει συσχέτιση με την ιδεολογική/κομματική 
ταυτότητα των αγορητών/αγορητριών; 



Ονομάτων επίσκεψη 
• «Πρόσφυγες είναι τα άτομα που 

βρίσκονται εκτός της χώρας 
καταγωγής τους εξαιτίας του φόβου 
διώξεων, διαμαχών, γενικευμένης 
βίας, ή άλλων καταστάσεων που 
έχουν διαταράξει σοβαρά την 
έννομη τάξη και, ως αποτέλεσμα, 
δικαιούνται διεθνούς προστασίας.»

• Ο ορισμός του πρόσφυγα δίνεται 
στη Σύμβαση του 1951 και στα 
περιφερειακά μέσα για τους 
πρόσφυγες, καθώς και στο 
καταστατικό της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες.



Ονομάτων επίσκεψη

• Αιτών άσυλο: «Ο αιτών άσυλο 
είναι εκείνος ο οποίος, με την 
υποβολή αίτησης ασύλου, 
ζητά από μία άλλη χώρα 
(διαφορετική της χώρας 
καταγωγής του) να του 
παράσχει προστασία από 
δίωξη. Η διαδικασία της 
αίτησης ασύλου ρυθμίζεται 
από διεθνείς συμφωνίες, 
όπως η Συνθήκη της Γενεύης 
ή ο Κανονισμός Δουβλίνο III, 
καθώς και από την εθνική 
νομοθεσία.»

Συμβούλιο της Ευρώπης 

• Μετανάστης: «Αν και δεν υπάρχει 
επίσημος νομικός ορισμός για τον 
διεθνή μετανάστη, η πλειονότητα 
των ειδικών συμφωνεί ότι διεθνής 
μετανάστης είναι όποιος αλλάζει 
τον τόπο συνήθους κατοικίας 
του/της, ανεξαρτήτως του λόγου 
μετανάστευσης ή του νομικού 
καθεστώτος. Γενικά, υπάρχει 
διάκριση μεταξύ μικρής διάρκειας ή 
προσωρινής μετανάστευσης, που 
περιλαμβάνει μετακινήσεις 
διάρκειας μεταξύ 3 και 12 μηνών, 
και μακράς διάρκειας ή μόνιμης 
μετανάστευσης, που έχει να κάνει 
με την αλλαγή της χώρας κατοικίας 
για διάρκεια ενός χρόνου και άνω.»

Υπηρεσία Οικονομικών & Κοινωνικών 
Υποθέσεων του ΟΗΕ 



Ανάλυση δεδομένων: 
οι χρησιμοποιούμενοι όροι 

Συχνότητα εμφάνισης (Ν) 

μετανάστες: 226
πρόσφυγες: 187
λαθρομετανάστες: 35
παράνομοι μετανάστες: 15
αλλοδαποί: 14
αιτούντες άσυλο: 12
οικονομικοί μετανάστες: 6 
παράτυποι μετανάστες: 2

υπήκοοι τρίτων χωρών: 1 



Υποκατηγορίες μεταναστών

• παράνομοι μετανάστες (15 εμφανίσεις)  (Τόσκας, Μουζάλας: 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. / Γεωργιάδης, Βαρβιτσιώτης, Δημοσχάκης, Κόνσολας: 
Ν.Δ. / Μιχαλολιάκος: Χ.Α.): 

«…Το ένα είναι –το ξέρετε πολύ καλά- ότι δεν επέλεξε καμμία 
κυβέρνηση το σε ποια νησιά θα έρχονται από τους 
δουλέμπορους οι άτυποι κοινωνικά, οι παράνομοι νομικά 
μετανάστες.» (Μουζάλας, ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)

«Το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό και είναι πρόβλημα όχι 
παράτυπης, αλλά παράνομης μετανάστευσης. Η μεγάλη 
πλειοψηφία όσων έρχονται πλέον -το είπε προηγουμένως ο κ. 
Κουμουτσάκος- δεν είναι πρόσφυγες. Είναι παράνομοι 
μετανάστες από το Πακιστάν, από τις χώρες της Βορείου 
Αφρικής, από ασφαλείς περιοχές του Ιράκ και του 
Αφγανιστάν.» (Κόνσολας, N.Δ.)



Υποκατηγορίες μεταναστών

• παράτυποι μετανάστες (2 εμφανίσεις): 

«Το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό και είναι πρόβλημα όχι 

παράτυπης αλλά παράνομης μετανάστευσης» (Κόνσολας, Ν.Δ.)

«Την ίδια ώρα έχουμε ένα δημοσίευμα της «WALL STREET», που 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη 
κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας σχετικά μας με τους 
λεγόμενους πρόσφυγες. Κάποιοι είναι όντως πρόσφυγες, 
κάποιοι άλλοι είναι παράτυποι μετανάστες. Δεν καταλαβαίνω τι 
εννοείτε παράτυποι. Ότι δεν έβαλαν σωστά τη σφραγίδα ή ότι 
δεν είχαν χαρτόσημο; Είναι παράνομοι μετανάστες, είναι 
λαθρομετανάστες!» (Μιχαλολιάκος, Χ.Α.) 



«παράνομοι» vs «παράτυποι» μετανάστες



Υποκατηγορίες μεταναστών

• οικονομικοί μετανάστες (6 εμφανίσεις) 

«Γιατί είχε περάσει το μήνυμα στους διακινητές και στους εν 
δυνάμει οικονομικούς μετανάστες ή στους πρόσφυγες που 
ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα και δεν έδιναν τα χρήματά τους 
στους διακινητές για να έρθουν στη χώρα.» (Αθανασίου, Ν.Δ.)



Λαθρομετανάστες (35 εμφανίσεις) = ΧΑ (και όχι μόνο)  

• λαθρομεταναστευτικό (Λαγός, Ηλιόπουλος: Χ.Α.) 
• λαθρομεταναστόπουλα: «Αν δεν ήταν τα προσφυγόπουλα, όπως τα λέτε εσείς, 

εμείς τα λέμε λαθρομεταναστόπουλα -και η ορολογία είναι επίσημη και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και δομών του ελληνικού κράτους ο όρος 
λαθρομετανάστης και λαθρομετανάστες όσο και αν προσπαθείτε να το 
αλλάξετε…» (Παναγιώταρος, Χ.Α.)

• Κέντρα Λαθρομεταναστών (Λαγός, Χ.Α.): «Μας κάλεσε, λοιπόν, εδώ η Νέα 
Δημοκρατία σήμερα, να μιλήσουμε κατ’ αυτούς για το προσφυγικό, για εμάς 
για το λαθρομεταναστευτικό, όσο και αν σας πονάει και εσάς της Νέας 
Δημοκρατίας, που δεν την αναφέρατε ποτέ αυτή τη λέξη, όσο και εσάς, 
βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ιδεοληψίες.» (Ηλιόπουλος, Χ.Α.) 

• «…κύκλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών» (Γεωργιάδης, Ν.Δ.) 
• «Εγνωσμένα είναι η πύλη εισαγωγής πάσης φύσεως και βαθμίδας 

εγκληματικότητας -αρχής γενομένης από τον Νομό Σερρών- ναρκωτικά, 
λαθρεμπόριο, λαθρομετανάστες.» (Τζελέπης, Δημοκρατική Συμπαράταξη») 



«Πρόσφυγες και μετανάστες»

• Χρησιμοποίηση των δύο όρων σε παράταξη: 
• πρόσφυγες και μετανάστες (59 εμφανίσεις) 
• προσφυγικό-μεταναστευτικό (4 εμφανίσεις) 

[Πηγή:  https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_GR.pdf]

https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_GR.pdf


«Πρόσφυγες και μετανάστες»
• Από αρκετούς βουλευτές επισημαίνεται η ανάγκη διάκρισης 

των δύο όρων με βάση τις διεθνείς συμβάσεις.

[Πηγή:  https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_GR.pdf]

https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_GR.pdf


«Μετανάστης vs πρόσφυγας» ως πολιτικό διακύβευμα

• Κατηγορία Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για εσκεμμένη 
σύγχυση των δύο όρων: 

«Είτε σας αρέσει, λοιπόν, είτε όχι ο σωστός όρος είναι ‘το μεταναστευτικό’, πλέον. Αν θέλετε 
να δείτε την αλήθεια, ελάτε να συζητήσουμε για το μεταναστευτικό. Φυσικά οι ιδεοληψίες 
σας δεν σας αφήνουν να το δείτε και δυστυχώς οι ιδεοληψίες αυτές τούς έχουν βαφτίσει 
όλους «πρόσφυγες». Γι’ αυτό και εδώ και δύο-τρία χρόνια δεν κάνετε διαχωρισμό 
προσφύγων και παράνομων μεταναστών.» (Κόνσολας, ΝΔ)

• Αμφισβήτηση του νομικού καθεστώτος πολλών 
προσφύγων: 

«Ακολουθήσατε την πολιτική των ανοικτών συνόρων. Τους καλέσατε να έρθουν στη χώρα μας 
φορώντας τον μανδύα του αλληλέγγυου. Ομάδες παράνομων μεταναστών κρυπτόμενοι 
πίσω από την ιδιότητα του πρόσφυγα καθιστούν τους εαυτούς τους ναυαγούς και εσείς 
κάνατε και κάνετε τους ναυαγοσώστες. Νομίζετε ότι ξεγελάτε.» (Δημοσχάκης, ΝΔ) 

«Όταν ανοίξαμε, λοιπόν, τα σύνορα και υποδεχθήκαμε με αγάπη όχι τους Σύρους πρόσφυγες, 
αλλά ανθρώπους από τη Μακρέμπ, από το Αλγέρι, από το Μαρόκο, από τη Μαυριτανία, 
από τη Νιγηρία, από τη Ζιμπάμπουε, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, οι οποίοι δεν 
ήταν πρόσφυγες της κρίσης της Συρίας, δώσαμε το σύνθημα ότι ‘Είμαστε μια ανοιχτή χώρα, 
ελάτε’». (Ψαριανός, Ποτάμι)



Αλλοδαποί (14 εμφανίσεις) 

• Δημοσχάκης (Ν.Δ.), Κόκκαλης (ΑΝ.ΕΛ.): 11 
εμφανίσεις, Μίχος (Χ.Α.)

«Κύριε Υπουργέ, θέλω να υπογραμμίσω ότι 
είστε η Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Έχετε 
ιστορική ευθύνη. Η ιστορία θα σας κρίνει 
αυστηρά, γιατί δεν φρουρήσατε την πατρίδα 
μας και την εγκαταλείψατε στο έλεος των 
αλλοδαπών.» (Δημοσχάκης, Ν.Δ.) 



Αιτούντες άσυλο (12 εμφανίσεις) 

• Τεχνικός/διοικητικός όρος που χρησιμοποιείται 
κυρίως από τον Υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, κ. Γ. Μουζάλα: 
«Όμως θέλω να σας πω -και πρέπει πάντα στη 
Βουλή αυτό να είναι γνωστό- ότι το πρόγραμμα 
αφορά τους αιτούντες άσυλο. Ο αιτών άσυλο έχει 
ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με εμένα, με εσάς, 
κύριε Γεωργαντά, με εσάς όπως ξέρετε πολύ καλά, 
κυρία Πρόεδρε».

• Αθανασίου (Ν.Δ.)
• Καρράς (Ένωση Κεντρώων)



[Ευρύτερη διαμάχη γύρω από τις 
ονοματοθετικές πρακτικές] 

• «Κατ’ αρχάς αυτός ο γλωσσικός αυτοματισμός έχει λίγο 
εκτραχυνθεί. Όταν μιλάμε για κλειστού τύπου προαναχωρησιακά 
κέντρα, για να συνεννοούμαστε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι 
είπε ο κύριος Υπουργός; Ότι εκείνος το προτείνει και η «κακιά» Νέα 
Δημοκρατία δεν το δέχεται για τα νησιά; Όταν μιλάμε για κλειστού 
τύπου προαναχωρησιακά κέντρα, μιλάμε για Αμυγδαλέζες. Αυτό 
ήταν η Αμυγδαλέζα, κλειστού τύπου προαναχωρησιακό κέντρο. 
Έρχεται τώρα ο Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και λέει στη Νέα Δημοκρατία, 
ντροπή στη Νέα Δημοκρατία, που δεν υποστηρίζει τα κλειστού 
τύπου προαναχωρησιακά κέντρα, δηλαδή την Αμυγδαλέζα, την 
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ως αντιπολίτευση ότι είναι η ντροπή της 
Ευρώπης και θα το κλείσει;»  

(Γεωργιάδης, Ν.Δ.)
• Κέντρα Κράτησης (0) → Κέντρα Υποδοχής (2) → Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων (16)
• απελάσεις (0)→ επαναπροωθήσεις (4) → επιστροφές (25) 



Λεξικές συνάψεις των επιθέτων

μεταναστευτικ* (157 εμφανίσεις)

• πολιτική: 96  (Yπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής: 92)

• ροές  (5)

• ζήτημα (4)

• κρίση (4)

• πρόβλημα (1)

• φαινόμενο  (1)

• κύμα (1)

προσφυγικ* (95 εμφανίσεις)

• ροές (42)

• ιδιότητα (5)

• κύμα (5) 

• δικαιώματα (5)

• κρίση (4)

• πρόβλημα (2)



Σημασιολογική προτίμηση (semantic preference, βλ. 
Sinclair 2004: 32, Baker 2006: 86-87)

Μετανάστ* Πρόσφυγ* 

είσοδος στη χώρα: 
κατακλυσμός, πλημμύρα, 
κύμα (10) (βλ. Abid et al. 
2017)

5 5

αριθμός εισερχομένων: 
στρατιές, όγκος, εκατομμύρια 
(20)

12 8

συνθήκες παραμονής και 
διαβίωσης: εγκλωβισμένοι
(22)

2 12
(+ άνθρωποι (5), πρ. +

μετ. (3)) 

+ αποσυμφόρηση των νησιών 
από πρ. + μετ. (16)



Σημασιολογική προτίμηση: παραδείγματα

1. Είσοδος στη χώρα:

• «Σχετικά με την υγεία έχετε κατακλύσει τα νοσοκομεία με λαθρομετανάστες, οι 
οποίοι μπαίνουν-βγαίνουν δωρεάν και κάνουν τα πάντα δωρεάν.» (Ηλιόπουλος, 
Χ.Α.) 

• «…ενός λαού που έχει γονατίσει από τη μνημονιακή πολιτική που ακολουθείτε 
και που γονατίζει ακόμα περισσότερο με την ανεξέλεγκτη συσσώρευση
προσφύγων και οικονομικών μεταναστών.» (Δημοσχάκης, Ν.Δ.)

• «Και δεν είναι τα νησιά μόνο που δέχονται αυτή την ειρηνική επίθεση, αλλά και 
ο Έβρος, με στρατιές οικονομικών μεταναστών και προσφύγων να βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι.» (Κουμουτσάκος, Ν.Δ.) 

2. Συνθήκες παραμονής/διαβίωσης 

• «Τους έχετε εκεί εγκλωβισμένους. Για πείτε μου, πόσες αιτήσεις για πολιτικό 
άσυλο προχωράνε την ημέρα;» (Κατσώτης, Κ.Κ.Ε.)

• «Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να κοινοποιηθούν και πώς γενικά σχεδιάζει 
το Υπουργείο σας να αποσυμφορήσει τη Χίο;» (Μυταράκης, Ν.Δ.) 



Σημασιολογική προτίμηση

Μετανάστ* Πρόσφυγ* 

φιλοξενία  (63) 2     61
(Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων: 16 

vs Κέντρα Υποδοχής: 10)

περίθαλψη (15) 1 14

δικαιώματα (12) 1 11

προστασία (13)
(συνόρων, νησιών, Ελλήνων: 8)

0 13

διατροφή (6) 0 6

εκπαίδευση (5) 0 5



Πεδίο σύγκρουσης και διαπραγμάτευσης πολιτικών 
νοημάτων: οι τόποι (topoi) της συζήτησης 

• Οι συνέπειες για τη χώρα-υποδοχής 

α) η επιβάρυνση των ελληνικών νησιών (193 αναφορές)

β) η επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας

γ) η ευθύνη της Ε.Ε.

δ) ο ρόλος των Μ.Κ.Ο.    



Πεδίο σύγκρουσης και διαπραγμάτευσης πολιτικών 
νοημάτων: οι τόποι (topoi) της συζήτησης 

• Η τήρηση ισορροπιών εκ μέρους της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.:

«Έχουμε το φαινόμενο της κατάχρησης ασύλου. Δυστυχώς -
και ευτυχώς από την άλλη- υπάρχει μία πολύ λεπτή 
γραμμή ανάμεσα στο ότι η διαδικασία ασύλου πρέπει να 
επιταχυνθεί και στο ότι η διαδικασία ασύλου αποτελεί 
μία κορωνίδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της 
μετανάστευσης και δεν πρέπει να θιχθεί η νομική τους 
και ανθρωπιστική τους υπόσταση. Προσπαθούμε να 
ισορροπήσουμε σε αυτό.»

(Μουζάλας, ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)



Πεδίο σύγκρουσης και διαπραγμάτευσης πολιτικών 
νοημάτων: οι τόποι (topoi) της συζήτησης 

…και ο κυβερνητικός εταίρος:

«Θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, στη συνθήκη του Δουβλίνου. Το 2015 
ήταν αδύνατον να έχουν έρθει όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
στην Ελλάδα. Και είναι αδύνατον να φταίει η Τασία για τους 
πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Να γνωρίζει, κύριοι της Νέας 
Δημοκρατίας,  ο κόσμος που μας βλέπει ότι δεν αντιταχθήκατε 
καθόλου στη Συνθήκη του Δουβλίνου. Δεν είπατε «Εμένα ως χώρα δεν 
με συμφέρει αλλοδαπός, ο οποίος διέρχεται από την Ελλάδα και δεν 
θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα και επιδιώκει άσυλο στην Γερμανία 
να επανέρχεται αναγκαστικά εδώ». Αυτά τα είπατε στον κόσμο; 
Εξηγήσατε; Πόσα χρόνια ίσχυε αυτή η Συνθήκη; Αναγκαστικά 
επέστρεφαν εδώ οι αλλοδαποί. Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι 
περισσότεροι δεν ήθελαν να μείνουν εδώ. Αποδεχθήκατε πλήρως 
αυτή τη Συνθήκη. Ο μόνος που είχε αντιταχθεί, πρώτος, για την άμεση 
αναστολή ήταν ο Πάνος Καμμένος». 

(Κόκκαλης, ΑΝ.ΕΛ.)



Συνοψίζοντας…
Σε επίπεδο γλωσσικών επιλογών: 

• πρόκριση της σύναψης παράνομος μετανάστης έναντι παράτυπος 
μετανάστης. 

• ιδεολογική σημασιοδότηση του όρου λαθρομετανάστης. 

• περιθωριακή χρήση του όρου αιτών άσυλο.

• θετικότερη σημασιολογική προσωδία του όρου πρόσφυγας σε 
σχέση με τον όρο μετανάστης αλλά και σχετική αμηχανία στη 
χρήση των δύο όρων

• χρήση μεταφορών στις οποίες «συγκεκριμένα επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα μεταφοράς τείνουν να κανονικοποιούν συγκεκριμένους 
τρόπους σκέψης για ομάδες ανθρώπων, που, αν είναι αρνητικοί, 
δικαιολογούν τις εις βάρος τους διακρίσεις» (Ng 2018: 220)

Σε επίπεδο πρακτικών λόγου: 

• σύγκρουση γύρω από φλέγον θέμα της επικαιρότητας, κομματική  
κεφαλαιοποίηση 



Συνοψίζοντας…

Σε επίπεδο σχέσεων εξουσίας: 

• παρά τις διαφοροποιήσεις των διαφόρων λόγων (discourses), 
ετεροποίηση του άλλου ως ξένου (Grove & Zwi 2006, Jensen 2011, 
Mensing 2016) – διχοτομία «εμείς» vs «αυτοί» (πραγματιστικός 
χαρακτήρας κοινοβουλευτικού λόγου) 

• Συμβολή του κοινοβουλευτικού λόγου στις πολιτικές κοινωνικής 
ενσωμάτωσης ή μετατροπή ενός ανθρωπιστικού ζητήματος σε 

πεδίο πολιτικού διαξιφισμού; 
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