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Εισαγωγή 

Η παραγωγή/ερµηνεία του µη φυσικού νοήµατος (meaningnn) αποτελεί ένα σύνθετο 

και πολυεπίπεδο φαινόµενο. Αυτή η διπλωµατική εργασία εξετάζει τη 

στρωµατογραφία του νοήµατος και προσεγγίζει την διεπαφή σηµασιολογίας-

πραγµατολογίας.  

Η παραγωγή/ερµηνεία του νοήµατος περιλαµβάνει τρία επίπεδα. Στο πρώτο 

επίπεδο το νόηµα που παράγεται από το γραµµατικό σύστηµα είναι σκελετικό. 

Αποτελεί ένα σχήµα που υπόκειται σε περαιτέρω εµπλουτισµό και προσδιορισµό. Στο 

δεύτερο επίπεδο, στο οποίο εστιάζει η εργασία αυτή, οι πραγµατολογικές και 

σηµασιολογικές διαδικασίες συνυφαίνονται για την παραγωγή ενός πλουσιότερου και 

υβριδικού νοήµατος. Στο τρίτο επίπεδο το νόηµα εµπλουτίζεται µε τα Εξειδικευµένα 

Συνοµιλιακά Υπονοήµατα (στο εξής ΕΣΥ) και έτσι καταλήγουµε στην ανάκτηση του 

πλήρους νοήµατος που επικοινωνεί ο οµιλητής µέσω του εκφωνήµατός του. 

 Αρχικά, παρουσιάζουµε εν συντοµία την προσέγγιση του Grice στη 

στρωµατογραφία του νοήµατος, την παραδοσιακή θέση για το περιεχόµενο των 

συνθηκών αληθείας και τα επιχειρήµατα που οδηγούν στην αναθεώρηση τους. Στη 

συνέχεια, εξετάζουµε τις διάφορες θέσεις που αφορούν στην αναδιάρθρωση των 

επιπέδων του νοήµατος σύµφωνα µε τη νεότερη πραγµατολογική προσέγγιση, τα 

κριτήρια που έχουν προταθεί για τη διάκριση µεταξύ αυτού που λέγεται και των ΕΣΥ 

και τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για τη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας. 

Επίσης, παρουσιάζουµε κάποια αµφιλεγόµενα θέµατα που αφορούν στα 

διαβαθµίσιµα ΓΣΥ και διερευνούµε τη µετάβαση από τα διαβαθµίσιµα ΓΣΥ σε 

περιθωριακές περιπτώσεις και τη σχέση τους µε τα ΕΣΥ που παράγονται από µερικώς 

διατεταγµένα σύνολα. Στο τέλος της εργασίας αυτής παρουσιάζουµε τις θέσεις και τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε. 

 

 

1. Η παραδοσιακή προσέγγιση για τη θεωρία του νοήµατος.  

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε εν συντοµία πρώτον τη διαστρωµάτωση του νοήµατος 

σύµφωνα µε τη θεωρία του Grice. ∆εύτερον, παρουσιάζουµε τις βασικές ιδέες της 

καθιερωµένης θεωρίας για τη σχέση των συνθηκών αληθείας µε τη σηµασιολογία και 

την πραγµατολογία. Τρίτον, τα επιχειρήµατα υπέρ της νέας πραγµατολογικής 

προσέγγισης στη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας. 
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1.1 Η στρωµατογραφία του νοήµατος κατά τη θεωρία του Grice και οι 

φιλοσοφικοί προβληµατισµοί της εποχής του.  

Η θεωρία του Grice συνδέεται µε τις φιλοσοφικές διαµάχες της εποχής του. Μια 

φιλοσοφική διαφωνία την εποχή του Grice ήταν αν οι δυο τύποι των λογικών 

προτάσεων, η µοναδική (singular) και η γενική (general) λογική πρόταση, 

αντανακλώνται στη σηµασιολογία των προτάσεων της φυσικής γλώσσας1. Κατά το 

Russel η πρόταση που έχει ως υποκείµενο µια γνήσια αναφορική έκφραση δηλώνει 

µια µοναδική λογική πρόταση, ενώ η πρόταση µε υποκείµενο µια περιγραφή ή κάποιο 

άλλο ποσοστωτή εκφράζει µια γενική πρόταση. O Donnellan και ο Strawson 

διαφωνούν µε τη θέση του Russel για τις οριστικές περιγραφές: θεωρούν ότι κάθε 

περιγραφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε αναφορικά είτε για να εκφράσει 

ποσόστωση και ότι η µεταξύ τους διαφοροποίηση οφείλεται σε πραγµατολογική και 

όχι σε σηµασιολογική αµφισηµία.  

Με στόχο την υπεράσπιση της θέσης του Russel ο Grice διατυπώνει τη θεωρία 

των υπονοηµάτων για να ερευνήσει ποιες πλευρές του νοήµατος προσδιορίζονται 

σηµασιολογικά και ποιες είναι αποτέλεσµα ενός ερµηνευτικού εµπλουτισµού. Ο 

Grice καταλήγει ότι το µη φυσικό νόηµα (meaningnn) είναι ανοµοιογενές και σύνθετο. 

Η ανοµοιογένεια του γλωσσικού νοήµατος συνίσταται κυρίως στη σύνθεση δυο 

επιπέδων νοήµατος: του επιπέδου αυτού που λέγεται (what is said) και αυτού που 

υπονοείται (what is implicated). Αναλυτικότερα, κατά τον Grice η ερµηνεία του 

νοήµατος που επικοινωνείται περιλαµβάνει τα εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Για τις θέσεις αυτές βλ. Neale (1992, 512–520) και Carston (1999, 94–99). 
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Σχήµα 1. 

         

                       Αυτό που επικοινωνείται 

               
      Αυτό που λέγεται                  Αυτό που υπονοείται 

              
                                           Συµβατικά                   Συνοµιλιακά 

                                                                                                                       
                                                                   Γενικευµένα         Εξειδικευµένα 

 

Αυτό που λέγεται παραµένει το ίδιο σε όλες τις χρήσεις και άρα εκφράζει µια 

γενική πρόταση, είναι το αντικείµενο των συνθηκών αληθείας και αντιστοιχεί στο 

κωδικοποιηµένο από το γλωσσικό σύστηµα νόηµα. Συνεπώς, αυτό που λέγεται 

συνδέεται στενά µε το συµβατικό νόηµα των λέξεων που εκφωνήθηκαν, τη σειρά και 

τη συντακτική τους δοµή. Όµως, η αποκωδικοποίηση του γλωσσικού νοήµατος του 

εκφωνήµατος δεν αρκεί για τον προσδιορισµό των συνθηκών αληθείας. Για να µπορεί 

να λάβει ένα εκφώνηµα τιµές αληθείας πρέπει να ικανοποιηθούν οι εξής 

προϋποθέσεις: άρση της αµφισηµίας, απόδοση των αναφορικών και προσδιορισµός 

των δεικτικών παραµέτρων. Στους παράγοντες αυτούς ο Levinson (2000, 172-173) 

προσθέτει τη συµπλήρωση των ελλειπτικών δοµών και τον περιορισµό της 

γενικότητας (generality).  

Αντίθετα, αυτό που υπονοείται, που είναι το εξαγόµενο των συλλογιστικών 

διαδικασιών, ποικίλλει και άρα µπορεί να επικοινωνήσει µια µοναδική λογική 

πρόταση. Τα υπονοήµατα κατά τον Grice δεν προσδιορίζουν το περιεχόµενο των 

συνθηκών αληθείας. Τα συµβατικά υπονοήµατα, π.χ. όµως, αλλά, συµβάλλουν στην 

ερµηνεία του εκφωνήµατος, αλλά δε συµµετέχουν στο περιεχόµενο των συνθηκών 

αληθείας. Ο Grice δεν αναλύει επαρκώς τη διάκριση µεταξύ των Γενικευµένων 

Συνοµιλιακών Υπονοηµάτων (στο εξής ΓΣΥ) και των Εξειδικευµένων Συνοµιλιακών 

Υπονοηµάτων (στο εξής ΕΣΥ). Κατά το Levinson (2000, 16) η διάκριση ΓΣΥ-ΕΣΥ  

του Grice τυποποιείται άτυπα ως εξής (δική µου η µετάφραση):  
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1. α. «Ένα υπονόηµα i από το εκφώνηµα U είναι εξειδικευµένο ανν (iff) το U 

υπονοεί i µόνο εξαιτίας των συγκεκριµένων συγκειµενικών υποθέσεων που 

δε θα  σχηµατίζονταν σταθερά ή ακόµα και υπό κανονικές συνθήκες. 

β. Ένα υπονόηµα i είναι γενικευµένο ανν το U υπονοεί i εκτός αν υπάρχουν µη 

συνηθισµένες συγκεκριµένες συγκειµενικές υποθέσεις που το ακυρώνουν». 

 

Η διάκριση µεταξύ των ΓΣΥ και ΕΣΥ φαίνεται καθαρά στα ακόλουθα παραδείγµατα 

(Levinson 2000, 16-17): 

 

2.   Context 1 

Α: What time is it? 

Β: Some of the guests are already leaving.  

PCI: It must be late. 

GCI: Not all of the guests are already leaving. 

      3.   Context 2 

A: Where’s John?  

B: Some of the guests are already leaving. 

PCI: Perhaps John has already left. 

GCI: Not all of the guests are already leaving. 

 

Η πρόταση some of the guests are already leaving εκφωνείται σε δυο 

διαφορετικά συγκείµενα και µεταφέρει διαφορετικά ΕΣΥ αντίστοιχα, όµως και στα 

δυο συγκείµενα το ΓΣΥ είναι κοινό.  

 

  

1.2 Η παραδοσιακή θέση για τις συνθήκες αληθείας και η νεότερη 

πραγµατολογική προσέγγιση. 

Κατά την παραδοσιακή προσέγγιση η διαδικασία για την παραγωγή του νοήµατος 

είναι η εξής: η σηµασιολογία παράγει σηµασιολογικές αναπαραστάσεις, οι οποίες µε 

την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που θέτει ο Grice και ο Levinson (βλ. 1.1) 

µπορούν να λάβουν τιµές αληθείας. Στη συνέχεια, η λογική πρόταση είναι το 

εισαγόµενο στην πραγµατολογία, της οποίας το εξαγόµενο αποτελούν τα 

συνοµιλιακά υπονοήµατα (ΓΣΥ και ΕΣΥ). Η συµπλήρωση της λογικής πρότασης µε 

το πραγµατολογικό νόηµα επιφέρει το νόηµα που επικοινωνεί ο οµιλητής. Η βασική 
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ιδέα είναι ότι η σηµασιολογία προηγείται της πραγµατολογίας και είναι αυτόνοµη, 

ενώ οι πραγµατολογικές διαδικασίες είναι µετασηµασιολογικές και δεν 

προσδιορίζουν το περιεχόµενο των συνθηκών αληθείας. Η άποψη αυτή απεικονίζεται 

παραστατικά στη διατύπωση του Gazdar: «η πραγµατολογία ισούται µε νόηµα µείον 

τις συνθήκες αληθείας2». Σχηµατικά: Πραγµατολογία = Νόηµα – Συνθήκες Αληθείας.    

 Ωστόσο, νεότερες έρευνες στο χώρο της πραγµατολογίας έχουν οδηγήσει στο 

συµπέρασµα ότι το γλωσσικό νόηµα είναι σκελετικό και υποπροσδιορίζει αυτό που 

εκφράζει ο οµιλητής µε το εκφώνηµά του. Η αντίληψη αυτή συνοψίζεται στη «θέση 

του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού» (semantic undeterminacy thesis) (Carston 

1999, 105): «η γλωσσική µορφή που χρησιµοποιεί ο οµιλητής υποπροσ-διορίζει τη 

λογική πρόταση που αυτός εκφράζει». Σύµφωνα µε αυτή την αρχή το γλωσσικά 

κωδικοποιηµένο νόηµα είναι υποπροσδιορισµένο και συχνά (αν όχι πάντα) δε µπορεί 

να προσδιορίσει το περιεχόµενο της λογικής πρότασης που εκφράστηκε. Η 

αποκωδικοποίηση του γλωσσικού νοήµατος ενεργοποιεί και κατευθύνει τους 

ανεξάρτητους πραγµατολογικούς µηχανισµούς που συµπληρώνουν το ρητά 

εκπεφρασµένο νόηµα και συµβάλλουν στον προσδιορισµό του περιεχοµένου των 

συνθηκών αληθείας. Τα επιχειρήµατα που υποστηρίζουν τη θέση ότι στον 

προσδιορισµό των συνθηκών αληθείας συµµετέχει και η πραγµατολογία είναι τα 

εξής.  

  Πρώτον, ακόµα και αν δεχτούµε την περιγραφή του Grice, οι παράγοντες που 

συµβάλλουν στον προσδιορισµό αυτού που λέγεται για την απόδοση τιµών αληθείας 

εξαρτώνται από πραγµατολογικούς µηχανισµούς. Η αποδοχή της παραδοσιακής 

άποψης δηµιουργεί τον «κύκλο του Grice» (βλ. Levinson 2000, 186): τα υπονοήµατα, 

που παράγονται µε πραγµατολογικές διαδικασίες, βασίζονται σε αυτό που λέγεται. 

Αυτό που λέγεται βασίζεται σε πραγµατολογικές διαδικασίες. Έτσι, αυτό που λέγεται 

προσδιορίζει και προσδιορίζεται από πραγµατολογικές διαδικασίες. Άρα, έχουµε 

συµβολή της πραγµατολογίας στην απόδοση τιµών αληθείας και στην ελάχιστη 

λογική πρόταση (minimal proposition). Από τους πραγµατολογικούς µηχανισµούς 

που προσδιορίζουν αυτό που λέγεται, ο Levinson (2000) εξετάζει αναλυτικά την 

περίπτωση της ταύτισης των αναφορικών. Στην τυπική σηµασιολογία υπάρχει η θέση 

ότι οι εντάσεις, δεδοµένου κάποιου συγκεκριµένου κόσµου και χρόνου, 

                                                 
2 Βλ. Gazdar όπως παρατίθεται στους Sperber και Wilson (1986, 257). Η µετάφραση είναι δική µου. 
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προσδιορίζουν τις εκτάσεις3. Ο Levinson κάνει µια εκτεταµένη έρευνα για τη 

συµµετοχή των ΓΣΥ στην ταύτιση των αναφορικών (2000: κεφ. 4) που αντιτίθεται 

στην παραπάνω άποψη.  

 

4. ∆ε µου αρέσει να κάθοµαι σε µπανιέρα που έχει καυτό νερό, αλλά µου 

αρέσει να κάθοµαι σε µπανιέρα που έχει ζεστό νερό4.  

             (Κλίµακα: <καυτός, ζεστός>)    

5. Ο ψηλός άντρας είναι ο αδερφός µου. Ο ψηλός, ψηλός άντρας είναι ο θείος 

µου.  

 

Στο (4) υπάρχουν δυο µπανιέρες, µια µε ζεστό νερό και µια µε καυτό. Στο 

παράδειγµα (4) η ένταση της έκφρασης η µπανιέρα που έχει ζεστό νερό δεν 

προσδιορίζει την έκταση, γιατί το σηµασιολογικό περιεχόµενο της λέξης ζεστός είναι 

«τουλάχιστον ζεστός και πιθανόν καυτός». Όµως, η χρήση της ασθενέστερης 

έκφρασης, ζεστός, υπονοεί ότι η ισχυρότερη έκφραση, καυτός, θα ήταν ακατάλληλη. 

Με βάση τη σηµασιολογία, η ασθενής έκφραση σε µια  δεδοµένη κλίµακα <Ισχυρό, 

Ασθενές> δε µπορεί να είναι διακριτή από την ισχυρή, αφού κάθε συνθήκη που 

ικανοποιεί την ισχυρή έκφραση, ικανοποιεί και την ασθενή. Η χρήση της ασθενούς 

έκφρασης είναι επιτυχηµένη, γιατί αυτή ενισχύεται πραγµατολογικά, ώστε να 

αποκλείσει την ισχυρή. Άρα, η ταύτιση του αναφορικού βασίζεται στο υπονόηµα 

«ζεστό και όχι καυτό νερό» και έτσι, ο καθορισµός του ανώτερου ορίου µιας 

ασθενούς έκφρασης µε υπονόηµα προσδιορίζει µια µοναδική περιγραφή (βλ. 

Levinson 2000, 220-221). Στο (5) η επανάληψη, που δεν προσθέτει στο περιεχόµενο 

των συνθηκών αληθείας, υπονοεί µια ιδιότητα του κατηγορήµατος σε µεγάλο βαθµό. 

Έτσι, το υπονόηµα (ψηλός ψηλός +> πολύ ψηλός)5 επιτρέπει σε δυο αναφορικές 

εκφράσεις µε το ίδιο σηµασιολογικό περιεχόµενο να έχουν διαφορετική ταύτιση (βλ. 

Levinson 2000, 224).     

 Με βάση τα παραπάνω παραδείγµατα (4-5) παρατηρούµε ότι σε µερικές 

περιπτώσεις η ταύτιση των αναφορικών προσδιορίζεται εν µέρει από τα υπονοήµατα. 

Συνεπώς, ο σηµασιολογικός µηχανισµός που προσδιορίζει τις εντάσεις και τις 

εκτάσεις σε ορισµένες περιπτώσεις εξαρτάται εν µέρει από τα υπονοήµατα των 

                                                 
3 Όπως παρατίθεται στο Levinson (2000, 217). 
4 Τα παραδείγµατα είναι από το Levinson (2000, 219, 221, 223) επαναριθµηµένα.  
5 Το σύµβολο +> χρησιµοποιείται για να δηλώσει «υπονοεί».  
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συστατικών µιας µέγιστης έκφρασης και, εποµένως, η πραγµατολογία συµµετέχει 

στις συνθήκες αληθείας.  

         ∆εύτερον, δεν είναι αναγκαίο ό,τι ανήκει στη σηµασιολογία να αποτελεί 

συστατικό των συνθηκών αληθείας. Για παράδειγµα, τα συµβατικά υπονοήµατα, π.χ. 

αλλά, ανήκουν στη σηµασιολογία αλλά δεν αποτελούν περιεχόµενο των συνθηκών 

αληθείας (βλ. Kempson 1986, 77-78).  

         Τρίτον, αν δεχτούµε ότι µόνο η σηµασιολογία καθορίζει τις συνθήκες 

αληθείας, τότε αντιµετωπίζουµε µαζική γλωσσική αµφισηµία. Με την παρατήρηση 

των γλωσσικών δεδοµένων διαπιστώνουµε ότι µια δεδοµένη λέξη ή έκφραση 

ερµηνεύεται διαφορετικά σε διαφορετικά συγκείµενα. Για παράδειγµα στα 

εκφωνήµατα: 

  

6. Ο Γιάννης αγόρασε τετράδια και βιβλία. 

7. Παντρεύτηκαν και έκαναν πολλά παιδιά. 

 

το και στο (6) αντιστοιχεί στο λογικό σύνδεσµο &, ενώ στο (7) το και φαίνεται πως 

ενέχει τη χρονική σηµασία και µετά. Η νοηµατική διαφορά του και µεταξύ των δυο 

προτάσεων ερµηνεύεται διττά: α) θεωρούµε ότι το και είναι σηµασιολογικά 

αµφίσηµο µε δυο τρόπους και β) θεωρούµε ότι το και έχει µια σηµασία, η οποία 

ισοδυναµεί µε τη λογική σύζευξη, ενώ η χρονική ερµηνεία του και αποδίδεται σε 

συνοµιλιακό υπονόηµα.  

Τα επιχειρήµατα υπέρ της πραγµατολογικής ερµηνείας είναι τα εξής (βλ. 

Neale (1992, 534-535) και Horn (2003, 8)). Πρώτον, σύµφωνα µε την αρχή της 

«Τροποιηµένης Λεπίδας του Occam» (Modified Occam’s Razor): «οι έννοιες δεν 

πρέπει να πολλαπλασιάζονται πέραν του αναγκαίου»6, προτιµάται η πραγµατολογική 

ερµηνεία για λόγους θεωρητικής οικονοµίας και γενίκευσης, αφού η σύζευξη σε κάθε 

φυσική γλώσσα είναι αµφίσηµη µε τον ίδιο τρόπο, καθώς και γιατί η πραγµατολογική 

ερµηνεία επικαλείται ενδιάθετους και ανεξάρτητα κινούµενους µηχανισµούς. 

∆εύτερον, η ίδια χρονική σηµασία εµφανίζεται χωρίς το και: 

 

8. Παντρεύτηκαν. Έκαναν πολλά παιδιά. 

+> µετά 

                                                 
6 Όπως παρατίθεται στο Neale (1992, 534 – 535). 
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Τρίτον, το και είναι αµφίσηµο µε περισσότερους τρόπους: 

 

9. Σκεφτόταν τις συνέπειες και δεν αποφάσιζε. 

+> και γι’ αυτό 

10. Ο Γιάννης βλέπει τηλεόραση και καπνίζει. 

+> και συγχρόνως 

 

Με βάση τα παραπάνω επιχειρήµατα καταλήγουµε ότι οι διαφορετικές 

ερµηνείες του και είναι αποτέλεσµα του τρόπου µε τον οποίο ο νους οργανώνει τις 

πληροφορίες ερµηνεύοντας τα γεγονότα βάσει χωροχρονικών συντεταγµένων (και 

όπου το συγκείµενο το επιτρέπει η σύνδεση είναι αιτιακή (βλ. 9)) και όχι αποτέλεσµα 

αµφισηµίας. Άρα, η περιγραφή των διαφόρων ερµηνειών του και πρέπει να είναι 

πραγµατολογική. 

Ας δούµε αν δεχτούµε την πραγµατολογική ερµηνεία τι συµβαίνει σύµφωνα 

µε την παραδοσιακή θέση µε τις συνθήκες αληθείας. Στη λογική, η σύζευξη αποτελεί 

µια συµµετρική λειτουργία: p & q ≡ q & p. Αυτό σηµαίνει ότι το υπονόηµα, π.χ. και 

µετά, δεν περιλαµβάνεται στις συνθήκες αληθείας και άρα οι προτάσεις είναι 

ισοδύναµες στο επίπεδο αυτού που λέγεται. Εποµένως, το υπονόηµα προστίθεται 

στην ερµηνεία αφού έχουν αποδοθεί πρώτα οι τιµές αληθείας.  

Το τέταρτο επιχείρηµα κατά της παραδοσιακής άποψης που ταυτίζει τη 

σηµασιολογία µε τις συνθήκες αληθείας βασίζεται στο πεδίο θεώρησης (scope) των 

λογικών τελεστών. Αν δυο εκφωνήµατα που το ένα έχει τη µορφή p & q και το άλλο 

q & p τεθούν υπό το πεδίο θεώρησης της υποθέσης και τους αποδώσουµε τις ίδιες 

συνθήκες αληθείας, τότε δηµιουργείται αντίφαση, εφόσον µπορούµε συγχρόνως στις 

ίδιες συνθήκες να αρνηθούµε το (11) και να βεβαιώσουµε το (12) (βλ. Recanati 

1989). 

 

11. Αν ο ηλικιωµένος βασιλιάς πέθανε από καρδιακή προσβολή και                              

ανακηρύχθηκε δηµοκρατία, ο Γιάννης είναι ευχαριστηµένος. 

12. Αν ανακηρύχθηκε δηµοκρατία και ο ηλικιωµένος βασιλιάς πέθανε από                              

΄               καρδιακή προσβολή, ο Γιάννης είναι ευχαριστηµένος. 
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Τα παραπάνω παραδείγµατα (11-12) υποδεικνύουν ότι τα υπονοήµατα 

βρίσκονται στο πεδίο θεώρησης των λογικών τελεστών. Αντίθετα µε την 

παραδοσιακή θέση ότι τα υπονοήµατα δε συµµετέχουν στις συνθήκες αληθείας, 

αποδεχόµαστε την πραγµατολογική συµβολή και έτσι οι παραπάνω προτάσεις δεν 

αποτελούν αντίφαση. Όµως ο Barwise ισχυρίζεται ότι ο υποθετικός λόγος έχει 

ενσωµατωµένη µια  ceteris paribus συνθήκη που επιτρέπει τη συµβολή των 

πραγµατολογικών παραγόντων, όπως π.χ. στον υποθετικό λόγο «if you strike this 

match it will light», δεχόµαστε ότι το εκφώνηµα είναι αληθές, παρόλο που διάφορες 

συνθήκες δεν έχουν δηλωθεί (π.χ. τα σπίρτα δεν είναι βρεγµένα)7. Άρα, θα µπορούσε 

να ισχυριστεί κανείς ότι τα υπονοήµατα που µπαίνουν στο πεδίο θεώρησης της 

υπόθεσης αποτελούν µέρος των ceteris paribus συνθηκών (βλ. Levinson 2000, 208). 

Συνεπώς, µια καλύτερη ερµηνεία της σηµασιολογίας των υποθετικών µπορεί να 

απορρίψει την πραγµατολογική συµµετοχή. Ακόµα και αν δεχτούµε τη θέση του 

Barwise, παρατηρούµε ότι τα υπονοήµατα συµµετέχουν µε τον ίδιο τρόπο στις 

συνθήκες αληθείας σε δοµές όπου δεν υπάρχουν ceteris paribus συνθήκες (βλ. πέµπτο 

και έκτο επιχείρηµα).   

Πέµπτον, στις δοµές που περιέχουν σύγκριση του τύπου «το Α είναι καλύτερο 

από το Β», αν η λογική πρόταση που εκφράζεται από το Α δεν είναι διαφορετική από 

αυτήν που εκφράζεται από το Β, τότε οι προτάσεις αυτής της µορφής αποτελούν 

αντίφαση (βλ. Levinson 2000, 199). Ας υποθέσουµε ότι το Α έχει τη µορφή «p και q» 

και το Β έχει τη µορφή «q και p», όπου το και αντιστοιχεί στο λογικό σύνδεσµο &. 

Τότε η πρόταση «το Α είναι καλύτερο από το Β» θα είναι αναγκαστικά ψευδής, 

εφόσον p & q ≡ q & p (Levinson 2000, 199). To παράδειγµα (13) έχει αυτήν τη 

µορφή και όµως η δήλωση µας φαίνεται αληθής8.  

 

13. Είναι καλύτερο να οδηγήσεις για να πας σπίτι και να πιεις τρεις µπύρες παρά 

να πιεις τρεις µπύρες και να οδηγήσεις για να πας σπίτι.  

        +> και µετά 

 

Αυτό που αίρει την αντίφαση από την πρόταση «το p και q είναι καλύτερο από το q 

και p» είναι το υπονόηµα του και, το και µετά, που εισχωρεί στις συνθήκες αληθείας 

                                                 
7 Barwise (1986), όπως παρατίθεται στο Levinson (2000, 208).  
8To παράδειγµα είναι από τη Wilson (1975), όπως παρατίθεται στο Levinson (2000, 199) 
επαναριθµηµένο.   
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και επηρεάζει τις τιµές. Η παραπάνω πρόταση µε την ενσωµάτωση του υπονοήµατος 

αποκτά τη µορφή «p και µετά q είναι καλύτερο από το q και µετά p» εκφράζοντας 

µια λογική πρόταση που µπορεί να είναι αληθής. Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε 

ότι τα ΓΣΥ ενσωµατώνονται στη σηµασιολογική αναπαράσταση και ότι οι συνθήκες 

αληθείας όλης της δοµής εξαρτώνται από τα υπονοήµατα των συστατικών. 

Εποµένως, αν δώσουµε τιµή αληθείας στo εκφώνηµα, χωρίς προηγουµένως να 

υπολογίσουµε τα υπονοήµατα, το αποτέλεσµα θα είναι λανθασµένες συνθήκες 

αληθείας (βλ. Levinson 2000, 198). 

 Έκτον, η συµµετοχή των υπονοηµάτων στις συνθήκες αληθείας παρατηρείται 

και στις δοµές που περιέχουν διάζευξη, όπου δεν υπάρχουν ceteris paribus συνθήκες.   

 

14. Αυτή είτε παντρεύτηκε και έκανε ένα παιδί είτε έκανε ένα παιδί και 

παντρεύτηκε, αλλά δεν ξέρω ποιο από τα δυο.   

 

Στο (14) η δήλωση του οµιλητή ότι αγνοεί τι από τα δυο ισχύει θα θεωρηθεί 

ανώµαλη, αν κάθε µέλος της διάζευξης έχει το ίδιο σηµασιολογικό περιεχόµενο. Στο 

(14) ο οµιλητής δηλώνει p ή q και δεν ξέρω ότι p. Ο λόγος που δεν αντιλαµβανόµαστε 

το πραγµατολογικό παράδοξο είναι η συµβολή του υπονοήµατος του και, το «και 

µετά», που  εµπλουτίζει τα µέλη της διάζευξης (βλ. Levinson 2000, 208-209). 

 Από την εξέταση των παραπάνω διαπιστώνουµε ότι συνδυάζοντας το ρητά 

εκπεφρασµένο νόηµα µε τη θέση του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να αναθεωρήσουµε τη διεπαφή 

σηµασιολογίας-πραγµατολογίας και ότι η παραδοσιακή άποψη για τις συνθήκες 

αληθείας πρέπει να απορριφθεί. Εποµένως, εγκαταλείπουµε τη σχέση του Gazdar 

«Πραγµατολογία = Νόηµα – Συνθήκες Αληθείας», γιατί η σηµασιολογία δεν επαρκεί 

για τον προσδιορισµό των συνθηκών αληθείας. Η αναθεώρηση αυτή δε σηµαίνει ότι 

απορρίπτουµε τη διάκριση σηµασιολογίας-πραγµατολογίας. Θεωρούµε ότι η 

σηµασιολογία και η πραγµατολογία παραµένουν διακριτά υποσυστήµατα. Η 

σηµασιολογία συνεισφέρει στις συνθήκες αληθείας µονοτονικό νόηµα, ενώ η 

πραγµατολογία µη µονοτονικό.  
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2. Η στρωµατογραφία του νοήµατος σύµφωνα µε τη νεότερη πραγµατολογική 

προσέγγιση.  

Η αποδοχή της θέσης του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού από τους θεωρητικούς 

της νεότερης πραγµατολογίας έχει ως αποτέλεσµα την αναδιάρθρωση της 

στρωµατογραφίας του νοήµατος του Grice και επιφέρει διαφορετικές προσεγγίσεις 

ως προς τη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας. 

 Οι περισσότεροι αποδέχονται τη θέση ότι η γλωσσική µορφή µεταφέρει 

ένα πιο πλούσιο νόηµα από αυτό που παράγεται σηµασιολογικά µε την αρχή της 

συνθετικότητας και τοποθετούν το εµπλουτισµένο νόηµα του εκφωνήµατος σε ένα 

ενδιάµεσο επίπεδο. Το νόηµα αυτού του επιπέδου είναι εµπλουτισµένο σε σχέση µε 

το νόηµα της πρότασης (sentence meaning), αλλά λιγότερο πλούσιο συγκριτικά µε 

την πλήρη ερµηνεία του εκφωνήµατος. Κοινή θέση των θεωρητικών που εξετάζουµε 

είναι η αποδοχή της παραγωγής υβριδικού νοήµατος: οι συλλογιστικές  διαδικασίες 

συνυφαίνονται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό -ανάλογα µε τη θέση του κάθε 

ερευνητή- µε τη γλωσσική δοµή, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η διάκριση των 

φαινοµένων που ανήκουν στην πραγµατολογία και αυτών που αποτελούν το 

αντικείµενο της σηµασιολογίας. Η κοινή ιδέα που συνδέει τις περισσότερες θέσεις 

είναι ότι το εµπλουτισµένο νόηµα του εκφωνήµατος διακρίνεται από τα ΕΣΥ, δηλαδή 

από τις λογικές προτάσεις που επικοινωνούνται µόνο πραγµατολογικά.   

 Σε σχέση µε το επίπεδο αυτό έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις που 

στηρίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις της σηµασιολογίας και της 

πραγµατολογίας. Επίσης, η οριοθέτηση των επιπέδων του νοήµατος διαφοροποιείται 

µε κριτήριο τι εισαγόµενο δέχεται κάθε επίπεδο για να παραγάγει το εξαγόµενο για το 

επόµενο επίπεδο µέχρι την ανάκτηση του τελικού νοήµατος που επικοινωνείται. 

Ακόµα, η ορολογία είναι συγκεχυµένη όσον αφορά στον ορισµό αυτού που λέγεται 

και αυτού που υπονοείται. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις θέσεις αυτές, τα κριτήρια 

που χρησιµοποιούνται για τη διάκριση του ενδιάµεσου επίπεδου από τα ΕΣΥ και τις 

συνέπειες αυτών των προσεγγίσεων για τη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας.  

 

 

3. Η νεο-γκρισεανή (neo-gricean) θεώρηση. To επίπεδο της υπόρρησης 

(impliciture).  

Οι κύριοι εκπρόσωποι της νεο-γκρισεανής προσέγγισης είναι ο Bach (1994) και ο 

Horn (2003), οι οποίοι στρέφονται κατά των διαφόρων αναθεωρητών της. Αυτοί 
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ενσωµατώνουν τις νεότερες εξελίξεις της πραγµατολογίας στη θεωρία τους, ενώ 

παράλληλα τηρούν σε ένα βαθµό τη γκρισεανή παράδοση: τοποθετούν το όριο 

µεταξύ της σηµασιολογίας και της πραγµατολογίας µε ένα σχετικά παραδοσιακό 

τρόπο, διατηρούν ένα περιορισµένο χαρακτηρισµό για το επίπεδο αυτού που λέγεται 

και θεωρούν ότι το υπονόηµα αποτελεί πλευρά του νοήµατος του οµιλητή.  

Ο Bach (1994) θεωρεί ότι η διάκριση µεταξύ των επιπέδων αυτού που λέγεται και 

αυτού που υπονοείται από το Grice δεν είναι εξαντλητική και αναγνωρίζει ότι 

χρειάζεται τροποποιήσεις. Προτείνει λοιπόν µια τριµερή διαστρωµάτωση του 

νοήµατος.  

Συγκεκριµένα, ο Bach (1994) θεωρεί ότι ο Grice έπρεπε να λάβει υπόψη του για 

τον ορισµό αυτού που λέγεται τη σηµαντική διάκριση του Austin µεταξύ των 

λεκτικών και των ελλεκτικών πράξεων. Υποστηρίζει λοιπόν ότι πρέπει να 

υιοθετήσουµε ένα σχετικά αυστηρά λεκτικό ορισµό για το πρώτο επίπεδο νοήµατος, 

δηλαδή το επίπεδο αυτού που λέγεται, καθώς, όπως ισχυρίζεται (βλ. Bach 1994, 143-

144), αυτή η ασθενέστερη και κυριολεκτική έννοια ανταποκρίνεται περισσότερο στον 

περιορισµό της συντακτικής αντιστοιχίας (syntactic correlation constraint): «αυτό που 

λέγεται πρέπει να αντιστοιχεί στα στοιχεία της πρότασης, τη σειρά τους και το 

συντακτικό τους χαρακτήρα» (βλ. Horn 2003, 6 και Neale 1992, 555), (η µετάφραση 

είναι δική µου).  

Ο Bach (1994, 127) αποδέχεται την αρχή του σηµασιολογικού υποπροσδιο-

ρισµού9 που χαρακτηρίζει το γλωσσικά εκπεφρασµένο νόηµα. Αλλά η λεκτική 

προσέγγιση που έχει για αυτό που λέγεται και η αρχή της συντακτικής αντιστοιχίας 

τον οδηγούν να δεχτεί ένα ενδιάµεσο επίπεδο νοήµατος, το επίπεδο της υπόρρησης 

(impliciture). Τέλος, το τρίτο επίπεδο νοήµατος είναι το επίπεδο του υπονοήµατος, 

που αντιστοιχεί στα ΕΣΥ του Grice.   

Στο επίπεδο της υπόρρησης ακολουθούνται δυο διαδικασίες εµπλουτισµού: 1) για 

σηµασιολογικούς λόγους εκφωνήµατα υποπροσδιοσµένων προτάσεων απαιτούν 

συµπλήρωση (15). Το εξαγόµενο της διαδικασίας αυτής είναι µια πρόταση που 

µπορεί να λάβει τιµές αληθείας. 2) για πραγµατολογικούς λόγους διευρύνονται 

(expand) προτάσεις που είναι εµφανώς αληθείς ή εµφανώς ψευδείς και εποµένως δεν 

ανταποκρίνονται σε αυτό που εννοεί ο οµιλητής (16). Το εισαγόµενο αυτής της 

                                                 
9 Ο Bach (1994, 127) διακρίνει τον υποπροσδιορισµό των λογικών προτάσεων σε δυο είδη: δοµικό 
(structural) και υποπροσδιορισµό ως προς τα συστατικά (constituent). 
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διαδικασίας είναι προτάσεις που µπορούν να χαρακτηριστούν αληθείς ή ψευδείς και 

το εξαγόµενο είναι µια πιο πλούσια πρόταση. 

   

    15. α. O Γιάννης έφαγε. {το σάντουιτς} 

    β. Η Μαρία είναι έτοιµη. {για το χορό} 

          16. α. ∆εν έχω τίποτα να φορέσω. {για το γάµο} 

    β. Όλοι πήγαν στο Παρίσι. {από την εταιρία Χ.Ψ.} 

 

Ως προς τη διαδικασία της συµπλήρωσης, ο Bach (1994, 128) διαπιστώνει µια 

χαρακτηριστική περίπτωση που σχετίζεται µε την πρόταση (15). Παρατηρεί ότι 

ορισµένες προτάσεις, όπως η πρόταση (15), είναι γραµµατικές και αποδεκτές, ενώ 

άλλες, όπως η πρόταση *Ο Γιάννης καταβρόχθισε {το σάντουιτς}, χαρακτηρίζονται 

αντιγραµµατικές και µη αποδεκτές10. Θεωρεί ότι η διαφορά µεταξύ των δυο 

προτάσεων δε µπορεί να ερµηνευτεί σηµασιολογικά, νοητικά ή πραγµατολογικά11. Το 

φαινόµενο αυτό σχετίζεται µε τη µεταβατικότητα (transitivity) των ρηµάτων που 

εµφανίζεται ρευστή και διαβαθµισµένη, µε αποτέλεσµα το τρώω να έχει προαιρετικό 

ονοµατικό συµπλήρωµα ενώ το καταβροχθίζω υποχρεωτικό. Η νοητική ερµηνεία 

ίσως να αποκλείεται, εφόσον και στις δυο περιπτώσεις οι έννοιες είναι συναφείς και 

θεωρούµε ότι και οι δυο προτάσεις εκφωνούνται στο ίδιο συγκείµενο. Όµως, το θέµα 

αυτό σαφώς εµπίπτει στο χώρο της σηµασιολογικής έρευνας και ίσως να επιδρούν σε 

αυτό και πραγµατολογικοί παράγοντες. Το γεγονός ότι οι προτάσεις που παραθέτει ο 

Bach ως αντιγραµµατικές στα αγγλικά θεωρούνται γραµµατικές και αποδεκτές στα 

ελληνικά (βλ. 17 και 18)12, ίσως να µας αποτρέπει από την ερµηνεία ότι το φαινόµενο 

αυτό σχετίζεται µε καθολικά σηµασιολογικά χαρακτηριστικά των ρηµάτων και µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το προαιρετικό ή υποχρεωτικό συµπλήρωµα ορισµένων 

τουλάχιστον ρηµάτων είναι εξειδικευµένο κατά γλώσσα. 

 

          17. α. * The king has reached. {the palace} 

     β. Ο βασιλιάς πλησίασε. {στο παλάτι} 

         18. α. * Al has completed. {speaking} 

     β.  Ο Αλ ολοκλήρωσε. {την οµιλία} 
                                                 
10 Ο Bach (1994) δε χρησιµοποιεί τις συγκεκριµένες προτάσεις στο άρθρο του. Τα εκφωνήµατα αυτά 
έχουν χρησιµοποιηθεί για να φανεί η αντιστοιχία του φαινοµένου στα ελληνικά. 
11 Bach (1994, 128). 
12 Οι προτάσεις είναι από το Bach (1994, 128). 
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Κατά το Bach (1994, 158-159) ο ακροατής µπορεί να επεξεργάζεται 

υποσυνείδητα τη µινιµαλιστική λογική πρόταση πριν να παραγάγει την 

εµπλουτισµένη µορφή της. Αλλά, ακόµα και αν η µινιµαλιστική λογική πρόταση δεν 

υπολογίζεται υποσυνείδητα, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, καθώς 

παρέχει την εξ ορισµού αξία για τη διαδικασία των συλλογισµών του ακροατή. Αυτός 

ο τελευταίος ισχυρισµός του Bach φαίνεται πως εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που η 

επεξεργασία του εκφωνήµατος δεν είναι επιτυχής και ο ακροατής επαναφέρει στη 

µνήµη του αυτό που λέγεται µε τη λεκτική έννοια του Bach, προκειµένου να 

επαναλάβει τη συλλογιστική διαδικασία, ώστε να καταλήξει στη σωστή ερµηνεία του 

εκφωνήµατος. H προσέγγιση του Bach απαιτεί πρώτα την επεξεργασία της 

µινιµαλιστικής λογικής πρότασης ανεξάρτητα από το συγκείµενο και τις 

επικοινωνιακές προθέσεις του οµιλητή και ύστερα την παραγωγή της εµπλουτισµένης 

µορφής. Όµως η διαδικασία αυτή έχει µεγαλύτερο γνωσιακό κόστος, είναι 

περισσότερο χρονοβόρα και επιβαρύνει τη µνήµη. 

 Επίσης, κατά το Bach (1994, 138) δεν επικοινωνείται πάντα µια 

εµπλουτισµένη πρόταση, αλλά ορισµένες φορές αυτό  που επικοινωνείται µπορεί να 

είναι η µινιµαλιστική λογική πρόταση, όπως στο (19). Για το Recanati (1989, 305) η 

πρόταση (19α) ισοδυναµεί µε τη µινιµαλιστική λογική πρόταση (19β), ενώ η πρόταση 

(20α) αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτού που λέγεται στην εµπλουτισµένη (20β). Ο Bach 

(1994, 138) σε αντίθεση µε το Recanati (1989) υποστηρίζει ότι «αν δεν 

αναγνωρίσουµε µια σχισµή στην πρόταση (19α) που να αναπαριστά µια χρονική 

περίοδο, δεν πρέπει να αναγνωρίσουµε µια και στην (20α)». 

 

          19. α. Έχω φάει χαβιάρι. 

     β. Έχω φάει χαβιάρι πριν. 

          20. α. Έχω πάρει πρωινό. 

                β. Έχω πάρει πρωινό σήµερα. 

 

Αν αποδεχτούµε τη θέση του Recanati (1989), δε συνεπάγεται ότι αψηφούµε 

το κριτήριο του συντακτικού παραλληλισµού. Πράγµατι στις προτάσεις (19) και (20) 

αναγνωρίζουµε ένα κοινό συντακτικό πυρήνα, ο οποίος όµως επενδύεται µε 

διαφορετική πραγµατολογική επίστρωση. Η διαφορά µεταξύ των δυο εκφωνηµάτων 

ως προς αυτό που επικοινωνείται οφείλεται σε πραγµατολογικές διαδικασίες που 
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καθορίζουν πότε επικοινωνείται µια µινιµαλιστική λογική πρόταση και πότε µια 

περισσότερο εµπλουτισµένη. Και αυτές οι πραγµατολογικές διαδικασίες κατευθύ-

νονται µεν από το συντακτικό και τη σηµασιολογία σε ένα βαθµό, αλλά παραµένουν 

δε ανεξάρτητες. Θεωρούµε ότι πολλές φορές το κριτήριο της συντακτικής 

αντιστοιχίας δεν επαρκεί για να προσδιορίσει το διαφορετικό εµπλουτισµό των 

εκφωνηµάτων.  

 Ο Bach (1994) διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους θεωρητικούς γιατί: 

πρώτον, περιλαµβάνει σε αυτό που λέγεται το νόηµα της πρότασης, αλλά και την 

απόδοση των αναφορικών και τον προσδιορισµό των δεικτικών. ∆εύτερον, 

υποστηρίζει ότι το επίπεδο αυτού που λέγεται παραµένει διακριτό και δεν 

ενσωµατώνεται σε ένα διευρυµένο επίπεδο (βλ. Sperber & Wilson (1986), Carston 

(1988, 1999), Recanati (1989)). Ο Bach (1994) αντιτίθεται στο Recanati (1989) και 

στους θεωρητικούς της Συνάφειας Sperber και Wilson (1986), Carston (1988, 1999), 

γιατί έχουν µια διευρυµένη αντίληψη γι’ αυτό που λέγεται, σύµφωνα µε την οποία 

δεν τηρείται ο περιορισµός της συντακτικής αντιστοιχίας: «συντακτικά παράλληλες 

προτάσεις δε λαµβάνουν παράλληλη σηµασιολογική αντιµετώπιση»13.  

Ο Horn (2003) δέχεται τη θέση του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού και 

τη συµβολή πραγµατολογικών µηχανισµών για τον καθορισµό των συνθηκών 

αληθείας των εκφωνηµάτων. Συγκεκριµένα, ο Horn (2003) ακολουθεί περίπου τη 

θεώρηση του Bach (1994) για τα επίπεδα του νοήµατος: το πραγµατολογικά 

προσδιορισµένο νόηµα που συµβάλλει στις συνθήκες αληθείας ανήκει στο επίπεδο 

του υπόρρητου νοήµατος (impliciture), που εντάσσεται στο νόηµα του οµιλητή και 

δεν ανήκει στο επίπεδο αυτού που λέγεται, εφόσον είναι ακυρώσιµο.  

 

21 α. ∆εν έχω πάρει πρωινό {σήµερα}. 

β. Ο Γιάννης και η Μαρία είναι παντρεµένοι {µεταξύ τους}. 

γ. Έκαναν ένα παιδί και παντρεύτηκαν {µε αυτή τη σειρά}. 

 

Στα παραπάνω παραδείγµατα14 (21α-γ) τα στοιχεία στις αγκύλες συµβάλλουν στο 

νόηµα που επικοινωνείται συνολικά και παράγονται πραγµατολογικά, εφόσον είναι 

ακυρώσιµα:   

 
                                                 
13 Βach (1994, 138). Η µετάφραση είναι δική µου. 
14 Τα παραδείγµατα είναι από το Horn (2003, 5). H µετάφραση είναι δική µου.  
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 21΄. Ο Γιάννης και η Μαρία είναι παντρεµένοι αλλά όχι µεταξύ τους. 

 

Συγκεκριµένα, η παραγωγή του πρόσθετου πραγµατολογικού νοήµατος που 

συµβάλλει στο περιεχόµενο της λογικής πρότασης κατά το Horn (2003) γίνεται µε τη 

διαδικασία του εµποτισµού (saturation) του Recanati (1989): τα γλωσσικά στοιχεία 

δηµιουργούν σχισµές. Όταν οι σχισµές εντοπιστούν, ενεργοποιείται ο 

πραγµατολογικός µηχανισµός και τις συµπληρώνει. To αποτέλεσµα του εµποτισµού 

είναι ο καθορισµός µιας πρότασης που µπορεί να λάβει τιµές αληθείας. Ως 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα γλωσσικών στοιχείων που ενεργοποιούν το µηχανισµό 

του εµποτισµού ο Horn (2003, 5) αναφέρει τις εκφράσεις µε γενική (π.χ. το 

αυτοκίνητο του Γιάννη), µη προσδιορισµένα συγκριτικά σύνολα (π.χ. ο Χρήστος 

είναι ψηλός), ή άλλες εκφράσεις µε ελεύθερες µεταβλητές (π.χ. ο Γιάννης είναι 

έτοιµος, ο Γιώργος είναι πολύ κοντός).  

Κατά το Horn (2003) το επίπεδο του υπόρρητου νοήµατος, όπως 

προσδιορίζεται από τον Bach (1994), ερµηνεύει την πραγµατολογική εισβολή, ενώ 

παράλληλα διατηρεί τον περιορισµό της συντακτικής  αντιστοιχίας. 

Σε σχέση µε το ερώτηµα γιατί συντακτικά παράλληλες δοµές εµπλουτίζονται 

διαφορετικά, π.χ.15: 

 

 22. α. I haven’t had breakfast. 

      β. I haven’t had sex. 

 

ο Horn ακολουθεί τον Taylor (όπως παρατίθεται στο Horn 2003, 6) και ισχυρίζεται 

ότι ο διαφορετικός εµπλουτισµός παράλληλων συντακτικών δοµών αποδίδεται σε 

διαφορετικές πεποιθήσεις για τον κόσµο: ο εµπλουτισµός των παραπάνω προτάσεων 

θα ήταν διαφορετικός σε ένα πολιτισµό που κανονικά κάποιος κάνει σεξ αλλά δεν 

παίρνει πρωινό κάθε πρωί. 

Εποµένως, ο Horn (2003) δέχεται ένα µίνιµουµ πραγµατολογικής συµβολής 

για τον προσδιορισµό των συνθηκών αληθείας. Η συµµετοχή της πραγµατολογίας 

στον καθορισµό του περιεχοµένου των συνθηκών αληθείας περιορίζεται σε 

υπόρρητες µεταβλητές που είναι χτισµένες στη σηµασιολογία των εκφράσεων και 

στις προϋποθέσεις που θέτει ο Grice και ο Levinson (βλ. 1.1). Ο Horn (2003) για να  

                                                 
15 Τα παραδείγµατα είναι από το Horn (2003, 6) επαναριθµηµένα.  
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διακρίνει αυτό που λέγεται από το επίπεδο του υπόρρητου νοήµατος χρησιµοποιεί το 

κριτήριο της συντακτικής αντιστοιχίας. Συνεπώς, ένα µέρος των φαινοµένων που 

ερµηνεύει η διαδικασία της διεύρυνσης (expansion) του Bach (1994) ανήκει κατά το 

Horn (2003) στο επίπεδο των ΕΣΥ. Εποµένως, η θέση του Horn (2003) πλησιάζει 

περισσότερο στη στρωµατογραφία του Grice από τη θέση του Bach (1994).   

Ο Horn (2003, 2-11) διαφωνεί µε τους θεωρητικούς της Συνάφειας  (π.χ. 

Sperber και Wilson, Carston) ως προς τα εξής. Πρώτον, κατά τη θεωρία της 

Συνάφειας αντικείµενο των συνθηκών αληθείας είναι το επίπεδο του ρητού νοήµατος 

(explicature), το οποίο αποτελείται από σηµασιολογικά και πραγµατολογικά 

προσδιορισµένο νόηµα. Ωστόσο, το νόηµα αυτού του επιπέδου δεν είναι ρητό 

(explicit), εφόσον είναι ακυρώσιµο, και άρα δεν ανήκει στο επίπεδο αυτού που 

λέγεται, το νόηµα του οποίου είναι το εξαγόµενο της σηµασιολογίας. ∆εύτερον, 

διαφωνεί µε την ανάλυση των θεωρητικών της Συνάφειας για τα διαβαθµίσιµα 

υπονοήµατα (βλ. κεφ. 8). 

Ο Horn (2003) διαφωνεί και µε το Levinson (2000) στα εξής. Πρώτον, 

σύµφωνα µε το Horn (2003, 10) τα ΓΣΥ ανήκουν στο νόηµα του οµιλητή (speaker’s 

meaning) και όχι στο επίπεδο του τύπου του εκφωνήµατος (utterance-type meaning) 

και δεύτερον, για το Horn (2003) τα υπονοήµατα δεν αποτελούν εισαγόµενο στο 

περιεχόµενο της λογικής πρότασης.  

 

 

4. Η Θεωρία της Συνάφειας (Relevance Theory). 

Εν συντοµία θα παρουσιάσουµε και θα κρίνουµε ορισµένες βασικές θέσεις της 

θεωρίας της Συνάφειας (Sperber & Wilson 1986). Η θεωρία της Συνάφειας (Sperber 

& Wilson 1986) αποτελεί µια γνωσιακή προσέγγιση της ανθρώπινης επικοινωνίας. Το 

φιλόδοξο εγχείρηµα των Sperber και Wilson στηρίζεται στη θέση ότι η ανθρώπινη 

επικοινωνία διέπεται από µια γνωσιακή αρχή, την αρχή της συνάφειας. Οι Sperber 

και Wilson (1986) θεωρούν ότι η αρχή αυτή ερµηνεύει όλες τις πραγµατολογικές 

πλευρές της ερµηνείας του εκφωνήµατος και συνεπώς η αρχή της συνάφειας 

απορροφά όλα τα αξιώµατα του Grice. Η θεωρία της Συνάφειας περιέχει σηµαντικές 

ιδέες σε σχέση µε την επικοινωνιακή διαδικασία, ωστόσο, βασικές θέσεις της είναι 

πολύ γενικές και ασαφείς.  

Οι Sperber και Wilson (1986: 46-50) διατυπώνουν µια γενική θέση για την 

ανθρώπινη νόηση. Η ανθρώπινη νόηση στοχεύει στη βελτίωση της ποσότητας, της 
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ποιότητας και της οργάνωσης της γνώσης του ατόµου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται 

µε την επεξεργασία συναφών πληροφοριών: η προσοχή µας κατευθύνεται αυτόµατα 

προς εκείνες τις πληροφορίες των οποίων η επεξεργασία επιφέρει (σηµαντικά;) 

γνωσιακά αποτελέσµατα µε όσο το δυνατόν µικρότερο νοητικό κόστος. Παραστατικά 

η σχέση αποδίδεται ως εξής: Συνάφεια=Αποτέλεσµατα/Κόστος (Relevance=Effects 

/Cost) (Levinson 1989: 459). Άρα, για να βελτιωθεί η νοητική συγκρότηση του 

ατόµου η προσοχή στρέφεται αυτόµατα σε φαινόµενα που το άτοµο αντιλαµβάνεται 

σε ένα αρχικό στάδιο πρόσληψης ως συναφή, δηλαδή χρήσιµα16. 

Υπάρχουν τριών ειδών γνωσιακά αποτελέσµατα κατά την επεξεργασία ενός 

φαινοµένου: 1) ένα φαινόµενο διεπιδρά µε ήδη υπάρχουσες υποθέσεις του ατόµου. 

Το αποτέλεσµα είναι η παραγωγή νέων συνεπαγωγών. 2) Το φαινόµενο έρχεται σε 

αντίφαση µε ήδη υπάρχουσες υποθέσεις. Το αποτέλεσµα είναι η εγκατάλειψη αυτών. 

3) Το φαινόµενο προσφέρει επιπλέον αποδείξεις για µια υπάρχουσα υπόθεση. Το 

αποτέλεσµα είναι η ενίσχυση αυτής της υπόθεσης. Εποµένως, η έννοια της συνάφειας 

είναι διαβαθµίσιµη. Όσα περισσότερα αποτελέσµατα επιφέρει ένα φαινόµενο στο 

άτοµο, τόσο πιο συναφές είναι. Βέβαια, όπως αναφέραµε, ο νους δεν επεξεργάζεται 

όλες τις νέες υποθέσεις συσχετίζοντάς τις µε όλες τις ήδη αποθηκευµένες, γιατί 

σύµφωνα µε τη σχέση της συνάφειας (Σ=Α/Κ), αυτό κοστίζει.  

Στη συνέχεια, η γενική θέση για την ανθρώπινη νόηση εξειδικεύεται στην 

επικοινωνία. Για τους Sperber και Wilson (1986: 1) «η επικοινωνία είναι µια 

διαδικασία που περιλαµβάνει δυο µηχανισµούς που επεξεργάζονται πληροφορίες». 

Όπως προαναφέραµε, η προσοχή στρέφεται σε πληροφορίες που µας φαίνονται 

συναφείς. Έτσι, στην επικοινωνία ο οµιλητής ζητά την προσοχή του ακροατή 

παράγοντας ένα ερέθισµα, το εκφώνηµα. Τα εκφωνήµατα έρχονται µε την εγγύηση 

της βέλτιστης συνάφειας (οptimal relevance). Αυτό σηµαίνει ότι τα εκφωνήµατα 

συνοδεύονται από µια εγγύηση ότι τα γνωσιακά αποτελέσµατα που θα αποκοµίσει ο 

ακροατής θα εξισορροπήσουν το κόστος για την επεξεργασία τους. Κατά την 

επεξεργασία του εκφωνήµατος ο ακροατής βρίσκει τουλάχιστον µια ερµηνεία που 

είναι σύµφωνη µε την αρχή της συνάφειας. Η πρώτη ερµηνεία του εκφωνήµατος που 

                                                 
16 Θεωρούµε ότι η εκτίµηση πως ορισµένα ερεθίσµατα είναι ενδεχοµένως συναφή γίνεται σε ένα 
«διαισθητικό» αρχικό στάδιο πρόσληψης, αφού δεν γνωρίζουµε αν οι πληροφορίες είναι συναφείς πριν 
την επεξεργασία τους. Εξάλλου, ο άνθρωπος δέχεται τεράστιο αριθµό ερεθισµάτων (εσωτερικών και 
εξωτερικών) κάθε δεδοµένη στιγµή και επεξεργάζεται µόνο ορισµένα από αυτά. Αν το ερέθισµα 
εκπέµπεται σε χρόνο t, η προσοχή του ατόµου στρέφεται προς το φαινόµενο σε χρόνο t΄ και η πλήρης 
επεξεργασία του ερεθίσµατος γίνεται σε χρόνο t΄΄.  
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παράγει ο ακροατής είναι η πιο οικονοµική από πλευρά κόστους. Αν αυτή επιφέρει 

επαρκή συγκειµενικά αποτελέσµατα, ο ακροατής τη διατηρεί. ∆ιαφορετικά, η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται.  

Το ερώτηµα είναι: επαρκεί η σχέση της συνάφειας για να ερµηνεύσει την 

επικοινωνία; Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν µόνο για να εξαγάγουν συγκειµενικά 

αποτελέσµατα. Η επικοινωνία είναι κοινωνική πράξη, έχει κοινωνική διάσταση και 

αποτελεί αφόρµηση για περαιτέρω δράση. Συνεπώς, ο ορισµός της επικοινωνίας ως 

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ δυο µηχανισµών-επεξεργαστών της πληροφορίας 

παραβλέπει την κοινωνική διάδραση που συντελείται µέσω της επικοινωνίας και  

εκτοπίζει την επικοινωνία από το κοινωνικό της πλαίσιο. Οι Sperber και Wilson 

διατυπώνουν µια ισχυρή υπόθεση µε την αρχή της συνάφειας. Όµως η προσοχή και η 

επικοινωνία καθοδηγούνται και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε την 

κοινωνική φύση του φαινοµένου της επικοινωνίας: ευγένεια, κύρος, οικειότητα ή µη 

οικειότητα µεταξύ των συνοµιλητών. Η κοινωνική φύση του ανθρώπου δεν αναιρεί 

την εξίσωση της συνάφειας, αλλά και η συνάφεια από µόνη της δεν επαρκεί για να 

ορίσει την επικοινωνία (βλ. παρακάτω (23 α-γ)). Κατά την επικοινωνιακή πράξη 

υπάρχουν πολλοί στόχοι και ένας από αυτούς είναι η ικανοποίηση της εξίσωσης της 

συνάφειας. Για παράδειγµα, σε µια παρέα συναντιούνται δυο άγνωστοι, ένας 

ηλικιωµένος έλληνας και µια νεαρή ιταλίδα. Ο ηλικιωµένος κύριος µιλά στην ιταλίδα 

στα ελληνικά και εκείνη απαντά στα ιταλικά, δείχνοντάς του µε αυτό το ερέθισµα ότι 

δεν έχουν κοινό κώδικα. Όµως υπάρχει παρανόηση και ο άνδρας συνεχίζει να µιλά 

στην ιταλίδα ελληνικά. Εκείνη έχει στραµµένη την προσοχή της στα λόγια του άνδρα 

από ευγένεια, χωρίς φυσικά να µπορεί να αποκωδικοποιήσει τα εκφωνήµατά του και 

χωρίς να µπορεί να εξαγάγει συγκειµενικά αποτελέσµατα.  

Επίσης, η θεωρία είναι ασαφής ως προς τη διαδικασία της ερµηνείας των 

εκφωνηµάτων. Στο παρακάτω παράδειγµα (23 α-γ) το συγκείµενο και η ανίχνευση 

της πληροφοριακής πρόθεσης του οµιλητή είναι καθοριστικά για την ερµηνεία του 

εκφωνήµατος.     

 

23α. Α. [Τi θa fame?] 

        Β. [Supa].  

23β. (Θα φάµε) σούπα. 

23γ. Σου ’πα. Υπονοούµενη προκείµενη: το ψυγείο είναι άδειο. Υπονοούµενο 

συµπέρασµα: δε θα φάµε τίποτα. 
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Ας υποθέσουµε ότι και οι δυο ερµηνείες (23 β-γ) έχουν το ίδιο νοητικό 

κόστος, η ερµηνεία (23 β) έχει x συγκειµενικά αποτελέσµατα και η ερµηνεία (23 γ) 

έχει x+1 συγκειµενικά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε την εξίσωση της συνάφειας ο 

ακροατής πρέπει να επιλέξει την ερµηνεία (23 γ) γιατί αυτή θα αποφέρει περισσότερα 

συγκειµενικά αποτελέσµατα, ενώ η προτιθέµενη από τον οµιλητή ερµηνεία είναι η 

(23 β). Το αποτέλεσµα αυτό είναι αντίθετο µε το σκοπό της επικοινωνίας. Σύµφωνα 

µε τους Sperber και Wilson (1986: 193 και 1987: 706) σκοπός της επικοινωνίας είναι 

η αµοιβαία διεύρυνση του κοινού γνωσιακού περιβάλλοντος. Συνεπώς αν ο ακροατής 

παρερµηνεύσει το εκφώνηµα, η αµοιβαιότητα του γνωσιακού περιβάλλοντος δεν 

αυξάνεται. Οι Sperber και Wilson στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν µια 

γνωσιακή φόρµουλα που θα επιλέγει, από το πλήθος των δυνάµει ερµηνειών, µια 

ερµηνεία για κάθε εκφώνηµα δεν προβλέπουν το προφανές και διαισθητικό, ότι 

δηλαδή στην περίπτωση (23 α-γ) οι συνοµιλητές θα φάνε σούπα. Η θεωρία της 

Συνάφειας είναι ασαφής ως προς την αλληλεπίδραση και ετεροπεριορισµό των 

παραγόντων που κατευθύνουν την ερµηνεία. ∆εν αµφισβητούµε ότι η σχέση της 

συνάφειας συµβάλλει στην ερµηνεία των εκφωνηµάτων, αλλά µε βάση το 

παράδειγµα (23 α-γ) διαπιστώνουµε ότι έχει περιορισµένο ερµηνευτικό εύρος. Το 

ερώτηµα που προκύπτει είναι: όταν διαφορετικοί παράγοντες υποδεικνύουν 

διαφορετικές ερµηνείες για τα εκφωνήµατα, ποια ερµηνεία τελικά επικρατεί και γιατί; 

Επίσης, ο υπολογισµός της εξίσωσης της συνάφειας είναι προβληµατικός. ∆εν 

υπάρχει µια σταθερή αξία για να υπολογίσουµε τα συγκειµενικά αποτελέσµατα σε 

σχέση µε το νοητικό κόστος, γιατί το κόστος µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε την 

κούραση, τη διάθεση κ.τ.λ. Ακόµα, ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων και του 

κόστους δεν αναπαρίσταται νοητικά, αλλά ο νους υπολογίζει τα αποτελέσµατα και το 

κόστος παρακολουθώντας τις συµπτωµατικές φυσικο-χηµικές µεταβολές στον 

εγκέφαλο (Sperber & Wilson 1986, 130). 

 Ο Levinson (1989, 459 και 463) ισχυρίζεται ότι το επιχείρηµα των Sperber 

και Wilson για τον υπολογισµό της σχέσης της συνάφειας είναι κυκλικό. Ο 

υπολογισµός των συγκειµενικών αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον προσδιορισµό 

και περιορισµό του συγκείµενου: το εκφώνηµα επεξεργάζεται σε ένα αρχικό 

συγκείµενο, το οποίο βασίζεται στο τελευταίο συµπέρασµα. Αυτό το αρχικό 

συγκείµενο επεκτείνεται µε την αναζήτηση περαιτέρω συνδεόµενων υποθέσεων στη 

µνήµη, έως ότου η επεξεργασία επιφέρει συγκειµενικά αποτελέσµατα που 
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εξισορροπούν το νοητικό κόστος που απαιτήθηκε για την παραγωγή τους. Άρα δεν 

µπορούµε να υπολογίσουµε την αξία των συγκειµενικών αποτελεσµάτων αν δεν 

περιορίσουµε πρώτα το συγκείµενο. Όµως η επιλογή και ο περιορισµός του 

συγκείµενου ελέγχεται από τη συνάφεια. Συνεπώς η συνάφεια ελέγχει τον 

υπολογισµό της συνάφειας.  

Ακόµα, ο τρόπος που επιλύεται η εξίσωση της συνάφειας ποικίλλει. Όπως 

διαπιστώνει ο Levinson (1989, 463) µερικές φορές η συνάφεια έχει µια 

προκαθορισµένη αξία και το συγκείµενο επεκτείνεται µέχρι να ικανοποιηθεί αυτή η 

αξία, άλλοτε η συνάφεια επιλέγει την καλύτερη ερµηνεία µεταξύ συναγωνιζόµενων 

ερµηνειών και άλλες φορές το νοητικό κόστος έχει ένα κατώτατο όριο αξίας τέτοιο 

ώστε να επιλέγεται αυτόµατα η πρώτη υπόθεση για την ερµηνεία του εκφωνήµατος. 

Tέλος, η προθεωρητική συνάφεια είναι οι υποθέσεις του ακροατή για τους στόχους 

του οµιλητή και δεν αφορά στη µεγιστοποίηση των πληροφοριών για την 

ικανοποίηση της εξίσωσης της συνάφειας (βλ. Levinson 1989, 467). 

Η επικοινωνία συχνά αποτυγχάνει. Ενδεικτικά ένας ακροατής µπορεί να 

παρερµηνεύσει το εκφώνηµα γιατί η απόδοση των αναφορικών δεν είναι η 

προτιθέµενη από τον οµιλητή είτε δε µπορεί µε βεβαιότητα να το ερµηνεύσει, γιατί 

δεν έχει καταφέρει να ανιχνεύσει την πρόθεση του οµιλητή (συχνά σε περιπτώσεις 

που ο οµιλητής µιλά υπαινικτικά) είτε σε περιπτώσεις που ο οµιλητής έχει κάνει 

λανθασµένη εκτίµηση για το ποια στοιχεία είναι αµοιβαία προφανή στον οµιλητή και 

στον ακροατή ή για το γνωστικό υπόβαθρο (background) του ακροατή. Η θεωρία των 

Sperber και Wilson δεν εξετάζει σε ποια σηµεία της διαδικασίας της ερµηνείας του 

εκφωνήµατος η επικοινωνία µπορεί να αποτύχει και γιατί. 

 

 

4.1 Το επίπεδο του ρητού νοήµατος (explicature) κατά τους θεωρητικούς της 

Συνάφειας (Sperber, Wilson και  Carston). 

Την ίδια θέση για τη διαστρωµάτωση του νοήµατος και τη διεπαφή σηµασιολογίας-

πραγµατολογίας έχουν οι Sperber και Wilson (1986) και η Carston (1988, 1999). 

Κατά τους Sperber και Wilson (1986) η ερµηνεία του εκφωνήµατος γίνεται από δυο 

διακριτές γνωσιακές διαδικασίες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά: α) από τη 

διαδικασία της αποκωδικοποίησης (decoding process), που είναι εξειδικευµένη, 
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αυτόµατη και ανακλαστική διαδικασία, και β) από τις συλλογιστικές διαδικασίες 

(inferential processes), που είναι κεντρικές και µη εξειδικευµένες διαδικασίες17.  

Σε αντίθεση µε την καθιερωµένη άποψη, οι Sperber και Wilson (1986) 

διακρίνουν τρεις φάσεις για την παραγωγή του νοήµατος. Η πρώτη και η δεύτερη 

φάση συνιστούν αυτό που λέγεται, ενώ η τρίτη φάση αντιστοιχεί στο επίπεδο των 

ΕΣΥ του Grice. Συγκριτικά µε τη διαστρωµάτωση του Bach (1994), το επίπεδο του 

ρητού νοήµατος των Sperber και Wilson (1986) και Carston (1988, 1999) καλύπτει τα 

επίπεδα αυτού που λέγεται και του υπόρρητου νοήµατος του Bach, ενώ σύµφωνα µε 

τη θέση του Horn (2003) το ρητό νόηµα των θεωρητικών της Συνάφειας 

περιλαµβάνει και ΕΣΥ.  

Αναλυτικότερα, η διαστρωµάτωση του νοήµατος για τους θεωρητικούς της 

Συνάφειας περιλαµβάνει τα εξής. Στο πρώτο επίπεδο το εισαγόµενο γλωσσικό 

ερέθισµα, το εκφώνηµα, ενεργοποιεί µια αυτόµατη διαδικασία αποκωδικοποίησης. 

Το εξαγόµενο της διαδικασίας της αποκωδικοποίησης των συντακτικών δοµών είναι 

η σηµασιολογική αναπαράσταση ή λογική µορφή (ΛΜ). Το χαρακτηριστικό στο 

επίπεδο αυτό είναι ότι το νόηµα παράγεται αλγοριθµικά από το γλωσσικό µηχανισµό. 

Η ΛΜ δεν αναδύεται στο επίπεδο της συνείδησης, είναι σηµασιολογικά 

υποπροσδιορισµένη και αποτελεί σχήµα υποθέσεων (assumption schema) που δε 

µπορεί να λάβει τιµές αληθείας. Ο γλωσσικός αποκωδικοποιητής κατασκευάζει όλες 

τις ΛΜ µε βάση τη συντακτική δοµή του εκφωνήµατος και στη συνέχεια 

φιλτράρονται οι λανθασµένες από τον κεντρικό επεξεργαστή. Στο δεύτερο επίπεδο, 

το επίπεδο του ρητού νοήµατος, η ΛΜ εισάγεται στις συλλογιστικές διαδικασίες που 

τη συµπληρώνουν και την εµπλουτίζουν. To εξαγόµενο αυτού του επιπέδου είναι η 

λογική πρόταση (propositional form). Στο τρίτο επίπεδο νοήµατος, το επίπεδο του 

υπονοήµατος (implicature), το νόηµα συµπληρώνεται µε υπονοήµατα, δηλαδή µε τις 

υπόρρητες υποθέσεις που επικοινωνούνται βάσει του εκφωνήµατος. Το 

χαρακτηριστικό του νοήµατος στο επίπεδο αυτό είναι ότι οι υποθέσεις που 

σχηµατίζονται, παράγονται µόνο µε τις συλλογιστικές διαδικασίες (βλ. Carston 1999, 

113). Η διαδικασία της ερµηνείας του εκφωνήµατος αποδίδεται στο σχήµα 1. 

 
                                                 
17 Οι Sperber και Wilson (1986, 65-67) αποδέχονται τις θέσεις του Jerry Fodor (1985) για την 
υποσυστηµατικότητα του νου και συµφωνούν µε αυτόν ότι η γλωσσική αποκωδικοποίηση είναι 
υποσυστηµατική. ∆ιαφοροποιούνται όµως από αυτόν ως προς τις διαδικασίες εξαγωγής συµπερασµών 
που εφαρµόζονται κατά την κατανόηση του γλωσσικού µηνύµατος, τις οποίες θεωρούν µη 
εξειδικευµένες, κεντρικές διαδικασίες, οι οποίες εφαρµόζονται στο εξαγόµενο της γλωσσικής 
αποκωδικοποίησης. 

 22



Σχήµα 1.  

Γλωσσικό ερέθισµα →     → ΛΜ →  
Γλωσσικός 

αποκωδικοποιητής
∆ιαδικασίες 

εξαγωγής 

συµπερασµάτων 
 

 

 

Ρητό νόηµα →                                                                                              →   Υπονόηµα 
∆ιαδικασίες 

εξαγωγής 

συµπερασµάτων
 

 

 

Ο ορισµός του ρητού νοήµατος είναι ο εξής (Sperber & Wilson 1986, 182) (η 

µετάφραση είναι δική µου): «µια υπόθεση που επικοινωνείται από ένα εκφώνηµα Ε 

είναι ρητή (explicit), αν και µόνο αν είναι ανάπτυξη µιας ΛΜ που είναι 

κωδικοποιηµένη στο Ε». Στο επίπεδο αυτό οι δυο διακριτές διαδικασίες, η 

αποκωδικοποίηση και οι συλλογιστικές διαδικασίες, συνυφαίνονται για τον 

προσδιορισµό του ρητού νοήµατος: η ΛΜ, το εξαγόµενο της διαδικασίας της 

αποκωδικοποίησης, αναπτύσσεται µέσω των συλλογιστικών διαδικασιών. Εποµένως, 

το χαρακτηριστικό του νοήµατος στο δεύτερο επίπεδο είναι η υβριδική του µορφή.  

Οι πραγµατολογικές διαδικασίες που εφαρµόζονται κατά τους Sperber και 

Wilson (1986) για την ανάκτηση του ρητού νοήµατος είναι οι εξής: άρση της 

αµφισηµίας, απόδοση των αναφορικών, ανάπτυξη του σχήµατος που έχει επιλεγεί και 

προσδιορισµός της στάσης που εκφράζει η λογική πρόταση (propositional attitude). 

Οι ΛΜ αναπτύσσονται µε τη συµπλήρωση (24) και την ενίσχυση (25)18: 

 

24. Τhe bat is too grey.  

25. Ιt will take us some time to repair your watch.  

 

Το παράδειγµα (24) χρειάζεται σηµασιολογική συµπλήρωση, γιατί µια 

ρακέτα/νυχτερίδα είναι πολύ γκρι για κάτι. Αν δε γνωρίζουµε αυτό το κάτι στο οποίο 

αναφέρεται, δεν ξέρουµε τι εκφράζει η φράση too grey και η πρόταση δε µπορεί να 

λάβει τιµές αληθείας. Το παράδειγµα (25) χωρίς τον εµπλουτισµό προσδιορίζει µια 

λογική πρόταση, αλλά το περιεχόµενό της είναι αυτονόητο. To εκφώνηµα (25) 

χρησιµοποιείται συνήθως για να εκφράσει ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για 

                                                 
18 Τα παραδείγµατα προέρχονται από τους Sperber και Wilson (1986, 188). 
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την επισκευή του ρολογιού από τον αναµενόµενο. Έτσι, στο παρακάτω παράδειγµα 

(26) η ερµηνεία του και ως και µετά δεν αποτελεί υπονόηµα, όπως υποστηρίζει ο 

Grice, αλλά πραγµατολογικά προσδιορισµένο νόηµα που ανήκει στο επίπεδο του 

ρητού νοήµατος σύµφωνα µε την Carston (1999)19: 

 

26. Παντρεύτηκαν και έκαναν πολλά παιδιά. 

+> και µετά 

 

Στις παραπάνω διαδικασίες για τον προσδιορισµό του ρητού νοήµατος η Carston 

(1999, 110-112) προσθέτει τις εξής. Η Carston αποδέχεται τη διαδικασία του 

εµποτισµού (saturation) του Recanati (1989), ώστε να εκφράζει το εκφώνηµα µια 

πλήρη λογική πρόταση: 

       

27. α.  Όλοι πήγαν στο Παρίσι. 

            α΄  Όλοι από την εταιρία Π.∆. πήγαν στο Παρίσι. 

      28. α.  ∆ιαβάζω το βιβλίο του Γιάννη. 

            α΄  ∆ιαβάζω το βιβλίο που έγραψε ο Γιάννης. 

 

Η διαδικασία του εµποτισµού αφορά σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόρρητες 

µεταβλητές χτισµένες στη σηµασιολογία της φράσης (27 α-30 α). Αντίθετα, η Carston 

(1999, 112) θεωρεί ότι ορισµένες περιπτώσεις (29-30) αντιµετωπίζονται καλύτερα µε 

τη διαδικασία της ενίσχυσης (strengthening) και όχι µε τη διαδικασία του εµποτισµού 

του Recanati (1989): 

 

29. α.  Έχω πάρει πρωινό. 

      α΄  Έχω πάρει πρωινό σήµερα. 

30. α.  Έχω φάει χαβιάρι. 

      α΄  Έχω φάει χαβιάρι προηγουµένως. 

   

                                                 
19 Η Carston (1999, 173-174) εξετάζει σύντοµα τα αριθµητικά και καταλήγει ότι αυτά έχουν µια 
σηµασία, ενώ οι διαφορετικές ερµηνείες των αριθµητικών σε διαφορετικά συγκείµενα αποδίδονται 
στην αρχή της Συνάφειας. Με αφορµή τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα αριθµητικά, η 
Carston (1999, 173-174) θεωρεί ότι το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα διαβαθµίσιµα υπονοήµατα. Για 
το θέµα αυτό βλ. και κεφ. 8.   
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αφού η αρχή της συνάφειας περιορίζει το χρονικό πεδίο, έως ότου ικανοποιηθεί ένα 

βέλτιστο επίπεδο συνάφειας. Τέλος, η Carston (1999, 112) προτείνει τη διαδικασία 

της πραγµατολογικής χαλάρωσης µιας έννοιας (pragmatic loosening of a concept). 

Με τη διαδικασία αυτή η κυριολεκτική λεξική σηµασία προσαρµόζεται πραγµα-

τολογικά σε αυτό που επικοινωνεί ο οµιλητής20: 

        

      31. Η Ολλανδία είναι επίπεδη. 

      32. Το µπιφτέκι είναι ωµό. 

      33. Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

 

Στα εκφωνήµατα (31) και (32) δεν επικοινωνείται η κυριολεκτική σηµασία επίπεδη 

και ωµό, αλλά µια πραγµατολογικά προσαρµοσµένη, χαλαρότερη έννοια που 

µοιράζεται κάποιες από τις ιδιότητες της κυριολεκτικής τους σηµασίας. Το εκφώνηµα 

(33) αποτελεί µια πλήρη λογική πρόταση, της οποίας το περιεχόµενο µπορεί να κριθεί 

αληθές ή ψευδές. Ωστόσο, ο οµιλητής δεν επικοινωνεί κάτι το ενδεχοµένως οφθαλµο-

φανές, που σύµφωνα µε τη θεωρία της Συνάφειας δε θα προσέφερε γνωστικά 

αποτελέσµατα στον ακροατή, αλλά µια περισσότερο χαλαρή έννοια της λέξης 

άνθρωπος που µοιράζεται κοινές ιδιότητες µε την κυριολεκτική, όπως π.χ. ότι ο 

Γιάννης έχει συναισθήµατα όπως όλοι οι άνθρωποι.  

Επίσης, οι Sperber και Wilson (1986, 182) θεωρούν ότι το ρητό νόηµα είναι 

διαβαθµίσιµο ανάλογα µε τη συµβολή των συγκειµενικών πληροφοριών στην 

κατανόηση του νοήµατος. Για παράδειγµα, τα παρακάτω εκφωνήµατα (4-7), που 

έχουν τη µορφή των παραδειγµάτων της Carston (1988, 167), διαβαθµίζονται 

ανάλογα µε τη συµβολή των πληροφοριών από το συγκείµενο: 

 

34. Στις 25 Μαΐου 2003 ο Γιάννης Μπέζος έφτασε στο Μέγαρο Μουσικής της                              

Αθήνας στις 19.48 µ.µ. 

35. Ο Γιάννης ήρθε. 

36. Το πήρε.  

37. Εκεί. 

 

                                                 
20 Τα παραδείγµατα είναι από την Carston (1999, 112). Η µετάφραση είναι δική µου.  

 25



Ωστόσο η παρατήρηση για τη διαβάθµιση του νοήµατος στα εκφωνήµατα δε 

συνοδεύεται από τη δήλωση των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται και η Carston 

(1988) δεν προχωρά σε περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. ∆ιαπιστώνουµε ότι η 

διαβάθµιση των εκφωνηµάτων ξεκινά από το µέγιστο βαθµό ρητού προσδιορισµού 

του νοήµατος (34), κατέρχεται σε µερικό προσδιορισµό (35 και 36) και καταλήγει 

στον ελάχιστο βαθµό (37). Όµως παρατηρούµε ότι ακόµα και το εκφώνηµα (34) που 

παρουσιάζει το µέγιστο βαθµό ρητής δήλωσης ενέχει απροσδιοριστία, καθώς πρέπει 

να γίνει η σωστή αναφορική ταύτιση των κύριων ονοµάτων. 

O ακροατής ανακτά το ρητό νόηµα εφαρµόζοντας τις παραπάνω διαδικασίες και 

προσδιορίζει παράλληλα τη λογική πρόταση που εκφράζει το εκφώνηµα. Ο 

προσδιορισµός της σωστής λογικής πρότασης δεν κρίνεται µε βάση την πρόθεση του 

οµιλητή, γιατί ο ακροατής δεν τη γνωρίζει (Sperber & Wilson 1986, 183). Το 

κριτήριο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της σωστής λογικής πρότασης 

είναι η αρχή της συνάφειας: «η σωστή ερµηνεία είναι αυτή που είναι σύµφωνη µε την 

αρχή της συνάφειας» (δική µου η µετάφραση) (Sperber & Wilson 1986, 184). Η 

γενική µέθοδος που ακολουθεί ο ακροατής για να προσδιορίσει τις λογικές προτάσεις 

που ικανοποιούν το κριτήριο της συνάφειας είναι η αρχή της ήσσονος προσπάθειας. 

Αν όµως η αρχή της ήσσονος προσπάθειας επιφέρει µια ερµηνεία που δεν είναι 

σύµφωνη µε την αρχή της συνάφειας, ο ακροατής εγκαταλείπει τη λύση αυτή και 

επαναλαµβάνει τη διαδικασία για τον προσδιορισµό της σωστής λογικής πρότασης.   

Καθώς οι Sperber και Wilson διεύρυναν την καθιερωµένη διάκριση των επιπέδων 

του νοήµατος, ώστε αυτό που λέγεται να περιέχει ρητά και υπόρρητα στοιχεία, είναι 

απαραίτητος ο καθορισµός κριτηρίων που να διακρίνουν µε σαφήνεια το επίπεδο του 

ρητού νοήµατος από το επίπεδο των υπονοηµάτων, δηλαδή το επίπεδο που περιέχει 

υπονοούµενες υποθέσεις. Τα κριτήρια που προτείνουν οι Sperber και Wilson (1986, 

179, 181) είναι: 1) το εκφώνηµα στο επίπεδο του ρητού νοήµατος πρέπει να 

προσδιορίζει µια µοναδική λογική πρόταση, 2) το ρητό νόηµα πρέπει να περιέχει τη 

ΛΜ ως γνήσιο υποσύνολο.  

Στα παραπάνω κριτήρια η Carston (1988) προτείνει την αρχή της «λειτουργικής 

ανεξαρτησίας» (όπως διατυπώνεται στο Recanati 1989, 316): «Conversational 

implicatures are functionally independent of what is said; this means in particular that 

they do not entail, and are not entailed by, what is said. When an alleged implicature 

does not meet this condition, it must be considered as part of what is said». 
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Με βάση τα προηγούµενα διαπιστώνουµε ότι οι θεωρητικοί της Συνάφειας 

διακρίνουν δυο τύπους πραγµατολογικά παραγόµενου νοήµατος: το υπόρρητο 

πραγµατολογικό νόηµα µπορεί να συµµετέχει στις συνθήκες αληθείας, ενώ τα 

υπονοήµατα όχι. Κύριο χαρακτηριστικό των υπονοηµάτων είναι ότι παράγονται µόνο 

µε τη χρήση των συλλογιστικών διαδικασιών και ότι για την Carston (1988) έχουν 

«λειτουργική ανεξαρτησία» από το ρητό νόηµα. Η παραγωγή και των δυο τύπων του 

πραγµατολογικού νοήµατος καθοδηγείται από την αρχή της συνάφειας, η οποία 

επιτελεί δυο λειτουργίες: παράγει και συγχρόνως περιορίζει την παραγωγή του 

πραγµατολογικού νοήµατος.  

Η προσέγγιση των επιπέδων του νοήµατος από τους Sperber και Wilson (1986) 

τονίζει τη συµβολή των πραγµατολογικών µηχανισµών στην επεξεργασία του 

νοήµατος και δείχνει ότι είναι µεγαλύτερη και πιο περίπλοκη από αυτή που είχε 

παραδοσιακά αναγνωριστεί: η κατανόηση του ρητού νοήµατος, πέρα από την άρση 

της αµφισηµίας, τον προσδιορισµό των δεικτικών και την απόδοση των αναφορικών, 

απαιτεί τη συµβολή των συλλογιστικών διαδικασιών για τον εµπλουτισµό του ρητού 

νοήµατος. Εποµένως, οι θεωρητικοί της Συνάφειας έχουν µια πιο διευρυµένη 

αντίληψη γι’ αυτό που λέγεται σε σχέση µε το Grice και κατά την Carston (1988, 

172) η αντίληψη αυτή πλησιάζει περισσότερο στις διαισθήσεις των φυσικών 

οµιλητών. Η θεώρηση των επιπέδων του νοήµατος από τους Sperber και Wilson 

(1986) είναι σύµφωνη µε τη γενική τους θέση που αµφισβητεί την πρωτοκαθεδρία 

του γλωσσικού κώδικα στην ανθρώπινη επικοινωνία, αφού επικοινωνία υπάρχει και 

χωρίς αυτόν. Αλλά ακόµα και όταν χρησιµοποιείται ο γλωσσικός κώδικας (που 

αποτελεί την ισχυρή µορφή επικοινωνίας) αυτός υποπροσδιορίζει τις υποθέσεις που 

επικοινωνούνται (Sperber & Wilson 1986, 172-176). Έτσι οι διαδικασίες της 

κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης υπόκεινται στις συλλογιστικές διαδικασίες για 

την ανάκτηση του τελικού νοήµατος του εκφωνήµατος (Sperber & Wilson 1986, 27, 

176).  

 

 

4.2 Κριτική στους θεωρητικούς της Συνάφειας για το επίπεδο του ρητού 

νοήµατος. 

Στη θεωρία των Sperber και Wilson (1986) το φαινόµενο του σηµασιολογικού 

υποπροσδιορισµού προσεγγίζεται περιγραφικά. Αυτό που απουσιάζει στη θεωρία της 

Συνάφειας είναι η ερµηνεία του φαινοµένου. Η θεωρία της Συνάφειας δεν προβλέπει 
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γιατί είναι αναµενόµενος ο σηµασιολογικός υποπροσδιορισµός των προτάσεων της 

φυσικής γλώσσας, όπως και γιατί είναι αναµενόµενη η χρήση υπονοηµάτων στην 

επικοινωνία. Με άλλα λόγια, η θεωρία της Συνάφειας δεν ερµηνεύει γιατί οι 

συλλογιστικές διαδικασίες είναι οικονοµικότερες από τη διαδικασία της 

αποκωδικοποίησης, όταν έχει δοθεί από τον οµιλητή ένα σχήµα υποθέσεων που 

υπόκειται σε περαιτέρω συµπλήρωση και εµπλουτισµό µέσω των συλλογιστικών 

διαδικασιών. 

 Επίσης, οι Sperber και Wilson (1986, 184) θεωρούν ότι το κριτήριο για τον 

προσδιορισµό της «σωστής» λογικής πρότασης από τον ακροατή είναι η αρχή της 

συνάφειας. Ωστόσο, η αρχή της συνάφειας είναι µια αρχή πληροφοριακότητας που 

δεσµεύεται από την προσπάθεια/κόστος. Αλλού οι Sperber και Wilson (1986, 179) 

θεωρούν ότι η ερµηνεία του εκφωνήµατος πρέπει να είναι σύµφωνη µε την πρόθεση 

του οµιλητή. Όµως υπάρχουν περιπτώσεις που οι δυο παράγοντες, η αρχή της 

συνάφειας και η πρόθεση του οµιλητή, µπορεί να αποκλίνουν και η αρχή της 

συνάφειας µπορεί να υποδεικνύει διαφορετική ερµηνεία για το εκφώνηµα από την 

προτιθέµενη του οµιλητή (βλ. (23) κεφ. 4). Σε αυτές τις περιπτώσεις ποια ερµηνεία 

επικρατεί; Αν επικρατεί η ερµηνεία που είναι σύµφωνη µε την πρόθεση του οµιλητή, 

ποιες είναι οι θεωρητικές συνέπειες για τη θεωρία της Συνάφειας; 

 Επίσης, απουσιάζει από τους Sperber και Wilson (1986) µια τυπολογία των 

νοηµατικών σχισµών που απαιτούν συµπλήρωση. Επιπλέον, η θεωρία της Συνάφειας 

αναγνωρίζει ένα είδος συλλογιστικής διαδικασίας που καθοδηγείται από την αρχή της 

συνάφειας και δυο τάξεις/είδη υπονοηµάτων. Σύµφωνα µε τη θεωρία της Συνάφειας 

στοιχεία που υπονοούνται υπάρχουν και στο υβριδικό επίπεδο του ρητού νοήµατος 

και στο επίπεδο του υπονοήµατος. Όµως, τα κριτήρια της θεωρίας της Συνάφειας δεν 

οριοθετούν µε ακρίβεια τη διάκριση ρητού νοήµατος-υπονοήµατος και ούτε 

προσδιορίζουν µε σαφήνεια τη διάκριση µεταξύ των δυο ειδών των υπονοηµάτων. Ο 

Levinson (1987, 723) χρησιµοποιεί το εξής παράδειγµα (8) που δείχνει ότι το 

κριτήριο των Sperber και Wilson (1986, 181) για τη διάκριση ρητού νοήµατος-

υπονοήµατος δεν αποκλείει µερικές φορές τα υπονοήµατα από το επίπεδο του ρητού 

νοήµατος: 

 

38. A: “If Thatcher has won the election, she’ll have won three times.” 

B: “Thatcher has won.” 

Implicature: “Thatcher has won three times”. 

 28



 

Το ίδιο παράδειγµα απορρίπτει και την αρχή της λειτουργικής ανεξαρτησίας της 

Carston (1988, 1999). Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι τα κριτήρια των Sperber και 

Wilson και της Carston δεν επαρκούν για τη διάκριση, γιατί η διάκριση εξαρτάται 

από το πώς ο αναλυτής θα διατυπώσει το συλλογισµό (Levinson 2000, 196).  

Επίσης, όπως υποστηρίζει ο Horn (2003), οι θεωρητικοί της Συνάφειας 

στηριζόµενοι στην ανάλυση των απόλυτων αριθµητικών (βλ. υποσ. 19 και κεφ. 8) 

γενικεύουν την ανάλυση αυτή για τα διαβαθµίσιµα υπονοήµατα και µεταφέρουν την 

αµφισηµία από το λεξικό επίπεδο στο περιεχόµενο της λογικής πρότασης που 

περιέχει διαβαθµίσιµες αξίες.  

Ο Horn (2003, 2) υποστηρίζει τη νεο-γκρισεανή παράδοση σε σχέση µε τις 

διαβαθµίσιµες αξίες: το κατώτερό τους όριο προσδιορίζεται από τη σηµασιολογία, 

ενώ το ανώτερο δεσµεύεται από Π-υπονόηµα, π.χ.: είναι ζεστό. Κυριολεκτικό νόηµα 

(αυτό που λέγεται): τουλάχιστον ζεστό, Π-υπονόηµα: αλλά όχι καυτό. Το νόηµα που 

επικοινωνείται: είναι ζεστό αλλά όχι καυτό. Ο Horn (2003, 4) θεωρεί ότι ενώ η 

ανάλυση της θεωρίας της Συνάφειας µπορεί να είναι σωστή για τα απόλυτα 

αριθµητικά, δεν είναι σωστή η γενίκευση και στις άλλες περιπτώσεις διαβαθµίσιµων 

αξιών, όπως φαίνεται από την αντίθεση στο (39): 

 

39. Α: Έχεις δυο παιδιά;                              39΄. Α: Έφυγαν πολλοί καλεσµένοι; 

     Β1: Όχι, τρία.                                                 Β1: #Όχι, όλοι. 

     Β2: ?Ναι, (στην πραγµατικότητα) τρία.        Β2: Ναι, (στην πραγµατικότητα) όλοι. 

 

Σε αντίθεση µε τους ερευνητές της Συνάφειας, ο Horn (2003, 4) υποστηρίζει ότι οι 

προτάσεις µε διαβαθµίσιµες αξίες δεν είναι αµφίσηµες. Πρώτον, γιατί σε αυτή την 

περίπτωση η απάντηση όχι στην ερώτηση είναι ζεστό; θα έπρεπε να δηλώνει ότι αυτό 

είναι είτε κρύο είτε καυτό. ∆εύτερον, γιατί σε αυτήν την περίπτωση το συγκριτικό 

είναι πιο ζεστό θα µπορούσε να δηλώνει είναι λιγότερο καυτό αντί του λιγότερο κρύο.  

 Τέλος, ο Levinson (1989: 465-466) ασκεί κριτική στη θεωρία της Συνάφειας 

ως προς το θέµα των ΓΣΥ. O Levinson θεωρεί ότι η θεωρία που διατυπώνει για τα  

ΓΣΥ είναι σηµαντική για την πραγµατολογία, γιατί τα ΓΣΥ εµφανίζουν µεγάλη 

κανονικότητα, είναι διαγλωσσικά και αλληλεπιδρούν στενά µε τη γλωσσική δοµή και 

το νόηµα. Συνεπώς, διαγλωσσικές προβλέψεις µε τέτοια σαφήνεια και εύρος δεν 

πρέπει να παραβλέπονται, αφού µε βάση αυτή τη θεωρία προβλέπουµε ότι µια 
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γλώσσα δεν θα λεξικοποιήσει εύκολα το όχι όλα, ενώ η λεξικοποίηση του όχι κάποια 

ως κανείς είναι αναµενόµενη. Η θεωρία της Συνάφειας δεν µπορεί να κάνει τέτοιες 

καθολικές γενικεύσεις, γιατί την ικανοποιούν τα εξειδικευµένα συγκειµενικά 

αποτελέσµατα, είναι θεωρία δείγµατος-εκφωνήµατος (utterance-token), ενώ η θεωρία 

των ΓΣΥ προβλέπει εξ ορισµού συλλογισµούς (default inferences), είναι θεωρία 

τύπου-εκφωνήµατος (utterance-type).  

 

 

4.3 Η διάκριση σηµασιολογίας-πραγµατολογίας κατά τη θεωρία της Συνάφειας.  

Στη θεωρία της Συνάφειας η διάκριση σηµασιολογίας-πραγµατολογίας συµπίπτει µε 

τη διάκριση δυο ξεχωριστών γνωσιακών µηχανισµών µε βάση τους οποίους γίνεται η 

ερµηνεία του εκφωνήµατος και η ανάκτηση των υποθέσεων που επικοινωνούνται. Το 

εξαγόµενο της αποκωδικοποίησης του γλωσσικού ερεθίσµατος από το αυτόνοµο 

σηµασιολογικό υποσύστηµα συµπίπτει µε τη σηµασιολογία της φυσικής γλώσσας και 

οι  συλλογιστικές διαδικασίες συµπίπτουν µε την πραγµατολογία µέσω της οποίας 

ανακτάται το πλήρες νόηµα που επικοινωνείται. 

 Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή θέση, οι Sperber και Wilson (1986, 10, 27, 

181-182) αποδέχονται τη θέση του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού και 

υποστηρίζουν ότι η αποκωδικοποιηµένη από τις συντακτικές δοµές σηµασιολογική 

αναπαράσταση (ΛΜ) µπορεί σπάνια (αν µπορεί ποτέ) να προσδιορίσει µια πλήρη 

λογική πρόταση. Αυτό συµβαίνει γιατί η ΛΜ αποτελεί ένα σχήµα υποθέσεων που 

χρειάζεται ανάπτυξη µέσω της διαδικασίας εξαγωγής συµπερασµών, ώστε να 

αναπτυχθεί και να προσδιοριστεί η λογική πρόταση που σκοπεύει να επικοινωνήσει ο 

οµιλητής. Έτσι η πραγµατολογία συµµετέχει στον προσδιορισµό των συνθηκών 

αληθείας στο επίπεδο του ρητού νοήµατος.  

Οι Sperber και Wilson (1986, 10, 27, 193) και η Carston (1988, 1999) 

διαφοροποιούν τη σηµασιολογία της φυσικής γλώσσας από τις συνθήκες αληθείας. 

Επιπλέον, οι Sperber και Wilson (1986, 258) και η Carston (1999) µε κριτήριο τις 

συνθήκες αληθείας διακρίνουν το νόηµα σε νοητικό (conceptual meaning) που µπορεί 

να λάβει τιµές αληθείας και σε διαδικαστικό (procedural meaning) που δε λαµβάνει 

τιµές αληθείας, αλλά καθοδηγεί τον ακροατή ως προς τη διαδικασία εξαγωγής 

συµπερασµάτων τόσο στο επίπεδο του ρητού νοήµατος, όσο και στο επίπεδο των 
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υπονοηµάτων21. Μόνο η γλώσσα της νόησης είναι επαρκώς προσδιορίσιµη ώστε να 

µπορεί να λάβει τιµές αληθείας. Άρα, για τους Sperber και Wilson (1986, 9, 191-193, 

258) η σηµασιολογία των συνθηκών αληθείας ταυτίζεται µε τη σηµασιολογία της 

γλώσσας της νόησης.   

Όπως παρατηρεί ο Levinson (2000, 190, 240-242), για τους θεωρητικούς της 

Συνάφειας η σηµασιολογία της φυσικής γλώσσας αποτελεί ένα επίπεδο 

θραυσµατικών δοµών και υποπροσδιορισµού, χαρακτηρίζει µια ΛΜ που παράγεται 

αλγοριθµικά από τις συντακτικές πληροφορίες. Η σηµασιολογία δε σχετίζεται άµεσα 

µε τις συνθήκες αληθείας, η συνεπαγωγή (entailment), οι σχέσεις µεταξύ των 

σηµασιών (συνωνυµία, αντωνυµία κ.λ.π.) δε µπορούν να προσδιοριστούν βάσει της 

σηµασιολογίας της φυσικής γλώσσας.  Κατά την προσέγγιση αυτή όλες οι πλευρές 

της ερµηνείας του εκφωνήµατος µεταφέρονται στην πραγµατολογία.  

 

 

5. Η προσέγγιση του Recanati (1989). 

Ο Recanati (1989) θεωρεί ότι οι εξελίξεις στο χώρο της νεότερης πραγµατολογίας 

επιβάλλουν την αναθεώρηση της παραδοσιακής στρωµατογραφίας του νοήµατος. Το 

επίπεδο αυτού που λέγεται και κατά την προσέγγιση του Recanati (1989) είναι 

διευρυµένο. ∆υο διαδικασίες περιλαµβάνονται στην ανάπτυξη αυτού που λέγεται 

πέραν των προϋποθέσεων του Grice (βλ. Recanati 1989, 303-304): 1) η ενίσχυση 

(strengthening). Το εισαγόµενο είναι µια πρόταση που µπορεί να λάβει τιµές 

αληθείας και το εξαγόµενο είναι µια εµπλουτισµένη πρόταση που συνεπάγεται το 

εισαγόµενο, π.χ.  

 

 40. It will take us some time to get there.  

 

και 2) ο εµποτισµός (saturation). Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει µια µεταβλητή 

χτισµένη στη σηµασιολογία της πρότασης, η οποία πρέπει να πραγµατωθεί 

συγκειµενικά, προκειµένου να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των συνθηκών 

αληθείας, π.χ.   

 
                                                 
21 Οι θεωρητικοί της Συνάφειας διαφοροποιούνται από το Grice, καθώς υποστηρίζουν ότι µαζί µε τους 
κειµενικούς τελεστές κατατάσσονται και τα δεικτικά. Αυτό που συνδέει τους κειµενικούς τελεστές και 
τα δεικτικά είναι η διαδικαστική τους λειτουργία: τα δεικτικά περιορίζουν την κατασκευή του ρητού 
νοήµατος, ενώ οι κειµενικοί τελεστές την παραγωγή των υπονοηµάτων (βλ. Carston, 1999, 116-117).  
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 41. I have had breakfast. 

 42. Ι have been to Tibet. 

 

Και στις δυο προτάσεις (41-42) το γλωσσικό νόηµα προσδιορίζει ότι υπάρχει ένα 

χρονικό πεδίο (domain) x πριν από το χρόνο του εκφωνήµατος, κατά τη διάρκεια του 

οποίου υπάρχει ένα γεγονός. Ο διαφορετικός εµπλουτισµός των προτάσεων (41-42) 

γίνεται µε συγκειµενικό περιορισµό του πεδίου.  

Το ερώτηµα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, όπως τους Recanati 

(1989), Carston (1999), Bach (1994) και Horn (2003), είναι γιατί συντακτικά 

αντίστοιχες προτάσεις εµπλουτίζονται διαφορετικά. Όσον αφορά στο ζήτηµα αυτό 

υποστηρίζουµε τα εξής. ∆εχόµαστε ότι υπάρχουν υπόρρητες µεταβλητές χτισµένες 

στη σηµασιολογία των προτάσεων και οι οποίες πρέπει να πραγµατωθούν 

συγκειµενικά, όπως υποστηρίζει ο Recanati (1989, 304-305). Πράγµατι, ορισµένες 

φορές αυτό που επικοινωνείται µε τις µεταβλητές αυτές αντιστοιχεί στην ελάχιστη 

λογική πρόταση, όπως υποστηρίζει ο Bach (1994), π.χ. ∆εν έχω φάει χαβιάρι {πριν}, 

ενώ άλλες φορές επικοινωνείται ένα πολύ πιο συγκεκριµένο νόηµα, π.χ. δεν έχω 

πάρει πρωινό {σήµερα}. Το σύνολο των πεποιθήσεων, όπως υποστηρίζει ο Taylor (βλ. 

Horn 2003, 6), µπορεί να ερµηνεύσει συχνά το διαφορετικό εµπλουτισµό συντακτικά 

αντίστοιχων δοµών αλλά δεν αρκεί πάντα, καθώς ο εµπλουτισµός εξαρτάται επίσης 

από το συγκείµενο και τις γνώσεις υπόβαθρου. Για παράδειγµα, στο εκφώνηµα δεν 

έχω καπνίσει ο εµπλουτισµός του θα εξαρτηθεί από ένα σύνολο πεποιθήσεων, όπως 

π.χ. στην περίπτωση που ο οµιλητής είναι ένα παιδί ή µια γυναίκα σε ένα πολιτισµό 

που δεν επιτρέπει το κάπνισµα στις γυναίκες, αλλά και οι συγκειµενικές υποθέσεις 

και οι γνώσεις υπόβαθρου µπορούν να εµπλουτίσουν διαφορετικά το ίδιο εκφώνηµα, 

π.χ. δεν έχω καπνίσει ποτέ/σήµερα/εδώ και ένα χρόνο κ.τ.λ. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε ότι αφενός οι πεποιθήσεις για τον κόσµο 

προκαλούν το διαφορετικό εµπλουτισµό των προτάσεων περιορίζοντας µε 

διαφορετικό τρόπο το πεδίο. Όµως, το γενικό σύστηµα των πεποιθήσεων µπορεί να 

παρακαµφθεί από αντίθετες προς αυτό συγκεκριµένες συγκειµενικές υποθέσεις. Στην 

περίπτωση αυτή η αρχή της συνάφειας θα καθορίσει τον εµπλουτισµό της πρότασης 

περιορίζοντας κατάλληλα το πεδίο.    

 Σε σχέση µε τα κριτήρια για τη διάκριση αυτού που λέγεται από τα 

υπονοήµατα, ο Recanati (1989) θεωρεί ότι τα τεστ του Grice (ακυρωσιµότητα, 

υπολογισιµότητα, µη αποσπασιµότητα) εντοπίζουν το νόηµα που παράγεται µε 
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πραγµατολογικές διαδικασίες, αλλά δε διακρίνουν τα συνοµιλιακά υπονοήµατα από 

τα συστατικά αυτού που λέγεται. Η απόδοση των αναφορικών, η άρση των 

αµφισηµιών, ο καθορισµός απροσδιόριστων όρων (vague terms), η συµπλήρωση των 

κενών γραµµατικών κατηγοριών (empty grammatical categories) µε νοητικό υλικό 

αποδίδουν ένα εκφώνηµα που µπορεί να λάβει τιµές αληθείας και θέτουν το χαµηλό 

όριο για τον προσδιορισµό των συστατικών αυτού που λέγεται. Ο Recanati (1989) 

εξετάζει τα υπάρχοντα κριτήρια και αναζητά νέα, που να διακρίνουν µε σαφήνεια τα 

συστατικά αυτού που λέγεται από τα στοιχεία που ανήκουν στη σφαίρα των 

υπονοηµάτων, τα οποία, κατά τους θεωρητικούς που έχουµε εξετάσει, είναι νοητικά 

διακριτά από τα ΕΣΥ του Grice. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να θέτουν το υψηλό όριο 

στη διάκριση.  

O Recanati (1989) εξετάζει τη µινιµαλιστική αρχή και την αρχή της 

λειτουργικής ανεξαρτησίας, που χρησιµοποιούνται για τη διάκριση αυτού που λέγεται 

από τα υπονοήµατα, τα απορρίπτει και προτείνει δυο κριτήρια.   

Α. Η αρχή της διαθεσιµότητας (βλ. Recanati 1989, 310): Για να 

αποφασίσουµε ποια στοιχεία ανήκουν σε αυτό που λέγεται πρέπει πάντα να 

προσπαθούµε να διατηρήσουµε τις προθεωρητικές µας διαισθήσεις. 

Στο παρακάτω σχήµα διακρίνουµε τα εξής επίπεδα νοήµατος22:  

 

Σχήµα 1.  

αυτό που επικοινωνείται :                                 αυτό που λέγεται               συνοµιλιακά                               

(πάνω επίπεδο,                                                                                              υπονοήµατα                               

συνειδητά προσβάσιµο)                       

                                                            

                                                                 

                                                                   

υπο-δοξαστικό επίπεδο:        το νόηµα της πρότασης               συγκειµενικά συστατικά 

                                                                                                    αυτού που λέγεται 

 

 Το νόηµα της πρότασης, όπως ισχυρίζεται ο Recanati (1989, 311), είναι το 

εξαγόµενο της σηµασιολογικής αποκωδικοποίησης, είναι εξαιρετικά αφηρηµένο, έχει 

                                                 
22 Recanati:1989:312. 
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γνωστικό βάθος και δεν είναι προσβάσιµο συνειδητά. Ο οµιλητής έχει µόνο 

υποσυνείδητη γνώση γι’ αυτό. Στη συνέχεια, το νόηµα της πρότασης είναι το 

εισαγόµενο σε πραγµατολογικές διαδικασίες που παράγουν αυτό που λέγεται. Τέλος,  

αυτό που λέγεται, στο οποίο κατά το Recanati έχουµε συνειδητή πρόσβαση, 

εισέρχεται σε πραγµατολογικές διαδικασίες, των οποίων το εξαγόµενο είναι τα 

συνοµιλιακά υπονοήµατα και έτσι φτάνουµε σε αυτό που επικοινωνείται. 

 Σύµφωνα µε την αρχή της διαθεσιµότητας για να κρίνουµε ποια συστατικά 

ανήκουν σε αυτό που λέγεται, απλώς τα εξετάζουµε µε βάση τις διαισθήσεις µας. Το 

πλεονέκτηµα αυτού του κριτηρίου είναι ότι ταυτίζει, συµφωνώντας µε την κοινή 

διαίσθηση, αυτό που λέει ο οµιλητής µε αυτό που εννοεί. 

Β. Η αρχή του πεδίου θεώρησης (Recanati 1989, 325) (η µετάφραση είναι 

δική µου): «Μια πραγµατολογικά προσδιορισµένη πλευρά του νοήµατος αποτελεί 

συστατικό αυτού που λέγεται (και συνεπώς όχι ένα συνοµιλιακό υπονόηµα) αν - και, 

ίσως, µόνο αν- εµπίπτει στο πεδίο θεώρησης λογικών τελεστών, όπως η άρνηση και η 

υποθετική πρόταση». 

Έχει διαπιστωθεί ότι ορισµένα υπονοήµατα εµπίπτουν στο πεδίο θεώρησης 

των λογικών τελεστών, ενώ άλλα όχι. Για παράδειγµα, τα εκφωνήµατα (43) και (44) 

κατά το Grice έχουν το ίδιο περιεχόµενο στο επίπεδο αυτού που λέγεται και η 

νοηµατική διαφορά µεταξύ τους οφείλεται σε ΓΣΥ.  

   

43. Ο ηλικιωµένος βασιλιάς πέθανε από καρδιακή προσβολή και     

ανακηρύχθηκε δηµοκρατία. 

44.  Ανακηρύχθηκε δηµοκρατία και ο ηλικιωµένος βασιλιάς πέθανε από        

καρδιακή προσβολή. 

 

Ωστόσο, αν τα δυο εκφωνήµατα τεθούν υπό το πεδίο θεώρησης της υπόθεσης 

και τους αποδώσουµε τις ίδιες συνθήκες αληθείας, τότε δηµιουργείται αντίφαση, 

εφόσον µπορούµε συγχρόνως και στις ίδιες συνθήκες να αρνηθούµε την πρόταση 

(45) και να βεβαιώσουµε την (46). 

 

45. Αν ο ηλικιωµένος βασιλιάς πέθανε από καρδιακή προσβολή και                                               

`                   ανακηρύχθηκε δηµοκρατία, ο Γιάννης θα είναι ευχαριστηµένος. 

46.  Αν ανακηρύχθηκε δηµοκρατία και ο ηλικιωµένος βασιλιάς πέθανε από                          

`                   καρδιακή προσβολή, ο Γιάννης θα είναι ευχαριστηµένος. 
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Στα πλαίσια της διευρυµένης πραγµατολογικής προσέγγισης του Recanati (1989), 

των θεωρητικών της Συνάφειας και του Bach (1994), τα παραπάνω εκφωνήµατα 

µπορούν να ερµηνευτούν, εφόσον θεωρήσουµε ότι η διαφορά µεταξύ των προτάσεων 

(43) και (44) εντοπίζεται στο επίπεδο αυτού που λέγεται για τους πρώτους τρεις και 

στο επίπεδο της υπόρρησης για το Bach (1994) και συνεπώς, τα εκφωνήµατα (43) και 

(44) δεν εκφράζουν την ίδια λογική πρόταση. Εποµένως, µε το κριτήριο αυτό τα ΕΣΥ 

δεν εµπίπτουν στο πεδίο θεώρησης των λογικών τελεστών (για την άρνηση βλ. 

παρακάτω). Ο Kalokerinos (2000, 10) διευρύνει την αρχή του πεδίου θεώρησης και 

σε µη λογικούς τελεστές, όπως το because. Όπως υποστηρίζει (βλ. Kalokerinos 2000, 

10-11), οι µη αληθειακοί τελεστές στο επίπεδο αυτού που λέγεται συµπληρώνουν και 

διευρύνουν το περιεχόµενο της σύνθετης λογικής πρότασης.   

 Η περίπτωση της άρνησης αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο θέµα. ∆υο θέσεις 

έχουν διατυπωθεί ως προς αυτό. Σύµφωνα µε την Kempson (1986), υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες τα υπονοήµατα βρίσκονται στο πεδίο θεώρησης της άρνησης. 

Αντίθετα µε την παραδοσιακή θέση, κατά την οποία τα υπονοήµατα δεν εµπίπτουν 

στο πεδίο θεώρησης των λογικών τελεστών, η Kempson (1986) υποστηρίζει ότι αυτό 

συµβαίνει όταν ένα «υπονόηµα» αποτελεί συστατικό αυτού που λέγεται και  

συνεπώς, το αντικείµενο των συνθηκών αληθείας είναι το επίπεδο του ρητού 

νοήµατος (explicature).  

 Αντίθετα µε την Kempson (1986), ο Horn23 υποστηρίζει ότι σε αυτές τις 

περιπτώσεις η άρνηση δεν αντιστοιχεί στο λογικό τελεστή, αλλά αποτελεί ένα 

µεταγλωσσικό τελεστή, η περίπτωση της µεταγλωσσικής άρνησης όπως την 

ονοµάζει, µε τον οποίο αρνούµαστε την καταλληλότητα του εκφωνήµατος:  

  

47. Ο Μαρκ δεν έφαγε κάποια µπισκότα, τα έφαγε όλα.   

 

 Αυτό που αρνούµαστε στο (47)24 είναι η επιτυχία της δήλωσης κάποια, 

δεδοµένου ότι το κάποια έχει προσδεµένο το υπονόηµα όχι όλα. Το κίνητρο του Horn 

για να υπερασπίσει τη µεταγλωσσική άρνηση είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο 

διατηρούµε την πραγµατολογική ερµηνεία των διαβαθµίσιµων υπονοηµάτων. 

                                                 
23 Ηοrn (1989), όπως αναφέρεται στην Kempson (1986, 84-87). 
24 Το παράδειγµα είναι από την Kempson (1986, 81) επαναριθµηµένο.  
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∆ιαφορετικά, πρέπει να θεωρήσουµε ότι τα διαβαθµίσιµα υπονοήµατα αποτελούν 

µέρος του σηµασιολογικού περιεχοµένου των διαβαθµίσιµων εκφράσεων.  

 Η θέση του Levinson (2000, 255-256) για τη «µεταγλωσσική» άρνηση 

αποτελεί µια σύνθεση των απόψεων της Kempson και του Horn. Θεωρεί ότι η 

άρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις (πχ. στο (47)) αντιστοιχεί στο λογικό τελεστή (κατά 

την Kempson), ότι το εκφώνηµα αποτελεί την άρνηση µιας προηγούµενης θετικής 

δήλωσης (κατά το Horn) και ότι το υπονόηµα που ακυρώνεται από την άρνηση δεν 

αποτελεί υπονόηµα της αρνητικής πρότασης (σε αντίθεση µε την Kempson), αλλά 

αποτελεί υπονόηµα µιας προηγούµενης θετικής δήλωσης (βλ. Levinson 2000, 255-

256 και 406, υποσ. 61)25.  

 

 

Συνοψίζοντας διαπιστώνουµε ότι η έννοια αυτού που λέγεται, όπως τη συνέλαβε ο 

Grice, έχει σηµαντικά διευρυνθεί από το Recanati και τους θεωρητικούς της 

Συνάφειας και ένα ενδιάµεσο επίπεδο έχει προστεθεί από το Bach: οι ερευνητές αυτοί 

εντάσσουν σε αυτό που λέγεται ή στο υπόρρητο επίπεδο στοιχεία που δεν 

προέρχονται από το γραµµατικό σύστηµα και δέχονται τον περαιτέρω εµπλουτισµό 

πλήρων λογικών προτάσεων. Σύµφωνα µε την µε την παραδοσιακή θέση το νόηµα 

που δεν προέρχεται από τη συγκειµενική πραγµάτωση υπόρρητων µεταβλητών 

αποτελεί υπονόηµα. Η προσέγγιση των παραπάνω διαφοροποιείται στο εξής. Οι 

ερευνητές αυτοί προσπαθούν να απορροφήσουν τα ΓΣΥ στο επίπεδο αυτού που 

λέγεται και ο Bach (1994) στο επίπεδο της υπόρρησης θεωρώντας τα ΓΣΥ 

πραγµατολογικά παραγόµενο νόηµα, αλλά όχι υπονοήµατα. Ο σκοπός τους είναι να 

διακρίνουν το νόηµα που παράγεται µε τη συνύφανση πραγµατολογικών και 

σηµασιολογικών διαδικασιών από το νόηµα που παράγεται µόνο πραγµατολογικά 

(ΕΣΥ). Επίσης, έχει ευρέως αναγνωρισθεί ότι η συµβολή των πραγµατολογικών 

διαδικασίων στον προσδιορισµό των συνθηκών αληθείας είναι πολύ µεγαλύτερη απ’ 

ό,τι είχε αρχικά θεωρηθεί. Ενώ η προσέγγιση του Recanati (1989), των θεωρητικών 

της Συνάφειας και του Bach (1994) επιτρέπει τη συµµετοχή του πραγµατολογικά 

παραγόµενου νοήµατος στις συνθήκες αληθείας, δεν επιτρέπει τη συµµετοχή των 

υπονοηµάτων. 

                                                 
25 Για το Levinson (βλ. 2000, 253) τα εκφωνήµατα µε µεταγλωσσική άρνηση έχουν ηµι-αναφορική 
σχέση µε µια προηγούµενη θετική δήλωση, της οποίας το υπονόηµα ακυρώνουν. 
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 Στη συνέχεια θα εξετάσουµε την προσέγγιση του Levinson (2000) για τα 

επίπεδα του νοήµατος και τη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας. Αντίθετα µε 

τους ερευνητές που εξετάσαµε µέχρι εδώ, ο Levinson (2000) θεωρεί κάθε 

πραγµατολογική διαδικασία υπονόηµα. Θεωρεί ότι τα κριτήρια των παραπάνω για τη 

διάκριση ρητού/υπόρρητου νοήµατος και υπονοηµάτων δεν είναι ασφαλή και 

αντιπροτείνει ένα διαφορετικό τρόπο για τη διάκριση ΓΣΥ-ΕΣΥ.  

 

6. Η θεωρία των ΓΣΥ. 

Ο Levinson, στο βιβλίο του Presumptive meanings. The theory of Generalized 

Conversational Implicature (2000), παρουσιάζει τη θεωρία των ΓΣΥ. Εξετάζει ποια 

είναι τα γένη των ΓΣΥ και  ποιες ευρετικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται στην 

παραγωγή τους. Επίσης, αναλύει πώς η θεωρία των ΓΣΥ συµβάλλει στη διαµόρφωση 

της αρχιτεκτονικής της θεωρίας της επικοινωνίας και διερευνά ποιες είναι οι 

συνέπειες για τη διάκριση σηµασιολογίας-πραγµατολογίας. 

 Τρεις βασικές ιδέες αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

στηρίζονται οι τρεις ευρετικές µέθοδοι-αρχές του Levinson. Η πρώτη ιδέα αφορά στο 

πρόβληµα «της στενωπού» (bottle-neck Levinson 2000, 27-30). Η ταχύτητα και η 

ευκολία µε την οποία διεξάγεται η καθηµερινή επικοινωνία  οφείλεται σε ένα 

εξειδικευµένο και εξελιγµένο µηχανισµό. Σε αυτό το µηχανισµό όµως υπάρχει ένα 

κατασκευαστικό λάθος, το πρόβληµα «της στενωπού»: Ο ρυθµός της µετάδοσης του 

ανθρώπινου λόγου µέσω της άρθρωσης είναι περίπου τρεις µε τέσσερις φορές 

µικρότερος σε σχέση µε άλλες πλευρές της παραγωγής και της κατανόησης του λόγου 

(προαρθρωτικές διαδικασίες, γραµµατική ανάλυση (parsing), κατανόηση). Αυτή η 

απώλεια ταχύτητας στην παραγωγή και την κατανόηση, εξαιτίας του 

κατασκευαστικού λάθους, αναπληρώνεται µε την ενίσχυση των συλλογιστικών 

διαδικασιών26. Συγκεκριµένα, το µήνυµα µεταφέρεται όχι µόνο από το περιεχόµενο 

του εκφωνήµατος, αλλά και από τη γλωσσική µορφή του.  

Με τη βασική ιδέα του προβλήµατος «της στενωπού» ο Levinson µπορεί να 

ερµηνεύσει γιατί είναι αναµενόµενος ο σηµασιολογικός υποπροσδιορισµός των 

προτάσεων της φυσικής γλώσσας, όπως επίσης, και γιατί είναι αναµενόµενη η χρήση  

υπονοηµάτων στην επικοινωνία: γιατί, όπως αποδεικνύουν τα πειραµατικά δεδοµένα 
                                                 
26 Μια παρόµοια ιδέα έχει αναπτυχθεί από τον Zipf (1949, όπως παρατίθεται στο Levinson 2000, 6): η 
επικοινωνία αποτελεί µια προσπάθεια για εξισορρόπηση δυο αντινοµικών δυνάµεων. Από τη µια 
υπάρχει η επιθυµία του οµιλητή για οικονοµία και από την άλλη, η ανάγκη του ακροατή για επαρκείς 
πληροφορίες. 
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από ψυχογλωσσολογικές έρευνες (βλ. Levinson 2000, 28), οι συλλογιστικές 

διαδικασίες είναι γρήγορες, ενώ η άρθρωση είναι αργή27. Βέβαια, τα πορίσµατα από 

τις ψυχογλωσσολογικές έρευνες που χρησιµοποιεί ο Levinson υποδεικνύουν ότι οι 

διαδικασίες συµπερασµού είναι πιο γρήγορες από την άρθρωση, αλλά δεν 

αποδεικνύουν ότι είναι πιο οικονοµικές από την αποκωδικοποίηση.  

Η δεύτερη βασική ιδέα αφορά στο πρόβληµα του «συντονισµού» 

(coordination) των συνοµιλητών (Levinson 2000, 29-31). Ο Levinson (2000, 6) 

παροµοιάζει την εµπρόθετη επικοινωνία µε «παιχνίδι καθαρού συντονισµού» (game 

of pure coordination): ο οµιλητής προσπαθεί να βρει ένα οικονοµικό τρόπο να 

προκαλέσει συγκεκριµένες ιδέες στον ακροατή γνωρίζοντας ότι ο ακροατής έχει 

αυτήν ακριβώς την προσδοκία. Το ερώτηµα που απασχολούσε τους ερευνητές ήταν 

πώς γίνεται η ανίχνευση µέσω συλλογιστικών διαδικασιών των επικοινωνιακών 

προθέσεων των οµιλητών, (και, κατά συνέπεια, πώς συντονίζονται ο ποµπός και ο 

δέκτης), αφού ένας θεωρητικά άπειρος αριθµός προθέσεων µπορεί να επιφέρει µια 

δεδοµένη συµπεριφορά ή ένα συγκεκριµένο εκφώνηµα. 

Πειράµατα που διεξήχθησαν από το Schelling28 έδειξαν ότι οι άνθρωποι 

µπορούν να συντονιστούν, ακόµα και χωρίς επικοινωνία, και να βρουν µια κοινή 

λύση, σε περιπτώσεις που η επίλυση του προβλήµατος δεν περιλαµβάνει µια 

µοναδική λύση. Ο υπόρρητος συντονισµός των ατόµων που έλαβαν µέρος στα 

πειράµατα οφείλεται σε αυτό που είναι αµοιβαία εξέχον (salience) (βλ. Levinson 

2000, 29 και 258-9)29. Βασιζόµενοι στο αµοιβαία εξέχον οι άνθρωποι µπορούν να 

µαντεύουν τι είναι πιθανόν η άλλη πλευρά να σκεφτεί ότι είναι η προφανής λύση, και 

στη συνέχεια, τι θεωρούµε ότι η άλλη πλευρά είναι πιθανό να σκεφτεί ότι εµείς 

θεωρούµε προφανή λύση. Εποµένως, εφόσον έχουµε την ικανότητα να ανιχνεύσουµε 

επιτυχώς τις προθέσεις των άλλων, πρέπει να βρεθούν κάποιοι περιορισµοί που 

οριοθετούν στη λεκτική επικοινωνία το πεδίο αναζήτησης του προτιθέµενου 

µηνύµατος.  

                                                 
27 Σε αντίθεση µε το Levinson, η θεωρία της Συνάφειας (Sperber & Wilson 1986) προσεγγίζει 
περιγραφικά το φαινόµενο του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού και δεν ερµηνεύει γιατί η 
διαδικασία εξαγωγής συµπερασµών είναι οικονοµικότερη από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, 
όταν έχει χρησιµοποιηθεί από τον οµιλητή ένα σχήµα υποθέσεων που υπόκειται σε περαιτέρω 
συµπλήρωση και εµπλουτισµό µέσω των συλλογιστικών διαδικασιών. 
28 Schelling 1960, όπως παρατίθεται στο Levinson 2000, 29, 30, 53 και 258. 
29 Για τη θεωρία της Συνάφειας ο υπόρρητος συντονισµός των συνοµιλητών είναι παράγωγο του 
τρόπου µε τον οποίο ο ανθρώπινος νους είναι κατασκευασµένος να επεξεργάζεται τις πληροφορίες 
(Sperber & Wilson 1986). 
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H τρίτη βασική ιδέα αφορά στη σηµασιολογική έννοια της πληροφορια-

κότητας (informativity Levinson 2000, 31) που έχει επίσης αναπτυχθεί από τους 

Popper (1959) και Bar-Hillel και Carnap (1952)30. Σύµφωνα µε την αρχή της 

πληροφοριακότητας, το σηµασιολογικό περιεχόµενο ενός λεκτικού µηνύµατος 

υπολογίζεται σε αναλογία µε τον αριθµό των σχέσεων που το µήνυµα αποκλείει σε 

δεδοµένο πεδίο διαλόγου. Ας σηµειωθεί ότι ο βαθµός της πληροφοριακότητας, όπως 

την ορίζει ο Levinson, δεν κρίνεται µε βάση το σκοπό για τον οποίο δίνονται οι 

πληροφορίες31, ούτε υπολογίζεται µε βάση τον ακροατή συσχετιστικά µε το γνωστικό 

του υπόβαθρο και το συγκείµενο. Ο Levinson δε χρησιµοποιεί αυτά τα κριτήρια για 

να ορίσει την πληροφοριακότητα, γιατί στο βιβλίο του εστιάζει στο επίπεδο του 

νοήµατος «τύπος εκφωνήµατος» (utterance-type meaning) και όχι στο επίπεδο του 

νοήµατος «δείγµα εκφωνήµατος» (utterance-token meaning).    

 

 

6.1 To επίπεδο νοήµατος του «τύπου εκφωνήµατος» (utterance-type meaning).   

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή άποψη διακρίνονται δυο επίπεδα νοήµατος στη θεωρία 

της επικοινωνίας: το επίπεδο του νοήµατος της πρότασης (sentence meaning) και το 

επίπεδο του νοήµατος του οµιλητή (speaker meaning). Ο Levinson (2000) διακρίνει 

ένα τρίτο επίπεδο νοήµατος που διαµεσολαβεί τα δυο προηγούµενα, το επίπεδο του 

νοήµατος του τύπου του εκφωνήµατος (utterance-type meaning)32.  

 Σε αυτό το επίπεδο το γλωσσικά κωδικοποιηµένο νόηµα συµπληρώνεται 

και προσδιορίζεται µε εξ ορισµού υπονοήµατα που παράγονται από τις τρεις 

ευρετικές αρχές που έχει ορίσει ο Levinson. Για το Levinson, πέρα από τα ΓΣΥ και 

ΕΣΥ, υπονοήµατα αποτελούν και η απόδοση των αναφορικών, ο προσδιορισµός των 

δεικτικών, η άρση της αµφισηµίας, η συµπλήρωση των ελλειπτικών δοµών και ο 

περιορισµός της γενικότητας, δηλαδή οτιδήποτε περιλαµβάνει πραγµατολογικούς 

µηχανισµούς για την ανίχνευση του νοήµατος του εκφωνήµατος. Οι εξ ορισµού 

συλλογιστικές διαδικασίες που επιτελούνται σε αυτό το επίπεδο δε βασίζονται σε 

άµεσους υπολογισµούς των προθέσεων του οµιλητή, αλλά κυρίως σε γενικές 

                                                 
30 Όπως παρατίθεται στο Levinson 2000, 31. 
31 Bλ. Levinson 2000, υποσ. 23, 382. 
32 Ο Levinson (2000, 23) θεωρεί ότι ο Αustin είχε αυτήν την τριµερή διαστρωµάτωση κατά νου, όταν 
διέκρινε µεταξύ λεκτικού (locutionary), που κατά το Levinson αντιστοιχεί στο νόηµα της πρότασης, 
ελλεκτικού (illocutionary), που αντιστοιχεί στο νόηµα του τύπου του εκφωνήµατος και απολεκτικού  
(perlocutionary), που αντιστοιχεί στο νόηµα του οµιλητή.  
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προσδοκίες για το πώς χρησιµοποιείται η γλώσσα, γι’ αυτό και δεν ενεργοποιούνται 

από συγκεκριµένες συγκειµενικές υποθέσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα ΕΣΥ33.  

      Η παραγωγή του νοήµατος σε αυτό το επίπεδο προκύπτει από το 

συνυπολογισµό του νοήµατος της πρότασης και του νοήµατος των εξ ορισµού 

συλλογισµών. Ο ρόλος του συγκείµενου, εκτός ίσως από την περίπτωση των Πλ-

υπονοηµάτων, περιορίζεται στη διατήρηση ή ακύρωση των ασυνεπών ΓΣΥ. Οι 

ευρετικές αρχές που προσδιορίζει ο Levinson είναι αρκετά ισχυρές, ώστε να µην 

χρειάζεται η ανίχνευση της πρόθεσης του οµιλητή και η αναδροµή του ακροατή σε 

εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για την παραγωγή του νοήµατος. [Το νόηµα του τύπου του 

εκφωνήµατος είναι περισσότερο εµπλουτισµένο σε σχέση µε το νόηµα της πρότασης, 

αλλά λιγότερο πλούσιο συγκριτικά µε την πλήρη ερµηνεία του εκφωνήµατος. Σε αυτό 

το επίπεδο το νόηµα αποτελεί συνύφανση διαδικασιών, πραγµατολογικών και 

σηµασιολογικών, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η διάκριση των φαινοµένων που 

αποτελούν αντικείµενο της σηµασιολογίας ή της πραγµατολογίας.]  

 Κατά το Levinson (2000, 168), η διαδικασία για την παραγωγή του 

νοήµατος που επικοινωνείται είναι η εξής: η σηµασιολογία περιλαµβάνει δυο 

διαδικασίες. Η πρώτη σηµασιολογική διαδικασία έχει εξαγόµενο ένα επίπεδο 

σηµασιολογικής αναπαράστασης πολύ πιο αφηρηµένο και υποπροσδιορισµένο απ’ 

ό,τι υποστηρίζεται παραδοσιακά. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στο νόηµα της 

πρότασης (sentence meaning). Με τη δεύτερη διαδικασία,  η σηµασιολογία ερµηνεύει 

ένα εµπλουτισµένο επίπεδο αναπαράστασης, το οποίο παίρνει τιµές αληθείας. Το 

επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στο νόηµα του εκφωνήµατος (utterance meaning). Η 

πραγµατολογία περιλαµβάνει επίσης δυο διαδικασίες. Κατά την πρώτη διαδικασία οι 

εξ ορισµού συλλογισµοί (default inferences), τα ΓΣΥ,  υπολογίζονται µε βάση τα 

θραύσµατα της σηµασιολογικής αναπαράστασης, δηλαδή του νοήµατος της 

πρότασης, και προσδιορίζουν το περιεχόµενο των συνθηκών αληθείας. Κατά τη 

δεύτερη διαδικασία εκτελούνται κάποιοι περαιτέρω πραγµατολογικοί συλλογισµοί µε 

βάση τα αποτελέσµατα της σηµασιολογικής ερµηνείας. Το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας αυτής είναι ο προσδιορισµός του νοήµατος του οµιλητή.  

                                                 
33 Κατά το Levinson (2000, 371) οι προσδοκίες για τη χρήση της γλώσσας προσδιορίζονται από 
µεταγλωσσική γνώση που αφορά στη δοµή του Λεξικού, υποκειµενικές κρίσεις για τη συχνότητα ή το 
µαρκάρισµα (markedness) δεδοµένων εκφράσεων, στερεοτυπικές σχέσεις γλωσσικών εννοιών στη 
γλωσσική κοινότητα, αµοιβαίες υποθέσεις αρχών για την επίλυση συγκρούσεων µεταξύ 
συµπερασµάτων κ.λ.π.  
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 Στη συνέχεια θα δούµε παράλληλα µε τον ορισµό των ευρετικών 

διαδικασιών ποια φαινόµενα περιλαµβάνονται στο επίπεδο του τύπου του 

εκφωνήµατος.  

 

 

6.2 Οι ευρετικές διαδικασίες. 

Oι τρεις προαναφερθείσες ιδέες αποτελούν το υπόβαθρο για τις εξ ορισµού ευρετικές 

διαδικασίες (heuristics) που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των ΓΣΥ. Οι 

ευρετικές µέθοδοι του Levinson, οι οποίες προϋποτίθενται αµοιβαία από τον ποµπό 

και το δέκτη, περιορίζουν τον εµπλουτισµό του κωδικοποιηµένου µηνύµατος και 

συγχρόνως συντονίζουν την αντιστοίχηση µεταξύ του επιλεγµένου σήµατος και του 

εµπλουτισµένου µηνύµατος (βλ. Levinson 2000, 31).  

Οι τρεις ευρετικές αρχές στηρίζονται στα αξιώµατα της Ποσότητας και του 

Τρόπου του Grice. Ο Levinson δε διατηρεί από τις αρχές του Grice την αρχή της 

Σχέσης, καθώς κρίνει ότι αυτή αφορά στα ΕΣΥ και θεωρεί ότι η αρχή της Ποιότητας 

αποτελεί το υπόβαθρο για την παραγωγή των ΓΣΥ34. Οι ευρετικές µέθοδοι 

αποτελούνται από την Αρχή της Ποσότητας, του Τρόπου και την Αρχή της 

Πληροφοριακότητας (Quantity, Manner, Informativeness Principle αντίστοιχα).  

 

 

6.2.1 Η πρώτη ευρετική διαδικασία. Η Αρχή της Ποσότητας. 

Η Αρχή της Ποσότητας (εν συντοµία η Π-Αρχή) παράγει ΓΣΥ, δηλαδή υπονοήµατα 

που ενεργοποιούνται από εξέχουσες (salient) ιδιότητες της γλωσσικής δοµής και δεν 

εξαρτώνται από το µεταβλητό συγκείµενο. Η Π-Αρχή ορίζεται από το Levinson 

(2000, 6) ως εξής35: «Όταν ένα εκφώνηµα περιέχει µια έκφραση που επιλέγεται από 

ένα σύνολο αντιθετικών εκφράσεων, να υποθέσεις ότι η επιλεγµένη έκφραση 

περιγράφει ένα κόσµο που αντιτίθεται σε εκείνους τους αντίπαλους κόσµους που θα 

περιγραφόταν από τις αντιθετικές εκφράσεις» (δική µου η µετάφραση).  

Σύµφωνα µε την Π-Αρχή, η χρήση µιας δεδοµένης έκφρασης προκαλεί τον Π-

συλλογισµό ότι ο οµιλητής δε σκοπεύει να µεταδώσει µια αντιθετική, συνήθως 

                                                 
34 Βλ. Levinson 2000, 74. 
35 Βλ. και Levinson 2000, 31-32, 35-37 και 75-79.   
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ισχυρότερη πληροφοριακά, έκφραση. Η Π-Αρχή σχετίζεται µε την παραγωγή των 

διαβαθµίσιµων (scalar)36 και των προτασιακών υπονοηµάτων (clausal implicatures)37.   

 

47. ∆ιαβαθµίσιµο υπονόηµα: Κάποιοι ήρθαν  

     +> όχι όλοι.  

48. Προτασιακό υπονόηµα: Ο Γιάννης πιστεύει ότι υπάρχει ζωή στον Άρη. 

     +> {Ρ(υπάρχει ζωή στον Άρη), Ρ~(υπάρχει ζωή στον Άρη)}.  

 

Τα παραδείγµατα που χρησιµοποιεί ο Levinson για τα Π-υπονοήµατα 

προέρχονται κυρίως από τους ποσοδείκτες (quantifiers) <όλοι, κάποιοι>, τα 

συνδετικά (connectives) <και, ή>, τα τροπικά επιρρήµατα (modal adverbs) 

<αναγκαστικά, δυνατόν>, τα χρονικά επιρρήµατα <πάντα, κάποτε/κάποιες φορές>, τα 

διαβαθµίσιµα επίθετα <ζεστός, χλιαρός>, τις προθέσεις <σε, κοντά>, τα αριθµητικά 

<3, 2> και τα άρθρα <ο/η/το, ένας/µια/ένα>.        

 

 

6.2.2 Η δεύτερη ευρετική διαδικασία. Η Αρχή της Πληροφοριακότητας. 

Η Αρχή της Πληροφοριακότητας (για συντοµία η Πλ-Αρχή) ορίζεται από το 

Levinson (2000, 6) ως εξής38: «Aν το εκφώνηµα είναι κατασκευασµένο µε τη χρήση 

απλών, σύντοµων και µη χαρακτηρισµένων µορφών, αυτό σηµατοδοτεί ότι δε 

συµβαίνει τίποτα το εξαιρετικό, ότι η περιγραφόµενη κατάσταση έχει όλες τις 

αναµενόµενες, στερεοτυπικές ιδιότητες» (δική µου η µετάφραση). 

Υπάρχει µια πολύ ισχυρή τάση στις γλώσσες να χρησιµοποιούν µειωµένες 

εκφράσεις για να σηµατοδοτήσουν το συνηθισµένο και το προβλέψιµο (βλ. Levinson 

2000, 113) και η Πλ-Αρχή είναι υπεύθυνη για την ελαχιστοποίηση στη γλώσσα. Για 

τον οµιλητή είναι η αρχή της οικονοµίας, ενώ για τον ακροατή είναι η αρχή του 

εµπλουτισµού (βλ. Levinson 2000, 114). Οι Πλ-συµπερασµοί επιτελούν δυο 

λειτουργίες: εµπλουτίζουν αυτό που λέγεται και το συγκεκριµενοποιούν µειώνοντας 

το εύρος των δυνατών καταστάσεων-σχέσεων. Συγκριτικά µε αυτό που λέγεται οι 

                                                 
36 Τα κλασικά διαβαθµίσιµα υπονοήµατα, τα οποία εξετάζει κυρίως  ο Levinson, παράγονται από τη 
δοµή του λεξιλογίου και, συγκεκριµένα, από εξέχοντα, αντιθετικά εναλλακτικά στοιχεία διατεταγµένα 
κατά πληροφοριακή ισχύ. Ωστόσο, η διαβάθµιση µιας κλίµακας µπορεί να προσδιορίζεται 
πραγµατολογικά, δηλαδή να στηρίζεται σε γενικές υποθέσεις για τον κόσµο και όχι στη δοµή του 
Λεξικού. 
37 Βλ. Levinson 2000, 75-79. Τα παραδείγµατα (1-2) από Levinson 2000, 76 επαναριθµηµένα.  
38 Βλ. και Levinson 2000, 32-33, 37-38, 112-122.  
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Πλ-συµπερασµοί είναι περισσότερο πληροφοριακοί, όχι µόνο γιατί το συνεπάγονται, 

αλλά και γιατί εισάγουν σηµασιολογικές σχέσεις που ενδεχοµένως απουσιάζουν από 

αυτό, µε αποτέλεσµα να ανασχηµατίζουν τη λογική πρόταση που εκφράστηκε (βλ. 

Levinson 2000, 116). Σε περιπτώσεις που η ερµηνεία του εκφωνήµατος είναι µερικώς 

ισόµορφη προς αυτό που λέγεται, κάθε συστατικό µπορεί να έχει µια περισσότερο 

περιορισµένη έννοια και δήλωση π.χ. πήγε και αγόρασε µπορεί να έχει την ερµηνεία 

πήγε και µετά αγόρασε.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα Πλ-υπονοηµάτων που εξετάζει ο Levinson 

είναι: η τελειοποίηση της υπόθεσης (conditional perfection), η ενίσχυση της σύζευξης 

(conjuction buttressing), ο συνδετικός συλλογισµός (bridging), ο συλλογισµός προς 

το στερεότυπο (inference to stereotype), η ενίσχυση της άρνησης (negative 

strengthening), η προτιµώµενη τοπική συναναφορά (preferred local coreference), η 

αρχή του καθρέφτη (mirror maxim), οι σχέσεις µεταξύ ουσιαστικών (noun-noun 

relations), η εξειδίκευση όρων για το χώρο (specializations of spatial terms), οι 

ερµηνείες για την κτήση (possessive interpretations), η ανύψωση της άρνησης (NEG-

raising).     

Από τα παραδείγµατα των Πλ-υπονοηµάτων παρατηρούµε ότι αυτά  αποτελούν µια 

ετερογενή οµάδα και οι διαδικασίες που περιλαµβάνονται για την παραγωγή τους 

µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά. Τα Πλ-υπονοήµατα δεν προέρχονται από 

υπολογισµούς που εκτελούν οι ίδιοι νοητικοί αλγόριθµοι κάθε φορά, αλλά από µια 

αρχή που νοµιµοποιεί την εφαρµογή των όποιων υποδιαδικασιών περιλαµβάνονται 

στην παραγωγή τους.  

 

 

6.2.3 Η τρίτη ευρετική. Η Αρχή του Τρόπου.  

Η Αρχή του Τρόπου (εν συντοµία η Τ-Αρχή) ορίζεται από το Levinson (2000, 6) ως 

εξής39: «Αν, αντίθετα [µε την Πλ-Αρχή], το εκφώνηµα είναι κατασκευασµένο µε τη 

χρήση χαρακτηρισµένων, περιφραστικών (prolix) ή µη συνηθισµένων µορφών, αυτό 

σηµατοδοτεί ότι η περιγραφόµενη κατάσταση είναι η ίδια µη συνηθισµένη ή µη 

αναµενόµενη ή έχει ιδιαίτερες ιδιότητες» (δική µου η µετάφραση). 

Oι χαρακτηρισµένες µορφές, σε σύγκριση µε τις µη χαρακτηρισµένες, είναι 

περισσότερο µορφολογικά σύνθετες και λιγότερο λεξικοποιηµένες, περισσότερο 

                                                 
39 Βλ. και Levinson 2000, 33-34, 39-42, 135-137. 
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περιφραστικές, λιγότερο συχνές και λιγότερο ουδέτερες στην εγγραφή. Όπως 

υποστηρίζει ο Haiman (όπως παρατίθεται στο Levinson 2000, 136), η τυπική 

πολυπλοκότητα αντιστοιχεί σε νοητική πολυπλοκότητα. Συνεπώς, µια µη 

φυσιολογική, µη στερεοτυπική κατάσταση υποδεικνύεται µε τη χρήση 

χαρακτηρισµένων εκφράσεων, που αντιτίθενται σε εκείνες που θα είχαν 

χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν την αντίστοιχη φυσιολογική, στερεοτυπική 

κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η στερεοτυπική ερµηνεία πρέπει να αποφεύγεται.  

 Παραδείγµατα Τ-υπονοηµάτων που εξετάζει ο Levinson είναι: οι 

αντιτιθέµενοι σχηµατισµοί λέξεων (π.χ. βιβλίο vs. τόµος), οι λεξικοποιηµένες µορφές 

σε αντίθεση µε τις περιφράσεις (π.χ. σκοτώνω vs. προκαλώ θάνατο σε κάποιον), το 

σχήµα της λιτότητας, το σχήµα της επανάληψης και της δίπλωσης, οι 

γραµµατικοποιηµένες σε αντίθεση µε τις λεξικές εκφράσεις (π.χ. the child’s picture 

vs. the picture of the child), η µηδενική σε αντίθεση µε την πραγµατωµένη 

µορφολογία (π.χ. πήγα σχολείο vs. πήγα στο σχολείο). 

 

 

6.3 Το πρόβληµα της προβολής. 

Βασική ιδιότητα των συνοµιλιακών υπονοηµάτων είναι η δυνατότητα µαταίωσής 

τους (defeasibility). Ο Levinson υποστηρίζει ότι τα υπονοήµατα µπορούν να 

µαταιωθούν σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, τα συνοµιλιακά υπονοήµατα µπορούν να 

µαταιωθούν από δηλώσεις ότι κάτι αντίθετο προς το περιεχόµενο του υπονοήµατος 

ισχύει, π.χ. if you come he will forgive you, and in fact he will forgive you anyway, 

καθώς  και από  συγκειµενικές υποθέσεις που τα αποκλείουν π.χ. στο (49), όπου 

υπάρχει η συγκειµενική υπόθεση ότι όλοι οι Σαουδάραβες πρίγκιπες είναι πολύ 

πλούσιοι)40.  

 

49. Α: Ένας Σαουδάραβας πρίγκιπας µόλις αγόρασε το Harrods. 

  B: Κάποιοι Σαουδάραβες πρίγκιπες πρέπει να είναι πολύ πλούσιοι.  

              +>*όχι όλοι οι Σαουδάραβες πρίγκιπες είναι πολύ πλούσιοι.    

 

                                                 
40 Τo παράδειγµα είναι από το Levinson (2000, 155) επαναριθµηµένο.  
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Προκειµένου λοιπόν να ενσωµατωθούν τα υπονοήµατα στο συγκείµενο, πρέπει να 

περάσουν το φίλτρο της συνέπειας, που ορίζει ότι τα υπονοήµατα δεν πρέπει να 

αντιτίθενται σε συγκειµενικές υποθέσεις.   

∆εύτερον, οι τρεις αρχές παράγουν υπονοήµατα, τα οποία µπορεί να έρθουν 

σε σύγκρουση (clash). Τα Π- και τα Πλ-υπονοήµατα λειτουργούν προς αντίθετες 

κατευθύνσεις. Αυτή η σύγκρουση επιλύεται αν περιορίσουµε κατάλληλα την Π-

Αρχή. Εκφράσεις µπορούν να σχηµατίσουν µια διαβαθµίσιµη κλίµακα (κλίµακα του 

Horn) µε τις εξής προϋποθέσεις (βλ. Levinson 2000, 156): 1) αν οι εκφράσεις είναι 

εξίσου λεξικοποιηµένες, 2) αν εκφράζουν περίπου τις ίδιες σηµασιολογικές σχέσεις. 

Επίσης, υπάρχει δυνάµει σύγκρουση µεταξύ της Πλ- και της Τ-Αρχής: η Πλ-Αρχή 

παράγει συλλογισµούς προς µια πλούσια, συγκεκριµένη υποπερίπτωση, ενώ η Τ-

Αρχή παράγει συλλογισµούς προς την αντίθετη κατεύθυνση (Levinson 2000, 156). 

Καθώς οι προτάσεις γίνονται σύνθετες, συγκρουόµενοι συλλογισµοί µπορεί να 

παραχθούν από διαφορετικές προτάσεις (clauses) και τότε αντιµετωπίζουµε 

πρόβληµα προβολής.  

 Ο Levinson προτείνει την εξής κλίµακα ιεράρχησης για να επιλύσει το 

πρόβληµα της προβολής, σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση σύγκρουσης ο 

ανώτερος συµπερασµός αποκλείει τον κατώτερο (Levinson 2000,162)41:  

 

i.         Οι συνεπαγωγές του εκφωνήµατος Ε. 

ii.        Τα προτασιακά Π-υπονοήµατα του Ε. 

iii.       Τα διαβαθµίσιµα Π-υπονοήµατα του Ε. 

iv.       Τα Τ-υπονοήµατα του Ε. 

v. Τα Πλ-υπονοήµατα του Ε.  

 

Όπως όταν υπάρχουν συγκρουόµενοι κανόνες στη µορφολογία και στη σύνταξη, 

οι πιο συγκεκριµένοι κανόνες µπλοκάρουν την εφαρµογή των πιο γενικών κανόνων, 

το ίδιο συµβαίνει και µε τους συλλογισµούς: οι Π-συλλογισµοί µπλοκάρουν τους Τ, 

οι οποίοι µε τη σειρά τους µπλοκάρουν τους Πλ-συλλογισµούς (Levinson 2000, 161). 

                                                 
41 Η ιεράρχηση της κλίµακας µεταβάλλεται ορισµένες φορές µε τα σχήµατα λόγου. Για παράδειγµα, 
στην ειρωνεία ή στη µεταφορά αυτό που συνεπάγεται (entailed) µερικές φορές µπορεί να ακυρώνεται 
από αυτό που υπονοείται, π.χ. (ειρωνικά) Ο Chomsky δεν είναι ποτέ αινιγµατικός µπορεί να υπονοεί ότι 
ο Chomsky είναι πάντα αινιγµατικός (βλ. Levinson 2000, 163).         
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Η προτεραιότητα της Π-Αρχής έναντι της Τ αποδίδεται στη µεγαλύτερη σηµασία που 

έχει το πληροφοριακό περιεχόµενο έναντι της τροποποίησης της έκφρασης.  

Ο Levinson αναγνωρίζει µια τρίτη περίπτωση που τα υπονοήµατα µπορούν να 

µαταιωθούν42:  

 

50. Α: Υπάρχουν καθόλου αποδείξεις εναντίον τους; 

Β: Κάποιες δικές τους αστυνοµικές ταυτότητες είναι πλαστές.  

Προβλεπόµενο διαβαθµίσιµο υπονόηµα που όµως δε διατηρείται: όχι όλες οι 

αστυνοµικές τους ταυτότητες είναι πλαστές. 

 

51. Α: Θα µας κοστίσει δέκα ευρώ να µπούµε µέσα και δεν έχω φέρει ούτε ένα 

 λεπτό.  

Β: Μην ανησυχείς, έχω δέκα ευρώ.  

Προβλεπόµενο (αλλά εξατµισµένο) διαβαθµίσιµο υπονόηµα: Έχω όχι 

περισσότερα από δέκα ευρώ. 

  

Στα παραπάνω παραδείγµατα ο Levinson θεωρεί ότι υπό την πίεση της αρχής της 

Σχέσης ορισµένα υπονοήµατα µπορεί να εξατµιστούν (evaporate). Στις περιπτώσεις 

αυτές, όπως ισχυρίζεται ο Levinson (2000, 52),  υπάρχει ένας συγκεκριµένος στόχος, 

η ικανοποίηση του οποίου εξαντλεί το επικοινωνιακό φορτίο του εκφωνήµατος.  

Η δυνατότητα της µαταίωσης των υπονοηµάτων θέτει το ερώτηµα για το 

ποιος είναι ο χρόνος της παραγωγής τους και της πρόσθεσής τους στο συγκείµενο. Ο 

Levinson προτείνει τη λύση της επισύναψης ετικέτας (tagging) στα συνοµιλιακά 

υπονοήµατα και της τροποποίησης του φίλτρου της συνέπειας, ώστε συνεπαγωγές 

(entailments) που δηµιουργούνται αργότερα να µπορούν να ακυρώσουν υπονοήµατα 

που παρήχθησαν νωρίτερα και είναι ασυνεπή µε αυτές (βλ. Levinson 2000, 51). Η 

µαταίωση των υπονοηµάτων είναι δυνατή, γιατί τα υπονοήµατα κρατιούνται χωριστά 

από άλλες υποθέσεις, ώστε να µπορούν αργότερα να ακυρωθούν από αυθαίρετη 

απόσταση. Σε αυτό το σύστηµα όλα τα δυνάµει υπονοήµατα παράγονται και στη 

συνέχεια φιλτράρονται από µια διαδικασία επαυξητικής πρόσθεσης στο συγκείµενο, 

µόνο αν το κριτήριο της συνέπειας ικανοποιείται (Levinson 2000, 162).  

  

                                                 
42 Τα παραδείγµατα είναι από το Levinson 2000, 51-52. 
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6.4 Η διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας.  

Σε σχέση µε τη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας, ο Levinson (2000) 

αποδέχεται τη θέση του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού. Όµως θεωρεί (βλ. 

Levinson 2000, 241-242) ότι η αποδοχή της θέσης αυτής δε συνεπάγεται ότι θα 

συνταχθούµε µε την προσέγγιση που έχουν οι θεωρητικοί της Συνάφειας για τη 

σηµασιολογία (βλ. 4.3) επειδή: 1) θέλουµε να διατηρήσουµε τη λογική 

/σηµασιολογική συλλογιστική διαδικασία σε ένα άλλο επίπεδο στο οποίο έχει 

συνεισφέρει η πραγµατολογία και 2) αν δεχτούµε τη θέση αυτή, τότε δεν υπάρχει 

τίποτε γλωσσικό ως προς τους συλλογισµούς που παράγονται µε βάση τα 

εκφωνήµατα-πρόκειται απλώς για επεξεργασία νοητικών δοµών. Επίσης, κατά το 

Levinson (2000, 242), η γλωσσική νόηση διαφέρει από την εξωγλωσσική, καθώς οι 

γλωσσικές αναπαραστάσεις έχουν ξεχωριστές  ιδιότητες: γραµµικότητα, γενικότητα, 

δεικτικότητα (indexicality), συγκεκριµένες γραµµατικές κατηγορίες και κατασκευές 

σε κάθε δεδοµένη γλώσσα και πολιτισµικά εξειδικευµένα λεξικά, χαρακτηριστικά τα 

οποία είναι διακριτά από τη «γλώσσα της νόησης». Ακόµη, αν ο πραγµατολογικός 

συλλογισµός δουλεύει µε σηµασιολογικές αναπαραστάσεις και όχι µε νοητικές δοµές, 

τότε αυτό αποτελεί ένα ακόµα επιχείρηµα ότι η πραγµατολογική  συλλογιστική 

(reasoning) είναι γλωσσικά εξειδικευµένη. Εποµένως, ο Levinson διαφοροποιεί τη 

σηµασιολογία της φυσικής γλώσσας από τη «γλώσσα της νόησης» και υποστηρίζει 

ότι πρόκειται για σχέση µεταξύ µη ισοµορφικών δοµών. Η θέση του Levinson (2000, 

372) για τις σηµασιολογικές αναπαραστάσεις είναι ότι αυτές αποτελούν ενδιάµεσα 

σχήµατα (formats) που στο ένα άκρο έχουν διεπαφή µε τη γλωσσική µορφή και στο 

άλλο µε τη γενική νόηση.  

 Ως προς τη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας ο Levinson (2000, 

374-375) προτείνει  να διαχωρίσουµε το θέµα των αναπαραστάσεων από το θέµα του 

τι συνεισφέρουν οι διαδικασίες σε κάθε αναπαράσταση. Έτσι, για το επίπεδο του 

νοήµατος του εκφωνήµατος έχουµε ένα επίπεδο αναπαράστασης, στο οποίο η 

σηµασιολογία συνεισφέρει µη ακυρώσιµο περιεχόµενο, ενώ η πραγµατολογία 

συµµετέχει µε εξ ορισµού συλλογισµούς που µπορούν να ακυρωθούν αργότερα, αν 

θεωρηθούν ασυνεπείς. Η όλη δοµή ερµηνεύεται σηµασιολογικά και µπορεί να 

εµπλουτιστεί περαιτέρω µε πρόσθετους πραγµατολογικούς συλλογισµούς. 

 Η σηµασιολογία κάνει δυο πράγµατα: αποτυπώνει τις συντακτικές δοµές 

πάνω στις κωδικοποιηµένες σηµασιολογικές αναπαραστάσεις και  τις εµπλουτισµένες 
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σηµασιολογικές αναπαραστάσεις πάνω σε λογικές προτάσεις. Η πραγµατολογία 

επίσης κάνει δυο πράγµατα: αποτυπώνει τις αρχικές σηµασιολογικές αναπαραστάσεις 

πάνω στις εµπλουτισµένες και τις λογικές προτάσεις πάνω σε επιπρόσθετες λογικές 

προτάσεις. Οι σηµασιολογικές και πραγµατολογικές διαδικασίες συνυφαίνονται. 

Έτσι, σύµφωνα µε αυτή τη θέση, οι αναπαραστάσεις γίνονται υβριδικές 

σηµασιολογικο-πραγµατολογικές οντότητες43. Παράλληλα, η σηµασιολογία και η 

πραγµατολογία παραµένουν διακριτά υποσυστήµατα ή συστατικά (modules -

components).   

 Ο Levinson διαφοροποιείται και από το καθιερωµένο αρχιτεκτονικό σχήµα 

του Chomsky, το οποίο έχει υιοθετήσει η ευρεία γλωσσολογική κοινότητα. Σύµφωνα 

µε αυτό (βλ. Levinson 2000, 243-244), η θεωρία αποτελείται από ένα σύνολο 

συστατικών (Α, Β, Γ κ.ο.κ), τα οποία από µόνα τους καθορίζουν τη λογική σειρά του 

«ελέγχου» (control). Η εικόνα της αρχιτεκτονικής της γλωσσολογικής θεωρίας του 

Chomsky είναι κοµψή, γιατί µας απαλλάσσει από την ανάγκη να έχουµε µια θεωρία 

ελέγχου, δηλαδή µια ανεξάρτητη θεωρία που να καθορίζει πώς µπορούν να 

διεπιδρούν τα συστατικά.  

 Ωστόσο, κατά το Levinson, αν δεχτούµε την πραγµατολογική εισβολή, η 

αρχιτεκτονική αυτή δε µπορεί να διατηρηθεί, τουλάχιστον ως προς τις σχέσεις µεταξύ 

της σηµασιολογίας και της πραγµατολογίας. Η πρόταση του Levinson (2000, 244) 

είναι να απορρίψουµε το µονόλογο µεταξύ των συστατικών και να τον 

αντικαταστήσουµε µε διάλογο-να επιτρέψουµε στα συστατικά να συνδιαλέγονται πιο 

ελεύθερα µεταξύ τους. Για παράδειγµα, η σηµασιολογική επεξεργασία προχωρά 

µέχρι ενός σηµείου, στη συνέχεια η πραγµατολογική επεξεργασία καλείται και µετά η 

σηµασιολογική επεξεργασία συνεχίζει. Όπως προαναφέραµε, τα συστατικά 

παραµένουν διακριτά µεταξύ τους. ∆ηλαδή, η σηµασιολογία λειτουργεί µε βάση τις 

λογικές µονοτονικές αρχές (monotonic principles), ενώ η πραγµατολογία λειτουργεί 

βάσει µη µονοτονικών (nonmonotonic) συλλογισµών που έχουν τη δυνατότητα 

                                                 
43 Πέρα από τις κατασκευές εισβολής που έχει επισηµάνει ο Levinson (2000), υπάρχουν επιπρόσθετες 
διεπιδράσεις, π.χ. ο ρόλος της πραγµατολογίας για την άρση της αµφισηµίας. Εποµένως, όση 
περισσότερη ισχύ αναγνωρίζουµε στην πραγµατολογική θεωρία, τόσο λιγότερο πλούσιο χρειάζεται να 
είναι το κωδικοποιηµένο περιεχόµενο, το οποίο ίσως να µην µπορεί να προσδιορίσει κάτι που να 
µοιάζει µε ΛΜ (βλ. Levinson 2000, 375). To ερώτηµα που τίθεται είναι: ποια θα είναι η µορφή µιας 
τέτοιας αναπαράστασης. Αν αναγνωρίσουµε µια διευρυµένη συµµετοχή της πραγµατολογίας στον 
προσδιορισµό του νοήµατος και αντίστοιχα δεχτούµε µια συρρικνωµένη σηµασιολογία, τότε θα πρέπει 
να θεωρήσουµε τις σηµασιολογικές αναπαραστάσεις ως περισσότερο «ανοιχτές δοµές» και τις 
κωδικοποιηµένες σηµασίες γενικές και σκελετικές (βλ. Levinson 2000, 375-376).   
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µαταίωσης (defeasibility). Άρα, στο αρχιτεκτονικό σχήµα που προτείνει ο Levinson 

χρειάζεται µια θεωρία ελέγχου.  

 Η θεωρία ελέγχου που προτείνει ο Levinson (2000, 245) είναι η εξής. 

∆ιατηρούµε την προτεραιότητα της σηµασιολογίας: η σηµασιολογία καλείται πρώτη 

και στη συνέχεια η πραγµατολογία. Ο σηµασιολογικός επεξεργαστής εντοπίζει 

σκανδάλες (triggers) που ενεργοποιούνται τοπικά και καλούν την πραγµατολογία. Ο 

συλλογισµός εκτελείται χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στην πλήρη λογική µορφή του 

εκφωνήµατος, ενώ παράλληλα την επίβλεψη όλης της διαδικασίας την έχει η 

σηµασιολογία, που χρησιµοποιεί τον συνθετικό µηχανισµό για να χτίζει τις εντάσεις 

και τις εκτάσεις. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι εκτάσεις µπορούν να προσδιορίζονται 

µερικώς από την πραγµατολογία.   

  

 

6.5 Κριτική. 

Βασική θέση του βιβλίου του Levinson Presumptive meanings. The theory of 

Generalized Conversational Implicature (2000) είναι ότι πέρα από τα δυο 

καθιερωµένα επίπεδα νοήµατος, το επίπεδο του νοήµατος της πρότασης (sentence 

meaning) και το επίπεδο του νοήµατος του οµιλητή (speaker meaning), υπάρχει ένα 

τρίτο επίπεδο, το επίπεδο του νοήµατος του εκφωνήµατος (utterance meaning). Το 

επίπεδο αυτό προσδιορίζεται από τις τρεις ευρετικές αρχές (Π-, Πλ- και Τ-Αρχή). Η 

έννοια της «χαρακτηρισµένης» και «µη χαρακτηρισµένης» έκφρασης που 

χρησιµοποιεί ο Levinson για να ορίσει την Πλ- και την Τ-Αρχή, προϋποθέτει µια εξ 

ορισµού/στερεοτυπική επικοινωνιακή κατάσταση και µια µη στερεοτυπική/ 

χαρακτηρισµένη επικοινωνιακή κατάσταση αντίστοιχα. Οι προϋποθέσεις πάνω στις 

οποίες ο Levinson στηρίζει τη δεύτερη και την τρίτη ευρετική διαδικασία δεν 

ορίζονται, αλλά επαφίεται στον αναγνώστη να τις προσδιορίσει διαισθητικά. Έτσι, ο 

Levinson προϋποθέτει, χωρίς να ερµηνεύει, το συσχετισµό µεταξύ της µορφής του 

εκφωνήµατος, του υπονοήµατος  και της επικοινωνιακής κατάστασης.  

Επίσης, η θεωρία του Levinson δεν προβλέπει σε ποια επικοινωνιακή περίπτωση 

θα χρησιµοποιηθεί µια έκφραση από ένα σύνολο συνώνυµων εκφράσεων, που όµως 

εκφράζουν λεπτές σηµασιολογικές διαφορές και µεταφέρουν ενδεχοµένως 

διαφορετικές συνδηλώσεις π.χ. παχουλός, χοντρούλης, γεµάτος, αφράτος (βλ. Croft & 

Cruse 2004, 40).  
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Επιπλέον, υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ως προς τη φύση των Π- και Πλ- 

συλλογισµών. Τα γένη των υπονοηµάτων που εξετάζει ο Levinson είναι διαφορετικής 

φύσης και περιλαµβάνονται διαφορετικές διαδικασίες στην παραγωγή τους. Τα Π-

υπονοήµατα βασίζονται στη δοµή του Λεξικού. Η διατήρηση ή η ακύρωσή των Π-

υπονοηµάτων κρίνεται µε βάση το συγκείµενο. Ωστόσο, κατά το Levinson (2000) το 

συγκείµενο δε συµµετέχει στην παραγωγή τους (βλ. όµως παρακάτω). Για την 

παραγωγή των Πλ-υπονοηµάτων τα εισαγόµενα στη συλλογιστική διαδικασία είναι η 

γλωσσική µορφή και το περιεχόµενο του εκφωνήµατος, το συγκείµενο και, 

ενδεχοµένως, το γνωστικό υπόβαθρο του ακροατή, οι υποθέσεις που έχει για τον 

κόσµο. Για παράδειγµα, στο εκφώνηµα (9) 

 

52. Αν είναι κλειδωµένη η πόρτα, έχω κλειδιά. 

 

η ακύρωση του Πλ-υπονοήµατος (τελειοποίηση του υποθετικού) βασίζεται στις 

υποθέσεις του ακροατή για τον κόσµο και όχι στο συγκεκριµένο συγκείµενο. Επίσης, 

η επιλογή της ερµηνείας του και στα παρακάτω παραδείγµατα (53) γίνεται µε βάση 

τη συνεξέταση της γλωσσικής δοµής και του συγκειµένου:  

  

53. Βλέπει τηλεόραση και καπνίζει.  

 

Στο παράδειγµα (53) το και µπορεί να έχει την ερµηνεία του λογικού συνδέσµου &, 

του και µετά, και συγχρόνως, και γι’ αυτό και η επιλογή µιας συγκεκριµένης 

ερµηνείας γίνεται µε βάση το συνυπολογισµό του συγκειµένου. Άρα, απαιτούνται και 

εξωγλωσσικοί παράγοντες για την παραγωγή των Πλ-υπονοηµάτων (ο 

συνυπολογισµός  του συγκειµένου και το γνωστικό υπόβαθρο των συνοµιλητών). 

Εφόσον ο ακροατής πρέπει να συνυπολογίσει όλους αυτούς τους παράγοντες για την 

παραγωγή των Πλ-υπονοηµάτων κατά πόσο γίνεται εξ ορισµού η παραγωγή τους; Τα   

Επίσης, ως προς τα Τ-υπονοήµατα είναι αναµενόµενο να βρούµε διαγλωσσικές 

διαφορές µεταξύ εκφράσεων που θεωρούνται χαρακτηρισµένες σε µια γλώσσα και µη 

χαρακτηρισµένες σε κάποια άλλη.  

Η διαφορά των Π- και Πλ-υπονοηµάτων µας οδηγεί στο ερώτηµα: ποια είναι 

η φύση των ΓΣΥ; Ο Levinson εντάσσει στα παραδείγµατα που χρησιµοποιεί ΓΣΥ που 

θα µπορούσαν να θεωρηθούν καθολικά. Εξάλλου, ο ίδιος ορίζει ότι τα ΓΣΥ έχουν µια 

σταθερή και προτιµώµενη σηµασία και δηλώνει ότι το ορόσηµο τους είναι η έλλειψη 
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διαγλωσσικής και δια-συγκειµενικής ποικιλίας (Levinson 2000, 118). Αν δεχτούµε 

ότι ο Levinson, επηρεασµένος από τη θεωρία της γενετικής-µετασχηµατιστικής 

γραµµατικής, επιχειρεί να διαµορφώσει µια τυπολογία καθολικών αρχών και 

παραµέτρων των ΓΣΥ, τότε η θεωρία του θα αντιµετωπίσει τα ίδια προβλήµατα µε τη 

γενετική-µετασχηµατιστική σύνταξη σχετικά µε τη διάκριση αρχών-παραµέτρων, τη 

δυσκολία ανεύρεσης και διατύπωσης καθολικών αρχών κ.λ.π.  

Η ιεραρχική κλίµακα του Levinson (βλ. 2.4) ορίζει τη διάταξη της πρόσθεσης 

των υπονοηµάτων στο συγκείµενο σε περιπτώσεις ασυνέπειας µεταξύ τους. Ας δούµε 

το παρακάτω παράδειγµα (Capone 2001, 6):  

 

54. A: Give me some ice, please. 

      B: Sure. 

  

Ο Capone παρατηρεί ότι το εκφώνηµα του οµιλητή Α παράγει δυο υπονοήµατα, 

το Π-υπονόηµα give me not all ice και το Πλ-υπονόηµα give me a couple of ice cubes. 

Τα δυο είδη υπονοηµάτων είναι συµβατά µεταξύ τους, αλλά το Πλ-υπονόηµα είναι 

περισσότερο εξέχον από το Π-, γιατί το Πλ-υπονόηµα είναι πιο σχετικό σύµφωνα µε 

το σκοπό της συζήτησης. Αυτό που δεν εξετάζεται από το Levinson είναι τι συµβαίνει 

όταν οι τρεις αρχές παράγουν συνεπή µεταξύ τους υπονοήµατα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, όπως στο παράδειγµα (54), όλα τα συµβατά υπονοήµατα προστίθενται 

στο συγκείµενο, αλλά κάποια ενδέχεται να είναι περισσότερο εξέχοντα από άλλα και 

αυτή η ιδιότητά τους ρυθµίζεται από την αρχή της Σχέσης (Relation) του Grice 

συγκριτικά προς το σκοπό της συζήτησης ή από την αρχή της Συνάφειας της θεωρίας 

των Sperber και Wilson.  Η αρχή της Σχέσης/της Συνάφειας έχει σηµαντικό ρόλο, 

πέρα από τη µαταίωση υπονοηµάτων (βλ. (55)), και για την εξέχουσα προβολή των 

σχετικών/συναφών υπονοηµάτων σε σύγκριση µε άλλα υπονοήµατα που δε 

θεωρούνται σχετικά/συναφή (βλ. (54)).  

Ας δούµε όµως τα παρακάτω παραδείγµατα: 

 

55.   Α: Θέλω να κάνω µπάνιο. Το νερό είναι ζεστό; 

    Β: Το νερό είναι καυτό. 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα (55) µε βάση τη θεωρία του Levinson πρέπει να παραχθεί  

εξ ορισµού το υπονόηµα όχι καυτό, δηλαδή ο Α θέλει να κάνει µπάνιο µόνο αν το 
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νερό είναι ζεστό και όχι καυτό. Ωστόσο, διαπιστώνουµε ότι στο παραπάνω 

παράδειγµα η λέξη ζεστό διατηρεί τη σηµασιολογική της σηµασία τουλάχιστον ζεστό 

και συνεπώς το εξ ορισµού υπονόηµα όχι καυτό δεν παράγεται. Αυτό αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι οι φυσικοί οµιλητές συµπεραίνουν ότι ο Α θα κάνει µπάνιο µε 

καυτό νερό και δεν  υπάρχει συγκειµενική ή λεκτική ακύρωση του υπονοήµατος. Ας 

υποθέσουµε ότι στον παραπάνω διάλογο (55) υπάρχει η συγκειµενική υπόθεση ότι ο 

οµιλητής Α δεν κάνει µπάνιο µε καυτό νερό. Σε αυτή την περίπτωση θα παραχθεί το 

υπονόηµα όχι καυτό εφόσον οι φυσικοί οµιλητές συµπεραίνουν ότι ο Α δε θα κάνει 

µπάνιο. Ας δούµε ένα άλλο  παράδειγµα: 

 

56.   Α: Θέλω να πιω καφέ. Ο καφές είναι ζεστός; 

         Β: O καφές είναι καυτός. 

 

Το (56) έχει την ίδια γλωσσική δοµή και µορφή (εκτός των ουσιαστικών νερό και 

καφές) µε το (55). Ωστόσο, φαίνεται ότι στο (56) το υπονόηµα όχι καυτός παράγεται, 

γιατί οι φυσικοί οµιλητές συµπεραίνουν ότι ο Α δε θα πιει καφέ, εφόσον αυτός είναι 

καυτός. Παρατηρούµε ότι σε δυο παραδείγµατα που έχουν την ίδια γλωσσική δοµή 

και µορφή και το µόνο που αλλάζει είναι τα λεξικά στοιχεία νερό, καφές, στη µια 

περίπτωση (55) δεν παράγεται υπονόηµα, ενώ στην άλλη (56) παράγεται. Η διαφορά 

αυτή µπορεί να αποδοθεί στις γενικές υποθέσεις για τον κόσµο. Από τα παραπάνω 

διαπιστώνουµε: 1) ότι η εισβολή των γνώσεων υπόβαθρου ή των συγκειµενικών 

υποθέσεων συµβάλλει στην παραγωγή ή µη των διαβαθµίσιµων υπονοηµάτων σε 

αντίθεση µε το Levinson (2000, 155) που δέχεται ότι οι συγκειµενικές υποθέσεις 

µπορούν µόνο να ακυρώσουν διαβαθµίσιµα υπονοήµατα και όχι να συµβάλουν στην 

παραγωγή τους και άρα η παραγωγή των διαβαθµίσιµων υπονοηµάτων δεν είναι τόσο 

στεγανή όσο ισχυρίζεται ο Levinson. 2) Υπάρχει ιεράρχηση: οι στερεότυπες γνώσεις 

υπόβαθρου παρακάµπτονται αν είναι ασύµβατες µε πιο συγκεκριµένες γνώσεις 

υπόβαθρου/συγκειµενικές υποθέσεις.      

H διαφορά µεταξύ των παραδειγµάτων (55-56) και αυτών που παρουσιάζει ο 

Levinson (50-51) είναι η εξής: στα παραδείγµατα του Levinson (50-51) η εξάτµιση 

του υπονοήµατος γίνεται στην απάντηση, όταν έχει αναγνωριστεί το σχέδιο του 

οµιλητή, ενώ δε θίγεται το θέµα αν υπάρχει εξάτµιση του υπονoήµατος και στη 

διαβαθµίσιµη αξία του εκφωνήµατος όπου διατυπώνεται το σχέδιο του οµιλητή. Στο 

παράδειγµα (55) και στο (56) µε τη συγκειµενική υπόθεση η εξάτµιση του 
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υπονοήµατος γίνεται στην ερώτηση όπου τίθεται και το κατώτερο όριο βάσει του 

οποίου θα ικανοποιηθεί ο στόχος. ∆εύτερον, το αξίωµα της Σχέσης δεν ενεργεί µόνο 

τοπικά, αλλά υπάρχει συντονισµός των συγκεκριµένων δεδοµένων και στόχων του 

διαλόγου µε γνώσεις υπόβαθρου και µε συγκειµενικές υποθέσεις, εφόσον αυτές 

υπάρχουν για την παραγωγή ή µη των υπονοηµάτων.    

Από τα παραπάνω προκύπτει το ερώτηµα αν µια γενικότερη και πιο αφηρηµένη 

νοητική αρχή, π.χ. η αρχή της συνάφειας, έχει το συνολικό έλεγχο της διαδικασίας. 

Παράλληλα αυτή η γενικότερη αρχή µπορεί να στηρίζεται σε επιµέρους µηχανισµούς 

που παράγουν και ερµηνεύουν συγκεκριµένους τύπους υπονοηµάτων στο επίπεδο του 

ρητού νοήµατος.  

Από την άλλη, η ύπαρξη εξαιρέσεων στην παραγωγή εξ ορισµού υπονοηµάτων 

αποτελεί πρόβληµα για τον ορισµό του Levinson (2000) και φαίνεται ότι τα ΓΣΥ 

ίσως να µην έχουν το γενικευµένο και στεγανό χαρακτήρα που τους αποδίδει. 

Επιπλέον, διαπιστώνουµε ότι στις περιπτώσεις µε ΓΣΥ που εφαρµόζεται το αξίωµα 

της Σχέσης οι γνώσεις υπόβαθρου και οι συγκειµενικές υποθέσεις µπορούν να 

ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν την παραγωγή των υπονοηµάτων, σε 

αντίθεση µε το Levinson (2000) που δίνει στις συγκειµενικές υποθέσεις και στις 

γνώσεις υπόβαθρου ρόλο ελεγκτικό: το συγκείµενο κατά το Levinson µπορεί µόνο να 

διατηρεί ή να ακυρώνει τα υπονοήµατα που έχουν παραχθεί, χωρίς όµως να µπορεί να 

συµβάλει ή να αποτρέψει την παραγωγή τους. Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι η 

αρχή της Σχέσης αποκτά τον έλεγχο της όλης διαδικασίας και εκτελεί σύνθετες 

νοητικές διεργασίες που συνδυάζουν συγκεκριµένα δεδοµένα και στόχους µε 

γενικότερες γνώσεις υπόβαθρου και συγκειµενικές υποθέσεις. Πάντως το θέµα 

παραµένει ανοικτό προς περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος, η αναγνώριση των στόχων 

του οµιλητή από τον ακροατή και η παραγωγή ή η εξάτµιση των ΓΣΥ υποδεικνύουν 

ότι υπάρχει παράλληλη επεξεργασία και διαρκής έλεγχος των δεδοµένων, 

αλληλοτροφοδοσία των διαδικασιών και αναγωγή στα αντίστοιχα υποσυστήµατα 

κάθε φορά. 

 

 

7. Σύνοψη των κριτηρίων για τη διάκριση των επιπέδων του νοήµατος.  

Συνοπτικά τα κριτήρια που έχουν προταθεί για τη διάκριση αυτού που λέγεται από τα 

ΕΣΥ είναι τα εξής:   
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1. Το ρητό νόηµα περιέχει τη ΛΜ ως γνήσιο υποσύνολο (Sperber & Wilson 

1986, 181). 

2.  Το ρητό νόηµα προσδιορίζει µια µοναδική και ολοκληρωµένη λογική 

πρόταση (Sperber & Wilson 1986, 179, Carston 1988). 

3. Το ρητό νόηµα εκφράζει την ελάχιστη λογική πρόταση που µπορεί να λάβει 

τιµές αληθείας.  

4. Το ρητό νόηµα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από τα υπονοήµατα 

(Carston 1988, 158). 

5. To ρητό νόηµα εµπίπτει στο πεδίο θεώρησης (scope) των λογικών τελεστών 

(Recanati 1989, 321-325).  

6. Το ρητό νόηµα αντιστοιχεί στην προθεωρητική διαίσθηση σχετικά µε το τι 

ειπώθηκε (Recanati 1989, 310). 

7. Το περιεχόµενο διακρίνεται µε βάση τις διαδικασίες που το παράγουν και µε 

βάση τις σηµασιολογικές ιδιότητες που αυτό έχει (Levinson 2000).  

 

 Ο Levinson (2000, 196-197) υποστηρίζει ότι τα κριτήρια που έχουν 

προταθεί αποτυγχάνουν να κάνουν µια σαφή διάκριση µεταξύ του ρητού νοήµατος 

και των υπονοηµάτων (ΕΣΥ). Ως προς το κριτήριο (1) κάθε υπονόηµα µπορεί να 

προστεθεί στο ρητό νόηµα και είναι περισσότερο θέµα του ερευνητή πώς θα 

διατυπώσει το συλλογισµό. Το κριτήριο (2) είναι αναγκαίο, αλλά όχι επαρκές. Το 

κριτήριο (3) απορρίπτεται από τους Sperber και Wilson (1986, 189), την Carston 

(1988) και το Recanati (1989), γιατί το ρητό νόηµα αναπτύσσεται έως ότου είναι 

αρκετά πληροφοριακό, ώστε να συµµετέχει σε περαιτέρω πραγµατολογικούς 

συλλογισµούς. Σύµφωνα µε το κριτήριο (4), αυτό που υπονοείται δεν πρέπει να 

συνεπάγεται το ρητό νόηµα. Αλλά αυτό είναι θέµα του πώς ο ερευνητής θα 

διατυπώσει το συλλογισµό. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις που το ρητό νόηµα δε 

συνεπάγεται αυτό που ειπώθηκε. Για παράδειγµα, το εκφώνηµα δεν έχω πάρει πρωινό 

σήµερα δε συνεπάγεται ότι δεν έχω πάρει πρωινό ποτέ. Ως προς το κριτήριο (5) 

υπάρχουν προβλήµατα, γιατί το ίδιο Π-υπονόηµα άλλοτε εµπίπτει και άλλοτε να δεν 

εµπίπτει στο πεδίο θεώρησης της άρνησης (π.χ. ο Γιάννης δεν έχει τρία παιδιά, έχει 

δυο vs. Ο Γιάννης δεν έχει τρία παιδιά, έχει τέσσερα). Ως προς το (6), από µη 

συνεργατικές επικοινωνιακές περιστάσεις (π.χ. στο δικαστήριο) διαπιστώνουµε ότι οι 

προθεωρητικές µας διαισθήσεις για αυτό που ειπώθηκε σχετίζονται µε το κλίµα της 

επικοινωνιακής περίστασης.  
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 Τέλος, το κριτήριο του Levinson (2000) διακρίνει δυο τύπους 

περιεχοµένου, το σηµασιολογικό νόηµα από το νόηµα που παράγεται 

πραγµατολογικά, αλλά δε µας βοηθά στη διάκριση µεταξύ των ΓΣΥ και των ΕΣΥ. 

Γιατί, όπως φαίνεται στην παραγωγή τους µπορούν να εισβάλλουν οι γνώσεις 

υπόβαθρου και οι συγκειµενικές υποθέσεις. Επίσης, τα ΓΣΥ «εξατµίζονται» υπό την 

πίεση της αρχής της Σχέσης. Καταλήγουµε ότι δεν έχουν ακόµα διατυπωθεί κριτήρια 

που θα µας εξασφαλίζουν µε σαφήνεια τη διάκριση ΓΣΥ-ΕΣΥ.  

 

 

8. ∆ιαβαθµίσιµα ΓΣΥ.  

Η περίπτωση των διαβαθµίσιµων ΓΣΥ αποτελεί ένα διαφιλονικούµενο ζήτηµα γύρω 

από το οποίο έχουν εκφραστεί διαφορετικές απόψεις. Ειδικότερα, ο Levinson (2000) 

υποστηρίζει ότι η παραγωγή των διαβαθµίσιµων υπονοηµάτων είναι πάντα σταθερή, 

εφόσον είναι αποτέλεσµα της δοµής του Λεξικού. Επίσης θεωρεί ότι αυτά ανήκουν 

στο επίπεδο τύπου του εκφωνήµατος. Ο Horn (2003, 10) διαφωνεί µε το Levinson και 

υποστηρίζει ότι τα ΓΣΥ ανήκουν στο νόηµα του οµιλητή (speaker’s meaning). 

Επίσης, θεωρεί ότι τα υπονοήµατα δε συµµετέχουν στις συνθήκες αληθείας. Κατά το 

Horn (2003, 9-10) στο παρακάτω παράδειγµα (57), µόνο όταν γίνει η επεξεργασία 

του ισχυρότερου στοιχείου της διαβαθµίσιµης κλίµακας, γίνεται και η αναδροµική 

επαναπροσαρµογή του ασθενούς στοιχείου της κλίµακας, ώστε να συµπεριλάβει ένα 

ανώτερο όριο στη σηµασιολογία του, π.χ. το κάποιοι επανερµηνεύεται ως κάποιοι 

αλλά όχι όλοι.   

 

57. Αν κάποιοι φίλοι µου έρθουν στο πάρτυ, θα είµαι χαρούµενος, αλλά αν  

έρθουν όλοι, θα έχω πρόβληµα. 

 

 Ωστόσο, κατά το Horn (2003, 2) το ανώτερο όριο της διαβαθµίσιµης αξίας 

παράγεται πραγµατολογικά και αποτελεί υπονόηµα. Εποµένως, σε αντίθεση µε τον 

ισχυρισµό του Horn ότι τα υπονοήµατα δεν προσδιορίζουν τις συνθήκες αληθείας, η 

παραπάνω πρόταση αποτελεί αντίφαση, εκτός αν δεχτούµε την εισβολή της 

πραγµατολογίας. 

     Η Carston (1999, 173-174) εξετάζει σύντοµα τα αριθµητικά και καταλήγει ότι 

αυτά έχουν µια σηµασία, ενώ οι διαφορετικές ερµηνείες των αριθµητικών σε 

διαφορετικά συγκείµενα αποδίδονται στην αρχή της Συνάφειας. Με αφορµή τις 
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παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα αριθµητικά, η Carston (1999, 173-174) θεωρεί 

ότι το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα διαβαθµίσιµα υπονοήµατα.   

 Η κοινή ιδέα στις θέσεις που έχουν εξεταστεί µέχρι εδώ είναι ότι το µη ρητά 

εκπεφρασµένο νόηµα του εκφωνήµατος είναι παράγωγο πραγµατολογικών 

διαδικασιών που συνυφαίνονται µε τη γλωσσική µορφή. Η παρακάτω προσέγγιση 

αποτελεί µια προσπάθεια να απορροφήσει τα διαβαθµίσιµα υπονοήµατα (στο εξής 

∆Υ) στο γραµµατικό σύστηµα.     

 

 

8.1 Τα διαβαθµίσιµα υπονοήµατα ως εξαγόµενο του γραµµατικού συστήµατος 

(Chierchia 2001). 

Ο Chierchia (2001) διερευνά τη σύνδεση µεταξύ των ∆Υ και των στοιχείων 

αρνητικής πολικότητας (negative polarity items) (στο εξής ΣΑΠ). Οι βασικές ιδέες 

που κατά τον Chierchia συνδέουν τα ΣΑΠ και τα ∆Υ είναι οι εξής. Πρώτον τα ΣΑΠ 

και τα ∆Υ συσχετίζονται, καθώς και τα δυο περιλαµβάνουν µια σύγκριση µεταξύ 

αυτών και των σχετικών εναλλακτικών τους στοιχείων και δεύτερον, γιατί και τα δυο 

ενισχύουν (strengthen) το νόηµα. Αναλυτικότερα, τα ΣΑΠ είναι τα χαρακτηρισµένα 

εναλλακτικά στοιχεία βασικών µορφών, των αορίστων, και χρησιµοποιούνται γιατί 

είναι περισσότερο πληροφοριακά απ’ ό,τι είναι οι βασικές τους µορφές, καθώς 

επιτελούν κάποιο είδος διεύρυνσης πεδίου (domain expansion). Η βασική λειτουργία 

των ΣΑΠ είναι η ενίσχυση του νοήµατος σε περιβάλλοντα αρνητικής κατωφερούς 

συναγωγής (downward entailing) (στο εξής ΚΣ), καθώς γίνεται τοπική σύγκριση του 

βαθµού της πληροφοριακότητάς τους σε σχέση µε ένα σύνολο ανταγωνιστών. Για τα 

∆Υ η σύγκριση επιτελείται µεταξύ των  στοιχείων µιας κλίµακας, ενώ για τα ΣΑΠ η 

σύγκριση γίνεται µε τα αόριστα. Η γενίκευση στην οποία καταλήγει ο Chierchia 

(2001, 15) είναι ότι:  

 

58. Τα «συνηθισµένα» (ordinary) ∆Υ συστηµατικά αναστέλλονται στα ίδια 

περιβάλλοντα που νοµιµοποιούν στοιχεία όπως το any. 

 

         Επιπλέον, ο Chierchia αντιτίθεται στην καθιερωµένη άποψη σύµφωνα µε την 

οποία τα ∆Υ υπολογίζονται συνολικά/σφαιρικά (globally), δηλαδή αφού πρώτα η 

γραµµατική έχει ολοκληρώσει το έργο της. Αντίθετα, ο Chierchia (2001, 2) 

ισχυρίζεται ότι τα ∆Υ δεν υπολογίζονται αφού οι προτάσεις λάβουν πρώτα τιµές 
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αληθείας, αλλά υποστηρίζει ότι τα ∆Υ υπολογίζονται φράση-φράση συγχρόνως µε τις 

συνθήκες αληθείας. Με άλλα λόγια, τα ∆Υ εισάγονται τοπικά (locally) και 

προβάλλονται προς τα πάνω, όπως συµβαίνει µε την καθιερωµένη σηµασιολογική 

επαναδροµή (semantic recursion) και συνεπώς τα ∆Υ είναι µέρος της γραµµατικής. Η 

διαδικασία είναι η εξής (βλ. Chierchia (2001, 48)): κάθε φορά που συναντάµε µια 

διαβαθµίσιµη αξία, εισάγουµε και το αντίστοιχο υπονόηµα. Αυτό διατηρείται έως 

ότου συναντήσουµε µια λειτουργία που αντιστρέφει τη µονοτονικότητα (monoto-

nicity). Tότε, αφαιρούµε τα υπονοήµατα που έχουν εισαχθεί και επιτελούµε µια 

τοπική επαναδιάρθρωση (recalibration). Η όλη διαδικασία είναι σα να περνάνε οι 

φράσεις µέσα από ένα πραγµατολογικό υποσύστηµα, π.χ. ένα υποσύστηµα που είναι 

ευαίσθητο στην ποσότητα των πληροφοριών των σχετικών εναλλακτικών στοιχείων.  

Ωστόσο, υπάρχουν αντιρρήσεις σε τρεις βασικές θέσεις του Chierchia (2001). 

Πρώτον, ο Chierchia (2001, 17-18, 27-28) διακρίνει δυο είδη υπονοηµάτων: η θετική 

κλίµακα παράγει «άµεσα» (direct) ∆Υ, ενώ η αρνητική κλίµακα και τα περιβάλλοντα 

ΚΣ παράγουν «έµµεσα» (indirect) ∆Υ, τα οποία θεωρεί ασθενέστερα από τα 

αντίστοιχα θετικά υπονοήµατα. Για τον Chierchia (2001, 28) απόδειξη ότι υπάρχουν 

έµµεσα υπονοήµατα είναι ότι στην παρακάτω πρόταση οι διαισθήσεις µας για την 

παραγωγή υπονοήµατος στο (59) δεν είναι στέρεες, εφόσον κατανοούµε ότι µπορεί 

να µου έχουν µείνει κάποια σπίρτα ή όχι: 

 

59. ∆εν µου έχουν µείνει πολλά σπίρτα.   

 

Η πραγµατολογική προσέγγιση δεν κάνει διάκριση µεταξύ άµεσων και 

ισχυρών υπονοηµάτων από τη µια και έµµεσων και ασθενών από την άλλη. Ο Horn 

(2003, 13) θεωρεί ότι δεν αποδεικνύεται αυτός ο ισχυρισµός του Chierchia, γιατί οι 

διαισθήσεις µας σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάντα στέρεες και αποδίδει την 

ασταθή διαίσθηση που ενδεχοµένως υπάρχει για το παράδειγµα (59) στη δυνατότητα 

ακύρωσης του υπονοήµατος και στην απροσδιοριστία. Επιπλέον, ο Ηοrn παραθέτει 

τον Chomsky (βλ. Horn 2003, 14) ο οποίος θεωρεί το συλλογισµό στο (60) όχι πολλά 

+> κάποια ως ισχυρότερο από κάποια άλλα υπονοήµατα.  

 

60. α. ∆εν βρήκαν το στόχο πολλά βέλη. 

      β. Κάποια βέλη βρήκαν το στόχο. 
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 ∆εύτερον, ο Chierchia (2001) στηριζόµενος στο διπλό ρόλο των τελεστών ΚΣ 

που αφενός νοµιµοποιούν τα ΣΑΠ και αφετέρου αναστέλλουν τα ∆Υ προσπαθεί να 

ενοποιήσει τα δυο φαινόµενα µε βάση τη συνθετική σηµασιολογία (compositional 

semantics). Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι όπως τα ΣΑΠ ενισχύουν ένα αρνητικό 

υπονόηµα, έτσι και τα θετικά υπονοήµατα πρέπει να οδηγούν στην ενίσχυση (βλ. 

Chierchia 2001, 28-30).  

Ο Horn (2003, 15-16) αντιτίθεται στην παραπάνω θέση του Chierchia και 

ισχυρίζεται ότι τα ∆Υ συγκεκριµενοποιούν τη δήλωση του οµιλητή, αλλά δεν την 

ενισχύουν, όπως συµβαίνει µε τα υπονοήµατα της αρχής της Σχέσης (R-implicatures) 

στο µοντέλο του. Κατά το Horn (2003, 16) οι διαβαθµίσιµες αξίες επικοινωνούν ένα 

περισσότερο συγκεκριµένο, αλλά ασθενέστερο νόηµα, π.χ.: 

 

61. Είναι πιθανόν να ολοκλήρωσε την εργασία. 

   +> Είναι πιθανόν αλλά όχι σίγουρο ότι ολοκλήρωσε την εργασία. 

 

Επίσης, ως προς τον ισχυρισµό του Chierchia ότι τα ΣΑΠ ενισχύουν το νόηµα, ο 

Horn (2003, 17) εξετάζει διάφορες περιπτώσεις και καταλήγει ότι τα εµφατικά 

(emphatic) ΣΑΠ ενισχύουν το νόηµα, ενώ τα «attenuators» ΣΑΠ όχι. Π.χ. η πρόταση 

δεν θα ανανήψει ποτέ είναι ισχυρότερη από την πρόταση δεν θα ανανήψει, αλλά η 

πρόταση δεν έχει ακόµα ανανήψει δεν είναι ισχυρότερη από την πρόταση δεν έχει 

ανανήψει.  

Τρίτον, ο Chierchia (2001, 15) καταλήγει στη γενίκευση ότι σε περιβάλλοντα 

ΚΣ και άρνησης η παραγωγή των υπονοηµάτων αναστέλλεται (βλ. (58)). Σε αντίθεση 

µε τον Chierchia (2001), ο Levinson (2000: 254-255) παρατηρεί ότι η άρνηση και οι 

άλλοι τελεστές ΚΣ στην ουσία δε µπλοκάρουν τα υπονοήµατα που παράγονται από 

τη θετική κλίµακα, π.χ. <all, many, some>, αλλά αντιστρέφουν τις κλίµακες και έτσι 

παράγονται υπονοήµατα βάσει µιας κλίµακας ανεστραµµένης, π.χ. <none, not many, 

not all>. Επίσης, ο Horn (2003, 14, υποσ.5) σηµειώνει ότι παρόλο που ο Chierchia 

παρατηρεί ότι οι τελεστές κατωφερούς συναγωγής αντιστρέφουν τις κανονικές 

συναγωγές, δεν αναγνωρίζει ότι για τον ίδιο λόγο αντιστρέφονται και οι κλίµακες και 

τα ∆Υ, γεγονός που καθιστά την περιγραφική γενίκευση στο (58) µη αποδεκτή. 

Επίσης, ο Horn (2003, 18) παρατηρεί ότι δε νοµιµοποιούν την πολικότητα όλα τα 

περιβάλλοντα ΚΣ ούτε όλα τα φαινόµενα πολικότητας αντιστρέφουν τις κλίµακες 

(π.χ. υποτακτική, προστακτική, τροπικά). Συνεπώς, ο προτεινόµενος συσχετισµός 
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µεταξύ της νοµιµοποίησης των ΣΑΠ και της παραγωγής ή της αναστολής των ∆Υ 

παραµένει αναπόδεικτος. Τέλος, ο Horn (2003, 18) θεωρεί ότι είναι πιθανότερο να 

αποδειχθεί πως η ΚΣ συσχετίζεται περισσότερο µε την αναστροφή των ∆Υ παρά µε 

τα φαινόµενα που  νοµιµοποιούν την πολικότητα.         

 

 

8.2 Η περίπτωση των αριθµητικών.  

Τα αριθµητικά είναι ένα αµφιλεγόµενο θέµα ως προς το οποίο οι απόψεις διίστανται, 

καθώς η ανάλυσή τους δείχνει ότι αυτά διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες 

διαβαθµίσιµες αξίες.  

Η καθιερωµένη ανάλυση των απόλυτων αριθµητικών είναι η εξής. Η βασική 

σηµασία των αριθµητικών είναι τουλάχιστον x, που συνεπάγεται ότι ένα αριθµητικό 

είναι συµβατό µε άλλα ανώτερα προς αυτό αριθµητικά44. Η ερµηνεία ακριβώς x 

προκύπτει από τη λεξική σηµασία συν το υπονόηµα όχι παραπάνω. Ωστόσο, η 

καθιερωµένη ανάλυση των αριθµητικών φαίνεται ανεπαρκής, γιατί σε µια δεδοµένη 

πρόταση το αριθµητικό ερµηνεύεται ως τουλάχιστον x σε κάποια συγκείµενα, ενώ σε 

άλλα συγκείµενα το αριθµητικό στην ίδια πρόταση ερµηνεύεται ως ακριβώς x. 

Το πρόβληµα αυτό προσπαθεί να επιλύσει η Kempson (1986) που αναλύει τα 

αριθµητικά στο πλαίσιο της θεωρίας της Συνάφειας (Sperber & Wilson 1986) 

χρησιµοποιώντας την καθιερωµένη ανάλυση, δηλαδή η σηµασία των αριθµητικών 

είναι τουλάχιστον x και η ερµηνεία ακριβώς x παράγεται πραγµατολογικά45. Η 

διαφορά στην ερµηνεία των αριθµητικών εξηγείται µε βάση την αρχή της Συνάφειας, 

η οποία καθορίζει αν η λογική πρόταση που εκφράζεται προσδιορίζεται από τη 

λεξική σηµασία των αριθµητικών ή αν στη λογική πρόταση περιλαµβάνεται και το 

υπονόηµα46: 

 

62. Α: Πόσα παιδιά έχετε; 

      Β: Έχω δυο παιδιά. 

 

                                                 
44 Παρόλο που η βασική σηµασία τουλάχιστον x έχει προταθεί να εγκαταλειφθεί, γιατί µπορεί να 
θεωρηθεί ισοδύναµη µε την ερµηνεία ίσο ή µεγαλύτερο προς x, η οποία παραγνωρίζει την ασυµµετρία 
ανάµεσα στο εξισωτικό και ανισωτικό µέρος του ορισµού (όπως αναφέρεται στο Καλοκαιρινός 1993, 
48), πολλοί ερευνητές εξακολουθούν να τη χρησιµοποιούν και δεν έχουν υιοθετήσει την προτεινόµενη 
σηµασία όχι λιγότερο από x. 
45 Την ίδια ερµηνεία για τα αριθµητικά δίνει και η Carston (1999, 173-174). 
46 Το παράδειγµα είναι από την Kempson (1986, 96). Η µετάφραση είναι δική µου.  
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Ο ίδιος διάλογος (62) σε διαφορετικά συγκείµενα επιφέρει διαφορετική ερµηνεία για 

το αριθµητικό δυο. Σε ένα συγκείµενο Α, όπου αν έχει κανείς τουλάχιστον δυο παιδιά 

δικαιούται κρατικό επίδοµα, το αριθµητικό δυο έχει την ερµηνεία τουλάχιστον δυο, 

γιατί αυτό ικανοποιεί την αρχή της Συνάφειας, αφού η ερµηνεία ακριβώς ή κάποιο 

ανώτερο αριθµητικό δε συνεπάγεται αύξηση της συνάφειας ούτε περισσότερα 

συγκειµενικά αποτελέσµατα. Αντίθετα, ο ίδιος διάλογος σε διαφορετικό συγκείµενο 

Β, π.χ. σε ένα συγκείµενο όπου η Α και η Β είναι µητέρες, παράγει για το αριθµητικό 

την ερµηνεία ακριβώς, επειδή οι πληροφορίες που συνάγει κάποιος µε την ερµηνεία 

αυτή είναι διαφορετικές από τις πληροφορίες που συνάγει αν ερµηνεύσει το 

αριθµητικό ως ακριβώς δυο. Εποµένως, αν ο οµιλητής ξέρει κάποιον άλλο 

ακριβέστερο αριθµό αντί του δυο και δεν το δηλώνει, παραβιάζει την αρχή της 

Συνάφειας.  

Το επιχείρηµα της Kempson (1986) για την επιλογή της ερµηνείας των 

αριθµητικών στηρίζεται στον υπολογισµό της σχέσης της συνάφειας (Σ=Α/Κ) 

(Sperber & Wilson 1986). Η αρχή της συνάφειας επιλέγει την κατάλληλη ερµηνεία 

µέχρι να επιτευχθεί ένα βέλτιστο επίπεδο συνάφειας (optimal level of relevance). 

Ωστόσο, το επιχείρηµα αυτό είναι κυκλικό, καθώς η αρχή της συνάφειας ελέγχει τον 

υπολογισµό της συνάφειας (βλ. Levinson (1989, 459, 463)). Επίσης, η ανάλυση της 

Kempson (1986, 97) δεν είναι πειστική ως προς την ερµηνεία των αριθµητικών όταν 

αυτά βρίσκονται στο πεδίο θεώρησης της άρνησης. Σε αυτή την περίπτωση η 

σηµασία των αριθµητικών είναι τουλάχιστον x, ενώ στις περιπτώσεις της «παράδοξης 

άρνησης» όπως η Kempson (1986, 98) τις ονοµάζει, » π.χ. 

  

63. Ο Γιάννης δεν έφαγε τρία κουλουράκια. Έφαγε τέσσερα.  

 

το αριθµητικό έχει την ερµηνεία του ακριβώς x, ώστε να µην υπάρχει αντίφαση 

µεταξύ των δυο προτάσεων. Ωστόσο, η ερµηνεία αυτή φαίνεται ad hoc.  

Εξάλλου, φαίνεται ότι υπάρχουν αποδείξεις για τη διαφοροποίηση των 

αριθµητικών από τις άλλες διαβαθµίσιµες αξίες και, συγκεκριµένα, όπως ο Horn 

(2003) υποστηρίζει, η ισχυρότερη απόδειξη είναι η άρνηση. Η αντίθεση µεταξύ των 

αριθµητικών και άλλων διαβαθµίσιµων αξιών φαίνεται στα παρακάτω 

παραδείγµατα47:  

                                                 
47 Τα παραδείγµατα είναι από το Horn (2003, 25, 3-4). H µετάφραση είναι δική µου.  
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64. Α: Πέρασαν οι περισσότεροι φοιτητές το τεστ; 

Β: Όχι. 

65. Α: Πέρασαν 6 φοιτητές το τεστ; 

Β: Όχι. 

            66. Α: Έχεις δυο παιδιά;                            66΄. Α: Έφυγαν πολλοί καλεσµένοι; 

                 Β1: Όχι, τρία.                                               Β1: #Όχι, όλοι. 

                 Β2: ?Ναι, (και µάλιστα) τρία.                      Β2: Ναι, (και µάλιστα) όλοι. 

67. α. #Σε κανένα µας δεν αρέσει η ταινία-αυτή τη λατρεύει και εγώ τη µισώ. 

      β. Κανένας µας δεν έχει τρία παιδιά-αυτή έχει δυο και εγώ τέσσερα.  

 

Όταν σε µια γενική διαβαθµίσιµη ερώτηση απαντάµε αρνητικά, τότε η άρνηση είναι 

περιγραφική και έτσι ερµηνεύουµε την απάντηση ως «λιγότερο από». Στο 

παράδειγµα (64) µε την απάντηση του Β καταλαβαίνουµε ότι πέρασε το ένα ποσοστό 

ίσο ή κατώτερο του 50% και όχι ότι πέρασε ένα ποσοστό ίσο ή κατώτερο του 50% ή  

όλοι. Αντίθετα, σε µια ερώτηση που περιέχει µια διαβαθµίσιµη αξία η αρνητική 

απάντηση είναι αµφίσηµη µεταξύ της περιγραφικής και µεταγλωσσικής άρνησης. 

∆ηλαδή, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει συγκειµενική αναστρεψιµότητα. Στο (65 Β) 

καταλαβαίνουµε ότι πέρασαν το τεστ είτε λιγότεροι από 6 είτε περισσότεροι από 6 

φοιτητές και η αµφισηµία αίρεται µε βάση το συγκείµενο.   

Παρόλο που ο Horn (2003, 4) δέχεται ότι η ανάλυση των αριθµητικών µπορεί 

να διαφοροποιείται από τις άλλες διαβαθµίσιµες αξίες, τελικά παίρνει σε γενικές 

γραµµές την καθιερωµένη θέση για την ανάλυση των αριθµητικών: «το κατώτερο 

όριό τους δεσµεύεται από το κυριολεκτικό τους περιεχόµενο και το ανώτερο όριο σε  

εξ ορισµού συγκείµενα από υπονόηµα» (η µετάφραση είναι δική µου. Η έµφαση είναι 

δική µου).  Ο Horn (2003) δε διευκρινίζει τι ορίζει ως εξ ορισµού συγκείµενα και δεν 

είναι σαφές αν µε την προϋπόθεση αυτή προσπαθεί να ερµηνεύσει παραδείγµατα 

όπως το (62) στο συγκείµενο Β.  

 Όλες οι προσεγγίσεις που εξετάσαµε θεωρούν ότι η βασική σηµασία των 

αριθµητικών είναι τουλάχιστον x ενώ η ερµηνεία ακριβώς x παράγεται 

πραγµατολογικά. Η παραδοσιακή προσέγγιση των αριθµητικών δεν περιγράφει 

επαρκώς γιατί διαφοροποιείται η ερµηνεία του ίδιου αριθµητικού στην ίδια λογική 

πρόταση σε διαφορετικά συγκείµενα (βλ. (62)), µε άλλα λόγια γιατί στο συγκείµενο 

Β παράγεται το υπονόηµα αλλά στο συγκείµενο Α όχι. Από την άλλη, η προσέγγιση 
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της Kempson (1986) δεν είναι πειστική στις περιπτώσεις της άρνησης, ενώ στην 

περίπτωση της «παράδοξης άρνησης» η ερµηνεία που δίνεται φαίνεται ad hoc. Ο 

Horn (2003) παρέχει σηµαντικές αποδείξεις που υποδεικνύουν τη διαφοροποίηση των 

αριθµητικών από την ανάλυση των υπόλοιπων διαβαθµίσιµων αξιών. Στις παραπάνω 

θεωρήσεις υπάρχει και µια τρίτη προσέγγιση. 

 Ο Καλοκαιρινός (1993, 52-55) απορρίπτει την παραδοσιακή προσέγγιση για 

θεωρητικούς και επιστηµολογικούς λόγους και για λόγους περιγραφικής ανεπάρκειας. 

Προσθέτει ότι πέρα από τις ερµηνείες ακριβώς x και τουλάχιστον x, υπάρχει και η 

ερµηνεία το πολύ x, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα (βλ. Καλοκαιρινός 

1993, 60): 

 

 68. Α: Θα είναι έτοιµο το φαγητό σε µισή ώρα; 

       Β: Βέβαια: και σε είκοσι λεπτά. 

 

Η περίπτωση αυτή εµπίπτει στις «επεισοδιακές προτάσεις», δηλαδή προτάσεις που 

περιγράφουν ένα γεγονός (βλ. Chierchia 2001a, 12) και ερµηνεύεται ως εξής: αν ένα 

γεγονός συντελεστεί σε χρόνο ν, τότε θα είναι συντελεσµένο και σε χρόνο ν+α (βλ. 

Καλοκαιρινός 1993, 54).    

 Ο Καλοκαιρινός (1993) διαφοροποιείται από τις προσεγγίσεις που εξετάσαµε 

στα εξής. Πρώτον, υποστηρίζει ότι η βασική σηµασία των αριθµητικών είναι απλώς 

«3» (βλ. Καλοκαιρινός 1993, 55). ∆εύτερον, ερµηνεύει τα διαφορετικά νοήµατα των 

αριθµητικών µε βάση τη λειτουργική θέση που αυτά έχουν στα εκφωνήµατα.  

 Αναλυτικότερα, ο Καλοκαιρινός (1993, 53) υποστηρίζει ότι η έννοια της 

πληροφορίας στη φυσική γλώσσα δεν πρέπει να εξετάζεται µόνο στα πλαίσια της 

λογικής, καθώς οι διαφορετικές ερµηνείες της ίδιας πρότασης µπορεί να εξυπηρετούν 

διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες. Για την εξέταση των αριθµητικών υιοθετεί µια 

επιχειρηµατολογική προοπτική στα πλαίσια του συνεχούς λόγου.  

Όταν το αριθµητικό βρίσκεται σε ρηµατική θέση, τότε έχει την περιοριστική 

σηµασία απλώς x και δεν είναι συµβατό µε ανώτερες προς αυτό αξίες µέσα στα όρια 

του κειµενικού  χώρου της µη αντίφασης (βλ. Καλοκαιρινός 1993, 55), π.χ.  

 

69. Α: Πόσα παιδιά έχετε; 

     Β1: ∆υο. 

      Β2 : *∆υο και περισσότερα 
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Τα αριθµητικά, όταν βρίσκονται σε θεµατική θέση, είναι συµβατά µε 

ανώτερες αξίες, δηλαδή έχουν τη µη περιοριστική σηµασία όχι λιγότερο από x, και 

παρουσιάζονται µέσα σε µια επιχειρηµατολογική προοπτική. Σε αυτή την περίπτωση 

η ερµηνεία των αριθµητικών έχει την έννοια «ο απαιτούµενος αριθµός για να…» που 

στη φυσική γλώσσα σηµατοδοτεί ένα κατώφλι και εκφράζει την επαρκή και αναγκαία 

συνθήκη για να εξάγουµε ένα συµπέρασµα (βλ. Καλοκαιρινός 1993, 56-61):  

 

 Συγκείµενο: για να πάρει κανείς το επίδοµα τάδε πρέπει να έχει δυο παιδιά. 

 70. Α: Έχετε δυο παιδιά; 

      Β1: Βεβαίως. Και περισσότερα. 

      Β2: Ναι. Έχω µάλιστα τρία.  

 

Την ίδια ερµηνεία έχει και το αριθµητικό που θεµατοποιείται µε το οριστικό άρθρο 

(βλ. Καλοκαιρινός 1993, 57): το εκφώνηµα ο Λάκης έχει τα τέσσερα παιδιά στο 

παραπάνω συγκείµενο µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο Λάκης θα πάρει το επίδοµα.  

 

 

8.3 Η διάκριση διαβαθµίσιµων ΓΣΥ και µερικώς διατεταγµένων ΕΣΥ.    

Στην ενότητα αυτή εξετάζουµε την παραγωγή υπονοηµάτων από τα διαβαθµίσιµα και  

τα µερικώς διατεταγµένα σύνολα. Πρώτον, παρουσιάζουµε την τυποποίηση του Horn 

για τα διαβαθµίσιµα υπονοήµατα και ύστερα «περιθωριακές» περιπτώσεις ΓΣΥ που 

δεν πληρούν τα κριτήρια για το σχηµατισµό µιας συνεπαγωγικής κλίµακας. Στη 

συνέχεια, εξετάζουµε την παραγωγή ΕΣΥ από στοιχεία που σχηµατίζουν µέσω του 

πραγµατολογικού µηχανισµού και µέσω της εστίασης ένα µερικώς διατεταγµένο 

σύνολο (poset). Τέλος, καταλήγουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα ως προς τη σχέση 

µεταξύ των δυο ειδών των υπονοηµάτων (ΓΣΥ-ΕΣΥ). 

  Oι διαβαθµίσιµες εκφράσεις, που παράγουν ΓΣΥ, έχουν τυποποιηθεί από το 

Horn. Σύµφωνα µε την τυποποίηση οι διαβαθµίσιµες εκφράσεις σχηµατίζουν την 

κλίµακα Horn48: <Ισχυρό, Ασθενές> (εν συντοµία <Ι, Α>). H κλίµακα αυτή 

διαµορφώνεται βάσει κάποιας ασυµµετρίας στην πληροφοριακότητα: το αριστερό 

στοιχείο είναι ισχυρότερο πληροφοριακά από το δεξί στοιχείο. Επίσης, η κλίµακα 

                                                 
48 Βλ. Levinson (2000, 79-82). 
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Horn αποτελεί κλίµακα συνεπαγωγής: το ισχυρό στοιχείο συνεπάγεται το ασθενές (Ι 

→ Α). Η δήλωση του ασθενούς στοιχείου της κλίµακας επιφέρει το υπονόηµα ότι ο 

οµιλητής δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει το ισχυρό (Α +> ~Ι). Ο Horn εισάγει 

και περαιτέρω συνθήκες που περιορίζουν την υπερπαραγωγή49.  

Εφαρµόζουµε την τυποποίηση του Horn στα παρακάτω παραδείγµατα: 

 

71. <όλοι, κάποιοι> 

      71α. Κάποιοι από τους καλεσµένους φεύγουν +> όχι όλοι. 

      71β. Όλοι οι καλεσµένοι φεύγουν → κάποιοι καλεσµένοι φεύγουν. 

72. <καυτός, ζεστός> 

72α. Το νερό είναι ζεστό +> όχι καυτό.  

72β. Το νερό είναι καυτό → το νερό είναι ζεστό. 

  

Η τυποποίηση του Horn µε τους κατάλληλους περιορισµούς περιγράφει και 

προβλέπει τις περισσότερες περιπτώσεις διαβαθµίσιµων υπονοηµάτων. Ωστόσο, 

υπάρχουν λεξικά σύνολα που προκαλούν παρόµοιους συλλογισµούς χωρίς να 

ικανοποιούν τα κριτήρια για τις κλίµακες του Horn (για τα παρακάτω βλ. Levinson 

2000, 98-104)50.  

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε µη συνεπαγωγικές κλίµακες που παράγουν ΓΣΥ. 

Για παράδειγµα, στο ζεύγος <επιτυγχάνω, προσπαθώ>, υπάρχει ασυµµετρία στην 

πληροφοριακότητα, επίσης ικανοποιείται το κριτήριο ότι η δήλωση του ασθενούς 

στοιχείου παράγει το υπονόηµα ότι ο οµιλητής δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει 

το ισχυρό: 

 

                                                 
49 Οι περιορισµοί του Horn (όπως παρατίθενται στο Levinson (2000, 82)) είναι οι εξής (η µετάφραση 
είναι δική µου):  
   α. Για τις θετικές κλίµακες Horn:  

i. τα στοιχεία να είναι εξίσου λεξικοποιηµένα, της ίδιας λεξικής τάξης και από την 
ίδια εγγραφή, 

ii. τα στοιχεία να έχουν περίπου τις ίδιες σηµασιολογικές σχέσεις ή να είναι από το ίδιο 
σηµασιολογικό πεδίο. 

   β. Για τις αρνητικές κλίµακες Horn: για κάθε καλοσχηµατισµένη θετική κλίµακα Horn της µορφής 
<x1, x2, …, xν> θα υπάρχει µια αρνητική κλίµακα της µορφής < ~xν, … ~x2, ~x1> ανεξάρτητα από τη 
σχετική λεξικοποίηση της άρνησης. 
   γ. ∆ιαγνωστικά για τις ΓΣΥ κλίµακες: για κάθε στοιχείο xj ασθενέστερο από το xi σε µια κλίµακα, η 
φράση «xj, πράγµατι/αν όχι/ή ακόµα/ή πιθανόν xi» πρέπει να είναι επιτυχηµένη στο κατάλληλο πλαίσιο 
πρότασης.  
50 Πολλές από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι αµφίβολο αν έχουν γενικευµένο χαρακτήρα, µερικές 
βασίζονται στο συγκείµενο και συνεπώς βρίσκονται στο όριο µεταξύ ΓΣΥ και ΕΣΥ.  
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 73. Α: Πώς πήγε ο Γιάννης στις εξετάσεις; 

       Β: Προσπάθησε… 

       ΓΣΥ: ∆εν πέτυχε. 

 

Στην περίπτωση αυτή παραβιάζεται το κριτήριο της συνεπαγωγής, εφόσον το 

επιτυγχάνω δε συνεπάγεται ότι προσπαθώ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

παράδειγµα: 

 

 74. Ο Γιάννης πέτυχε χωρίς καν να προσπαθήσει.   

 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε ψευδο-κλίµακες του τύπου <βουνό, λόφος> 

(µεταξύ των στοιχείων της ψευδο-κλίµακας δεν υπάρχει σχέση συνεπαγωγής). Η 

δήλωση του ενός στοιχείου συνεπάγεται τη µη ικανότητα εφαρµογής του άλλου, π.χ. 

ο Γιάννης µπορεί να αναρριχηθεί σε ένα βουνό συνεπάγεται ότι ο Γιάννης µπορεί να 

αναρριχηθεί σε ένα λόφο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που η συνεπαγωγή δεν 

ισχύει, π.χ. ο Γιάννης αναρριχήθηκε σε ένα βουνό δε συνεπάγεται ότι ο Γιάννης 

αναρριχήθηκε σε ένα λόφο. Η συνεπαγωγή στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει γιατί 

ίσως τα στοιχεία που διατάσσονται είναι οι οντότητες και όχι οι σηµασίες.  

      Η τρίτη περίπτωση αφορά στην αναφορική απροσδιοριστία, όπου υπάρχει 

ασυµµετρία στην πληροφοριακότητα. Επίσης, η δήλωση του ασθενούς στοιχείου 

υπονοεί ότι το ισχυρό στοιχείο δεν εφαρµόζεται. Αν υποθέσουµε ότι σήµερα είναι 

Τρίτη, τότε µε την παρακάτω πρόταση (75) ο συνοµιλητής µας θα υποθέσει ότι η 

συνάντηση θα γίνει την επόµενη Τρίτη.  

 

  75. Κλίµακα: <σήµερα=Τρίτη, Τρίτη> 

       Ας συναντηθούµε την Τρίτη. 

 Υπονόηµα: Ας µη συναντηθούµε σήµερα, αυτή την Τρίτη, αλλά την  

επόµενη Τρίτη. 

 

Το σήµερα είναι πληροφοριακά πλουσιότερο γιατί έχει µοναδική αναφορά (µέσα σε 

ένα εικοσιτετράωρο υπάρχει µόνο ένα σήµερα, ενώ υπάρχουν πολλές Τρίτες), ενώ η 

Τρίτη όχι.  

 Τέλος, υπάρχουν υπονοήµατα που παράγονται από µη διαβαθµισµένα 

εναλλακτικά στοιχεία. Στα σύνολα αυτά δεν υπάρχει ασυµµετρία στην 
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πληροφοριακότητα και τα υπονοήµατα παράγονται βάσει αντιθέσεων µεταξύ των 

στοιχείων των συνόλων.  

 

76. Η σηµαία είναι λευκή. 

    +> Η σηµαία δεν είναι λευκή και κόκκινη. 

 

Εδώ η δήλωση ενός στοιχείου υπονοεί ceteris paribus τη µη ικανότητα εφαρµογής 

των άλλων που δεν αναφέρονται.   

Εκτός από το σχηµατισµό συνόλων µε βάση τα αντιθετικά εναλλακτικά στοιχεία 

που προσδιορίζονται µε σηµασιο-λογικές σχέσεις, παρατηρούµε ότι υπάρχουν 

σύνολα αντιθετικών στοιχείων που καθορίζονται πραγµατολογικά51: 

 

   77. Μπορεί να οδηγήσει µικρά φορτηγά. 

        +> ∆ε µπορεί να οδηγήσει µεγάλα φορτηγά. 

               Κλίµακα: <Οδήγηση µεγάλων φορτηγών, οδήγηση µικρών φορτηγών> 

  78.   Α: Πήρες το αυτόγραφο του Paul Newman; 

          Β: Πήρα της Joanne Woodward. 

         +> όχι του Paul Newman. 

         ∆εδοµένη κλίµακα κύρους του αυτόγραφου: <Νewman, Woodward> 

  79.  Α: Είναι παντρεµένη; 

    Β: Είναι αρραβωνιασµένη. 

    +> όχι ακόµα παντρεµένη.  

    Κλίµακα: <γάµος, αρραβώνας, σχέση, ραντεβού> 

 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα (77-79) διαπιστώνουµε ότι οι παραπάνω εκφράσεις  

σχηµατίζουν µερικώς διατεταγµένα σύνολα (poset). Ο σχηµατισµός και η διάταξη 

των συνόλων προσδιορίζεται συγκειµενικά και ad hoc και δε στηρίζεται στις 

αµετάβλητες και εξέχουσες ιδιότητες της γλωσσικής δοµής, όπως συµβαίνει µε τα 

διαβαθµίσιµα ΓΣΥ. Αυτή την κλίµακα, που παράγει ΕΣΥ, ο Levinson (2000, 105) την 

αποκαλεί κλίµακα Hirschberg.  

 Η Hirschberg52 κάνει την εξής γενίκευση. Ένα σύνολο εκφράσεων λειτουργεί 

ως κλίµακα Hirschberg µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποια σχέση µερικής 
                                                 
51 Τα παραδείγµατα είναι από το Levinson (2000, 104-105, 107) επαναριθµηµένα. Η µετάφραση είναι 
δική µου.  
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διάταξης των στοιχείων που προσδιορίζεται µε ένα συγκειµενικά εξέχοντα τρόπο. 

Ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο είναι ένα σύνολο αξιών V (στοιχεία διατεταγµένα) 

που συνδέονται µε σχέση µερικής διάταξης O. Η Hirschberg εντάσσει στην 

τυποποίησή της και τα διαβαθµίσιµα ΓΣΥ ως ειδική περίπτωση, στην οποία το Ο 

είναι η σχέση της συνεπαγωγής. Οι κανόνες για την παραγωγή υπονοηµάτων είναι οι 

εξής53: 

 

80. Για διαβαθµισµένα στοιχεία 

α. Η δήλωση µιας χαµηλότερα διατεταγµένης αξίας L υπονοεί ότι ο 

οµιλητής δεν πιστεύει ότι µια υψηλότερη αξία H ισχύει ή δεν ξέρει αν το 

Η ισχύει (L +> όχι Η) 

i. Κάποιοι ήρθαν 

+> όχι όλοι (Ο = συνεπαγωγή, V = <όλοι, κάποιοι> 

ii. Είναι δέντρο 

+> ∆εν είµαι σίγουρος τι είδος (Ο = είναι ένα είδος, V = <{πορτοκαλιά, 

µηλιά,…}, δέντρο) 

iii. Έχω διαβάσει το κεφάλαιο 1 

+> όχι ολόκληρο το βιβλίο (Ο = έχει µέρη,  V = <ολόκληρο το βιβλίο, 

{κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, …}>) 

β. Η άρνηση µιας υψηλότερα διατεταγµένης αξίας Η υπονοεί ότι ο 

οµιλητής πιστεύει ότι µια κατώτερη ισχύει ή µπορεί να ισχύει (όχι Η +> L) 

i. ∆εν ήρθαν όλοι 

+> κάποιοι ήρθαν 

ii. ∆εν είναι οξιά 

+> είναι ένα δέντρο 

iii. ∆εν έχω διαβάσει όλη τη διατριβή 

+> έχω διαβάσει κάποια µέρη 

81. Για µη διαβαθµισµένα στοιχεία 

α. Η επιβεβαίωση ενός εναλλακτικού στοιχείου L1 υπονοεί ότι άλλα 

εναλλακτικά στοιχεία L2 ή Lν είναι ψευδή ή άγνωστα (L1 +> όχι L2)  

i. Έχω διαβάσει το κεφάλαιο 1 

+> όχι το κεφάλαιο 2 
                                                                                                                                            
52 Όπως παρατίθεται στο Levinson (2000, 105). Η µετάφραση είναι δική µου. 
53 Όπως παρατίθεται στο Levinson (2000, 106). Η µετάφραση είναι δική µου. 
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ii. Χρειάζεσαι εµβόλιο τύφου  

+> όχι και χολέρας 

β. Η άρνηση ενός εναλλακτικού στοιχείου L1 υπονοεί ότι άλλα 

εναλλακτικά L2 ή Lν µπορεί να είναι αληθή ή άγνωστα (όχι L1 +> L2). 

i. ∆εν είναι οξιά 

+> Μπορεί να είναι µηλιά ή… 

ii. ∆εν έχει ένα αγόρι 

+> έχει ένα κορίτσι 

  

 Θα µπορούσαµε να κάνουµε την εξής τυποποίηση για την παραγωγή 

υπονοηµάτων που εφαρµόζεται στα διαβαθµισµένα και στα διατεταγµένα σύνολα:  

 

82. +x +> -y 

  

Όπου x, y είναι στοιχεία ενός συνόλου και η θέση των στοιχείων και των προσήµων 

στη σχέση µεταβάλλεται, µε την προϋπόθεση ότι το θετικό πρόσηµο (+) υπονοεί (+>) 

πάντα το αρνητικό πρόσηµο (-) και αντιστρόφως. Το σύµβολο +x σηµαίνει τη θετική 

δήλωση ενός στοιχείου του συνόλου και το -y είναι η άρνηση ενός εναλλακτικού 

στοιχείου του συνόλου. Όταν σχηµατίζονται συνεπαγωγικές κλίµακες τα στοιχεία 

διατάσσονται κατά πληροφοριακή ισχύ και εφαρµόζεται η συνεπαγωγή. Στις µη 

συνεπαγωγικές κλίµακες δεν υπάρχει σχέση συνεπαγωγής µεταξύ των στοιχείων.   

Κατά το Levinson (βλ. 2000, 107-108) η θεωρία της Hirschberg υπερπαράγει 

υπονοήµατα γιατί δεν υπάρχουν περιορισµοί  στο σχηµατισµό ενός µερικώς 

διατεταγµένου συνόλου. Η  Hirschberg προτείνει ότι για να σχηµατιστεί ένα µερικώς 

διατεταγµένο σύνολο, αυτό πρέπει να είναι εξέχον και στον οµιλητή και στον 

ακροατή. Όµως ο Levinson ισχυρίζεται ότι δεν έχουµε περιγραφή της παραγωγής των 

υπονοηµάτων χωρίς πρώτα να περιγράψουµε πώς επιτυγχάνεται η συγκειµενικά 

εξέχουσα σχέση µερικής διάταξης. Βέβαια, η κριτική του Levinson θίγει ένα 

γενικότερο πρόβληµα που δεν έχει ακόµα απαντηθεί: πώς καθίσταται νοητικά εξέχον 

ένα στοιχείο και πώς πραγµατοποιείται ο συντονισµός των συνοµιλητών ως προς το 

αµοιβαία εξέχον στοιχείο.  

Μέχρι τώρα έχουµε εξετάσει ΓΣΥ και ΕΣΥ υπονοήµατα που παράγονται µε 

τον πραγµατολογικό µηχανισµό, ο οποίος στην πρώτη περίπτωση έχει σηµασιολογικά 

εισαγόµενα, ενώ στη δεύτερη, o σχηµατισµός των συνόλων µε αντιθετικά στοιχεία  
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και η παραγωγή υπονοηµάτων προσδιορίζονται πραγµατολογικά. Στο σηµείο  αυτό 

θα εξετάσουµε ένα επιπλέον παράγοντα που συµµετέχει στην παραγωγή µερικώς  

διατεταγµένων ΕΣΥ, την εστίαση (focus). Θα εξετάσουµε τρεις πραγµατολογικές 

χρήσεις της εστίασης.  

 Στην πρώτη περίπτωση η εστίαση χρησιµοποιείται σε στερεοτυπικές 

φράσεις54:  

 

83. Κατά τη [δική µου]f άποψη, τον [παλιό]f καιρό/ [παλιά]f, σε [αυτή]f  τη χώρα.      

 

Η εστίαση λειτουργεί ως διαδικαστικό στοιχείο: τοποθετεί µια φράση σε εµφανή 

θέση φωνολογικά και λογικά (βλ. Rooth 1992) και ενεργοποιεί στις στερεοτυπικές 

εκφράσεις µια υπόρρητη σχέση διµελούς αντίθεσης, δίνοντας οδηγίες στον ακροατή 

να αναζητήσει και να πραγµατώσει νοητικά το δεύτερο µέλος της αντίθεσης, µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου. Σχηµατικά: <{α, 

x}>, όπου το α αποτελεί την εστιασµένη φράση και το x είναι το εναλλακτικό 

στοιχείο που πρέπει να ανακτήσει ο ακροατής. Η δήλωση του εστιασµένου 

εναλλακτικού στοιχείου α υπονοεί ότι το άλλο εναλλακτικό στοιχείο x δεν ισχύει. Ο 

περιορισµός για το σχηµατισµό µερικώς διατεταγµένου συνόλου µέσω της εστίασης 

είναι ότι το αντιθετικό ζεύγος πρέπει να αποτελείται από στοιχεία που ανήκουν στην 

ίδια γραµµατική κατηγορία και να είναι εξίσου λεξικοποιηµένα.  

 Η δεύτερη περίπτωση που η εστίαση παράγει ΕΣΥ είναι µε βάση το 

συγκείµενο δεδοµένου διαλόγου: ο Steve, o Paul και εγώ γράψαµε ένα τεστ το οποίο 

βαθµολογήθηκε αµέσως. Αργότερα ο Γιώργος µε ρώτησε τι έγινε µε τα 

αποτελέσµατα. Η απάντησή µου ήταν λοιπόν, εγώ πέρασα55. Η ίδια λογική πρόταση 

µε εστίαση σε διαφορετικές φράσεις παράγει διαφορετικά υπονοήµατα: 

 

84. Λοιπόν, [εγώ]f πέρασα. 

85. Λοιπόν, εγώ [πέρασα]f. 

 

Στο (84) η εστιασµένη φράση καθοδηγεί τον ακροατή να σχηµατίσει το 

µερικώς διατεταγµένο σύνολο <{εγώ, ο Steve, o Paul}>. Η δήλωση του ενός 

                                                 
54 Το παράδειγµα είναι από το Rooth (1992, 81), η µετάφραση είναι δική µου. 
55 Το παράδειγµα είναι διασκευασµένο από το Rooth (1992, 82). Η µετάφραση είναι δική µου.  
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εναλλακτικού στοιχείου του συνόλου υπονοεί την άρνηση των άλλων εναλλακτικών 

στοιχείων (+> όχι ο Steve, όχι ο Paul).   

 Στο παράδειγµα (85) σχηµατίζεται η κλίµακα Horn <αριστεύω, περνάω>. Η 

δήλωση του ασθενέστερου στοιχείου, πέρασα, υπονοεί ότι ο οµιλητής δεν είναι σε 

θέση να χρησιµοποιήσει το ισχυρότερο στοιχείο, το αρίστευσα, (σχηµατικά: πέρασα 

+> ~αρίστευσα). Η εστίαση στη συγκεκριµένη ρηµατική φράση δεν παράγει κάποιο 

υπονόηµα, αλλά λειτουργεί διαδικαστικά ως µια επιπλέον ένδειξη (clue) που ενισχύει 

την προσπάθεια του ακροατή να ανιχνεύσει την πρόθεση του οµιλητή, η οποία στη 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι η παραγωγή του υπονοήµατος δεν αρίστευσα. 

 Τέλος, έρευνα στη σηµασιολογική και πραγµατολογική ανάλυση των 

ερωτήσεων µε ερωτηµατικά στοιχεία (wh-questions) υποδεικνύει ότι µια ερώτηση 

καθορίζει ένα σύνολο δυνατών απαντήσεων (βλ. Rooth (1992, 85). Στο παρακάτω 

παράδειγµα φαίνεται ο συσχετισµός µεταξύ των ερωτήσεων και τη θέση της εστίασης 

στις απαντήσεις. Στο (86) οι κάθετες γραµµές συνδέουν τα κατάλληλα ζεύγη 

ερώτησης-απάντησης, ενώ οι διακεκοµµένες γραµµές τα ακατάλληλα ζεύγη.  

 

  86. Εα: Ποιος µίλησε στο Γιώργο;                 Εβ: Σε ποιον µίλησε η Μαρία; 

                           

 
 

Αα: [Η Μαρία]f µίλησε στο Γιώργο     Αβ: Η Μαρία µίλησε [στο Γιώργο]f 

 

Η απάντηση Αα και οι άλλες δυνατές απαντήσεις στην ερώτηση Εα είναι της µορφής 

«ο x µίλησε στο Γιώργο», ενώ η απάντηση Αβ και οι άλλες δυνατές απαντήσεις στην 

ερώτηση Εβ είναι της µορφής «η Μαρία µίλησε στον y». Εποµένως, η λειτουργία της 

εστίασης στην απάντηση σε µια ερώτηση µε ερωτηµατικά στοιχεία είναι να 

σηµατοδοτήσει άλλες λογικές προτάσεις που αποτελούν δυνατές απαντήσεις στο 

συγκείµενο της ερώτησης. ∆ηλαδή, η εστίαση εκφράζει µια αντίθεση µεταξύ της 

απάντησης που δόθηκε και άλλων δυνατών απαντήσεων (βλ. Rooth (1992, 85)).       
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Συνοψίζοντας, η εστίαση αποτελεί ένα διαδικαστικό στοιχείο που καθοδηγεί 

και ενισχύει την παραγωγή  ΕΣΥ. Με την εστίαση ο οµιλητής τραβά την προσοχή του 

ακροατή στην εστιασµένη φράση, η οποία καθίσταται εξέχουσα νοητικά. 

Παράλληλα, η εστίαση παρέχει µια ένδειξη στον ακροατή που τον καθοδηγεί στην 

ανίχνευση της πρόθεσης του οµιλητή, στο σχηµατισµό του µερικώς διατεταγµένου 

συνόλου τα στοιχεία του οποίου προσδιορίζονται αντιθετικά και τελικά στην 

παραγωγή  υπονοηµάτων.  

Από την ανάλυση των ΓΣΥ και ΕΣΥ που προηγήθηκε, διαπιστώνουµε ότι το 

στοιχείο που ενοποιεί την παραγωγή ΓΣΥ και ΕΣΥ είναι η αντίθεση (contrast). Στην 

περίπτωση των ΓΣΥ παράγονται υπονοήµατα από τον πραγµατολογικό µηχανισµό µε 

βάση κάποια εξέχοντα αντιθετικά εναλλακτικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά  

διαβαθµίζονται κατά πληροφοριακή ισχύ και συνδέονται µε σηµασιο-λογικές 

σχέσεις/λειτουργίες. Για την παραγωγή των ΕΣΥ διαπιστώσαµε τα εξής: ο 

πραγµατολογικός µηχανισµός ενεργοποιείται για να σχηµατίσει µερικώς 

διατεταγµένα σύνολα των οποίων τα στοιχεία προσδιορίζονται αντιθετικά και στη 

συνέχεια να παραγάγει υπονοήµατα. η εστίαση παρέχει µια ένδειξη στον ακροατή 

που τον καθοδηγεί να σχηµατίσει αντιθετικά σύνολα και να παραγάγει υπονοήµατα.  

Φυσικά η διάταξη ενός συνόλου µε βάση το Λεξικό είναι περισσότερο εξέχουσα για 

την παραγωγή υπονοηµάτων (ΓΣΥ), παρά η παραγωγή υπονοηµάτων από µια διάταξη 

που στηρίζεται σε συγκειµενικές και µεταβλητές υποθέσεις (ΕΣΥ).    

O νοητικός µηχανισµός για να παραγάγει διαβαθµίσιµα υπονόηµατα (ΓΣΥ και 

ΕΣΥ) χρησιµοποιεί τρεις διαδικασίες: α) σηµασιολογία-λογική, β) πραγµατολογία, γ) 

φωνολογία. Αυτές οι διαδικασίες αλληλοτροφοδοτούνται και συγχρόνως γίνεται 

παράλληλη επεξεργασία και διαρκής έλεγχος των δεδοµένων µε αναγωγή στα 

αντίστοιχα υποσυστήµατα κάθε φορά. Από την ανάλυση των ΓΣΥ και ΕΣΥ που 

προηγήθηκε αναδεικνύεται διεπαφή υποσυστηµάτων.  

 

 

9. Συµπεράσµατα. 

Η επικοινωνία αποτελεί ροή πληροφοριών και διεξάγεται σε ένα προθετικό πλαίσιο. 

Για να είναι αποτελεσµατική η µετάδοση των πληροφοριών προϋπόθεση είναι να 

ικανοποιούνται ορισµένες συνθήκες, ώστε να αποκοµιστούν τα µέγιστα συγκειµενικά 

οφέλη. Μια απαραίτητη συνθήκη είναι η αλήθεια των πληροφοριών που 
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µεταδίδονται. Για να είναι επιτυχηµένη η επικοινωνία, µια δεύτερη συνθήκη είναι η 

ορθή ανίχνευση της πρόθεσης του οµιλητή από τον ακροατή56. 

 ∆εχόµαστε ως θεωρητικό υπόβαθρο δυο βασικές ιδέες του Levinson (2000). Η 

πρώτη ιδέα αφορά στο κατασκευαστικό λάθος που υπάρχει στον ανθρώπινο 

οργανισµό, δηλαδή το πρόβληµα «της στενωπού» (bottle-neck Levinson 2000, 27-

30): ο ρυθµός της µετάδοσης του ανθρώπινου λόγου µέσω της άρθρωσης είναι 

περίπου τρεις µε τέσσερις φορές µικρότερος σε σχέση µε άλλες πλευρές της 

παραγωγής και της κατανόησης του λόγου. Η δεύτερη βασική ιδέα αφορά στη 

δυνατότητα του «συντονισµού» (coordination) των συνοµιλητών (Levinson 2000, 29-

31), που συνεπάγεται την ανίχνευση των προθέσεων του οµιλητή από τον ακροατή 

βάσει στοιχείων τα οποία είναι αµοιβαία εξέχοντα. 

 Η αποδοχή των παραπάνω θέσεων µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η χρήση 

του πραγµατολογικού υποσυστήµατος στην επικοινωνία είναι: πρώτον δυνατή, γιατί 

οι συνοµιλητές µπορούν να συντονίζονται και να αναγνωρίζουν αµοιβαία τις 

πληροφοριακές προθέσεις (m-intention), και δεύτερον είναι οικονοµική, γιατί η 

απώλεια ταχύτητας στην παραγωγή και την κατανόηση, εξαιτίας του 

κατασκευαστικού λάθους, µπορεί να αναπληρωθεί µε την ενίσχυση των 

συλλογιστικών διαδικασιών. Με αυτές τις βασικές ιδέες επιτυγχάνουµε την ερµηνεία 

του φαινοµένου του σηµασιολογικού υποπροσδιορισµού των προτάσεων της φυσικής 

γλώσσας (σε αντίθεση µε τη θεωρία της Συνάφειας που περιγράφει το φαινόµενο 

χωρίς να το ερµηνεύει) και συγχρόνως προβλέπουµε τον εµπλουτισµό του 

σηµασιολογικά υποπροσδιορισµένου κωδικοποιηµένου µηνύµατος µέσω των 

συλλογιστικών διαδικασιών.  

Ως προς το δεύτερο επίπεδο νοήµατος που εξετάζουµε, παρατηρούµε ότι ο 

πραγµατολογικός εµπλουτισµός του νοήµατος παρουσιάζει µια συστηµατικότητα που 

µπορεί να τυποποιηθεί και να ερµηνευτεί. Η συστηµατικότητα αυτή εγείρει το 

ερώτηµα αν υπάρχει ένας ακόµα οικονοµικότερος τρόπος για να επικοινωνούµε το 

πραγµατολογικά προσδιορισµένο νόηµα.  

Ο νοητικός µηχανισµός χρησιµοποιεί µια επιπλέον διαδικασία για να 

µεταφέρει  νόηµα (πραγµατολογικά παραγόµενο) πάνω στο νόηµα (γραµµατικά 

παραγόµενο): τα εξ ορισµού υπονοήµατα. Αυτά αποτελούν «συντοµεύσεις» που 

                                                 
56 Σε αντίθεση µε τη θεωρία της Συνάφειας που δεν είναι σαφής ως προς αυτό και έτσι επιτρέπει να µη 
συµβαδίζει η ερµηνεία του ακροατή µε την πρόθεση του οµιλητή αν τα συγκειµενικά οφέλη είναι 
µεγαλύτερα. 
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προσδένονται στη γλωσσική µορφή και µεταφέρουν τη συχνόχρηστη ερµηνεία της. Η 

λειτουργία της παραγωγής των εξ ορισµού υπονοηµάτων είναι η εξής. Όταν ο 

επεξεργαστής συναντήσει µια γλωσσική µορφή στην οποία είναι προσδεµένη κάποια 

συντόµευση, ο πραγµατολογικός µηχανισµός ενεργοποιείται και παράγει το 

αντίστοιχο υπονόηµα. Το νόηµα που περιέχει η συντόµευση παράγεται 

πραγµατολογικά και συνεπώς είναι µη µονοτονικό και ακυρώσιµο. Εποµένως, το 

περιεχόµενο των  συντοµεύσεων δεν πρέπει να είναι εξ ορισµού δεσµευτικό, γιατί η 

ενσωµάτωση των υπονοηµάτων στο συγκείµενο µπορεί να µην αντιστοιχεί στην 

πληροφορία που προτίθεται να επικοινωνήσει ο οµιλητής ή το περιεχόµενο των 

υπονοηµάτων µπορεί να µην είναι αληθές. Και η αναζήτηση αληθών πληροφοριών 

είναι ιεραρχικά ανώτερη από την αναζήτηση οικονοµικών πληροφοριών, όπως επίσης 

εξέχουσα θέση έχει και η συµβατότητα της ερµηνείας του εκφωνήµατος από τον 

ακροατή µε την προτιθέµενη ερµηνεία από τον οµιλητή. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει 

και ένας άλλος µηχανισµός που έχει τον έλεγχο της όλης διαδικασίας και επιτρέπει 

την πρόσθεση του περιεχοµένου των συντοµεύσεων στο συγκείµενο. Ο µηχανισµός 

αυτός αποτελεί ένα φίλτρο και επιτελεί ελεγκτική λειτουργία.  

Ο  Levinson (2000) εισάγει ένα ενδιάµεσο επίπεδο νοήµατος, το «νόηµα του 

τύπου του εκφωνήµατος» (utterance-type meaning), το οποίο συνεπάγεται ότι 

υπάρχει ένα εξ ορισµού συγκείµενο και µια εξ ορισµού επικοινωνιακή πρόθεση. Η 

διαδικασία του φιλτραρίσµατος σε αυτό το δεύτερο επίπεδο περιλαµβάνει κατά το 

Levinson (2000, 155-164) τρεις περιπτώσεις που τα υπονοήµατα µπορούν να 

ακυρωθούν. Πρώτον, τα υπονοήµατα ακυρώνονται από συγκειµενικές υποθέσεις που 

τα αποκλείουν, καθώς και από δηλώσεις ότι κάτι αντίθετο προς το περιεχόµενο τους 

ισχύει. Συχνά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν «δείκτες» που σηµατοδοτούν ότι 

πρέπει να γίνει κάποια οπισθοδρόµηση (backtracking) και στη συνέχεια ακύρωση του 

υπονοήµατος (βλ. Chierchia 2000). ∆εύτερον, τα υπονοήµατα ακυρώνονται όταν 

έρχονται σε σύγκρουση. Σε αυτή την περίπτωση ο Levinson (2000, 162) διατυπώνει 

µια ιεραρχική κλίµακα για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της προβολής. Τρίτον, υπό 

την αρχή της Σχέσης ορισµένα υπονοήµατα εξατµίζονται. Αν τα ΓΣΥ περάσουν το 

φίλτρο της συνέπειας, τους επισυνάπτεται µια ετικέτα (tagging), ώστε µελλοντικές 

συνεπαγωγές ή συγκειµενικές υποθέσεις να µπορούν να ακυρώσουν τα υπονοήµατα.   

Στα παραπάνω υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις. Πρώτον, το φίλτρο ελέγχει τη 

συνέπεια του περιεχοµένου των υπονοηµάτων όχι µόνο σε σχέση µε το συγκείµενο 
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όπως ισχυρίζεται ο Levinson (2000, 155-156), αλλά και συγκριτικά µε οποιεσδήποτε 

συναφείς αποθηκευµένες πληροφορίες: 

 

87. Αν είναι κλειδωµένη η πόρτα, έχω κλειδιά. 

 

Στο παράδειγµα (87) η τελειοποίηση του υποθετικού ακυρώνεται από τη γνώση που 

έχει ο ακροατής για τον κόσµο και όχι από κάποιες συγκειµενικές υποθέσεις. 

Μπορούµε να ισχυριστούµε σύµφωνα µε τη θεωρία της Συνάφειας (1986) ότι το 

φίλτρο κάνει µια σύγκριση µεταξύ των αντιφατικών πληροφοριών και δέχεται αυτές 

που φαίνονται περισσότερο αξιόπιστες/αληθείς.  

∆εύτερον, θεωρούµε ότι το φίλτρο ελέγχει αν η πρόσθεση του ΓΣΥ είναι 

συµβατή µε το προτιθέµενο από τον οµιλητή νόηµα. Η ανίχνευση της πρόθεσης του 

οµιλητή γίνεται σε σχέση µε φωνολογικές διαδικασίες, π.χ. εστίαση, το συγκείµενο 

και µε τη δυναµική/πορεία του διαλόγου. Παρατηρούµε ότι η ιεραρχική κλίµακα που 

προσδιορίζει ο Levinson για την πρόσθεση των εξ ορισµού υπονοηµάτων στο 

συγκείµενο µπορεί να παρακαµφθεί από τα ΕΣΥ της Σχέσης. Όµως, τα ΕΣΥ της 

Σχέσης σχετίζονται µε το συγκείµενο, µε την πρόθεση του οµιλητή και την 

παρακολούθηση της πορείας/δυναµικής του διαλόγου. 

Τρίτον, αν δεχτούµε ότι υπάρχει το εξ ορισµού συγκείµενο, ίσως αυτό να µην 

είναι τόσο συχνό στην επικοινωνία και επιπλέον, εφόσον υπάρχει, το εξ ορισµού 

συγκείµενο είναι γενικό και παρακάµπτεται από ένα συγκεκριµένο συγκείµενο. 

Τέταρτον, υπάρχει επιστηµολογικό πρόβληµα στον ορισµό του εξ ορισµού 

συγκειµένου. Πέµπτον, ο Levinson στη θεωρία του παρουσιάζει το συγκείµενο 

στατικό. Αντίθετα, θεωρούµε ότι το συγκείµενο δεν είναι «έτοιµο», αλλά επιλέγεται 

και κατασκευάζεται και ότι υπάρχει µια δυναµική στην κατασκευή του (βλ. Sperber 

& Wilson 1986). Τέλος, η επιλογή και η κατασκευή του συγκειµένου σχετίζεται 

άµεσα και µε την ανίχνευση της πρόθεσης του οµιλητή.  

Σε γενικές γραµµές αποδεχόµαστε τη θεωρία των ΓΣΥ του Levinson (2000). 

Παράλληλα όµως θεωρούµε ότι το συνολικό έλεγχο για την παραγωγή του µη 

γραµµατικού νοήµατος τον έχει µια γενικότερη αρχή, η αρχή της συνάφειας. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. ∆εχόµαστε ότι τα διαβαθµίσιµα ΓΣΥ βασίζονται 

στη δοµή του Λεξικού και όταν δηλωθεί το ασθενές στοιχείο µιας κλίµακας το 

υπονόηµα που είναι προσδεµένο σε αυτό παράγεται και επιφέρει την άρνηση του 

ισχυρού, για παράδειγµα η δήλωση του or παράγει το υπονόηµα not both. Κατά το 
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Levinson το ίδιο συµβαίνει και στις περιπτώσεις που έχουµε κλίµακες µε 

περισσότερα των δυο στοιχεία, π.χ. η δήλωση του some παράγει το υπονόηµα not all.  

Η πρώτη διαφοροποίηση είναι η εξής. Σε αντίθεση µε το Levinson (2000) 

θεωρούµε ότι όταν έχουµε κλίµακες µε περισσότερα των δυο στοιχεία, το συγκείµενο 

µπορεί να συµµετάσχει στην παραγωγή του υπονοήµατος µε τον εξής τρόπο. Σε µια 

κλίµακα που περιλαµβάνει πέντε στοιχεία <x1, x2, x3, x4, x5> η δήλωση ενός από τα 

τέσσερα ασθενέστερα στοιχεία επιφέρει την άρνηση του πέµπτου. Σχηµατικά: x1 +> ~ 

x5. Ωστόσο, συχνά χωρίς το συγκείµενο είναι ασαφές αν το x1  είναι συµβατό µε το x2-

4. Για παράδειγµα, στην κλίµακα <all, most, half, many, some> η δήλωση του some 

παράγει το υπονόηµα not all αλλά χωρίς το συγκείµενο δεν είναι σαφές αν το some 

είναι συµβατό µε τα υπόλοιπα στοιχεία της κλίµακας. Αυτό συµβαίνει όταν σε 

δεδοµένο διάλογο δε µας ενδιαφέρει να έχουµε σαφείς πληροφορίες για τα 

υποσύνολα µιας κλίµακας. Όταν όµως σε δεδοµένο διάλογο είναι συναφές να έχουµε 

την πληροφορία για τη συµβατότητα ενός ασθενέστερου στοιχείου µε άλλα 

ασθενέστερα στοιχεία της κλίµακας, τότε το συγκείµενο µπορεί να µας οδηγήσει στο 

σχηµατισµό µιας δυαδικής κλίµακας που στηρίζεται σε υποσύνολα της ίδιας. Για 

παράδειγµα σε δεδοµένο συγκείµενο µπορεί να είναι συναφές να επιλέξουµε την 

κλίµακα <most, some>: 

 

88. Συγκείµενο: για να γίνει η ψηφοφορία απαιτείται η πλειοψηφία των 

µελών. 

    Κάποιοι ήρθαν και η ψηφοφορία δεν έγινε. 

 

Στο παράδειγµα (88) οι συνοµιλητές επιλέγουν την κλίµακα <οι περισσότεροι, 

κάποιοι> γιατί αυτή η κλίµακα είναι συναφής µε το συγκείµενο και η δήλωση του 

κάποιοι παράγει το υπονόηµα όχι οι περισσότεροι, το οποίο υπονόηµα είναι 

περισσότερο συναφές στο συγκεκριµένο συγκείµενο από το υπονόηµα όχι όλοι. 

Μάλιστα, στο συγκεκριµένο συγκείµενο η συµβατότητα του κάποιοι µε το οι 

περισσότεροι οδηγεί σε αντίφαση.  

∆εύτερον, θεωρούµε ότι σε ορισµένες κλίµακες είναι απαραίτητη η συνδροµή 

του συγκείµενου για την παραγωγή υπονοήµατος: 

 

89. Α: Θεωρώ ότι η Βουλή πρέπει να καταψηφίσει το νοµοσχέδιο για το 

«βασικό µέτοχο». 
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     Β: Συµφωνώ.  

 

Στο παράδειγµα (89) έχουµε την κλίµακα <ενστερνίζοµαι, προσυπογράγω, αποδέ-

χοµαι, εγκρίνω, συµφωνώ>. Χωρίς τη συµµετοχή του συγκείµενου δεν µπορούµε  να 

προσδιορίσουµε την παραγωγή υπονοήµατος: συµφωνώ +> ? ~ενστερνίζοµαι. 

Μια τρίτη περίπτωση που φαίνεται ότι στην παραγωγή των υπονοηµάτων 

συµµετέχει το συγκείµενο και οι γνώσεις υπόβαθρου είναι η εξής.  

 

90.   Α: Θέλω να κάνω µπάνιο. Το νερό είναι ζεστό; 

    Β: Το νερό είναι καυτό. 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα (90) µε βάση τη θεωρία του Levinson πρέπει να παραχθεί  

εξ ορισµού το υπονόηµα όχι καυτό, δηλαδή ο Α θέλει να κάνει µπάνιο µόνο αν το 

νερό είναι ζεστό και όχι καυτό. Ωστόσο, διαπιστώνουµε ότι στο παραπάνω 

παράδειγµα η λέξη ζεστό διατηρεί τη σηµασιολογική της σηµασία τουλάχιστον ζεστό 

και συνεπώς το εξ ορισµού υπονόηµα όχι καυτό δεν παράγεται. Αυτό αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι οι φυσικοί οµιλητές συµπεραίνουν ότι ο Α θα κάνει µπάνιο µε 

καυτό νερό και δεν  υπάρχει συγκειµενική ή λεκτική ακύρωση του υπονοήµατος. Ας 

υποθέσουµε ότι στον παραπάνω διάλογο (90) υπάρχει η συγκειµενική υπόθεση ότι ο 

οµιλητής Α δεν κάνει µπάνιο µε καυτό νερό. Σε αυτή την περίπτωση θα παραχθεί το 

υπονόηµα όχι καυτό εφόσον οι φυσικοί οµιλητές συµπεραίνουν ότι ο Α δε θα κάνει 

µπάνιο. Ας δούµε ένα άλλο  παράδειγµα: 

 

91.   Α: Θέλω να πιω καφέ. Ο καφές είναι ζεστός; 

         Β: O καφές είναι καυτός. 

 

Το (91) έχει την ίδια γλωσσική δοµή και µορφή (εκτός των ουσιαστικών νερό και 

καφές) µε το (90). Ωστόσο, φαίνεται ότι στο (91) το υπονόηµα όχι καυτός παράγεται, 

γιατί οι φυσικοί οµιλητές συµπεραίνουν ότι ο Α δε θα πιει καφέ, εφόσον αυτός είναι 

καυτός. Παρατηρούµε ότι σε δυο παραδείγµατα που έχουν την ίδια γλωσσική δοµή 

και µορφή και το µόνο που αλλάζει είναι τα λεξικά στοιχεία νερό, καφές, στη µια 

περίπτωση (90) δεν παράγεται υπονόηµα, ενώ στην άλλη (91) παράγεται. Η διαφορά 

αυτή µπορεί να αποδοθεί στις γενικές υποθέσεις για τον κόσµο. Από τα παραπάνω 

διαπιστώνουµε: 1) ότι η εισβολή των γνώσεων υπόβαθρου ή των συγκειµενικών 
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υποθέσεων συµβάλλει στην παραγωγή ή µη των διαβαθµίσιµων υπονοηµάτων σε 

αντίθεση µε το Levinson (2000, 155) που δέχεται ότι οι συγκειµενικές υποθέσεις 

µπορούν µόνο να ακυρώσουν διαβαθµίσιµα υπονοήµατα και όχι να συµβάλουν στην 

παραγωγή τους και άρα η παραγωγή των διαβαθµίσιµων υπονοηµάτων δεν είναι τόσο 

στεγανή όσο ισχυρίζεται ο Levinson. 2) Υπάρχει ιεράρχηση: οι στερεότυπες γνώσεις 

υπόβαθρου παρακάµπτονται αν είναι ασύµβατες µε πιο συγκεκριµένες γνώσεις 

υπόβαθρου/συγκειµενικές υποθέσεις.      

 Η δεύτερη διαφοροποίηση είναι η εξής. Όταν µια γλωσσική µορφή έχει 

προσδεµένο ένα υπονόηµα, αυτό παράγεται εξ ορισµού. Όµως, όταν σε µια γλωσσική 

µορφή είναι προσδεµένα δυο ή περισσότερα Πλ-υπονοήµατα, π.χ. βλέπει τηλεόραση 

και καπνίζει (+> και µετά, και συγχρόνως, και γι’ αυτό) έχουµε δυο περιπτώσεις.   

Στην πρώτη περίπτωση το εκφώνηµα παράγεται µέσα σε ένα συγκείµενο όπου 

οι αµέσως προηγούµενες συγκειµενικές υποθέσεις είναι συµβατές µε το δεδοµένο 

εκφώνηµα. Έτσι εξ ορισµού παράγεται το υπονόηµα που είναι συµβατό µε αυτό το 

συγκείµενο57. Π.χ. στο (92) υπάρχουν  οι συγκειµενικές υποθέσεις: Κάθε φορά που ο 

Γιάννης εκνευρίζεται, καπνίζει. Ο Γιάννης εκνευρίζεται µε τα τηλεοπτικά 

προγράµµατα όλων των καναλιών. Μέσα σε αυτό το συγκείµενο παράγεται το 

υπονόηµα και γι’ αυτό. 

 

92. Ο Γιάννης βλέπει τηλεόραση και καπνίζει.  

 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο ακροατής πρέπει να κατασκευάσει ένα νέο 

συγκείµενο, καθώς οι συγκειµενικές υποθέσεις που προηγούνται του δεδοµένου 

εκφωνήµατος δεν είναι συµβατές µε την ερµηνεία του τελευταίου. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο εξ ορισµού µηχανισµός παράγει όλα τα υπονοήµατα και στη συνέχεια 

αναζητά ενδείξεις για την κατασκευή του συγκείµενου που αντιστοιχεί στα 

υπονοήµατα, που θα του επιφέρει τα µεγαλύτερα συγκειµενικά οφέλη και θα είναι 

                                                 
57 ∆εν είναι σαφές αν ο πραγµατολογικός µηχανισµός παράγει όλα τα υπονοήµατα και στη συνέχεια 
διαγράφονται τα µη συνεπή ή αν δεδοµένο συγκείµενο οδηγεί στην παραγωγή µόνο του κατάλληλου 
υπονοήµατος. Το πρόβληµα αυτό είναι ψυχογλωσσολογικό και εντοπίζεται και στα εξής φαινόµενα: 
στις περιπτώσεις της πολυσηµίας, της δοµικής αµφισηµίας και της αµφισηµίας ως προς το πεδίο 
θεώρησης  (scope) των λογικών τελεστών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφές αν παράγονται 
υποσυνείδητα όλες οι σηµασίες/δοµές και στη συνέχεια διαγράφονται όλες εκτός από µια που 
αναδύεται στο συνειδητό επίπεδο, δηλαδή έχουµε µαζική αµφισηµία, ή αν η αµφισηµία είναι 
περισσότερο περιορισµένη. Το πρόβληµα αυτό δεν έχει επιλυθεί, αλλά ορισµένοι τείνουν προς τη θέση 
ότι δεν παράγονται όλες οι δοµές στις περιπτώσεις δοµικής αµφισηµίας, ούτε όλες οι ΛΜ σε 
περιπτώσεις αµφισηµίας του πεδίου των λογικών τελεστών.    
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σύµφωνο µε την πρόθεση του οµιλητή και στη συνέχεια η αρχή της Συνάφειας 

επιλέγει το κατάλληλο.   

Επίσης, από την εξέταση της σχέσης µεταξύ των διαβαθµίσιµων ΓΣΥ και των 

µερικώς διατεταγµένων ΕΣΥ διαπιστώνουµε ότι και στις δυο περιπτώσεις τα 

υπονοήµατα που παράγονται, βασίζονται σε κλίµακες που αποτελούνται από 

εξέχοντα αντιθετικά εναλλακτικά στοιχεία. Στην περίπτωση των ΓΣΥ οι κλίµακες 

διαµορφώνονται µε βάση τη δοµή του Λεξικού, ενώ στην περίπτωση των ΕΣΥ η 

διάταξη των στοιχείων και η παραγωγή των υπονοηµάτων στηρίζεται σε 

συγκειµενικές υποθέσεις και σε γενικές υποθέσεις για τον κόσµο. Ο σχηµατισµός 

αντιθετικών συνόλων ίσως αποτελεί µια γενικότερη νοητική λειτουργία. Ωστόσο, 

διαπιστώνουµε ότι ενδεχοµένως η αρχή της συνάφειας εκµεταλλεύεται αυτόν το 

γενικότερο µηχανισµό για την παραγωγή υπονοηµάτων. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε τα εξής: η παραγωγή των ΓΣΥ γίνεται εξ 

ορισµού. Το συγκείµενο και οι γνώσεις υπόβαθρου µπορούν να συµµετέχουν στην 

παραγωγή ακόµα και των Π-υπονοηµάτων. Όταν σε µια διαβαθµίσιµη αξία είναι 

συναφές να επιλεγεί ένα υποσύνολο της κλίµακας, η αρχή της Συνάφειας το επιλέγει 

και παράγει το σχετικό υπονόηµα. Όταν σε µια γλωσσική µορφή είναι προσδεµένα 

περισσότερα του ενός υπονοήµατα η  αρχή της Συνάφειας έχει τον έλεγχο της 

διαδικασίας και επιτρέπει την πρόσθεση του υπονοήµατος στο συγκείµενο ή επιλέγει 

το κατάλληλο συγκείµενο και το συναφές υπονόηµα. Η αρχή της Συνάφειας 

λειτουργεί µε τρεις αρχές: µεγαλύτερα συγκειµενικά αποτελέσµατα, έλεγχος της 

αλήθειας/της αξιοπιστίας των υπονοηµάτων σε σχέση µε γενικές υποθέσεις για τον 

κόσµο και την πορεία/δυναµική του διαλόγου, συµβατότητα των παραγόµενων 

υπονοηµάτων µε την πρόθεση του οµιλητή.    

     Τέλος, ως προς τη διεπαφή σηµασιολογίας-πραγµατολογίας απορρίπτουµε 

την παραδοσιακή άποψη, γιατί διαπιστώνουµε ότι το κριτήριο των συνθηκών 

αληθείας είναι ανεπαρκές για τη διάκριση σηµασιολογίας-πραγµατολογίας, αφού και 

η πραγµατολογία συµβάλλει στον προσδιορισµό των συνθηκών αληθείας.  

 Σχετικά µε το θέµα που υποστηρίζουν οι θεωρητικοί της Συνάφειας, ότι 

δηλαδή η σηµασιολογία των συνθηκών αληθείας ταυτίζεται µε τη σηµασιολογία της 

γλώσσας της νόησης, θεωρούµε ότι είναι δυνατό, αλλά υποθετικό και συνεπώς το 

θέµα παραµένει ανοικτό προς διερεύνηση.  

 ∆εχόµαστε ότι στο επίπεδο αυτού που λέγεται έχουµε ένα επίπεδο 

αναπαράστασης, στο οποίο η σηµασιολογία συνεισφέρει µονοτονικό περιεχόµενο, 
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ενώ η πραγµατολογία συµµετέχει µε εξ ορισµού συλλογισµούς που παράγουν µη 

µονοτονικό νόηµα. Το πραγµατολογικά προσδιορισµένο νόηµα µπορεί να ακυρωθεί 

αργότερα, αν θεωρηθεί ασυνεπές. Η όλη δοµή ερµηνεύεται σηµασιολογικά και 

µπορεί να εµπλουτιστεί περαιτέρω µε ΕΣΥ. Η διεπαφή σηµασιολογίας-

πραγµατολογίας αποδίδεται παραστατικά ως εξής (βλ. Levinson 2000, 193): υπάρχει 

µια κοινή πλάκα, που αποτελεί ένα κοινό επίπεδο αναπαράστασης, πάνω στο οποίο 

µπορούν να γράψουν η σηµασιολογία και η πραγµατολογία. Οι συµβολές τους 

διακρίνονται από το χρώµα της µελάνης: η σηµασιολογία γράφει µε µαύρο, η 

πραγµατολογία µε κόκκινο. Η σηµασιολογία και η πραγµατολογία παραµένουν 

διακριτοί µηχανισµοί που συµβάλλουν µε διαφορετικό τρόπο σε ένα κοινό επίπεδο 

αναπαράστασης.   
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