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1. Εισαγωγή-Παρουσίαση του ζητήματος  

 

Στον επίλογο της δεύτερης έκδοσης  του έργου Relevance: Com-

munication and Cognition (1986/1995) οι Sperber και Wilson εκφράζουν 

την παρατήρηση ότι δύο σημαντικά πεδία μένουν να μελετηθούν από τη 

σκοπιά της Θεωρίας της Συνάφειας (Relevance Theory, εφεξής ΘΣ): α) οι 

γνωσιακές διαδικασίες του πομπού (com-municator) και β) ο κοινωνικός 

χαρακτήρας και το συμφραζόμενο της επικοινωνίας. Με τα ίδια τους τα 

λόγια: 

 

 “Two important and related domains have hardly been explored at all from a re-

levance-theoretic perspective: the theory has been developed from the point of 

view of the audience of communicative acts, and without taking into account the 

complex sociological factors richly studied by sociolinguistics. The cognitive pro-

cesses at work in the communicator and the social character and context of com-

munication are, of course, essential to the wider picture to the study of which we 

hope relevance theory can contribute […]” (1986/1995: 279). 

 

Είναι γεγονός ότι μέχρι και την εποχή της δεύτερης έκδοσης της 

Relevance λίγα πράγματα είχαν γίνει υπό το πρίσμα της σε ό,τι αφορά ακό-

μη και εκείνες της όψεις της πραγματολογίας που έχουν επικαλύψεις με 

την κοινωνιογλωσσολογία, με πιο εντυπωσιακό παράδειγμα τα φαινόμενα 

γλωσσικής ευγένειας. Μετά από εκείνο το χρονικό σημείο υπάρχει μια αυ-

ξητική τάση στα συναφειακά προσανατολισμένα άρθρα που ασχολούνται με 

ζητήματα γλωσσικής ευγένειας, αλλά φαίνεται ότι η κοινωνιογλωσσολογική 

προοπτική που έθεσαν το 1995 οι S&W δεν βρήκε μεγάλη απήχηση1.  

Ο λόγος κατά τη γνώμη μας είναι ότι το συστατικό της νόρμας που ε-

μπεριέχουν τα κοινωνιογλωσσικά φαινόμενα, οι σταθερές δηλαδή σχέσεις 

που υφίστανται ανάμεσα στις γλωσσικές και τις κοινωνικές δομές, δεν είναι 

επιδεκτικό αναλύσεων υπό το πρίσμα της ΘΣ. Αυτό συμβαίνει γιατί η ΘΣ 

                                                 
1 Οι μόνες εξαιρέσεις, στον βαθμό που γνωρίζουμε, είναι τα άρθρα του Zegarac (1998) και 
των Coupland & Jaworski (1997).  
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είναι, πέρα από όλα τα άλλα, μια θεωρία επικοινωνίας και ένας από τους 

βασικούς στόχους της είναι να παράσχει τα κριτήρια με τα οποία ορίζεται η 

επικοινωνία. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της επικοινωνίας σύμφωνα 

με τη ΘΣ είναι η παραγωγή θετικών γνωσιακών αποτελεσμάτων (positive 

cognitive effects) στον ακροατή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ομιλητής με 

κάποιο τρόπο κατορθώνει να τροποποιήσει την αντίληψη του ακροατή (με 

το να τον κάνει να οδηγηθεί π.χ. σε ένα αληθές συμπέρασμα). Αν συμβεί 

αλλαγή στην αντίληψη του ακροατή, ενώ αυτή η αλλαγή βρίσκεται μέσα 

στις προθέσεις του ομιλητή και επιπλέον αυτές έχουν αναγνωριστεί από τον 

ακροατή, τότε αυτή η τροποποίηση θα οριζόταν ως γνήσια περίπτωση επι-

κοινωνίας. Εδώ ακριβώς είναι που συναντά τα μεγαλύτερα προβλήματα μια 

πιθανή ανάλυση κοινωνιογλωσσικών φαινομένων υπό το πρίσμα της ΘΣ, 

γιατί η πρόθεση και ειδικά η τροποποίηση του γνωσιακού περιβάλλοντος 

δεν είναι πρωτοτυπικά χαρακτηριστικά αυτού που θα ονομάζαμε πράξεις 

κοινωνικής επικοινωνίας. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, το ότι προσ-

φωνεί ένας μοναχός έναν άλλο μοναχό με τον όρο απεύθυνσης (address 

term) "αδελφέ" προσθέτοντας το μη κοσμικό όνομά του σίγουρα δεν εμπε-

ριέχει καμία πρόθεση από την πλευρά του ομιλητή να τροποποιήσει το 

γνωσιακό περιβάλλον του συνομιλητή του. Ο συγκεκριμένος όρος απεύ-

θυνσης συνδυασμένος με το μη κοσμικό όνομα του αποδέκτη είναι ένας 

συνήθης τρόπος απεύθυνσης που χρησιμοποιείται από τα μέλη μιας ομάδας 

με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, προκαταβολικά ας 

σημειωθεί ότι αυτή η διάσταση νόρμας που διέπει τις κοινωνικές ομάδες 

στη μεταξύ τους επικοινωνία δεν εμποδίζει κάθε κοινωνικά σημασιο-

δοτημένη έκφραση (ΚΣΕ) να είναι συναφής με μια πιο τεχνική έννοια που 

θα εξηγήσουμε ειδικά στο Κεφάλαιο 5.  

Από την άλλη, τα φαινόμενα γλωσσικής ευγένειας, που όπως είπαμε 

βρίσκονται στη διεπαφή πραγματολογίας και κοινωνιογλωσσολογίας, διέ-

πονται από ένα στοιχείο στρατηγικής αξιοποίησης των γλωσσικών εκφρά-

σεων για να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στον αποδέκτη. Αυ-

τό, πρέπει να τονιστεί, δεν είναι γενική συνθήκη, δεν σημαίνει δηλαδή ότι 

όποτε χρησιμοποιούμε ευγενικές γλωσσικές εκφράσεις θέλουμε να μεταδώ-

σουμε το μήνυμα της ευγένειας. Νεότερες προσεγγίσεις στο πεδίο της ευ-

γένειας (βλ. π.χ. Fraser, 1990, 1999) δείχνουν ότι η ευγένεια είναι περισ-

σότερο ζήτημα εκπλήρωσης συμβατικών επικοινωνιακών "υποχρεώσεων" 
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παρά επικοινώνησης ευγένειας. Το σημαντικό είναι ότι όλες οι περιπτώσεις 

όπου υφίσταται η στρατηγική πρόθεση του ομιλητή να τροποποιήσει τις 

σκέψεις του ακροατή, δηλαδή να επιφέρει αλλαγές στο γνωσιακό του περι-

βάλλον, μπορούν να τεθούν υπό τον φακό της ΘΣ με μεγαλύτερη άνεση 

από ό,τι στην περίπτωση των κοινωνιογλωσσικών νορμών με την έννοια 

που περιγράφηκαν παραπάνω.  

Το ζήτημα είναι ότι ακόμη και αυτό που θεωρείται ως γλωσσικός δεί-

κτης μιας ομάδας ή, τέλος πάντων, ενός συνόλου με συγκεκριμένα κοι-

νωνικά χαρακτηριστικά μπορεί να γίνει στρατηγικό εργαλείο για την τρο-

ποποίηση του κοινωνιογνωσιακού περιβάλλοντος του αποδέκτη ή των 

αποδεκτών. Το να χρησιμοποιώ διαρκώς την προσφώνηση σύντροφε στα 

εκφωνήματά μου με σκοπό να τροποποιήσω το κοινωνιογνωσιακό περι-

βάλλον του ακροατή μου προς την κατεύθυνση τού να υποθέσει ότι τον 

θεωρώ αλληλέγγυο μέλος της αριστερής παράταξης στην οποία ανήκω, και 

όντως να παραχθούν αυτά τα αποτελέσματα στον συνομιλητή μου, συνιστά 

περίπτωση στρατηγικής αξιοποίησης ΚΣΕ, παρόλο που όπως θα δούμε στο 

5ο κεφάλαιο δεν θα συνιστούσε επικοινωνία με τους αυστηρούς όρους της 

ΘΣ. Εντούτοις, για τον ακροατή έχει συνάφεια.  

Αυτό για το οποίο θέλουμε να επιχειρηματολογήσουμε είναι ότι οι ΚΣΕ 

μεταφέρουν βαθμούς συνάφειας και αυτοί οι βαθμοί εξαρτώνται από τα ε-

πιπλέον στρώματα της πρόθεσης του ομιλητή να παραχθούν αποτελέσματα 

στον ακροατή και από την αναγνώριση αυτής της πρόθεσης από τον τε-

λευταίο. Αυτό που υποστηρίζεται σε αυτή την εργασία είναι ότι οι ΚΣΕ 

επιτυγχάνουν ένα πρώτο επίπεδο συνάφειας, εφόσον τηρείται η προϋπό-

θεση του αμοιβαίου κοινωνιογνωσιακού περιβάλλοντος και της συμβα-

τότητας των παραδοχών με το συμφραζόμενο του ακροατή. Όταν δεν τη-

ρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις ο βαθμός συνάφειας είναι εξαιρετικά 

χαμηλός, αλλά δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υφίσταται συνάφεια. Αυτή η πρό-

βλεψη γίνεται δυνατή (ή μήπως περιορίζεται;) από τα τεχνικά συστατικά 

της ΘΣ.  

Αναφέραμε τον όρο κοινωνιογνωσιακό περιβάλλον χωρίς να τον δι-

καιολογήσουμε. Με αυτόν τον όρο εννοούμε όλες τις κοινωνικές παραδο-

χές που έχει ο συμμετέχων σε μία συνομιλιακή ανταλλαγή, μαζί με την ε-

μπειρία από το άμεσό του περιβάλλον, η οποία επίσης διαμεσολαβείται από 

το κοινωνικό. Για τον χαρακτήρα των κοινωνικών παραδοχών μιλάμε στο 

 4



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΣ 

Κεφάλαιο 3, όπου περιγράφεται η κοινωνική νόηση, και ισχυριζόμαστε ότι 

αυτές οι παραδοχές που σχετίζονται με την κοινωνική κατηγοριοποίηση 

αλλά και με μεταναπαραστάσεις (metarepresentations) με περιεχόμενο τον 

τρόπο χρήσης γλωσσικών εκφράσεων μπορούν να εισαχθούν σε συμπε-

ρασμικές διαδικασίες, από όπου παράγονται τουλάχιστον συμφραστικά 

αποτελέσματα (contextual effects). Επίσης, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε 

ότι αυτό που ονομάζουμε κοινωνικά σημασιοδοτημένες εκφράσεις (ΚΣΕ) 

είναι γλωσσικές μονάδες (εδώ κυρίως εξετάζονται μορφολογικοί και λεξικοί 

τύποι, αλλά ο ορισμός θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα της 

γλώσσας) ή και συνδυασμοί μονάδων που έρχονται στον νου του αποδέκτη 

πάντα με ένα χαρακτηρισμό διαμεσολαβημένο από την κοινωνική κατηγο-

ριοποίηση. Ακόμη, θεωρείται σημαντικό σε αυτή την εργασία να προϋπο-

τεθεί ότι το κοινωνιογνωσιακό περιβάλλον δεν είναι ποτέ στην πραγμα-

τικότητα αμοιβαίο. Αυτό που συμβαίνει κατά την ερμηνεία είναι ότι στην 

πραγματικότητα γίνονται υποθέσεις που φιλοξενούνται κάθε φορά με μεγα-

λύτερη ή μικρότερη βεβαιότητα από τον ακροατή για την αμοιβαιότητα του 

περιβάλλοντος, αλλά απόλυτη βεβαιότητα δεν θεωρούμε ότι υφίσταται (βλ. 

Sperber & Wilson, 1986/1995: 45). 

Ας δούμε όμως τι περιλαμβάνει το κάθε κεφάλαιο.  

Στο Κεφ. 2 γίνεται μια αδρή παρουσίαση της Θεωρίας της Συνάφειας. 

Δίνονται οι βασικές αρχές της και όπου κρίθηκε απαραίτητο επεκτείνονται 

κάποιες έννοιες που εξυπηρετούν την ανάλυση που ακολουθείται σε αυτή 

την εργασία.  

Στο Κεφ. 3 τίθεται το ζήτημα της κοινωνικής νόησης (social cogni-

tion). Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος φιλοξενεί κοινω-

νική πληροφορία, πώς την οργανώνει και ποιος τελικά είναι ο χαρακτήρας 

της. Καθοριστικό είναι ότι γίνεται η σύνδεση με τη γλώσσα και ο τρόπος με 

τον οποίο οι γλωσσικές εκφράσεις διαμεσολαβούνται από κοινωνικές κατη-

γορίες και σχήματα.  

Στο Κεφ. 4 παρουσιάζονται οι αναλύσεις ορισμένων μελετητών (Jary, 

1998a, 1998b και Escandell-Vidal, 1996, 1998, 2004) πάνω στο ζήτημα 

της γλωσσικής ευγένειας υπό το πρίσμα της ΘΣ. Στις προσεγγίσεις τους, 

γίνεται σαφές πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επικοινωνηθεί η 

ευγένεια (ή εξίσου η αγένεια) και τελικά ποια είναι η συνάφεια των ευγε-
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νικών γλωσσικών εκφράσεων. Μέσα από την ανάλυση προλειαίνεται το 

έδαφος για τις προτάσεις που καταθέτουμε σε αυτή την εργασία.  

Στο Κεφ. 5 δίνεται η προσέγγιση που υιοθετούμε πρώτον για το κατά 

πόσο οι ΚΣΕ είναι συναφείς για τον ακροατή και δεύτερον αν επικοινω-

νείται κάποιου είδους μήνυμα με τους αυστηρούς όρους της ΘΣ. Οι προ-

τάσεις μας διαφοροποιούνται από τις αναλύσεις της γλωσσικής ευγένειας 

από την άποψη ότι, ενώ στις τελευταίες η συνάφεια των γλωσσικών τύπων 

τίθεται με κάπως απόλυτους όρους, η πρότασή μας είναι ότι οι ΚΣΕ επιτυγ-

χάνουν ποικίλους βαθμούς συνάφειας, οι οποίοι εξαρτώνται από την αμοι-

βαιότητα των κοινωνιογνωσιακών περιβαλλόντων, την πρόθεση του ομι-

λητή και την αναγνώριση αυτής της πρόθεσης από τον ακροατή.  

Τέλος, στο Κεφ. 6 προσπαθούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα 

και να δούμε το ζήτημα της σχέσης της γνωσιακής πραγματολογίας με την 

κοινωνιογλωσσολογία και την εθνογραφία της επικοινωνίας.   
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2. H Θεωρία της Συνάφειας (ΘΣ)2

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ΘΣ. Πρώτα, 

τίθεται το γενικό πλαίσιο από όπου αφορμάται η ΘΣ, γίνεται αναφορά 

στους θεμελιώδεις ισχυρισμούς που έθεσε ο Grice για μια θεωρία της επι-

κοινωνίας αλλά και στις διαφωνίες των εισηγητών της ΘΣ, Sperber και 

Wilson, που προκύπτουν από μια διαφορετική θεώρηση του επικοινωνιακού 

φαινομένου. Στη συνέχεια, περνάμε στην παρουσίαση των βασικών συστα-

τικών της ΘΣ.  

 

2.1 Η κληρονομιά του Grice 

 

Ο ισχυρισμός του Grice ότι ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του με-

γαλύτερου μέρους της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι η έκφραση και η 

αναγνώριση των προθέσεων είναι ακριβώς εκείνο που προσπαθεί να επε-

ξεργαστεί η Θεωρία της Συνάφειας.  

Ο Grice, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσπάθησε να κάνει λόγο για ένα 

μοντέλο επικοινωνίας διαφορετικό από το παραδοσιακό μοντέλο κώδικα 

(code model). “According to the inferential model”, λένε οι Wilson & 

Sperber, “a communicator provides evidence of her intention to convey a 

                                                 
2 Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται εν πολλοίς στο άρθρο των Wilson & Sperber (χ.χ.).  
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certain meaning, which is inferred by the audience on the basis of the 

evidence provided” (W&S, χ.χ.3).  

H ΘΣ βασίζεται σε άλλον ένα θεμελιώδη ισχυρισμό του Grice: ότι τα 

εκφωνήματα δημιουργούν αυτόματα προσδοκίες οι οποίες καθοδηγούν τον 

ακροατή προς το νόημα του ομιλητή. Οι προσδοκίες αυτές συναρθρώνονται 

για τον Grice σε μία αρχή και τέσσερα αξιώματα: την αρχή της Συνεργα-

σίας (co-operation principle) και τα αξιώματα της Ποιότητας (Quality, 

αλήθεια), της Ποσότητας (Quantity, πληροφοριακότητα), της Σχετικό-

τητας (Relation, συνάφεια), και του Τρόπου (Manner, σαφήνεια). Έτσι, 

“the interpretation a rational hearer should choose is the one that best 

satisfies those expectations” (W&S, χ.χ.).  

Οι θεωρητικοί της ΘΣ συμμερίζονται την άποψη του Grice ότι δημι-

ουργούνται στον ακροατή προσδοκίες συνάφειας, αλλά αμφισβητούν άλλες 

όψεις της θεώρησής του όπως η ανάγκη για την ύπαρξη της αρχής της Συ-

νεργασίας και των αξιωμάτων ή η εστίαση της προσοχής του στις πραγμα-

τολογικές διαδικασίες που συνεισφέρουν στα υπονοήματα παρά στο ρητό 

(explicit) αληθειακό περιεχόμενο των εκφωνημάτων, κ.ά. Σύμφωνα με τη 

ΘΣ, “the expectations of relevance raised by an utterance are precise 

enough, and predictable enough, to guide the hearer towards the 

speaker’s meaning” (W&S, χ.χ.). 

O σκοπός της ΘΣ είναι να εξηγήσει, με γνωσιακά ρεαλιστικούς όρους, 

με τι ισοδυναμούν αυτές οι προσδοκίες. Η συγκεκριμένη θεωρία πρωτοεμ-

φανιστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με το έργο Relevance: 

Communication and Cognition των εισηγητών της, Dan Sperber και 

Deirdre Wilson (1986), και αναθεωρήθηκε μετά από περίπου μια δεκαετία 

με τη δεύτερη έκδοσή του (1995).  

 

2.2 Το περιεχόμενο της ΘΣ 

 

Η συνάφεια είναι μια ιδιότητα που μπορεί να ανιχνευθεί σε ένα πλήθος 

φαινομένων: π.χ. στα εκφωνήματα, στις σκέψεις, στις αναμνήσεις και σε 

συμπεράσματα που προκύπτουν από συμπερασμικές διαδικασίες (inferential 

processes). “In relevance-theoretic terms”, λένε οι W&S (χ.χ.), “any 

                                                 
3 H παραπομπή σε σελίδες είναι αδύνατη, καθώς πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση του 
άρθρου.  
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external stimulus or internal representation which provides an input to 

cognitive processes may be relevant to an individual at some time”. Αυτό 

που πρέπει εξαρχής να τονιστεί είναι ότι η αρχή της Συνάφειας, όπως τί-

θεται στη ΘΣ, δεν αφορά ένα συμβατικό "διακανονισμό" μεταξύ των 

ανθρώπων, σύμφωνα με τον οποίο αναμένεται από τον καθένα να υπα-

κούει επικοινωνιακές αρχές και αξιώματα. Η συνάφεια είναι βασικό χαρα-

κτηριστικό της ανθρώπινης νόησης που οι επικοινωνητές (communicators) 

μπορούν να αξιοποιήσουν.    

Πότε όμως ένα εισαγόμενο είναι συναφές; Ένα εισαγόμενο (π.χ. ένα 

εκφώνημα, μια ανάμνηση) είναι συναφές για έναν άνθρωπο όταν αυτό 

συνδέεται με γνώση υποβάθρου (background information) που έχει δια-

θέσιμη, προκειμένου να εξαγάγει συμπεράσματα τα οποία έχουν αξία για 

τον ίδιο: για παράδειγμα, μια πληροφορία είναι συναφής όταν βοηθάει κά-

ποιον να ανανεώσει τις γνώσεις του πάνω σε κάποιο θέμα, ή όταν μπορεί 

να άρει κάποιες αμφιβολίες που είχε σε σχέση με αυτό κτλ. Για να το θέ-

σουμε με τους όρους της ΘΣ, ένα εισαγόμενο είναι συναφές για έναν 

άνθρωπο όταν η επεξεργασία του στο συμφραζόμενο των διαθέσιμων 

παραδοχών επιφέρει θετικό γνωσιακό αποτέλεσμα (positive cognitive 

effect). Με λόγια των W&S (χ.χ.), “A positive cognitive effect is a worth-

while difference to the individual’s representation of the world --a true 

conclusion, for example. False conclusions are not worth having. They are 

cognitive effects, but not positive ones”.   

Ο πιο ισχυρός τύπος γνωσιακού αποτελέσματος που προέρχεται από 

την επεξεργασία ενός εισαγομένου σε ένα συμφραζόμενο είναι αυτό που 

ονομάζουν  συμφραστική συνεπαγωγή (contextual implication), ένα συ-

μπέρασμα που είναι απαγώγιμο (deducible) από το εισαγόμενο και το 

συμφραζόμενο μαζί, όχι όμως μόνο από το εισαγόμενο ή μόνο από το 

συμφραζόμενο.  

Σύμφωνα με τη ΘΣ, “an input is RELEVANT to an individual when, and 

only when, its processing yields such positive cognitive effects” (W&S, 

χ.χ.). Ας δούμε ένα πιο φορμαλιστικό ορισμό του πώς επιτυγχάνεται το 

γνωσιακό αποτέλεσμα (cognitive effect): 

 

“Let C be a context and P a set of new premises. Let Conclusions of 

P be the set of conclusions deducible from P alone, Conclusions of C the 
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set of Conclusions deducible from C alone and Conclusions of P U C the 

set of conclusions deducible from the union of P and C. Let two 

assumptions with the same content but with different strengths count as 

two different assumptions. Then the contextualization of P in C has no 

contextual effect if and only if the two following conditions are met:  

 

(i) Conclusions of C is a subset of Conclusions of P U C 

(ii) the complement of Conclusions of C with respect to Conclusions of P U 

C is a subset of Conclusions of P. 

 

If conditions (i) and (ii) are not both met, then the contextualization of P 

in C has some contextual effect” (S&W, 1986/1995, σελ. 286, σημ. 26). 

 

Η Συνάφεια δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να τεθεί με απόλυτους 

όρους. Είναι ζήτημα βαθμού. Αν υποθέσουμε π.χ. ότι περιμένω το τρένο 

και αυτό αργήσει ένα λεπτό, σίγουρα αυτή η καθυστέρηση θα είναι λιγό-

τερο συναφής για μένα ή θα έχει μικρή διαφορά στην αναπαράσταση που 

έχω για τον κόσμο από ό,τι αν το τρένο αργούσε μισή ώρα, πράγμα που θα 

με έκανε να αναδιοργανώσω ολόκληρη τη μέρα μου. Με λίγα λόγια, αυτό 

που κάνει ένα εισαγόμενο να θεωρηθεί άξιο να επιλεγεί από το σύνολο των 

ανταγωνιζόμενων ερεθισμάτων δεν είναι απλώς ότι είναι συναφές, αλλά ότι 

είναι περισσότερο συναφές από τα υπόλοιπα. Όσο περισσότερο αξίζουν τα 

συμπεράσματα που προέρχονται από την επεξεργασία του εισαγομένου, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η συνάφειά του.  

Ωστόσο, στο παιχνίδι του υπολογισμού εισέρχεται και μια άλλη παρά-

μετρος εκτός από τον βαθμό αξίας των γνωσιακών αποτελεσμάτων: η προ-

σπάθεια που καταβάλλεται για την επεξεργασία του εισαγομένου. Όσο πιο 

μεγάλη η προσπάθεια της πρόσληψης (perception), της μνήμης και του συ-

μπερασμού που απαιτείται, τόσο μικρότερη η ανταμοιβή από την επεξερ-

γασία του εισαγομένου, και ως εκ τούτου τόσο λιγότερο αξίζει την προσοχή 

μας.  

Έτσι, η Συνάφεια μπορεί να εκτιμηθεί με όρους αποτελέσματος και 

προσπάθειας:   

 

(1)  Relevance of an input to an individual  
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a. Other things being equal, the greater the positive cognitive effects 

achieved by processing an input, the greater the relevance of the input to 

the individual at that time.  

b. Other things being equal, the greater the processing effort expended, 

the lower the relevance of the input to the individual at that time. (W&S, 

χ.χ.). 

 

Γενικότερα, όταν παρόμοιες ποσότητες προσπάθειας απαιτούνται, ο 

παράγοντας "αποτέλεσμα" είναι αποφασιστικός στον καθορισμό βαθμών 

συνάφειας, ενώ όταν παρόμοιες ποσότητες αποτελέσματος είναι δυνατόν 

να επιτευχθούν, τότε ο παράγοντας "προσπάθεια" είναι ο αποφασιστικός.  

Οι S&W θεωρούν επίσης ότι ο χαρακτηρισμός της συνάφειας είναι συ-

γκριτικός παρά ποσοτικός. Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι ο ακροατής είναι 

μάλλον απίθανο να υπολογίζει αριθμητικά τις παραμέτρους "προσπάθεια" 

και "αποτέλεσμα" στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τη συνάφεια, αλλά 

βασίζεται σε πιο --γνωσιακά-- θεμελιώδεις έννοιες σύγκρισης μεγεθών. “It 

therefore seems preferable to treat effort and effect as non-

representational dimensions of mental processes: they exist and play a 

role in cognition whether or not they are mentally represented; and when 

they are mentally represented, it is in the form of intuitive comparative 

judgements rather than absolute numerical ones. The same is true of 

relevance, which is a function of effort and effect” (W&S, χ.χ.).  

Αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον κεντρικό ισχυρισμό των S&W 

που αποτελεί και την Πρώτη, ή Γνωσιακή, Αρχή της Συνάφειας:  

 

(2) Cognitive Principle of Relevance  

Human cognition tends to be geared to the maximisation of 

relevance (W&S, χ.χ.).  

 

Η θεώρηση της αρχής της συνάφειας όχι ως συμβατικού ή "συμπεφω-

νημένου" μεταξύ των ομιλητών επικοινωνιακού κανόνα αλλά ως εγγενούς 

χαρακτηριστικού της ανθρώπινης νόησης αποτελεί τη λυδία λίθο ανάμεσα 

σε όσες προσεγγίσεις (μεταξύ αυτών και του Grice) επιχειρούν να αποδώ-

σουν τα πρότυπα με τα οποία επικοινωνούν οι άνθρωποι σε καθαρά κοινω-

νικές συμβάσεις που έχουν ως ένα βαθμό θεσμιστεί από ίδιους και σε όσες 
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προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί το 

νοητικό μας σύστημα στην ουσία δεν μας επιτρέπει να μη "λάβουμε υπό-

ψη" μας κάποιες αρχές. Το να το θέτουμε συνεχώς αυτό προ των ο-

φθαλμών μας είναι κάτι που βοηθάει στην αποφυγή των όποιων πα-

ρεξηγήσεων μπορούν να αναδυθούν μέσα από τη χρήση εκφράσεων μέσα 

στα συναφειακά προσανατολισμένα έργα, οι οποίες μερικές φορές παρα-

πλανητικά για τον αναγνώστη δημιουργούν μια εικόνα των μηχανισμών της 

συνάφειας σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενων από τον άνθρωπο, ενώ, όπως 

είπαμε, αυτό που συμβαίνει είναι η ακούσια --σχεδόν βιολογική-- πρόσ-

δεση των ομιλητών στη συγκεκριμένη αρχή.  

Το ανθρώπινο γνωσιακό σύστημα, με άλλα λόγια, έχει εξελιχθεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε οι προσληπτικοί μας μηχανισμοί τείνουν αυτόματα να 

επιλέγουν δυνητικά συναφή ερεθίσματα, οι μνημονικοί ανακλητικοί μας 

μηχανισμοί (memory retrieval mechanisms) τείνουν αυτόματα να ενερ-

γοποιούν δυνητικά συναφείς παραδοχές και οι συμπερασμικοί μας μηχα-

νισμοί τείνουν αυθόρμητα να τις επεξεργάζονται με τον πιο παραγωγικό 

τρόπο.  

 

2.3 Οι αρχές της ΘΣ 

 

Όπως ίσως έχει φανεί μέχρι τώρα, η ΘΣ ενσωματώνει πολλά από τα 

θεμελιώδη στοιχεία της γκρισιανής παράδοσης. Ένα από αυτά αφορά το 

ζήτημα της αναγνώρισης των προθέσεων από την πλευρά των ακροατών ή, 

αν το θέσουμε γενικότερα, των αποδεκτών ενός μηνύματος.  

Στη συμπερασμική επικοινωνία, ο ομιλητής όχι μόνο έχει την πρόθεση 

να επικοινωνήσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά πρέπει επιπλέον να κά-

νει καταφανή αυτή του την πρόθεση στον αποδέκτη. Αυτό στη ΘΣ έχει α-

ποκληθεί Καταδεικτική-Συμπερασμική Επικοινωνία (Ostensive-Inferential 

Communication).  

Νά η -πιο απλουστευμένη- διατύπωση της ΘΣ: 

 

(3) a. The informative intention: The intention to inform an audience 

of something.  

  b. The communicative intention: The intention to inform the 

audience of one’s informative intention (W&S, χ.χ.). 
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Το θέμα είναι τώρα πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή πρόθεση 

(communicative intention). Με κάποιο τρόπο πρέπει να δείξω στον συ-

νομιλητή μου ότι έχω μια πληροφοριακή πρόθεση, και για να επιτευχθεί 

αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα Καταδεικτικό Ερέθισμα (ostensive 

stimulus) που προορίζεται να ελκύσει την προσοχή του. Το Καταδεικτικό 

Ερέθισμα δεν είναι κατ’ ανάγκην λεκτικό. Ένα νεύμα, μια οποιαδήποτε κί-

νηση μπορεί να αποτελεί ένα ερέθισμα που θα τραβήξει την προσοχή του 

αποδέκτη. H ΘΣ ισχυρίζεται ότι η χρήση ενός καταδεικτικού ερεθίσματος 

μπορεί να δημιουργήσει ακριβείς και προβλέψιμες προσδοκίες συνάφειας 

που δεν εγείρονται από άλλα ερεθίσματα.   

Είπαμε ότι ένα καταδεικτικό ερέθισμα σκοπό έχει να προσελκύσει την 

προσοχή του αποδέκτη. Δεδομένης της καθολικής τάσης για μεγιστοποί-

ηση της συνάφειας, ο αποδέκτης θα δώσει την προσοχή του σε ένα ερέ-

θισμα που φαίνεται συναφές. Παράγοντας λοιπόν το καταδεικτικό ερέθι-

σμα, ο επικοινωνητής ενθαρρύνει τον αποδέκτη να (προ)υποθέσει 

(presume) ότι αυτό το ερέθισμα είναι αρκετά συναφές για να αξίζει η επε-

ξεργασία του. Άρα, --και αυτό μας φέρνει στη Δεύτερη ή Επικοινωνιακή 

Αρχή της Συνάφειας (Communicative Principle of Relevance):  

 

(4) Every ostensive stimulus conveys a presumption of its own 

optimal relevance (W&S, χ.χ.).  

 

Αν δημιουργείται η (προ)υπόθεση της συνάφειας (presumption of rele-

vance) από ένα καταδεικτικό ερέθισμα, τότε σε μια πράξη καταδεικτικής 

επικοινωνίας ο αποδέκτης δικαιούται να περιμένει κάποια πράγματα με τους 

όρους της προσπάθειας και του αποτελέσματος. Εδώ οι S&W εισάγουν την 

έννοια της βέλτιστης συνάφειας (optimal relevance). 

 

(5) Optimal relevance  

 

An ostensive stimulus is optimally relevant to an audience iff:  

a. It is relevant enough to be worth the audience’s processing effort;  

b. It is the most relevant one compatible with communicator’s 

abilities and preferences (W&S, χ.χ.).  
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Σύμφωνα με τους S&W, “According to clause (a) of this definition of 

optimal relevance, the audience is entitled to expect the ostensive 

stimulus to be at least relevant enough to be worth processing” (W&S, 

χ.χ.).  

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, αυτό που παρατηρείται πρώτα 

από όλα είναι ότι περιλαμβάνεται ο επικοινωνητής συναρτήσει των ικανο-

τήτων και των προτιμήσεων του οποίου δημιουργείται η συνάφεια. Σίγουρα 

ένας επικοινωνητής προσπαθεί να κάνει το ερέθισμά του όσο πιο εύκολο γί-

νεται για τον αποδέκτη ώστε να το καταλάβει, όπως επίσης και να “provide 

evidence not just for the cognitive effects she aims to achieve in her 

audience but also for further cognitive effects which, by holding his [του 

ακροατή] attention, will help her achieve her goal” (W&S, χ.χ.). To σημα-

ντικό είναι ότι πράττει με αυτό τον τρόπο ανάλογα με τις ικανότητές του 

(για παράδειγμα μπορεί απλώς οι γνώσεις του να μην του επιτρέπουν να 

είναι όσο συναφής θα περίμενε πιθανόν ο αποδέκτης) και τις προτιμήσεις 

του (δεν είναι π.χ. απίθανο το εκφώνημά του να υπαγορεύεται από ό,τι 

θεωρεί ο ίδιος ως αποδεκτή διατύπωση σε μια κοινωνική περίσταση). 

Δηλαδή, “[…] clause b. […] states that the ostensive stimulus is the most 

relevant one (i.e. yielding the greatest effects, in return for the smallest 

processing effort) that the communicator is WILLING AND ABLE to 

produce” (W&S, χ.χ.).  

 

Είναι αλήθεια ότι αυτή η --αναθεωρημένη σε σχέση με την έκδοση του 

1986-- προϋπόθεση μπορεί να αποβεί χρήσιμη για τη θεώρηση κοινωνικών 

φαινομένων, όπως π.χ. η γλωσσική ευγένεια, υπό το πρίσμα της ΘΣ, πα-

ρόλο που στην παρούσα εργασία ακολουθείται μια διαφορετική συλλογι-

στική κατά την οποία οι κοινωνικά σημασιοδοτημένες εκφράσεις μπορούν 

εξίσου με τη γνωσιακή πληροφορία να είναι συναφείς. Το κοινωνικό ερέ-

θισμα είναι δυνατόν, με άλλα λόγια, να είναι συναφές με τους δικούς του 

όρους.  

Σύμφωνα με την πρόταση b. της διατύπωσης της βέλτιστης συνά-

φειας, οι προτιμήσεις του ομιλητή, οι οποίες θα μπορούσαν να εξει-

δικευθούν για τη θεώρηση κοινωνιογλωσσικών φαινομένων σε κανόνι-

στικές νόρμες που έχει στον νου του ο ομιλητής, είναι δυνατόν να λειτουρ-
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γήσουν ως περιορισμός για τη δόμηση ενός πολύ οικονομικού και αποτε-

λεσματικού, δηλαδή συναφούς, ερεθίσματος. Ένας επικοινωνητής θα μπο-

ρούσε να είχε προκρίνει ως επιλογή ένα εκφώνημα πιο οικονομικό και επο-

μένως πιο συναφές, αλλά ιδεολογικοί λόγοι (οι προτιμήσεις) τον ανα-

γκάζουν να επιλέξει να δομήσει ένα εκφώνημα-ερέθισμα που μπορεί και να 

μην υπακούει στις ισχυρές παραμέτρους του ελάχιστου κόστους (το οποίο 

μεταφράζεται σε προσπάθεια για τον αποδέκτη) και του μέγιστου αποτελέ-

σματος. Αλλά, όπως είπαμε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή την προ-

οπτική στην παρούσα εργασία, και αυτό γιατί προϋποθέτουμε ένα ξεχω-

ριστό επίπεδο συνάφειας.  

   

 2.4 Η διαδικασία κατανόησης 

 

Ας δούμε τώρα πώς βλέπει η ΘΣ τη διαδικασία κατανόησης. Η λεκτική 

επικοινωνία ξεκινάει με την αποκατάσταση του γλωσσικά κωδικοποιημένου 

προτασιακού (sentence) νοήματος, το οποίο πρέπει να εμπλουτιστεί συμ-

φραστικά με διάφορους τρόπους ώστε να εξαχθεί ένα πλήρως αναπτυγμένο 

νόημα για τον ομιλητή (speaker’s meaning). Μπορεί να υπάρχουν αμφι-

σημίες και αναφορικές πολυσημίες που πρέπει να επιλυθούν και ελλείψεις 

(ellipses) που πρέπει να ερμηνευθούν. Αυτά όσον αφορά το ρητό (explicit) 

περιεχόμενο. Σε ό,τι έχει σχέση με το υπόρρητο (implicit) περιεχόμενο, 

μπορεί να υπάρχουν υπονοήματα που πρέπει να αναγνωριστούν. Όλα αυτά 

επίσης απαιτούν ένα σύνολο συμφραστικών παραδοχών με τις οποίες πρέ-

πει να είναι εξοπλισμένος ο ακροατής για να προχωρήσει στη συμπερα-

σμική διαδικασία. Στην ουσία με τα παραπάνω έχουμε περιγράψει τη δια-

δικασία με την οποία θεωρείται στη ΘΣ ότι ο ακροατής φτάνει στο νόημα 

και επιτυγχάνει συνάφεια. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ΘΣ τυποποιούνται 

στην εξής διατύπωση:  

 

(6)  Relevance-theoretic comprehension procedure  

a. Follow a path of least effort in computing cognitive effects: Test 

interpretive hypotheses (disambiguations, reference resolutions, 

implicatures, etc.) in order of accessibility.  

b. Stop when your expectations of relevance are satisfied (W&S, 

χ.χ.).  
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Σε αντίθεση με τη μη λεκτική, κατά τη λεκτική επικοινωνία οι ομιλητές 

μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο αριθμό νοημάτων, αν και δεν υπάρχει ένα 

ανεξάρτητα αναγνωρίσιμο βασικό στρώμα πληροφορίας που μπορεί να επι-

λέξει ο ακροατής. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το γεγονός ότι τα εκ-

φωνήματα κωδικοποιούν λογικές μορφές (εννοιακές αναπαραστάσεις) τις 

οποίες ο ομιλητής έχει επιλέξει προδήλως (manifestly) ως εισαγόμενο στη 

συμπερασμική κατανοησιακή διαδικασία του ακροατή. Αυτό εμπεριέχει, 

σύμφωνα με τους W&S, μεγάλο βαθμό ρητότητας (explicitness).  

Στην γκρισιανή παράδοση, το μεγαλύτερο βάρος δόθηκε στην ερμη-

νεία των υπονοημάτων μέσα από τη σύνδεσή τους με τα αξιώματα, τα 

οποία λίγο συνεισφέρουν στο ρητό περιεχόμενο του εκφωνήματος. Η επί-

λυση της αμφισημίας και η απόδοση αναφοράς, κατά τον Grice, ήταν ζήτη-

μα μόνο συνδυασμού της πρότασης και των συμφραστικών παραμέτρων, 

χωρίς να έχουν να κάνουν καθόλου αυτές οι διαδικασίες με πραγματολο-

γικές αρχές ή με τις προθέσεις του ομιλητή. Αντίθετα, η ΘΣ αντιμετωπίζει 

την αναγνώριση του ρητού περιεχομένου ως εξίσου συμπερασμικού και 

εξίσου κατευθυνόμενου από την Επικοινωνιακή Αρχή της Συνάφειας, με 

την αποκατάσταση (recovery) των υπονοημάτων. Με άλλα λόγια, η διαδι-

κασία κατανόησης που περιγράφηκε παραπάνω εφαρμόζεται τόσο στο ρητό 

όσο και στο υπόρρητο επίπεδο για την επίλυση γλωσσικών υποπροσδιο-

ρισμών (underspecifications).  

Τελικά, αν ο στόχος του ακροατή είναι να διαμορφώσει μια υπόθεση 

για το νόημα του ομιλητή που να ικανοποιεί την προϋπόθεση της συνάφει-

ας, τότε αυτό το καθήκον επιτελείται:  

 

(7)  a. Constructing an appropriate hypothesis about explicit content (in 

relevance-theoretic terms, EXPLICATURES) via decoding, dis-

ambiguation, reference resolution, and other pragmatic enrichment 

processes.  

b. Constructing an appropriate hypothesis about the intended 

contextual assumptions (in relevance-theoretic terms, IMPLICATED 

PREMISES).  
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c. Constructing an appropriate hypothesis about the intended con-

textual implications (in relevance-theoretic terms, IMPLICATED 

CONCLUSIONS).  

 

Σε καμία περίπτωση όμως, μας λένε οι S&W, δεν πρέπει να θεωρούμε 

τις διαδικασίες αυτές ως αυστηρά ιεραρχημένες. Ο ακροατής δηλαδή δεν 

αποκωδικοποιεί πρώτα τη λογική μορφή του εκφωνήματος, έπειτα δομεί 

ένα ρήτημα (explicature) και επιλέγει το κατάλληλο συμφραζόμενο, κτλ. Η 

κατανόηση είναι μια on-line διαδικασία όπου οι υποθέσεις για τα ρητήματα 

(explicatures)4, τις συνεπαγόμενες προκείμενες (implicated premises), και 

τα συνεπαγόμενα συμπεράσματα (implicated conclusions) επιτελούνται πα-

ράλληλα μέσα σε ένα φόντο προσδοκιών (ή προκαταβολικών υποθέσεων) 

που μπορούν να αναθεωρηθούν ή να εκλεπτυνθούν περαιτέρω όπως ξετυ-

λίγεται το εκφώνημα.  

Κατά τη διαδικασία κατανόησης είπαμε ότι ο ακροατής κατασκευάζει 

υποθέσεις για το ρητό (explicit) περιεχόμενο των εκφωνημάτων. Αυτές οι 

υποθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την απόδοση αναφοράς σε κάποια 

γλωσσική οντότητα, την επίλυση λεξικών αμφισημιών, τη λεξική στένωση 

(lexical narrowing) και πιθανόν άλλες πραγματολογικές διαδικασίες που ε-

μπλουτίζουν το νόημα του εκφωνήματος. Στη μη συναφειακά προσανατο-

λισμένη βιβλιογραφία, κάποιες από αυτές τις διαδικασίες και πιο συγκε-

κριμένα η λεξική στένωση, έχουν θεωρηθεί κατά κύριο λόγο μέρος του 

υπόρρητου (implicit) περιεχομένου του εκφωνήματος και αντιμετωπίζονται 

ως default ερμηνείες που παράγονται μέσα από default κανόνες (βλ. για 

παράδειγμα Levinson, 1987 και 2000), ενώ η ΘΣ, βασιζόμενη περισσότερο 

σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνεισφορά κάποιων πραγματο-

λογικών διαδικασιών στο αληθειακό περιεχόμενο των εκφωνημάτων, υπο-

στηρίζει ότι οι παραπάνω διαδικασίες αφορούν περισσότερο τα ρητήματα 

των εκφωνημάτων που συνδυαζόμενα με τις υπόρρητες προκείμενες 

(implicit premises) οδηγούν σε συνεπαγόμενα συμπεράσματα (implicated 

conclusions) (ή συμφραστικές συνεπαγωγές, contextual implications).  

                                                 
4 Ένα ρήτημα ορίζεται ως “a propositional form communicated by an utterance which is 
pragmatically constructed on the basis of the propositional schema or template (logical 
form) that the utterance encodes; its content is an amalgam of linguistically decoded 
material and pragmatically inferred material” (Carston, 2000:10).   
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Πειραματικά δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η λεξική στένωση είναι μια 

πιο ευέλικτη και συμφραστικά εξαρτημένη διαδικασία και ότι στην πραγμα-

τικότητα ο ακροατής επιτελεί μια ad hoc δόμηση των εννοιών που περιέ-

χονται σε ένα εκφώνημα. Ο Barsalou (1987, 1992) υποστηρίζει ότι “lexical 

items give access not to ready-made prototypes (assignable by default 

rules) but to a vast array of encyclopaedic information which varies in 

accessibility from occasion to occasion, with different subsets being 

selected ad hoc to determine the occasion-specific interpretation of a 

word”. Έτσι εμπλουτίζονται οι λογικές μορφές των εκφωνημάτων και με 

αυτόν  τον τρόπο δημιουργούνται τα ρητήματα. Οι ad hoc έννοιες εμβολιά-

ζουν επιπλέον τις συμφραστικές παραδοχές και τα υπονοήματα που παρά-

γονται. 

Το ενδιαφέρον με τη αυτή την ευέλικτη ερμηνεία είναι ότι μπορεί να 

οδηγήσει ακόμη και σε χαλάρωση (loosening) του κωδικοποιημένου νοή-

ματος. “Clear cases of loosening include the use of a prominent brand 

name (e.g. Hoover, Xerox, Kleenex) to denote a category which also 

contains items from less prominent brands; other good examples are 

approximations based on well-defined terms such as square, painless or 

silent” (W&S, χ.χ.).  

 

 

2.5 Είδη υπονοημάτων και ποιητικά αποτελέσματα 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, μέσα από τον συνδυασμό των συμφραστικών 

παραδοχών και των ρητημάτων ο ακροατής, οδηγούμενος από τη συνάφει-

α, εξάγει διάφορα συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα διακρίνονται σε 

δύο είδη και πρακτικά για τη ΘΣ αναδύονται αμφότερα κατά την ερμηνεία 

ενός εκφωνήματος. Εξάγονται λοιπόν ισχυρά υπονοήματα (strong impli-

catures) αν η αποκατάσταση του συμπεράσματος είναι απαραίτητη για να 

φτάσει ο ακροατής σε μια ερμηνεία που ικανοποιεί τις προσδοκίες συνά-

φειας εγειρόμενες από το ίδιο το εκφώνημα. Αν πάλι η αποκατάσταση του 

συμπεράσματος βοηθάει σε μια ερμηνεία του εκφωνήματος που είναι συ-

ναφής με αναμενόμενο τρόπο, αλλά δεν είναι η ίδια απαραίτητη γιατί το 

εκφώνημα συνιστά ένα πλήθος από παρόμοια πιθανά υπονοήματα καθένα 
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από τα οποία θα ήταν κατάλληλο, τότε αυτό που εξάγεται είναι ένα ασθενές 

υπονόημα (weak implicature).  

Ας δούμε ένα παράδειγμα:  

 

Ρωτάει ο Γιάννης τη Μαρία:  

(8)  α. Ο Γιώργος σου έδωσε τα λεφτά που σου χρωστούσε;  

β. Όχι. Ξέχασε να πάει στην τράπεζα. 

 

Το (8β) υπονοεί ισχυρά ότι Ο Γιώργος δεν έδωσε τα λεφτά στη Μαρία γιατί 

ξέχασε να πάει στην τράπεζα, αφού χωρίς αυτή την υπονόηση το (8β) δεν 

θα ήταν μια συναφής απάντηση στο (8α). Το (8β) επίσης ενθαρρύνει τον 

ακροατή να παραγάγει το επι-πλέον υπονόημα ότι Ο Γιώργος μπορεί να 

δώσει στη Μαρία τα λεφτά που της χρωστάει όταν πάει στην τράπεζα, σε 

αυτή όμως την περίπτωση ο αποδέκτης πρέπει να πάρει την ευθύνη για να 

βγάλει αυτό το συμπέρασμα.  

Η διάκριση ανάμεσα σε ισχυρά και ασθενή υπονοήματα φωτίζει τους 

ποικίλους τρόπους με τους οποίους ένα εκφώνημα μπορεί να επιτύχει 

συνάφεια. Μερικά εκφωνήματα (π.χ. οδηγίες χρήσης) επιτυγχάνουν συ-

νάφεια με μερικά ισχυρά υπονοήματα. Άλλα πάλι εκφωνήματα επιτυγ-

χάνουν το ίδιο αποτέλεσμα υποδηλώνοντας ασθενώς μια σειρά από πιθανές 

υπονοήσεις, καθεμία από τις οποίες είναι ένα ασθενές υπονόημα. Αυτό α-

κριβώς το αποτέλεσμα είναι χαρακτηριστικό της ποιητικής χρήσης της 

γλώσσας και μέσα στο πλαίσιο της ΘΣ έχει αποκληθεί poetic effect 

(ποιητικό αποτέλεσμα).  

Πώς όμως τα ποιητικά αποτελέσματα επηρεάζουν το αμοιβαίο γνω-

σιακό περιβάλλον του ομιλητή και του ακροατή; Στη δεύτερη έκδοση της 

Relevance (1986/1995: 224) οι S&W απαντούν: “They do not add entirely 

new assumptions which are strongly manifest in this environment. In-

stead, they marginally increase the manifestness of a great many weakly 

manifest assumptions. In other words, poetic effects create common 

impressions rather than common knowledge. Utterances with poetic 

effects can be used precisely to create this sense of apparently affective 

rather than cognitive mutuality”. Λίγο παραπάνω (1986/1995: 222) έχουν 

ήδη προετοιμάσει το έδαφος για τη σύνδεση των ασθενών υπονοημάτων με 

τα ποιητικά αποτελέσματα: “What looks like non-propositional effects 
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associated with the expression of attitudes, feelings and states of mind 

can be approached in terms of the notion of weak implicature”. 

Επιμένουμε στην έννοια των ποιητικών αποτελεσμάτων και των 

ασθενών υπονοημάτων γιατί θα δούμε στο Κεφάλαιο 5 ότι αυτές οι 

διακρίσεις αποβαίνουν εξαιρετικά χρήσιμες για μια συναφειακά πρόκανα-

τολισμένη θεώρηση κοινωνιογλωσσικών φαινομένων. Με λίγα λόγια, μέσα 

από τις ΚΣΕ αυτά που αναδύονται τις περισσότερες φορές είναι αφενός 

ασθενή υπονοήματα --και κατά συνέπεια όχι τόσο ισχυρά γνωσιακά 

συμπεράσματα-- και αφετέρου ποιητικά αποτελέσματα που δημιουργούν 

έδαφος για κοινές εντυπώσεις παρά για κοινή γνώση.    

 

2.6 H ΘΣ και η αρχιτεκτονική της νόησης 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Grice, ο οποίος θεωρούσε ότι η επι-

κοινωνία εμπλέκει την έκφραση και την αναγνώριση προθέσεων, αντι-

μετώπιζε την κατανόηση (comprehension) ως μια έκφανση της Θεωρίας 

του Νου (Theory of Mind) ή Διαβάσματος της Σκέψης (Mind-Reading), της 

ικανότητας δηλαδή του ανθρώπου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις στους 

άλλους προκειμένου να εξηγήσει και να προβλέψει συμπεριφορές. Αυτό 

που διαπερνά την προσέγγιση του Grice για το πώς παράγονται τα συνο-

μιλιακά υπονοήματα είναι η φοντοριανή αντίληψη (Fodor, 1983) κατά την 

οποία η ικανότητα διαβάσματος της σκέψης είναι μια άσκηση στη στοχα-

στική συλλογιστική (reflective reasoning), μια κεντρική δηλαδή διαδικασία 

του νου. Στην πρώιμη εκδοχή της, η ΘΣ αντιμετώπισε με παρόμοιο τρόπο 

αυτή την ικανότητα, με τη διαφορά ότι τη θεώρησε περισσότερο αυθόρ-

μητη και διαισθητική παρά συνειδητή και στοχαστική ως διαδικασία. 

Ωστόσο, “More recently, there has been a tendency in the cognitive 

sciences to move away from Fodor’s sharp distinction between modular 

input processes and relatively undifferentiated central processes and 

towards an increasingly modular view of the mind” (W&S, χ.χ.). Το πώς η 

διαδικασία κατανόησης που προτείνει η ΘΣ μπορεί να συναρμοστεί με πιο 

κυψελικές (modular) προσεγγίσεις του συμπερασμού, και πιο συγκεκριμένα 

του διαβάσματος της σκέψης, θα το δούμε αμέσως παρακάτω.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα ενός εξειδικευμένου συμπερασμικού μηχα-

νισμού ή κυψέλης είναι ότι μπορεί να εκμεταλλευθεί τις κανονικότητες στο 

 20



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΣ 

δικό του ειδικό πεδίο, και περιέχει ειδικού σκοπού συμπερασμικές διαδι-

κασίες που δικαιολογούνται από αυτές τις κανονικότητες αλλά μόνο σε 

αυτό το πεδίο. Στους μηχανισμούς αυτού του τύπου, οι κανονικότητες στις 

σχέσεις μεταξύ νοητικών καταστάσεων και συμπεριφοράς δεν εγγράφονται 

ως ρητές προκείμενες (explicit premises) στη συμπερασμική διαδικασία, 

αλλά λειτουργούν απλώς ως υποστηρίγματα στη λειτουργία του 

μηχανισμού.  

Οι περισσότερες προσεγγίσεις στο διάβασμα της σκέψης θεωρούν 

δεδομένο ότι δεν χρειάζονται ειδικού σκοπού συμπερασμικές διαδικασίες, 

καθώς η απόδοση νοητικών καταστάσεων που απαιτείται για την κατα-

νόηση υποτίθεται ότι δημιουργείται αυτόματα από πιο γενικούς μηχα-

νισμούς διαβάσματος της σκέψης που εφαρμόζονται σε ολόκληρο το πεδίο. 

Η ΘΣ ωστόσο θεωρεί ότι υπάρχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα με την 

άποψη ότι τα νοήματα του ομιλητή μπορούν να συναχθούν από τα εκφω-

νήματα με τις ίδιες διαδικασίες με τις οποίες συνάγονται οι προθέσεις από 

τις πράξεις. Τα επιχειρήματά των S&W είναι συνοπτικά τα εξής: 

Πρώτον, ο αριθμός των πράξεων που προτίθεται λογικά να επιτελέσει 

ένας δράστης σε μια δεδομένη κατάσταση είναι περιορισμένος. Η κανονική 

λοιπόν απόδοση προθέσεων διευκολύνεται σημαντικά από το γεγονός ότι 

είναι αρκετά περιορισμένος ο αριθμός των πράξεων που είναι διαθέσιμες σε 

έναν δράστη μια δεδομένη στιγμή. Αντίθετα, ο αριθμός των νοημάτων που 

ένας ομιλητής προτίθεται να μεταδώσει σε μια δεδομένη περίσταση είναι 

σχεδόν απεριόριστος.  

Δεύτερον, η συμπερασμική κατανόηση γενικά εμπλέκει πολλά στρώματα 

μεταναπαράστασης (metarepresentation) (δεν έχουμε ως άνθρωποι μόνο 

άμεσες αναπαραστάσεις του κόσμου αλλά μπορούμε να φιλοξενήσουμε και 

αναπαραστάσεις για τις άμεσες αναπαραστάσεις του κόσμου που άλλοι 

άνθρωποι έχουν, μπορούμε να αναφέρουμε τα λεγόμενα άλλων αλλά και 

να διατηρούμε μια συγκεκριμένη στάση απέναντι σε αυτά), ενώ στο 

σύνηθες διάβασμα σκέψης ένα επίπεδο είναι αρκετό.  

Για τους παραπάνω λόγους “it is worth exploring the possibility that, 

within the overall mind-reading module, there has evolved a specialised 

sub-module dedicated to comprehension, with its own proprietary con-

cepts and mechanisms” (W&S, χ.χ.).  
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Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η Επικοινωνιακή Αρχή της 

Συνάφειας όπως διατυπώθηκε στο (4) («Κάθε καταδεικτικό ερέθισμα 

μεταφέρει την προϋπόθεση της ίδιας του της βέλτιστης συνάφειας») 

περιγράφει μια κανονικότητα εξειδικευμένη για το επικοινωνιακό πεδίο 

(communicative domain). Μόνο οι πράξεις καταδεικτικής επικοινωνίας 

δημιουργούν νόμιμες προϋποθέσεις βέλτιστης συνάφειας και αυτό μπορεί 

να έχει διαμορφώσει τη βάση για ένα ειδικού σκοπού συμπερασμικό 

μηχανισμό κατανόησης. Υπό αυτή την κυψελική θεώρηση, η κατανοησιακή 

διαδικασία στο (6) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια “fast and frugal 

heuristic” (με τους όρους των Gigerenzer et al. 1999) που αυτόματα υπο-

λογίζει μια υπόθεση για το νόημα του ομιλητή στη βάση γλωσσικών και 

άλλων τεκμηρίων.  

 

2.7 Σύνοψη 

 

Για να συνοψίσουμε, η Θεωρία της Συνάφειας είναι μια γνωσιακή 

ψυχολογική θεωρία που αντιμετωπίζει την ερμηνεία του εκφωνήματος ως 

γνωσιακή διαδικασία. Όπως συμβαίνει και με άλλες ψυχολογικές θεωρίες, 

έχει ελέγξιμες συνέπειες: υπόκειται σε πειραματική έρευνα, και είναι ανοι-

χτή σε επιβεβαίωση, διάψευση ή ακόμη και σε τροποποίηση υπό το φως 

πειραματικών δεδομένων. Βέβαια, οι πιο γενικές αρχές της θεωρίας μπο-

ρούν να ελεγχθούν μόνο έμμεσα, μέσα από την αξιολόγηση των συνεπειών 

τους.  

Έτσι, η Γνωσιακή Αρχή της Συνάφειας (“Human cognition tends to 

be geared to the maximisation of relevance”) είναι ως ένα βαθμό ελέγξιμη 

μόνο όταν συνδυαστεί με περιγραφές συγκεκριμένων γνωσιακών μηχάνι-

σμών (π.χ. της μνήμης ή του συμπερασμού). Ακόμη, η Επικοινωνιακή Αρχή 

της Συνάφειας (“Every ostensive stimulus conveys a presumption of its 

own optimal relevance”) είναι μια γενίκευση που προκύπτει από τη Γνω-

σιακή Αρχή της Συνάφειας και από μια ευρύτερα γκρισιανή θεώρηση της 

επικοινωνίας ως μιας διαδικασίας συμπερασμικής απόδοσης προθέσεων. Η 

συγκεκριμένη αρχή θα μπορούσε να διαψευστεί αν βρίσκαμε επικοινωνία-

κές πράξεις που δεν μετέφεραν την προϋπόθεση της ίδιας τους της βέλ-

τιστης συνάφειας (αλλά μετέφεραν π.χ. την προϋπόθεση της κυριολεκτικής 

αλήθειας (literal truthfulness) ή της μέγιστης πληροφοριακότητας 
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(maximal informativeness)). Ωστόσο, όπως λένε οι W&S, όταν συνδυαστεί 

με περιγραφές συγκεκριμένων τύπων και ιδιοτήτων των επικοινωνιακών 

πράξεων (και πιο ειδικά των εκφωνημάτων), η Επικοινωνιακή Αρχή εξάγει 

ακριβείς προβλέψεις, κάποιες από τις οποίες έχουν ελεγχθεί. Γενικότερα, 

σύμφωνα με τους W&S, δεν είναι λίγα τα εμπειρικά δεδομένα που τείνουν 

να επιβεβαιώσουν κάποιες, έστω και μερικότερες στον χαρακτήρα, όψεις 

της ΘΣ (βλ. π.χ. Barsalou (1987, 1992) για το ζήτημα της λεξικής 

στένωσης και την ad hoc δόμηση των εννοιών, Gibbs (1994) για εμπειρική 

στήριξη της θεώρησης της μεταφοράς από τους S&W, Winner (1988), 

Happé (1993), Langdon, Davies & Coltheart (2002) για τη συσχέτιση της 

ειρωνείας με δευτεροβάθμιες μεταναπαραστατικές ικανότητες, κ.ά.).   
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3. Η Κοινωνική Νόηση (Social Cognition) 

 

Αν ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί πώς η Θεωρία 

της Συνάφειας μπορεί να ερμηνεύσει κοινωνιογλωσσικά φαινόμενα, τότε 

πρέπει να δούμε πώς μία από τις κεντρικές έννοιες της ΘΣ, η ύπαρξη δη-

λαδή παραδοχών από την πλευρά του ομιλητή και του ακροατή που τροφο-

δοτούν τη συμπερασμική διαδικασία και σε συνδυασμό με τα ρητήματα 

οδηγούν στη συνάφεια, μπορεί να τεθεί υπό διαφορετικό πρίσμα. Το 

κρίσιμο κατά τη γνώμη μας ζήτημα είναι πρώτον αν υπάρχει κοινωνική 

γνώση και δεύτερον αν η κοινωνική γνώση φιλοξενείται από γνωσιακούς 

μηχανισμούς (π.χ. μνήμη) και υπόκειται επομένως σε παρόμοιους περιο-

ρισμούς με εκείνους στους οποίους υπόκειται αυτό που συμβατικά ονομά-

ζουμε επιστημική/συμβαντική γνώση (epistemic/factual knowledge). Στη 

θεωρία των S&W οι παραδοχές που υπεισέρχονται στη συμπερασμική διαδι-

κασία είναι κατά βάση συμβαντικού χαρακτήρα και ολόκληρο το μοντέλο 

τους είναι προτασιακά προσανατολισμένο (propositionally oriented). Αυτό 

στο οποίο θα θέλαμε να εστιάσουμε είναι η ύπαρξη κοινωνικών παραδοχών 

(παραδοχών δηλαδή που περιέχουν κοινωνικού χαρακτήρα γνώση) στον 

νου του ομιλητή. Αν αυτού του είδους οι παραδοχές τροφοδοτούν τη 

συμπερασμική διαδικασία και συνδυάζονται με τα εκφωνήματα για να 

εξαχθούν συμπεράσματα (είναι σκόπιμη η αποφυγή προς το παρόν των 

όρων "γνωσιακό αποτέλεσμα", "συμφραστικό αποτέλεσμα" κτλ. για λόγους 

που θα φανούν σε άλλη ενότητα), τότε θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί 

ότι η έννοια της συνάφειας με αυτόν τον κοινωνιογνωσιακό τρόπο εφαρ-

μόζεται και σε φαινόμενα που η εξέτασή τους παραδοσιακά εμπίπτει σε 

αμιγώς κοινωνιολογικά προσανατολισμένους υποκλάδους της γλωσσο-

λογίας όπως η κοινωνιογλωσσολογία. 
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Οι ενότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν 

πρώτον την έννοια της Κοινωνικής Νόησης, δεύτερον την ειδική γνώση 

που εξειδικεύει τις βασικές μονάδες της Κοινωνικής Νόησης και προϊόντα 

της είναι οι διαφορετικές κοινωνιο-πολιτισμικές αντιλήψεις, τρίτον τον 

τρόπο με τον οποίο συνδέεται η ειδική γνώση με τις νόρμες χρήσης της 

γλώσσας και, τέταρτον, την κοινωνική κατηγοριοποίηση η οποία δια-

μεσολαβεί το νόημα των γλωσσικών εκφράσεων. 

Σπέρματα της γεφύρωσης του κοινωνικού με το γνωσιακό βρίσκουμε 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέσα από τη διατύπωση ενός από τους 

πιο εξέχοντες εκπροσώπους της γλωσσολογικής παράδοσης που εστίαζε 

ανέκαθεν στη διαφορετικότητα των γλωσσών (βλ. Lindenfeld, 1994). Ο 

Gumperz σε ένα πρωτοποριακό άρθρο του (1982) προσπαθεί να σκιαγρα-

φήσει “a theory that deals with the question of how social knowledge is 

stored in the mind, how it is retrieved from memory and how it interacts 

with grammatical and lexical knowledge in the act of conversing” (1982: 

154). Στη συνέχεια δίνει μια συνοπτική εικόνα των διαφορετικών γλωσσο-

λογικών παραδόσεων που, αν και αμφότερες ασχολούνται με τη διεπαφή 

της πολιτισμικής γνώσης με τη γλώσσα, διαφοροποιούνται καθοριστικά στη 

θεωρία και τη μεθοδολογική προσέγγιση. Αξίζει νομίζω να παρατεθεί ολό-

κληρο το απόσπασμα, όχι για κανένα άλλο λόγο παρά γιατί περιγράφει, 

mutatis mutandis, την τρέχουσα κατάσταση αλλά και εν μέρει το αφετη-

ριακό σημείο της προβληματικής σε αυτή την εργασία: 

 

“The first is the anthropological tradition of ethnography of communication, where 

socio-cultural knowledge is seen as revealed in the performance of speech events 

defined as sequences of acts bounded in real time and space, and characterized 

by culturally specific values and norms that constrain both the form and the 

content of what is said. The second tradition of discourse analysis, deriving from 

speech act theory, linguistic pragmatics, frame semantics (Fillmore 1977) and 

artificial intelligence posits abstract semantic constructs, variously called scripts, 

schemata, or frames, by means of which participants apply their knowledge of the 

world to the interpretation of what goes on in an encounter.” (1982: 154).  

 

Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι και οι δύο αυτές παραδόσεις (που όπως 

προαναφέρθηκε αντανακλούν --με τις όποιες μικροδιαφορές μπορεί να 
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ανιχνεύσει κανείς στον χαρακτηρισμό των γλωσσολογικών πεδίων-- μια 

κατάσταση πραγμάτων που δεν είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή) 

“define the basic theoretical issue as one of showing how extralinguistic 

knowledge, reflected in cognitive or social structures that exist inde-

pendently apart from communication, are brought into the speech 

situation” (1982: 157). 

  

3.1 Περιγραφή της Κοινωνικής Νόησης  

 

Το άρθρο του Gumperz σίγουρα έθεσε το ζήτημα, από εκεί και πέρα 

όμως δεν έχει να προσφέρει πάρα πολλά σε αναλυτικό επίπεδο. Ίσως 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας προτάσεις πιο γνωσιακά προσανατολι-

σμένες. Μία από αυτές είναι του Jackendoff (1992), o οποίος υποστηρίζει 

ότι υπάρχει μια κυψέλη (module) στον ανθρώπινο νου που αφορά αποκλει-

στικά την κοινωνική νόηση. Παρατηρεί σχετικά:  

 

 “[…] various kinds of circumstantial evidence suggest there is a module of mind 

devoted to social cognition. As I conceive it, this is a central module, probably a 

subspecialization of the level of conceptual structure. Its task is to develop an 

integrated picture if self in society. Whereas the fundamental units of spatial 

cognition are physical objects in space, those of social cognition are persons in 

social interaction. Whereas spatial cognition is concerned with the questions What 

is it? and Where is it?, social cognition is concerned with Who is it? and What is 

this person’s relation to and others?” (1992: 72, οι υπογραμμίσεις δικές μου).  

 

 Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Σύμφωνα με τον 

Jackendoff, o νους διακρίνεται σε ένα μεγάλο αριθμό από ικανότητες 

(faculties) ή κυψέλες (modules), καθένα από τα οποία εξειδικεύεται στην 

επεξεργασία μιας συγκεκριμένης μορφής πληροφορίας και ως εκ τούτου 

επιτελεί συγκεκριμένου είδους προσληπτικά (perceptive) ή γνωσιακά 

καθήκοντα.  

 Οι κυψέλες του νου διακρίνονται ανάμεσα σε κυψέλες εισαγομένων-

εξαγομένων (input-output modules) και σε κεντρικές κυψέλες (central 

modules). Παραδείγματα κυψελών εισαγομένων-εξαγομένων αποτελούν 

εκείνες που δομούν το γλωσσικό σύστημα (χρησιμοποιούμενες τόσο για 
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πρόσληψη όσο και για παραγωγή), το οπτικό σύστημα (χρησιμοποιούμενο 

για πρόσληψη) κ.ά. Ο Jackendoff υποστήριξε ότι, εκτός από τις κυψέλες 

εισαγομένων-εξαγομένων, και οι κεντρικές ικανότητες μπορούν να διαι-

ρούνται σε κυψέλες εξειδικευμένες σε συγκεκριμένο πεδίο (domain-specific 

modules) και ότι αυτές είναι αναγνωρίσιμες από το γεγονός ότι διαφο-

ροποιούν τις μορφές αναπαράστασης που επεξεργάζονται. “According to 

this view, the function of the central modules is to integrate information 

provided by disparate input modules into a unified modality-independent 

conception of the world and, on the basis of this conception, formulate 

actions” (1992: 70). Στις κεντρικές ικανότητες φαίνεται ότι υπάρχουν του-

λάχιστον τρεις βασικές κυψέλες (οι οποίες κάλλιστα μπορούν να υπο-

διαιρούνται): η εννοιακή δομή (conceptual structure), εκείνη που αφορά 

τη χωρική νόηση (spatial cognition) και η κυψέλη της σωματικής αναπαρά-

στασης (body representation). Από αυτές εκείνη που μας ενδιαφέρει είναι 

η πρώτη. Η εννοιακή δομή “is concerned with encoding individuals and 

categories and their combinations into token and type states and events, 

in both concrete and abstract domains” (1992: 70). Ακριβώς αυτό το επί-

πεδο αναπαράστασης είναι το κεντρικό επίπεδο που πιο άμεσα συνδέεται με 

τη γλώσσα και λειτουργεί ως το επίπεδο με τους όρους του οποίου κωδικο-

ποιείται η γλωσσική σημασιολογία, λεξική και φραστική.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο Jackendoff θεωρεί ότι υπάρχει μια κυψέλη 

που εξειδικεύεται στην κοινωνική νόηση. Αυτή είναι μια κεντρική κυψέλη 

και πιθανότατα μια υποδιαίρεση του επιπέδου της εννοιακής δομής. Οι έν-

νοιες που σχετίζονται με αυτήν την κυψέλη σίγουρα δεν έχουν καμία σχέ-

ση με εκείνες π.χ. της χωρικής κατανόησης. Έννοιες που θεωρούνται κα-

θοριστικές για την κατανόηση κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικών πρά-

ξεων όπως η συγγένεια, το ανήκειν σε μια ομάδα (group membership), και 

η κοινωνική κυριαρχία (social dominance) δεν σχετίζονται με ξεκάθαρο 

τρόπο με την προσωπική εμφάνιση (εκτός από τις περιπτώσεις όπου η 

κουλτούρα το κωδικοποιεί) ή τις χωρικές έννοιες. Έτσι, μας λέει ο 

Jackendoff, η εννοιακή δομή πρέπει να περιλάβει συνδυαστικά στοιχεία που 

σχετίζονται με την κοινωνική οργάνωση και τα οποία δεν έχουν άμεση βά-

ση στην πρόσληψη. Βέβαια, εκτός από τις έννοιες που αναφέρθηκε ότι εί-

ναι βασικές για μια κυψέλη όπως η κοινωνική νόηση, μπορούμε να προ-

σθέσουμε τη διαφοροποίηση των κοινωνικών ρόλων όπως και την ύπαρξη 
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πολύπλοκων τελετουργικών που ενδυναμώνουν ή απλώς πραγματώνουν 

την ιδιότητα του ανήκειν σε μια ομάδα. Υπό το ουνιβερσαλιστικό πρίσμα 

του Jackendoff, όλες αυτές οι έννοιες μπορούν να θεωρηθούν παγκόσμια 

κληρονομιά και οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις κουλτούρες 

δεν είναι παρά παραλλαγές ενός βασικού μοτίβου.  

Η βασική ιδέα είναι ότι η συλλογική συμπεριφορά που ονομάζουμε 

"κοινωνική οργάνωση" ή "κουλτούρα" συνεπάγεται τη διάδραση των αν-

θρώπων μεταξύ τους και --το πιο σημαντικό-- το ότι η συμμετοχή του κάθε 

ατόμου στην κουλτούρα πρέπει να υποστηρίζεται από γνωσιακή οργάνωση 

στον νου του. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι είναι 

ικανοί να δρουν μέσα σε μια κοινωνία εξαρτάται από τον τρόπο με τον 

οποίο είναι ικανοί να αναπαριστούν εσωτερικά το κοινωνικό συμφραζό-

μενο. Και εδώ είναι που θέτει τα κρίσιμα ερωτήματα ο Jackendoff:  

 

“It therefore is of interest to ask what is this internal representation is like --what 

principles determine its expressive power, what inferences and heuristics can be 

performed within it, how it is connected to perception and how its principles are 

acquired” (1992: 76).  

 

Δανειζόμενος τη φημισμένη --τότε-- διάκριση του Chomsky ανάμεσα 

σε Ε(xternalized)-language και Ι(nternalized)-language, ο Jackendoff 

μιλάει για Ε-social organization, δηλαδή τις εξωτερικές εκφάνσεις της 

κουλτούρας όπως παραδοσιακά μελετώνται από τους ανθρωπολόγους, και 

I-social organization, τις ανθρώπινες γνω-σιακές ικανότητες που υποστη-

ρίζουν τις προσλήψεις και τις πράξεις του ατόμου σε ένα κοινωνικό συμ-

φραζόμενο. Αν και η μελέτη της I-social organization εμπίπτει στο πεδίο 

της ψυχολογίας, ωστόσο ο μεγάλος όγκος των τεκμηρίων της πρέπει να 

αναζητηθεί στις ανθρωπολογικές μελέτες της Ε-social organization. Έτσι θα 

μπορούσαμε να οδηγηθούμε στη διατύπωση καθολικών παραμέτρων που 

ανήκουν στην I-social organization.  

Ο Jackendoff επιχείρησε τη διατύπωση μερικών από αυτές που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν βασικές μονάδες της κοινωνικής νόησης. Μία 

από τις θεμελιωδέστερες είναι η έννοια του προσώπου. Αν υπάρχει μια 

ξεχωριστή υπο-κυψέλη εννοιακής δομής που ασχολείται με τις κοινωνικές 

σχέσεις, αυτό σημαίνει ότι ένα πρόσωπο θα αναπαρίσταται διπλά στην εν-
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νοιακή δομή: στο χωρικό πεδίο που κωδικοποιεί τη φυσική εμφάνιση του 

σώματος, αλλά και στο κοινωνικό πεδίο που κωδικοποιεί την ιδιότητα του 

προσώπου (personhood). Αυτές οι συνδεδεμένες αναπαραστάσεις λει-

τουργούν κάπως ανεξάρτητα, με όρους της γνώσης στην οποία έχουν 

πρόσβαση και τους συμπερασμούς που νομιμοποιούν. “In particular, one’s 

‘folk theory of mind’ […] is localized in the social domain; it is persons to 

whom we attribute beliefs and desires. Notions of social roles such as 

kinship and social dominance are also stated over the notion of person” 

(1992: 77, δική μου η τελευταία υπογράμμιση). Άρα από τη μία, η γνω-

σιακή κατασκευή του νου μας μάς εφοδιάζει με τη δυνατότητα να 

θεωρούμε ότι κάποιο πρόσωπο διαθέτει συγκεκριμένες προθέσεις, αντι-

λήψεις και επιθυμίες που μπορεί να αφορούν εμάς ή κάποιον άλλο, και από 

την άλλη αυτή η βασική μονάδα της κοινωνικής νόησης περιέχει βασικές 

κατηγορίες με τις οποίες ο ανθρώπινος νους κατηγοριοποιεί πρόσωπα στη 

βάση συγγενικών δεσμών και κοινωνικής κυριαρχίας. Είμαστε δηλαδή 

γνωσιακά εφοδιασμένοι με την ικανότητα να αναγνωρίζουμε πρόσωπα ως 

συνδεόμενα με εμάς ή με άλλους μέσω συγγενικών δεσμών αλλά και ως 

διαθέτοντα μεγαλύτερη ή μικρότερη ισχύ σε σχέση με εμάς ή με άλλους 

(θεωρούμε π.χ. ότι κάποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο πλούσιος από 

εμάς, ότι η επαγγελματική του θέση έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο κύρος σε 

σχέση με τη δική μας κτλ.5).   

Αυτή η τελευταία διατύπωση έχει μεγάλη σημασία για την προβλη-

ματική αυτής της εργασίας, καθώς συμπαρατάσσει ένα χαρακτηριστικό της 

επικοινωνίας που θεωρείται ορισματικό σύμφωνα με πολλές πραγματο-

λογικές θεωρίες γκρισιανών καταβολών (ανάμεσα σε αυτές φυσικά και η 

ΘΣ. Βλ. Kεφ. 1) μαζί με κοινωνικές έννοιες που έβρισκαν την πραγμάτευσή 

τους μόνο μέσα στα πλαίσια των ανθρωπολογικών και των κοινωνιολο-

γικών σπουδών της γλώσσας. Ενοποιεί, με άλλα λόγια, υπό γνωσιακή 

σκέπη έννοιες που τα προϊόντα τους είχαν διαφορετική μεθοδολογική με-

ταχείριση (πραγματολογία έναντι κοινωνιογλωσσολογίας).  

Πιο πρόσφατα (Sperber & Hirschfeld, 2006) διατυπώθηκε η άποψη ότι 

η ικανότητά μας για απόδοση προθέσεων στον άλλο (αυτό που έχει απο-

                                                 
5 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα παραδείγματα αυτά είναι μάλλον πολιτισμικά εξειδικευμένες 
πραγ-ματώσεις των βασικών μονάδων της κοινωνικής νόησης παρά αντανακλούν θεμελιώδη 
γνωσιακά σχήματα.  
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κληθεί ποικιλοτρόπως folk theory of mind, folk psychology, naïve 

psychology ή mind reading) συνιστά διακριτή κυψέλη από εκείνη που ευ-

θύνεται για την κοινωνική ικανότητα (social competence). Είναι γεγονός 

ότι ανάμεσα στα πρωτεύοντα (primates) αυτή η ικανότητα μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συ-νεργασία, την επικοινωνία, την 

εξαπάτηση και την ανίχνευσή της, τη σύναψη συμμαχιών και την κοινω-

νική ικανότητα γενικά (βλ. Whiten and Byrne, 1997).  

Ωστόσο, όπως παρατηρούν οι Sperber & Hirschfeld,  

 

“[...] there is no reason to assume that, in some primates and in particularly in 

humans, it [folk psychology] replaces, rather than complements, forms of social 

competence found in social species without naïve psychology. Primates (human 

and nonhuman) simultaneously belong to many social groupings (based on 

territory, intragroup status, sex, biological relatedness, and transient or 

opportunistic coalitions), membership in any of which provides a basis for 

predicting and interpreting the behavior of others […]” (2006)6.  

 

Και καταλήγουν:  

 

“The cognitive demands of such inference are sufficiently specific and complex to 

suggest the possibility of a special-purpose modular competence in naïve or 

folksociology quite distinct from folk psychology […]” (2006).  

 

H γενικότερη ιδέα πίσω από το μέρος του άρθρου των Sperber & Hirschfeld 

που αφορά την κοινωνική νόηση είναι ότι αρχικά υπήρχε μια κυψέλη που 

ευθυνόταν για την αναγνώριση από ένα πρόσωπο των μελών της ομάδας 

του, της ιεραρχίας μέσα σε αυτήν, των εχθρών του κτλ. Αυτή η αναγνώ-

ριση γινόταν μέσα από φυσικούς δεσμούς και σημεία (π.χ. βιολογική συγ-

γένεια, η φυσική κατηγορία και έκφραση του φύλου). Κατά την εξελικτική 

πορεία του ανθρώπου, οι φυσικοί δεσμοί και τα σημεία άρχισαν να αντι-

καθίστανται και από κατασκευασμένα αντίστοιχα, σε βαθμό ώστε η άμεση 

εμπειρία (π.χ. το γεγονός της αναγνώρισης του αρσενικού ως επικυρίαρχου 

σε μια ομάδα) να είναι μόνο ένα από τα κριτήρια αναγνώρισης. Οι Sperber 

                                                 
6 Εδώ, όπως και παρακάτω, είναι αδύνατη η παραπομπή σε σελίδες, καθώς πρόκειται για 
ηλεκτρονική εκδοχή του κειμένου των S&H.  
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& Hirschfeld το θέτουν αρκετά εύγλωττα σε σχέση με τις κατασκευές που 

προσφέρει η γλώσσα:  

 

“Indeed, just as living kinds are categorized not only on the basis of direct 

experience, but also, and crucially, on the basis of communication, the 

recognition of social groups draws heavily on verbal labels and clichés and other 

expressions of group membership and of attitude to other groups” (2006, δική 

μου η υπογράμμιση). 

    

Με λίγα λόγια, η κυψέλη που ευθύνεται για την κοινωνική ικανότητα 

κατέληξε, μέσα από την επεξεργασία των φυσικών σημείων, να αποτελείται 

από βασικές αλλά όχι λιγότερο πολιτισμικοποιημένες (culturalized), δηλαδή 

κατασκευασμένες, μονάδες.  

Ανεξάρτητα από το αν οι δύο κρίσιμες μονάδες της ικανότητας για 

απόδοση προθέσεων (folk psychology) και για κοινωνική κατηγοριοποίηση 

(folk sociology) εντάσσονται στην κυψέλη της κοινωνικής νόησης ή απο-

τελούν ξεχωριστές κυψέλες ή υποκυψέλες, για τους σκοπούς αυτής της 

εργασίας παίρνουμε ως παραδοχή ότι υπάρχει μια κυψέλη που ονομάζεται 

κοινωνική νόηση και ευθύνεται για την κοινωνική κατηγοριοποίηση. Για να 

το θέσουμε πιο ξεκάθαρα, οι κατηγοριοποιήσεις που κάνει ο άνθρωπος σε 

ό,τι αφορά τις κοινωνικές του σχέσεις (που εμπλέκουν τις έννοιες της κοι-

νωνικής κυριαρχίας, του στάτους/κύρους, του ενδο-ομαδικού έναντι του 

εξω-ομαδικού (in-group vs out-group) κ.ά.) έχουν γνωσιακή βάση ή υπο-

στήριξη και δικαιολογούνται εντασσόμενες στην εξελικτική πορεία του 

ανθρώπινου είδους.      

 

 Παρακάτω θα επιχειρηθεί να εξειδικευθεί ο τρόπος με τον οποίο ο 

άνθρωπος επεξεργάζεται πληροφορία, που μπορεί κάλλιστα να έχει κοι-

νωνικό χαρακτήρα. Σε αυτό ακολουθούμε πολύ στενά τη γραμμή της 

Escandell-Vidal, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από μια σειρά άρθρων της 

(1996, 1998, 2004).  

    

3.2 H ειδική γνώση. Σενάρια, σχήματα και αναπαραστάσεις. 
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Η πρόταση της Escandell-Vidal περιλαμβάνει ένα αριθμό βασικών 

ιδεών: Πρώτον, ο νους είναι ένα συμβολικό σύστημα: ως ανθρώπινα όντα 

χρειάζεται να προβάλλουμε (map) την πρόσληψη (perception) των προ-

σώπων, των αντικειμένων και των γεγονότων του εξωτερικού κόσμου σε 

εσωτερικές αναπαραστάσεις. Η γνώση μας επομένως μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένα σύνολο παραδοχών (assumptions). Δεύτερον, η ανθρώπινη γνώση 

έχει σύνθετη δομή: οι εσωτερικές μας αναπαραστάσεις δεν διαμορφώνουν 

απλώς έναν κατάλογο, αλλά ένα πολύπλοκο δίκτυο συνόλων από οργανω-

μένα στοιχεία. Τρίτον, η πρόσληψη, η συμπεριφορά και η κατανόηση 

(understanding) εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από προγενέστερη γνώ-

ση. Όλες οι παραπάνω έννοιες προέρχονται από τα πεδία της γνωσιακής 

ψυχολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), ενώ έχουν αποδειχθεί 

χρήσιμες και για την ερμηνεία της επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας 

(natural language processing).  

Οι Schank & Abelson (1977: 37) παρατηρούν ότι υπάρχουν “two 

classes of knowledge that people bring to bear during the understanding 

process: general knowledge and specific knowledge. General knowledge 

enables a person to understand and interpret another person’s actions 

simply because the other person is a human being with certain standard 

needs”. Από την άλλη μεριά, η ειδική γνώση (specific knowledge) μας 

επιτρέπει να “interpret and participate in events we have been through 

many times. Specific detailed knowledge about a situation allows us to do 

less processing and wondering about frequently experienced events”.  

Για να περιγραφεί αυτό ακριβώς το είδος της δομημένης ειδικής 

γνώσης έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί όροι, ανάμεσα στους οποίους οι 

πιο γνωστοί είναι οι script (Schank & Abelson, 1977), frame (Minsky, 

1986), schema (Rumelhart, 1975) κ.ά. Για να πάρουμε μόνο ένα παρά-

δειγμα, το σενάριο (script) ορίζεται από τους Schank & Abelson (1977: 41) 

ως εξής:  

 

“A script is a structure that describes appropriate sequences of events in a 

particular context. A script is made up of slots and requirements about what can 

fill those slots. The structure is an interconnected whole, and what is in one slot 

affects what can be in another. Scripts handle stylized everyday situations [...]. 

Thus a script is a predetermined, stereotyped sequence of actions that defines a 
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well-known situation. Scripts allow for new references to objects within them just 

as if these objects had been previously mentioned; objects within a script may 

[be] the ‘the’ without explicit introduction because the script itself has already 

implicitly introduced them”. 

 

Παρά τις διαφορετικές σχηματοποιήσεις τους, οι όροι frame, script, 

schema κτλ. βασίζονται σε δομές προσδοκιών (Tannen, 1993), δηλαδή 

στην ιδέα ότι ο άνθρωπος οργανώνει τη γνώση στη βάση των εμπειριών 

του σε σχέση με τον κόσμο, και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να προ-

βλέψει ερμηνείες και σχέσεις που αφορούν νέα πληροφορία, γεγονότα και 

εμπειρίες.  

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατανόησης της γλώσσας, αυτό που έχει 

υποστηριχθεί ότι συμβαίνει είναι το συνταίριασμα των αναπαραστάσεων 

που μεταδίδονται από το εκφώνημα (εξωτερικά δεδομένα) με κάποιο ορ-

γανωμένο σύνολο αναπαραστάσεων αποθηκευμένων στον νου του αν-

θρώπου. Κάθε οργανωμένο σύ-νολο αναπαραστάσεων παρέχει ένα έτοιμο 

σχήμα ερμηνείας που περιέχει σχισμές (slots) έτοιμες να συμπληρωθούν 

από νέα εισαγόμενα δεδομένα και το οποίο τους αποδίδει διαφορετικούς 

ρόλους και λειτουργίες: αυτό το σύστημα λειτουργεί αυτόματα, εκτός κι αν 

οι προσδοκίες δεν εκπληρωθούν. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα στα-

ματάει και οι συμπερασμικές διαδικασίες αναδύονται στη συνείδηση. Ως 

ακροατές υποθέτουμε ότι έχουμε φτάσει σε μια ερμηνεία όταν βρίσκουμε 

ένα σχήμα που ενσωματώνει τη νέα πληροφορία στις υπάρχουσες παρα-

δοχές. Από την άλλη, ως ομιλητές, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασι-

ζόμαστε στη γνώση του ακροατή ότι έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει τη 

μη απαραίτητη πληροφορία.  

 Οι βασικές έννοιες σε ένα εκφώνημα ενεργοποιούν τα αντίστοιχά 

τους σενάρια και θέτουν τα γνωσιακά προηγούμενα που απαιτούνται για να 

εμφανιστούν οι επόμενες έννοιες. Το σενάριο μπορεί να το πυροδοτήσει όχι 

μόνο μια λέξη αλλά και μια εξωγλωσσική κατάσταση. Για παράδειγμα, ό-

ποτε βρισκόμαστε σε ένα εστιατόριο ανακαλούμε το αντίστοιχο σενάριο: 

Ανακαλούμε ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, είμαστε έτοιμοι να ανακα-

λέσουμε ένα αριθμό εννοιών όπως καθίσματα και επιφάνειες στις οποίες 

τοποθετούνται τα φαγητά, τους καταλόγους, τα σερβίτσια, αλλά και το 

προσωπικό που έχει συγκεκριμένους ρόλους: να μας πάρει παραγγελία, να 
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ετοιμάσει το φαγητό, να μας το σερβίρει κτλ. Έτσι, όλες οι πληροφορίες 

που σχετίζονται με πρωτοτυπικούς συμμετέχοντες, δραστηριότητες και 

περιστάσεις σε αυτό το συγκεκριμένο σενάριο έρχονται στην επιφάνεια και 

μπορούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια να ενεργοποιηθούν όταν είναι 

απαραίτητο.  

 Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ειδική γνώση μας εξοπλίζει 

όχι μόνο με σχήματα κατανόησης αλλά και με σχήματα συμπεριφοράς. Η 

Escandell-Vidal (1996) παρατηρεί: “Since our mental representation of a 

particular situation should contain not only information on participants and 

activities, but also on the appropriate use of language, we find that much 

of our (linguistic) behaviour is, therefore, determined by specific know-

ledge”. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα της σύνδεσης των νοητικών ανα-

παραστάσεων που αφορούν διάφορες καταστάσεις με τις νόρμες γλωσσικής 

χρήσης παρακάτω.  

 Μέχρι τώρα έχουμε περιγράψει τα σχήματα/σενάρια με μάλλον κοι-

νωνικά ουδέτερο τρόπο. Αυτό που πρέπει να αναφερθεί για να γίνει η σύν-

δεση με το ζήτημα της κοινωνικής νόησης, είναι ότι η ειδική γνώση δεν θα 

ήταν εύλογο να μην περιείχε ή να μην τροφοδοτούνταν από έννοιες της 

συγκεκριμένης κυψέλης, έννοιες δηλαδή που σχετίζονται με την κοινωνική 

κατηγοριοποίηση για την οποία έγινε λόγος παραπάνω. Για να πάρουμε το 

παράδειγμα του εστιατορίου, το συγκεκριμένο σενάριο, όπως προαναφέρ-

θηκε, σίγουρα περιέχει γενικές αναπαραστάσεις φυσικών αντικειμένων και 

του τρόπου διάταξής τους μέσα στον χώρο με τον τρόπο που η εμπειρία 

μας μάς λέει ότι αρμόζουν σε ένα εστιατόριο. Εκτός από αυτά όμως το 

σενάριο του εστιατορίου περιέχει και αναπαραστάσεις κοινωνικών αντι-

κειμένων, αναπαραστάσεις που αφορούν τους συμμετέχοντες σε αυτό. 

Στην πιο απλή του εκδοχή, περιμένουμε ως πελάτες σίγουρα να βρούμε 

ένα σερβιτόρο. Η ύπαρξη του σερβιτόρου ανακαλεί ένα σύνολο εννοιών 

που έχουν να κάνουν αφενός με τη δραστηριότητά του μέσα σε ένα εστι-

ατόριο και αφετέρου --που είναι για τη συζήτηση και το πιο σημαντικό-- με 

την κοινωνική του υπόσταση και την (πρωτοτυπική) σχέση του με τους 

πελάτες. Μπορεί δηλαδή η έννοια "σερβιτόρος" να περιγραφεί με --κατ’ 

ανάγκην πολιτισμικά εξειδικευμένες/προσδιορισμένες-- μονάδες της 

κοινωνικής νόησης που τον κατηγοριοποιούν σε σχέση με την κοινωνική 

ιεραρχία, το στάτους του, τον ρόλο του μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο κτλ.  
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Για να προχωρήσουμε ακόμη περαιτέρω, στο δίκτυο των αναπαρα-

στάσεων που έχουμε ως πελάτες για τον σερβιτόρο, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι υπάρχουν και αναπαραστάσεις --προσδοκίες-- που σχετί-

ζονται με επικοινωνιακά σχήματα. Πιθανότατα, δεν περιμένουμε, όταν 

έρθει να μας πάρει παραγγελία, να απευθυνθεί σε εμάς με ένα εκφώνημα 

του τύπου  

 

(1) "Ωραίο το κουστουμάκι σου. Από πού το πήρες;",  

 

το οποίο είναι καταφανώς άσχετο με το τι μπορεί να ρωτήσει ένας 

σερβιτόρος όταν παίρνει παραγγελία από έναν άγνωστο πελάτη. Ωστόσο, 

όχι λιγότερο άσχετο --αν και υπό διαφορετικό πρίσμα-- θα βρίσκαμε ένα 

εκφώνημα του τύπου:  

 

(2) "Φιλάρα, θα τσιμπήσεις τίποτα;" 

 

αν εκφωνούνταν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στη δεύτερη περίπτωση το 

προτασικό περιεχόμενο (propositional content) είναι όμοιο με ένα πιο 

πρωτοτυπικό (;) εκφώνημα του τύπου:  

 

(3) "Τι θα πάρετε;",  

 

με τις διαφορές να ανιχνεύονται στο υφολογικό επίπεδο, στην επιλογή 

δηλαδή της μορφής. Δεχόμαστε λοιπόν ότι έχουμε κάποιες νοητικές ανα-

παραστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα απευθυνθεί σε εμάς, ως πε-

λάτες, ένας σερβιτόρος. Ένα εκφώνημα μπορεί να εκπληρώσει (3) ή να 

διαψεύσει (2) αυτές τις αναπαραστάσεις-προσδοκίες.  

Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι "Έχουμε 

όλοι τις ίδιες αναπαραστάσεις;".  Θα μπορούσαμε να δεχτούμε ένα εκ-

φώνημα όπως το (2), που προτασικά (propositionally) δεν διαφέρει από το 

(3), ως συναφές σε μια διαφορετική περίπτωση; Θα γινόταν αποδεκτό σε 

μια περίπτωση για παράδειγμα όπου το εστιατόριο του παραπάνω σεναρίου 

είναι μια ταβέρνα, γνωστή ως στέκι, ας πούμε, αριστεριστών, και πελάτες 

και προσωπικό διέπονται πάνω-κάτω από τις ίδιες ιδεολογικές αντιλήψεις, 

πράγμα που πρακτικά μπορεί να έχει ως συνέπεια π.χ. μια συμμετρία αλ-
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ληλεγγύης στις σχέσεις μεταξύ πελατών και προσωπικού;  Ας δούμε αμέ-

σως παρακάτω με πιο γενικούς όρους πώς διαφοροποιούνται τα νοητικά 

μας σχήματά.   

Αν η ειδική γνώση αποκρυσταλλώνεται σε σχήματα που έχουν τη 

βάση τους στην εμπειρία (δηλαδή σε συγκεκριμένες καταστάσεις με 

συγκεκριμένες πράξεις, συμμετέχοντες και ιδιότητες), τότε διαφορετικά 

είδη εμπειριών πρέπει να παράγουν διαφορετικά σύνολα νοητικών ανα-

παραστάσεων. Οι εμπειρίες διαφέρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα, 

επομένως τα μέλη διαφορετικών πολιτισμικών συστημάτων θα έχουν και 

διαφορετικές αναπαραστάσεις, άρα διαφορετικά σενάρια/σχήματα κτλ.   

Επιπλέον, τα πολιτισμικώς καθορισμένα (υπο)σύνολα παραδοχών 

ελέγχουν τη διεπίδραση με μόνιμο και αυτόματο τρόπο, όπως γίνεται με 

άλλου είδους παραδοχές. Η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσά τους έγκειται 

στο γεγονός ότι η ισχύς των πολιτισμικών παραδοχών είναι τέτοια ώστε δεν 

μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν από άλλες παραδοχές που έρχονται σε 

αντίφαση με αυτές.  

Οι Janney και Arndt (1992: 31) παρατηρούν σχετικά:  

 

“Once such assumptions are formed, they remain relatively stable and their 

influence on social interaction becomes almost automatic. Events that contradict 

them do not change them but tend rather to be interpreted as incorrect, 

ununderstandable or abnormal”.  

 

Επομένως, οι πολιτισμικές παραδοχές διαφέρουν από τις συμβαντικές7 

παραδοχές (factual assumptions) οι οποίες φιλοξενούνται με περισσότερη 

ή λιγότερη ισχύ συναρτήσει του τρόπου με τον οποίο έχει σχηματιστεί η 

παραδοχή, αλλά οι οποίες μπορούν να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν 

όταν βρεθούν δεδομένα-τεκμήρια που να τις αντιστρατεύονται.  

Παρά την ευλογοφάνεια αυτής της άποψης που βρίσκεται μέσα στη 

γραμμή της Escandell-Vidal, θεωρούμε ότι έχει διατυπωθεί με πολύ ισχυρό 

τρόπο. Σίγουρα, βασικό χαρακτηριστικό των κοινωνιο-πολιτισμικών παρα-

δοχών είναι η σταθερότητα, αλλά δεν αποκλείεται να διαθέτουμε ως άν-

θρωποι παράλληλες παραδοχές χωρίς η μία να αναιρεί την άλλη. Μπορεί να 

                                                 
7 Ας σημειωθεί ότι σε όλο το κείμενο οι όροι συμβαντικός (factual) και επιστημικός 
(epistemic) χρησιμοποιούνται ως απόλυτα συνώνυμοι.  
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έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και ως ένα βαθμό αντιφατικό αλλά αυτό 

που τις κάνει ενεργές και όχι αλληλοαναιρούμενες είναι τα διαφορετικά 

πεδία εφαρμογής.  

Στη γενική θεωρία των σχημάτων, τα σχήματα δεν είναι άθικτα. Μπο-

ρούν να τροποποιηθούν και να δημιουργηθούν νέα, παράγωγα ως ένα 

βαθμό από τα προηγούμενα. Αυτό συμβαίνει όταν η νέα πληροφορία που 

προσλαμβάνει ο άνθρωπος δεν ταιριάζει στο υπάρχον σχήμα, αλλά απο-

κλίνει με διάφορους τρόπους από αυτό. Για παράδειγμα, αν δούμε ένα 

σκύλο να συμπεριφέρεται παράξενα, με τρόπο δηλαδή που δεν ταιριάζει 

στο σχήμα που έχουμε για τη συμπεριφορά των σκύλων εν γένει, σίγουρα 

θα θεωρήσουμε το γεγονός ως μια αποκλίνουσα περίπτωση συμπεριφοράς. 

Αν αυτό θεωρητικά επαναληφθεί και με άλλους σκύλους, είναι πιθανό να 

υπάρξει προσαρμογή (accommodation) και να προκύψει ένα νέο σχήμα, 

χωρίς ωστόσο να "διαγραφεί" το προηγούμενο. Αυτή η ιδέα της προσαρ-

μογής των σχημάτων νομίζουμε ότι μπορεί ίσως να προσαρμοστεί σε 

εκείνες τις περιπτώσεις όπου ακόμη και μέσα στην ίδια κουλτούρα συνα-

ντώνται διαφορές στα νοητικά σχήματα.  

Σίγουρα, κοινωνικά σύνολα όπως αυτά που συναντώνται στη Δύση 

δεν είναι ομοιογενή, δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή όλες οι τόσο 

διαφορετικές ομάδες που διαθέτουν ένα αριθμό τόσο διαφορετικών 

χαρακτηριστικών (οικονομικών, κοινωνικών, εθνοτικών, ιδεολογικών) 

αλλά παρόλα αυτά συνδέονται με ποικίλους τρόπους μεταξύ τους να 

αντιδρούν (λεκτικά ή μη λεκτικά) με τον ίδιο τρόπο στις ίδιες, τηρουμένων 

των αναλογιών, καταστάσεις. Η άποψη για το σχετικό αμετάβλητο τρο-

ποποίησης των σχημάτων ισχύει ίσως σε ομοιογενείς κουλτούρες (μια 

κατάσταση πραγμάτων που ούτως ή άλλως δύσκολα μπορεί να ανιχνευθεί, 

αν εξαιρέσουμε απομονωμένα και αριθμητικά μικρά κοινωνικά σύνολα 

όπως είναι ίσως η περίπτωση κάποιων φυλών). Αυτό που συμβαίνει σε ανο-

μοιογενείς κουλτούρες είναι βασικά η χρήση διαφορετικών σχημάτων από 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, η ύπαρξη κατά πάσα πιθανότητα ενός 

ιδεολογικά κυρίαρχου σχήματος (για να το διευκρινίσουμε με παράδειγμα, 

το εκφώνημα (3) θα αποτελούσε ίσως στοιχείο ενός τέτοιου σχήματος) και 

η σχετική γνώση από τη μια ομάδα των σχημάτων της άλλης ομάδας, πα-

ρόλο που η απόλυτη αμοιβαιότητα της γνώσης μπορεί να μην είναι γενική 

συνθήκη (υπάρχουν πιθανόν ομάδες που γνωρίζουν το κυρίαρχο σχήμα, 
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αλλά δεν γνωρίζουν σχήματα άλλων ομάδων με μικρότερο κύρος για 

διάφορους λόγους).  

Για να συνοψίσουμε, υποθέτουμε ότι υπάρχει στον ανθρώπινο νου μια 

κυψέλη που έχει εξειδικευθεί μέσα από εξελικτικές διαδικασίες στην κοι-

νωνική ικανότητα, δηλαδή μέσα από ένα βασικό αριθμό μονάδων ο άν-

θρωπος μπορεί να κατηγοριοποιεί και να προβλέπει συμπεριφορές, αλλά 

και να ρυθμίζει τη δική του συμπεριφορά. Αυτές οι βασικές μονάδες ορ-

γανώνονται και εξειδικεύονται με τη σειρά τους σε νοητικά σχήματα ή 

σενάρια που έχουν άμεση σχέση με τις κοινωνιο-πολιτισμικές συνθήκες 

υπό τις οποίες μεγαλώνει ο κάθε άνθρωπος, είναι με άλλα λόγια νοητικές 

αναπαραστάσεις που αποθηκεύονται στη μνήμη (άρα μαθαίνονται), έχουν 

βαθμούς προσβασιμότητας και ανακαλούνται προκειμένου να μειωθεί η 

προσπάθεια της επεξεργασίας. Αυτές οι νοητικές αναπαραστάσεις είναι 

κοινωνιο-πολιτισμικά καθορισμένες και γενικά αντιστέκονται στην τρο-

ποποίηση, όπως, αντίθετα, πολύ εύκολα συμβαίνει με τις συμβαντικές 

παραδοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν αν τεκ-

μήρια που αντιστρατεύονται το υπάρχον σχήμα επανέρχονται συνεχώς. 

Στην κοινωνική νόηση, το υπάρχον σχήμα δεν διαγράφεται, απλώς προ-

στίθεται άλλο ένα που διαφέρει από το υπάρχον.  

 

3.3 Προσδοκίες και γλωσσική χρήση  

 

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι τα σενάρια (schemas, scripts, frames 

κτλ.) είναι στην ουσία δέσμες προσδοκιών. Οι προσδοκίες μπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα είδος νοητικών (μετα)αναπαραστάσεων, τέτοιο που 

συσχετίζει μια κατάσταση ή ένα γεγονός με μια άλλη κατάσταση ή γεγονός 

στη βάση μιας αιτιακής σχέσης που έχει προηγηθεί --φυσικά όσο πιο πολύ 

επιβεβαιώνεται μια προσδοκία, τόσο πιο ισχυρή γίνεται. Η αιτιακή σχέση 

μπορεί να είναι φυσική ή συμβατική: για παράδειγμα αν κρατάω στο χέρι 

μου ένα μήλο και το αφήσω, περιμένω ότι θα πέσει. Ομοίως, αν κάνω σε 

κάποιον μια χάρη, πιθανότατα θα περιμένω να μου εκφράσει την ευγνω-

μοσύνη του. Η πρώτη προσδοκία έχει φυσική βάση και ανήκει στη δημώδη 

φυσική (naïve physics). Η άλλη εξαρτάται από μια σύμβαση και έχει να 

κάνει με την ευγένεια.  
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Όντας νοητικές αναπαραστάσεις, οι προσδοκίες είναι εξ ορισμού μέρος 

της γνώσης του ανθρώπου -και εφόσον χτίζονται και επανενισχύονται ως 

αποτέλεσμα προηγούμενης εμπειρίας, είναι μέρος της γνώσης του 

ανθρώπου με μια ακόμη πιο ισχυρή έννοια. Αυτή η περιγραφή αφορά κατ’ 

εξοχήν το τι συμβαίνει από την πλευρά του ατόμου. Τι γίνεται όμως στο 

κοινωνικό επίπεδο;  

Ο Sperber (1996) στη θεωρία που ανέπτυξε για την κουλτούρα ως 

επιδημιολογία των αναπαραστάσεων δίνει μια εικόνα της σύνδεσης του 

ατομικού με το κοινωνικό:  

 

“Consider a social group […]. Each member of the group has, in his or her 

head, millions of mental representations, some short-lived, others stored in long-

term memory and constituting the individual’s knowledge. Of these mental 

representations, some --a very small proportion-- get communicated repeatedly, 

and end up being distributed throughout the group, and thus have a mental 

version in most of its members. When we speak of cultural representations, we 

have in mind --or should have in mind-- such widely distributed, lasting 

representations” (παρατίθεται από την Escandell-Vidal, 1998).  

 

Όπως συμβαίνει με άλλες αναπαραστάσεις που βασίζονται στη σύμ-

βαση, οι προσδοκίες που αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά δεν είναι 

αποτέλεσμα εξέτασης "ωμών" γεγονότων αλλά της αναγνώρισης κοινωνικά 

αποδεκτών ερμηνειών (δηλαδή ευρέως διαδεδομένων αναπαραστάσεων) 

γεγονότων. Γι’ αυτό, οι προσδοκίες έχουν τη μορφή δευτεροβάθμιας 

αναπαράστασης (ή μεταναπαράστασης) που περιγράφει ένα τύπο πρωτο-

βάθμιας αναπαράστασης και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδοχές της μπο-

ρούν να παραχθούν και να διαδοθούν (σύμφωνα με τη γραμμή του 

Sperber, 1996). Θα μπορούσαμε να σχετίσουμε τις νόρμες γλωσσικής 

χρήσης με αυτό το σχήμα; Η Escandell-Vidal (1998) απαντά:  

 

“As one can imagine, a number of social expectations will have to do with 

the use of certain linguistic expressions: those will contain a characterization both 

of the expression and the conditions under which it will be appropriate”.  

 

Επομένως, από τη μία έχουμε ένα αριθμό γλωσσικών εκφράσεων (που 

αντιστοιχούν σε πρωτοβάθμιες αναπαραστάσεις) και από την άλλη μετα-
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ναπαραστάσεις που σχετίζονται με τις συνθήκες όπου μπορούν και πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν οι γλωσσικές εκφράσεις. Αυτές οι δεύτερου βαθμού 

αναπαραστάσεις συνιστούν εξίσου κοινωνιο-πολιτισμικές παραδοχές όσο 

και οι μη λεκτικές πολιτισμικές παραδοχές. Ή για να το θέσουμε με όρους 

της θεωρίας των σχημάτων, αποτελούν συστατικά μέρη πιο βασικών συ-

στατικών που απαρτίζουν τα σχήματα. Αν υποθέσουμε ότι το σενάριο του 

εστιατορίου περιέχει ως πιο βασικά συστατικά π.χ. τους καταλόγους, τα 

σερβίτσια, την εξυπηρέτηση από το προσωπικό, την πληρωμή του λο-

γαριασμού, τη συμβατική ευγένεια κτλ., τότε μέρος της ευγένειας μπορεί 

να είναι αυτές που περιγράψαμε ως μεταναπαραστάσεις και μπορεί να 

περιέχουν συμβάσεις όπως χρήση πληθυντικού ευγένειας, έμμεσες παρα-

κλήσεις (π.χ. πελάτης απευθυνόμενος σε σερβιτόρο: Παρακαλώ, μπορούμε 

να έχουμε λίγο νερό;) κτλ.  

Επίσης, ο Zegarac (1998) --σε ένα από τα ελάχιστα άρθρα στη βιβλι-

ογραφία για τη ΘΣ που ασχολούνται με αμιγώς κοινωνιογλωσσολογικά 

ζητήματα-- κάνει λόγο για τον γνωσιακό χαρακτήρα των παραδοχών που 

σχετίζονται με τη γλωσσική χρήση, προσφέροντας μια συναφειακά προσα-

νατολισμένη θεώρηση της φατικής επικοινωνίας.  

Ακολουθώντας την προσέγγιση των S&W, θεωρεί ότι εκφράσεις όπως 

how do you do, yours sincerely, hi, hello, δεν συνεισφέρουν στην ερμηνεία 

των εκφωνημάτων στα οποία εμφανίζονται εξαιτίας του γλωσσικού τους 

νοήματος (είτε επειδή αυτό έχει συρρικνωθεί είτε επειδή οι εκφράσεις δεν 

έχουν κανένα νόημα), αλλά μάλλον εξαιτίας της εγκυκλοπαιδικής γνώσης 

που έχουν οι άνθρωποι για τη χρήση τους. Ας το διευκρινίσουμε με ένα 

παράδειγμα προσαρμοσμένο στα ελληνικά: Όταν η Μαρία λέει Γεια στον 

Γιάννη, εκείνος ερμηνεύει το εκφώνημά της σχηματίζοντας μια περιγραφή 

της πράξης κατάδειξης (act of ostension, βλ. το Κεφ. 1): «Η Μαρία μού 

είπε ΓΕΙΑ», έχοντας συγχρόνως πρόσβαση σε συναφείς συμφραστικές πα-

ραδοχές για το πώς κατανοείται συνήθως το γεια: «το γεια είναι ένας ανε-

πίσημος χαιρετισμός». Ο Γιάν-νης τότε χρησιμοποιεί την περιγραφική ανα-

παράσταση της πράξης κατάδειξης και τη συμφραστική παραδοχή ως προ-

κείμενες (premises), για να παραγάγει το συμπέρασμα: «Η Μαρία με χαι-

ρέτισε ανεπίσημα». Και καταλήγει ο Zegarac:  

 

 40



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΣ 

“The uses to which formulaic phatic expressions like how do you do, yours 

sincerely and a number of others are typically put is made possible by the socially 

accepted conventions about their use. In relevance theory terms, these 

conventions are encyclopaedic assumptions about the use of particular linguistic 

items. They are higher order mental representations about how lower order 

linguistic representations are used” (1998: 347).  

 

Είναι αλήθεια ότι ο Zegarac περιορίζει τη συζήτηση στις φατικές εκ-

φράσεις. Από την πλευρά της η Escandell-Vidal αναφέρεται αποκλειστικά 

στις εκφράσεις που πραγματώνουν γλωσσική ευγένεια. Σε αυτή την ερ-

γασία η υπόθεση που γίνεται είναι ότι μπορούμε να επεκτείνουμε την 

άποψη των δύο παραπάνω μελετητών για να περιληφθεί κάθε έκφραση ή 

και γραμματική κατηγορία που έχει ή θα μπορούσε να αποκτήσει κοινωνικό 

νόημα. Έτσι, θεωρούμε ότι υπάρχουν μεταναπαραστάσεις για κάθε έκ-

φραση που σημασιοδοτείται κοινωνικά από ένα αριθμό ομιλητών. Σε αυτές 

τις εκφράσεις ή/και γραμματικές κατηγορίες, πέρα από τις στερεοτυπικές 

που αναφέρθηκαν, μπορούν να περιληφθούν φαινόμενα όπως ενικός vs 

πληθυντικός ευγένειας (αυτό που στη βιβλιογραφία της κοινωνικής δείξης 

(social deixis) καθιερώθηκε ως Τ/V μετά τη δημοσίευση του φημισμένου 

άρθρου των Brown & Gilmann (1972)), υφολογικά φαινόμενα που έχουν 

να κάνουν με την κατάλληλη επιλογή μορφής ανάλογα με την περίσταση, 

τους συμμετέχοντες κτλ. (register), ειδικά λεξιλόγια κοινωνικών ομάδων, 

προσφωνήσεις (δηλαδή τίτλοι, ονόματα, όροι συγγένειας κτλ.), είτε ακόμη 

και μορφολογικά φαινόμενα που έρχονται στον νου του ομιλητή με χαρα-

κτηρισμούς όπως λόγιο, αρχαΐζον, κοινό κ.ά.  

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, πιθανότατα κάθε ομιλητής της Ελ-

ληνικής διαθέτει μεταναπαραστάσεις χρήσης του πληθυντικού ευγένειας. 

Αν υποθέσουμε ότι είμαι ένας 60χρονος στον οποίο απευθύνεται με ενικό 

ένας άγνωστός μου 20χρονος, ο οποίος έχει έρθει να μου ζητήσει δουλειά, 

οι προσδοκίες μου, δηλαδή οι μεταναπαραστάσεις μου, σε σχέση με την 

αναμενόμενη χρήση του πληθυντικού ευγένειας διαψεύδονται. 

Παρά τη χρησιμοποίηση διαφορετικών όρων μέχρι αυτή τη στιγμή, 

αυτό στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι οι παραδοχές που 

έχουμε για τον τρόπο χρήσης κοινωνικά σημασιοδοτημένων εκφράσεων 

αποτελούν μέρος της γνώσης μας, τοποθετούνται δηλαδή στη μνήμη και 
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μπορούν να ανακληθούν. Με τους όρους της ΘΣ, θα μπορούσαν να είναι 

εγκυκλοπαιδικά λήμματα στα οποία έχουμε πρόσβαση και, σε μια συμπε-

ρασμική διαδικασία, μπορούν να αποτελέσουν κάποιες από τις συμφρα-

στικές παραδοχές, που θα τεθούν ως προκείμενες.  

 

3.4 Γλώσσα και κοινωνική κατηγοριοποίηση  

 

Ωστόσο, οι μεταναπαραστάσεις δεν αφορούν μόνο τη χρήση των 

εκφράσεων. Οι εκφράσεις οι ίδιες ανακαλούν αναπαραστάσεις που δεν 

σχετίζονται μόνο με τη γλώσσα αλλά και με την κοινωνική κατηγο-

ριοποίηση. Αρκετά εύγλωττα θέτουν το ζήτημα οι Cargile et al. (1994):   

 

“In some encounters a speaker's language appears to call up in the hearer's mind 

a social category (Berger and Bradac, 1982), which may, in turn, lead to infe-

rences about the speaker's personality (language → group membership → 

speaker personality; standard British English → British upper class → industrious, 

competent, self-satisfied). In other circumstances, language may trigger an 

inference about personality directly (language → speaker personality), or may 

lead only to an inference regarding group affiliation (language → group mem-

bership). In all three of these examples, the main attitudinal process at work is 

cognitive; language can trigger beliefs about the speaker, their group mem-

bership, and about attributes of those group members. The specific content of 

those beliefs is very likely to be shaped by both the individual and collective 

cognitive functions served by stereotyping in inter-group relations” (1994: 221, 

δικές μου οι υπογραμμίσεις). 

 

H πρώτη περίπτωση που αναφέρουν οι Cargile et al. είναι αρκετά 

ξεκάθαρη: Ο ακροατής συνδέει ένα εκφώνημα ή για την ακρίβεια στοιχεία 

του εκφωνήματος με μια κοινωνική κατηγορία και στη συνέχεια προχωράει 

σε συμπερασμούς που αφορούν την προσωπικότητα του ομιλητή. Π.χ. αν η 

προφορά του ομιλητή είναι η Πρότυπη Βρετανική, είναι πολύ πιθανό να τη 

συνδέσει ο ακροατής με τη βρετανική ανώτερη τάξη και να οδηγηθεί περαι-

τέρω στο συμπέρασμα ότι ο ομιλητής είναι ένας αυτάρκης άνθρωπος με 

πολλές ικανότητες. Σε άλλη περίπτωση, τα εκφωνήματα του ομιλητή πυ-

ροδοτούν άμεσα ένα συμπερασμό για την προσωπικότητά του. Αν για 

παράδειγμα ένας ομιλητής μιλάει με υπερβολικά αργό ρυθμό, ο ακροατής 
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μπορεί να οδηγηθεί σε συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τη νοη-

μοσύνη του συνομιλητή του. Άλλοτε πάλι, ο συμπερασμός ίσως αφορά 

μόνο την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει ο ομιλητής. Αν υποθέσουμε 

ότι ο συνομιλητής μου χρησιμοποιεί ανά διαστήματα στα εκφωνήματά του 

προς εμένα την προσφώνηση "σύντροφε" ή φρασεολογία στην οποία 

εξέχουσες είναι εκφράσεις όπως καπιταλισμός, πάλη των τάξεων κτλ., αυτό 

θα με κάνει πρώτον να σκεφτώ ότι ανήκει πιθανότατα σε μια ομάδα που 

ασχολείται με την πολιτική (σε μια πολιτική παράταξη) και δεύτερον θα μου 

δώσει στοιχεία για τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας (π.χ. ότι σίγουρα 

δεν ανήκει στον ακροδεξιό χώρο κτλ.)8.    

Εν ολίγοις, οι ίδιες οι γλωσσικές εκφράσεις δημιουργούν για τον α-

κροατή δέσμες συμπερασμών που αφορούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

των ομιλητών.  

Αυτό στο οποίο κατατείνουν τα παραπάνω είναι ότι κάθε άνθρωπος 

φιλοξενεί ένα αριθμό παραδοχών που σχετίζονται με την κοινωνική κα-

τηγοριοποίηση και επεξεργάζεται την κοινωνική πληροφορία μέσα από 

σχήματα/σενάρια. Τα κοινωνικά σχήματα περιέχουν ποικίλες αναπαρα-

στάσεις που, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπουν γλωσσικές συμπεριφορές. 

Επίσης, ο άνθρωπος διαθέτει παραδοχές που αφορούν τη χρήση της γλώσ-

σας (και μπορούν κάλλιστα να αποτελούν επιμέρους στοιχεία των σχη-

μάτων). Άλλες παραδοχές συνδέουν ακόμη τη γλώσσα με κοινωνικές κα-

τηγορίες. Εν ολίγοις, οι προσδοκίες του ακροατή συναρθρώνονται στο 

ποιος γλωσσικός τύπος (βάσει υφολογικής διαφοροποίησης) αναμένεται να 

εκφωνηθεί από ποιο πρόσωπο (με τα Χ κοινωνικά χαρακτηριστικά) και σε 

ποια περίσταση (βάσει του ανάλογου σεναρίου/σχήματος). 

 

Η περιγραφή που δόθηκε παραπάνω σκοπό είχε να δείξει ότι αυτό που 

αποκαλούμε νόηση δεν περιορίζεται στην πρόσληψη των "ξερών" γεγο-

νότων και στην επεξεργασία τους. Υπάρχει και ενός άλλου είδους νόηση 

που ασχολείται με την κοινωνική πληροφορία και έχει τους δικούς της μη-

χανισμούς επεξεργασίας και οργάνωσης αυτού του συγκεκριμένου τύπου 

πληροφορίας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο 

                                                 
8 Σίγουρα, με τη χρήση της προσφώνησης ο ομιλητής δημιουργεί στρατηγικές που στόχο 
έχουν να επηρεάσουν με ποικίλους τρόπους τον ακροατή, αλλά αυτό θα το δούμε πιο 
αναλυτικά στο Κεφ. 5.  
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κοινωνιοπραγματολογικά φαινόμενα όπως η γλωσσική ευγένεια, στα οποία 

εμπλέκεται ακριβώς αυτό το είδος νόησης και πληροφορίας που έγινε 

προσπάθεια να περιγραφεί, τίθενται και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της 

Θεωρίας της Συνάφειας. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο ακροατής αντλεί από 

τα εγκυκλοπαιδικά λήμματα που περιέχουν κοινωνική πληροφορία για να 

τροφοδοτήσει τη συμπερασμική διαδικασία, τότε έχει γίνει το πρώτο και 

καθοριστικό βήμα για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, τη συνάφεια 

δηλαδή που έχουν για τους ακροατές οι κοινωνικά σημασιοδοτημένοι 

τύποι. Μέσα από τη συναφειακά προσανατολισμένη ανάλυση των φαι-

νομένων της γλωσσικής ευγένειας, προκύπτουν κατευθύνσεις που μπορεί 

να ακολουθήσει η μελέτη πολλών κοινωνιογλωσσικών φαινομένων.   
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4. Η γλωσσική ευγένεια υπό το πρίσμα της Θεωρίας της 

Συνάφειας 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των αναλύσεων 

που έχουν γίνει πάνω στο κοινωνιοπραγματολογικό ζήτημα της γλωσσικής 

ευγένειας από ένα αριθμό μελετητών (Escandell-Vidal και Jary). H παρου-

σίαση έχει διπλό σκοπό: αφενός να δείξει πώς είναι εφικτή μια ανάλυση 

φαινομένων που δεν εμπίπτουν με την πρώτη ματιά σε ένα προτασικά 

(propositionally) προσανατολισμένο μοντέλο όπως αυτό των Sperber & 

Wilson9, και αφετέρου να προλειάνει το έδαφος για τη θεωρητική πρόταση 

που κατατίθεται στο επόμενο κεφάλαιο. Οι αναλύσεις των Jary και Vidal, 

ενώ κινούνται στην ίδια γενική γραμμή, εμφανίζουν διαφορές που αποδει-

κνύονται καθοριστικές για το αν δημιουργούν συνάφεια τα κοινωνικά ση-

μασίοδοτημένα ερεθίσματα που εκφράζονται με τη μορφή γλωσσικών τύ-

πων. Για να δώσουμε το γενικό περίγραμμα, υπό την οπτική του Jary οι 

γλωσσικοί τύποι είναι συναφείς για τον ακροατή μόνο σε περίπτωση που 

παραβιάζονται οι κοινωνικές νόρμες και επομένως διαψεύδονται οι κοι-

νωνικές προσδοκίες του. Για τη Vidal πάλι “[…] when some property of the 

utterance is associated to some expectation involving social relationships, 

both fulfilling and contradicting expectations can be found relevant” 

(1998: 53, δική μου η υπογράμμιση). Ας σημειωθεί προκαταβολικά ότι 

στην παρούσα εργασία παίρνουμε απλώς αφορμή από κάποιες παρατη-

ρήσεις της Vidal, αλλά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, που αφορά 

ακριβώς τα είδη και τους βαθμούς συνάφειας που ανιχνεύονται σύμφωνα 

με τον ακροατή στις ΚΣΕ, ανεξάρτητα από την διάψευση των προσδοκιών 

                                                 
9 Για μια θεώρηση κατά την οποία η ΘΣ δεν μπορεί εξ ορισμού να χωρέσει 
κοινωνιογλωσσικά φαινόμενα εξαιτίας του προτασικού χαρακτήρα της βλ. O'Neill, 1988-89: 
243. 
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του ή όχι, διαφοροποιούμαστε καθοριστικά από την αντίληψή της. Η θεμε-

λιώδης διαφορά ανάμεσα στην πρόταση της Escandell-Vidal, η οποία 

αναφέρεται χωρίς λεπτομέρειες στο ζήτημα, και τη δική μας είναι ότι 

θεωρούμε πως υπό αμαρκάριστες συνθήκες οι ΚΣΕ έχουν συνάφεια. Αλλά 

όλα αυτά στο επόμενο κεφάλαιο.    

 

4.1 H οπτική του Jary 

 

Ο Jary σε άρθρο του που φέρει τον εύγλωττο τίτλο Is Relevance 

Theory Asocial? (1998b) προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει --με κάπως 

"διαγραμματικό" τρόπο, είναι αλήθεια-- υπέρ της άποψης ότι η ΘΣ περιέχει 

όλες τις προϋποθέσεις που θα της επέτρεπαν να ερμηνεύσει κοινωνιο-

γλωσσικά φαινόμενα, αν και, όπως παραδέχεται, στο έργο Relevance, όπου 

εκτίθεται η θεωρία και οι συνιστώσες της, δεν δίνεται παρά ελάχιστη προ-

σοχή σε τέτοιου είδους ζητήματα. Φυσικά, ο τίτλος του άρθρου διατυπω-

μένος σε μορφή ερώτησης δημιουργεί την υποψία ότι ο συγγραφέας 

επιθυμεί να δώσει απάντηση σε ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί. Και είναι 

αλήθεια ότι ο στόχος του είναι να ανασκευάσει επιχειρήματα κατά τα οποία 

η ΘΣ μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο την "προτασική" όψη των εκφανή-

μάτων (βλ. σχετικά την κριτική των Mey & Talbot, 1988, O'Neill, 1988-89, 

Talbot, 1993). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μοντέλο των S&W είναι κατα-

σκευασμένο για να ερμηνεύει ή καλύτερα για να "χωράει" στους 

μηχανισμούς του συμβαντική πληροφορία.  

Τι σημαίνει όμως συμβαντική πληροφορία ή γνώση; Για παράδειγμα, 

το πόσο συναφής είναι μια απάντησή μου όπως Χάλασε το αυτοκίνητό μου 

όταν έχει προηγηθεί το επιτιμητικό εκφώνημα του εργοδότη μου Άργησες 

για τη συνάντηση εξαρτάται από την επεξεργασία και τη σύνδεση που κάνει 

ο ακροατής ανάμεσα σε προκείμενες που έχουν ως περιεχόμενό τους "ξε-

ρά" γεγονότα: «Χάλασε το αυτοκίνητό μου. Το γεγονός ότι χάλασε το 

αυτοκίνητο με έκανε να ψάξω ίσως για άλλο μεταφορικό μέσο ή να έρθω 

με τα πόδια, πράγμα που ήταν χρονοβόρο. Ως αποτέλεσμα, δεν πρόλαβα 

να βρίσκομαι την προγραμματισμένη ώρα στην εταιρεία για τη συνάντηση 

κτλ.». Στην πλειονότητά τους, τα παραδείγματα που εξετάζονται στη 

Relevance (1986/1995) είναι τέτοιου τύπου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει, 

λέει ο Jary, ότι οι συμπερασμικές διαδικασίες δεν μπορούν να δεχτούν ως 
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εισαγόμενα και άλλου τύπου πληροφορία, πληροφορία που έχει κοινωνικό 

χαρακτήρα και βασίζεται εν πολλοίς στη σύμβαση.  

Σε άλλο άρθρο του (1998a) δίνει μια πιο επεξεργασμένη εκδοχή του 

τρόπου με τον οποίο η ΘΣ μπορεί να φωτίσει κοινωνιογλωσσικά φαινόμενα 

όπως αυτό της ευγέ-νειας. Ο Jary ξεκινάει από την παραδοχή ότι η ευγέ-

νεια τις περισσότερες φορές είναι κάτι που προσδοκάται (anticipated) παρά 

κάτι που επικοινωνείται. Η ιδέα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη διαδε-

δομένη άποψη στις σπουδές της γλωσσικής ευγένειας ότι η ευγένεια συ-

νιστά μήνυμα που πρέπει να μεταδοθεί, γι’ αυτό άλλωστε και χρησιμο-

ποιούνται συγκεκριμένοι γλωσσικοί τύποι που η ευαισθησία των ομιλητών 

προς την ορθολογική αποτελεσματικότητα (rational efficiency), το να 

μιλάει δηλαδή κανείς έχοντας πάντα υπόψη του τα γκρισιανά αξιώματα, θα 

έκρινε περιττούς ("σχοινο-τενείς" ευγενικοί έναντι "οικονομικών" 

γλωσσικών τύπων) (βλ. Brown & Levinson, 1987: 95). Η βασική ιδέα πίσω 

από την έννοια της προσδοκώμενης ευγένειας10 ουσιαστικά είναι ότι οι 

γλωσσικοί τύποι τις περισσότερες φορές περνάνε σχεδόν απαρατήρητοι 

κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τη χρήση 

του πληθυντικού ευγένειας. Καθημερινά χρησιμοποιούμε το β’ πληθυντικό 

των ρημάτων για να απευθυνθούμε σε έναν αποδέκτη και το αντίστροφο. 

Αυτό τις περισσότερες φορές γίνεται σχεδόν αυτόματα και σίγουρα δεν 

θέλουμε σε κάθε περίπτωση χρήσης να μεταδώσουμε το μήνυμα της ευ-

γένειας. Λέει ο Kasper (1990) πιο γενικά: "'Competent adult members' 

comment on the absence of politeness where it is expected, and its 

presence where it is not expected".  

Είπαμε ότι τις περισσότερες φορές η γλωσσική ευγένεια περνάει 

απαρατήρητη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επικοινωνείται κάποιο μήνυμα. 

Σε ποιες περιπτώσεις ωστόσο μπορεί να υπάρξει μια τέτοια κατάσταση 

πραγμάτων ώστε ο γλωσσικός τύπος να συνιστά/μεταδίδει όντως μήνυμα; 

Ή για να το θέσουμε με τους όρους της ΘΣ, με ποιον τρόπο η επικοι-

νώνηση της ευγένειας τροποποιεί το αμοιβαίο γνωσιακό περιβάλλον 

(mutual cognitive environment) των συνομιλητών, που είναι η βασική 

προϋπόθεση της ΘΣ για την επίτευξη της πρωτοτυπικής συνάφειας (βλ. 

Kεφ. 1);  

                                                 
10 Βλ. Fraser (1990, 1999). 
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Ο Jary, όπως φάνηκε αδρά από τα παραπάνω, διαφωνεί βασικά με το 

μοντέλο των Brown & Levinson σε ό,τι αφορά την άποψη ότι σε κάθε 

περίπτωση οι γλωσσικοί τύποι/στρατηγικές επικοινωνούν μήνυμα και με 

την υιοθέτηση σε αυτό το μοντέλο των γκρισιανών αξιωμάτων ως καθο-

δηγητικών αρχών για την ερμηνεία των εκφωνημάτων. Αυτό που βρίσκει 

χρήσιμο ωστόσο είναι η παραδοχή τους ότι “the choice of linguistic form 

and pragmatic strategy is influenced to some extent by the speaker's 

assumptions about her relationship with her hearer, assumptions that can 

largely be subsumed under their P, D and Rx” (1998a: 2). Τα P, D και Rx 

αντιπροσωπεύουν κοινωνικές μεταβλητές: το πλεονέκτημα εξουσίας (P), αν 

υπάρχει κάποιο, που ο ακροατής έχει επί του ομιλητή· η κοινωνική από-

σταση μεταξύ ακροατή και ομιλητή (D)· και η ιεράρχηση αυτού του περιο-

ρισμού/επιβολή (imposition) σε κάθε πολιτισμικό σύστημα (Rx). Αυτές οι 

μεταβλητές δίνουν το συνολικό βάρος (Wx) της επικοινωνιακής πράξης11 

και επιλέγεται ο γλωσσικός τύπος ή στρατηγική που την αντανακλά.   

Για τον Jary, αυτός ο συσχετισμός μεταξύ της τύπου/στρατηγικής και 

του βάρους της επικοινωνιακής πράξης είναι το κλειδί για ένα από τα μη-

νύματα που μπορεί να μεταφέρει η ευγένεια. Τα P, D και Rx είναι κοινω-

νικά καθορισμένες αξίες και ως τέτοιες θα περίμενε κανείς να είναι αμοι-

βαία πρόδηλες (mutually manifest) στους συμμετέχοντες σε μια συνομιλία. 

“However”, λέει ο Jary, “should one party employ a form or strategy which 

does not fulfil these expectations, the result will be a change in the 

addressee's cognitive environment” (1998a: 5). Ένα γλωσσικός τύπος ή 

στρατηγική αυτού του είδους θα ήταν αρκετά συναφής για τον ακροατή 

καθώς θα αποτελούσε τεκμήριο ότι ο ομιλητής ιεράρχησε μία από τις τρεις 

μεταβλητές με τρόπο ασύμβατο προς τις παραδοχές του ακροατή για το 

αμοιβαίο γνωσιακό τους περιβάλλον. Αυτό στη συνέχεια θα ενθάρρυνε τον 

ακροατή να συμπεράνει τη μεταβλητή που είχε ιεραρχήσει εσφαλμένα, κάτι 

που θα έκανε επανεκτιμώντας τη μεταβλητή της οποίας η ιεράρχηση ήταν 

                                                 
11 Για την ακρίβεια, της “face-threatening act”. Οι έννοιες του προσώπου/υπόληψης (face) 
και της απειλής προς αυτό (face-threat) είναι καθοριστικές στο πλαίσιο της θεωρίας των 
Brown & Levinson και, χονδρικά, συναρτώνται με τον καταναγκασμό που επιβάλλουν 
κάποιες επικοινωνιακές πράξεις του ομιλητή προς τον ακροατή. Οι στρατηγικές ευγένειας 
στην ουσία στοχεύουν στην άμβλυνση της απειλής προσώπου. Αν χρησιμοποιήσω π.χ. μια 
προστακτική προς τον αποδέκτη της επικοινωνιακής πράξης μου, αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
από τον ίδιο ως ενός είδους επιβολή που απειλεί το πρόσωπό του. Αντίθετα, μπορώ να 
μετριάσω την επιβολή με το να χρησιμοποιήσω μια έμμεση λεκτική πράξη (π.χ. μια 
ερώτηση).   
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λιγότερο πρόδηλη στον ίδιο. Για τον Jary ωστόσο, και όντας συνεπής προς 

τις αρχές της ΘΣ, αυτό δεν συνιστά πραγματική περίπτωση επι-κοινωνίας, 

γιατί η μόνη αλλαγή εντοπίζεται στο γνωσιακό περιβάλλον του ακροατή, 

και όχι στο αμοιβαίο γνωσιακό περιβάλλον τους.  

Παρόλο που η έννοια της αλλαγής στο αμοιβαίο γνωσιακό περιβάλλον 

είναι κατά τη γνώμη μου λίγο προβληματική αφού ο ομιλητής είναι εκείνος 

που θέλει να επηρεάσει τις σκέψεις του ακροατή και δεν προσδοκά να επη-

ρεαστεί με κάποιο τρόπο κι ο ίδιος (δεν θα ήταν και τόσο εύλογο να ανα-

μένει αλλαγή στο ίδιο του το γνωσιακό περιβάλλον), σίγουρα, για να επι-

τευχθεί επικοινωνία, η αλλαγή στο γνωσιακό περιβάλλον πρέπει να είναι 

στις προθέσεις του ομιλητή. Για να επικοινωνηθεί κάτι από τον έλεγχο που 

ασκείται στο Wx, πρέπει το αποτέλεσμά του να είναι αμοιβαία πρόδηλο. 

Αυτή είναι η δεύτερη συνιστώσα που μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό που με 

συναφειακούς όρους μπορεί να θεωρηθεί επικοινώνηση ενός μηνύματος 

μέσα στο πλαίσιο της ευγένειας.  

O Jary συνοψίζοντας παρατηρεί:   

 

“[…] the relevance theoretic view predicts that these [polite] forms and 

strategies will only communicate something above and beyond their underlying 

message if the value of Wx represented by the form or strategy chosen does not 

match the communicators' mutually manifest assumptions concerning Wx” 

(1998a: 6).  

 

Αυτή η έλλειψη συνταιριάσματος των παραδοχών των συνομιλητών με 

τον γλωσσικό τύπο που επιλέχθηκε διαμεσολαβείται από την αναθεωρη-

μένη Προϋπόθεση της Βέλτιστης Συνάφειας (S&W, 1995: 270), κατά την 

οποία ένας επικοινωνητής θα επιλέξει το πιο συναφές ερέθισμα που είναι 

συμβατό με τις ικανότητες και τις προτιμήσεις του, και για αυτό το ερέ-

θισμα θα αξίζει η επεξεργαστική προσπάθεια που θα καταβληθεί από τον 

ακροατή. Ο Jary καταλήγει θέτοντας τα κριτήρια που απαιτούνται για να 

θεωρήσουμε ότι επικοινωνείται κάτι:  

 

[...] relevance theory predicts that neither politeness nor anything else 

above and beyond the underlying message will necessarily be communicated by 

the use of these forms and strategies. Rather, such behaviour will only result in 
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an additional layer of communication if: (a) it provides evidence for the hearer 

that assumptions he had considered mutually manifest were not in fact so, (b) it 

is the speaker's intention that this is the case, (c) this intention is mutually 

manifest” (1998a: 6-7). 

 

Η άποψη του Jary ότι, προκειμένου να αναδυθεί ένα επιπλέον στρώμα 

επικοινωνίας (να υπάρξει δηλαδή κάποιου είδους μήνυμα), πρέπει να υφί-

σταται ασυμφωνία στις παραδοχές των συνομιλητών εξυπηρετείται από ένα 

αριθμό διακρίσεων που προέρχονται από το πεδίο της (γλωσσικής) ευγέ-

νειας. Έχουμε ήδη ανα-φέρει την έννοια της προσδοκώμενης ευγένειας 

(anticipated politeness), κατά την οποία οι συνομιλητές εισέρχονται σε μια 

γλωσσική συναλλαγή με αμοιβαία πρόδηλες παραδοχές σχετικά με το τι 

είναι επιτρεπτό σε ό,τι αφορά την ισχύ και το περιεχόμενο των εκφω-

νημάτων τους.12 Άλλη μια διάκριση οφείλεται στον Watts (1989, 1992), o 

οποίος προχώρησε σε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην πολιτική λεκτική 

συμπεριφορά (politic verbal behaviour), δηλαδή "socio-cultural determined 

behaviour directed towards the goal of establishing and/or maintaining in 

a state of equilibrium the personal relationships between the individuals of 

a social group, whether opened or closed, during the ongoing process of 

interaction", και στην ευγενική λεκτική συμπεριφορά (polite verbal 

behaviour) ως μια συνειδητή προσπάθεια να αξιοποιήσει ο ομιλητής αυτές 

τις υπό κανονικές συνθήκες μη αυτοσυνείδητες νόρμες προκειμένου να 

“enhance her/his standing with respect to alter”. Οπωσδήποτε το κλειδί 

εδώ είναι α) η ύπαρξη πρόθεσης ή όχι από την πλευρά του ομιλητή προ-

κειμένου να αξιοποιήσει ως στρατηγικό εργαλείο κάποιες νόρμες, αλλά και 

β) η αναγνώριση αυτής της πρό-θεσης από την πλευρά του ακροατή. Αν 

τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε κάτι επικοινωνείται, γιατί αλλάζει το 

αμοιβαίο γνωσιακό περιβάλλον των συνομιλητών. 

Επανερχόμενος στο πλαίσιο της ΘΣ, ο Jary λέει:  

 

                                                 
12 Ο Fraser το θέτει πολύ ξεκάθαρα: “A child, for example, is not ordinarily entitled to 
authorize a parent to do something; two close friends do not issue orders to each other; 
an employee is not free to criticize an employer; a felon does not christen a ship [...]. And, 
while a podiatrist is entitled to ask questions, there are restrictions on the content: 
questions about your history and the reason for the visit are expected; questions about 
your intimate moments are not." (Fraser, 1990: 233) 
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“If the hearer's cognitive environment is modified as a result of assumptions 

made manifest to him by aspects of the speaker's verbal behaviour and the 

relevance of this modification lies in the evidence it provides regarding the 

esteem in which the speaker holds the hearer, then there are two possible 

conclusions the hearer can draw: that the speaker holds him in higher regard 

than he had assumed mutually manifest, or that she holds him in lower regard. It 

is then up to him to decide whether the speaker intended her behaviour to have 

this effect” (1998a: 8, δική μου η υπογράμμιση).  

 

Αυτές οι δυνατότητες φαίνονται στο Fig. 1 από το άρθρο του Jary. Ας 

δούμε την καθεμία από αυτές.  

Στο (i) παρατηρούμε ότι ο ομιλητής δεν δίνει τεκμήριο ότι οι παρα-

δοχές του που αφορούν τη σχέση τους είναι ασύμβατες με εκείνες του 

ακροατή. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η λεκτική συμπεριφορά του ομι-

λητή που επηρεάζεται από τις παραδοχές του για τη σχέση του με τον α-

κροατή δεν είναι συναφής για τον ακροατή, καθώς χρησιμεύουν μόνο για 

να επιβεβαιώσουν παραδοχές που τις θεωρούσε εξαρχής αμοιβαία πρό-

δηλες.  

Τα (ii) και (iii) αφορούν περιπτώσεις όπου η λεκτική συμπεριφορά του 

ομιλητή παρέχει τεκμήριο ότι ο ομιλητής έχει σε μεγαλύτερη εκτίμηση τον 

ακροατή από όσο ο τελευταίος πίστευε ότι είναι αμοιβαία πρόδηλο, ενώ τα 

(iv) και (v) αντιπρο-σωπεύουν καταστάσεις όπου ο ομιλητής θεωρείται ότι 

έχει σε μικρότερη εκτίμηση τον ακροατή από όσο πίστευε ο τελευταίος.  

Η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στο (ii) και το (iii), όπως και ανάμεσα 

στο (iv) και το (v), είναι η (μη) απόδοση από τον ακροατή πρόθεσης στον 

ομιλητή. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ακροατής βρίσκει τη λεκτική συμπε-

ριφορά του ομιλητή συναφή, αλλά μόνο στις πρώτες από κάθε ζεύγος (δη-

λαδή στο (ii) και στο (iv)) θεωρεί ότι ο ομιλητής είχε πραγματικά την πρό-

θεση να προκαλέσει αλλαγή στο γνωσιακό περιβάλλον του ακροατή. Αυτές 

οι περιπτώσεις για τον Jary αποτελούν πρωτοτυπικά παραδείγματα επικοι-

νώνησης κοινωνικής πληροφορίας με τους όρους της ΘΣ.  

 

   

  

 51



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΣ 

 

 

 

  

Εφόσον έχει αναγνωριστεί η ύπαρξη πρόθεσης, ένα άλλο ζήτημα είναι 

τα κίνητρα που θεωρεί ο ακροατής ότι έχει ο ομιλητής για να προχωρήσει 

στην υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης λεκτικής συμπεριφοράς. Στο (ii), για 

παράδειγμα, ο ακροατής μπορεί να θεωρήσει ότι το κίνητρο του ομιλητή 

είναι η κολακεία για να πετύχει κάποιους στόχους του, ή, εναλλακτικά, ότι 

ο ομιλητής θέλει να επανορθώσει για μια προηγούμενη πράξη απειλής 
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προσώπου κατά του ακροατή (βλ. παραπάνω Σημ. 3). Σε αυτή την τε-

λευταία περίπτωση μπορούμε, νομίζω, εύκολα να σκεφτούμε όλες εκείνες 

τις πιθανές καταστάσεις όπου χρησιμοποιούμε π.χ. προσφωνήσεις οι-

κειότητας για να κατευνάσουμε τον συνομιλητή μας, θεωρώντας ότι η 

λεκτική συμπεριφορά που είχαμε προηγουμένως υιοθετήσει έκανε τον 

ακροατή-συνομιλητή μας να συμπεράνει ότι τον έχουμε σε μικρότερη 

εκτίμηση από ό,τι υπολόγιζε. Έτσι το (ii) μπορεί να εκληφθεί από τον 

ακροατή ως μια επανορθωτική πράξη του ομιλητή για να αποκαταστήσει 

την επιθυμούμενη ισορροπία.  

Παρόλο που για τον Jary το (iii) δεν αποτελεί πραγματική περίπτωση 

επικοινωνίας, έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι ο ακροατής κινεί μια 

συμπερασμική διαδικασία και σίγουρα η λεκτική συμπεριφορά είναι συνα-

φής για τον ίδιο. Αυτό που μπορεί να υποθέσει σε μια τέτοιου είδους κατά-

σταση ο ακροατής είναι ότι όντως ο ομιλητής μπορεί να τον περιβάλλει με 

μεγαλύτερη εκτίμηση από όσο υπολόγιζε. Ή μπορεί να αποδώσει αυτή τη 

συμπεριφορά σε διαφορές που έχουν να κάνουν με διαομαδικές διαφορες 

(intergroup differences) στον υπολογισμό των P, D και Rx. Ο Jary πολύ εύ-

στοχα παρατηρεί ότι “of course, this will most likely be couched in terms of 

the hearer's folk theory of how different groups compare with his own in 

terms of politeness, rather than in Brown and Levinson's technical 

vocabulary!” (1998a: 10).   

Αντιστοιχίες με τα παραπάνω μπορούμε να βρούμε και στα (iv) και 

(v), με τη μόνη διαφορά ότι ο ακροατής ερμηνεύει τη λεκτική συμπεριφορά 

του ομιλητή ως τεκμήριο ότι ο δεύτερος δεν τον περιβάλλει με την εκτί-

μηση που υπέθετε ο πρώτος ότι τον περιβάλλει.  

Η άποψη του Jary μπορεί (με τα ίδια του τα λόγια) να συνοψιστεί στα 

εξής:  

1. “[...] (im)politeness is only noted - is only relevant - when some 

aspect of the speaker's behaviour provides evidence for the hearer that 

she holds him in higher or lower regard than he had assumed” (1998a: 

11). 

2. “[...] the strategic use of polite forms and strategies appears to be 

an exploitation of the expectation that certain sociocultural constraints on 

behaviour will be observed” (1998a: 11). Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, 
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αν έχει αναγνωριστεί η πρόθεση του ομιλητή από τον ακροατή, έχουμε 

γνήσια περίπτωση επικοινωνίας.  

Ας σημειωθεί προκαταβολικά ότι τα σημεία στα οποία διαφωνούμε με 

τον Jary είναι πρώτον ότι η έννοια της προδηλότητας των παραδοχών δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των κοινωνικών παραδοχών. Στην 

καλύτερη περίπτωση ο ακροατής πιστεύει πολύ ισχυρά ότι υπάρχει αμοι-

βαιότητα στο περιβάλλον των συμμετεχόντων. Δεύτερον, η έννοια του τεκ-

μηρίου που υποτίθεται ότι δίνει ο ομιλητής στον ακροατή επίσης μας φαί-

νεται ότι δεν έχει πεδίο εφαρμογής. Στην καλύτερη περίπτωση ο ομιλητής 

δίνει ενδείξεις στον ακροατή (μια αλλαγή από πληθυντικό ευγένειας σε 

ενικό είναι απλώς μια ένδειξη για τον ακροατή ότι ο ομιλητής θέλει να τον 

αντιμετωπίσει ίσως πιο φιλικά). Θα γίνει λόγος και στο επόμενο κεφάλαιο. 

Επίσης, ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την έννοια της τροπο-

ποίησης του γνωσιακού περιβάλλοντος και των συνδεόμενων με αυτό 

γνωσιακών αποτελεσμάτων. Παρά τον όχι και τόσο ξεκάθαρο προσδιορισμό 

του γνωσιακού αποτελέσματος (cognitive effect) από τους ίδιους τους 

S&W13, ο Jary λέει ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εκτός από το (i), 

αλλαγή στο γνωσιακό περιβάλλον του ακροατή, και άρα γνωσιακά απο-

τελέσματα, παρατηρούνται. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε βέβαια ότι το 

γνωσιακό περιβάλλον ίσως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό την πιο στενή 

έννοια των κοινών εντυπώσεων και όχι της βέβαιης γνώσης, στην περί-

πτωση των ΚΣΕ. 

Στο υπόλοιπο του άρθρου του ο Jary ασχολείται με τις παραμέτρους 

και τους (βραχυπρόθεσμους-μακροπρόθεσμους) στόχους που περιορίζουν 

τη διαμόρφωση του εκφωνήματος του ομιλητή. Με τα ίδια του τα λόγια, 

“the communicator's choice of stimulus is constrained on the one hand by 

the desire not to make manifest to the addressee any detrimental 

assumptions and on the other by the need to be seen as acting sincerely 

with regard to any beneficial implications that result from his behaviour” 

(1998a: 12). Εμβολιάζει αυτή την προσέγγιση με την πρόταση των Scollon 

& Scollon (1983) ότι οι κοινωνικές ομάδες είναι δυνατόν να κατηγοριο-

ποιηθούν ανάλογα με το αν ευνοούν τον σεβασμό (deference) ή την 

αλληλεγγύη στη διάδραση μεταξύ ισόβαθμων μελών (peers). Αυτά δεν 

                                                 
13 Βλ. τη σημ. 4 στο Wilson & Sperber (χ.χ.).  

 54



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΣ 

χρειάζεται να μας απασχο-λήσουν εδώ, καθώς αρκεί η παρουσίαση των 

τυπικών (σύμφωνα δηλαδή με τη ΘΣ) κριτηρίων για τον βαθμό συνάφειας 

των ευγενικών γλωσσικών εκφράσεων. Στη συνέχεια θα δούμε την --σε 

πολλά σημεία διαφορετική-- οπτική της Vidal, που προσφέρει μια λιγότερο 

περιοριστική αντιμετώπιση του βαθμού στον οποίο οι ευγενικές γλωσσικές 

εκφράσεις είναι συναφείς για τον αποδέκτη μιας επικοινωνιακής πράξης.   

 

4.2 Η προσέγγιση της Escandell-Vidal 

 

Όπως και στην προσέγγιση του Jary, η Vidal κατ’ αρχήν υιοθετεί τη 

θεώρηση της ευγένειας όχι ως στρατηγικού ή λειτουργικού εργαλείου για 

την επίτευξη κά-ποιων στόχων (η περίπτωση των Brown & Levinson και 

του Leech, 1983), αλλά ως μιας αναμενόμενης/προσδοκώμενης κατακτά-

σης (η περίπτωση του Fraser). Υπό αυτό το πρίσμα, η ευγένεια είναι πε-

ρισσότερο ζήτημα κοινωνικής επάρκειας και “any sort of conversational 

maneuvers used to achieve a particular aim will be necessarily derived, 

since they will dependent on strategic plans assuming default or expected 

effects” (1998).  

H έννοια της προσδοκώμενης ευγένειας προϋποθέτει ένα αριθμό κοι-

νών παραδοχών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τις οποίες ει-

σέρχονται στη συνομιλιακή διεπίδραση οι συμμετέχοντες σε αυτήν. Αυτές 

οι παραδοχές συνκαθορίζονται από κοινωνικές κατηγορίες όπως το στά-

τους, η εξουσία, ο ρόλος του κάθε συνομιλητή και η περίσταση (εδώ 

μπορούμε να θυμηθούμε τα D, P και Rx των Brown & Levinson). Επιπλέον 

συνιστούν κατηγορίες που βασίζονται στη σύμβαση, είναι δηλαδή ως ένα 

βαθμό κατασκευασμένες, και αυτό δικαιολογεί και τους διαφορετικούς 

τρόπους με τους οποίους δομούν τα κοινωνικά τους συστήματα διαφο-

ρετικές κουλτούρες.  

Στη συνέχεια η Vidal συζητάει τις αρχικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

μπορεί η ευγένεια να τεθεί υπό το πρίσμα της ΘΣ. Δεν χρειάζεται να μπού-

με σε αυτή τη συζήτηση καθώς ολόκληρο το κεφ. 2 είναι αφιερωμένο σε 

αυτό το θέμα. Αρκεί απλώς να αναφέρουμε ότι, εφόσον η ευγένεια προϋ-

ποθέτει ένα αριθμό παραδοχών από την πλευρά των συνομιλητών και οι 

παραδοχές είναι ζήτημα εσωτερικών (αλλά συγχρόνως ευρέως διαδεδο-
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μένων) αναπαραστάσεων, τότε ένα γνωσιακό μοντέλο όπως η ΘΣ μπορεί 

κάλλιστα να ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα.  

Μια συνέπεια της υιοθέτησης και από την Vidal της έννοιας της προσ-

δοκώμενης ευγένειας είναι ότι η ευγένεια δεν μπορεί να συνιστά, σε κάθε 

συνομιλιακή πράξη, μήνυμα (δηλαδή υπονόημα). Συντάσσεται με την άπο-

ψη του Jary ότι, για να υπάρξει η επικοινώνηση ενός είδους μηνύματος με 

συναφειακούς όρους, πρέπει ο ακροατής να θεωρεί ότι οι παραδοχές που 

διατηρεί ο ίδιος και οι παραδοχές του ομιλητή είναι ασύμβατες μεταξύ τους, 

αυτή η ασυμβατότητα να βασίζεται στην πρόθεση του ομιλητή και να 

αναγνωρίζεται η πρόθεση από τον ακροατή. Όπως είδαμε παραπάνω, ο 

Jary θεωρεί ότι, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο ακροατής δεν αποδίδει 

πρόθεση στον ομιλητή, η λεκτική συμπεριφορά του τελευταίου (το εκφώ-

νημα δηλαδή ή το ερέθισμα) που πρέπει να περιέχει ασυμβατότητα μπορεί 

να έχει συνάφεια για τον ακροατή. Η διαφωνία της Vidal συνοψίζεται στο 

εξής: 

 

 “Though I totally agree that these are indeed crucial factors, I am not sure 

that the (in)combatibility should totally determine the relevance of an 

assumption” (1998: 49).  

 

Να πώς έχει η συλλογιστική της Vidal:  

Με κάθε εκφώνημα ένας αριθμός παραδοχών γίνεται πρόδηλος. 

Πιθανότατα, κάποιες από αυτές τις παραδοχές θα είναι αρκετά εξέχουσες 

ώστε να αξίζουν την προσοχή του ακροατή που θα τις επεξεργαστεί και θα 

τις ερμηνεύσει. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο όλες οι παραδοχές που με-

ταδίδονται από ένα εκφώνημα --ακόμη και εκείνες που θεωρούνται συ-

ναφείς-- να επικοινωνούνται καταδεικτικά. Ας υποθέσουμε ότι η Μαρία 

μιλάει στον Γιάννη. Κάτι όμως στον τόνο της φωνής της τον κάνει να 

υποθέσει ότι είναι λυπημένη. Αυτό είναι ωστόσο κάτι που δεν θέλει η 

Μαρία. Σε αυτή την περίπτωση μετέδωσε χωρίς να το θέλει πληροφορία 

που μπορεί να είναι παρόλα αυτά συναφής για τον Γιάννη. 

Επίσης, η πρόθεση να μεταδώσει κανείς μια συγκεκριμένη παραδοχή 

δεν είναι επαρκής συνθήκη για να πούμε ότι η παραδοχή έχει επικοινω-

νηθεί. Η Μαρία μιλάει λυπημένα στον Γιάννη. Έχει την πρόθεση να παρα-

τηρήσει τη λύπη της ο Γιάννης, αλλά η πληροφοριακή πρόθεσή της να μην 
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αναγνωριστεί. Σε αυτή την περίπτωση η πληροφορία μεταδίδεται, αλλά 

παραμένει συγκεκαλυμμένη η πρόθεση της ομιλήτριας να μεταδοθεί.  

Για να υπάρξει πραγματική επικοινωνία, είναι απαραίτητο η μετάδοση 

των παραδοχών να είναι και εμπρόθετη και καταφανής, δηλαδή κατα-

δεικτική (ostensive) (Wilson & Sperber, 1993).   

Ο στόχος της Escandell-Vidal είναι να επιχειρηματολογήσει ότι αυτή η 

διάκριση μεταξύ των τριών μορφών μετάδοσης πληροφορίας (μη 

εμπρόθετη, εμπρόθετη-και-συγκεκαλυμμένη, εμπρόθετη-και-καταφανής) 

μπορεί να επεκταθεί στην κατανόηση των φαινομένων της ευγένειας.  

Ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση προσαρμόζοντάς την στα ελληνικά 

δεδομένα. Έστω ότι έχουμε την περίπτωση τριών συνομιλητών. Ο ένας από 

αυτούς συστήνει τον δεύτερο στον τρίτο. Ο τελευταίος λέει: Χάρηκα. Εφό-

σον είναι μια στερεοτυπική έκφραση που αρμόζει στην περίσταση, κατά 

πάσα πιθανότητα θα περάσει απαρατήρητη από τον ακροατή, ο οποίος δεν 

θα προχωρήσει στην επεξεργασία μιας σχετικής παραδοχής. Για να κάνουμε 

τη σύνδεση με το άρθρο του Jary, αυτό θα αντιπροσώπευε το (i). Σε κά-

ποιες περιπτώσεις βέβαια --και εδώ είναι η ουσία των παρατηρήσεων της 

Escandell-Vidal-- μπορεί να αποδειχτεί και συναφής, αν υποτεθεί ότι ο ομι-

λητής είναι ξένος και ο ακροατής, γνωρίζοντας ακριβώς αυτό το γεγονός, 

ίσως συμπεράνει ότι ο ομιλητής έχει κατακτήσει τους επικοινωνιακούς 

κανόνες της Ελληνικής.   

Ας υποθέσουμε ότι ένας ομιλητής, στην ερώτηση Πώς είστε;, απαντάει 

με το εκφώνημα Ας δοξάζουμε τον Θεό. Σίγουρα μια τέτοιου είδους λεκτική 

συμπεριφορά --που αντιστρατεύεται την κοινωνική προσδοκία-- είναι ένα 

φαινόμενο που θα προσελκύσει την προσοχή του ακροατή, ο οποίος θα 

επιχειρήσει να το ερμηνεύσει μέσα από τον συνδυασμό διαφόρων παρα-

δοχών. Επιπλέον, η κοινωνική ανεπάρκεια του εκφωνήματος είναι, στην 

καλύτερη περίπτωση, πρόδηλη στον ακροατή, αλλά όχι αμοιβαία πρόδηλη, 

επομένως δεν υφίσταται επικοινωνία. 

Η Escandell-Vidal στη συνέχεια αναφέρει αφενός παραδείγματα από 

τη δεύτερη περίπτωση όπου υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του ομιλητή, 

η οποία όμως δεν αναγνωρίζεται από τον ακροατή, και αφετέρου παραδείγ-

ματα από αυτό που με τους όρους της ΘΣ θα αποτελούσε πραγματική επι-

κοινωνία. Σε μεγάλο βαθμό αυτά ανταποκρίνονται στο σχήμα του Jary, 

οπότε δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούν.  
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Σε όσα ακολουθούν η Escandell-Vidal προσπαθεί να απαντήσει στο 

κρίσιμο ερώτημα, που διαφοροποιεί και την οπτική της από του Jary: Είναι 

η ευγένεια συναφής μόνο όταν επικοινωνείται καταδεικτικά; Η Vidal θέτει 

σε αυτό το σημείο την έννοια της συμφραστικής συνάφειας (relevance in a 

context), κατά την οποία μια παραδοχή είναι συναφής όταν έχει κάποια 

συμφραστικά αποτελέσματα σε αυτό το συμφραζόμενο. Έτσι, για να εξα-

γάγει συμφραστικά αποτελέσματα, μια παραδοχή πρέπει να εισαχθεί σε μια 

συμπερασμική διαδικασία στην οποία θα συνδυαστεί με άλλες παραδοχές. 

Η ευγένεια, μας λέει Escandell-Vidal, μπορεί να είναι συναφής χωρίς 

να επικοινωνείται, στην περίπτωση π.χ. που ζητείται από τον ακροατή να 

σχολιάσει τον βαθμό ευγένειας μιας έκφρασης σε κάποιες συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Αυτό που θα κάνει για να χαρακτηρίσει ένα εκφώνημα ως ευ-

γενικό ή αγενές είναι να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις παραδοχές που 

μεταδίδονται από αυτό για να κατασκευάσει ένα ανωτέρου επιπέδου ρή-

τημα (explicature), κάτω από το οποίο μπορεί να ενθέσει άλλα επίπεδα 

ρητήματος: για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες περιστάσεις ένα εκφώνημα 

όπως Ξεκουμπίσου θα μπορούσε να παραγάγει μια μεταναπαράσταση του 

τύπου Ο ομιλητής μού ζήτησε να φύγω (και το έκανε) με πολύ αγενή 

τρόπο. Σε άλλες περιπτώσεις, τα συμφραστικά αποτελέσματα είναι πολύ 

εμφανέστερα, όταν π.χ. η χρησιμοποίηση μιας κοινωνικά αποδεκτής και 

κατάλληλης γλωσσικής έκφρασης από έναν ξένο που μαθαίνει ελληνικά 

μπορεί να ενισχύσει την παραδοχή (ή μήπως να δημιουργήσει συμπερασμό, 

δηλαδή νέα παραδοχή;) του ακροατή ότι έχει αρχίσει να χειρίζεται σωστά 

τις συνομιλιακές συμβάσεις της Ελληνικής.  

Και καταλήγει: 

 

“Though they both involve inferential processes, neither of these facts 

involves communication of politeness. It is true that, in both cases, the hearer 

brings into play some sets of assumptions he draws from the utterance as 

premises for an inferential process. It is also true that they happen to be 

relevant, since some contextual effects can be obtained at no unnecessary 

processing cost by taking them into account” (1998: 52).  

 

Αυτή η διαδικασία, μας λέει, μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και στις 

περιπτώσεις ασυμβατότητας των προσδοκιών του ακροατή με τη λεκτική 
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συμπεριφορά του ομιλητή, αν η ασυμβατότητα λειτουργεί για να ενισχύσει 

π.χ. την παραδοχή του πρώτου ότι ο ομιλητής δεν ξέρει πώς να συμπε-

ριφερθεί.  

Αυτό που έχει σημασία για την ίδια είναι ότι κάτι μπορεί να θεωρηθεί 

συναφές από τον ακροατή ανεξάρτητα από την ύπαρξη πρόθεσης από την 

πλευρά του ομιλητή. “The fact that an assumption is used as a premise 

and found relevant does not entail that the assumption IS an implicature 

of the utterance --at least in the strong sense14-- nor does it entitle the 

hearer to suppose that the speaker wants to communicate this particular 

assumption” (1998:53).  

 

4.3 Κριτική θεώρηση  

 

Η Escandell-Vidal εν ολίγοις θέλει να πει ότι ακόμη και περιπτώσεις 

που ανταποκρίνονται στο (i) του σχήματος του Jary, δηλαδή εκείνες στις 

οποίες η αναμενόμενη συμπεριφορά δεν προσελκύει την προσοχή του 

ακροατή και περνάει επομένως απαρατήρητη, μπορούν με κάποιους τρό-

πους να γίνουν συναφείς για τον ακροατή. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, τα 

παραδείγματα που παρουσιάζει είναι τόσο μη χαρακτηριστικά (π.χ. το πα-

ράδειγμα του ξένου παραπάνω) ώστε η αξία των παρατηρήσεών της χά-

νεται. Ενώ κάλλιστα μπορεί να ισχύει ότι ακόμα και ένα εκφώνημα που 

τηρεί όλες τις προδιαγραφές της κοινωνιογλωσσικής καταλληλότητας 

μπορεί να γίνει συναφές για ένα ακροατή, αυτό συμβαίνει υπό μάλλον 

εξαιρετικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακό. Παρά τις φαι-

νομενικές διαφορές με την προσέγγιση του Jary, η Vidal απλώς επισημαίνει 

ότι η συνάφεια μπορεί να εξασφαλίζεται από την εξοχότητα (salience) ενός 

λεκτικού ερεθίσματος σύμφωνα με τον ακροατή. Αν δεν θεωρείται αρκετά 

έξοχο ένα εκφώνημα ή στοιχεία του εκφωνήματος από τον ακροατή, συνά-

φεια δεν μπορεί να επιτευχθεί.  

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα γίνει προσπάθεια να τεθούν κάποια επι-

χειρήματα προς την κατεύθυνση ότι ακόμα και οι αναμενόμενες λεκτικές 

συμπεριφορές δημιουργούν ενός είδους συνάφεια που βασίζεται ουσιαστικά 

                                                 
14 Εδώ τίθεται ξεκάθαρα η διάκριση της ΘΣ ανάμεσα σε ισχυρό και ασθενές υπονόημα.  
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στην επιβεβαίωση-ενίσχυση κοινωνικών παραδοχών από την πλευρά του 

ακροατή.  

Ένα δεύτερο σημείο κριτικής από την πλευρά μας προς την Escandell-

Vidal έχει ως εξής: Η μελετήτρια λέει ότι οι αμαρκάριστες/προσδοκώμενες 

συμπεριφορές μπορούν να δημιουργήσουν συνάφεια για τον ακροατή, κα-

τά τη γνώμη μας αυτή η συνάφεια, με τον τρόπο που δείχνουν τα παρα-

δείγματά της ότι τη θέτει, έχει καθαρά επιστημικό χαρακτήρα, γιατί τα 

αποτελέσματα της συμπερασμικής διαδικασίας βασίζονται σε επιστημική-

συμβαντική γνώση.  

Ας δούμε το παράδειγμα με τον ξένο. Έστω ότι εκφωνεί ένα κοινω-

νιογλωσσικά επαρκές εκφώνημα. Ο ακροατής έχει κάποιες παραδοχές: α) 

ότι είναι ξένος, β) ότι έχει αρχίσει εδώ και κάποιο διάστημα να μαθαίνει ελ-

ληνικά και γ) ότι την προηγούμενη φορά που τον είχε ακούσει να μιλάει 

δεν ήταν τόσο επαρκής σε ό,τι αφορά την κοινωνιογλωσσική επάρκεια των 

εκφράσεών του κτλ. Ο ακροατής συνδυάζοντας όλες αυτές τις παραδοχές 

προφανώς θα εγκαταλείψει την τελευταία, γιατί του δίνει αντίθετο τεκμήριο 

η τωρινή λεκτική συμπεριφορά του ομιλητή, και θα καταλήξει σε ένα νέο 

συμπέρασμα, ότι ο συνομιλητής του έμαθε να χειρίζεται τις συμβάσεις των 

ελληνικών. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για συμφραστικά αποτελέσματα 

και για συνακόλουθη αλλαγή στο γνωσιακό περιβάλλον του ακροατή, ακό-

μη κι αν δεν υπήρχε η πρόθεση του ομιλητή. Πρέπει ωστόσο να διακρί-

νουμε ότι όλες αυτές οι παραδοχές είναι επιστημικού χαρακτήρα και δεν 

σχετίζονται με κάποιο τρόπο με κοινωνικές αντιλήψεις, με την κοινωνική 

κατηγοριοποίηση ή με τη σύνδεση εξωγλωσσικών μεταβλητών με συμ-

βάσεις γλωσσικής χρήσης. Επομένως, δεν θεωρούμε ότι ένα μοντέλο προ-

οριζόμενο να εξηγήσει τις κοινωνικές όψεις της γλώσσας υπό τη ΘΣ μπορεί 

να εισάγει επιστημικού χαρακτήρα παραδοχές στο συμπερασμικό μηχα-

νισμό για να εξαχθούν τα όποια αποτελέσματα.  

  

 

 

 

 

 

 

 60



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΣ 

 

 

 

5. Οι βαθμοί συνάφειας των κοινωνικά σημασιοδοτημένων 

τύπων  

 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει προσπάθεια να κατατεθούν κάποιες 

προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικά σημασιοδοτημένες 

γλωσσικές εκφράσεις επιτυγχάνουν συνάφεια. Πρέπει εξαρχής να γίνει ξε-

κάθαρο ότι η συνάφεια που θα επικαλεστούμε είναι πολυεπίπεδη και δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ότι συνεπάγεται ένα και μόνο είδος που εφαρμόζεται 

μονοσήμαντα. Άλλωστε η συνάφεια είναι ζήτημα βαθμού.  

Οι προτάσεις μου, που φυσικά έχουν ωφεληθεί ως ένα βαθμό από 

τους Jary, Vidal και Zegarac, συνοψίζονται στα εξής:  

Οι κοινωνικά σημασιοδοτημένοι γλωσσικοί τύποι (όλες οι εκφράσεις 

που το νόημά τους διαμεσολαβείται από αναπαραστάσεις εξωγλωσσικών 

κοινωνικών κατηγοριών, όπως η εξουσία, οι κοινωνικοί ρόλοι, η ιδιότητα 

του ανήκειν σε μια ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κτλ., βλ. κεφ. 

3), όταν χρησιμοποιούνται σε μια περίσταση σύμφωνα με αυτό που θεω-

ρείται από τον ακροατή ως προσδοκώμενη ή αμαρκάριστη λεκτική συμπε-

ριφορά, δημιουργούν συνάφεια με την έννοια της συνάφειας σε ένα 

συμφραζόμενο (relevance in a context) και όχι συνάφεια προς ένα άτομο 

(relevance to an individual), όπως την ορίζουν οι S&W. Αυτό έχει ως συ-

νέπεια την απουσία θετικών γνωσιακών αποτελεσμάτων (positive cognitive 

effects), αλλά την παρουσία συμφραστικών αποτελεσμάτων με ελάχιστη 

προσπάθεια από την πλευρά του ακροατή.  

Επίσης, οι κοινωνικά σημασιοδοτημένοι τύποι μπορούν να δημι-

ουργήσουν αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που περιγράφονται υπό τον 

όρο poetic effects των Sperber & Wilson (1995: 222), με άλλα λόγια η 

συνάφεια επιτυγχάνεται μέσα από ένα αριθμό ασθενών υπονοημάτων 

(weak implicatures), με την προϋπόθεση ότι υφίσταται πρόθεση του 

ομιλητή.  

Τέλος, η χρήση κοινωνικά σημασιοδοτημένων τύπων αντίθετα προς 

τις προσδοκίες του ακροατή μπορεί να δημιουργήσει συνάφεια με την 

έννοια της συνάφειας προς ένα άτομο και κατά συνέπεια γνωσιακά (;) 
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αποτελέσματα, από την άποψη ότι τροποποιείται το γνωσιακό περιβάλλον 

του ακροατή. Σε αυτό ακολουθούμε χονδρικά τη συλλογιστική του Jary, 

απλώς επεκτείνουμε τις υποθέσεις του για τη γλωσσική ευγένεια σε όλους 

τους κοινωνικά σημασιοδοτημένους τύπους.  

Στην προσπάθεια να δομήσουμε κάποια επιχειρήματα προς τις πα-

ραπάνω κατευθύνσεις, θα αναφερθούμε σε βασικές έννοιες της ΘΣ και, με 

βάση τα όσα διατυπώθηκαν στο Κεφ. 3 για τον χαρακτήρα των κοινωνικών 

παραδοχών, θα τροποποιήσουμε κάποιες από αυτές, με την ελπίδα ότι η 

αυθαιρεσία περιορίζεται στον ελάχιστο βαθμό.  

H πρώτη πρόταση που γίνεται σε αυτή την εργασία είναι ότι υπό 

κανονικές συνθήκες οι κοινωνικά σημασιοδοτημένες εκφράσεις δημι-

ουργούν συνάφεια σε ένα συμφραζόμενο. Τι είναι όμως συμφραζόμενο στο 

πλαίσιο της ΘΣ; Οι Sperber and Wilson (1995: 15-16) απαντούν: 

 

“A context is a psychological construct, a subset of the hearer’s assumptions 

about the world. It is these assumptions, of course, rather than the actual state 

of the world, that affect the interpretation of the utterance. A context in this 

sense is not limited to information about the immediate physical environment or 

the immediately preceding utterances: expectations about the future, scientific 

hypotheses or religious beliefs, anecdotal memories, general cultural 

assumptions, beliefs about the mental state of the speaker, may all play a role in 

interpretation” (δική μου η υπογράμμιση).  

 

Το συμφραζόμενο περιέχει επομένως, εκτός από πληροφορίες για το 

άμεσο φυσικό περιβάλλον ή τα εκφωνήματα που έχουν προηγηθεί, ποικίλες 

πληροφορίες που ανασύρονται από τη μνήμη και έχουν να κάνουν με 

προσδοκίες, με ιδεολογικές πεποιθήσεις, γενικές πολιτισμικές αντιλήψεις 

κτλ. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεφ. 3, στο συμφραζόμενο θα 

μπορούσαν ίσως να χωρέσουν επιπλέον όλες οι αντιλήψεις μας για την 

κοινωνική κατηγοριοποίηση (το στάτους, τους κοινωνικούς ρόλους, την 

ιεραρχία, την εξουσία που αποδίδουμε ως ιδιότητες στον εαυτό μας και 

τους άλλους αλλά και οι συσχετίσεις που υφίστανται αναφορικά με αυτές 

τις παραμέτρους μεταξύ μας και των άλλων), αναπαραστάσεις που αφο-

ρούν τη χρήση των γλωσσικών εκφράσεων αλλά και αναπαραστάσεις που 

συνδέουν τη γλώσσα με κοινωνικές κατηγορίες και περιστάσεις. Στο 
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συμφραζόμενο δηλαδή μπορούν να περιληφθούν τα προϊόντα αυτού που 

κάπως γενικά ονομάσαμε κοινωνική νόηση. Υποθέτουμε ότι από την κοι-

νωνική νόηση προέρχεται ένας αριθμός παραδοχών που ως ένα βαθμό 

σχηματίζουν ομάδες με ισχυρές συνδέσεις μεταξύ τους.  

Οι κοινωνικές παραδοχές, όπως έχουμε ήδη πει, δεν υπόκεινται σε 

τροποποίηση τόσο εύκολα όσο οι επιστημικές παραδοχές. Αν π.χ. μια 

κοινωνική παραδοχή μου λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιώ συγκεκριμένους 

γλωσσικούς τύπους που προορίζονται για συναλλαγές με ανώτερούς μου 

(π.χ. πληθυντικό ευγένειας, ίσως συγκε-κριμένες προσφωνήσεις κτλ.), 

αυτή η παραδοχή μου δεν πρόκειται να τροποποιηθεί αν ακούσω έναν 

συνάδελφό μου να χρησιμοποιεί ενικό προς τον κοινό μας προϊστάμενο. Το 

τεκμήριο δηλαδή της χρησιμοποίησης μιας λεκτικής συμπεριφοράς που δεν 

συνάδει με την κοινωνική μου παραδοχή δεν πρόκειται να αποδυναμώσει 

το περιεχόμενο της ίδιας της παραδοχής. Μπορεί να την κάνει ανενεργή σε 

ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ση-

κωθώ το επόμενο πρωί θεωρώντας ότι το τεκμήριο που προσέλαβα την 

προηγούμενη μέρα από μια παρατηρούμενη συμπεριφορά θα με κάνει να 

αμφιβάλλω για το αν σε έναν άλλο προϊστάμενό μου θα πρέπει να χρη-

σιμοποιήσω πληθυντικό ευγένειας ή ενικό. Δεν συμβαίνει το ίδιο, όπως 

έχουμε ξαναπεί, με τις επιστημικές παραδοχές.  

Για να φέρουμε ένα γνωστό παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι συνομιλώ 

με έναν ξένο και από προηγούμενες συναντήσεις μας έχω διαμορφώσει την 

παραδοχή ότι δεν ξέρει και πάρα πολύ καλά ελληνικά. Από την τελευταία 

φορά που τον είδα έχουν περάσει μερικοί μήνες και τη στιγμή που μιλάω 

μαζί του καταλαβαίνω ότι έχουν βελτιωθεί εξαιρετικά τα ελληνικά του. 

Αυτό θα με κάνει να αποδυναμώσω --και πιθανότατα να εγκαταλείψω-- την 

προηγούμενή μου παραδοχή ότι δεν ήξερε καλά ελληνικά, γιατί ακριβώς 

έχω ένα καινούργιο τεκμήριο --τη λεκτική του συμπεριφορά-- που με κα-

θοδηγεί προς την εγκατάλειψη μιας παλιότερης παραδοχής και την υιο-

θέτηση μιας νέας. Όλες αυτές οι παραδοχές είναι συμβαντικές (factual) και 

υπόκεινται σε αποδυνάμωση και ενίσχυση15, κάτι που δεν χαρακτηρίζει τις 

κοινωνικές παραδοχές.  

                                                 
15 Βλ. S&W 1995: 74-75.  
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Για τις συμβαντικές ή επιστημικές παραδοχές οι S&W λένε επίσης ότι 

χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της προδηλότητας (manifestness). Πιο 

συγκεκριμένα:  

 

"A fact [or an assumption] is manifest to an individual at a given time if and only 

if the individual is capable at that time of representing it mentally and accepting 

its representation as true or possibly true." (Sperber and Wilson 1987: 699). 

 

Διστάζουμε να εφαρμόσουμε αυτή την έννοια στις κοινωνικές παρα-

δοχές γιατί πρώτον η έννοια του πρόδηλου ορίζεται σε συνάρτηση με το 

φυσικό περιβάλλον και δεύτερον γιατί η έννοια της αλήθειας δεν σχετίζεται 

με τις κοινωνικές παραδοχές, παρόλο που κάλλιστα αναπαρίστανται νοη-

τικά. Αυτό που θα ήταν ίσως χρήσιμο να προτείνουμε είναι ότι οι κοι-

νωνικές παραδοχές φιλοξενούνται από το άτομο με κάποια σταθερότητα, 

αναπαρίστανται νοητικά και το άτομο τις αποδέχεται όχι ως αληθείς αλλά 

ως συμβατικά ισχύουσες.  

Πρέπει επίσης να δούμε τις κοινωνικές παραδοχές ως αναπαραστάσεις 

που έχουν βαθμούς προσβασιμότητας. Οι S&W (1995: 77) λένε ότι “as a 

result of some kind of habituation, the more a representation is pro-

cessed, the more accessible it becomes. Hence, the greater the amount of 

processing involved in the formation of an assumption, and the more 

often it is accessed thereafter, the greater its accessibility”. Εφόσον και οι 

κοινωνικές παραδοχές φιλοξενούνται στη μνήμη, πρέπει να έχουν κάποιους 

περιορισμούς προσβασιμότητας. Όσο πιο συχνά το άτομο τις επεξεργάζεται, 

τόσο πιο εύκολα ανακαλούνται και τόσο πιο προσβάσιμες γίνονται. Ας πά-

ρουμε μια τυπική περίπτωση: έναν γάμο. Υποτίθεται ότι μόλις τελεστεί το 

μυστήριο, όλοι οι καλεσμένοι περνούν μπροστά από το ζευγάρι, όπως και 

μπροστά από τους γονείς του ζευγαριού, και δίνουν κάποιες ευχές. Αυτές οι 

ευχές περιορίζονται σε ένα αριθμό γλωσσικών εκφράσεων όπως Να ζήσετε 

(προς το ζευγάρι) ή Να σας ζήσουν (προς τους γονείς και άλλους συγ-

γενείς). Σίγουρα θα ήταν μη συναφές να πει κανείς Στην υγειά σας ή Και 

στα δικά σας (προς τους γονείς π.χ. της νύφης). Αυτές οι παραδοχές, ότι 

σε μια περίσταση που ονομάζεται γάμος χρησιμοποιούνται αυτές κι εκείνες 

οι ευχές προς το ζευγάρι και τους γονείς του ζευγαριού, μαθαίνονται και σί-

γουρα για τα παιδιά που έχουν ελάχιστη εμπειρία από τέτοιες υψηλά 
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θεσμισμένες (institutionalized) καταστάσεις είναι λιγότερο προσβάσιμες σε 

σχέση με έναν ενήλικα. Και για έναν ενήλικα φυσικά μπορεί να έχουν 

μικρό βαθμό προσβασιμότητας αν υποθέσουμε ότι έχει βρεθεί μία ή δυο 

φορές στη ζωή του σε ένα τέτοιο κοινωνικό τελετουργικό...  

Όλες οι κοινωνικές παραδοχές ενός ατόμου διαμορφώνουν ένα 

σύνολο. Αυτό το σύνολο ωστόσο ή τουλάχιστον μεγάλο μέρος από αυτό 

δεν το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ως ιδιοσυγκρασιακό. Αντίθετα, θεωρεί 

ότι είναι κοινό στους ανθρώπους που θεωρούνται μέλη του πολιτισμού του. 

Φυσικά, μέρος αυτών των κοινωνικών παραδοχών μπορεί να σχετίζεται με 

--και να έχει εφαρμογή σε-- μικρότερες κοινωνικές ομάδες εντός του ίδιου 

του πολιτισμού του. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι παραδοχές 

που θεωρεί το άτομο ότι είναι χαρακτηριστικές μικρότερων κοινωνικών 

ομάδων είναι πιθανό να συγκρούονται με άλλες παραδοχές, τις οποίες ίσως 

θεωρεί ιδεολογικά κυρίαρχες. Παρόλο που μπορεί να είναι μέλος αυτών 

των ομάδων και επομένως να συμμερίζεται τις παραδοχές τους, δεν είναι 

καθόλου απίθανο να φιλοξενεί παράλληλα παραδοχές που ανήκουν σε 

άλλους κοινωνικούς σχηματισμούς. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε το 

παράδειγμα με τον σερβιτόρο από το κεφ. 3. Ένα εκφώνημα του τύπου  

 

(1) Τι θα πάρετε; 

 

ικανοποιεί την παραδοχή ότι  

 

(1α) Ένας σερβιτόρος απευθυνόμενος προς κάποιον πελάτη χρη-

σιμοποιεί λίγο έως πολύ συγκεκριμένους γλωσσικούς τύπους που πε-

ριορίζουν τόσο τη μορφή (αναμένεται π.χ. πληθυντικός ευγένειας) όσο και 

το περιεχόμενο (ερώτηση για το φαγητό που επιθυμούμε να παραγγεί-

λουμε και όχι για το πού ήμασταν χθες το βράδυ) του πιθανού εκφανή-

ματος.  

 

Υποθέτω ως άτομο ότι αυτή η παραδοχή φιλοξενείται από το μεγα-

λύτερο μέρος των μελών που ανήκουν στην κουλτούρα μου. Αν όμως είμαι 

μέλος μιας αριστερίστικης παράταξης ή έστω συμπαθών, και συχνάζω στα 

στέκια των μελών της ή σε μέρη που άνθρωποι με αυτές τις ιδεολογικές 

πεποιθήσεις συνηθίζουν να πηγαίνουν, τότε ένα εκφώνημα όπως το  

 65



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΣ 

 

(2) "Φιλάρα, θα τσιμπήσεις τίποτα;",  

 

πραγματοποιημένο από το σερβιτόρο της ταβέρνας, κατά πάσα πιθανότητα 

δεν θα μου προξενήσει έκπληξη γιατί ξέρω ότι στη συγκεκριμένη ταβέρνα 

και πιθανότατα σε κάθε παρόμοια μοιράζονται μια παραδοχή κατά την 

οποία  

 

(2α) Χρησιμοποιείται συμμετρικός ενικός ανάμεσα στους πελάτες και 

τους εργαζόμενους.  

 

Ας πάρουμε μια διαφορετική υπόθεση. Ότι δεν ανήκω σε κάποιες 

αριστερίστικες ομάδες αλλά παρόλα αυτά γνωρίζω τις συμβάσεις τους. 

Μπορεί να μην είναι για εμένα προσβάσιμες στον βαθμό που είναι για τα 

μέλη της ομάδας, αλλά φιλοξενώ και αυτή την παραδοχή, μαζί με την (1α). 

Ένα εκφώνημα όπως το (2) και πάλι δεν θα με ξενίσει ή δεν θα διαψεύσει 

την προσδοκία μου για την αναμενόμενη λεκτική συμπεριφορά.  Υπάρχει 

ακόμη η πιθανότητα να μην έχω στο νου μου την (2α), επομένως το (2) σε 

αυτή την περίπτωση ίσως μου φανεί εξαιρετικά αγενές. Η αγένεια που 

προσλαμβάνω όμως προέρχεται από ένα βασικό γεγονός: ότι θεωρώ πως 

με τον ομιλητή μοιραζόμαστε τις ίδιες παραδοχές, ότι με άλλα λόγια δια-

θέτουμε ένα αμοιβαίο κοινωνιογνωσιακό περιβάλλον.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περίπτωση της ενδοομαδικής 

επικοινωνίας οι ακροατές κατά την ερμηνεία των εκφωνημάτων πιστεύουν 

ισχυρά πώς διαθέτουν αμοιβαίο σύνολο κοινωνικών παραδοχών με τον 

συνομιλητή τους. Στη διαομαδική (inter-group) επικοινωνία, είναι έτοιμοι 

να ανακαλέσουν παραδοχές που ανήκουν σε άλλες ομάδες και να προσαρ-

μόσουν, ως ομιλητές πια, τη λεκτική τους συμπεριφορά αναλόγως. Βέβαια, 

τίποτα δεν αποκλείει την πιθανότητα η έλλειψη ειδικών (group specific) 

παραδοχών από την πλευρά του ακροατή να τον οδηγήσει σε παρερμηνεία 

του εκφωνήματος, και τότε έχουμε μια γνήσια περίπτωση ενδο-

πολιτισμικής έλλειψης επικοινωνίας (intra-cultural miscommunication). 

Αυτό συμβαίνει γιατί πρώτα-πρώτα ο ακροατής δεν αναγνωρίζει ή δεν 

υποθέτει ότι διαφορετικές παραδοχές χαρακτηρίζουν μια ομάδα.  
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5.1 Συμφραστική Συνάφεια 

 

Αλλά ας έρθουμε τώρα στο αρχικό ζήτημα. Είπαμε ότι οι κοινωνικά 

σημασίοδοτημένες εκφράσεις δημιουργούν συνάφεια σε ένα συμφραζόμενο 

(relevance in a context). Ας δούμε πώς την ορίζουν οι S&W:  

 

"An assumption is relevant in a context if and only if it has some contextual 

effect in that context." (Sperber and Wilson 1995: 122).  

 

Μια παραδοχή είναι λοιπόν συναφής σε ένα συμφραζόμενο αν, και μόνο 

αν, έχει κάποιο συμφραστικό αποτέλεσμα σε αυτό το συμφραζόμενο. Το 

ζήτημα τώρα είναι να εξακριβώσουμε τι συνιστά συμφραστικό αποτέλεσμα 

για να δούμε αν χωράνε σε αυτό οι κοινωνικά σημασιοδοτημένες εκφρά-

σεις.  

 

Συμφραστικό αποτέλεσμα (contextual effect):   

 

"P has a 'contextual effect' on {C) if one can deduce a proposition Q 

from the union of {P} with {C} which cannot be deduced from {P} or {C} 

alone, or if {P} weakens or strengthens assumptions in {C}. [Where 

P and Q are propositions and C is a context which, incidentally, also 

comprises propositions.]" (O'Neill 1988/9: 243, after Sperber and Wilson 

1986: 107-117, δική μου η υπογράμμιση).  

 

Ας δούμε ένα παράδειγμα.  

 

Ας υποθέσουμε ότι δύο στενοί φίλοι που ηλικιακά είναι γύρω στα 25 

συναντιούνται και λέει ο ένας στον άλλο:  

 

(3) Πώς πάει, ρε μαλάκα;  

 

Σύμφωνα με την πρόταση που γίνεται σε αυτή την εργασία, η έκ-

φραση "μαλάκας" θα πρέπει να θεωρηθεί από τον ακροατή συναφής σε ένα 

συμφραζόμενο (ή συμφραστικά συναφής), γιατί δημιουργεί συμφραστικά 

αποτελέσματα σε αυτό το συμφραζόμενο.  
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Η ανάλυση έχει ως εξής: Το "μαλάκας" ανακαλεί στο μυαλό του 

ακροατή μια κοινωνική παραδοχή. Το περιεχόμενο αυτής της παραδοχής 

είναι ότι  

 

(3α) «Το μαλάκας είναι μια ανεπίσημη προσφώνηση η οποία χρησιμο-

ποιείται μεταξύ συνομήλικων --πιο συχνά νέων-- που θεωρείται ότι έχουν 

μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους16». 

 

Ας πούμε ότι αυτή η παραδοχή αντιπροσωπεύει το P του παραπάνω ορι-

σμού. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η πρόσβαση σε αυτή την παραδοχή 

είναι αρκετά υψηλή και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η γρήγορη --και 

επεξεργαστικά "ανέξοδη"-- ανάκλησή της.   

Από την άλλη, έχουμε ένα συμφραζόμενο (το C) το οποίο περι-

λαμβάνει πληροφορίες από το άμεσο περιβάλλον του ακροατή, οι οποίες 

εννοείται ότι διαμεσολαβούνται από την κοινωνική κατηγοριοποίηση17 (π.χ. 

οι α. και β.), και πληροφορίες που βρίσκονται στη μνήμη και ενεργο-

ποιούνται από το άμεσο περιβάλλον (π.χ. το γ. και το δ.). Αυτές οι πλη-

ροφορίες ή παραδοχές περιλαμβάνουν για παράδειγμα  

α) ότι ο ακροατής ταυτίζει τον ομιλητή που εκφώνησε το (3) ως ένα 

πρόσωπο με τον οποίο έχουν μεγάλη οικειότητα και είναι συνομήλικοι,  

β) ότι η συνομιλία λαμβάνει χώρα σε μια ανεπίσημη περίσταση, 

επιπλέον ίσως  

γ) ότι ο ομιλητής θεωρεί τον ακροατή ως πρόσωπο με το οποίο έχει 

μεγάλη οικειότητα,  

δ) ότι ο ομιλητής μοιράζεται με τον ακροατή το P.  

Όλες αυτές είναι παραδοχές που περικλείει το συμφραζόμενο (C) του 

ακροατή.  

                                                 
16 Η διατύπωση μπορεί να φαίνεται αρκετά φορμαλιστική για να φιλοξενείται ακριβώς με 
αυτόν τον τρόπο στον νου του ακροατή, αλλά σκοπός εδώ είναι να δούμε τις βασικές 
παραμέτρους της παραδοχής. Πάντως, ένα ζήτημα για περαιτέρω έρευνα είναι η ad hoc 
δόμηση των κοινωνικών εννοιών, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο αναπαριστά ο κάθε 
άνθρωπος τις κοινωνικές έννοιες. Αυτή η παρατήρηση ισχύει για τη διατύπωση και των 
προηγούμενων παραδοχών.  
17 Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε τον Jackendoff (1992): “A person will be represented twice 
in conceptual structure: in the spatial domain, which encodes physical appearance of the 
body -but also in the social domain, which encodes personhood”. Βλ. το κεφ. 3 για 
περισσότερα.  
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Τώρα, ποια η σχέση του P με το C; Ποια η σχέση με άλλα λόγια της 

κοινωνικής παραδοχής που έχει σχέση με την έκφραση "μαλάκας" με τις 

παραδοχές α, β, γ και δ;  

H θέση μας είναι ότι το P επιβεβαιώνει ή ενισχύει τις παραδοχές στο C. 

Αφού δεν μπορεί να εξαχθεί από τον συνδυασμό τους ένα Q, μια νέα δη-

λαδή λογική πρόταση, τότε δεν μένει παρά να καταφύγουμε στο δεύτερο 

μέρος του ορισμού (P has a 'contextual effect' on {C) [...] if {P} 

weakens or strengthens assumptions in {C}), που νομίζω ότι 

ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

Αν λοιπόν επιβεβαιώνονται οι παραδοχές στο συμφραζόμενο C και 

αυτό γίνεται με τη βοήθεια του P, τότε το "μαλάκας" είναι συμφραστικά 

συναφές. Μπορεί ο βαθμός συνάφειας να μην είναι τόσο υψηλός αφού δεν 

εξάγεται ένα Q, αλλά παρόλα αυτά αυτή η κοινωνικά σημασιοδοτημένη 

έκφραση παραμένει συμφραστικά συναφής.  

Αυτό επιβεβαιώνεται από τις επεκτάσεις του ορισμού:  

 

Extensions 

  

"Extent condition 1: An assumption is relevant in a context to the extent 

that its contextual effects are large. 

Extent condition 2: An assumption is relevant in a context to the extent 

that the effort required to process it in that context is small." (Sperber 

and Wilson 1995: 125) 

 

Αν και η έκφραση “large” της συνθήκης 1 είναι πολύ ευρεία, μπορού-

με να θεωρήσουμε ότι όσο πιο μεγάλα τα συμφραστικά αποτελέσματα, 

τόσο πιο μεγάλη η συνάφεια, πράγμα που σημαίνει ότι, αν απλώς επι-

βεβαιώνονται ή ενισχύονται κά-ποιες παραδοχές του συμφραζομένου, το 

αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο.  

Από την άλλη, αυτό δικαιολογείται αν λάβουμε υπόψη μας τον βαθμό 

επεξεργαστικής προσπάθειας, όπως προβλέπει η συνθήκη 2. Στο παραπάνω 

παράδειγμα, δεχθήκαμε ότι η επεξεργαστική προσπάθεια για την ανάκληση 

της κοινωνικής παραδοχής που σχετίζεται με το "μαλάκας" είναι μικρή και 

αυτό φυσικά υποβοηθείται από τις παραδοχές του C. Αυτό σημαίνει ότι 
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έχουμε μια αρκετά ισορροπημένη κατάσταση σε ό,τι αφορά προσπάθεια και 

αποτελέσματα. Πολύ μικρό κόστος, ανάλογα μικρό αποτέλεσμα.  

Αυτή είναι η κατάσταση πραγμάτων που υποθέτουμε σε αυτή την 

εργασία ότι ισχύει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνομιλητές θεωρούν, 

ή για την ακρίβεια ο ακροατής θεωρεί ότι ο ίδιος και ο ομιλητής θεωρούν 

με ισχυρό τρόπο ότι μοιράζονται τις ίδιες κοινωνικές παραδοχές, σε αμαρ-

κάριστες συνθήκες. Συνεπώς, αυτό που διαπιστώνεται είναι ένας σχετικά 

χαμηλός βαθμός συμφραστικής συνάφειας.  

 

5.2 Υπάρχει μη συναφής γλωσσικός τύπος; 

 

Ένα κρίσιμο ερώτημα ωστόσο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι 

«Πότε ένας κοινωνικά σημασιοδοτημένος τύπος δεν είναι συναφής;». Το 

θεωρώ κρίσιμο γιατί, στο βαθμό που γνωρίζω, γενικά στις αναλύσεις που 

είναι συναφειακά προσανατολισμένες δεν τίθεται ρητά και είναι μεγάλης 

σημασίας για λόγους που θα φανούν αμέσως παρακάτω.  

Ας υποθέσουμε ότι είμαι ένας υπάλληλος που μπαίνει στο γραφείο του 

εργοδότη του και του απευθύνει το (3)  

 

Πώς πάει, ρε μαλάκα;  

 

Αυτό που υποστηρίζεται εδώ είναι όχι ότι δεν είναι συναφής ο τύπος, 

αλλά ότι έχει εξαιρετικά μικρό βαθμό συνάφειας. Για να δείξουμε ότι έτσι 

έχουν τα πράγματα πρέπει να ακολουθήσουμε την παραπάνω συλλο-

γιστική. 

Ο εργοδότης μου, πρώτον, είναι πιθανό να μην έχει καν στο συμ-

φραζόμενό του την παραδοχή (3α). Σε αυτή την περίπτωση και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν μου αποδίδει πρόθεση, δεν γίνονται οι υπολογισμοί 

που χρειάζονται για να οδηγηθεί σε επιβεβαίωση ή διάψευση κάποιων 

παραδοχών. Με άλλα λόγια, αν δεν υπάρχει η βασική παραδοχή, δεν 

μπορεί να συνδυαστεί ολόκληρη ή στοιχεία της με άλλες παραδοχές στο 

συμφραζόμενό του (από το άμεσο περιβάλλον του ή από τη μνήμη) για να 

υπάρξει έστω συμφραστική συνάφεια. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, 

είναι δυνατόν να οδηγηθεί σε συμπέρασμα, αλλά πρέπει να αξιοποιήσει μια 

διαφορετική έννοια του λεξήματος μαλάκας, και πιο συγκεκριμένα αυτή 
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που έχει να κάνει με το προσβλητικό περιεχόμενό της. Ωστόσο, εδώ δεν 

υπεισέρχεται η κοινωνική σημασιοδότηση, συνεπώς ακόμη κι αν τίθεται με 

κάποιο τρόπο η έννοια της συνάφειας δεν μας αφορά η συγκεκριμένη 

περίπτωση. Άλλωστε, ολόκληρο το εκφώνημα ακούγεται ούτως ή άλλως 

περίεργο αν προϋποθέσουμε αυτή τη μη κοινωνική σημασία του λεξήματος 

(ο συνδυασμός μιας στερεοτυπικής, έστω και μαρκαρισμένης για τις κοι-

νωνικές της συνδηλώσεις, ερώτησης Πώς πάει; με μια υβριστική έκφραση 

δεν είναι σίγουρα και ο πιο συνηθισμένος).  

Αλλά ας υποθέσουμε ότι διαθέτει την παραδοχή (3α)18. Ο συνδυασμός 

που θα κάνει με τις παραδοχές από το άμεσο περιβάλλον (ότι εγώ που 

εκφώνησα το (3) δεν ταυτίζομαι με ένα πρόσωπο με το οποίο έχει μεγάλη 

οικειότητα ούτε τηρείται η ηλικιακή προϋπόθεση) οδηγεί σε μια ασυμ-

βατότητα ανάμεσα στην (3α) και τις υπόλοιπες παραδοχές. Εδώ, σημα-

ντικός είναι ο συσχετισμός ανάμεσα στα αποτελέσματα και την επεξερ-

γαστική προσπάθεια. Είπαμε ότι στην προηγούμενη περίπτωση μεταξύ των 

δύο φίλων η ανάκληση της παραδοχής (3α) είναι αρκετά ανέξοδη, αφενός 

επειδή χρησιμοποιείται συχνά και αφετέρου επειδή επιβεβαιώνεται άμεσα 

από τις παραδοχές. Εν προκειμένω, θεωρούμε ότι η επεξεργαστική προ-

σπάθεια είναι μεγάλη γιατί ο βαθμός της ενεργοποίησης τής (3α) είναι πολύ 

μικρός. Εδώ η έννοια του σεναρίου όπως περιγράφηκε στο κεφ. 3 είναι 

πολύ σημαντική από την άποψη ότι το σενάριο ενεργοποιεί συναφείς 

παραδοχές οι οποίες ανακαλούνται πολύ πιο εύκολα από ό,τι άσχετες προς 

αυτό παραδοχές. Το σενάριο της συνάντησης ενός υπαλλήλου με τον 

εργοδότη του σίγουρα δεν περιλαμβάνει παραδοχές όπως η (3α). Από την 

άλλη, το αποτέλεσμα είναι μηδαμινό. Συνεπώς, ο εξαιρετικά χαμηλός 

βαθμός συνάφειας που έχει το λεκτικό ερέθισμα για τον εργοδότη μου 

οφείλεται εν πολλοίς στην ασυμμετρία ανάμεσα στην προσπάθεια και το 

αποτέλεσμα.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνάφεια σε ό,τι αφορά τους 

κοινωνικά σημασιοδοτημένους τύπους δεν μπορεί να τεθεί απόλυτα, αλλά 

είναι ζήτημα διαβάθμισης εξαρτώμενο από την ισορροπία ανάμεσα σε 

προσπάθεια και αποτέλεσμα.    

                                                 
18 Όταν λέμε ότι διαθέτει την παραδοχή, δεν εννοούμε αναγκαστικά ότι την αξιοποιεί 
πρακτικά στις συνομιλιακές συναλλαγές του με ανθρώπους τα χαρακτηριστικά των οποίων 
συμπίπτουν με το περιγραφικό περιεχόμενο της παραδοχής. Μπορεί απλώς να τη φιλοξενεί 
ως παραδοχή που ανήκει σε άλλη κοινωνική ομάδα.   
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Εδώ προς αποφυγή παρεξηγήσεων πρέπει να επισημανθεί η διαφορά 

που υπάρχει ανάμεσα στη συνάφεια σε ένα συμφραζόμενο (relevance in a 

context) και στη συνάφεια για ένα άτομο (relevance in an individual). Οι 

Sperber & Wilson προσπαθούν, ειδικά στη δεύτερη έκδοση της Relevance, 

να είναι σαφείς:  

 

“Things change when we move from relevance in a context to relevance to an 

individual (or more generally to any cognitive system). Contextual effects in an 

individual are cognitive effects (a phrase we have used in articles written after 

1986). They are changes in the individual’s beliefs” (S&W, 1995: 265). 

 

Και ο ορισμός της συνάφειας για ένα άτομο:  

 

“Any assumption is relevant to an individual at a given time if and only if it has 

some positive cognitive effect in one or more of the contexts accessible to him at 

that time. (S&W, 1995: 265)”.   

 

Είδαμε στο κεφ. 4 πώς μπορεί να έχει, σύμφωνα με τον Jary (1998a), 

θετικά γνωσιακά αποτελέσματα για τον ακροατή η εμπρόθετη αξιοποίηση 

της ευγένειας από την πλευρά του ομιλητή. Μπορούμε να θυμηθούμε την 

περίπτωση όπου ο ομιλητής προσπαθεί να επανορθώσει για λεκτικές πρά-

ξεις που είχαν αντίκτυπο στον ακροατή, και αυτό το κάνει μέσα από τη 

χρήση προσφωνήσεων οικειότητας προς τον ακροατή. Αυτή η εμπρόθετη 

και καταδεικτική λεκτική συμπεριφορά αποκτά συνάφεια για τον ακροατή 

από την άποψη ότι τροποποιεί το γνωσιακό του περιβάλλον. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι οδηγείται σε συμπερασμούς για τη στάση του ομιλητή απέναντί 

του.  

Στο πρώτο παράδειγμα που περιγράψαμε παραπάνω (1) η κατάσταση 

είναι πολύ απλούστερη από την άποψη ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν γνω-

σιακά αποτελέσματα αλλά ούτε καν συμπερασμοί. Υπάρχει απλώς επι-

βεβαίωση παραδοχών.  
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5.3 Ο ρόλος των ασθενών υπονοημάτων  

 

Μια δεύτερη περίπτωση που θα θέλαμε να εξετάσουμε και όπου 

ανιχνεύονται συμπερασμοί έχει να κάνει με την έννοια των ασθενών 

υπονοημάτων όπως τίθεται από τους S&W. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι 

είναι ένα υπονόημα:  

 

“An implicature is a contextual assumption or implication which a speaker, 

intending her utterance to be manifestly relevant, manifestly intended to make 

manifest to the hearer” (S&W, 1995: 194).  

 

Στον παραπάνω ορισμό δύο παράμετροι λειτουργούν καθοριστικά: η 

έννοια της προδηλότητας και η έννοια της πρόθεσης. Αντίθετα, αυτό που 

συμβαίνει με το ασθενές υπονόημα (weak implicature) είναι ότι χάνεται 

κάθε έννοια προδηλότητας και πρόθεσης. Ας δούμε ένα παράδειγμα, που 

δανειζόμαστε από τους S&W.  

 

(4)  Peter: Would you drive a Mercedes? 

Mary: I wouldn’t drive any expensive car.  

 

Στο εκφώνημά της η Mary, ενώ “provides conclusive evidence that she 

regards a Mercedes as an expensive car and would refuse to drive in one, 

she provides rather less conclusive evidence that she would refuse to 

drive in a Rolls Royce” (198).  

Ας φανταστούμε τώρα ότι ο Peter πιστεύει το (5) 

 

(5) People who would not drive an expensive car would not go on a 

cruise either.  

(6) Mary would not go on a cruise.  

 

“It is very doubtful”, λένε οι S&W, “that Mary has given Peter any 

encouragement to supply the premise in (47) [το 5 εδώ] to derive the 

conclusion in (48) [το 6 εδώ]”. Αυτό που δείχνουν τα παραπάνω είναι ότι 

“there may be no cut-off point between assumptions strongly backed by 
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the speaker, and assumptions derived from the utterance but on the 

hearers sole responsibility” (S&W, 1995: 199).  

Συνεπώς, τα ασθενή υπονοήματα είναι εκείνα για την εξαγωγή των 

οποίων τη μεγαλύτερη ευθύνη παίρνει ο ακροατής. Αναδύεται λοιπόν ενός 

είδους απροσδιοριστία που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική των κοινωνικά 

σημασιοδοτημένων εκφράσεων όταν χρησιμοποιούνται σε μια περίσταση 

όπου οι ομιλητές εισέρχονται στη συνομιλία με διαφορετικά σύνολα παρα-

δοχών ή τέλος πάντων η βεβαιότητα για την ύπαρξη αμοιβαίων κοινωνιο-

γνωσιακών περιβαλλόντων δεν υφίσταται στον βαθμό που υφίσταται 

ανάμεσα στα μέλη που προέρχονται από την ίδια ομάδα. “Clearly, the 

weaker the implicatures, the less confidence the hearer can have that the 

particular premises or conclusions he supplies will reflect the speaker’s 

thoughts, and this is where the indeterminacy lies” (S&W, 1995: 200).  

 

Ένα παράδειγμα θα ξεκαθάριζε την κατάσταση. 

Ας υποθέσουμε ότι αναζητώ σπίτι. Συναντιέμαι με την ιδιοκτήτρια του 

διαμερίσματος που είναι υποψήφιο για ενοικίαση. Η ιδιοκτήτρια, μια 

ηλικιωμένη γυναίκα γύρω στα 70, μου λέει:  

 

(4) Το σπίτι είναι μόνο για φοιτητάς.  

 

Σύμφωνα με την πρόταση που γίνεται σε αυτή την εργασία, ο 

γλωσσικός τύπος φοιτητάς μου δημιουργεί αφενός μια συμφραστική 

συνάφεια γιατί επιβεβαιώνει κάποιες παραδοχές μου και αφετέρου παράγει 

ένα αριθμό ασθενών υπονοημάτων.  

Ας δούμε πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο:  

Έστω ότι ο τύπος φοιτητάς με κάνει να ανακαλέσω μια παραδοχή που 

σχετίζει γλωσσικούς (εν προκειμένω μορφολογικούς) τύπους με κοινωνικές 

κατηγορίες. Το περιεχόμενο αυτής της παραδοχής μπορεί να είναι της 

μορφής:  

 

(4α) «Τύποι της γλώσσας μου που θεωρούνται πιο παλιοί ή και 

λόγιοι είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται από ηλικιωμένους ανθρώπους».  
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Υποτίθεται ότι για να οδηγηθώ σε αυτό το συμπέρασμα έχει προηγηθεί ο 

συλλογισμός «Το φοιτητάς είναι ένας παλιότερος τύπος της γλώσσας μου, 

άρα ο συγκεκριμένος τύπος μπορεί να χρησιμοποιείται από ηλικιωμένους».  

Το συμφραζόμενό μου φιλοξενεί ένα αριθμό παραδοχών. Άλλες 

προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον μου και άλλες ανακαλούνται:  

α) η ομιλήτρια που εκφώνησε το φοιτητάς ταυτίζεται με ένα πρόσωπο που 

θα χαρακτηριζόταν ηλικιωμένο.  

β) οι ομιλητές που χρησιμοποιούν παλιότερους/λόγιους τύπους της 

συνήθως συντηρητικοί.  

γ) Οι συντηρητικοί ταυτίζονται με πολιτικές ομάδες με αυτά κι εκείνα τα 

χαρακτηριστικά.  

Θεωρητικά θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ περισσότερες παραδοχές 

που να συνδέουν πρόσωπα με ιδέες, στάσεις ζωής και κοινωνικά χαράκτη-

ριστικά. Αυτό εξαρτάται από τις παραδοχές που έχω στον νου μου, άλλες 

από τις οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικά διαδεδομένες, και άλλες πιο 

ιδιοσυγκρασιακές. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι για τις 

παραδοχές β. και γ. η ομιλήτρια δεν παρέχει κανένα τεκμήριο που θα με 

οδηγούσε στο να συμπεράνω με ασφάλεια ότι είναι συντηρητική, ότι έχει 

τις τάδε πολιτικές αντιλήψεις κτλ. Αντίθετα, για την παραδοχή α. έχω άμε-

σο τεκμήριο, το οποίο προέρχεται από το άμεσό μου περιβάλλον. Επειδή 

ακριβώς η ομιλήτρια δεν μου δίνει κανένα τεκμήριο και οδηγούμαι σε 

κάποια συμπεράσματα με δική μου ευθύνη, οι παραδοχές β. και γ. βοηθούν 

να σχηματίσω ασθενή υπονοήματα.  

 

5.4 Ποιητικά αποτελέσματα και ΚΣΕ 

 

Ας πάρουμε τώρα την περίπτωση όπου η ομιλήτρια έχει πρόθεση να 

παραγάγει αυτόν τον γλωσσικό τύπο. Ξεκινάει από την παραδοχή ότι η 

χρήση λόγιων τύπων συνηθίζεται από μορφωμένους ανθρώπους. Αυτό 

συνδέεται με τη σειρά του με μια σειρά παράγωγων παραδοχών ότι οι μορ-

φωμένοι άνθρωποι έχουν την εκτίμηση των υπολοίπων, είναι σεβαστοί, 

αξιόπιστοι κτλ. Επίσης μπορεί να θεωρεί ότι αυτή την παραδοχή την μοιρά-

ζομαι εγώ ο συνομιλητής της, ανήκει δηλαδή στο αμοιβαίο κοινωνιο-

γνωσιακό μας περιβάλλον. Αυτό στο οποίο στοχεύει η ομιλήτρια είναι να 

παραχθούν στο μυαλό μου αυτές οι παραγόμενες παραδοχές ώστε να την 
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αντιμε-τωπίζω με σεβασμό, να την εμπιστευτώ σε όσα θα μου πει σε σχέση 

με το σπίτι κτλ. Αν υποθέσουμε ότι διαθέτω τις ίδιες παραδοχές με την 

ομιλήτρια και οδηγηθώ στο συμπέρασμα ότι η ίδια είναι ένας μορφωμένος 

άνθρωπος τον οποίο θεωρώ σεβαστό, αξιόπιστο κτλ., τότε η ομιλήτρια έχει 

επιτύχει αυτό που θα αποκαλούσαμε ποιητικό αποτέλεσμα (poetic effect), 

δηλαδή πολλά ασθενή υπονοήματα που με κάνουν να αντιμετωπίσω έναν 

άνθρωπο διαφορετικά από ό,τι πριν. Δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό θα 

μετρούσε ως γνήσιο θετικό γνωσιακό αποτέλεσμα (positive cognitive 

effect). Νομίζω ότι πολύ πιο εύστοχα θα εξυπηρετούνταν από την έννοια 

του ποιητικού αποτελέσματος που θέτουν οι S&W:  

 

“Poetic effect [is] the peculiar effect of an utterance which achieves most of 

its relevance through a wide array of weak implicatures” (S&W, 1995: 222).  

 

Οι S&W συνεχίζουν λέγοντας ότι τα ποιητικά αποτελέσματα δεν 

δημιουργούν ακριβώς γνωσιακά αποτελέσματα αλλά μάλλον κοινές εντυ-

πώσεις: “They do not add entirely new assumptions which are strongly 

manifest in this environment. Instead, they marginally increase the 

manifestness of a great many weakly manifest assumptions. In other 

words, poetic effects create common impressions rather than common 

knowledge. Utterances with poetic effects can be used precisely to create 

this sense of apparently affective rather than cognitive mutuality” (S&W, 

1995: 224).  

Γεγονός είναι ότι, αν επιτευχθούν τέτοιου είδους αποτελέσματα στο 

μυαλό μου, τότε η ομιλήτρια έχει διαμορφώσει το λεκτικό της ερέθισμα 

(φοιτητάς) με τρόπο συναφή για εμένα. Το ζήτημα εδώ είναι ότι η πρόθεσή 

της να παραχθούν αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να παραμείνει συγκεκα-

λυμμένη, αν επιθυμεί να μην τη χαρακτηρίσω ανειλικρινή, ή να μην πιστέ-

ψω ότι θέλει να με εξαπατήσει. Συνεπώς, η έλλειψη αναγνώρισης της 

πρόθεσης της ομιλήτριας από την πλευρά μου, του ακροατή, οδηγεί, 

σύμφωνα και με την ανάλυση στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο να πούμε 

ότι δεν υφίσταται πραγματική επικοινωνία. Αυτό που έχουμε είναι μια 

μορφή εμπρόθετης αλλά συγκεκαλυμμένης επικοινωνίας, παρόλο που στον 

νου του ακροατή δημιουργείται συνάφεια και υπάρχει και η πρόθεση του 

ομιλητή να δημιουργήσει το λεκτικό του ερέθισμα συνάφεια, αξιοποιώντας 
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την υπόθεση (που μπορεί κάλλιστα να είναι λανθασμένη, όπως δείχνει η 

πρώτη περίπτωση) ότι υπάρχει αμοιβαιότητα στο κοινωνιογνωσιακό 

περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι κοινωνικά σημασίοδοτημένοι τύποι 

μπορούν να παραγάγουν ποιητικά αποτελέσματα, με την έννοια που περι-

γράψαμε παραπάνω. Δεν δημιουργούν βέβαιη γνώση γιατί βασίζονται σε 

ασθενή υπονοήματα, επομένως η έννοια του θετικού γνωσιακού αποτελέ-

σματος δεν έχει εδώ εφαρμογή.  

 

5.5 Επικοινωνείται το κοινωνικό;  

 

Ας δούμε τώρα την τελευταία περίπτωση κατά την οποία τηρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια ΚΣΕ ως επικοινωνούσα 

κάποιο μήνυμα. Για να συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι αφενός υπάρχει πρό-

θεση από την πλευρά του ομιλητή και αφετέρου αναγνωρίζεται αυτή η 

πρόθεση από τον ακροατή. Ας πάρουμε ξανά την περίπτωση του (3).  

Έστω ότι δύο καλοί φίλοι που ηλικιακά είναι γύρω στα 25 έχουν 

μαλώσει και δεν μιλάει ο ένας στον άλλο για αρκετές ημέρες. Κάποια 

στιγμή βρίσκονται σε μια κοινή παρέα και λέει ο ένας στον άλλο:  

 

Πώς πάει, ρε μαλάκα;  

 

Ισχυριζόμαστε ότι εδώ η προσφώνηση μπορεί να λειτουργήσει ως 

μήνυμα για τον ακροατή, καθώς αξιοποιείται η παραδοχή (3α) με ε-

μπρόθετο τρόπο από τον ομι-λητή και αναγνωρίζεται ο εμπρόθετος 

χαρακτήρας της από τον ακροατή. Παρόλο που έρχεται σε αντίθεση με την 

παραδοχή ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις τους, η αξιοποίησή της στοχεύει 

στην εκμετάλλευση ασθενών υπονοημάτων που παράγονται με τη βοήθεια 

της (3α). Το υπονόημα είναι ότι ο ομιλητής δεν θεωρεί πια ότι είναι θυμω-

μένος με τον ακροατή. Ο ομιλητής επιδιώκει να παραχθεί αυτό το υπο-

νόημα στο μυαλό του ακροατή και κατά πάσα πιθανότητα παράγεται, 

επομένως υφίσταται αλλαγή στο περιβάλλον του, παρατηρούνται δηλαδή 

ενός είδους γνωσιακά αποτελέσματα: ο ακροατής θεωρεί με κάποιο βαθμό 

βεβαιότητας ότι ο ομιλητής έχει διαφοροποιήσει τη στάση του απέναντί 

του. Ο ακροατής αναγνωρίζει αυτή την πρόθεση του ομιλητή και ανάλογα 
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με τις επιθυμίες του μπορεί να ανταποκριθεί ή όχι σε αυτό το μήνυμα, αλλά 

είναι γεγονός ότι κάτι έχει επικοινωνηθεί.  

Αυτή η κατάσταση δεν διαφέρει και πολύ όσα περιγράφει ο Jary 

(1998a), όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το μόνο πρόβλημα είναι 

ότι το υπονόημα που παράγεται σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ισχυρό 

(strong implicature). O ακροατής δεν οδηγείται σε αυτό με μεγάλη ασφά-

λεια, αλλά για την εξαγωγή του παίρνει μεγάλο μέρος της ευθύνης ο ίδιος. 

Αυτό νομίζουμε ότι οφείλεται στην έννοια της ένδειξης και όχι του τεκμη-

ρίου. O ακροατής βασικά συνάγει την ύπαρξη πρόθεσης του ομιλητή βασι-

ζόμενος όχι σε τεκμήρια αλλά σε ενδείξεις που του δίνει το άμεσο περι-

βάλλον και κωδικοποιούνται αφενός στο εκφώνημα (με την επιτόνιση π.χ.) 

αλλά και σε στοιχεία της παραγλωσσικής συμπεριφοράς του ομιλητή (βλέμ-

μα, κινήσεις κτλ.). Σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε όσες περιγράφει ο 

Jary, πρέπει να επανεξεταστεί, σε ό,τι αφορά την έννοια της αναγνώρισης 

της πρόθεσης, ο τρόπος με τον οποίο συνάγεται η πρόθεση, τι βαθμό δηλα-

δή προδηλότητας προσλαμβάνει ο ακροατής και τι είδους τεκμήριο. Αυτή η 

επανεξέταση ίσως μας κάνει πιο σκεπτικιστές σε ό,τι αφορά την επικοι-

νώνηση μηνύματος με τους αυστηρούς όρους της ΘΣ.  

Από τα παραπάνω όμως μπορούμε να οδηγηθούμε και σε μια άλλη 

υπόθεση: ότι οι κοινωνικοί ενδείκτες που χαρακτηρίζουν μια ομάδα μπο-

ρούν να αξιοποιηθούν για στρατηγικούς λόγους με τη διαμεσολάβηση 

συναισθηματικής νοηματοδότησης. Ο Okamoto (1997: 809) μεταφέροντας 

την άποψη του Ochs (1990, 1993), λέει ότι ο τελευταίος “distinguishing 

direct and indirect indexes, claims that the relation between language and 

certain contextual information, such as gender and the nature of social 

relations (i.e. indirect indexes), is mediated and constituted through the 

pragmatic meanings of linguistic features, such as affective stances, social 

acts, and social activities (i.e. direct indexes)”. Θα λέγαμε λοιπόν ότι σε 

μαρκαρισμένες καταστάσεις όπως η παραπάνω είναι πιθανό να αξιοποιού-

νται νοηματοδοτήσεις που έρχονται μαζί με τις κοινωνικές παραδοχές και οι 

οποίες υπό κανονικές/αμαρκάριστες συνθήκες ίσως δεν εισέρχονται στην 

ερμηνευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια, σε μαρκαρισμένες καταστάσεις 

ίσως ενεργοποιούνται στοιχεία νοήματος που υπό κανονικές συνθήκες δεν 

υπάρχει λόγος να ενεργοποιηθούν. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι συνδέω 

τη χρήση του ενικού προσώπου με έννοιες όπως η φιλικότητα, η οικει-
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ότητα κτλ. Αυτές οι νοηματοδοτήσεις σίγουρα δεν υπεισέρχονται σε 

συναλλαγές μου με πρόσωπα με τα οποία συνηθίζω να χρησιμοποιώ ενικό 

(μια τέτοια παραδοχή χρησιμοποιούμενη σε αμαρκάριστες καταστάσεις θα 

συσχέτιζε τη χρήση του ενικού με κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις όπως η 

ιδιότητα του ανήκειν σε μια ομάδα (κοινωνική, συγγενική κτλ.)). Όταν 

όμως εγκαινιάσω μια συνομιλία με κάποιον άγνωστό μου στον πληθυντικό 

ευγένειας προϋποθέτοντας μια παραδοχή που θα συσχέτιζε τον πληθυντικό 

ευγένειας με την ιδιότητα της αναγνώρισης ενός προσώπου ως εκτός της 

ομάδας μου, και στη συνέχεια περνούσα στον ενικό, αυτή η αλλαγή θα 

μπορούσε στρατηγικά πια να διαμεσολαβηθεί από τη νοηματοδότηση που 

έχω για τη χρήση του ενικού ως φορέα φιλικότητας. Φυσικά, υποθέτω ως 

ομιλητής ότι ο ακροατής μου μοιράζεται αυτή τη νοηματοδότηση με εμένα. 

Αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, και επομένως είναι συναφής η χρήση του 

ενικού για τον ακροατή μου σε πρώτο επίπεδο (συμφραστική συνάφεια), 

τότε έχει γίνει το πρώτο βήμα για τη μετάδοση μηνύματος (συνάφεια με 

γνωσιακό αποτέλεσμα). Αυτό θα έρθει με την αναγνώριση της πρόθεσής 

μου από τον ακροατή. Σε αυτή την περίπτωση η ένδειξη (διστάζουμε πάλι 

να μιλήσουμε για τεκμήριο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προη-

γουμένως) για τον ακροατή ώστε να αναγνωρίσει την πρόθεσή μου είναι η 

αλλαγή από πληθυντικό σε ενικό. Αν τροποποιηθεί το περιβάλλον του 

ακροατή μου προς την κατεύθυνση τού να θεωρήσει ότι εγώ ως ομιλητής 

έχω μια πιο φιλική ή λιγότερο τυπική στάση απέναντί του από ό,τι είχα 

στην αρχή της συνομιλίας μας, τότε έχει επικοινωνηθεί ένα μήνυμα.  

 

5.6 Σύνοψη 

 

Αν τα παραπάνω ανταποκρίνονται ως ένα σημείο στα πράγματα, οι 

ΚΣΕ είναι διαβαθμισμένα συναφείς: Στο πιο χαμηλό επίπεδο, ανιχνεύεται η 

συμφραστική συνάφεια των κοινωνικά σημασιοδοτημένων εκφράσεων και 

απλώς με ελάχιστη προσπάθεια από την πλευρά του ακροατή επιβεβαι-

ώνονται κάποιες παραδοχές που θεωρούνται με υψηλό βαθμό βεβαιότητας 

αμοιβαίες.  

Έπειτα, ανιχνεύεται συνάφεια μέσω της παραγωγής ποιητικών 

αποτελεσμάτων. Πολλά ασθενή υπονοήματα βοηθούν ώστε να δια-

μορφωθεί περισσότερο ένα αμοιβαίο περιβάλλον εντυπώσεων παρά 
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γνώσης. Αυτό οφείλεται στη σύνδεση των ΚΣΕ με επιπλέον κοινωνικά 

νοήματα.  

Τέλος, οι ΚΣΕ μπορούν να έχουν συνάφεια και να επικοινωνούν 

μηνύματα, πράγμα που μας φέρνει κοντά σε αυτό που ορίζεται ως επι-

κοινωνία με τους όρους της ΘΣ. Αυτή την περίπτωση τη θεωρούμε σε αυτή 

την εργασία λιγότερο σημαντική από την άποψη ότι δεν έχει να πει πολλά 

για το συστατικό της νόρμας που διέπει τα κοινωνιογλωσσικά φαινόμενα. 

Είναι ωστόσο ενδιαφέρουσα η αλληλεπίδραση των κοινωνικών με αυτά που 

θεωρούνται πιο πραγματολογικά νοήματα στους γλωσσικούς τύπους, όταν 

γίνονται στρατηγικό εργαλείο για την επίτευξη στόχων από την πλευρά του 

ομιλητή.          
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6. Συμπεράσματα και υποθέσεις για περαιτέρω έρευνα   

 

Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσο είναι 

συναφείς οι κοινωνικά σημασιοδοτημένες εκφράσεις, οι εκφράσεις δηλαδή 

που η σημασία τους διαμεσολαβείται από την κοινωνική κατηγοριοποίηση. 

Το εγχείρημα ήταν εξαρχής κάπως τολμηρό, αν σκεφτεί κανείς ότι το μο-

ντέλο των Sperber & Wilson έχει prima facie γνωσιακό χαρακτήρα. Αυτό το 

οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε είναι να ενσωματώσουμε την κοινωνική 

χρήση των γλωσσικών εκφράσεων σε ένα κοινωνιογνωσιακό συστατικό 

που θα ήταν συμβατό ως ένα βαθμό με τους μηχανισμούς της ΘΣ. Με άλλα 

λόγια, ένα από τα κύρια μελήματά μας ήταν πώς μπορεί να τεθεί το κοι-

νωνικό νόημα που μεταφέρουν οι γλωσσικοί τύποι με όρους γνώσης, και 

για να είμαστε πιο ακριβείς με τους όρους αυτού που έχει αποκληθεί κοι-

νωνική νόηση (social cognition). Με την παραδοχή ότι η γλώσσα διαμεσο-

λαβείται από την κοινωνική νοηματοδότηση με κοινωνιογνωσιακή βάση, 

προχωρήσαμε για να εξετάσουμε αν οι ΚΣΕ αλλά και γενικότερες κοι-

νωνικές παραδοχές μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσα από τους μηχα-

νισμούς της ΘΣ και να παραχθούν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγούσαν 

στη συνάφεια της λεκτικής συμπεριφοράς. Με κάποιες τροποποιήσεις στα 

τεχνικά συστατικά της ΘΣ --οι οποίες, σημειωτέον, οφείλονταν στον ίδιο 

τον χαρακτήρα της κοινωνικής πληροφορίας-- θελήσαμε να δείξουμε ότι 

όντως οι ΚΣΕ έχουν συνάφεια, απλώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτού 

του είδους τη συνάφεια πολυεπίπεδα. Να τη δούμε δηλαδή ως ζήτημα 

βαθμού παρά απόλυτα.  

Αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση, και το οποίο διαφοροποιεί 

τελικά την προσέγγισή μας από άλλες, είναι ότι πρώτον οι ΚΣΕ έχουν υπό 

αμαρκάριστες συνθήκες χαμηλό βαθμό συνάφειας, αυτό δηλαδή που απο-

καλέσαμε συμφραστική συνάφεια. Με μικρό κόστος σε επεξεργασία, 

επιτυγχάνονται σχετικά μικρά αποτελέσματα που συναρθρώνονται στην 

επιβεβαίωση ήδη γνωστών παραδοχών.  

Όταν προστίθεται στην επικοινωνιακή πράξη ένα επιπλέον στρώμα, 

αυτό της προθετικότητας του ομιλητή, παράγονται πιο πλούσια απο-
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τελέσματα και δημιουργείται για τον ακροατή μεγαλύτερος βαθμός συνά-

φειας από ό,τι στην πρώτη περίπτωση. Εδώ αξιοποιήσαμε την έννοια του 

ποιητικού αποτελέσματος με τρόπο που δεν έχει αξιοποιηθεί από άλλες 

συναφειακά προσανατολισμένες αναλύσεις κοινωνιογλωσσικών φαινο-

μένων.  

Όταν, εκτός από το στρώμα της προθετικότητας του ομιλητή, εξα-

σφαλίζεται και η αναγνώριση της πρόθεσης από την πλευρά του αποδέκτη, 

τα αποτελέσματα είναι επίσης μεγάλα για τον ακροατή, και η θεμελιώδης 

διαφορά με τις παραπάνω περιπτώσεις είναι ότι επιτυγχάνεται εκτός από 

συνάφεια και αυτό που πλησιάζει την έννοια της επικοινωνίας με τους 

όρους της ΘΣ.  

Αυτό που αφήσαμε υπόρρητο σε όλη τη συζήτηση είναι το θέμα του 

κατά πόσο η συνάφεια που μεταφέρεται από τις ΚΣΕ αποτελεί ένα δεύτερο 

ή παράλληλο επίπεδο με εκείνο της γνωσιακής συνάφειας. Είναι μια υπό-

θεση προς περαιτέρω έρευνα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε ένα εκφώνημα 

συναντώνται συγχρόνως γλωσσικοί τύποι που μπορεί να έχουν ή να μην 

έχουν κοινωνική σημασιοδότηση. Αυτό θα σήμαινε ότι υπάρχουν γλωσσικοί 

τύποι για τους οποίους πρέπει να υπολογίσουμε τη γνωσιακή συνάφεια 

αλλά και τύποι για τους οποίους πρέπει επίσης να γίνουν υπολογισμοί σε 

ό,τι αφορά την κοινωνική  συνάφεια. Θα άξιζε να διερευνηθεί αν μπορούν 

αυτά τα επίπεδα να λειτουργούν παράλληλα. Μια περαιτέρω υπόθεση είναι 

ότι θα περιμέναμε να δίνεται τόσο περισσότερη προσοχή στην κοινωνική 

συνάφεια των εκφωνημάτων όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός θέσμισης 

των περιστάσεων. Με απλά λόγια, όσο πιο τυπική η συνομιλιακή κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται οι συμμετέχοντες σε αυτή, τόσο μεγαλύτερη θα εί-

ναι η τάση του συμμετέχοντος να θέτει σε προτεραιότητα την κοινωνική 

συνάφεια των εκφωνημάτων. Αντίστροφα, όσο λιγότερο τυπική είναι η 

κατάσταση, τόσο αυξάνεται η τάση για εστίαση στη γνωσιακή συνάφεια.  

Στα παραδείγματα που δώσαμε ειδικά στο Κεφ. 5, αναδείχθηκε η 

σημασία του συνόλου των παραδοχών που φιλοξενεί ένας συμμετέχων σε 

μια συνομιλιακή ανταλλαγή. Είδαμε ότι οι κοινωνικές παραδοχές και οι 

υποθέσεις που κάνει ο ακροατής για την αμοιβαιότητα του συνόλου των 

παραδοχών του με εκείνο του ομιλητή είναι καθοριστικές για την ανάδυση 

των ποικίλων βαθμών συνάφειας. Ένα τελευταίο ζήτημα που πρέπει να τε-

θεί είναι πώς εξασφαλίζουμε για την ανάλυση τη γνώση των κοινωνικών 
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παραδοχών που μοιράζονται κάποιες κοινωνικές ομάδες, τη γνώση επίσης 

των παραδοχών που τα μέλη μιας ομάδας θεωρούν ότι διαθέτουν εκείνα 

μιας διαφορετικής ομάδας, όπως και το ποιες παραδοχές θεωρούνται ότι 

είναι ιδεολογικά κυρίαρχες και συγκρούονται με άλλες ομάδων με μικρό-

τερο γόητρο. Και εδώ ακριβώς είναι που η κοινωνιογλωσσολογία και η 

εθνογραφία της επικοινωνίας (ethnography of communication) μπορούν να 

λειτουργήσουν επικουρικά προς μια κοινωνιογνωσιακά προσανατολισμένη 

πραγματολογία, παρέχοντας περιγραφές των κοινωνικά και πολιτισμικά 

καθορισμένων παραδοχών. Από αυτή τη συνεργασία θα ωφελούνταν σε 

σημαντικό βαθμό μια κοινωνιογνωσιακή θεώρηση των γλωσσικών φαινο-

μένων.    
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