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Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Η ανθρώπινη γλώσσα, ως μέρος της πραγματικότητας 

απασχόλησε τόσο τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, τους 

Σανσκρίτες (Panini 4ος αι. π. Χ.) και με μεγάλη απόσταση 

νεότερους και σύγχρονους ερευνητές, φιλολόγους, 

γλωσσολόγους και άλλους μελετητές. 

 Το ερώτημα που τίθεται ήδη στον πλατωνικό διάλογο 

Κρατύλο, για το αν η γλώσσα είναι νόμῳ (σύμβαση) ή φύσει 

(εγγενής), μένει ακόμη από πολλές πλευρές αναπάντητο, 

αλλά το πιθανότερο είναι ότι η ερώτηση αυτή είναι 

παράδειγμα του άκυρου επιχειρήματος ψευδές δίλημμα. 

 Το πιθανότερο είναι ότι η ανθρώπινη γλώσσα είναι και νόμῳ 

και φύσει. 

 



Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

 

 



ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 Σήμερα θα παρουσιάσουμε κάποιο υλικό από τον χώρο της 

Πραγματολογίας. 

 Η Πραγματολογία (Pragmatics) είναι κλάδος της 

γλωσσολογίας που μελετά τους τρόπους γεφύρωσης του 

χάσματος μεταξύ αυτών που λέμε και αυτών που έχουμε την 

πρόθεση να επικοινωνήσουμε, δηλαδή να μεταβιβάσουμε 

στους άλλους. 

 

 

 



ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 Επειδή διαχρονικά και διαπολιτισμικά, όσο έχουμε στοιχεία, 

αυτά που επιτυχώς επικοινωνούμε στους άλλους και 

επικοινωνούν οι άλλοι σε μας υπερβαίνουν τα όσα λέμε 

κυριολεκτικά. 

 Τα όσα επικοινωνούμε στο περιβάλλον μας υπερβαίνουν το 

αυστηρά σημασιακό περιεχόμενο των προτάσεων που 

χρησιμοποιούμε. 

 

 

 



-Μαρία θέλεις να λύσεις την άσκηση; 

-Κυρία, είχαμε χθες επισκέπτες στο σπίτι. 

 



 

 
 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΛ ΓΚΡΑΪΣ (PAUL GRICE) 

(1913-1988) 

Βρετανός Φιλόσοφος της 

γλώσσας, Σημασιολόγος 



ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Οι επικοινωνιακές αρχές του Paul Grice (1975) είναι 

περιγραφικοί νόμοι της ανθρώπινης επικοινωνίας, που 

συνοψίζονται στην Αρχή Συνεργασίας στην επικοινωνία. 

Βασικά είναι τέσσερα: 

 

(i) Το αξίωμα της αλήθειας (ή της ποιότητας) 

(ii) Το αξίωμα της ποσότητας 

(iii) Το αξίωμα της συνάφειας 

(iv) Το αξίωμα του τρόπου 

 

 

 

 

 



 

 

Το αξίωμα της ποιότητας αφορά την προσδοκία της 

ειλικρίνειας στην επικοινωνία παγκοσμίως. Δηλαδή σε όποια 

χώρα και να πάμε, σε όποια γλώσσα και αν ρωτήσουμε 'τι ώρα 

είναι;' έχεις την προσδοκία ότι θα σου απαντήσουν αληθώς 

κατά την εκτίμησή τους.  

 

 

 

Το αξίωμα της ποσότητας, το να μην λέει κανείς περισσότερα 

ή λιγότερα από όσα χρειάζεται. 

 

 

 

 



 

Το αξίωμα της συνάφειας: αρχή της συνάφειας, περιγράφει 

την προσδοκία μας ότι οι απαντήσεις των άλλων ή τα σχόλιά 

τους θα είναι συναφή με το θέμα της συζήτησης  

 

Το αξίωμα του τρόπου, αφορά την ευγένεια, κοσμιότητα, 

οργάνωση-τάξη του λόγου και τη συντομία. [εν μέρει μοιάζει να 

καλύπτεται από τα προηγούμενα, αλλά όχι ακριβώς] 

 

 Η ευγένεια ειδικότερα, στο πως θα πούμε κάτι, είναι και 

πάλι παγκόσμιο ζητούμενο, όμως διαφέρουν οι εκφράσεις 

της. 

 Κάτι που αποτελεί δείγμα ευγένειας σε μία χώρα, μπορεί να 

είναι αγένεια για άλλη χώρα ή άλλο πολιτισμό ή καμιά φορά 

και μεταξύ ανθρώπων. 

 



ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΜΙΚΑ 

 

 
 

 



ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΜΙΚΑ 

 

 
 

 



 

 

 Αυτές οι αρχές δεν είναι κανονιστικοί νόμοι, αλλά 

περιγραφικοί. 

 Περιγράφουν δηλαδή το συμβαίνει στην ανθρώπινη 

επικοινωνία, όχι τι θα έπρεπε να συμβαίνει. 

 Τη ύπαρξή τους αποδεικνύει το γεγονός ότι αντιδρούμε ή 

δυσαρεστούμαστε, όταν δεν συμβαίνουν. 

 

 

 

 



 Επίσης υπάρχει και εσκεμμένη-προφανής παραβίαση των 

αρχών, π.χ. με το χιούμορ ή την ειρωνεία, η οποία έχει στόχο 

να γίνεται αντιληπτή, π.χ. αν βρέχει καταρρακτωδώς και 

λέμε 'Τι καλός ο καιρός σήμερα!' είναι παραβίαση της αρχής 

της ποιότητας, αλλά δεν έχει στόχο την εξαπάτηση.  

 

 Η παραβίασή τους στο χιούμορ και τη μεταφορά αποδεικνύει 

και πάλι την ύπαρξη αυτών των αξιωμάτων 

 

(πβ. τον ορισμό του Αριστοτέλη για το τι είναι αστείο από 

την Ποιητική) 

 

τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ 

οὐ  φθαρτικόν. «Το αστείο/κωμικό είναι κάποιο λάθος ή 

ασχήμια, που δεν προκαλεί πόνο ή φθορά.» 

(Αριστοτέλης, Ποιητική 1449a.34-35) 



 

 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: JOHN 

AUSTIN (1911-1960) 

 

Βρετανός φιλόσοφος της γλώσσας, 

ιδιαίτερα του καθημερινού λόγου. 

Επεσήμανε ότι μέρος μόνο από 

την καθημερινή μας ομιλία 

αποτελείται από προτάσεις 

δήλωσης, π.χ. Χθες δεν έβρεξε. 



 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

 
 



 

 Οι κατηγορίες του λόγου που διέκρινε ο Πρωταγόρας και 

επαυξήσαν άλλοι μετά από αυτόν, σύγχρονοι και 

μεταγενέστεροι ονομάζονται στη σύγχρονη γλωσσολογική 

ορολογία γλωσσικές πράξεις. 

 

ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ευχή Τι καλά να καθόταν η Μαρία. 

ερώτηση Κάθισε η Μαρία; 

απάντηση (δήλωση) Η Μαρία κάθισε. 

εντολή Μαρία, κάτσε. 

 



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Οι νεότεροι μελετητές προώθησαν και μελέτησαν 

συστηματικότερα τα γλωσσικά φαινόμενα και πιθανότατα τα 

ανακαλύψαν εκ νέου μέσα από την παρατήρηση της 

πραγματικότητας. 
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