
Δήλωση - Συνυποδήλωση 
    

- Κάθε λέξη γεννιέται με μια μονάχα σημασία, την αρχική (την κύρια) 

σημασία της. Με τον καιρό, όμως, με το άνοιγμα στο χρόνο και στο χώρο 

και με τη χρήση της η αρχική αυτή σημασία μεταχρωματίζεται, 

αποκτά δηλαδή διάφορες σημασιολογικές αποχρώσεις, χωρίς 

ωστόσο να απολέσει τον αρχικό της σημασιολογικό πυρήνα. H λέξη 

φύλλο π.χ. χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για να δηλώσει το γνωστό μέρος 

του φυτού (το φύλλο του δέντρου, τα φύλλα της μηλιάς). Σιγά σιγά, όμως, 

απέκτησε και άλλες παραπλήσιες σημασίες, γιατί συνδέθηκε με 

πράγματα / αντικείμενα τα οποία είχαν κάποιο κοινό γνώρισμα με τα 

φύλλα των δέντρων. Έτσι λέμε: τα φύλλα του βιβλίου, «Δύο φύλλα έχει η 

καρδιά», τα φύλλα της πόρτας, το θυρόφυλλο, άνοιξε το φύλλο για να κάνει 

πίτα. Οι νεότερες αυτές σημασιολογικές αποχρώσεις (ή και σημασίες) της 

λέξης φύλλο ονομάζονται από την παραδοσιακή γλωσσολογία 

δευτερεύουσες ή μεταφορικές σημασίες (Aχ. Tζάρτζανος).  

 

- H νεότερη γλωσσολογία σε ανάλογες περιπτώσεις κάνει λόγο για 

δήλωση και συνυποδήλωση. Με τον όρο δήλωση δηλώνει το αρχικό 

σημασιολογικό φορτίο μιας λέξης, το σημασιολογικό φορτίο δηλαδή με 

το οποίο τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας έχουν «συμφωνήσει» να 

φορτίσουν τη συγκεκριμένη λέξη. Έτσι π.χ. η λέξη μαύρος δηλώνει τον 

γνωστό χρωματισμό (ο κόκορας είναι μαύρος) που χαρακτηρίζεται από το 

γνώρισμα της σκοτεινότητας και που η κοινότητα συμφώνησε και 

αποδέχτηκε σιωπηλά.  

 

- Με τον όρο συνυποδήλωση η νεότερη γλωσσολογία δηλώνει τις 

ιδιαίτερες σημασιολογικές αποχρώσεις (ή και σημασίες) που μπορεί 

να αποκτήσει το αρχικό σημασιολογικό φορτίο μιας λέξης και που 

έχουν σχέση με κάποιες γλωσσικές περιστάσεις ή με τις εμπειρίες 

κάποιων ομιλητών. Στην περίπτωση αυτή το μαύρο χρώμα μπορεί να 

δηλώνει κατά συνειρμικό τρόπο «τα μαύρα χρόνια ενός πολέμου» ή τον 

φασισμό. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της λέξης παραπέμπει σε μια 

ιστορική περίοδο ή σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, συνδεόμενο έτσι με 

την ιστορία ή την πολιτική. Εκείνο, βέβαια, που πρέπει να σημειωθεί είναι 

ότι η συνυποδήλωση συνδέεται με τη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, 

αφού συν-κινείται από (και με) τη δήλωση, η οποία με τη σειρά της 

ακούγεται μέσα στη συνυποδήλωση.  

 

- Πάντως, όπως και αν εξετάσουμε τη σημαντική της λέξης, είτε με το 

φακό της παραδοσιακής γραμματικής είτε με το φακό της νεότερης 

γλωσσολογίας, καταλήγουμε στην ίδια διαπίστωση: στο κέντρο της λέξης 

υπάρχει ένας αρχικός σημασιολογικός πυρήνας, ο οποίος μεταβάλλεται 

και ιριδίζει αποκτώντας, ανάλογα με τις περιπτώσεις / περιστάσεις, 

ποικίλες σημασίες, χωρίς ωστόσο να χάνει τα αρχικά / βασικά 

σημασιολογικά του γνωρίσματα. Σύμφωνα μ’ αυτά θα μπορούσαμε να 

εξεικονίσουμε τη λέξη με κύκλο, του οποίου το κέντρο κατέχει η βασική 



σημασία της, ενώ πέρα από αυτό και ως την περιφέρεια του κύκλου 

ιριδίζουν οι ποικίλες αποχρώσεις που παίρνει αυτή η (βασική) σημασία.  

 

- Σύμφωνα με τα γλωσσικά δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια 

λέξη σημασιολογικά:  

 Πλαταίνει, ανοίγει δηλαδή και αγκαλιάζει περισσότερες από την 

αρχική περιπτώσεις, που τυχαίνει να έχουν κάτι κοινό με την αρχική 

σημασία της. Έτσι η λέξη δόντι επεκτείνει την αρχική της 

σημασιολογική φόρτιση (δόντι ανθρώπου ή ζώου) και αλλού, ώστε να 

λέμε: το δόντι του χτενιού, τα δόντια της φαγάνας, το δόντι του 

γκρεμού, το πολιτικό δόντι στην περίπτωση του πολιτικού μέσου.  

 Στενεύει, κλείνει δηλαδή σημασιολογικά και σημαίνει ένα μόνο από 

τα πολλά και ποικίλα ομοειδή όντα που εξέφραζε. H λέξη ποιητής, 

π.χ., ενώ δήλωνε καθέναν που κατασκευάζει (ποιεί) κάτι (ποιητής 

όπλων), τώρα περιορίστηκε σημασιολογικά και δηλώνει τον γνωστό 

μας ποιητή (αυτόν που γράφει ποιήματα).  

 Χειροτερεύει, φθείρεται δηλαδή η σημασία της και δηλώνει κάτι κακό, 

ενώ αρχικά δήλωνε κάτι καλό, αποκαλύπτοντας έτσι και την ηθική 

της κοινωνίας που τη χρησιμοποιεί. H λέξη αγαθός, π.χ., κατάντησε 

να σημαίνει τον αφελή, τον κουτό, ενώ κατά την αρχαιότητα σήμαινε 

τον γενναίο. Είναι φανερό ότι οι γενναίοι γίνονταν, εξαιτίας της 

ανωτερότητάς τους, αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άλλους… .  

 Καλυτερεύει (η σημασία), βελτιώνεται δηλαδή η σημασία μιας λέξης 

και γίνεται καλύτερη από την αρχική της. H λέξη λέσχη π.χ., η οποία, 

ενώ σήμαινε «ἄντρον ληστῶν», σημαίνει σήμερα το χώρο όπου 

συναντώνται τα μέλη κάποιας κοινωνικής ομάδας (λέσχη δημοσίων 

υπαλλήλων / αξιωματικών κτλ.).  
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