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ΕΠΕΚΤΑΣΗ &  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

μεταφορά μετωνυμία

παλαιωνυμία

εξειδίκευση

επέκταση επέκταση



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αφορά τη μεταβίβαση της σημασίας μιας λέξης σε 
μια άλλη λέξη, αναγνωρίζοντας την έννοια της 

ομοιότητας

διάκριση κυριολεκτικής
             μεταφορικής  σημασίας



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μεταφορά
Μετωνυμία

 

γλωσσική δημιουργικότητα
σπουδαίος παράγοντας 

εξέλιξης & ανανέωσης του 
λεξιλογίου

υποκίνηση της 
σημασιακής αλλαγής 

στη γλώσσα



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

• Πηγή προέλευσης 

                     αλλά και κατανόησης της πολυσημίας



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

υπερβαίνει τον διακοσμητικό ρόλο που 
είχε κατά την αριστοτελική και κλασική 

άποψη 

προσέγγιση από γνωσιακής 
πλευρας 



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

γλωσσική διεργασία

εννοιολογική διεργασία



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μηχανισμός μετατροπής των αφηρημένων και μη 
απτών περιοχών  της ανθρώπινης εμπειρίας σε 
έννοιες που είναι οικείες και συγκεκριμένες 

ανάλογα με το πολιτισμικό 
περιβάλλον που 
χρησιμοποιούνται



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

• Πεδίο – πηγή (source – domain), που είναι συγκεκριμένο 
και οικείο

• Πεδίο – στόχος (target domain), που είναι αφηρημένο

• Σύνολο σχέσεων αντιστοίχισης

γνωσιακή προσέγγιση



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σχέσεις αντιστοίχισης

• Οντολογικές σχέσεις, αφορούν τις οντότητες των 
πεδίων πηγής και στόχου

• Επιστημικές σχέσεις, αφορά τη γνώση σχετικά με αυτές 
τις οντότητες



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο Κώστας βράζει από τον θυμό του.



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

θυμός ως θερμότητα υγρού σε δοχείο



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

θυμός ως θερμότητα υγρού σε δοχείο



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 
• Επεξεργασία: μια βασική μεταφορά μπορεί να διαθέτει 
ειδικότερες εκδοχές τα χαρακτηριστικά των οποίων να 
μεταβιβάζονται από την πηγή στον στόχο π.χ. Ο Κώστας 
σιγοβράζει από θυμό. 

• Μεταφορική συνεπαγωγή: ένας συλλογισμός μπορεί να 
μεταβιβαστεί από την πηγή στον στόχο π.χ.  Αν εκφράσεις 
ήρεμα το πόσο θυμωμένος είσαι, τότε η πίεση του θυμού 
εκτονώνεται ομαλά.



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

• Εννοιακή μεταφορά Σύνολο πραγματώσεων Ποσοστό

• ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ 48 23,76%

• ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ 31 15,34%

• ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 3 1,48%

• ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 3 1,48%

• ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΖΟΓΟΣ 2 0,98%

• ΑΛΛΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 115



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΣ

• Εικόνα 1: Ο ΣΚΟΡΕΡ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ εκτελεί (εν 
ψυχρώ) 

• Εικόνα 2: Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ

•  αρχηγός, λοχαγός 



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΠΟΛΕΜΟΣ

• τους κατατροπώνουμε δύο φορές στα γήπεδά τους
• δημιουργούμε μια νέα ποδοσφαιρική υπερδύναμη που λέγεται 
Ελλάδα

• ο Καψής με το κεφάλι […] μπροστά από τον εφορμούντα 
Τρεζεγκέ

• ο Άγγελος Χαριστέας […] με κεφαλιά-κανονιά […] ξετίναξε τα 
δίχτυα του Φαμπιάν Μπαρτέζ

• ο Χαριστέας εκτελεί […] εκτελεί εν ψυχρώ τον Ίκερ Κασίγιας 
[…] 1–1

• Ο Άγγελος Χαριστέας […] με κεφαλιά-κανονιά […] κάνει το 1–0



ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΦΑΓΗΤΟ

• Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ

• Ο COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

• Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

• Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τις οντολογικές 
αντιστοιχίσεις της μεταφορικής φράσης: η ζωή είναι ένα 
ταξίδι. 



ΜΕΤΑΦΟΡΑ



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

επέκταση της σημασίας των 
λέξεων 

σύνδεση με πολυσημία



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

Μια λέξη ταυτόχρονα αναφέρεται τυπικά ή 
κυριολεκτικά σε μια οντότητα και μη κυριολεκτικά 
σε μια άλλη οντότητα με την προϋπόθεση ότι 

αυτές οι δύο οντότητες σχετίζονται στενά μεταξύ 
τους. 



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

βασίζεται στη γειτνιαστική 
σχέση μεταξύ δύο οντοτήτων 



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ VS ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Η μετωνυμία βλέπει την κατηγορία ενός πεδίου 
μέσω μιας άλλης κατηγορίας του ίδιου πεδίου /
Η μεταφορά μεταβιβάζει εννοιολογικό υλικό 
από ένα αφηρημένο και μη απτό πεδίο σε ένα 

πιο συγκεκριμένο και απτό πεδίο. 



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ VS ΜΕΤΑΦΟΡΑ

μετωνυμία: βασικότερη διεργασία επέκτασης 
της σημασίας απ’ ό,τι η μεταφορά αφού πολλές 
εννοιολογικές μεταφορές παράγονται μάλλον 

από εννοιολογικές μετωνυμίες



ΕΙΔΗ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑΣ

• ΟΛΟ αντί του ΜΕΡΟΥΣ 

       Χάλασε το ψυγείο. = ένα συγκεκριμένο εξάρτημα

• ΜΕΡΟΣ αντί του ΟΛΟΥ 

        Ούτε κεραμίδι δεν έχει στο κεφάλι του. = σπίτι

• ΠΕΡΙΕΧΟΝ αντί του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

           Αναστατώθηκε όλο το χωριό. = όλοι οι κάτοικοι

• ΚΤΗΤΩΡ αντί της ΚΤΗΣΗΣ 

            Πότε άλλαξες τα λάδια; = του αυτοκινήτου

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ αντί του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

            Η Εθνική προκρίθηκε στην επόμενη φάση. = η ομάδα της Εθνικής, οι παίκτες

• ΑΙΤΙΟ αντί του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

           Ο ήλιος είναι βλαβερός. = η έκθεση στον ήλιο



ΕΙΔΗ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑΣ

• ΥΛΙΚΟ αντί του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Της πήρα ένα χρυσό για το γάμο = κόσμημα

• ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ αντί του ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 

Έχουμε κανονίσει να δούμε Αγγελόπουλο το βράδυ. = ταινία του Αγγελόπουλου 

• ΤΟΠΟΣ αντί του ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

Το Τσέρνομπιλ είχε τραγικές συνέπειες τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το 
περιβάλλον. = το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ

• ΤΟΠΟΣ αντί του ΘΕΣΜΟΥ 

Το Μέγαρο Μαξίμου αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. = η κυβέρνηση

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ αντί του ΕΛΕΓΧΟΝΤΟΣ 

• Ο σύλλογος συνέχισε τις κινητοποιήσεις. = τα μέλη του συλλόγου



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

συνιστά στην ουσία μια μέθοδο έμμεσης 
αναφοράς σε μια οντότητα, αντί της άμεσης 

μη μετωνυμικής αναφοράς σε αυτή.



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

Συμβάλλει στην

• οικονομία του λόγου

• εύκολη πρόσβαση του αντικειμένου αναφοράς

• στην προβολή μιας συνειρμικής σχέσης

συχνά προτιμάται



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

• Διάβασες τον καινούργιο Τσόμσκι;

• Εκατοντάδες μάτια τον κοιτούσαν επίμονα.

• Βάλε το cd στον υπολογιστή.

• Το ελαιόλαδο βοηθά στην πρόληψη της καρδιοπάθειας. 

• Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. 

• Ήπιε τέσσερα ποτηράκια. 



ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ

• Διάβασες τον καινούργιο Τσόμσκι;

  (παραγωγός αντί παραγόμενου)

• Εκατοντάδες μάτια τον κοιτούσαν επίμονα. (μέρος αντί του 
όλου) 

• Βάλε το cd στον υπολογιστή.  (όλον αντί του μέρους)

• Το ελαιόλαδο βοηθά στην πρόληψη της καρδιοπάθειας.  (αίτιο 
αντί του αποτελέσματος)

• Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. (αντιπροσωπευόμενη 
οντότητα αντί του αντιπροσώπου)

• Ήπιε τέσσερα ποτηράκια. (περιέχον αντί του περιεχομένου)



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

εξειδίκευση σημασιών 

σημασιακή αλλαγή



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

• Κινηματόγραφος – βωβός κινηματογράφος

• Γάλα – πλήρες γάλα

• Ταχυδρομείο – συμβατικό ταχυδρομείο

ζεύγη λέξεων



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

• Κατά το παρελθόν, το δεύτερο μέλος ήταν πλεονασμός 

     < ο κινηματογράφος ήταν ούτως ή άλλως βωβός

        το ταχυδρομείο ήταν ούτως ή αλλως συμβατικό >



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ 

Το δεύτερο μέλος του ζεύγους φέρει έναν 
επιθετικό προσδιορισμό ο οποίος εξειδικεύει τη 
βασική έκφραση για να τη διαφοροποιήσει από 
κάποια νέα έκφραση, που προέρχεται από τη 
βασική και συγγενεύει με αυτή, η οποία 

επινοήθηκε πρόσφατα.προκαλείται από την εξέλιξη και 
εξειδίκευση της τεχνολογίας καθώς και 
από πολιτισμικές αλλαγές στα ήθη και 

έθιμα ενός λαού



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

3 συστατικά

• βασική έκφραση

• πλεοναστική έκφραση

• νέα ή νέες εκφράσεις που υποκινούν τη δημιουργία της 
πλεοναστικής έκφρασης.



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

• Εξειδικευμένος βασικός όρος π.χ. πλήρες γάλα

• Γενικευμένος βασικός όρος π.χ. γάλα = γάλα πλήρες σε λίπος

• Γενικευμένος βασικός όρος και νέος παράγωγος όρος 

   π.χ. γάλα & αποβουτυρωμένο γάλα (= γάλα με λιγότερο  

   λίπος)

• Παλαιώνυμο (πλήρες γάλα) 



ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑ

• Το τρίτο στάδιο θεωρείται το σημαντικότερο αφού η 
εμφάνιση ενός νέου όρου (του υποκινητή της 
παλαιωνυμίας) και η συνύπαρξή του με το γενικευμένο 
βασικό όρο προκαλεί τη μετατροπή του γενικευμένου 
βασικού όρου σε παλαιώνυμο με την προσθήκη ενός 
επιθετικού προσδιορισμού. 



ΑΣΚΗΣΗ

• κιθάρα - ακουστική κιθάρα, ξανθιά – φυσική ξανθιά,  
τηλέφωνο – σταθερό τηλέφωνο:  Να εντοπίσετε τα 
συστατικά της παλαιωνυμικής σχέσης



ΑΣΚΗΣΗ

• Ο βασικός όρος κιθάρα / ξανθιά / τηλέφωνο  με τη 
χρήση ενός επιθετικού προσδιορισμού μετονομάστηκε 
σε ακουστική κιθάρα / φυσική ξανθιά / σταθερό 
τηλέφωνο . Ο επιθετικός προσδιορισμός (ακουστική, 
φυσική, σταθερό) είναι αντίθετος του επιθετικού 
προσδιορισμού του νέου όρου (ηλεκτρική κιθάρα, 
βαμμένη ξανθιά, κινητό τηλέφωνο ), δηλαδή του 
υποκινητή της διαδικασίας.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
• ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
• Για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ακολουθείτε τα 
παρακάτω βήματα:

• Είσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/.
• Σύνδεση με τη χρήση του UPnet ID και του προσωπικού κωδικού σας.
• Επιλογή μαθήματος από τη λίστα των μαθημάτων που εμφανίζεται.
• Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
• Επιλογή «Υποβολή» ώστε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο για το 
συγκεκριμένο μάθημα.

• Συνεχίζετε, σε χρόνο της επιλογής σας, τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων και για τα υπόλοιπα μαθήματα της λίστας.

•  http://philology.upatras.gr/ilektroniki-symplirosi-erotimatologion-apo-foitites/  

https://ps.modip.upatras.gr/


ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

• αυτονομία γλωσσικού συστήματος 

• ομοιογένεια γλωσσικού συστήματος



ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
 

• αφηρημένη πλευρά της γλώσσας που ενυπάρχει ως 
σύστημα σημείων στη συνείδηση των ομιλητών/τριών 
μιας γλωσσικής κοινότητας (langue)

                                                                     Saussure (1979 [1916])

γλωσσικό 
σύστημα



ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

• Τα γλωσσικά στοιχεία αλληλοκαθορίζονται και η 
γλώσσα θεωρείται αυτοδύναμη οντότητα, η οποία 
δεν επηρεάζεται από εξωγλωσσικούς παράγοντες.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ

• Η δομή των γλωσσών δεν είναι αυτόνομη και 
ομοιογενής, αλλά καθορίζεται από τις λειτουργίες που 
οι γλώσσες επιτελούν στις κοινωνίες όπου 
χρησιμοποιούνται (Lyons 1995: 249).



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ

• Από τις άπειρες δυνατότητες γνώσης επιλέγουμε να 
μετατρέψουμε σε πραγματικές γνώσεις, να 
συμπεριλάβουμε δηλαδή στη σημασιολογική δομή της 
γλώσσας μας, μόνο ό,τι αφορά τις ανάγκες μας και τη 
δράση μας πάνω στα πράγματα, ενώ τα υπόλοιπα τα 
αγνοούμε (βλ. Χριστίδης 2001: 34). 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ

• «Γιατί δεν υπάρχει π.χ. μια λέξη με την οποία να 
αναφερόμαστε (…) στο μεγάλο δάκτυλο του αριστερού μας 
ποδιού και στο δεξί μας αυτί;» 

•  «Η απουσία μιας τέτοιας λέξης –και ενός τέτοιου νοήματος– 
οφείλεται, προφανώς,  στην απουσία της σκοπιμότητας την 
οποία θα υπηρετούσε μια τέτοια γλωσσική σήμανση.» 

(Χριστίδης 2001) 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

• η ικανότητα των ομιλητών/τριών όχι μόνο να παράγουν 
και να κατανοούν γραμματικά ορθό προϊόν, αλλά και 
προσαρμόζουν τον λόγο τους στις κοινωνικές συνθήκες 
του οι οποίες προσδιορίζονται από παράγοντες όπως:  
ποιος/α μιλάει, σε ποιον/α, πού, με ποιο σκοπό, για ποιο 
θέμα και μέσω ποιου καναλιού. 



ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

• Η έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας, 
συμπληρώνοντας τη γλωσσική ικανότητα  με τις 
παραμέτρους της κοινωνικής ποικιλότητας, οδηγεί 
αναπόφευκτα και στην αμφισβήτηση της θέσης περί 
ομοιογένειας του γλωσσικού συστήματος. 



ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

• η διαφοροποιημένη χρήση της γλώσσας

• γεωγραφική και κοινωνική ποικιλία

διάλεκτοι

κοινωνιόλεκτοι



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

γλωσσικές ποικιλίες που αποτελούν 
ακραίες περιστάσεις κοινωνιακών 

διαλέκτων οι οποίες αναπτύσσονται μέσα 
σε κοινωνικά περιθωριακές ομάδες, οι 

δραστηριότητες των οποίων τις 
τοποθετούν κάποτε εκτός νόμου



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

• Σημαντική παράμετρος η ηλικία  βλ. γλώσσα των νέων

• Άλλες παράμετροι: κοινωνική τάξη, κοινωνική 
απομόνωση, φύλο, παράνομη δραστηριότητα



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

• Μάγκικα ή κουτσαβάκικα ή της πιάτσας 
• Ρεμπέτικα
• Καλιαρντά
• Μηχανόβιων 
• Φαντάρων
• Φυλακισμένων
• Ναρκομανών κ.τ.λ.
                Holmes (2001: 167), Φιλιππάκη-Warburton (1999: 338-339)


