
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ | https://teachergeorgiasclass.weebly.com/ 
 

 

þ Όταν οι λέξεις µιας πρότασης χρησιµοποιούνται µε την πραγµατική τους σηµασία, 
τότε έχουµε Κυριολεξία.  

Παράδειγµα Κυριολεξίας: 
 

Μέθυσε από το πολύ κρασί.  Αγόρασε ένα χρυσό δαχτυλίδι 
   
 
 
 
 

            Ενότητα 3 : Στη γη και στη θάλασσα 

         Γη και θάλασσα 1 

 

  

 

 
 
 

 
 

Στα παραπάνω παραδείγµατα έχουµε κυριολεξία, δηλαδή έχουµε κάτι πραγµατικό, γιατί 
πράγµατι µπορεί κάποιος να µεθύσει από κρασί ή να αγοράσει ένα χρυσό δαχτυλίδι. 
 
þ Όταν όµως οι λέξεις δε χρησιµοποιούνται µε την πραγµατική τους σηµασία, αλλά 
αποδίδουν µια ιδιότητα διαφορετική, που δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα, τότε έχουµε 
Μεταφορά. 

Παράδειγµα Μεταφοράς: 
 

Μέθυσε από ευτυχία.  Ο Τάκης έχει χρυσή καρδιά. 
 

Στα παραπάνω παραδείγµατα έχουµε µεταφορά, διότι η ευτυχία δεν είναι κρασί για να 
µεθύσει κάποιος ούτε µπορεί κάποιος να έχει χρυσή καρδιά. Απλώς χρησιµοποιούµε τη λέξη 
αυτή για να δείξουµε τη µεγάλη ευτυχία ή πόσο καλός είναι κάποιος.  

Με τη µεταφορά µπορούµε να αποδώσουµε πιο έντονα κάποια συναισθήµατα κι έτσι να κάνουµε το 
λόγο µας πιο ζωντανό. 

 
 

Παραδείγµατα Κυριολεξίας και Μεταφοράς 
 
 

Κυριολεξία Μεταφορά 

Ο αετός πετάει µε τα φτερά του ανοιγµένα και 
ακίνητα. 

Σήµερα η οµάδα πετάει. 

Η Ελένη έριξε κάτω τα πράγµατα που κρατούσε. 
 

Ρίξε µια µατιά σε αυτό το βιβλίο. 

Ράβει το κουµπί στο παντελόνι της. Βρήκε το κουµπί του και τον κάνει ότι 
θέλει. 

Γελάσαµε µε το ανέκδοτο που µας είπε ο κύριός 
µας. 

Απ’ τη χαρά του γελάνε και τα µουστάκια 
του. 

 

ONOMA: __________________ 

 

 

Κυριολεξία - Μεταφορά 
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1. Συµπληρώνω δίπλα σε κάθε πρόταση Κ για κυριολεξία και Μ για µεταφορά. 

Η Αφροδίτη µασάει µια τσίχλα.  ________  

Ο Χρήστος παλεύει µε τον Αντώνη. ________ 

Κόπηκε η καρδιά του στα δύο.  ________ 

Ο Πέτρος µασάει τα λόγια του.  ________ 

Το µήλο κόπηκε σε δύο κοµµάτια. ________ 

Ο Χρήστος παλεύει µε τα κύµατα. ________ 

Η καρδιά του είναι πέτρα.  ________ 

 

2. Γράφω µια µεταφορική φράση για καθεµιά από τις παρακάτω κυριολεξίες. 

Τρώει όλο το φαγητό του. 
Τον τρώει η ζήλια. 
 

Η µητέρα έστρωσε το κρεβάτι. 
 

______________________________________________________________ 
Το πουλί πετάει. 
 

______________________________________________________________
Έσπασε δύο πιάτα. 
 

______________________________________________________________
Ο ήλιος λάµπει. 
 

     ______________________________________________________________ 
  
3. Γράφω µια κυριολεκτική φράση για καθεµιά από τις παρακάτω µεταφορές. 
 

Βρήκε το κουµπί του. 
Έραψε το κουµπί στο σακάκι του. 
 

Ο Μπάµπης έχει κοφτερό µυαλό. 
 

______________________________________________________________ 
Τα παιδιά κρεµάστηκαν από τα χείλη του. 
 

______________________________________________________________
Πού ταξιδεύει ο νους σου; 
 

______________________________________________________________
Έφαγα τον κόσµο να σε βρω. 
 

     ______________________________________________________________ 

Α σ κ ή σ ε ι ς 

 


