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Abstract 
A series of linguistic disciplines have been interested in the way space and time interact. e.g. 
1) Psycholinguistics (Casasanto’s and Boroditsky’s papers included in the Bibliography) 
2) Neurolinguistics (Kemmerer, 2005) 
3) Cognitive Semantics (Lakoff, 2006; Lakoff & Johnson, 1980) 
4) Partial Typology (Haspelmath, 1997) 
This study is based on the latter two approaches, Cognitive Semantics and Partial Typology, as I 
have chosen to examine the way these two conceptual domains (a term used in conceptual 
metaphor) interact in CAG (Classic Ancient Greek) and SMG (Standard Modern Greek) using the 
semantic functions provided by Haspelmath’s (1997) partial typology research about temporal 
adverbials.  
I will also provide some data from Latin and English to further illustrate the interactions between 
these two domains in other linguistic varieties. 
 
Λέξεις–κλειδιά: χώρος, χρόνος, εννοιολογική μεταφορά, σημασιολογικές λειτουργίες, χρονικά 
επιρρηματικά στοιχεία, μερική τυπολογία 
 

                                    ✦ 

1. Η εννοιολογική μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ.  

Η εννοιολογική μεταφορά υπάγεται στον τρίτο τομέα που προαναφέρθηκε: στη γνωστική 
σημασιολογία. Στην εννοιολογική μεταφορά σημασία έχει πώς αλληλεπιδρούν δύο 
τομείς σε νοητικό επίπεδο και πώς αυτό αποτυπώνεται στο γλωσσικό επίπεδο. 

Η εννοιολογική μεταφορά λειτουργεί ως εξής: από έναν τομέα-πηγή, πιο πλούσιο 
αντιληπτικά και πιο συγκεκριμένο, υιοθετούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία 
αντιστοιχίζονται με κάποιον τομέα-στόχο πιο αφηρημένο. Έτσι, μέσω του τομέα-πηγή 
γίνεται κατανοητός ο τομέας-στόχος. 

Στο βιβλίο Metaphors we live by των Lakoff & Johnson (2003) από το οποίο ξεκίνησε 
η Θεωρία της Εννοιολογικής Μεταφοράς), καθώς και σε μεταγενέστερες μελέτες, 
αναφέρονται διάφορες τέτοιες μεταφορές της μορφής: «Χ ΕΙΝΑΙ Ψ» (όπου ως Χ νοείται 
ο τομέας-στόχος και ως Ψ ο τομέας-πηγή).  
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Η εννοιολογική μεταφορά που μας ενδιαφέρει είναι η μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΧΩΡΟΣ. Σύμφωνα με τη μεταφορά αυτή αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο διά μέσου του 
χώρου.  

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο υπομεταφορές εντός της ευρύτερης αυτής μεταφοράς: 
τη μεταφορά του κινούμενου εγώ και τη μεταφορά του κινούμενου χρόνου.  

Σύμφωνα με τη μεταφορά του κινούμενου εγώ ο χρόνος παραμένει στάσιμος σαν ένα 
τοπίο και ο ομιλητής ή κάποιο άλλο δεικτικό κέντρο φαίνεται να τον διατρέχει. Π.χ. 

 
(1) Αισίως διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της. 

(2) Όταν πέρασε τα τριάντα, άλλαξε η άποψή της για πολλά θέματα.  

Στη μεταφορά του κινούμενου χρόνου ισχύει το ακριβώς αντίθετο: ο ομιλητής παραμένει 
στάσιμος και ο χρόνος είναι αυτός που κινείται και προσπερνά τον ομιλητή συνεχίζοντας 
να κινείται από πίσω του. Π.χ. 

(3) Ούτε που κατάλαβα πώς πέρασαν τα χρόνια. 

(4) Τις ημέρες που ακολούθησαν έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όλη την περιοχή, για  
     να βρεθεί ο  δραπέτης.  

2. Οι σημασιολογικές λειτουργίες των χρονικών επιρρηματικών που βασίζονται σε 

ΟΦ 

Ο Haspelmath (1997) στη μελέτη μερικής τυπολογίας του με τίτλο From Space to Time: 
Temporal Adverbials in the World’s Languages κατέληξε σε μια σειρά σημασιολογικών 
λειτουργιών που αφορούν τα χρονικά επιρρηματικά που βασίζονται σε ΟΦ. Στα 
επιρρηματικά αυτά υπάγει τόσο τις ΟΦ που βρίσκονται σε συγκεκριμένη πτώση όσο και 
παραθέσεις που έχουν ως συμπλήρωμα κάποιας πρόθεσης μια ΟΦ. 

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων επιρρηματικών αφορούσαν τη χρονική θέση και 
τη χρονική έκταση. 

Στη χρονική θέση υπάγονται: 

(α) η ταυτόχρονη θέση, η οποία τοποθετεί ένα γεγονός σε έναν χρόνο αναφοράς 

              Π.χ. Θα έρθουμε στην Αθήνα την Πέμπτη.  

(β) η διαδοχική θέση (προγενέστερη ή μεταγενέστερη), η οποία τοποθετεί ένα γεγονός  
      πριν ή μετά από έναν χρόνο αναφοράς 

              Π.χ. Αξίζει να δούμε τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτήν την περιοχή πριν και μετά   
                      τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

(γ) η διαρκής διαδοχική θέση (προγενέστερη ή μεταγενέστερη), η οποία  αφορά τη  
      λήξη ή την αφετηρία ενός γεγονότος σε σχέση με έναν χρόνο αναφοράς 

              Π.χ. Από αυτήν την Παρασκευή και μέχρι τις 23 του μήνα, θα μπορείτε να  
                     παραλαμβάνετε τα συγγράματά σας από τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία.  
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(δ) η χρονική απόσταση (στο παρελθόν ή στο μέλλον), οποία αναφέρει πόσο πριν ή  
      μετά από κάποιον χρόνο αναφοράς λαμβάνει χώρα ένα γεγονός 

      Π.χ. Η Μαρία ήρθε για σπουδές στην Πάτρα δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς,  
                    ενώ η Δήμητρα τρία χρόνια πριν (τους Ολυμπιακούς).  

Στη χρονική έκταση υπάγονται αντίστοιχα: 

(α) η ατελική έκταση, η οποία αφορά τη «διάρκεια» μη ολοκληρωμένων ενεργειών 

      Π.χ. Τα παιδιά έπαιζαν (για) δύο ώρες.  

(β) η τελική έκταση, η οποία αφορά τη «διάρκεια» ολοκληρωμένων ενεργειών 

      Π.χ. Πλακόστρωσε το αίθριο (μέσα) σε τέσσερις μέρες. 

(γ) η απόσταση-μεταγενέστερο, η οποία αναφέρεται σε μια συνεχιζόμενη ενέργεια  
       που ξεκίνησε σε κάποιον παρελθοντικό χρόνο αναφοράς. 

      Π.χ. Η Φωτεινή έχει φύγει για Αμερική για το διδακτορικό της εδώ και ενάμιση  
                    χρόνο. 

Βασιζόμενος στις υποδιαιρέσεις του Haspelmath (1997) και έχοντας ως προϋπόθεση την 
ισχύ της εννοιολογικής μεταφοράς Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ προσπάθησα να δω 
εάν θα μπορούσε να δράσει ο χώρος ως τομέας-πηγή για τις σημασιολογικές λειτουργίες 
που προαναφέρθηκαν.  

Τα αποτελέσματα  για την ΚΑΕ και την ΚΝΕ αναπαρίστανται στον παρακάτω πίνακα, 
όπου το σύμβολο ✓  αφορά άμεση σχέση ανάμεσα στους δύο τομείς, το σύμβολο ? 

αφορά πιο χαλαρή σημασιολογική σχέση, ενώ το σύμβολο ✗ την απουσία 
σημασιολογικής σχέσης ανάμεσα στους δύο τομείς. 

 

Πίνακας 1. Παρουσίαση της σχέσης των τομέων του χώρου και του χρόνου 

 Ταυτόχρονη  
θέση 

Προγενέστερη  

θέση 

Μεταγενέστερη 

θέση 

Προγενέστερη - 

διαρκής θέση 

Μεταγενέστερη 

- διαρκής θέση 

ΚΑΕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ΚΝΕ ✓ ? ? ✓ ✓ 

 
Χρονική 

απόσταση 

στο μέλλον 

Χρονική 

απόσταση στο 

παρελθόν 

Ατελική χρονική 

έκταση 

Τελική χρονική 

έκταση 

Απόσταση - 

μεταγενέστερο 

ΚΑΕ ✓ ? ✓ ✓ ✗ 

ΚΝΕ ✓ ? ✗ ✓ ? 
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3. Αποτελέσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο γλωσσικών ποικιλιών είναι ότι η ισχύς της 
εννοιολογικής μεταφοράς Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ στην περίπτωση της ΚΝΕ σε 
σχέση με την ΚΑΕ είναι αισθητά μειωμένη.  

Η ισχύς της μεταφοράς ελέγχθηκε και σε άλλες δύο γλώσσες, την Λατινική και την 
Αγγλική, όπου εμφανίστηκαν αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Η πιο πιθανή εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή είναι ότι σε γλώσσες όπως η ΚΝΕ 
και η Αγγλική, οι οποίες είναι πιο αναλυτικές μορφολογικά, (1) οι συνδυασμοί 
προθέσεων και πτώσεων είναι πιο περιορισμένοι και (2) οι προθέσεις εμφανίζουν πιο 
εξειδικευμένες σημασίες, κάτι που καθιστά πιο δύσκολους συσχετισμούς όπως αυτούς 
της ΚΑΕ και της Λατινικής. 

Για να ελεγχθεί η συγκεκριμένη εξήγηση, καθώς και η αλληλεπίδραση αυτών των 
τομέων θα ήταν καλό να γίνουν έρευνες με διαφορετική εστίαση και τρόπο προσέγγισης. 
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει για αυτήν την εννοιολογική μεταφορά: 

(α) να γίνει διαχρονική μελέτη διαγλωσσικά  και 
(β) να γίνει συγχρονική μελέτη στο ίδιο δείγμα γλωσσών που θα επιλεγεί για τη 

μελέτη (α).  
Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η εννοιολογική μεταφορά από την σκοπιά 

της ψυχογλωσσολογίας, με σχετικά πειράματα, ούτως ώστε να ανευρεθούν οι 
συσχετισμοί των δύο τομέων στην περίπτωση προθέσεων που σχετίζονται και με τους 
δύο. 

Bιβλιογραφία 
Boroditsky, L. (2000). Metaphoric structuring: understanding time through spatial metaphors. Cognition, 

75, 1-28. 
Boroditsky, L. (2011). How Languages Construct Time. In Dehaene and Brannon (Eds.) Space, time and 

number in the brain: Searching for the foundations of mathematical thought. Elsevier. 
Casasanto, D. & Boroditsky, L. (2003). Do we think about time in terms of space? Proceedings of the 25th 

Annual Conference of the Cognitive Science Society, Boston, MA. 
Casasanto, D. & Boroditsky, L. (2008). Time in the mind: using space to think about time. Cognition, 106, 

579-593. 
Casasanto, D. (2010). Space for Thinking. In V. Evans & P. Chilton (Eds.) Language, Cognition and 

Space: the state of the art and new directions. Equinox Publishing, London. 
Haspelmath, M. (1997). From Space to Time: Temporal Adverbials in the World’s Languages. München – 

Newcastle: Lincom Europa.  
Kemmerer, D. (2005). The spatial and temporal meaning of English prepositions can be independently 

impaired. Neuropsychologia 43, 797–806. 
Lakoff, G. (2006). Conceptual Metaphor: The contemporary theory of metaphor. Ιn Cognitive linguistics: 

basic readings. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. (Original 

work published 1980). 
 


	Η χωροχρονική αλληλεπίδραση και η αποτύπωση της στη γλώσσα:
	το παράδειγμα των επιρρηματικών φράσεων στην ΚΑΕ και την ΚΝΕ
	Abstract
	A series of linguistic disciplines have been interested in the way space and time interact. e.g.
	1) Psycholinguistics (Casasanto’s and Boroditsky’s papers included in the Bibliography)
	2) Neurolinguistics (Kemmerer, 2005)
	3) Cognitive Semantics (Lakoff, 2006; Lakoff & Johnson, 1980)
	4) Partial Typology (Haspelmath, 1997)
	This study is based on the latter two approaches, Cognitive Semantics and Partial Typology, as I have chosen to examine the way these two conceptual domains (a term used in conceptual metaphor) interact in CAG (Classic Ancient Greek) and SMG (Standard Modern Greek) using the semantic functions provided by Haspelmath’s (1997) partial typology research about temporal adverbials. 
	I will also provide some data from Latin and English to further illustrate the interactions between these two domains in other linguistic varieties.
	Λέξεις–κλειδιά: χώρος, χρόνος, εννοιολογική μεταφορά, σημασιολογικές λειτουργίες, χρονικά επιρρηματικά στοιχεία, μερική τυπολογία

