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Τπεύζπλε Γήισζε 

 

Γειψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη φηη θάζε βνήζεηα, ηελ 

νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. Δπίζεο, έρσ αλαθέξεη ηηο φπνηεο πεγέο απφ ηηο 

νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, ηδεψλ ή ιέμεσλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη 

αθξηβψο είηε παξαθξαζκέλεο. Αθφκα, δειψλσ φηη απηή ε γξαπηή εξγαζία 

πξνεηνηκάζηεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά θαη φηη ζα αλαιάβσ 

πιήξσο ηηο ζπλέπεηεο, εάλ ε εξγαζία απηή απνδεηρζεί φηη δελ κνπ αλήθεη. 
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Δπραξηζηίεο 

Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ «Γισζζηθφο Γξακκαηηζκφο θαη Πνιπγξακκαηηζκνί ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ. Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζηάζεθαλ ζην πιεπξφ κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θπξία 

Νηθνιέηηα Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Ησαλλίλσλ, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο πνπ αθεηδψιεπηα κνχ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο. Σν ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν θαη νη εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηεο απνηέιεζαλ ηελ 

πεγή ηεο έκπλεπζήο κνπ, θαζψο κε νδήγεζαλ ζε κηα ελαιιαθηηθή αληίιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη κνλάρα κέζσ δηαδηθαζηψλ δηχιηζήο ηεο. 

ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηα άιια κέιε ηεο ηξηκεινχο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηελ θπξία Μαξηάλα παλάθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Ησαλλίλσλ θαη ηνλ θχξην Γεψξγην Καςάιε, 

Καζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη πξψελ Πξχηαλε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Θέισ απφ θαξδηάο λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία 

παλάθε γηα φιεο ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη 

ηηο εχζηνρεο θαη επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ζηηο εξγαζίεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εμακήλσλ. Σνλ θχξην Καςάιε ηνλ επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε 

λα παξαζηεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζχδπγφ κνπ, Γεψξγην Γνχια, γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη ηηο αληηθεηκεληθέο παξαηεξήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηα ηξία καο 

παηδηά, ηε Λακπξηλή, ηε Υξηζηηάλλα θαη ηνλ Βαγγέιε, γηα ηελ απέξαληε θαηαλφεζε 

θαη ππνκνλή ηνπο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηηο γισζζηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ ζπλνκηιηαθνχ 

ππνλνήκαηνο ηεο πεζεξάο θαηά ηε δηάδξαζή ηεο κε ηε λχθε ηεο. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθε, κε ηε κέζνδν ηεο καγλεηνθψλεζεο–

απνκαγλεηνθψλεζεο, έλα corpus δεθαπέληε γισζζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

ππνλνήκαηνο, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηε δεκνθηιή ειιεληθή θσκηθή ηειενπηηθή ζεηξά 

«Δπηά Θαλάζηκεο Πεζεξέο». Σα εθθσλήκαηα ησλ πεζεξψλ αλαιχζεθαλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο 

Λφγνπ (ΚΑΛ). Βαζηθνί άμνλεο ηεο γισζζνινγηθήο αλάιπζεο ήηαλ ε εκαζηνινγηθή 

Θεσξία, ε Πξαγκαηνινγηθή Θεσξία, ε Αξρή ηεο πλεξγαζίαο ηνπ Grice, ε Αξρή ηεο 

Δπγέλεηαο ηνπ Leech, θαζψο θαη νη Κνηλσληνγισζζηθέο έξεπλεο γηα ηηο γισζζηθέο 

επηινγέο ησλ δχν θχισλ. Έκθαζε δφζεθε ζηνλ έιεγρν ησλ κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ 

θαη ηε ρξήζε δηαιεθηηθψλ πνηθηιηψλ. Σα ζηνηρεία απηά ζρνιηάζηεθαλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εθκεηάιιεπζε, απφ ηνπο θσκσδηνγξάθνπο, ησλ ζηεξενηππηθά δνζκέλσλ 

ραξαθηήξσλ ησλ πεζεξψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξφθιεζε ρηνχκνξ. Σα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα ησλ πεζεξψλ ελεξγνπνηνχληαη ιφγσ 

ησλ πνηθηιφηξνπσλ παξαβηάζεσλ ησλ αμησκάησλ ησλ Αξρψλ ηεο πλεξγαζίαο θαη 

ηεο Δπγέλεηαο. Δλέρνπλ ζηνηρεία ακθηζβήηεζεο, πνιεκηθνχ ιφγνπ θαη ιεθηηθήο βίαο, 

ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνδνο απηνπξνζηαζίαο απφ πηζαλέο θπξψζεηο θαη σο 

κεραληζκφο επηβνιήο εμνπζηαζηηθήο δχλακεο, κε απνηέιεζκα λα κελ ζπλάδνπλ 

απφιπηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο, εκαζηνινγία, Πξαγκαηνινγία, 

Κνηλσληνγισζζνινγία, ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα, ιεθηηθέο πξάμεηο, ζηεξεφηππα, 

Μ.Μ.Δ., ρηνχκνξ, πεζεξά, λχθε 
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Abstract 

Language and conversational implicature. Indicative linguistic representations 

in the greek TV series "Seven Deadly Mothers-in-law" 

The present study examines the linguistic representations of the conversational 

implicature that the mother-in-law uses during her interaction with her daughter-in-

law. For the realization of the research, a corpus of fifteen linguistic representations of 

the conversational implicature as depicted in the popular Greek comedy television 

series «Seven Deadly Μothers-in-law» was collected, using the method of filming-

transcription. In-laws’ speeches were analyzed by exploiting the tools offered in the 

context of Critical Discourse Analysis (CDA). The main axes of the linguistic 

analysis were the Semantics’ Theory, the Pragmatics’ Theory, the Grice’s Principle of 

Cooperation, the Leech’s Principle of Kindness, as well as the Sociolinguistic 

researches on the linguistic choices of the sexes. Emphasis was placed on the control 

of metaphorical expressions and the use of dialectic varieties. These elements were 

commented in conjunction with the comedians’ exploitation of stereotypical 

characters of the mothers-in-law to induce humor. The findings of the research 

showed that the conversational implicatures of the mothers-in-law are triggered by a 

variety of infringements of the Principles of Cooperation and Kindness. They contain 

elements of controversy, war speech and verbal violence, while they are used as a 

method of self-protection against possible sanctions and as a mechanism of enforcing 

power, so that they are not fully consistent with the characteristics of the female 

speech. 

 

Keywords: language functions, Semantics, Pragmatics, Sociolinguistics, 

conversational implicature, verbal acts, stereotypes, Media, humor, mother-in-law, 

daughter-in-law 

  



6 
 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

Δπραξηζηίεο .................................................................................................................... 3 

Πεξίιεςε ....................................................................................................................... 4 

Abstract .......................................................................................................................... 5 

Δηζαγσγή ....................................................................................................................... 9 

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ ....................................................................................................... 12 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ................................................................................. 12 

1.1. Ζ γιψζζα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο .......................................................................... 12 

1.2. Οη θιάδνη ηεο Γισζζνινγίαο ................................................................................ 16 

1.3. Ζ έλλνηα ηεο ζεκαζίαο θαη νη δηαθξίζεηο ηεο ....................................................... 18 

1.4. Ο θιάδνο ηεο εκαζηνινγίαο ............................................................................... 21 

1.4.1. Οξηνζέηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο εκαζηνινγίαο............................................................. 21 

1.4.2. Ζ έλλνηα ηεο ιεμηθήο ζεκαζίαο ................................................................................. 23 

1.4.3. Σα ζεκαζηνινγηθά πεδία ........................................................................................... 28 

1.4.4. Ζ έλλνηα ηεο πξνηαζηαθήο ζεκαζίαο ........................................................................ 30 

1.5. Ο θιάδνο ηεο Πξαγκαηνινγίαο ............................................................................. 33 

1.5.1. Οξηνζέηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Πξαγκαηνινγίαο .......................................................... 33 

1.5.2. Κείκελν θαη πεξηθείκελν ........................................................................................... 35 

1.5.3. Ζ έλλνηα ηεο δείμεο ................................................................................................... 41 

1.5.4. Ζ έλλνηα ηεο αλαθνξάο ............................................................................................. 43 

1.5.5. Ζ έλλνηα ηεο πξνυπφζεζεο ........................................................................................ 45 

1.5.6. Οη γισζζηθέο πξάμεηο ................................................................................................ 46 

1.5.7. Σν ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα ........................................................................................ 52 

1.5.8. Ζ έλλνηα ηεο γισζζηθήο επγέλεηαο ............................................................................ 59 

1.5.9. Σν ρηνχκνξ ζηε γιψζζα ............................................................................................ 61 

1.5.10. Ζ ζρέζε εκαζηνινγίαο θαη Πξαγκαηνινγίαο ........................................................ 63 

1.6. Ο θιάδνο ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ .................. 64 

1.7. Ζ έλλνηα ηνπ ζηεξεφηππνπ-Σα γπλαηθεία έκθπια ζηεξεφηππα ............................ 66 

1.8. Ζ ζπζρέηηζε ησλ Μ.Μ.Δ. κε ηα ζηεξεφηππα θαη ην ρηνχκνξ ............................... 69 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ ................................................................................................... 72 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ............................................................................... 72 

2.1. Τπφζεζε εξγαζίαο ................................................................................................ 72 

2.2. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ .................................... 72 

2.3. Σα δεδνκέλα θαη ε ζπδήηεζή ηνπο........................................................................ 78 



7 
 

2.3.1. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η ρήξα πεζεξά 1 (2004), ζελάξην: Κάηηα Κηζζνλέξγε, (31:44-

31:54)................................................................................................................................... 78 

2.3.2. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η ρήξα πεζεξά 2 (2004), ζελάξην: Κάηηα Κηζζνλέξγε, (53:48-

54:24)................................................................................................................................... 80 

2.3.3. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κνληέξλα πεζεξά 1 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, Γήκεηξα 

αθαιή, (8:20-8:52) ............................................................................................................ 81 

2.3.4. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κνληέξλα πεζεξά 2 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, Γήκεηξα 

αθαιή, (8:55-10:03) .......................................................................................................... 83 

2.3.5. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κνληέξλα πεζεξά 3 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, Γήκεηξα 

αθαιή, (39:47-40:04) ........................................................................................................ 85 

2.3.6. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κνληέξλα πεζεξά 4 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, Γήκεηξα 

αθαιή, (40:05-40:44) ........................................................................................................ 86 

2.3.7. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλνχξγα πεζεξά 1 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, 

(21:39-21:59) ....................................................................................................................... 87 

2.3.8. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλνχξγα πεζεξά 2 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, 

(5:40-6:48) ........................................................................................................................... 89 

2.3.9. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλνχξγα πεζεξά 3 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, 

(20:52-21:41) ....................................................................................................................... 91 

2.3.10. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλνχξγα πεζεξά 4 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, 

(34:54-36:39) ....................................................................................................................... 93 

2.3.11. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Θεζζαινληθηά πεζεξά (2006), ζελάξην: Παληειήο Καλαξάθεο, 

(4:27-5:26) ........................................................................................................................... 96 

2.3.12. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Παηξηληά πεζεξά 1 (2007), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, 

(30:10-31:26) ..................................................................................................................... 100 

2.3.13. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Παηξηληά πεζεξά 2 (2007), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, 

(6:45-7:45) ......................................................................................................................... 103 

2.3.14. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Κεθαινλίηηζζα πεζεξά (2004), ζελάξην: Μάξσ Μπνπξδάθνπ, 

(37:02-39:40) ..................................................................................................................... 106 

2.3.15. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Σπξηαλή πεζεξά (2007), ζελάξην: Παλαγηψηεο Καπνδίζηξηαο, 

(41:22-42:25) ..................................................................................................................... 110 

ΣΡΙΣΟ ΜΔΡΟ ....................................................................................................... 113 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ................................................................................................ 113 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ....................................................................................................... 125 

Α΄ ΔΛΛΖΝΟΓΛΧΖ .............................................................................................. 125 

Β΄ ΞΔΝΟΓΛΧΖ .................................................................................................... 132 

Γ΄ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ .................................................................................. 135 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ........................................................................................................... 137 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αλέθθραζηα ζυλαηζζήκαηα δελ πεζαίλουλ 

Θάβοληαη δωληαλά θαη είλαη ζέκα χρόλου 

 λα εθδειωζούλ κε ηρόπο δυζάρεζηο 

Sigmund Freud  



9 
 

Δηζαγσγή 

Πνιχ ζπρλά, νη άλζξσπνη, ζηηο θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο ηνπο δηαδξάζεηο, γηα 

πνηθίινπο ιφγνπο, απνθεχγνπλ ηε ρξήζε φξσλ θπξηνιεμίαο θαηαθεχγνληαο ζε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, φπσο ηα ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα. Ζ παξνχζα 

εξγαζία εμεηάδεη ηηο γισζζηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ζπλνκηιηαθψλ ππνλνεκάησλ, φπσο 

εληνπίδνληαη ζηνλ ιφγν ηεο πεζεξάο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθείλε απεπζχλεηαη 

ζην πξφζσπν ηεο λχθεο ηεο. Δηδηθφηεξα, κέζα απφ έλα corpus δεθαπέληε ελδεηθηηθψλ 

γισζζηθψλ απεηθνλίζεσλ, πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο καγλεηνθψλεζεο-

απνκαγλεηνθψλεζεο απφ ηελ ειιεληθή ηειενπηηθή θσκηθή ζεηξά «Δπηά Θαλάζηκεο 

Πεζεξέο», επηδηψθνπκε ηε κειέηε ηνπ γισζζηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, 

επηρεηξνχκε λα κειεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα 

εκθαλίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηνλ ιφγν ηεο πεζεξάο, θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη. Πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ δελ έρεη κειεηεζεί ζην 

παξειζφλ, απνηειψληαο έηζη πξφθιεζε γηα επηζηάκελε δηεξεχλεζε. 

Ζ εξγαζία ζπλαπαξηίδεηαη απφ ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, βάζεη ηνπ νπνίνπ κειεηάηαη ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα. Μέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο επηδηψθνπκε λα πξνζεγγίζνπκε νιφπιεπξα ην 

ππνλφεκα σο γισζζηθφ θαηλφκελν. Καηαξράο, δίλνπκε ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ 

θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί γηα ηε γιψζζα θαη πξνζεγγίδνπκε ηνπο θιάδνπο ηεο 

επηζηήκεο ηεο Γισζζνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπκε εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο 

εκπίπηεη, θαηά θχξην ιφγν, ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα. Οη γισζζνινγηθνί θιάδνη 

ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ε εξγαζία καο είλαη απηνί ηεο εκαζηνινγίαο θαη ηεο 

Πξαγκαηνινγίαο, πνπ ζπλδένληαη ζηελά, ιφγσ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζε απηνχο ε έλλνηα ηεο ζεκαζίαο, αιιά θαη ν θιάδνο ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο, πνπ έρεη ζπλεηζθέξεη πνιιά ζηελ αλάιπζε θαη επεμήγεζε 

γισζζηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε πξαγκαηηθέο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, επηδηψθνπκε λα νξηνζεηήζνπκε ηνλ θιάδν ηεο εκαζηνινγίαο, ν 

νπνίνο δηαθξίλεηαη ζηε Λεμηθή θαη ηελ Πξνηαζηαθή θαη αλαιχνπκε δηεμνδηθά ηα 

αληηθείκελα ελαζρφιεζεο ησλ δχν απηψλ ππνθιάδσλ, απνζθνπψληαο ζην λα 

θαηαζηήζνπκε θαηαλνεηφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ε ζπκβαηηθή ζεκαζία 

ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ κέζσ ινγηθψλ ζπλεπαγσγψλ. 

Πην θάησ νξηνζεηνχκε ηνλ θιάδν ηεο Πξαγκαηνινγίαο, θαζψο θαη ηηο θχξηεο 

ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο. Ξεθηλάκε πξνζεγγίδνληαο ηελ έλλνηα 
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ηνπ θεηκέλνπ σο ζπλδπαζκνχ γισζζηθψλ κνλάδσλ κε λφεκα, αιιά θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ πεξηθεηκέλνπ, πνπ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη ην επίπεδν χθνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

Αζρνινχκαζηε κε ηελ πξαγκαηνινγηθή έλλνηα ηεο δείμεο, πνπ έρεη μερσξηζηή ζέζε 

ζηε γισζζηθή επηθνηλσλία θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ έλλνηα ηεο αλαθνξάο, ε 

νπνία απνηειεί θνηλσληθή πξάμε. Αθφκε, αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο 

πξνυπφζεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην λφεκα ηνπ νκηινχληνο αηφκνπ. Αλαιχνπκε ηε 

ζεσξία ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ ηνπ θηινζφθνπ John Austin, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο 

ηθαλνπνηεηηθήο επηηέιεζήο ηνπο, φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ John Searle. 

Αθνινχζσο, επεμεγνχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα 

ελεξγνπνηείηαη, βαζηδφκελνη ζηα αμηψκαηα πνπ δηαηχπσζε ν Paul Grice γηα ηε γεληθή 

Αξρή ηεο πλεξγαζίαο θαη αλαθεξφκαζηε ζηνπο ηξφπνπο παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ 

αμησκάησλ. Μειεηάκε, αθφκε, ηνλ έκκεζν ραξαθηήξα ησλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ σο 

ζηξαηεγηθψλ γισζζηθήο επγέλεηαο ή αγέλεηαο, κε βάζε ηελ Αξρή ηεο Δπγέλεηαο πνπ 

δηαηχπσζε ν Geoffrey Leech. 

ηε ζπλέρεηα, επηδηψθνπκε λα νξίζνπκε ην ρηνχκνξ ζηε γιψζζα, θάλνληαο 

αλαθνξέο ζηνπο ρηνπκνξηζηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο έθθξαζεο 

ρηνπκνξηζηηθνχ ιφγνπ. 

Αθφκε, επηρεηξνχκε κηα ζπλφςηζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκαζηνινγηθψλ θαη 

πξαγκαηνινγηθψλ ζεσξηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νκαιή 

κεηάβαζε ζηελ Κνηλσληνγισζζνινγία. Αθνινπζεί ε νξηνζέηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο, κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα δχν θχια εθθξάδνληαη γισζζηθά. 

Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο θιείλεη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζηεξεφηππνπ, αιιά θαη 

ησλ γπλαηθείσλ έκθπισλ ζηεξεφηππσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ παξάγνληα ηνπ 

ρηνχκνξ, σο ζηνηρεία πνπ ηα εθκεηαιιεχνληαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο γηα 

ηελ αχμεζε ηεο ηειεζέαζεο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ 

παξαζέηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζή ηεο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Βαζηθφ κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν απνηειεί ε Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ, ε νπνία πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια 

εξείζκαηα γηα ηελ απνθάιπςε ηεο ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ ησλ πεζεξψλ. 

Αθνινπζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ε ηαπηφρξνλε 

ζπδήηεζή ηνπο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ 
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έιεγρν ησλ κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηε ρξήζε δηαιεθηηθψλ 

πνηθηιηψλ. 

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο εκπεξηέρνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη 

απφ ηελ έξεπλά καο. ρνιηάδνπκε ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα ηεο πεζεξάο σο 

γισζζηθφ πξντφλ πνπ ελεξγνπνηείηαη ιφγσ ηεο παξαβίαζεο ησλ αμησκάησλ ησλ 

Αξρψλ ηεο πλεξγαζίαο θαη ηεο Δπγέλεηαο. πγθεληξψλνπκε ηνπο επηθνηλσληαθνχο 

ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πεζεξέο πξνθεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ππνλνεκάησλ, 

θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνζθεχγνπλ ζηε ρξήζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ιεθηηθψλ πξάμεσλ. πλνςίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθθσλεκάησλ πνπ ελέρνπλ 

ππνλνήκαηα θαη αλαδεηθλχνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο πνπ επηηεινχληαη κέζσ 

απηψλ. ρνιηάδνπκε, επίζεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαιεθηηθψλ πνηθηιηψλ θαη ησλ 

ζηεξενηππηθά δνζκέλσλ ραξαθηήξσλ απφ ηνπο θσκσδηνγξάθνπο, σο κέζα γηα ηελ 

παξαγσγή ρηνχκνξ θαη αλαιχνπκε ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπ ρηνχκνξ απφ 

ηηο ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. 

Αθνινπζνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ην παξάξηεκα, 

φπνπ παξαζέηνπκε ηνπο ππεξζπλδέζκνπο ησλ επεηζνδίσλ πνπ αλαιχνπκε. 
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ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

1.1. Η γιώζζα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

Ζ έλλνηα ηεο γιψζζαο απαζρφιεζε ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη 

απνηέιεζε ην αληηθείκελν πνιιψλ θηινζνθηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη κειεηψλ. Ο αξραίνο 

Έιιελαο θηιφζνθνο Πιάησλαο ζεσξνχζε φηη ε γιψζζα απνηειεί κέζν πξνο ηε 

βέβαηε γλψζε, ηε γλψζε ησλ ηδεψλ, ελψ ν Αξηζηνηέιεο ππνζηήξηδε φηη ε γιψζζα 

ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ «ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

αληαλαθιά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο 

απνθαιχπηεη ζηνηρεία αληηθεηκεληθά γηα ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλνο ν θφζκνο» 

(Κάιθαο & Εσγξαθίδεο, 2006: 56). 

Ζ επηζηήκε ηεο Γισζζνινγίαο, ζηελ επηδίσμή ηεο λα δηαηππψζεη έλαλ γεληθά 

απνδεθηφ νξηζκφ γηα ηε γιψζζα, αληηκεηψπηζε αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεζψξα νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί γη’ απηή ζηελ πνξεία ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη απφ ην γεγνλφο φηη θάζε γισζζνιφγνο δίλεη έκθαζε ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο. 

Ο ζεκειησηήο ηεο ζχγρξνλεο Γισζζνινγίαο, Ferdinand de Saussure, ζην έξγν ηνπ 

«Μαζήκαηα Γεληθήο Γισζζνινγίαο» φξηζε ηε γιψζζα σο «έλα θνηλσληθφ πξντφλ ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ιφγνπ θαη ηαπηφρξνλα έλα ζχλνιν απφ αλαγθαίεο ζπκβάζεηο, πνπ έρεη 

πηνζεηήζεη ην θνηλσληθφ ζψκα, γηα λα επηηξέπνπλ ζηα άηνκά ηνπ λα αζθνχλ απηή ηελ 

ηθαλφηεηα» (Saussure, 1979: 39). Γηα εθείλνλ, ε γιψζζα δελ είλαη παξά έλαο θψδηθαο, 

έλα «ζχζηεκα ζεκείσλ ηα νπνία εθθξάδνπλ ηδέεο» πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (φ.π.). Ο γισζζηθφο θψδηθαο απνηειείηαη απφ ήρνπο 

(θζφγγνπο) πνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνχο αλά γιψζζα είλαη θνξείο 

ζεκαζηψλ. «Οη θζφγγνη θάζε γιψζζαο είλαη πεπεξαζκέλνη ζε αξηζκφ, αιιά, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνχο λα απνηειέζνπλ θνξείο κε πεπεξαζκέλνπ 

αξηζκνχ ζεκαζηψλ» (Μπέιια, 2015: 23). Έηζη, ε επηθνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζην 

φξγαλν ηεο γιψζζαο νξίδεηαη σο κηα απιή δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζεκαζηψλ ησλ ιέμεσλ πνπ νη ζπλνκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ. 

Ο Saussure, κάιηζηα, δηέθξηλε ηνπο φξνπο langage–langue–parole. Με ηνλ φξν 

langage αλαθεξφηαλ ζηελ αλζξψπηλε γιψζζα σο γεληθφ θαηλφκελν, σο είδνο 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ππνδηαίξεζε ζε langue (=ιφγνο, ζπιινγηθφ γισζζηθφ 
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ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκηιεηέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο 

θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο) θαη parole (=νκηιία, αηνκηθή πξάμε 

θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν παξάγεη ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν) (Παπαειηνχ, 2016: 13-

14). 

Αξγφηεξα, «ν Noam Chomsky ππνζηήξημε φηη ε αλζξψπηλε γιψζζα απνηειεί έλα 

δεκηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ έθθξαζε ηεο ζθέςεο πνπ παξάγεηαη απφ θαλφλεο, νη 

νπνίνη πάλσ ζηε βάζε ελφο πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα 

δψζνπλ έλαλ άπεηξν αξηζκφ πξνηάζεσλ» (Καξπνχδνο, 2010: 135-136). Μάιηζηα, ζε 

αληηζηνηρία κε ηνπο ζσζζπξηθνχο φξνπο ιφγν θαη νκηιία, εηζήγαγε ηνπο φξνπο 

γισζζηθή ηθαλφηεηα (linguistic competence=ε ηδεψδεο εζσηεξηθή γλψζε ηνπ 

νκηινχληνο αηφκνπ γηα ηε γιψζζα ηνπ) θαη γισζζηθή ζπκπεξηθνξά/ επηηέιεζε/ 

πιήξσζε (linguistic performance=ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο απηήο ηεο γλψζεο ζε 

πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο, φπνπ κεζνιαβνχλ δηάθνξνη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο) 

(Καηή, 2009: 25). Αιιά θαη ν ιίγν κεηαγελέζηεξφο ηνπ Lyons (1977, 1981) 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο γισζζηθφ ζχζηεκα (language system) θαη γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά (language behaviour) ππνζηεξίδνληαο φηη ε γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα είλαη είηε επηθνηλσληαθή είηε απιά πιεξνθνξηαθή (Παπαειηνχ, 2016: 14-

16). 

χκθσλα κε ηνλ Lewis, ε γιψζζα απνηειεί «ηνλ ζεκειηψδε παξάγνληα ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδνπκε θαη εθθξάδνπκε ηνλ εαπηφ καο. Φσξίο ηε γιψζζα δελ ζα 

κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε, νχηε ε αλζξψπηλε θνηλσλία ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί» 

(Lewis, 1993: 51). Γιψζζα θαη θνηλσλία είλαη έλλνηεο αδηάζπαζηεο, γηαηί ε πξψηε 

απνηειεί κηα κνξθή θνηλσληθήο πξάμεο πνπ δηαδξακαηίδεη θχξην ξφιν ζηελ ίδηα ηελ 

αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλσλία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε 

γιψζζα, αθνχ απηή απνηειεί ηελ θχξηα νδφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλζξψπηλεο 

επηθνηλσλίαο (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001: 11). 

Σελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο ηνλίδνπλ, επίζεο, νη Fromkin, Rodman θαη 

Hyams, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο φηαλ γλσξίδεη θάπνηνο κηα γιψζζα, κπνξεί λα 

κηιήζεη θαη λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ άιινπο πνπ γλσξίδνπλ ηελ ίδηα γιψζζα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη ηθαλφο «λα παξάγεη κηα ζεηξά απφ ήρνπο πνπ ζεκαηνδνηνχλ 

νξηζκέλεο έλλνηεο θαη λα θαηαιάβεη ή λα εξκελεχζεη ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνληαη απφ 

ηνπο άιινπο. Ο φξνο γιψζζα, δειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα αλαθεξζνχκε 

ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, αιιά, είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 
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ιφγν» (Fromkin, Rodman, & Hyams, 2018: 2). Μπνξεί, δειαδή, λα αλαθέξεηαη θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηερλεηψλ θαη κε αλζξψπηλσλ ζεκεηαθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ε 

κηκφγισζζα, ε γιψζζα ηεο κνπζηθήο ή ησλ καζεκαηηθψλ θιπ. (Wikipedia). 

Αδηακθηζβήηεην παξακέλεη ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, αθνχ είλαη ην θχξην κέζν ηεο δηάδξαζεο ησλ 

αλζξψπσλ. «Οη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα κεηαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο επηζπκἰεο ηνπο ζηνπο άιινπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε 

γιψζζα ζπλδέεη ηνπο ρξήζηεο ηεο ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ ηνπο άιινπο κέζσ ηνπ ιφγνπ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ εθθνξάο ηνπ, 

καζαίλνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο κέζσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο θαη 

καζαίλνπλ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο κέζσ ηεο δνζνιεςίαο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δηαδξάζεσλ» (Bonvillain, 2019: 1). 

Οη παιαηφηεξνη, πάλησο, θαζψο θαη νη λεφηεξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα 

ηε γιψζζα ζπγθιίλνπλ ζην φηη είλαη ίζσο έλα απφ ηα ζπλζεηφηεξα ζπζηήκαηα ηνπ 

ζχκπαληνο (Riley, 2019: 133). Καηά θχξην ιφγν, είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ 

ππάξρεη σο απηνζθνπφο, αιιά, «εμππεξεηεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξαγκάησζεο» (Μήηζεο, 2015: 142). Δπηπιένλ, ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηε λφεζε, 

θαζψο ε γιψζζα ππνλνεί ηελ ηθαλφηεηά καο λα αλαινγηζηνχκε θαη λα ζθεθηνχκε 

απηά πνπ αηζζαλφκαζηε θαη βηψλνπκε. «Έγθεηηαη ζηε δηθή καο ηθαλφηεηα λα 

αληηιεθζνχκε φηη έλα κήλπκα έρεη θάπνην λφεκα, φηη ζεκαίλεη θάηη άιιν, φηη θάπνπ 

αλαθέξεηαη, πέξα απφ ην κέζν ηνπ ίδηνπ ηνπ κελχκαηνο» (Riley, 2019: 134). 

Αλακθηζβήηεηα, ε δχλακε ηεο γιψζζαο είλαη κεγάιε, αθνχ θαιχπηεη πνιιαπιέο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ιεηηνπξγεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Ο Richards (1926) θαη ν 

Γηψξγνο εθέξεο (1974) επηζήκαλαλ φηη ε γιψζζα ιεηηνπξγεί κε δχν θπξίσο 

ηξφπνπο: ηνλ έλαλ πνπ αθνξά ην ινγηθφ καο θαη ηνλ άιιν πνπ αθνξά ηηο ζπγθηλήζεηο 

καο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα ηελ αλαθνξηθή/ θπξηνιεθηηθή ή δεισηηθή 

ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ε πξάμε επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν ή ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γη’ απηφλ θαη ν πνκπφο απνζθνπεί ζηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ δέθηε. Ο ιφγνο είλαη αληηθεηκεληθφο, δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ε πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ξεαιηζηηθά (Δκκαλνπήι, 

ηακιάθνπ, Γάηζνπ, Πάζηξα, & Υαηδεησαλλίδεο, 2015: 81˙ Σζνιάθεο, Αδαιφγινπ, 

Απδή, Λφππα, & Σάλεο, 2019: 43). 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα ηελ πνηεηηθή/ κεηαθνξηθή ή 

ζπλππνδεισηηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ε πξάμε επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη θπξίσο 
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ζηνλ εαπηφ ηεο, ζην ίδην ην κήλπκα θαη κάιηζηα ζηε κνξθή ηνπ. Ο πνκπφο απνζθνπεί 

ζηε δηέγεξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ δέθηε θαη ρξεζηκνπνηεί ζπγθηλεζηαθά 

θνξηηζκέλν θαη ππνθεηκεληθφ ιφγν. Γίλεηαη βαξχηεηα ζηε κνξθή ηνπ κελχκαηνο θαη 

ε πξαγκαηηθφηεηα απεηθνλίδεηαη κε πιαζκαηηθφ ηξφπν (Δκκαλνπήι θ.ζπλ., 2015: 81˙ 

Σζνιάθεο θ.ζπλ., 2019: 44). 

Οη κειεηεηέο ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηνλ ξφιν ηεο γιψζζαο 

ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη δηέθξηλαλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απηή 

επηηειεί. Ο γισζζνιφγνο Roman Jakobson (1960) κειέηεζε ηηο κνξθέο ηεο 

αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκπέξαλε πσο απηή απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο 

παξάγνληεο: πνκπφ (νκηιεηή), δέθηε (αθξναηή), κήλπκα, επηθνηλσληαθφ θψδηθα, 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξάο, εληφο ηνπ νπνίνπ εθηπιίζζεηαη ε επηθνηλσληαθή 

πξάμε θαη θαλάιη/ δίαπιν. Έηζη, ινηπφλ, ππνζηεξίδεη πσο αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα 

ζηνλ νπνίν εζηηάδεη θάζε θνξά ε επηθνηλσλία, ππάξρνπλ έμη ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιψζζαο: α) ε βησκαηηθή/ ζπλαηζζεκαηηθή/ ζπγθηλεζηαθή ή εθθξαζηηθή, φηαλ ν 

πνκπφο δειψλεη άκεζα ηε ζηάζε ηνπ γηα ην πεξηερφκελν θαη γηα ηελ πξάμε ηεο 

επηθνηλσλίαο, β) ε βνπιεηηθή/ πξνζεηηθή/ πξνζηαθηηθή/ θιεηηθή ή θαηεπζπληηθή, 

φηαλ ε επηθνηλσλία απνζθνπεί ζηνλ δέθηε γηα λα επηδξάζεη ζε απηφλ θαη λα 

πξνθαιέζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ πξάμε ηεο επηθνηλσλίαο, γ) ε πνηεηηθή 

ή αηζζεηηθή ιεηηνπξγία, φηαλ ε εζηίαζε γίλεηαη ζην κήλπκα θαη ζηε κνξθή ηνπ 

(ζηπιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά), δ) ε κεηαγισζζηθή/ δηαγισζζηθή ή απηναλαθνξηθή, ε 

νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηνλ θψδηθα θαη ν ιφγνο ρξεζηκεχεη γηα λα κηιήζεη γηα ηνλ ίδην 

ηνλ ιφγν, ε) ε αλαθνξηθή/ δεισηηθή ή πιεξνθνξηαθή, φηαλ ε επηθνηλσλία αθνξά ζηε 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, ζη) ε θαηηθή ή επαθηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αγσγφ/ θαλάιη 

επηθνηλσλίαο θαη απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο κεηαθνξάο ηνπ κελχκαηνο. 

Διέγρεη θαη επηβεβαηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αγσγνχ θαη δίλεη ζηνλ πνκπφ 

θαη ηνλ δέθηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε επηθνηλσλία εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη, αλ έρεη δηαθνπεί ή ηεξκαηηζηεί (Jakobson, 1998: 61-67˙ Βεινχδεο, 2008: 

30˙ Γνχηζνο, 2012: 61-64). 

Ο Βξεηαλφο γισζζνιφγνο Halliday (1975), δηπιίδνληαο ηηο απφςεηο ηνπ Jakobson 

γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο, ζην έξγν ηνπ «Learning How to Mean: Explorations 

in the Development of Language» ππνζηήξημε φηη ε γιψζζα δηακνξθψλεηαη θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε πνπ ηεο γίλεηαη ή απφ ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

εμππεξεηεί. Οη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο ζηα κηθξά παηδηά ππεξηεξνχλ 

αξηζκεηηθά θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ζηνπο ελειίθνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ 
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ελειίθσλ νη ιεηηνπξγίεο ή κεηαιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο: Α) Ζ ηδεαηηθή, 

(αλα)παξαζηαηηθή ή εκπεηξηθή (ideational/experiential function) θαη αθνξά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίδνπκε ηελ εκπεηξία καο. Ζ γιψζζα απνηειεί γηα ηνλ νκηιεηή ην 

φξγαλν, κε ην νπνίν εθείλνο κπνξεί λα εθθξάζεη ηε γλψζε, ηηο εκπεηξίεο, ηηο ηδέεο θαη 

ηα πηζηεχσ ηνπ γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή είλαη 

θαηαγεγξακκέλε ζηε ζπλείδεζή ηνπ. Δίλαη ε γιψζζα ζηε ιεηηνπξγία ηεο λα βηψλεη 

θαη λα εξκελεχεη ηνλ θφζκν. Β) Ζ δηαπξνζσπηθή (interpersonal function) θαη αθνξά 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνπκε ηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο. Ζ παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ επηηξέπεη ζηνλ νκηιεηή λα εμσηεξηθεχζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνο ηνπο άιινπο, λα αλαπηχμεη θνηλσληθέο επαθέο θαη λα 

πηνζεηήζεη ξφινπο κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλεί. Δίλαη ε γιψζζα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ αθξναηή. 

Γ) Ζ ηξίηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο νλνκάδεηαη θεηκεληθή (textual 

function) θαη αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπκε ηελ πιεξνθνξία. Ο 

νκηιεηήο, δειαδή, κπνξεί λα παξάγεη πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή (σο πξνο ηε κνξθή) θαη ζπλεθηηθφηεηα (σο πξνο ην 

πεξηερφκελν), δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιήξνπο, ζπγθξνηεκέλεο 

θαη νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο (Riley, 2019: 137˙ Thwaite, 2019: 47˙ 

Αλδξνπιάθεο, 2015: 35-36). 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο ε γιψζζα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

γηα ηελ απεξαληνζχλε, ηελ παληνδπλακία θαη ηελ πνιπκνξθία-πνιππινθφηεηά ηεο, 

θαζφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηθίιεο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηηο ππεξεηεί 

(Σζνιάθεο θ.ζπλ., 2019: 14-18). 

1.2. Οη θιάδνη ηεο Γισζζνινγίαο 

Ζ επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά κε ηε κειέηε ηεο 

γιψζζαο νλνκάδεηαη Γισζζνινγία. Οη γισζζνιφγνη δηαθξίλνπλ ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο ηνπο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία, ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην θαη ηε ζεσξεηηθή ζθέςε πνπ αληηκεησπίδεη θαζέλαο ηνπο ην γισζζηθφ 

θαηλφκελν. «Η πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο γεληθψλ αξρψλ γηα ηε κειέηε ηεο γιψζζαο 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο» (Ξπδφπνπινο, 2006: 107-

108). 
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χκθσλα κε ηνλ Βεινχδε, ζθνπφο ηεο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο είλαη «λα 

δηαηππψζεη κηα ζεσξία ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο» (Βεινχδεο, 2008: 

9). Ζ έλλνηα ηεο γιψζζαο ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε 

ζπζηεκαηηθή, ηελ επηθνηλσληαθή θαη ηε βηνινγηθή. Ζ ζπζηεκαηηθή εξεπλάηαη απφ 

ηνπο θιάδνπο ηεο Φσλεηηθήο θαη ηεο Φσλνινγίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κειεηνχλ ηηο 

θπζηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ θζφγγσλ, ηεο Μνξθνινγίαο, πνπ κειεηά ηε 

δνκή ησλ ιέμεσλ, ηεο χληαμεο, πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ 

ζρεκαηηζκνχ ησλ θξάζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ, ηεο εκαζηνινγίαο, πνπ εμεηάδεη ηηο 

ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ, ηεο Ηζηνξηθήο Γισζζνινγίαο, πνπ κειεηά 

ηελ επίδξαζε ησλ ηζηνξηθψλ γισζζηθψλ αιιαγψλ ζην γισζζηθφ ζχζηεκα θαη ηεο 

Σππνινγίαο, ηεο κειέηεο, δειαδή, ηνπ ηξφπνπ πξαγκάησζεο ησλ πνηθίισλ 

γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Ζ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

κειεηάηαη απφ ηνλ θιάδν ηεο Πξαγκαηνινγίαο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε ρξήζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ηεο Κεηκελνγισζζνινγίαο, 

πνπ κειεηά ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν ζηα δηάθνξα είδε πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην θνηλσληθφ 

πιαίζην. Σέινο, ηε βηνινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο κειεηνχλ ε Φπρνγισζζνινγία 

θαη ε Νεπξνγισζζνινγία, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 

απφ ςπρνινγηθή θαη ηαηξηθή πιεπξά αληίζηνηρα (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ˙ Ξπδφπνπινο, 2006: 108). 

Αλακθηζβήηεην παξακέλεη, βεβαίσο, ην γεγνλφο πσο πάληνηε κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηζηήκεο θαη νη έλλνηεο δηαπιέθνληαη. 

Ζ κειέηε, επνκέλσο, ηνπ πεξίπινθνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

πξνζεγγίζεηο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο δηάζηαζεο, δεδνκέλνπ φηη ν άλζξσπνο καζαίλεη 

ηε γιψζζα «ράξε ζηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε, αιιά θαη ηελ επαθή ηνπ κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ» (Ξπδφπνπινο, 2006: 115). 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ καο ζα 

επηθεληξσζεί ζηα πεδία ηεο εκαζηνινγίαο, ηεο Πξαγκαηνινγίαο θαη ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο. Ζ εκαζηνινγία θαη ε Πξαγκαηνινγία ζρεηίδνληαη άκεζα, 

εθφζνλ θαη νη δχν πξαγκαηεχνληαη ηελ έλλνηα ηεο ζεκαζίαο, απφ δηαθνξεηηθή, φκσο, 

ζθνπηά. Γη’ απηφ θαη ε νξηνζέηεζε κεηαμχ ηνπο δελ είλαη πάληνηε ζαθήο. Απφ ηελ 

άιιε, ε Πξαγκαηνινγία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ Κνηλσληνγισζζνινγία. 

  



18 
 

1.3. Η έλλνηα ηεο ζεκαζίαο θαη νη δηαθξίζεηο ηεο 

Δμαηηίαο ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε έλλνηα ηεο ζεκαζίαο ζηνπο 

θιάδνπο ηεο εκαζηνινγίαο θαη ηεο Πξαγκαηνινγίαο, ζα επηδηψμνπκε λα δψζνπκε 

ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί γη’ απηή. Ζ ζεκαζία είλαη κηα 

έλλνηα πνπ έρεη δηεξεπλεζεί απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο ε 

Γισζζνινγία, ε Φηινζνθία, ε Φπρνινγία, ε Σερλεηή Ννεκνζχλε, ε εκεησηηθή θ.ά. 

Οη νξηζκνί ηεο είλαη πνιιαπινί˙ ηφζνη, φζεο θαη νη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο θαη 

πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (Heusinger, 

Maierborn, & Portner, 2019: 12). ηελ θαζεκεξηλή δσή ρξεζηκνπνηνχκε κε ην ίδην 

πεξηερφκελν ηηο ιέμεηο ζεκαζία, λφεκα θαη έλλνηα, απηφ, φκσο, δελ ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ επηζηήκε ηεο Γισζζνινγίαο. 

Ο Μπακπηληψηεο παξαζέηεη ηνπο νξηζκνχο ηεο ζεκαζίαο ζηε γιψζζα, φπσο έρνπλ 

δηαηππσζεί ζην παξειζφλ απφ δηάθνξνπο επηζηήκνλεο. Αλαθέξεη ηνλ νξηζκφ ησλ 

Ogden-Richards, νη νπνίνη νξίδνπλ ηε ζεκαζία σο «ηελ εξκελεία ηεο ζρέζεο 

αλαθνξάο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο ιέμεο ππφ ηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζεκείνπ θαη ηνπ 

πξάγκαηνο (αληηθεηκέλνπ)». Πην θάησ δίλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Hjelslev: «ζεκαζία είλαη ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή (δνκή) πνπ παίξλεη ην πεξηερφκελν (ηα γεληθφηεξα λνήκαηα) ζε 

θάζε γιψζζα». Παξαζέηεη, αθφκε, ηνλ νξηζκφ ηνπ Wittgenstein γηα ηε ζεκαζία, ν 

νπνίνο ηαπηίδεη ηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο κε ηε ρξήζε ηεο (Μπακπηληψηεο, 1985: 8). 

Ο Lyons (1977) θαηαλφεζε θαη εηζήγαγε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο λφεκα 

θαη ζεκαζία ζηε γιψζζα. Γηα εθείλνλ νη ιέμεηο έρνπλ λφεκα, «ην νπνίν θαηαλννχλ 

φινη νη νκηιεηέο κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε αιιεινθαηαλφεζε 

ζεσξείηαη δεδνκέλε, αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο παξαλνήζεσλ» (Παπαειηνχ, 2016: 

19), ελψ νη ιέμεηο απνθηνχλ ζεκαζία φηαλ γίλνληαη πξνηάζεηο. 

Μάιηζηα, ηαμηλφκεζε ηηο ζεσξίεο ηεο ζεκαζίαο ζε έμη θαηεγνξίεο: αλαθνξηθή, 

ηδενθξαηηθή, ζπκπεξηθνξηζηηθή, ζεσξία ηεο ρξήζεο, επαιεζεπηηθή θαη ζεσξία ησλ 

ζπλζεθψλ αιεζείαο. Ζ αλαθνξηθή (referential) ππνζηεξίδεη πσο ε ζεκαζία κηαο 

γισζζηθήο έθθξαζεο είλαη «απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη» (Lyons, 1999: 61). Οη ιέμεηο, 

δειαδή, απνθηνχλ λφεκα κφλν κέζα απφ ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα αληηθείκελα ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ. Ννεκαηνδνηνχληαη, επεηδή αθξηβψο ζπλδένληαη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (Πήηα, 1998: 179). Ζ ηδενθξαηηθή ή λνεζηαξρηθή (ideational/ 

mentalistic) ππνζηεξίδεη πσο ε ζεκαζία κηαο έθθξαζεο είλαη «ε ηδέα ή ε ζχιιεςε κε 

ηελ νπνία ζπλδέεηαη ζηνλ λνπ νπνηνπδήπνηε γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηελ έθθξαζε» 
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(Lyons, 1999: 61). Οη ιέμεηο, δειαδή, πθίζηαληαη κφλν γηα λα δίλνπλ πιηθή ππφζηαζε 

ζηνλ πινχζην θφζκν ησλ ηδεψλ θάζε αλζξψπνπ (Πήηα, 1998: 180). Ζ 

ζπκπεξηθνξηζηηθή (behaviouristic) εξκελεχεη ηε ζεκαζία σο ην εξέζηζκα πνπ 

πξνθαιεί ηελ έθθξαζε ή σο ηελ αληίδξαζε πνπ πξνθαιεί ε έθθξαζε ή σο ηνλ 

ζπλδπαζκφ ηνπο. Αθφκε, ε ζεσξία ηεο ρξήζεο (meaning-in-use) ζεσξεί πσο ε 

ζεκαζία κηαο έθθξαζεο θαζνξίδεηαη ή ηαπηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο (Lyons, 1999: 61-

62). Σα λνήκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη ιέμεηο γίλνληαη θαηαλνεηά κφλν «κέζα ζηα 

ζπκθξαδφκελά ηνπο θαη κέζα απφ ηε γλψζε ησλ θαζνιηθά απνδεθηψλ -απφ φια ηα κέιε 

ηεο εθάζηνηε γισζζηθήο θνηλφηεηαο- ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε γισζζηθή ηνπο 

επηθνηλσλία» (Πήηα, 1998: 180). Ζ επαιεζεπηηθή (verificationistic) ππνζηεξίδεη πσο 

ε ζεκαζία κηαο έθθξαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επαιεζεπζηκφηεηα ησλ πξνηάζεσλ 

πνπ ηε ζπλαπαξηίδνπλ. Σέινο, γηα ηε ζεσξία ησλ ζπλζεθψλ αιεζείαο (truth-

conditional) ε ζεκαζία κηαο έθθξαζεο είλαη «ε ζπκβνιή ηεο ζηηο ζπλζήθεο αιήζεηαο 

ησλ πξνηάζεσλ πνπ ηελ εκπεξηέρνπλ» (Lyons, 1999: 62). 

Γηα ηνλ Μπακπηληψηε, ζεκαζία είλαη «ην ζχλνιν ησλ παξαδεηγκαηηθψλ θαη 

ζπληαγκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε ιέμε» (Μπακπηληψηεο, 1985: 8). 

Παξαδεηγκαηηθέο είλαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κηα γισζζηθή κνλάδα κε φιεο ηηο 

άιιεο, κε ηηο νπνίεο έρεη θάηη θνηλφ θαη απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. 

πληαγκαηηθέο είλαη νη ζρέζεηο κηαο γισζζηθήο κνλάδαο κε ηα ζπκθξαδφκελά ηεο 

(Υξηζηίδεο, 2001). Με άιια ιφγηα, ζεκαζία είλαη ε ζέζε κηαο ιέμεο ζην 

ζεκαζηνινγηθφ ζχζηεκα κηαο γιψζζαο θαη νη ζρέζεηο πνπ ε ιέμε αλαπηχζζεη, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξνηάζεηο ηεο ίδηαο γιψζζαο. 

Ο John Lyons ηξηρνηφκεζε ηελ έλλνηα ηεο ζεκαζίαο ζε πεξηγξαθηθή, εθθξαζηηθή 

θαη θνηλσληθή. Ζ πεξηγξαθηθή/ αλαθνξηθή/ βησκαηηθή ή γλσζηηθή ζεκαζία έρεη 

ινγηθνπξνηαζηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ ηεο αιήζεηαο (Lyons, 

1997: 163). Ο ίδηνο, ζε κεηαγελέζηεξε κειέηε ηνπ, επεμεγεί πσο νη άλζξσπνη κέζσ 

ηεο γιψζζαο εθθξάδνπλ θάπνηεο πεξηγξαθηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε 

αιεζείο είηε ςεπδείο, αλάινγα κε ην εάλ νη ινγηθέο πξνηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ είλαη 

αιεζείο ή ςεπδείο (Lyons, 1999: 65). Ζ πεξηγξαθηθή ζεκαζία αλαθαιείηαη ζην κπαιφ 

ηνπ νκηιεηή ηαπηφρξνλα κε ηελ εθθψλεζε ησλ ιέμεσλ (Υξηζηίδεο, 2001). ρεηίδεηαη 

κε ην αληίθξηζκα ηεο ιέμεο ζηελ εμσγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία απνδίδεηαη 

κε νπδέηεξν ηξφπν θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαηά 

Jacobson (Βεινχδεο & Καηζψρεο, ρ.ρ.). 
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Ζ θνηλσληθή ζεκαζία έρεη ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηε ζέζπηζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Lyons, 1997: 164). 

πλδέεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο ησλ νκηιεηψλ (Υξηζηίδεο, 2001) θαη 

ππνδειψλεη ηελ έληαμε ηνπ νκηιεηή ζε κηα θνηλσληθή ή άιινπ είδνπο νκάδα 

(Βεινχδεο & Καηζψρεο, ρ.ρ.). 

Ζ εθθξαζηηθή/ βησκαηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία είλαη ην είδνο ηεο ζεκαζίαο, 

κε ηελ νπνία νη νκηιεηέο δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα βηψκαηα, ηηο 

ζηάζεηο, ηηο πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο (Lyons, 1999: 65). ρεηίδεηαη, 

επνκέλσο, κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε νκηιεηή, αθνχ απνθαιχπηεη ηε ζηάζε ηνπ 

ρξήζηε ηεο γιψζζαο απέλαληη ζε απηφ πνπ δειψλεη ε ιέμε (Βεινχδεο & Καηζψρεο, 

ρ.ρ.) ή κε άιια ιφγηα ηελ πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ νκηιεηή πάλσ ζηα ιεγφκελα 

(Υξηζηίδεο, 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Lyons, ε εθθξαζηηθή θαη ε θνηλσληθή ζεκαζία 

αιιεινεμαξηψληαη, εθφζνλ «ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ θαη ε δνκή ηεο γιψζζαο 

θαζνξίδεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ζηελ θνηλσλία, άξα θαη ε εθθξαζηηθή 

ζεκαζία εμαξηάηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο» (Lyons, 

1997: 165). Σέινο, ν ίδηνο ζπκπιεξψλεη πσο «ε πεξηγξαθηθή ζεκαζία κπνξεί λα είλαη 

απνθιεηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο, φκσο, ε εθθξαζηηθή θαη θνηλσληθή 

ζεκαζία ηεο ζίγνπξα δελ είλαη» (φ.π.). 

Σελ έλλνηα ηεο ζεκαζίαο κειεηνχλ θαη νη δπν θιάδνη, ηεο εκαζηνινγίαο θαη ηεο 

Πξαγκαηνινγίαο. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηελ πξνζεγγίδνπλ. Ο Yule 

ππνζηεξίδεη πσο ε εκαζηνινγία «είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ιέμεηο 

ζπλδένληαη θπξηνιεθηηθά κε ηα πξάγκαηα, ή πην γεληθά, ε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο, 

φπσο απηή θσδηθνπνηείηαη ζηε γιψζζα», ελψ ε Πξαγκαηνινγία είλαη «ε κειέηε ηνπ 

λνήκαηνο ηνπ νκηινχληνο πξνζψπνπ ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο ή ηεο 

πξφηαζεο» (Yule, 2006: 143-144). ηα επφκελα θεθάιαηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν απηψλ γισζζνινγηθψλ θιάδσλ. 
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1.4. Ο θιάδνο ηεο εκαζηνινγίαο 

1.4.1. Οξηνζέηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο εκαζηνινγίαο  

Ο γισζζνιφγνο C. K. Reisig (1825) ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ζην έξγν ηνπ 

«Γηαιέμεηο γηα ηε Λαηηληθή Γισζζνινγία» ηνλ φξν Semasiologie γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηνλ θιάδν ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. 

Λίγν αξγφηεξα ν Γάιινο θηιφινγνο Βreal ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν Sémantique, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «ζεκαληηθφο», «ν ζεκαίλσλ», δειαδή, 

απηφο πνπ έρεη ζεκαζία (Μπακπηληψηεο, 1985: 7). 

Ο Ferdinand de Saussure ζην έξγν ηνπ «Μαζήκαηα Γεληθήο Γισζζνινγίαο» φξηζε 

ηε γιψζζα, φπσο πξνείπακε, σο έλα ζχζηεκα ζεκείσλ, απφ ηα νπνία ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη ιέμεηο. Οη αλζξψπηλεο γιψζζεο εδξάδνληαη αθξηβψο ζηα 

ζεκεία πνπ νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ γισζζνινγηθή 

εκαζηνινγία, ινηπφλ, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε απηά ηα ζεκεία (πκεσλίδνπ-

Υξηζηίδνπ, 1998: 31). Γηα ηνλ Saussure, ην γισζζηθφ ζεκείν (signe linguistique) 

απνηειεί ηνλ ζπλδπαζκφ κηαο αθνπζηηθήο εηθφλαο θαη κηαο ηδέαο. Ο ίδηνο νλφκαζε 

ηελ αθνπζηηθή εηθφλα ζεκαίλνλ (significant) θαη ηελ ηδέα ζεκαηλφκελν (signifié) 

(Saussure, 1979: 101). Σν γισζζηθφ ζεκείν, ινηπφλ, δελ αληηκεησπίδεηαη «σο ε 

ερεηηθή ή γξαθηθή δήισζε ελφο πξάγκαηνο ή κηαο έλλνηαο, αιιά, σο κηα δηπξφζσπε 

νληφηεηα, σο ε ζχλαςε ελφο ζεκαίλνληνο κε έλα ζεκαηλφκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ην 

ζεκαίλνλ δελ νξίδεηαη σο ήρνο, αιιά, σο αθνπζηηθή εηθφλα, δειαδή, σο λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ήρνπ» (Καινθαηξηλφο, 2014: 15). Σν ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν 

ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο, ελψ ν δεζκφο ηνπο είλαη απζαίξεηνο, θαζψο 

ππάξρεη ε θνηλσληθή ζχκβαζε θαη ηζρχεη αλαγθαζηηθά γηα φια ηα κέιε ηεο 

γισζζηθήο θνηλφηεηαο (Saussure, 1979: 101,111). 

Γηα ηνλ θιάδν ηεο εκαζηνινγίαο, ε ζεκαζία κηαο ιέμεο (ην ζεκαηλφκελν) είλαη 

«ζηαζεξή θαη πξνζδεδεκέλε ζε έλα ζεκαίλνλ, ζε κηα ζηαζεξή θσλεκαηηθή αθνινπζία. 

Γελ εμαξηάηαη απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ηνλ παξαιήπηε ηνπ γισζζηθνχ κελχκαηνο» 

(Καινθαηξηλφο, 2014: 9). Ζ εκαζηνινγία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε κειέηε ηνπ 

ζεκαίλνληνο, ηνπ ζεκαζηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο. Δίλαη ε κειέηε ησλ 

ιεμεκάησλ (θαη ησλ ζεκαζηψλ ησλ πξνηάζεσλ θαη ηνπ θεηκέλνπ) θαη φρη ησλ ιέμεσλ 

(ή ησλ θξάζεσλ) σο ηχπσλ (Μπακπηληψηεο, 1985: 29). 
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Μειεηά ην πεξηερφκελν ησλ γισζζηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζε «γισζζηθνχο ηχπνπο θαη ζε νληφηεηεο ηνπ θφζκνπ, δειαδή, κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ιέμεηο ζπλδένληαη θπξηνιεθηηθά κε ηα πξάγκαηα» (Φηιηππάθε-Warburton, 

1992: 263). Αθφκε, επηδηψθεη λα εληνπίζεη θαη λα δηαθξίλεη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο 

νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε γισζζηθέο πεξηγξαθέο θαη θαηαζηάζεηο ζηνλ θφζκν είλαη 

αθξηβείο (αιεζείο) ή φρη, αλεμάξηεηα απφ ην άηνκν πνπ θάλεη ηελ πεξηγξαθή (Yule, 

2006: 11). Αλαιχεη ηηο ζεκαζίεο πνπ νη ιέμεηο απνθηνχλ θαηά ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ, 

δειαδή, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα θαηεγνξηνπνηεί ηνλ θφζκν. Σαπηφρξνλα, 

εξκελεχεη ηε ζεκαζηνινγηθή δνκή ησλ πξνηάζεσλ, δειαδή, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδπάδνληαη νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ, ψζηε λα παξάγνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ 

πξνηάζεσλ ηεο γιψζζαο (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ). 

Με άιια ιφγηα, αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία ηελ νπνία «θνπβαινχλ» νη ιέμεηο, νη 

πξνηάζεηο θαη νη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαηά ηελ επηθνηλσλία καο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο. Δάλ νη ζπλνκηιεηέο καο (ή νη αλαγλψζηεο 

καο) κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα, απνθσδηθνπνηνχλ ηα γισζζηθά κελχκαηα κε επηηπρία 

θαη αλαζχξνπλ ηε ζεκαζία ή ην λφεκά ηνπο. Απηή, ινηπφλ, ε ζηαζεξή ζπκβαηηθή 

ζεκαζία ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ κνηξάδνληαη νη νκηιεηέο κηαο γιψζζαο απνηειεί 

ην παξαδνζηαθφ πεδίν ηεο εκαζηνινγίαο (Νηθεθνξίδνπ, 2012). χκθσλα κε ηηο 

Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε θαη Μήηζε, «εμεηάδεη ηε ζεκαζία ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν παξαδεηγκαηηθήο δηάζηαζεο, δειαδή, κέζα ζην 

ζχζηεκα ηεο γιψζζαο θαη πξνηνχ κεηαηξαπεί ζε εθθψλεκα» (Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε & 

Μήηζε, 2016: 9). 

ην πεδίν ηεο γισζζνινγηθήο εκαζηνινγίαο εκπίπηνπλ ε ιεμηθή ζεκαζία θαη ε 

πξνηαζηαθή ζεκαζία, νη νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο. Γελ κπνξνχκε λα 

αλαιχζνπκε ηθαλνπνηεηηθά ηνλ έλα ηχπν ζεκαζίαο ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε καο ηνλ 

άιιν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ζεκαζία κηαο πξφηαζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζεκαζία ησλ 

ιέμεσλ ή ιεμεκάησλ πνπ ηελ απνηεινχλ θαη ε ζεκαζία ησλ ιεμεκάησλ εμαξηάηαη 

απφ ηε ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηά απαληψληαη (Lyons, 1997: 160-161˙ 

Βεινχδεο, 2005: 19). 

Ζ Γισζζνινγηθή εκαζηνινγία, εθφζνλ αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ 

θαη ησλ θξάζεσλ/ πξνηάζεσλ, δηαθξίλεηαη αληίζηνηρα ζηνπο θιάδνπο ηεο Λεμηθήο θαη 

ηεο Φξαζηηθήο/ Πξνηαζηαθήο εκαζηνινγίαο. 
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1.4.2. Η έλλνηα ηεο ιεμηθήο ζεκαζίαο 

Δηδηθφηεξα, ε Λεμηθή εκαζηνινγία κειεηά ηηο παξαδεηγκαηηθέο θαη ηηο 

ζπληαγκαηηθέο ζρέζεηο ησλ ιέμεσλ. Οη παξαδεηγκαηηθέο ζρέζεηο ηεο ιεμηθήο 

ζεκαζίαο είλαη νη ζρέζεηο ζπλσλπκίαο, ππσλπκίαο θαη αλησλπκίαο πνπ ζπγθξνηνχλ 

ηα ιεμηινγηθά ή ζεκαζηνινγηθά πεδία. Οη ζπληαγκαηηθέο ζρέζεηο είλαη «νη 

κνξθνζπληαθηηθήο πθήο πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ιέμεο κέζα 

ζηελ πξφηαζε θαη απνηεινχλ ηη πεξηγξάθεηαη σο ιεμηθφ» (Μπακπηληψηεο, 1985: 25). 

Αζρνιείηαη, δειαδή, κε ηα ιεμήκαηα ή ηηο ιεμηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ρψξν ηνπ ιεμηινγίνπ. χκθσλα κε ηνλ Lyons (1999: 240), θάζε γιψζζα 

πεξηέρεη έλα ιεμηιφγην ή ιεμηθφ (mental lexicon), ην νπνίν παξέρεη γηα θάζε ιέμεκα 

ηεο γιψζζαο φιεο ηηο ζπληαθηηθέο, ζεκαζηνινγηθέο θαη θσλνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηάθξηζε ελφο ιεμήκαηνο απφ ηα άιια θαη γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο εκθάληζήο ηνπ ζηηο θαινζρεκαηηζκέλεο πξνηάζεηο. Ο ίδηνο, ζε 

πξνγελέζηεξε κειέηε ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη ην ιεμηθφ ζπκπιεξψλεη ηε γξακκαηηθή, 

εθφζνλ «φρη κφλν θαηαινγνγξαθεί ηα ιεμήκαηα ηεο γιψζζαο, αιιά θαη ζπλδέεη θάζε 

ιέμεκα κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο» (Lyons, 

1997: 166). 

χκθσλα κε ηνλ Crystal, ην λνεηηθφ ιεμηθφ «απνηειεί ηελ απνζεθεπκέλε λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε απηψλ πνπ γλσξίδνπκε ζρεηηθά κε ηα ιεμηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο καο» 

(Crystal, 2003: 236). Έηζη, θάζε άλζξσπνο γλσξίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ ηηο 

ιεμηθέο κνλάδεο ηεο γιψζζαο ηνπ, αιιά θαη ηηο αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απηέο νη κνλάδεο, ψζηε λα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα παξάμεη θαη λα 

θαηαλνήζεη θαηλνχξηεο ιέμεηο (Καηή, 2009: 186). 

Κάζε γισζζηθή θνηλφηεηα δηαζέηεη αξθεηά κεγάιε ειεπζεξία ζην λα δηακνξθψζεη 

ην δηθφ ηεο ιεμηθφ, ηα κέιε ηεο, φκσο, δελ έρνπλ ηελ απφιπηε ειεπζεξία λα 

απνδίδνπλ ζηηο ιέμεηο νπνηνδήπνηε λφεκα επηζπκνχλ. Κη απηφ, δηφηη ην λνεηηθφ 

ιεμηιφγην θάζε γιψζζαο «δηακνξθψλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη ζχκθσλα κε γεληθνχο, 

θαζνιηθά παξαδεθηνχο θαη απνδεθηνχο θαλφλεο, νη νπνίνη θαηά ζπλέπεηα επηηξέπνπλ 

ηελ θαηαλφεζε απφ φια ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο» (Πήηα, 

1998: 53). 

Μηα πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιεμηθψλ κνξθψλ είλαη ζε πιήξεηο θαη θελέο. Οη 

πιήξεηο είλαη απηέο πνπ ελέρνπλ θάπνην ιεμηθφ λφεκα. ε απηέο αλήθνπλ ηα θχξηα 

κέξε ηνπ ιφγνπ, φπσο ηα ξήκαηα, ηα νπζηαζηηθά θαη ηα επίζεηα. Απφ ηελ άιιε, νη 
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θελέο (empty), γξακκαηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο (functional) ιεμηθέο κνξθέο έρνπλ 

κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεκαζία απφ ηηο πιήξεηο θαη ε ζεκαζία ηνπο θαίλεηαη 

δηαθνξεηηθή θαη πην εηεξνγελήο ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ησλ πιήξσλ. ηηο θελέο 

αλήθνπλ θπξίσο νη πξνζέζεηο, ηα άξζξα, νη ζχλδεζκνη, ηα επηξξήκαηα θαη θάπνηεο 

αλησλπκίεο. Οη θελέο ιέμεηο ζπλδπάδνληαη κε ηα θχξηα κέξε ηνπ ιφγνπ ζε θξάζεηο ή 

πξνηάζεηο πνπ είλαη νξζά ζρεκαηηζκέλεο απφ γξακκαηηθήο άπνςεο (Lyons, 1999: 89-

91). 

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ιέμεσλ σο ζεκαζηαθψλ κνλάδσλ απνδερφκαζηε πξψηνλ φηη 

κηα κφλν κνξθή κπνξεί λα δειψζεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζεκαζίεο θαη δεχηεξνλ φηη 

ε ίδηα ζεκαζία κπνξεί λα δειψλεηαη κε δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο κνξθέο (φ.π.: 69). 

Έηζη, ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεκαζηαθψλ ζρέζεσλ νη γισζζνιφγνη ηνπνζεηνχλ ηηο 

έλλνηεο ηεο νκσλπκίαο, ηεο πνιπζεκίαο, ηεο ζπλσλπκίαο θαη ηεο αλησλπκίαο. 

Ο φξνο νκσλπκία (homonymy) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα ιεμήκαηα 

«δηαθνξεηηθήο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο θαη ζεκαζίαο ζπκπίπηνπλ κφλν κνξθηθά σο 

ηχπνη» (Μπακπηληψηεο, 1985: 30). Σα νκψλπκα νξίδνληαη, δειαδή, σο δηαθνξεηηθέο 

ιέμεηο πνπ ηαπηίδνληαη ζηε κνξθή, πνπ πξνθέξνληαη φκνηα (νκφερνη, νκφθσλνη ή 

νκφηππνη ηχπνη). Ζ νκσλπκία δηαθξίλεηαη ζε απφιπηε θαη κεξηθή. ηελ απφιπηε 

νκσλπκία (absolute homonymy) φινη νη ηχπνη ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, δειαδή, 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα γξακκαηηθή θαηεγνξία θαη ζην ίδην γέλνο (π.ρ. ξφθα=ζαιάηα, 

ξφθα=εξγαιείν γλεζίκαηνο). Σα απφιπηα νκψλπκα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηξεηο 

πξνδηαγξαθέο: «α) λα κελ ζπγγελεχνπλ ζεκαζηνινγηθά, β) λα ηαπηίδνληαη απφιπηα ζε 

φιεο ηηο κνξθέο ηνπο θαη γ) λα είλαη νη ηαπηηδφκελεο κνξθέο ηνπο γξακκαηηθά 

ηζνδχλακεο» (Lyons, 1999: 77). Σν θαηλφκελν ηεο απφιπηεο ζπλσλπκίαο είλαη ζπάλην 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεξηθήο νκσλπκίαο (partial homonymy) ηα ιεμήκαηα 

«ηαπηίδνληαη ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο, ελψ δηαθέξνπλ ζπληαθηηθά θαη κνξθνινγηθά πέξα 

απφ ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο δηαθνξά» (Μπακπηληψηεο, 1985: 30). Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ιέμεσλ ζχθν θαη ζήθσ παξαηεξνχκε πσο αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή γξακκαηηθή θαηεγνξία θαη γέλνο. Ζ χπαξμε ζηε γιψζζα πνιιψλ 

ζεκαηλφλησλ κε ηελ ίδηα κνξθή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπρλά ακθηζεκίεο θαη 

παξαλνήζεηο (Lyons, 1999: 79). Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηνλ 

νπνίν ε ζεκαζία δηαζαθελίδεηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα. ηνλ γξαπηφ ιφγν νη 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ δηαπηζηψλνληαη κέζσ ηεο νξζνγξαθίαο (Φηιηππάθε-

Warburton, 1992: 272). 
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Δλψ ε νκσλπκία αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ 

ιεμεκάησλ, ε πνιπζεκία απνηειεί ηδηφηεηα κεκνλσκέλσλ ιεμεκάησλ. Ζ πνιπζεκία 

(polysemy=ε πνιιαπιή ζεκαζία κηαο ιέμεο) ζπληζηά ζεκειηαθφ ζπζηαηηθφ κηαο 

γιψζζαο, γηαηί αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν λα πινπηίζεη ην ιεμηιφγην κε ιέμεηο πνπ ε κηα 

ζεσξείηαη επέθηαζε ηεο άιιεο (Lyons, 1999: 81˙ Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 273). 

Υαξαθηεξίδεη «δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο πνπ ζπκπίπηνπλ κνξθηθά ζε έλαλ, ηχπνπο 

πνπ δειψλνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ζεκαζίεο, πνπ, φκσο, είλαη εηπκνινγηθά 

ζπγγελείο θαη ζεκαζηνινγηθά πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλαθείο» (Μπακπηληψηεο, 1985: 

30). ηελ πεξίπησζε ηεο πνιπζεκίαο, δειαδή, κία θαη κφλε ιέμε έρεη πνιιέο 

ζεκαζίεο (π.ρ. γιψζζα=ςάξη, φξγαλν νκηιίαο, κέξνο παπνπηζηνχ, θχιιν=δέληξνπ, 

ραξηηνχ, ηξάπνπιαο θιπ.). Βεβαίσο, ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζρέζε 

κεηαμχ δπν λνεκάησλ δελ είλαη αξθεηά μεθάζαξε θαη δελ είλαη εχθνιν λα εηπσζεί κε 

βεβαηφηεηα εάλ έλα θαηλφκελν αλήθεη ζηελ νκσλπκία ή ζηελ πνιπζεκία (Φηιηππάθε-

Warburton, 1992: 273). 

Ζ ζπλσλπκία αθνξά πνιιά ζεκαίλνληα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία. Γχν κνλάδεο 

είλαη ζπλψλπκεο φηαλ έρνπλ ηελ ίδηα δνκηθή ζεκαζία. Γειαδή, αλ αληηθαηαζηήζνπκε 

ηε κηα κνλάδα κε ηελ άιιε, νη θξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία 

(πκεσλίδνπ-Υξηζηίδνπ, 1998: 65). Γηαθξίλεηαη ζε απφιπηε θαη κεξηθή. Πξνθεηκέλνπ 

δχν ή πεξηζζφηεξα ιεμήκαηα λα ζεσξεζνχλ απφιπηα ζπλψλπκα ζα πξέπεη: «α) λα 

ηαπηίδνληαη φιεο νη ζεκαζίεο ηνπο, β) λα είλαη ζπλψλπκα ζε φια ηα πεξηβάιινληα θαη γ) 

λα είλαη ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακα (δειαδή, ε ζεκαζία ηνπο λα ηαπηίδεηαη ζε φια ηα 

επίπεδα ζεκαζίαο, πεξηγξαθηθά θαη κε πεξηγξαθηθά» (Lyons, 1999: 83). Ζ ζπλσλπκία, 

επνκέλσο, γηα λα είλαη απφιπηε ζα πξέπεη λα είλαη ζπγρξφλσο πιήξεο (full), νιηθή 

(total) θαη ηέιεηα (complete). Έρεη γεληθά αλαγλσξηζηεί φηη ε απφιπηε ζπλσλπκία ησλ 

ιεμεκάησλ ζρεδφλ δελ πθίζηαηαη δηφηη «ε γιψζζα πξνζπαζεί λα εκπινπηίδεη ην 

ιεμηιφγηφ ηεο κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο έλλνηεο, δίλνληαο έηζη ζε κηα απφ ηηο δχν ιέμεηο 

ηεο απφιπηεο ζπλσλπκίαο θάπνηα δηαθνξεηηθή ελλνηνινγηθή ρξνηά» (Φηιηππάθε-

Warburton, 1992: 274). ηελ πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη θάπνηα απφ ηηο ηξεηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο απφιπηεο ζπλσλπκίαο, έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο κεξηθήο 

ζπλσλπκίαο (π.ρ. ρνληξφο-παρχο, πξφβαην-αξλί). Σα παξαπάλσ δεχγε ιέμεσλ δελ 

ηαηξηάδεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα πεξηβάιινληα (Μπακπηληψηεο, 1985: 32). 

Αθφκε, ζηα ειιεληθά ππάξρνπλ ζπλψλπκα, φπσο νη ιέμεηο ςάξη θαη ηρζχο, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απφιπηα, θαζψο, λαη κελ πεξηγξάθνπλ θνηλά αληηθείκελα, 

αιιά, δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πεξηζηαζηαθή ηνπο ζεκαζία (πκεσλίδνπ-Υξηζηίδνπ, 
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1998: 67). Σα ζπλψλπκα απηά νλνκάδνληαη πεξηγξαθηθά, αθνχ αλαθέξνληαη ζην ίδην 

αληηθείκελν, φκσο, ε ρξήζε ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. Έηζη, νη ιέμεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζαξεχνπζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επίζεκεο εθθξάζεηο, ελψ νη 

ιέμεηο ηεο δεκνηηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα θαη κε πην αλάιαθξν/ αλεπίζεκν 

χθνο ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 274). 

χκθσλα κε ηνλ Lyons, εθφζνλ ε ζπγγέλεηα ηεο ζεκαζίαο είλαη δήηεκα 

δηαβάζκηζεο, κπνξνχκε ζηα ιεμηιφγηα φισλ ησλ θπζηθψλ γισζζψλ λα 

αλαγλσξίζνπκε δηαθνξεηηθά είδε ελλνηνινγηθψλ ζρέζεσλ. Ζ γλψζε ηεο έλλνηαο ελφο 

ιεμήκαηνο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε απηψλ ησλ πνηθίισλ ελλνηνινγηθψλ ζρέζεσλ. 

Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε αλησλπκία θαη ε ππσλπκία, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ζρέζεηο ελαιιαγήο ηεο έλλνηαο (Lyons, 1997: 178-179). 

Ζ αλησλπκία (antonymy) ή ζεκαζηνινγηθή αληίζεζε (semantic oppositeness) 

εθθξάδεη ηελ αληηζεηηθφηεηα ηεο έλλνηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

ζεκαζία κηαο έλλνηαο είλαη αληίζεηε απφ ηε ζεκαζία κηαο άιιεο. Σα είδε ησλ 

αλησλπκηθψλ ζρέζεσλ είλαη ηξία. Τπάξρεη, δειαδή, ην είδνο ηεο πνισηηθήο, δπαδηθήο 

ή ζπκπιεξσκαηηθήο αλησλπκίαο, πνπ αθνξά αληηζεηηθά δεχγε ιέμεσλ ρσξίο 

ελδηάκεζε δηαβάζκηζε. Γηα παξάδεηγκα, νη ιέμεηο λεθξφο-δσληαλφο ζεσξνχληαη είδνο 

πνισηηθήο αλησλπκίαο, θαζψο αλάκεζά ηνπο δελ ππάξρεη ελδηάκεζν ζηάδην. Σν 

δεχηεξν είδνο αλησλπκίαο αθνξά δεχγε αληηζεηηθψλ ιέμεσλ πνπ δειψλνπλ ηα αθξαία 

ζεκεία αλαθνξάο κηαο θιίκαθαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ ελδηάκεζα ζηάδηα ή 

δηαβαζκίζεηο (π.ρ. νη ιέμεηο θξχν-δεζηφ έρνπλ δηαβαζκίζεηο, φπσο παγσκέλν, ριηαξφ, 

θαπηφ θιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή κηιάκε γηα θιηκαθσηή αλησλπκία (gridable 

opposition) (πκεσλίδνπ-Υξηζηίδνπ, 1998: 67-68˙ Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 279-

280). Τπάξρεη, φκσο, θαη ε πεξίπησζε ηεο αληηζηξνθήο (reversal) ή ακνηβαηφηεηαο, 

θαηά ηελ νπνία δχν θαηεγνξήκαηα εθθξάδνπλ ηελ ίδηα ζρέζε αλάκεζα ζε νξηζκέλα 

πξφζσπα ή πξάγκαηα (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 279). Γηα παξάδεηγκα, ηα 

ξήκαηα αγνξάδσ-πνπιψ ή ηα νπζηαζηηθά εγγνλή-γηαγηά είλαη αληεζηξακκέλα 

θαηεγνξήκαηα, αθνχ ην έλα κέινο ζηα δεχγε απηά πεξηγξάθεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζε 

δχν αλζξψπνπο θαη ην άιιν πεξηγξάθεη ηελ ίδηα ζρέζε, φηαλ νη δχν απηνί άλζξσπνη 

αλαθέξνληαη κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). 

Ζ ππσλπκία είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα πην εηδηθφ θαη ζε έλα πην γεληθφ ιέμεκα 

(Lyons, 1997: 178). ηελ ππσλπκία κηα ζεκαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε κηα άιιε σο 

ζπζηαηηθφ ηεο. Γειαδή, ε γεληθή ζεκαζία είλαη ζεκαζηνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

εηδηθήο ζεκαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε «γάηα» είλαη ππψλπκν ηεο ιέμεο «δψν». Ζ 
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ππσλπκία είλαη κηα ζρέζε κεηαβαηηθή, θαζψο κεηαβαίλεη απφ ην πην θάησ επίπεδν, 

πνπ είλαη ην είδνο ηεο «γάηαο», ζην πην πάλσ επίπεδν, πνπ είλαη ε γεληθφηεξε 

θαηεγνξία «δψν». Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο κε βάζε ηελ ππσλπκία 

κπνξεί λα έρεη πνιιά επίπεδα, απφ ην πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη εηδηθφ κέρξη ην πην 

γεληθφ θαη αθεξεκέλν (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο˙ Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 

279). 

Έλαο άιινο ηξφπνο λα θαζνξηζηνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα νη ελλνηαθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ιεμεκάησλ, είλαη κε θξηηήξην ηελ αλάιπζή ηνπο ζε ζεκαζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά (meaning components). Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη αιιηψο 

ιεμηθή απνζχλζεζε (componential analysis). Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο 

κηαο ιέμεο ζε ειάρηζηεο ζεκαζηαθέο κνλάδεο, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ παξάγεη ηε 

ζεκαζία κηαο ιέμεο (Lyons, 1999: 129). 

Ο ζεκειησηήο ηεο ιεμηθήο απνζχλζεζεο, ν Hjelmslev (1946), βαζίζηεθε ελ κέξεη 

ζηελ αξρή ηνπ Saussure φηη «νη ζεκαζίεο ησλ ζεκείσλ δνκνχλ ηελ άκνξθε κάδα ησλ 

ζθέςεσλ θαη απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ησλ γεληθφηεξσλ λνεκάησλ» 

(Μπακπηληψηεο, 1985: 51). Θεψξεζε πσο κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαιχνπκε ηα θσλήκαηα 

ζε ειάρηζηα δηαθνξνπνηεηηθά (θσλνινγηθά) ραξαθηεξηζηηθά, παξφκνηα κπνξνχκε λα 

αλαιχζνπκε θαη ηηο ζεκαζίεο ζε ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (φ.π.: 56). 

Ο Hjelmslev ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν figurae (θσλήκαηα, ζεκαζίεο) γηα λα 

αλαθεξζεί ζηα πνηθίια ζηνηρεία κνξθήο, ηηο ειάρηζηεο κνλάδεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα 

ζεκαίλνληα ζε θάζε θπζηθή γιψζζα, ηνλ νπνίν αληηπαξέβαιε κε ηνλ φξν glossemes 

(γισζζήκαηα). Με ηνλ δεχηεξν απηφ φξν αλαθεξφηαλ ζηα ζηαζεξά ειάρηζηα 

δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαξηίδνπλ ηα κνξθηθά ζρήκαηα 

(ζεκαηλφκελα) θάζε γιψζζαο (φ.π.). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ιέμε κπνξεί λα νξηζηεί επαθξηβψο βάζεη θάπνησλ 

ζεκειηαθψλ ζεκαζηαθψλ ή πξσηαξρηθψλ (primes) ζπζηαηηθψλ. Ζ πεξηγξαθή απηνχ 

ηνπ είδνπο ησλ ιεμηθψλ ζεκαζηψλ ελέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο νηθνλνκίαο, εθφζνλ 

βαζίδεηαη ζε κηθξφηεξν αξηζκφ ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζπλδπάδνληαη 

πνηθηινηξφπσο πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ηηο ιέμεηο ησλ αλζξψπηλσλ γισζζψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε «άλδξαο» ζπλαπνηειείηαη απφ έλα ζχκπιεγκα 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο : +δψν, +αλζξψπηλν νλ, +ζειαζηηθφ, +αξζεληθφ, +ελήιηθνο 

θ.ά. Απφ ηελ άιιε, ε ιέμε «γπλαίθα» ηαπηίδεηαη κε ηέζζεξα απφ ηα πέληε παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, φκσο, δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο έλα απφ απηά (+ζειπθφ θαη φρη 

+αξζεληθφ) (Καηή, 2009: 209). 
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ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη έρεη απιή 

θαη θνκςή κνξθή, δηακνξθψλεη κηα ζεσξία θαζνιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ιχλεη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ 

ζπλφισλ θαη πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ ζεκαζηνινγηθήο 

ακθηζεκίαο (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 282-283). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηεο ζεκαζίαο δέρηεθε εληνλφηαηε θξηηηθή, θπξίσο, δηφηη κέζσ απηήο ηεο 

αλάιπζεο δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ πιήξσο φιεο νη έλλνηεο ησλ ιέμεσλ, 

δεδνκέλνπ φηη πξνζειψλεηαη ζηα εληνλφηεξα θαη εκθαλέζηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

ρσξίο λα δηεξεπλά ζε πην αθεξεκέλν επίπεδν θαη λα ζπλππνινγίδεη πηζαλέο 

ακθηζεκίεο θαη πνιπζεκίεο (Πήηα, 1998: 181). 

1.4.3. Σα ζεκαζηνινγηθά πεδία 

Πέξα, φκσο, απφ ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ιέμεσλ ζε 

ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν θιάδνο ηεο εκαζηνινγίαο έρεη κειεηήζεη θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο ζε ζεκαζηνινγηθά πεδία. Ο Trier (1931) ζην 

έξγν ηνπ «Der deutsche Wortschatz im Sinnbeitk des Verstandes» εηζήγαγε ηε ζεσξία 

ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεδίνπ (field theory). Βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηνπ Saussure, πνπ 

απνδέρεηαη φηη ε ζεκαζία εληάζζεηαη ζε έλα ζχλνιν παξαδεηγκαηηθψλ ζρέζεσλ 

(Μπακπηληψηεο, 1985: 51) ή ελαιιαθηηθά φηη ε ιέμε απνθηά ζεκαζία κφλν κέζα απφ 

ην «ζχλνιν ησλ αληηζέζεσλ πνπ δηαηεξεί κε φιεο ηηο άιιεο ιέμεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην 

πεδίν» (πκεσλίδνπ-Υξηζηίδνπ, 1998: 118). 

Λφγσ ηνπ φηη νη ηδέεο πξνυπάξρνπλ ησλ ιέμεσλ θαη αληαλαθινχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν Trier ππεξαζπίζηεθε ηελ άπνςε φηη ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε 

ππάξρνπλ θαηαξράο νξγαλσκέλα θάπνηα ελλνηνινγηθά πεδία ή φπσο ηα νλφκαζε 

«ςεθηδσηά ζπλδπαζκέλσλ ελλνηψλ πνπ θαιχπηνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηελ 

νπνία ε αλζξψπηλε εκπεηξία δηακνξθψλεη ζε ελλνηνινγηθή κνλάδα» (πκεσλίδνπ-

Υξηζηίδνπ, 1998: 118). ε δεχηεξν επίπεδν ππάξρνπλ ηα ιεμηθά πεδία, δειαδή, 

ζχλνια νξγαλσκέλα ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο πνπ είλαη ζρεκαηηζκέλα απφ ην 

ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα ελλνηνινγηθά πεδία. Γηέθξηλε, δειαδή, ηα 

πεδία ζε ελλνηνινγηθά, πνπ είλαη νξγαλσκέλα ζχλνια ζην επίπεδν ηεο ζθέςεο θαη ζε 

ιεμηθά, πνπ είλαη νξγαλσκέλα ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο (φ.π.: 120). 

Σν ζχλνιν ηνπ ιεμηινγίνπ κηαο γιψζζαο απνηειείηαη απφ ηελ άξζξσζε φισλ ησλ 

επηκέξνπο ιεμηθψλ πεδίσλ θαη ηε κεηέπεηηα έληαμή ηνπο ζε ιεμηθά πεδία 
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(πκεσλίδνπ-Υξηζηίδνπ, 1998: 118). Οη ιέμεηο κέζα ζην πεδίν πνπ αλήθνπλ 

βξίζθνληαη ζε ζρέζε ζηελήο αιιειεμάξηεζεο. Κάζε ιέμε πξνζδηνξίδεηαη 

ζεκαζηνινγηθά απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηηο ζπγγελείο ιέμεηο θαη κε ην 

ζχλνιν. Ζ ιέμε απνθηά ζεκαζία κφλν εθφζνλ βξεζεί ζην θαηάιιειν ζεκαζηνινγηθφ 

πεδίν. Έμσ απφ απηφ δελ πθίζηαηαη θαλ ζεκαζία. Γειαδή, ε ιέμε αθνινπζεί ηε 

γεληθφηεξε ηδηφηεηα πνπ έρνπλ φια ηα ζεκεία (βαζηθφο ζεκεηνινγηθφο λφκνο), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε αμία θάζε ζεκείνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ζην ζχλνιν 

(Μπακπηληψηεο, 1985: 52). Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε «ιεπθφ» αλήθεη ζην 

ζεκαζηνινγηθφ πεδίν ησλ ρξσκάησλ, βξίζθεηαη ζε ζρέζε ππσλπκίαο κε ηνλ φξν 

«ρξψκα» θαη ζε ζρέζε θιηκαθσηήο αλησλπκίαο κε ηε ιέμε «καχξν». 

Μάιηζηα, ν Trier ηζρπξίδεηαη πσο θακηά απφ ηηο ιέμεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε δελ είλαη απνκνλσκέλε θαη απνθνκκέλε. 

«Υπάξρνπλ νη ζπγγελείο ζεκαζηνινγηθά ιέμεηο πνπ καδί κε ηε δεδνκέλε ιέμε ζπλζέηνπλ 

έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν, ην Wortfeld ή sprachliches Zeinchenfeld» (Μπακπηληψηεο, 

1985: 51). Σν ζεκαζηνινγηθφ πεδίν, δειαδή, απνηειεί έλα ζχλνιν ιέμεσλ, νη νπνίεο 

σο επί ην πιείζηνλ δελ είλαη εηπκνινγηθά ζπγγελείο, νχηε ζπλδένληαη κε 

ςπρνινγηθνχο ζπλεηξκνχο, αιιά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζνχλ καδί, θαιχπηνπλ 

κηα επξεία ζεκαζηνινγηθή πεξηνρή, πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ αλζξψπηλε 

εκπεηξία (πκεσλίδνπ-Υξηζηίδνπ, 1998: 118). 

Έηζη, ην «ζχκπαλ ησλ ζεκαζηψλ θάζε θπζηθήο γιψζζαο κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε 

κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ζχλνια ζεκαζηψλ (άξα θαη ιέμεσλ), πνπ πεξηγξάθνπλ ηα 

γλσξίζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή θαιχηεξα ηεο 

αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο θαη λνεηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνπο 

θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο ελ ιφγσ γιψζζαο» (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). Απηά ηα 

κηθξά ή κεγάια ζχλνια ζεκαζηψλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηα 

απνηεινχλ ηα ζεκαζηνινγηθά πεδία. ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη φξνη ζπγγέλεηαο 

(εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο), ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο (πξφζσπν, ρέξη, πφδη), ηα 

ρξψκαηα, ε ρισξίδα θαη ε παλίδα, νη γεσγξαθηθνί φξνη, θαζψο θαη νη πνηθίινη ηξφπνη 

αληίιεςεο θαη γλψζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ (φξνη αηζζήζεσο ζεκαληηθνί, δνμαζηηθά 

ξήκαηα θ.ά.) (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). 

Οη ζέζεηο ηνπ Trier πξνήγαγαλ ηηο γισζζνινγηθέο γλψζεηο πεξί παξαδεηγκαηηθήο 

ζεκαζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ιέμεσλ, φκσο, επηθξίζεθαλ ηδηαίηεξα, δηφηη νη 

δηάθνξεο θπζηθέο γιψζζεο δελ θσδηθνπνηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

κε απνηέιεζκα λα κελ ζπκπίπηνπλ απφιπηα ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα πεξηνρή 
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ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). Σα ζεκαζηνινγηθά πεδία θαη’ 

νπζίαλ «δελ έρνπλ μεθάζαξε δνκή, νχηε είλαη εχθνιν λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηνπ ελφο 

απφ ην άιιν» (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 281). 

1.4.4. Η έλλνηα ηεο πξνηαζηαθήο ζεκαζίαο 

Απφ ηελ άιιε, ε Φξαζηηθή/ Πξνηαζηαθή εκαζηνινγία κειεηά ηε γλψζε ησλ 

ζπζηεκαηηθψλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ζεκαζία ζε ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ 

θαη θξάζεσλ (Λεθάθνπ, 2014). Γηαθξίλεηαη ζηελ θπξίσο πξνηαζηαθή θαη ηελ ππεξ-

πξνηαζηαθή. Ζ ζεκαζία κηαο πξφηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ  Lyons, είλαη «ην πξντφλ 

ηφζν ηεο ιεμηθήο, φζν θαη ηεο γξακκαηηθήο ζεκαζίαο, δειαδή, ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ζπληαθηηθψλ ιεμεκάησλ θαη ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ πνπ ζπλδένπλ ζπληαγκαηηθά έλα 

ιέμεκα κε έλα άιιν» (Lyons, 1997: 180). 

Ο ίδηνο, ζε άιιε κειέηε ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη εθφζνλ κηα πξφηαζε ζπληίζεηαη απφ 

ιέμεηο, ε εκαζηνινγία ηεο πξφηαζεο ζεσξεί δεδνκέλν πσο ε ζεκαζία κηαο ζχλζεηεο 

έθθξαζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζεκαζηψλ ησλ επηκέξνπο ζπλζεηηθψλ 

ηεο βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλζεηηθφηεηαο (principle of compositionality) (Lyons, 1999: 

233). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξνηαζηαθή ζεκαζία είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

επί κέξνπο ζπζηαηηθψλ ηεο πξφηαζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά δηαηάζζνληαη 

(Βεινχδεο, 2005: 49) ή απινχζηεξα, φηη νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 

κηα πξφηαζε ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαζία ηεο. 

Ο ππξήλαο κηαο πξφηαζεο είλαη κηα «έθθξαζε κε κνξθή, ηεο νπνίαο ε ζεκαζία 

ηαπηίδεηαη κε ην ινγηθφ ηεο πεξηερφκελν» (Lyons, 1999: 233). Μηα πξφηαζε έρεη λφεκα 

εθφζνλ ππφθεηηαη ζε «ζπλζήθεο αιεζείαο» (truth conditions), δειαδή, εθφζνλ 

είκαζηε ζε ζέζε λα επαιεζεχζνπκε ή λα δηαςεχζνπκε ην πεξηερφκελφ ηεο 

(Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 287). ην πιαίζην ηεο εκαζηνινγίαο έρεη κειεηεζεί ν 

θαζνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ, θάησ απφ ηηο νπνίεο νη πξνηάζεηο θαζίζηαληαη αιεζείο ή 

ςεπδείο. Καη απηφ, γηαηί ε γλψζε ηεο ζεκαζίαο κηαο πξφηαζεο ζπλεπάγεηαη ηε γλψζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλζεθψλ αιεζείαο πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη έλαο θφζκνο, 

πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε λα ηζρχεη ζε απηφλ (Βεινχδεο, 2005: 43). Γηα λα είλαη ην 

πεξηερφκελν κηαο πξφηαζεο αιεζέο, πξέπεη φιεο νη ινγηθέο ζπλεπαγσγέο λα είλαη 

αιεζείο (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 287-288). Ζ έιιεηςε ή παξαβίαζε ηνπ ινγηθνχ 

λνήκαηνο νδεγεί ζε πξνηάζεηο πνπ ειιείπνληαη ινγηθνχ λνήκαηνο ή είλαη 

ζεκαζηνινγηθά κε απνδεθηέο. Δμαηξνχληαη, βεβαίσο, νη πεξηπηψζεηο κεηαθνξηθήο 
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ρξήζεο ηεο γιψζζαο, φπνπ ηα πάληα κπνξνχλ λα εηπσζνχλ κέζα ζηα θαηάιιεια 

ζπκθξαδφκελα (Μπακπηληψηεο, 1985: 79-80). 

Σα είδε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο 

πξνηάζεηο βάζεη ηεο ζεσξίαο ησλ ζπλζεθψλ αιεζείαο είλαη ε ζπλεπαγσγή, ε 

ζπλσλπκία, ε ηαπηνινγία, ε αληίθαζε, ε αληίζεζε θαη ε ζχλζεζε. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλεπαγσγήο (entailment), κία πξφηαζε ζπλεπάγεηαη 

δεζκεπηηθά κηα δεχηεξε πξφηαζε, εάλ θαη εθφζνλ ε αιήζεηα (ή αιεζεηαθφηεηα) ηεο 

πξψηεο δηαζθαιίδεη ηελ αιήζεηα (ή αιεζεηαθφηεηα) ηεο δεχηεξεο. Απηφ ζεκαίλεη θαη 

φηη ε κε αιεζεηαθφηεηα ηεο πξψηεο δηαζθαιίδεη ηε κε αιεζεηαθφηεηα ηεο δεχηεξεο. 

Ζ ζπλεπαγσγή κπνξεί λα ζεσξεζεί πεξίπησζε πξνηαζηαθήο ππσλπκίαο (π.ρ. Ο 

άληξαο κνπ, ν Γηάλλεο, είλαη λαπηηθφο> Δίκαη παληξεκέλε/ ν Γηάλλεο είλαη άληξαο 

κνπ θιπ.) (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 288). 

Ζ ζπλσλπκία (synonymy) ή παξάθξαζε είλαη έλα αθφκε είδνο ζεκαζηνινγηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ πξνηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζρέζε δχν πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ην ίδην 

ζχλνιν ζπλεπαγσγψλ ή ε κία ζπλεπάγεηαη ηελ άιιε (φ.π.). Δίλαη, κε άιια ιφγηα, ε 

απφδνζε ηεο ίδηαο αθξηβψο πξφηαζεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Απφ ηελ άιιε, φηαλ ζε κηα πξφηαζε ην ίδην λφεκα επαλαιακβάλεηαη κε 

δηαθνξεηηθέο ιέμεηο, έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο ηαπηνινγίαο ή αλαιπηηθήο πξφηαζεο 

(π.ρ. Κάζε άλζξσπνο είλαη άλζξσπνο). ηαλ, δειαδή, κηα πξφηαζε αλαγθαζηηθά είλαη 

αιεζήο εμαηηίαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο, ή δηαθνξεηηθά, φηαλ ε αιήζεηα κηαο πξφηαζεο 

δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε κηιάκε γηα ηαπηνινγία. Ζ αιήζεηα ησλ 

ηαπηνινγηψλ είλαη αλαγθαζηηθή θαη δελ είλαη δπλαηφ λα ηελ αξλεζνχκε (Φηιηππάθε-

Warburton, 1992: 288-289). 

Αληίζεην θαηλφκελν απφ ηελ ηαπηνινγία είλαη απηφ ηεο αληίθαζεο (contradiction). 

Γχν πξνηάζεηο ιέγνληαη αληηθαηηθέο, φηαλ ε κία ζπλεπάγεηαη ην ςεχδνο ηεο άιιεο 

θαη αληίζηξνθα, δειαδή, φηαλ δελ κπνξνχλ θαη νη δχν λα είλαη (ηαπηφρξνλα) αιεζείο 

ή ηαπηφρξνλα ςεπδείο (Μηθξφ Λεμηθφ Φηινζνθηθψλ ξσλ). Δπνκέλσο, κηα πξφηαζε 

είλαη αληηθαηηθή, φηαλ είλαη αλαγθαζηηθά ςεπδήο εμαηηίαο ηνπ λνήκαηνο ησλ 

γισζζηθψλ ηεο ζπζηαηηθψλ (π.ρ. Ο παηέξαο ηνπ δελ είλαη άληξαο). Ζ ιέμε παηέξαο 

έρεη ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ αξζεληθνχ, πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε ιέμε άληξαο. κσο, ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «είλαη» κε ην αξλεηηθφ 

«δελ» απνξξίπηεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αληίθαζε, δειαδή, απνηειείηαη απφ 

ινγηθή αζπκβαηφηεηα κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνηάζεσλ (Φηιηππάθε-

Warburton, 1992: 289). 
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Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη νη αληίζεηεο πξνηάζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν δελ 

κπνξνχλ λα είλαη (ηαπηφρξνλα) αιεζείο, αιιά, κπνξνχλ λα είλαη (ηαπηφρξνλα) 

ςεπδείο (Μηθξφ Λεμηθφ Φηινζνθηθψλ ξσλ). Σέινο, ζηηο ζπλζεηηθέο πξνηάζεηο, ε 

αιήζεηα ηεο πξφηαζεο δελ πξνθχπηεη αλαγθαζηηθά απφ ην λφεκα ησλ ζηνηρείσλ-

ιέμεσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, αιιά, απφ ην εάλ ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλεπαγσγέο ηεο 

(Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 289). 

Οη παξαδεηγκαηηθέο ζρέζεηο ησλ πξνηάζεσλ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε 

πξνηαζηαθή ζεκαζία πνπ απνξξέεη απφ ην ινγηθφ λφεκα ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

πξφηαζεο θαη ζεσξείηαη απνθνκκέλε θαη αλεμάξηεηε απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Απφ ηελ 

άιιε, νη ζπληαγκαηηθέο ζρέζεηο είλαη νη ζρέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο κε 

άιιεο πξνηάζεηο, κε ην γισζζηθφ θαη κε ην εμσγισζζηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

ζπληαγκαηηθέο πξνηαζηαθέο ζρέζεηο ζπλζέηνπλ ηελ ππεξ-πξνηαζηαθή ή δηα-

πξνηαζηαθή ή θεηκεληθή ζεκαζία (Μπακπηληψηεο, 1985: 25-26). Ο Lyons θάλεη 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο πξνηαζηαθήο ζεκαζίαο θαη ηεο ζεκαζίαο θεηκέλνπ θαη 

ππνζηεξίδεη πσο ε δηάθξηζε απηή απνηειεί ηελ θχξηα δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ 

εκαζηνινγίαο θαη Πξαγκαηνινγίαο (φ.π.: 16). 

πγθεληξσηηθά, ζα ιέγακε πσο ε εκαζηνινγία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

πξσηίζησο ζηε ζηαζεξή, θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

απφ θνηλνχ κνηξάδνληαη νη ζπλνκηιεηέο. Μειεηά ην ξεηφ λφεκα, δειαδή, ηε ζεκαζία 

φζσλ εθθέξνληαη ξεηά (Λεθάθνπ, 2014). Γελ γίλεηαη, φκσο, θακηά δηάθξηζε κεηαμχ 

πξνηαζηαθήο ζεκαζίαο θαη ινγηθνχ/ πεξηγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απηή είλαη 

πξνθαλψο κηα πεξηνξηζκέλε άπνςε ηφζν γηα ηελ πξνηαζηαθή ζεκαζία, φζν θαη γηα ηε 

θχζε ηεο γιψζζαο (Lyons, 1999: 261). Γη’ απηφ θαη ε εκαζηνινγία δέρηεθε ηζρπξή 

θξηηηθή, θαζψο «εθιακβάλεη ηε γιψζζα σο φξγαλν αλαπαξάζηαζεο -θαη αθφκε 

ζηελφηεξα- αληηγξαθήο ηνπ θφζκνπ» (Καηή, 2012: 86). Αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε 

απηφ πνπ νη ζπλνκηιεηέο ελλννχλ, παξαβιέπνληαο απηφ πνπ κπνξεί λα ππνλννχλ. Σν 

ππφξξεην λφεκα κειεηά ν θιάδνο ηεο Πξαγκαηνινγίαο, ηνλ νπνίν ζα αλαιχζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα. 
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1.5. Ο θιάδνο ηεο Πξαγκαηνινγίαο 

1.5.1. Οξηνζέηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Πξαγκαηνινγίαο 

Ο φξνο Πξαγκαηνινγία (Pragmatics) πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «πξάγκαηα» 

θαη αλαθέξεηαη ζε «φζα (πξάγκαηα) θάλνπκε κε ηε γιψζζα θαη επνκέλσο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα θάλνπκε» (Sbisà & Turner, 2013: 1). Σν 1938, ν 

θηιφζνθνο Charles Morris ζην έξγν ηνπ «Foundations of the Theory of Signs» 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν Πξαγκαηνινγία. Λίγν αξγφηεξα, ην 1953, ν θηιφζνθνο ηεο 

γιψζζαο Wittgenstein ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε ζεκαζία κηαο ιέμεο ή ελφο 

εθθσλήκαηνο ζα κπνξνχζε ζπρλά λα ηαπηηζηεί κε ηε ρξήζε ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Lyons, «ζαθψο ππάξρεη θάπνην είδνο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε» 

(Lyons, 1997: 161). Βαζηζκέλνη ζηε ζεσξία ηνπ Wittgenstein, νη θηιφζνθνη John 

Austin («How to do things with words», 1962), Paul Grice («Logic and 

conversation», 1965) θαη John Searle («Expression and meaning», 1969) αλέπηπμαλ 

ηνλ θιάδν ηεο Πξαγκαηνινγίαο, πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηεο εκαζηνινγίαο θαη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 νξηνζεηείηαη σο απηφλνκνο θιάδνο (Μπέιια, 2015: 21˙ 

Παπαειηνχ, 2016: 124). 

Πξψηνο ν Austin επηδίσμε λα ακθηζβεηήζεη ηελ άπνςε φηη «ε κφλε θηινζνθηθά 

ελδηαθέξνπζα ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο είλαη ε δηαηχπσζε αιεζψλ ή ςεπδψλ θξίζεσλ», 

αιιά θαη φηη «νη πξνηάζεηο έρνπλ ζεκαζία κφλν αλ εθθξάδνπλ επαιεζεχζηκεο ή 

δηαςεχζηκεο ινγηθέο πξνηάζεηο» (Lyons, 1999: 263). πσο αλαθέξεη ε Καηή, ν ίδηνο 

θαη νη ζπλερηζηέο ηνπ αληέθξνπζαλ ηελ ηδέα φηη ε γιψζζα αλαθέξεηαη ζηνλ θφζκν 

κέζσ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίζηαζε ρξήζεο ηνπο θαη 

πξνζέγγηζαλ ηελ νκηιία σο θνηλσληθή πξάμε. Έηζη, ζπγθξφηεζαλ ηνλ θιάδν ηεο 

Πξαγκαηνινγίαο πνπ κειεηά «ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλάγνπκε ην λφεκα ελφο 

εθθσλήκαηνο κε βάζε ην ηη γλσξίδνπκε γηα ηελ θνηλσληθή θαη θπζηθή πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη γηα ηα ιεθηηθά ζπκθξαδφκελα» (Καηή, 2012: 86). Ζ ίδηα, ζε 

πξνγελέζηεξε κειέηε ηεο, ππνζηεξίδεη φηη ειάρηζηε κνλάδα αλάιπζεο ηεο 

πξνζέγγηζήο ηνπο είλαη ε ιεθηηθή πξάμε, ε νπνία κπνξεί λα αλαιπζεί απφ ηελ άπνςε 

ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζθνπνχ πνπ θάζε νκηιεηήο επηδηψθεη λα επηηχρεη, π.ρ. αίηεκα, 

πξνζθνξά, ππφζρεζε θιπ. (Καηή, 2009: 230). 

ην πιαίζην ηεο Πξαγκαηνινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «εθθψλεκα», κε ηνλ 

νπνίν ελλννχκε θάζε ηκήκα ιφγνπ πνπ εθθσλείηαη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή απφ έλαλ 
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νκηιεηή θαη βξίζθεηαη αλάκεζα απφ δχν δηαδνρηθέο παχζεηο (ζησπέο) (Καλάθεο, 

2007: 61). Ο φξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθεξζνχκε «είηε ζηε 

δηαδηθαζία (ή δξαζηεξηφηεηα) ηεο εθθψλεζεο είηε ζηα πξντφληα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

(ή δξαζηεξηφηεηαο)» (Lyons, 1999: 262). Καλνληθά, αλήθεη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

ελψ γηα ηνλ γξαπηφ ζα ηαίξηαδε ν φξνο «εγγξαθή». κσο, επεηδή ν φξνο «εθθψλεκα» 

είλαη πην ζαθήο, ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε θαη γηα ηηο δπν κνξθέο ιφγνπ, ηφζν γηα ηνλ 

πξνθνξηθφ, φζν θαη γηα ηνλ γξαπηφ (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 267). 

Έλα εθθψλεκα δειψλεη «νπνηνδήπνηε γισζζηθφ ζηνηρείν (ιέμε, θξάζε, πξφηαζε 

θιπ.) δηαζέηεη νινθιεξσκέλν λφεκα ζε επίπεδν γισζζηθήο ρξήζεο» (Σζηηζαλνχδε-

Μαιιίδε, 2016: 8). Σα εθθσλήκαηα είλαη νη γισζζηθέο εθθξάζεηο πνπ επηηεινχλ 

ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο (Μπέιια, 2015: 22). Ζ ζεκαζία ελφο εθθσλήκαηνο πεξηιακβάλεη ηε 

ζεκαζία ηεο πξφηαζεο πνπ εθθσλείηαη, αιιά, δελ εμαληιείηαη ζε απηή, θαζψο 

δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο, νη ζπκθξαζηηθνί, θαζνξίδνπλ ην ππφινηπν ηεο ζεκαζίαο 

(Lyons, 1997: 161). Δπνκέλσο, ε επηθνηλσλία παχεη λα απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

απιήο θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο κελπκάησλ κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ. 

Ο Yule δίλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Πξαγκαηνινγία είλαη 

ε κειέηε ηνπ λνήκαηνο ηνπ νκηινχληνο αηφκνπ…θαη ε κειέηε ηεο ζπκθξαζηηθήο 

ζεκαζίαο» (Yule, 2006: 10). Ζ Πξαγκαηνινγία, δειαδή, επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ 

ηεο ζηε κειέηε ηεο ζεκαζίαο, φπσο απηή κεηαδίδεηαη θαηά ηελ επηθνηλσλία απφ ηνλ 

πνκπφ θαη εξκελεχεηαη απφ ηνλ δέθηε. Δπνκέλσο, αζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ 

αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ πιεπξψλ ελφο εθθσλήκαηνο, παξά κε ην λφεκα ησλ ίδησλ 

ησλ ιέμεσλ ή ησλ εθθξάζεσλ ηνπ εθθσλήκαηνο. Κη αθφκε, επεξεάδεηαη απφ απηφ 

πνπ ελλννχλ νη νκηιεηέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκθξαζηηθφ πιαίζην θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ην πιαίζην απηφ επεξεάδεη ην θάζε εθθψλεκα. 

Δπηπιένλ, είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζηελ επηθνηλσλία «κεηαδίδνληαη 

πεξηζζφηεξα απφ φζα ιέγνληαη» (Yule, 2006: 10), αθνχ κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη δέθηεο εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ φζα ιέγνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

εξκελεχζνπλ ην λφεκα πνπ ν πνκπφο πξνηίζεηαη λα πεξάζεη. Σέινο, πξφθεηηαη θαη γηα 

ηε κειέηε «ηεο έθθξαζεο ηεο ζρεηηθήο απφζηαζεο» (φ.π.). Απηφ ζεκαίλεη πσο ε 

απφζηαζε ή ε εγγχηεηα αλάκεζα ζηνπο ζπλνκηινχληεο επεξεάδεη ην παξαγφκελν 

κήλπκα. 

Με άιια ιφγηα, ην λφεκα πνπ παξάγεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δελ 

εμαξηάηαη κφλν «απφ ηα κνξθήκαηα πνπ ηε ζπλζέηνπλ ή ηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο, αιιά 



35 
 

θαη απφ ην πιαίζην εθθνξάο ηεο. Δπηπιένλ, ν ηξφπνο νκηιίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε 

ζρέζε πνπ έρεη θάπνηνο κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ή ηηο λφξκεο πνπ επηβάιιεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζπλζήθε. Η κειέηε, επνκέλσο, ηεο πεξίπινθεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν παξάγεηαη, είλαη έξγν ηεο 

Πξαγκαηνινγίαο» (Παπαειηνχ, 2016: 22). 

χκθσλα κε ηνλ Καξπνχδν (2010: 100), ην πεξηερφκελν, ην λφεκα θαη ην χθνο 

ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ θαζνξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζπλνκηιηαθέο 

ζπλζήθεο θαη ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ δηαιφγνπ. Ο ίδηνο ζπγθαηαιέγεη ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, άιινηε πεξηζζφηεξν άιινηε 

ιηγφηεξν, ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ, ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ, αιιά θαη ηελ εξκελεία 

ηνπο, ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο, ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ 

θνηλσληθή ζέζε, ηε κφξθσζε, ηε γεσγξαθηθή πνηθηιία, ηηο εθάζηνηε πξνζέζεηο, ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζθνπνχο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ζπλνκηινχλησλ 

αηφκσλ. 

πγθεληξσηηθά, ε Πξαγκαηνινγία κειεηά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ 

ηχπσλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπο «εηζάγνληαο ηνλ παξάγνληα άλζξσπν» (Yule, 2006: 11). 

Μειεηά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην γισζζηθφ ή εμσγισζζηθφ ζπκθξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ επηδξά ζηελ πξφζιεςε θαη εξκελεία κηαο πξφηαζεο, φπσο απηή 

πξαγκαηψλεηαη σο εθθψλεκα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε ρσξνρξνληθή πεξίζηαζε 

(Καξπνχδνο, 2010: 100). Αζρνιείηαη κε «ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο» θαη επνκέλσο «αληηιακβάλεηαη ηε γισζζηθή ρξήζε σο 

επηθνηλσληαθή δξάζε» (Μπέιια, 2015: 13,22). 

Κχξηεο ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Πξαγκαηνινγίαο 

απνηεινχλ ην θείκελν, ε δείμε, ε αλαθνξά, ε πξνυπφζεζε, νη γισζζηθέο πξάμεηο, ην 

ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα, ε γισζζηθή επγέλεηα θαη ην ιεθηηθφ ρηνχκνξ. Οη έλλνηεο 

απηέο αλαιχνληαη ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα. 

1.5.2. Κείκελν θαη πεξηθείκελν  

Καηά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο νκηιεηέο, ε ζεκαζία παξάγεηαη φρη κφλν ζην 

ιεμηθφ θαη πξνηαζηαθφ επίπεδν, αιιά θαη ζην θεηκεληθφ. πσο πξνείπακε, νη 

ζπληαγκαηηθέο πξνηαζηαθέο ζρέζεηο ζπλζέηνπλ ηελ ππεξ-πξνηαζηαθή/ δηα-

πξνηαζηαθή ή θεηκεληθή ζεκαζία, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά «κηα επηπιένλ 

θιηκάθσζε θαη έλα πξντφλ ηεο πξνηαζηαθήο ζεκαζίαο» (Μπακπηληψηεο, 1985: 25-26). 
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Ζ βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ ζεκαζίαο πξφηαζεο θαη ζεκαζίαο θεηκέλνπ είλαη φηη ε 

πξψηε δελ εμαξηάηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα (context), ελψ ε δεχηεξε «απνηειεί 

εθάζηνηε ηε ραξαθηεξηζηηθή ρξήζε νξηζκέλεο θαηεγνξίαο ζεκαζηψλ πξφηαζεο (π.ρ. ησλ 

πξνηάζεσλ θξίζεσο ή ησλ εξσηεκαηηθψλ πξνηάζεσλ») (φ.π.: 24). 

Ο Γνχηζνο ππνζηεξίδεη πσο «ην θείκελν απνηειεί πάληνηε ην γισζζηθφ απνηχπσκα 

κηαο επξχηεξεο επηθνηλσληαθήο πξάμεο, έλα ίρλνο ηνχ ηη ζπλέβε αλάκεζα ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ιφγνπ θαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απνδέθηεο» (Γνχηζνο, 

2012: 77). χκθσλα κε ηε Μεηζηθνπνχινπ, «ην θείκελν (text) ζπληζηά πιηθή 

πξαγκάησζε ηνπ ιφγνπ, δειαδή, είλαη ην ζχλνιν ησλ θξάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

λνεκαηηθή απηνηέιεηα θαη ζπλνρή» θαη «ζπληζηνχλ έλα θνηλσληθά νξηνζεηεκέλν 

κήλπκα» (Μεηζηθνπνχινπ, 2000). Κάζε θείκελν δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν ζπληάζζεηαη, δειψλνληαο ηφζν ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, φζν 

θαη ηηο έλλνηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο κεηέρνληεο ζε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο. 

Γειαδή, πεξηέρεη ζηνηρεία απφ ηηο επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λνήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσγισζζηθέο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα 

πάξεη ηε κνξθή πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ θεηκέλνπ, δηαιφγνπ ή κνλνιφγνπ 

(Υαηδεζαββίδεο & Υαηδεζαββίδνπ, 2016: 109). 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα γισζζηθή ελφηεηα θείκελν, είλαη απαξαίηεην λα 

εμαζθαιίδνληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο: α) λα έρεη θαζνξηζκέλα φξηα, ηα νπνία 

δχλαληαη λα αλαγλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηθνηλσλία, β) λα έρεη εζσηεξηθή 

ζπλνρή, γ) λα ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε ηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή, νη πξνζέζεηο ηνπ 

νκηινχληνο πξνζψπνπ θαη νη θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο λα είλαη 

αλαγλσξίζηκεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηθνηλσλία, δ) λα έρεη λφεκα, δειαδή, 

ηα λνήκαηα πνπ πεξηέρεη ε γισζζηθή ελφηεηα λα είλαη αλαγλσξίζηκα φρη κφλν απφ 

ζεκαζηνινγηθή άπνςε, αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ησλ λνεκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθνηλσληαθή ζπλζήθε, ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ην θείκελν (φ.π.: 172). 

Ζ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ έρεη πεξηγξαθεί σο δνκή αλψηεξεο ηάμεο απφ ηελ πξφηαζε 

θαη σο δηαδηθαζία ελ εμειίμεη, πνπ ελζσκαηψλεη ζπκθξαζηηθνχο παξάγνληεο (θπξίσο 

ην ζπλνκηιηαθφ θείκελν). Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, θαζψο 

ην θείκελν είλαη ηαπηφρξνλα ην «πιηθφ θείκελν», δειαδή, ην θαηαγεγξακκέλν ή 

ειεθηξνληθήο κνξθήο πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο γξαθήο θαη ην θαηαγξάςηκν πξντφλ ηνπ 

ζπλνκηιηαθνχ ιφγνπ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, νη κειεηεηέο πξνζεγγίδνληαο έλα 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=184
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=326


37 
 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν θάλνπλ ιφγν γηα «θείκελν ηνπ ζπγγξαθέα/νκηιεηή» θαη γηα 

«θείκελν ηνπ αλαγλψζηε/αθξναηή» (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). 

Ζ πξψηε κνξθή θεηκέλνπ είλαη ην πιήζνο ησλ λνεηηθψλ θεηκέλσλ (ζρεδίσλ), ην 

πξντφλ ηεο ζθέςεο θαη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα/ νκηιεηή, πνπ θαηαιήγεη λα 

γίλεη «πιηθφ θείκελν». Με ηνλ φξν «πιηθφ θείκελν» ελλννχκε κηα ζεκαζηνινγηθή 

ελφηεηα, αλεμάξηεηε απφ κέγεζνο, πνπ θσδηθνπνηείηαη ζε πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο 

ππεξβαίλεη δνκηθά, ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαδφκελα, είλαη νκνηνγελήο 

πθνινγηθά θαη ζεκαδεχεηαη απφ νξηζκέλα ζπλεθηηθά γισζζηθά ζηνηρεία. Ζ δεχηεξε 

κνξθή, ην «θείκελν ηνπ αλαγλψζηε/ αθξναηή» είλαη ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

«θεηκέλνπ ηνπ ζπγγξαθέα/ νκηιεηή» πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην κπαιφ ηνπ αλαγλψζηε/ 

αθξναηή, θαζψο δηαβάδεη ην «πιηθφ θείκελν». Δίλαη φιε ε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη ν αλαγλψζηεο/ αθξναηήο λα ελεξγνπνηήζεη ηα γισζζηθά θαη ηα 

ζπκθξαζηηθά δεδνκέλα ηνπ «πιηθνχ θεηκέλνπ», ψζηε λα θαηαιήμεη ζε κηα εξκελεία 

(φ.π.). 

χκθσλα κε ηνπο Γεσξγαθνπνχινπ θαη Γνχηζν, νη ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλνη 

ζπλδπαζκνί γισζζηθψλ κνλάδσλ «κε λφεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη ζεκειηαθά απφ ηε 

ρξήζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο» απνηεινχλ ην θείκελν θαη ζθνπφ έρνπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ πνηθίιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 

2011: 27). Γεληθφηεξα, ηα θείκελα, πξνθνξηθά ή γξαπηά, «ζπληίζεληαη ζθφπηκα απφ 

ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο σο δηαθξηηά ζχλνια κε θαζνξηζκέλε αξρή θαη ηέινο» (Lyons, 

1999: 293). Γηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο-είδε (genres), κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

ζπλέληεπμε, ε έθζεζε ηδεψλ, ε δηαθήκηζε, ην άξζξν εθεκεξίδαο, ην αλέθδνην, ην 

δηήγεκα, νη νδεγίεο ρξήζεο ελφο αληηθεηκέλνπ, ε ζπληαγή καγεηξηθήο θιπ. «Η 

αληίιεςε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο…νξίζηεθε σο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία κε θεηκεληθή 

δνκή πνιηηηζκηθά θαη ηδενινγηθά πξνζδηνξηζκέλε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάθνξνπο 

ζθνπνχο ζε δηάθνξα ζπγθεηκεληθά πιαίζηα» (Μεηζηθνπνχινπ, 2000). 

Βάζε ελφο θεηκέλνπ είλαη ε θεηκεληθή πξφηαζε. Μηα απιή ζπλέλσζε/ παξάζεζε 

πξνηάζεσλ, αζχλδεησλ κεηαμχ ηνπο, δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θείκελν. 

Αληίζεηα, έλα θείκελν πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηε ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην 

απνηεινχλ, δειαδή, απφ ηε ζπλνρή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ. Ζ ζπλνρή πνπ πξέπεη λα 

πιεξνί έλα θείκελν αθνξά ηφζν ηε κνξθή, φζν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη 

δηαθξίλεηαη αληίζηνηρα ζε ζπλνρή κνξθήο (cohesion) θαη ζπλνρή πεξηερνκέλνπ 

(coherence) (Μπακπηληψηεο, 1985: 84). Ζ ζπλνρή ή ζπλδεηηθφηεηα, άιισζηε, είλαη 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=24
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=334
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θαη ην ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο πξνηάζεηο ζε εθθσλήκαηα θαη ηελ 

πξνηαζηαθή ζεκαζία ζε θεηκεληθή. 

Ζ ζπλνρή κνξθήο αθνξά ηε ζχλδεζε ησλ ιέμεσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ 

θξάζεηο, ησλ θξάζεσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνηάζεηο, ησλ πξνηάζεσλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πεξηφδνπο ιφγνπ, ησλ πεξηφδσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ παξαγξάθνπο, 

κέρξη ην θείκελν λα νινθιεξσζεί. Υσξίο ζπλνρή κνξθήο δελ πθίζηαληαη ζπλεθηηθνί 

αξκνί, άξα, δελ πθίζηαηαη ιφγνο. Με απηφ ην είδνο ζπλνρήο γίλεηαη ηαρχηεξα ε 

κεηάβαζε απφ ηε κηα ηδέα ζηελ άιιε. Οη θπξηφηεξνη κεραληζκνί ζπλνρήο είλαη ε 

ρξήζε δηαξζξσηηθψλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ε ρξήζε αλησλπκηψλ, ε επαλάιεςε ιέμεσλ 

ή θξάζεσλ θαη ε ρξήζε ιέμεσλ κε λνεκαηηθή ζπγγέλεηα ή ζπλάθεηα (Δκκαλνπήι 

θ.ζπλ., 2015: 31-32). 

Ζ ζπλνρή πεξηερνκέλνπ ή ζπλεθηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηδεψλ 

θαη ησλ επηκέξνπο λνεκάησλ, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη ζηελφηαηα, ψζηε απξφζθνπηα 

λα επηηπγράλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην έλα λφεκα ζην άιιν. Ζ ζπλεθηηθφηεηα 

επηηπγράλεηαη φηαλ ηα λνήκαηα δηέπνληαη απφ ινγηθή αιιεινπρία θαη λνεκαηηθή 

ζπλάθεηα, δειαδή, ηα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζπλδένληαη λνεκαηηθά/ ινγηθά, νη ηδέεο 

δηαξζξψλνληαη κε ινγηθή ή θπζηθή (ρσξνρξνληθή) ζεηξά (φ.π.: 34). 

Κάζε θείκελν, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ δηαηξείηαη ζε κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο 

θεηκεληθέο κνλάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο έρεη εζσηεξηθή ζπλνρή θαη 

ζπλεθηηθφηεηα θαη αλαιχεηαη ζε κηθξφηεξεο γξακκηθά δηαηεηαγκέλεο κνλάδεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα κπζηζηφξεκα δηαηξείηαη ζε θεθάιαηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηαηξνχληαη ζε αθνινπζίεο παξαγξάθσλ, νη παξάγξαθνη ζε αθνινπζίεο θεηκεληθψλ 

πξνηάζεσλ θιπ. (Lyons, 1999: 293). 

Οη πξνηάζεηο πνπ απνηεινχλ ην θείκελν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ 

πεξηθεηκεληθά θαηάιιειν ηξφπν (φ.π.). Απηφ ζπλεπάγεηαη, θαηαξράο, πσο ην θείκελν 

ζεσξείηαη ζπζηαηηθφ ελφο επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο (πεξηθεηκέλνπ) κέζα ζην νπνίν 

παξάγεηαη. Απφ ηελ άιιε, ζπλεπάγεηαη πσο ην πεξηθείκελν εμαξηάηαη απφ ην θείκελν 

ην νπνίν πιαηζηψλεη, ην δηακνξθψλεη θαη δηακνξθψλεηαη απφ απηφ (Μπακπηληψηεο, 

1985: 82). Ζ δηαδηθαζία λα απνθηήζεη ην εθθψλεκα ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα ζε 

ζρέζε κε ην πεξηθείκελν, δειαδή, ε πεξηθεηκελνπνίεζε ηνπ εθθσλήκαηνο, είλαη ην 

ζηνηρείν εθείλν, άιισζηε, πνπ δηαθξίλεη ην εθθψλεκα απφ ηελ πξφηαζε. Σν 

πεξηθείκελν θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηε ζεκαζία ελφο εθθσλήκαηνο, εθφζνλ «θαζηζηά 

ζαθέο πνηα πξφηαζε εθθσλήζεθε (αλ πξάγκαηη εθθσλήζεθε), πνηα ινγηθή πξφηαζε 
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εθθξάζηεθε (αλ εθθξάζηεθε) θαη φηη ε εμεηαδφκελε ινγηθή πξφηαζε εθθξάζηεθε κε 

θάπνην είδνο πξνζιεθηηθήο δχλακεο θαη φρη κε θάπνην άιιν» (Lyons, 1999: 293-294). 

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ εγθιείνληαη ζε θείκελα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο έθηαζεο, 

φιεο νη πξνηάζεηο πνπ ζπλαπνηεινχλ ην θείκελν ζρεηίδνληαη κε ην πεξηθείκελν ηνπ 

εθθσλήκαηνο θαη θαζνξίδνληαη απφ απηφ. χκθσλα κε ηνλ Γνχηζν (2012: 84), ην 

πεξηθείκελν (context) πεξηιακβάλεη ην πεξηζηαζηαθφ πεξηθείκελν, ην πνιηηηζκηθφ, ην 

ζπγθείκελν θαη ην γλσζηαθφ πεξηθείκελν. 

Σν πεξηζηαζηαθφ πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο επηθνηλσλίαο (ην 

ζθεληθφ), ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ξφισλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο (φ.π.: 

73). Αθφκε, πεξηιακβάλεη ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ηηο ηαμηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαθνξέο ησλ ζπλνκηιεηψλ, ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θνηλσληθή ζέζε, ηε κφξθσζε, 

ηε γεσγξαθηθή πνηθηιία, ηηο εθάζηνηε πξνζέζεηο ησλ νκηινχλησλ, ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηνπο, θαζψο θαη ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε (Καξπνχδνο, 2010: 100). 

Σν πνιηηηζκηθφ πεξηθείκελν ή πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη ζηε γισζζηθή θνηλφηεηα 

φπνπ ιακβάλεη ρψξα έλα επηθνηλσληαθφ γεγνλφο, ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ κειψλ ηεο, «ζηηο λφξκεο ηνπο, δειαδή, ζην ηη είλαη επηηξεπηφ απφ ηα κέιε ηεο θαη 

ζηα γισζζηθά γεγνλφηα ή ζηηο γισζζηθέο πξάμεηο ηεο θνηλφηεηαο» (Γεσξγαθνπνχινπ 

& Γνχηζνο, 2011: 54). Σν ζπγθείκελν απνηειεί ην θείκελν πνπ πξνεγήζεθε θαη ην 

θείκελν πνπ έπεηαη. Πξφθεηηαη γηα ηα ιεγφκελα γισζζηθά ζπκθξαδφκελα θαη είλαη ην 

επξχηεξν γισζζηθφ πεξηθείκελν (φ.π.). Σέινο, ην γλσζηαθφ ή γλσζηηθφ πεξηθείκελν 

ζπκπεξηιακβάλεη «ηηο γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο ζχλνιν αλαγλσξίζηκσλ 

ζπκβάζεσλ, θαλφλσλ θαη θνηλψλ παξαδνρψλ, ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε γεληθέο παξαδνρέο θαη πξνζδνθίεο» (Γνχηζνο, 2012: 84). 

Σν πεξηθεηκεληθφ πιαίζην ελφο θεηκέλνπ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν 

χθνπο ηνπ (register), ην νπνίν πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο, θαηάιιειεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε. Σν επίπεδν χθνπο, ν ηφλνο ή θιεηδί ηεο επηθνηλσλίαο θαλεξψλεη ηηο 

«δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπκβάλ θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε 

φ,ηη δηακείβεηαη» (φ.π.: 81). Βνεζά ζην λα θαηαλνήζνπκε φηη ε γιψζζα, ζηελ 

πξνθνξηθή θαη γξαπηή ηεο κνξθή, πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πεξηθείκελν. χκθσλα κε 

ηνπο Halliday θαη Hasan (1989), ην επίπεδν χθνπο αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζρέηηζε 

λνεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε θαη θαζνξίδνληαη απφ ηα αθφινπζα πεξηθεηκεληθά 
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ζηνηρεία: Α. Σν «πεδίν» (field), πνπ αθνξά ηνλ ζθνπφ ηεο εθθνξάο ιφγνπ σο 

επηθνηλσληαθήο πξάμεο θαη θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Β. 

Σνλ «ζπλνκηιηαθφ ξφιν» (tenor), πνπ θαζνξίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ηε ζηάζε 

ηνπο. Γ. Σνλ «ηξφπν» (mode) εθθνξάο ηνπ ιφγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο (Μεηζηθνπνχινπ, 2000). 

Κάπνηνη κειεηεηέο δηαθξίλνπλ ηα επίπεδα χθνπο ζε θιεηζηά θαη αλνηρηά. ηα 

πξψηα ε γιψζζα είλαη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε, ελψ ζηα δεχηεξα φρη. Τπάξρνπλ 

αλνηρηά επίπεδα χθνπο, ζηα νπνία ε γιψζζα δελ είλαη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε. ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο, αιιά θαη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη 

απφ ην πεξηθεηκεληθφ πιαίζην. Έηζη, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα απιφ, γιαθπξφ, πςειφ, 

νηθείν, επίζεκν, κεηθηφ, ρηνπκνξηζηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη εηξσληθφ επίπεδν χθνπο 

(Δκκαλνπήι θ.ζπλ., 2015: 85-87˙ Μεηζηθνπνχινπ, 2000). 

Σν χθνο, ινηπφλ, ελφο θεηκέλνπ απνηειεί ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηα 

πνιιαπιά θαη πνηθίια κέζα πνπ ε ίδηα ηνχ παξέρεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη λα 

επηθνηλσλήζεη ην κήλπκά ηνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δμαξηάηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε θαη πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή θαη ηνλ ζπλδπαζκφ 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. ηε δεκηνπξγία 

ηδηαίηεξνπ χθνπο ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ηα ζρήκαηα ιφγνπ, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

παξά «γισζζηθέο ηδηνξξπζκίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζπλήζσο απφ ηε ρξήζε ζπληαθηηθψλ 

ζρεκάησλ θαη ζεκαζηψλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα» (Υαηδεζαββίδεο & 

Υαηδεζαββίδνπ, 2016: 181). Σα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ απαληψληαη ζπρλφηεξα είλαη ε 

αλαδίπισζε, θαηά ηελ νπνία κηα ιέμε ή θξάζε επαλαιακβάλεηαη ακέζσο, ε εηξσλεία 

(ε ρξήζε ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ ηελ αληίζεηε ζεκαζία απφ 

απηή πνπ δίλεηαη κε ηε ιέμε), αιιά θαη ε έιιεηςε, ε παξάιεηςε, δειαδή, ιέμεσλ ή 

θξάζεσλ πνπ είλαη εχθνια ελλννχκελεο. Αθφκε, ε ιηηφηεηα, φηαλ αληί ηεο ιέμεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζεηή ηεο κε άξλεζε, ε κεηαθνξά (κε θπξηνιεμία), ε κεησλπκία 

(ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ αληί ηνπ δεκηνπξγήκαηνο), ε παξνκνίσζε, ν 

πιενλαζκφο, ε ρξήζε ιέμεσλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ απφδνζε 

λνήκαηνο. Σέινο, ε πξνζσπνπνίεζε (ε απφδνζε ηδηνηήησλ ησλ εκςχρσλ ζε άςπρα 

φληα), ε ζπλεθδνρή (ε ρξήζε ηνπ ελφο αληί ησλ πνιιψλ νκνίσλ), ην ππεξβαηφ (ε 

παξεκβνιή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ιέμεσλ αλάκεζα ζε δπν ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη 
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λνεκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ζηελά) θαη ε ππεξβνιή, δειαδή, ε ρξήζε ιέμεσλ ή 

θξάζεσλ πνπ μεπεξλνχλ ζεκαζηνινγηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα (φ.π.: 182). 

1.5.3. Η έλλνηα ηεο δείμεο  

Ζ Πξαγκαηνινγία ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηερληθφ φξν «δείμε» (deixis), πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην ξήκα δείρλσ θαη δειψλεη πσο κέζσ ηεο γιψζζαο «δείρλνπκε θάηη». Κάζε 

γισζζηθή έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα δείμνπκε θάηη, νλνκάδεηαη δεηθηηθή 

έθθξαζε. Σν ζχζηεκα ησλ δεηθηηθψλ εθθξάζεσλ είλαη νξγαλσκέλν γχξσ απφ ην 

δεηθηηθφ θέληξν, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην νκηινχλ πξφζσπν. Σν δεηθηηθφ θέληξν 

ζπκπίπηεη ηππηθά κε ην «εγψ», ην «εδψ» θαη ην «ηψξα» ηνπ εθθσλήκαηνο (ego, hinc 

et nunc) (Καλάθεο, 2007: 215). Απηφ ζεκαίλεη πσο ν νκηιεηήο «έρνληαο ηνλ ξφιν ηνπ 

εγψ, ζπζρεηίδεη ηα φζα ιέεη κε ην πξφζσπφ ηνπ, ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη θαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παξάγεη ην εθθψλεκα, ζπζρεηίδεη, δειαδή, ηα πάληα κε 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ πξννπηηθή» (Μπέιια, 2015: 49). Δπνκέλσο, ε δείμε είλαη κνξθή 

αλαθνξάο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην ζπκθξαζηηθφ πιαίζην ηνπ νκηινχληνο 

πξνζψπνπ θαη νη δεηθηηθέο εθθξάζεηο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ δείρλνπλ εγγχηεηα 

θαη απφζηαζε ζε ζρέζε κε ην δεηθηηθφ θέληξν, ην νπνίν πξνθαλψο ελαιιάζζεηαη 

αλάινγα κε ην πνηνο κηιά (Culperer & Haugh, 2014: 22˙ Yule, 2006: 17). 

Ο Lyons (1977) έδσζε έλαλ εκπεξηζηαησκέλν νξηζκφ ηεο δείμεο, ππνζηεξίδνληαο 

πσο κε ηνλ φξν ελλννχκε «ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ, 

αληηθεηκέλσλ, γεγνλφησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ, γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο ή ζηα 

νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρέζε κε ηα ρσξνρξνληθά ζπκθξαδφκελα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ζπληεξνχληαη απφ ηελ πξάμε εθθψλεζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηή, 

ραξαθηεξηζηηθά, ελφο νκηιεηή θαη ηνπιάρηζηνλ ελφο αθξναηή» (Καλάθεο, 2007: 192). 

Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ζπλάγεηαη πσο ε χπαξμε δεηθηηθψλ θαηεγνξηψλ δείρλεη 

μεθάζαξα φηη ην πιήξεο λφεκα ελφο εθθσλήκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ 

νκηιεηή, αιιά θαη ηνλ ρσξνρξφλν κέζα ζηνλ νπνίν εμειίζζεηαη (Φηιηππάθε-

Warburton, 1992: 299). 

Γεδνκέλεο ηεο «εγσθεληξηθφηεηαο» ηεο θαηάζηαζεο εθθψλεζεο, ν νκηιεηήο, κε 

αθεηεξία ην δεηθηηθφ θέληξν, δειαδή, ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ηνπνζεηεί ηηο νληφηεηεο 

ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη σο πξνο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο 

είλαη ε δηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, κε βάζε ηηο νπνίεο ε 

δείμε δηαθξίλεηαη ζε πξνζσπηθή, ηνπηθή θαη ρξνληθή αληίζηνηρα (Μπέιια, 2015: 49). 
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Ζ πξνζσπηθή δείμε έρεη μερσξηζηή ζέζε ζηε γισζζηθή επηθνηλσλία, αθνχ 

αλαθέξεηαη ζηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ (participant roles) ζην επηθνηλσληαθφ 

γεγνλφο. πκπεξηιακβάλεη ηνλ νκηιεηή, ηνλ αθξναηή θαη ηξίηα πξφζσπα πνπ «δελ 

παίδνπλ ηνλ ξφιν νχηε ηνπ νκηιεηή, νχηε ηνπ αθξναηή» (Καλάθεο, 2007: 194). Ζ 

δεηθηηθή δήισζε ηνπ πξνζψπνπ ζηηο θπζηθέο γιψζζεο ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε ζηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ ζε ηξία πξφζσπα (α΄, β΄, γ΄) θαη ζηελ 

θιηηηθή κνξθνινγία ηεο ξεκαηηθήο θαηάιεμεο (Μπέιια, 2015: 52). 

ην πεδίν ηεο πξνζσπηθήο δείμεο, νη δεηθηηθέο εθθξάζεηο δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

πεξηεθηηθή θαη κε πεξηεθηηθή ρξήζε ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε 

ηνπ πξψηνπ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ, πνπ δεκηνπξγεί ακθηζεκίεο. Γειαδή, ππάξρεη ε 

πεξίπησζε κε ηε ιέμε «εκείο» ν νκηιεηήο λα ελλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ καδί κε άιια 

άηνκα ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζπλνκηιεηή (απνθιείνλ εκείο), αιιά θαη ε 

πεξίπησζε λα ελλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ καδί κε άιια άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ ζπλνκηιεηή (εγθιείνλ εκείο) (Yule, 2006: 20). 

Έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ δείμεσλ είλαη «ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα θσδηθνπνηνχλ θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηλσληθνχο 

ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο» (Μπέιια, 2015: 54). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ε ρξήζε ηνπ πιεζπληηθνχ επγελείαο κπνξεί λα δειψλεη ηεξαξρηθή ζρέζε, 

έιιεηςε νηθεηφηεηαο ή άιινπ είδνπο απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ. 

Με ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθήο δείμεο ππνδειψλεηαη ε ζρεηηθή ζέζε πξνζψπνπ θαη 

πξαγκάησλ (Yule, 2006: 20). Βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ δείμεσλ είλαη «ν 

εληνπηζκφο ησλ νληνηήησλ αλαθνξάο ηνπο ζηνλ ρψξν ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ νκηιεηή 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθθψλεζεο» (Μπέιια, 2015: 54). Ο ηνπηθφο εληνπηζκφο κπνξεί λα 

είλαη δεηθηηθφο ή κε δεηθηηθφο (απφιπηνο) αλάινγα κε ην εάλ γίλεηαη ζε ζρέζε ή φρη 

κε ην δεηθηηθφ θέληξν, δειαδή, κε ηνλ νκηιεηή (φ.π.: 55). 

ηηο ηνπηθέο δεηθηηθέο εθθξάζεηο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

δεηθηηθέο αλησλπκίεο θαη ηα επηξξήκαηα (π.ρ. εδψ, εθεί), εθθξάζεηο εληνπηζκνχ (π.ρ. 

απηφ, εθείλν) θαη ξήκαηα θίλεζεο (π.ρ. πεγαίλσ, έξρνκαη) (Καλάθεο, 2007: 199). 

χκθσλα κε ηνλ Yule, ε ςπρνινγηθή απφζηαζε «ελδέρεηαη λα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε αιεζηλά πξαγκαηνινγηθή βάζε ηεο ηνπηθήο δείμεο» (Yule, 2006: 22). 

Δπνκέλσο, ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ καο απφ θπζηθήο απφςεσο 

ηείλνπκε λα ηα αληηκεησπίδνπκε σο θνληηλά θαη απφ ςπρνινγηθήο απφςεσο θαη ην 

αληίζηξνθν. 
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Αθφκε, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε πσο ν εληνπηζκφο ελφο αληηθεηκέλνπ αλαθνξάο 

απφ ηελ νπηηθή ηνπ νκηιεηή κπνξεί λα είλαη θπζηθφο, αιιά θαη λνεηηθφο ή 

ςπρνινγηθφο. Γειαδή, «ελδέρεηαη ν νκηιεηήο λα ρξεζηκνπνηεί ην ηνπηθφ επίξξεκα 

«εδψ» πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη έλαλ ρψξν κε φξνπο ςπρνινγηθήο εγγχηεηαο θαη φρη 

θπζηθήο» (Καλάθεο, 2007: 201). 

Απφ ηελ άιιε, ε ρξνληθή δείμε ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ρξνληθφ 

εληνπηζκφ ησλ εθθσλεκάησλ, εθθξάδνληαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηελ εγγχηεηα 

ή ηελ απφζηαζε απφ ην δεηθηηθφ θέληξν. ε αληίζεζε κε ηνλ ρψξν, πνπ είλαη απηφο 

θαη αληηθεηκεληθά κεηξήζηκνο, νη έλλνηεο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο 

ιεηηνπξγνχλ κεηαθνξηθά (Μπέιια, 2015: 58). Κη απηφ, γηαηί ππάξρεη ε ρξνληθή δείμε, 

ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε έλα ζεκείν αλαθνξάο, δειαδή, αλαθέξεηαη ζην εδψ θαη 

ηψξα ηνπ εθθσλήκαηνο. Κη απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ θαη «νη κεραληζκνί δήισζεο ηνπ 

απφιπηνπ εκεξνινγηαθνχ θαη σξνινγηαθνχ ρξφλνπ» (Καλάθεο, 2007: 204). 

Οη ρξνληθέο δηαθξίζεηο γίλνληαη κε ρξνληθέο δεηθηηθέο εθθξάζεηο, φπσο ηα ρξνληθά 

επηξξήκαηα (π.ρ. ηψξα, ηφηε, ρηεο, ζήκεξα), νξηζκέλα επίζεηα (π.ρ. πεξαζκέλνο, 

εξρφκελνο) θαη κε ηνλ ξεκαηηθφ ή γξακκαηηθφ ρξφλν. πρλά θαη ηνπηθέο εθθξάζεηο 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ρξνληθνχ εληνπηζκνχ, απνδεηθλχνληαο θαη εληζρχνληαο 

ηελ θνηλή ςπρνινγηθή βάζε ηνπ ρσξνρξφλνπ (φ.π.). 

Πνιινί γισζζνιφγνη ζπγθαηαιέγνπλ ζηηο θαηεγνξίεο δείμεο ηελ θνηλσληθή, αιιά 

θαη ηελ θεηκεληθή. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ «θσδηθνπνηνχλ 

θνηλσληθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο», νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ελψ ε θεηκεληθή δείμε ζπλίζηαηαη 

«ζηε κεηαθνξηθή ρξήζε νξηζκέλσλ ηνπηθψλ θαη ρξνληθψλ δεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά ζε θεηκεληθά απνζπάζκαηα πνπ έπνληαη ή πξνεγνχληαη 

ζηνλ ιφγν» (Μπέιια, 2015: 62). 

πκπεξαζκαηηθά, κε ηνλ φξν «δείμε» ελλννχκε πσο ν γισζζηθφο ρξήζηεο 

εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηα ζπκθξαδφκελα πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη ηα 

εθθσλήκαηα. 

1.5.4. Η έλλνηα ηεο αλαθνξάο 

ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε δείμε είλαη ε έλλνηα ηεο αλαθνξάο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αξραία ειιεληθή ιέμε «ἀλαθνξά» (=ζπζρέηηζε). Πξφθεηηαη γηα κηα πξάμε, κε ηελ 

νπνία ν νκηιεηήο ή ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γισζζηθέο εθθξάζεηο «γηα λα δψζεη 
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ηε δπλαηφηεηα ζην αθξναηήξην ή ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ λα ηαπηνπνηήζεη θάηη» (Yule, 

2006: 26). ηε γισζζνινγία, ε αλαθνξά εθιακβάλεηαη σο «ε ζρέζε αλάκεζα ζε δχν 

γισζζνινγηθά ζηνηρεία, φπνπ ε εξκελεία ηνπ αλαθνξηθνχ, θαηά θάπνην ηξφπν, 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ εξκελεία απηνχ πνπ έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο» (Huang, 

2000: 1, φπ. αλαθ. ζην Culpeper & Haugh, 2014: 30). Με άιια ιφγηα, ε αλαθνξά 

ζπλδέεηαη κε ηε ζρέζε ελφο γισζζηθνχ ζεκείνπ κε φ,ηη απηφ εθπξνζσπεί φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νκηιεηή ζε θάπνηα εθθψλεζε. πλδέεη ηε ζεκαζία κε ην 

αληηθείκελν αλαθνξάο (referent) (Μπακπηληψηεο, 1985: 86). 

Οη γισζζηθέο εθθξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν αλαθνξάο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ νλνκάδνληαη αλαθνξηθέο εθθξάζεηο 

(referring expressions) (Καλάθεο, 1997: 193). Οη αλαθνξηθέο εθθξάζεηο ζρεηίδνληαη 

κε έλα ζεκείν αλαθνξάο, δειαδή, κε κηα κνλάδα θεηκέλνπ ή λνήκαηνο πνπ έρεη 

πξνεγνπκέλσο εθθξαζηεί (Culpeper & Haugh, 2014: 30). Σα πεξηζζφηεξα 

εθθσλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ζπλνκηιία πεξηγξάθνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ζπλνκηιεηψλ. Ζ αλαθνξά ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε δηάθνξα κέζα, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο θπζηθέο γιψζζεο (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 

296). Μπνξεί λα είλαη θχξηα νλφκαηα (names) (π.ρ. αίμπεξ), νξηζηηθέο νλνκαηηθέο 

θξάζεηο (π.ρ. ην λεζί) ή αφξηζηεο (π.ρ. έλαο άληξαο) θαη αλησλπκίεο (π.ρ. απηφο). Οη 

αφξηζηεο θαη νη νξηζηηθέο αλαθνξηθέο εθθξάζεηο κπνξεί λα έρνπλ «ηαπηνπνηήζηκα 

θπζηθά αληηθείκελα αλαθνξάο, δειαδή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε κηαο θπζηθά παξνχζαο νληφηεηαο», κπνξεί, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη γηα ηελ πεξηγξαθή νληνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο δελ ππάξρνπλ (Yule, 2006: 26-

27). 

Ζ έλλνηα ηεο αλαθνξάο ζπλδέεηαη αθελφο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νκηιεηή, αθεηέξνπ 

κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηφ πνπ ππνζέηεη πσο νη απνδέθηεο ήδε 

γλσξίδνπλ. Γειαδή, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα επηηπρεκέλε αλαθνξά, είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ λα ζπλάγεη ην αληηθείκελν αλαθνξάο 

πνπ ν νκηιεηήο έρεη ζην κπαιφ ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα απηή ηνπ αθξναηεξίνπ νλνκάδεηαη 

ζπλαγσγή. Σα κέιε ηεο ίδηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνχ 

θαίλεηαη λα έρνπλ ζπλάςεη κεηαμχ ηνπο ελφο είδνπο ζχκβαζε, πνπ πηζαλφλ ηνχο θάλεη 

λα ππνζέηνπλ πσο νη αλαθνξηθέο εθθξάζεηο κπνξνχλ λα δειψλνπλ κφλν πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηεο (φ.π.: 26-29). 
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κσο, ε ηθαλφηεηα ηνπ δέθηε λα ηαπηνπνηήζεη ηα αληηθείκελα αλαθνξάο πνπ 

επηδηψθεη ν πνκπφο, δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαθνξηθψλ 

εθθξάζεσλ, δειαδή, ζην γισζζηθφ ζπκθξαζηηθφ πιαίζην πνπ ηηο ζπλνδεχεη, αιιά 

θαη ζην εμσγισζζηθφ. Πξφθεηηαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθθσλείηαη έλα 

ηκήκα ιφγνπ θαη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη αλαθνξηθέο εθθξάζεηο πξέπεη λα 

εξκελεπζνχλ (φ.π.: 30-31). 

Ζ έλλνηα ηεο αλαθνξάο, επνκέλσο, δελ εθθξάδεη απιά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζεκαζίαο κηαο θξάζεο θαη ελφο πξάγκαηνο (ή πξνζψπνπ), αιιά, απνηειεί θνηλσληθή 

πξάμε, θαηά ηελ νπνία ν νκηιεηήο ππνζέηεη φηη ε θξάζε πνπ επέιεμε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ηαπηνπνηήζεη έλα πξάγκα ή έλα πξφζσπν ζα εξκελεπζεί βάζεη 

ηεο δηθήο ηνπ πξφζεζεο. Γειαδή, ν νκηιεηήο θάζε θνξά ππνζέηεη πσο ην αθξναηήξην 

ζα ζπλεξγαζηεί θαη δελ ζα παξεξκελεχζεη ηηο γισζζηθέο εθθξάζεηο ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλαθνξάο. Ζ ηθαλφηεηα 

άκεζεο αλαγλψξηζεο ηνπ ζθνπνχκελνπ αληηθεηκέλνπ αλαθνξάο κέζσ ηεο ζπλαγσγήο 

δείρλεη έλα είδνο θνηλήο γλψζεο, θαζψο θαη κηα θνηλσληθή εγγχηεηα-ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ζπλνκηινχλησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαθνξά ζεσξείηαη επηηπρήο (φ.π.: 

32,34). 

1.5.5. Η έλλνηα ηεο πξνϋπόζεζεο 

Δθηφο, φκσο απφ ηελ έλλνηα ηεο αλαθνξάο, ζηελ Πξαγκαηνινγία ππάξρεη θαη ε 

έλλνηα ηεο πξνυπφζεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην λφεκα ηνπ νκηινχληνο αηφκνπ. Οη 

νκηιεηέο, φπσο πξνείπακε, ππνζέηνπλ φηη ην αθξναηήξην γλσξίδεη ήδε θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηελ ψξα ηεο εθθψλεζεο ησλ νκηιεηψλ. Ζ πξνυπφζεζε αθνξά 

κηα ππφζεζε ηνπ νκηιεηή θαηά ηελ παξαγσγή ελφο εθθσλήκαηνο (Καλάθεο, 2007: 

218) θαη είλαη «θάηη πνπ ν νκηιεηήο ζεσξεί φηη ηζρχεη πξηλ απφ ηελ παξαγσγή ελφο 

εθθσλήκαηνο» (Yule, 2006: 35). Ζ πξνυπφζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Βεινχδε, απνηειεί 

κηα κνλφδξνκε αιεζεηαθή ζρέζε κεηαμχ δχν ινγηθψλ πξνηάζεσλ: απφ ηελ αιήζεηα 

κηαο πξφηαζεο Α επηηξέπεη λα ζπλάγνπκε ηελ αιήζεηα κηαο πξφηαζεο Β (Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο). 

Ζ πξνυπφζεζε δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξα είδε, φπσο ε ππαξθηηθή, θαηά ηελ νπνία ν 

νκηιεηήο ζεσξείηαη φηη «δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ χπαξμε ησλ νληνηήησλ πνπ 

θαηνλνκάδεη (π.ρ. Τν Φ> άξα, ην Φ ππάξρεη)» (Yule, 2006: 37). Αθφκε, ππάξρεη ε 

γεγνλνηηθή πξνυπφζεζε, θαηά ηελ νπνία «ε πιεξνθνξία πνπ πξνυπνηίζεηαη κεηά απφ 
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έλα ξήκα, φπσο ην μέξσ, κπνξεί λα ζεσξεζεί γεγνλφο» θαη «ε ρξήζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο έθθξαζεο ζεσξείηαη φηη πξνυπνζέηεη ηελ αιήζεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

δειψλεηαη ζηε ζπλέρεηα» (π.ρ. Μεηάλησζε πνπ έθπγε> άξα, έθπγε) (φ.π.: 36,38). ηε 

ιεμηθή πξνυπφζεζε «ε ρξήζε κηαο έθθξαζεο κε ηε δεινχκελή ηεο ζεκαζία εξκελεχεηαη 

ζπκβαηηθά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κηα άιιε (κε δεινχκελε) ζεκαζία γίλεηαη 

αληηιεπηή» (π.ρ. Ο Γηψξγνο θαηάθεξε λα θφςεη ην θάπληζκα> άξα, ν Γηψξγνο 

πξνζπάζεζε γηα λα θαηαθέξεη λα ην θφςεη) (φ.π.: 38). 

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θξάζεσλ ππάξρνπλ θαη νη 

δνκηθέο πξνυπνζέζεηο, φπνπ νξηζκέλεο πξνηαζηαθέο δνκέο ζεσξείηαη φηη 

πξνυπνζέηνπλ «κε ηξφπν ζπκβαηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ φηη έλα θνκκάηη απηήο ηεο δνκήο 

εθιακβάλεηαη ήδε σο αιεζέο (π.ρ. Πφηε πέζαλε ε γηαγηά;> άξα, ε γηαγηά πέζαλε)» 

(φ.π.: 39). Μηα άιιε θαηεγνξία πξνυπνζέζεσλ είλαη ε κε γεγνλνηηθή, δειαδή, απηή 

πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν εμαξρήο φηη δελ είλαη αιεζήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ξήκαηα, φπσο θαληάδνκαη, νλεηξεχνκαη, πξνζπνηνχκαη θ.ά. πνπ 

δείρλνπλ φηη απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη δελ είλαη αιεζέο (π.ρ. Ο Γηψξγνο 

πξνζπνηνχληαλ φηη ήηαλ ιππεκέλνο> άξα, δελ ήηαλ ιππεκέλνο). Σέινο, ππάξρεη θαη ε 

αληηγεγνλνηηθή πξνυπφζεζε, πνπ δείρλεη ην αληίζεην ηνπ αιεζηλνχ (π.ρ. Αλ δελ ήκνπλ 

άξξσζηε> άξα, είκαη άξξσζηε) (φ.π.: 40). 

χκθσλα κε ηε Φηιηππάθε-Warburton (1992: 310), ε εθαξκνγή ηεο πξνυπφζεζεο 

ζηνπο πξαγκαηνινγηθνχο ηνκείο κάο δίλεη κελ ηελ επειημία λα ζεσξήζνπκε σο 

πξνυπφζεζε πνιιά πξάγκαηα, φκσο, καο δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνλ ηξφπν 

νξηνζέηεζεο ηνπ κέξνπο ηεο πξφηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνυπφζεζε θαη εθείλνπ 

πνπ εθθξάδεη ηε βεβαίσζε ή ηνλ ηζρπξηζκφ. 

1.5.6. Οη γισζζηθέο πξάμεηο 

Σα εθθσλήκαηα πνπ νη άλζξσπνη παξάγνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ, επηηεινχλ κηα ζεηξά απφ πξάμεηο. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ιεθηηθέο/ γισζζηθέο πξάμεηο, πνπ πξαγκαηψλνληαη κέζσ ηεο 

γιψζζαο θαη αθνξνχλ θάζε θνξά ηελ επηθνηλσληαθή πξφζεζε ησλ αηφκσλ. Ο Άγγινο 

θηιφζνθνο Austin (1962) κε ην βηβιίν ηνπ «How to Do Things with Words», ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν «γισζζηθέο πξάμεηο», δηαηππψλνληαο θαη ηε ζεσξία 

ηνπ γη’ απηέο (Μπέιια, 2015: 72). Πξνζπάζεζε λα δείμεη φηη ε γισζζηθή επηθνηλσλία 

«είλαη πάλσ απ’ φια νκηιεηηθή, ζεηξά πξάμεσλ νκηιίαο θαη φρη απιέο ζεσξεηηθέο 
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δηαπηζηψζεηο ή πεξηγξαθέο» (Μπακπηληψηεο, 1985: 81). Τπνζηήξημε, δειαδή, πσο ε 

ρξεζηκνπνίεζε κηαο γισζζηθήο έθθξαζεο απφ έλαλ νκηιεηή απνηειεί ηελ επηηέιεζε 

κηαο γισζζηθήο πξάμεο (Παπαειηνχ, 2016: 124). 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πεξηζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ην εθάζηνηε εθθψλεκα είλαη 

απηέο πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ εξκελεία ηνπ θαη απνηεινχλ ην γισζζηθφ γεγνλφο. Σν 

γισζζηθφ γεγνλφο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ηα «ζπκκεηέρνληα άηνκα 

δηεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο γιψζζαο κε θάπνην ζπκβαηηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπλ ζε θάπνην απνηέιεζκα» (Yule, 2006: 70). «Η θχζε ηνπ γισζζηθνχ 

γεγνλφηνο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ εξκελεία ελφο εθθσλήκαηνο σο επηηέιεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο πξάμεο» (φ.π.: 59-60). Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα 

εξκελεπζεί κηα γισζζηθή πξάμε είλαη απαξαίηεηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, απφ φζα ην 

εθθψλεκα απφ κφλν ηνπ κάο παξέρεη. 

«Ο Austin ππνζηήξημε φηη θάζε πξάμε νκηιίαο απνηειεί κελ ιεθηηθή ελέξγεηα, αιιά, 

θπξίσο ζπληζηά ιεθηηθή δξάζε πνπ νδεγεί ζε φια φζα θάλνπκε κε ηε γιψζζα 

(δηαπηζηψζεηο, δηαηαγέο, εξσηήζεηο θιπ.)» (Μπακπηληψηεο, 1985: 81). Παξαηήξεζε 

πσο ην νκηινχλ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα εθθψλεκα, αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο 

αιεζείαο ηνπ λνήκαηφο ηνπ, επηηειεί κηα πξάμε, κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδεη ηελ 

άπνςή ηνπ γηα ην πεξηερφκελφ ηεο (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 300). Γηέθξηλε ηηο 

γισζζηθέο πξάμεηο πνπ επηηεινχληαη θαηά ηελ εθθψλεζε θαη ζπλδένληαη άξξεθηα 

κεηαμχ ηνπο ζε ιεθηηθέο, πξνζιεθηηθέο θαη απνιεθηηθέο. 

Καηά ηε ιεθηηθή ή εθθσλεηηθή πξάμε (locutionary act) γίλεηαη παξαγσγή ελφο 

νξζά ζρεκαηηζκέλνπ εθθσλήκαηνο, κηαο θξάζεο κε ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν. 

κσο, ε παξαγσγή ηνπ εθθσλήκαηνο δελ γίλεηαη ηπραία θαη άζθνπα. Γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ επηθνηλσληαθνχ ζθνπνχ (δήισζε ή 

πξνζθνξά). Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξνζιεθηηθήο δηάζηαζεο ησλ γισζζηθψλ 

πξάμεσλ. Ζ πξνζιεθηηθή δηάζηαζε (illocutionary act) εθθξάδεη ηελ πξφζεζε ηνπ 

νκηιεηή θαη πξφθεηηαη γηα ηελ πξάμε πνπ επηηειείηαη θαζψο ιέκε θάηη (in saying) 

(Βεινχδεο, 2005: 55). Αληιεί ηελ ηζρχ ηεο απφ ηελ επηθνηλσληαθή ηζρχ ηνπ 

εθθσλήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα κπνξεί λα πξαγκαησζεί θαη κε κε γισζζηθά κέζα, 

φπσο ρεηξνλνκίεο, γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θιπ. Μάιηζηα, ν επηδησθφκελνο ζθνπφο ή 

αιιηψο ε επηθνηλσληαθή πξφζεζε ηνπ εθάζηνηε πνκπνχ θαηνλνκάδεηαη σο 

πξνζιεθηηθή δχλακε ηνπ εθθσλήκαηνο. Έηζη, ινηπφλ, έξρεηαη ε ηξίηε δηάζηαζε, ε 

απνιεθηηθή, ππεξ-ιεθηηθή ή δηαιεθηηθή πξάμε (perlocutionary act), πνπ πεξηιακβάλεη 

ην πηζαλφ απνηέιεζκα ή αιιηψο ηελ επίδξαζε πνπ ε έθθξαζε ηνπ πνκπνχ κπνξεί λα 
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έρεη ζηνπο δέθηεο ηεο (Yule, 2006: 60-61˙ Μπέιια, 2015: 72-73˙ Παπαειηνχ, 2016: 

124-125). Ζ ηξίηε απηή δηάζηαζε δελ απνηειεί «γισζζηθή νληφηεηα, θαζψο ηα πηζαλά 

ηεο απνηειέζκαηα είλαη εμσγισζζηθά» (Μπέιια, 2015: 73). ηελ Πξαγκαηνινγία ν 

φξνο «γισζζηθέο πξάμεηο» αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηηο πξνζιεθηηθέο, πνπ απνηεινχλ 

θαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο. 

Ζ πξνζιεθηηθή πξάμε πνπ επηηειείηαη, θαηνλνκάδεηαη κε ζαθήλεηα απφ έλαλ 

δείθηε πνπ θάζε εθθψλεκα πεξηιακβάλεη (δείθηεο πξνζιεθηηθήο ηζρχνο). πλήζσο, ν 

δείθηεο απηφο είλαη έλα ξήκα (π.ρ. δεηάσ, ππφζρνκαη, δηαηάδσ) πνπ επηηειεί θάζε 

θνξά ηε γισζζηθή πξάμε ηνπ αηηήκαηνο, ηεο ππφζρεζεο, ηεο δηαηαγήο αληίζηνηρα. Σα 

ξήκαηα απηά θαη θαηά ζπλέπεηα, ηα εθθσλήκαηα ζηα νπνία πεξηέρνληαη, 

θαηνλνκάδνληαη σο επηηειεζηηθά. Σα επηηειεζηηθά ξήκαηα, φκσο, κπνξεί είηε λα 

πεξηέρνληαη ζε έλα εθθψλεκα (ξεηά επηηειεζηηθά=explicit) είηε φρη (κε ξεηά 

επηηειεζηηθά=implicit). Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνζιεθηηθήο δχλακεο ησλ κε ξεηψλ 

επηηειεζηηθψλ πξνυπνζέηεη απαξαηηήησο ηε γλψζε ηνπ πεξηθεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη 

ην ίδην θαη ην απηφ εθθψλεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηηέιεζε 

δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ πξάμεσλ (φ.π.: 74-75). 

Ο Yule (2006: 65) επηζεκαίλεη πσο είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ ελίνηε θάπνηεο 

δπζθνιίεο, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη πάληνηε μεθάζαξν πνην είλαη ην επηηειεζηηθφ 

ξήκα θάπνησλ εθθσλεκάησλ. Κη αθφκε, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ν αληίθηππνο ηεο 

ρξήζεο ησλ ξεηά επηηειεζηηθψλ ξεκάησλ έρεη ζνβαξφηεξν αληίθηππν απφ ηε ρξήζε 

ησλ κε ξεηά επηηειεζηηθψλ. 

Ο καζεηήο ηνπ Austin, ν John Searle, βαζηζκέλνο ζηε ζεσξία ησλ γισζζηθψλ 

πξάμεσλ ηνπ δαζθάινπ ηνπ πξνζδηφξηζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηθαλνπνηεηηθήο επηηέιεζήο 

ηνπο. Γειαδή, πξνζδηφξηζε ηηο ζπλζήθεο «θάησ απφ ηηο νπνίεο νη νκηιεηέο κπνξνχλ λα 

ζεσξήζνπλ φηη νη απνδέθηεο ηνπ εθθσλήκαηφο ηνπο αλαγλσξίδνπλ επαθξηβψο ηε 

ζθνπνχκελε πξνζιεθηηθή δχλακή ηνπ» (Μπέιια, 2015: 76). 

Σα πην ζεκαληηθά πξναπαηηνχκελα, επνκέλσο, θαηά ηνλ Searle είλαη: α) ν ίδηνο ν 

νκηιεηήο λα πξνηίζεηαη λα επηηειέζεη ηε γισζζηθή πξάμε, έηζη ψζηε ν ζπλνκηιεηήο 

λα εθιάβεη επαθξηβψο ηε ζεκαζία θαη ηε δχλακε ηνπ εθθσλήκαηφο ηνπ θαη β) ην ίδην 

ην εθθψλεκα λα είλαη ην θαηάιιειν πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

γισζζηθή πξάμε (φ.π.). 

Έηζη, ν Searle έθαλε ιφγν γηα ζπλζήθεο πεξηερνκέλνπ (propositional content) πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηερφκελν κηαο γισζζηθήο έθθξαζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ππφζρεζε πξέπεη λα αθνξά έλα 
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κειινληηθφ γεγνλφο, ην νπνίν ν νκηιεηήο νθείιεη λα επηηειέζεη (Yule, 2006: 63). 

Αθφκε, ζπκπεξηέιαβε θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπλζήθεο (preparatory 

conditions), πνπ ζα πξέπεη «λα ηζρχνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηθαλφηεηεο, δπλαηφηεηεο θαη ζηάζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ» 

(Μπέιια, 2015: 77). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε κηαο ππφζρεζεο, νη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπλζήθεο είλαη: α) φηη ν δέθηεο επηζπκεί ηελ επηηέιεζε ηεο 

πξάμεο θαη ν πνκπφο έρεη γλψζε απηήο ηεο επηζπκίαο θαη β) φηη ε κειινληηθή πξάμε 

ηνπ πνκπνχ δελ ζπλίζηαηαη ζε θάηη πνπ ζα ζπλέβαηλε έηζη θη αιιηψο. ρεηηθή κε 

απηέο, βεβαίσο, είλαη θαη ε ζπλζήθε εηιηθξίλεηαο ηνπ νκηινχληνο πξνζψπνπ, 

πξνυπνηίζεηαη, δειαδή, φηη νη πξνζέζεηο ηνπ είλαη γλήζηεο. ηελ πεξίπησζε κηαο 

ππφζρεζεο, γηα παξάδεηγκα, ε ζπλζήθε εηιηθξίλεηαο δείρλεη φηη ν πνκπφο πξαγκαηηθά 

πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ηελ ππφζρεζε πνπ έδσζε (Yule, 2006: 63˙ Μπέιια, 2015: 

81). 

Σέινο, ν Searle έθαλε ιφγν θαη γηα ηελ νπζηψδε ζπλζήθε, κε ηελ νπνία ε 

γισζζηθή πξάμε πξνζδηνξίδεηαη. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν νκηιεηήο επηζπκεί ην 

εθθψλεκά ηνπ λα αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Ζ νπζηψδεο ζπλζήθε 

δεζκεχεη ηνλ νκηιεηή θαη ηνλ ππνρξεψλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ ηελ πξάμε, 

φπσο αθξηβψο ηελ εμέθξαζε (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε κηαο ππφζρεζεο, λα ηελ 

πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ, φπσο ηελ ππνζρέζεθε) (Yule, 2006: 63˙ Μπέιια, 2015: 

78). 

Δθφζνλ ηα ξεηά επηηειεζηηθά ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε αλζξψπηλε 

γιψζζα δελ είλαη δπλαηφλ λα απαξηζκεζνχλ, ν Searle πξφηεηλε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ ζε πέληε είδε: ηηο δηαθεξπθηηθέο, ηηο δεισηηθέο, ηηο 

εθθξαζηηθέο, ηηο θαηεπζπληηθέο θαη ηηο δεζκεπηηθέο. 

Οη δηαθεξπθηηθέο γισζζηθέο πξάμεηο (declaratives) επηηπγράλνπλ λα επηθέξνπλ κηα 

αιιαγή ζην πεξηβάιινλ (Yule, 2006: 66). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν νκηιεηήο κέζσ ησλ 

ιέμεσλ αιιάδεη ηνλ θφζκν. Λφγσ ηνπ φηη νη δηαθεξπθηηθέο γισζζηθέο πξάμεηο 

ζπλδένληαη ζηελά κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη ζεζκηθνχο ξφινπο, 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο επηηειεζηηθά ξήκαηα (π.ρ. θεξχζζσ φηη, δειψλσ φηη θιπ.), 

αιιά θαη άιινπο δείθηεο πξνζιεθηηθήο δχλακεο. Έηζη, ην εθθψλεκα απνθηά 

απηνκάησο έλαλ επίζεκν ραξαθηήξα (π.ρ. Σν δηθαζηήξην θεξχζζεη ηνλ 

θαηεγνξνχκελν αζψν) (Μπέιια, 2015: 82). 

Απφ ηελ άιιε, νη δεισηηθέο/ απνθαληηθέο ή βεβαησηηθέο γισζζηθέο πξάμεηο 

(representatives/ assertives) δειψλνπλ απηά πνπ ν νκηιεηήο πηζηεχεη φηη ηζρχνπλ ή φηη 
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δελ ηζρχνπλ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο, ηηο δειψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

ν πνκπφο εθθξάδεη, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηελ επζχλε γηα ην αιεζέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, αιιά, ζε βαζκφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηε ιεμηθή ζεκαζία ηνπ δεισηηθνχ ξήκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηα ιεγφκελά ηνπ (π.ρ. ε 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 105) (Μπέιια, 2015: 79-80˙ Φηιηππάθε-Warburton, 

1992: 302). Με απηφ ην είδνο πξάμεσλ ν νκηιεηήο «θάλεη ηηο ιέμεηο λα ηαηξηάδνπλ κε 

ηνλ θφζκν ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ» (Yule, 2006: 66). 

Ο Searle δηέθξηλε, επίζεο, ηηο εθθξαζηηθέο γισζζηθέο πξάμεηο (expressives), νη 

νπνίεο δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν απφ ην λα δείρλνπλ ηα (ζπλ)αηζζήκαηα ηνπ νκηιεηή 

θαη λα εθθξάδνπλ ηηο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο απηφο βξίζθεηαη (π.ρ. 

ραξά, ιχπε, πφλν, δπζαξέζθεηα θιπ.) (π.ρ. Δηιηθξηλά ιππάκαη…). Με απηέο, ινηπφλ, ν 

νκηιεηήο «εθθξάδεη ηελ ςπρηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

εθθσλήκαηνο» (Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 303). χκθσλα κε ηνλ Yule, κε κηα 

εθθξαζηηθή πξάμε ν νκηιεηήο «θάλεη ηηο ιέμεηο λα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ θφζκν (ησλ 

αηζζήζεψλ ηνπ)» (Yule, 2006: 67). 

ηνλ θαηάινγν ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη θαηεπζπληηθέο 

(directives), ηηο νπνίεο ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί κε ζηφρν πξνηξεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ 

λα πείζεη ή λα θαηεπζχλεη ηνλ αθξναηή λα θάλεη κηα κειινληηθή πξάμε. Μπνξεί λα 

είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Πξφθεηηαη γηα πξνζηαγέο, αηηήκαηα, δηαηαγέο, 

παξαθιήζεηο, κε ηα νπνία ν νκηιεηήο επηδηψθεη «λα πξνζαξκφζεη ηνλ θφζκν ζηα ιφγηα 

ηνπ» (π.ρ. Φέξε κνπ έλα πνηήξη λεξφ) (Μπέιια, 2015: 81). 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη δεζκεπηηθέο γισζζηθέο πξάμεηο (commissives) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα νκηινχληα πξφζσπα πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηνχλ ή λα 

αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνβνχλ κειινληηθά ζε θάπνηα ή θάπνηεο ελέξγεηεο. 

Με απηέο εθθξάδνληαη ξεηά νη πξνζέζεηο ηνπ νκηιεηή θαη κπνξεί λα είλαη 

ππνζρέζεηο, φξθνη, απεηιέο, απνξξίςεηο, αξλήζεηο θ.ά. (π.ρ. Οξθίδνκαη φηη…). Με ηηο 

δεζκεπηηθέο πξάμεηο, ην πξφζσπν πνπ δεζκεχεηαη, ν νκηιεηήο, αλαιακβάλεη λα 

«θάλεη ηνλ θφζκν λα ηαηξηάδεη ζηηο ιέμεηο (κέζσ ηνπ ηδίνπ)» (Yule, 2006: 67). 

Ζ πεληακεξήο δηάθξηζε πνπ έθαλε ν Searle ζηηο γισζζηθέο πξάμεηο είλαη αξθεηά 

ρξήζηκε κεζνδνινγηθά, φκσο, δελ είλαη επαξθήο, αθνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηάμνπκε 

έλα εθθψλεκα ζηε κία ή ζηελ άιιε θαηεγνξία ή θαη ζε πεξηζζφηεξεο, νθείινπκε λα 

ζπλππνινγίζνπκε πνιινχο γξακκαηηθνχο θαη πξαγκαηνινγηθνχο παξάγνληεο 

(Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 304). Ο Searle εμέηαζε, επίζεο, ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο νη γισζζηθέο πξάμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη επηηπρψο θαη δηαηχπσζε ηε ζεσξία 
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ηνπ γηα ηηο ζπλζήθεο επηηπρίαο ηνπο (felicity conditions). Οη ζπλζήθεο απηέο 

απνηεινχλ έλα «πινχζην ζχζηεκα ζπκβαηηθψλ ζεζκψλ θαη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο ιεθηηθήο πξάμεο» (φ.π.: 305). Δπί παξαδείγκαηη, εάλ ε γισζζηθή πξάμε 

αλήθεη ζηηο θαηεπζπληηθέο, ζα πξέπεη ν πνκπφο λα βξίζθεηαη ζε ζέζε ηζρχνο έλαληη 

ηνπ δέθηε θαη ν δεχηεξνο, επίζεο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη απηφ πνπ ηνπ 

δεηείηαη. Δάλ αλήθεη ζηηο δεζκεπηηθέο (π.ρ. ππφζρεζε), ζα πξέπεη ην νκηινχλ 

πξφζσπν λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ππφζρεζή ηνπ, αιιά θαη λα 

γλσξίδεη φηη απηφ πνπ ππνζρέζεθε ήηαλ επηζπκεηφ ζηνλ αθξναηή. 

Μηα άιιε δηάθξηζε ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ είλαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. Οη 

άκεζεο ή επζείεο ρξεζηκνπνηνχλ επηηειεζηηθά ξήκαηα ή άιινπο δείθηεο πξνζιεθηηθήο 

δχλακεο, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ δειψζεηο, εξσηήζεηο ή πξνζηαγέο. Γηα ηηο 

δειψζεηο ρξεζηκνπνηνχλ απνθαληηθέο πξνηάζεηο, γηα ηηο εξσηήζεηο εξσηεκαηηθέο θαη 

γηα ηηο πξνζηαγέο πξνζηαθηηθέο. ηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν, φκσο, απνηειεί ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν, νη απνθαληηθέο, νη εξσηεκαηηθέο θαη νη πξνζηαθηηθέο πξνηάζεηο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηχρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπνκέλσο, έλα 

εθθψλεκα δχλαηαη λα έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο εξκελείεο. Μπνξεί, δειαδή, κηα 

απφθαλζε ή κηα εξψηεζε λα εθθξάδεη πξνζηαγή, έκκεζν αίηεκα ή επγεληθή 

πξνζθνξά (π.ρ. ηε θξάζε «Θέιεηο κηα θαξακειίηζα;» επηηειείηαη ε ιεθηηθή πξάμε 

ηεο εξψηεζεο, φκσο, ζην θαηάιιειν πεξηθείκελν εξκελεχεηαη θαη σο επγεληθή 

πξνζθνξά). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δνκή ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ δελ ζπλάδεη κε ηε ζεκαζία 

ηνπο θαη έλα εθθψλεκα έρεη επηπιένλ εξκελείεο, νη γισζζηθέο πξάμεηο νλνκάδνληαη 

έκκεζεο ή πιάγηεο. Οη πιάγηεο γισζζηθέο πξάμεηο, δειαδή, γίλνληαη θαηαλνεηέο ηφζν 

ζην θπξηνιεθηηθφ, φζν θαη ζην ζπλνκηιηαθψο ππνλννχκελν επίπεδν. Απηφ, βεβαίσο, 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ην πεξηθείκελν ζην νπνίν δηαηππψλεηαη ε εθάζηνηε γισζζηθή 

πξάμε, φζν θαη απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ (Yule, 2006: 68-69˙ 

Μπέιια, 2015: 84-88˙ Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 305). 

Σέινο, θξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε θαη ηελ θαηεγνξία ησλ απεηιεηηθψλ 

γισζζηθψλ πξάμεσλ (Face Threatening Acts- FTAs), φξν πνπ εηζήγαγαλ νη Brown 

θαη Levinson [(1978) 1987]. Οη γισζζηθέο απηέο πξάμεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πιήμνπλ ην πξφζσπν ηνπ ζπλνκηιεηή, δηφηη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ (αλάγθε γηα αλεμαξηεζία θαη αλάγθε γηα επηδνθηκαζία). ηηο δπλάκεη 

απεηιεηηθέο πξάμεηο ζπγθαηαιέγνληαη φια ηα εθθσλήκαηα πνπ κπνξεί λα 

εξκελεπζνχλ σο απφπεηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλνκηιεηή ή σο έλδεημε 
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απνδνθηκαζίαο πξνο ηελ απηνεηθφλα ηνπ ζπλνκηιεηή, δειαδή, πξνο ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ηηο απφςεηο, αιιά θαη ηηο επηινγέο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα 

ιεθηηθή πξάμε πηζαλφλ λα εθιεθζεί σο απεηιή γηα ην πξφζσπν ηνπ άιινπ, ν νκηιεηήο 

κπνξεί λα πεη θάηη γηα λα πεξηνξίζεη ηελ πηζαλή απεηιή, κέζσ ηεο πξάμεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πξνζψπνπ (Yule, 2006: 74˙ Μπέιια, 2015: 152). 

1.5.7. Σν ζπλνκηιηαθό ππνλόεκα 

Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο ζπδήηεζεο, ν ξφινο ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή ελαιιάζζεηαη κε 

απηφλ ηνπ αθξναηή θαη ην αληίζηξνθν. Κάζε νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο ή θξάζεηο, 

νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα ζηνλ αθξναηή. Πνιιέο 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο δελ εθθξάδνληαη ξεηά, αιιά, επηθνηλσλνχληαη κέζσ ηεο 

ζπκβαηηθήο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ. Ζ ζπκβαηηθή ηνπο ζεκαζία πξνθχπηεη 

άκεζα απφ ην ίδην ην εθθψλεκα κέζσ ησλ ινγηθψλ ελλνηψλ ηεο επαγσγήο θαη ηεο 

ζπλεπαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηππηθή εκαζηνινγία. Πξφθεηηαη γηα ηα ζπκβαηηθά 

ππνλνήκαηα, πνπ βαζίδνληαη ζηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ησλ γισζζηθψλ εθθξάζεσλ 

θαη δελ εμαξηψληαη απφ εηδηθά ζπκθξαδφκελα γηα ηελ εξκελεία ηνπο (Καλάθεο, 2007: 

57). 

Πέξα, φκσο, απφ απηφ, ππάξρνπλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλάγνληαη απφ ηε 

ζπδήηεζε ρσξίο λα εθθξάδνληαη ξεηά θαη ε ζεκαζία ηνπο πξνθχπηεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα ρσξίο λα θσδηθνπνηείηαη ζεκαζηνινγηθά. 

Απηφ ην δεχηεξν είδνο ζεκαζίαο εληφπηζε ν Paul Grice (1967) θαη βάζεη απηνχ 

δηαηχπσζε ζην άξζξν ηνπ «Logic and conversation» ηε ζεσξία ηνπ γηα ηα 

ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα/ ππνλννχκελα (conversational implicatures). Οη 

γισζζνιφγνη ηνπνζεηνχλ απηή ηε κεηαθνξηθή εξκελεία ησλ εθθσλεκάησλ ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Πξαγκαηνινγίαο. Σα ζπλνκηιηαθά ππνλννχκελα 

πεγάδνπλ απφ ηελ πξάμε ηεο εθθψλεζεο, είλαη άκεζα εμαξηεκέλα απφ ην 

πεξηθείκελν θαη πξνζδίδνπλ ζηελ επηθνηλσλία έλα πξφζζεην ππνδεινχκελν λφεκα, 

κηα ππφξξεηε ζεκαζία. πλδένληαη άκεζα κε νξηζκέλεο γεληθφηεξεο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε ζπλνκηιία θαη ξπζκίδνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή κηαο ζπδήηεζεο (Lyons, 

1999: 300,312˙ Yule, 2006: 46 ˙Μπέιια, 2015: 116). 

Ο Grice πξψηνο δηαηχπσζε ηε γεληθή Αξρή ηεο πλεξγαζίαο (Cooperative 

Principle) ππνζηεξίδνληαο πσο ε γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα είδνο 

θνηλσληθήο δηεπίδξαζεο έιινγεο θαη ζθφπηκεο (Lyons, 1999: 306). χκθσλα κε 
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απηή, ν εθάζηνηε ζπλνκηιεηήο δηακνξθψλεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε ζπλνκηιία, ψζηε 

λα είλαη ε απαηηνχκελε (θαηάιιειε) ζην ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη, δειαδή, ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηνλ απνδεθηφ ζηφρν ή ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλνκηιίαο (Μπέιια, 2015: 

118). Σα είδε ηεο Αξρήο απηήο ηα νλφκαζε ζπλνκηιηαθά αμηψκαηα (conversational 

maxims) θαη ηα δηέθξηλε ζε αμηψκαηα ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο ζπλάθεηαο/ 

ζρέζεο θαη ηνπ ηξφπνπ. Καζέλα απφ απηά δηέπεηαη απφ κηα ζεηξά αξρψλ, ζηηο νπνίεο 

ζπκκνξθψλνληαη νη εθάζηνηε ζπλνκηιεηέο θαη ηηο νπνίεο κπνξνχλ ελίνηε λα αςεθνχλ 

ή λα παξαβηάδνπλ (Lyons, 1999: 306). 

χκθσλα κε ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο (maxim of quality), ν εθάζηνηε νκηιεηήο 

πξνζπαζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε ζπλνκηιία λα είλαη εηιηθξηλήο θαη αιεζήο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ εθθσλεί θάηη πνπ πηζηεχεη φηη είλαη ςεπδέο θαη γηα ην νπνίν δελ έρεη 

επαξθείο ελδείμεηο. Με ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο (maxim of quantity) ην νκηινχλ 

πξφζσπν παξέρεη φζεο πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο άκεζνπο ζθνπνχο ηεο 

ζπλνκηιίαο. Απφ ηελ άιιε, δελ δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο αλαγθαίεο 

(Μπέιια, 2015: 118). Σεξεί, δειαδή, ην κέηξν θαη δίλεη ηφζα φζα ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Ζ αξρή ηεο ζπλάθεηαο/ ζρέζεο (maxim of 

relevance) ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ νκηιεηή, ψζηε απηή λα είλαη ζρεηηθή κε 

ηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ηεο ζπλνκηιίαο. Σέινο, ε αξρή ηνπ ηξφπνπ (maxim of manner) 

ζέιεη ηνλ νκηιεηή λα είλαη ζαθήο θαη μεθάζαξνο, λα απνθεχγεη ηελ αζάθεηα, αιιά 

θαη ηελ ακθηζεκία ζηελ έθθξαζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, λα είλαη ζχληνκνο θαη λα 

απνθεχγεη ηηο ακεηξνέπεηεο θαη ηέινο, λα είλαη ηαθηηθφο θαη νξγαλσκέλνο ζηνλ ιφγν 

ηνπ, δειαδή, λα ιέεη ηα πξάγκαηα κε ηε ζεηξά (Yule, 2006: 48˙ Μπέιια, 2015: 118). 

Ο Grice δηαηχπσζε ηα αμηψκαηα απηά ελ είδεη πξνζηαθηηθήο, δίλνληαο ηελ 

εληχπσζε πσο πξφθεηηαη γηα απζηεξνχο θαλφλεο πνπ φινη νη ζπλνκηιεηέο νθείινπλ 

λα ηεξήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ε επηθνηλσλία. Γη’ απηφ, άιισζηε, δέρηεθε 

πνιιέο επηθξίζεηο. κσο, ν ίδηνο είρε ζηφρν φρη λα ξπζκίζεη, αιιά, λα πεξηγξάςεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκηινχλησλ θαη λα νξγαλψζεη κε ηε κνξθή αμησκάησλ ηηο 

αξρέο πνπ αθνινπζνχλ ελζηηθησδψο νη άλζξσπνη θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

(Μπέιια, 2015: 118-119). 

Δπηθξίζεθε, αθφκε, δηφηη ε Αξρή ηεο πλεξγαζίαο κνηάδεη λα εμηδαληθεχεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπαξηζηά ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα ζπλνκηινχληα άηνκα δελ είλαη πάληνηε θαινπξναίξεηα. κσο, ν 

ίδηνο ππνζηήξημε πσο ηα αμηψκαηα πνπ δηαηχπσζε ιεηηνπξγνχλ απιψο σο θάηη πνπ 

πξέπεη λα απνηειεί θνηλή γλψζε ησλ ζπλνκηινχλησλ, ψζηε ζε θάζε ζπλνκηιία λα 
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δηαζθαιίδεηαη ε ινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Κη απηφ, γηαηί κέζσ απηήο 

ηεο θνηλήο γλψζεο ζα παξέρεηαη ε ζσζηή πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπλνκηιία ζα 

δηεμάγεηαη κε εηιηθξίλεηα, ζπλάθεηα θαη ζαθήλεηα (φ.π.: 119-120). 

ηαλ ηα αμηψκαηα απηά ηεξνχληαη, γεληθά δελ ππάξρνπλ ππνλνήκαηα. ηελ 

πεξίπησζε, φκσο, πνπ ηα ζπλνκηινχληα άηνκα δελ ηεξνχλ ηε γεληθή Αξρή ηεο 

πλεξγαζίαο θαη ηα ζπλνκηιηαθά αμηψκαηα πνπ δηαηχπσζε ν Grice, αιιά, ηα 

παξαβηάδνπλ, ελεξγνπνηείηαη ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα. Οη βαζηθφηεξνη ηχπνη 

παξαβίαζεο ησλ αμησκάησλ είλαη: ε θαηάθσξε παξαβίαζε (πνπ είλαη θαη ε πην 

ραξαθηεξηζηηθή), ε αθνχζηα παξαβίαζε, ε δφιηα παξαβίαζε θαη ε απνδέζκεπζε απφ 

έλα αμίσκα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θαηάθσξεο παξαβίαζεο (flout), ν νκηιεηήο, ρσξίο λα ζέιεη λα 

παξαπιαλήζεη ηνλ ζπλνκηιεηή ή λα κελ είλαη ζπλεξγάζηκνο, παξαβηάδεη έλα αμίσκα, 

θαζψο απνζθνπεί λα επηθνηλσλήζεη πεξηζζφηεξεο ζεκαζίεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο. 

Δπηζπκεί, δειαδή, λα σζήζεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ λα αλαδεηήζεη έλα ππνλφεκα, ην 

νπνίν ν ίδηνο δελ επηζπκεί λα εθθξάζεη ξεηά ή δελ δχλαηαη. Ζ θαηάθσξε παξαβίαζε 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαβίαζε ηφζν ηνπ αμηψκαηνο ηεο πνζφηεηαο, φζν θαη ησλ 

αμησκάησλ ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλάθεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ (Καλάθεο, 2007: 167˙ 

Μπέιια, 2015: 124). 

ηελ θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ηεο πνζφηεηαο, ν νκηιεηήο εθθξάδεη 

πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο απαξαίηεηεο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ηξέρνπζαο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο. Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα 

εθθξαζηνχλ ελδέρεηαη ελίνηε λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θνκπαζκφο, ελψ νη ιηγφηεξεο σο 

ηαθη απφ κέξνπο ηνπ νκηιεηή. Τπάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα λα παξαβηαζηεί ην αμίσκα 

ηεο πνζφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλνπ ζεζκηθνχ ιφγνπ (π.ρ. ζην δηθαζηήξην ή 

ην ζρνιείν), φπνπ ζπρλά νη νκηινχληεο (νη κάξηπξεο ή νη καζεηέο) θαινχληαη λα πνπλ 

ζηνπο άιινπο πξάγκαηα πνπ ηνπο είλαη ήδε γλσζηά (Yule, 2006:50). Μηα αθξαία 

πεξίπησζε ηεο παξαβίαζεο ηνπ αμηψκαηνο ηεο πνζφηεηαο είλαη νη ηαπηνινγίεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε θξάζε «νη άληξεο είλαη άληξεο», πνπ νη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα σζήζνπλ ηνπο αθξναηέο ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ππνλνεκάησλ 

(Καλάθεο, 2007: 167˙ Μπέιια, 2015: 126). 

ηαλ παξαβηάδεηαη θαηάθσξα ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, νη νκηιεηέο ιέλε 

πξάγκαηα πνπ πξνθαλψο δελ είλαη αιεζή, δελ ηζρχνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή γηα ηα 

νπνία δελ έρνπλ επαξθή ζηνηρεία, αθξηβψο γηα λα νδεγήζνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο 

ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ππνλνεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ 
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είδνπο ηεο παξαβίαζεο απνηεινχλ ηα ζαξθαζηηθά ζρφιηα, νη εηξσλείεο θαη γεληθά ηα 

ζρήκαηα ιφγνπ, φπσο νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, ε κεηαθνξά, ε ππεξβνιή θιπ., πνπ 

ελίνηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρηνπκνξηζηηθνχο ιφγνπο (Καλάθεο, 2007: 167-168˙ 

Μπέιια, 2015: 126). 

ηελ πεξίπησζε ηεο θαηάθσξεο παξαβίαζεο ηνπ αμηψκαηνο ηεο ζπλάθεηαο/ 

ζρέζεο, νη νκηιεηέο δελ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο 

ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο, θαζψο κπνξεί λα ζρνιηάδνπλ πξάγκαηα άζρεηα κε ην ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο ή λα αιιάδνπλ αηθληδίσο ην ζέκα ηεο (Καλάθεο, 2007: 168-169˙ Μπέιια, 

2015: 127-128). 

Καηά ηελ θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ ππν-

αμησκάησλ ηνπ, νη νκηιεηέο είηε ρξεζηκνπνηνχλ αδηαθαλείο εθθξάζεηο θαη 

ακθηζεκίεο, είηε καθξεγνξνχλ δίλνληαο καθξνζθειείο θαη γεληθεπηηθέο απαληήζεηο, 

είηε ν ιφγνο ηνπο δελ έρεη νξγάλσζε. 

Τπάξρνπλ, βέβαηα θαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη ηα 

ππνλνήκαηα, επεηδή ζπγθξνχνληαη δχν αμηψκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ 

ηαπηφρξνλα. Καη απηφ, φρη γηαηί νη νκηιεηέο επηζπκνχλ ζθφπηκα λα ηα παξαβηάζνπλ, 

αιιά, δηφηη ηα ηέζζεξα αμηψκαηα δελ έρνπλ ην ίδην εηδηθφ βάξνο. Μάιηζηα, ε ηήξεζε 

ησλ αμησκάησλ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ 

ηήξεζε ησλ δχν άιισλ αμησκάησλ (Καλάθεο, 2007: 170). Έηζη, έλαο νκηιεηήο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ππνλφεκα, φληαο αλαγθαζκέλνο λα παξαβηάζεη έλα 

αμίσκα, πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζεη έλα άιιν ζεκαληηθφηεξν. Απηφ ζπκβαίλεη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη ζίγνπξνο, ψζηε λα δψζεη κηα μεθάζαξε απάληεζε θαη δελ 

επηζπκεί λα παξαβηάζεη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ην ηεξήζεη 

κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα παξαβηάζεη ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, πάλησο, ηα νκηινχληα πξφζσπα έρνπλ επίγλσζε ησλ 

ζπλνκηιηαθψλ αμησκάησλ θαη επηζπκνχλ λα ηεξήζνπλ ηελ Αξρή ηεο πλεξγαζίαο. Γη’ 

απηφ, ζπρλά ζηνλ ιφγν ηνπο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γισζζηθά ζηνηρεία πνπ 

δειψλνπλ δηζηαγκφ ή απξνζπκία. Σα ζηνηρεία απηά επηζεκαίλνπλ πσο ην γεγνλφο φηη 

νη νκηιεηέο δελ ηεξνχλ ηα αμηψκαηα, δελ ζπλδέεηαη κε ηε δηθή ηνπο πξφζεζε 

δεκηνπξγίαο ππνλνήκαηνο, αιιά, κε ην ελδερφκελν λα αληηκεησπίδνπλ ζπλζήθεο πνπ 

δελ επηηξέπνπλ ή δελ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα αμηψκαηα απηά 

(Καλάθεο, 2007: 176). Απηά ηα ζηνηρεία απνθαινχληαη επηζρεηηθέο εθθξάζεηο, 

επηζρέζεηο ή εθεθηηθά ζρφιηα (hedges) θαη ε ρξήζε ηνπο απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηεο 

Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο θαη ησλ αμησκάησλ ηεο, αιιά θαη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ηνπο 
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απνδίδνπλ ηα νκηινχληα άηνκα (Yule, 2006: 49˙ Μπέιια, 2015: 131-132). ηα 

ειιεληθά ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά επηζρέζεηο, φηαλ ζέινπκε λα ππνδειψζνπκε φηη 

πηζαλφλ λα δηαζαιεχεηαη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, γηαηί απηφ πνπ ιέκε κπνξεί λα κελ 

είλαη απνιχησο αθξηβέο. Οη θξάζεηο «απ’ φζν μέξσ, κπνξεί λα θάλσ ιάζνο, αιιά.., 

ππνζέησ πσο…» απνηεινχλ ηέηνηνπ είδνπο επηζρέζεηο. ηαλ θξίλνπκε φηη κε ηνλ 

ιφγν καο κπνξεί λα θηλδπλεχεη ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο ρξεζηκνπνηνχκε θξάζεηο, 

φπσο «γηα λα κε ζ’ ηα πνιπινγψ, δελ ζα ζε θνπξάζσ κε ιεπηνκέξεηεο» θιπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ζηε δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο αηζζαλφκαζηε πσο θηλδπλεχεη λα 

δηαζαιεπηεί ην αμίσκα ηεο ζπλάθεηαο/ ζρέζεο, επαλαθέξνπκε ηνπο αθξναηέο ζην 

θεληξηθφ ζέκα ζπδήηεζεο κε ηε ρξήζε εθθξάζεσλ, φπσο «ελ πάζεη πεξηπηψζεη, φπσο 

θαη λα’ ρεη» θιπ. Σέινο, ε επίγλσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ ηξφπνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ηα νκηινχληα άηνκα ζηε ρξήζε επηζρεηηθψλ θξάζεσλ, φπσο «δελ είκαη ζίγνπξνο αλ 

βγαίλεη λφεκα, ίζσο λα είλαη ιίγν κπεξδεκέλα φι’ απηά, αιιά…» (Yule, 2006: 49-

50). 

Τπάξρεη, φκσο θαη ε πεξίπησζε θάπνηνο νκηιεηήο λα παξαβηάζεη αθνχζηα θάπνην 

αμίσκα (αθνχζηα παξαβίαζε=infringement) εμαηηίαο ηεο αηεινχο γισζζηθήο 

πξαγκάησζεο, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αηειή γλψζε ηεο γιψζζαο (αλ δελ 

είλαη θπζηθφο νκηιεηήο ηεο) ή ζε παξάγνληεο, φπσο θνχξαζε, κέζε, ηαξαρή θιπ. 

(Μπέιια, 2015: 130-131). 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη νκηιεηέο δελ έρνπλ ηελ παξακηθξή πξφζεζε λα 

παξαπιαλήζνπλ ην αθξναηήξηφ ηνπο. Δλίνηε, φκσο, επηζπκνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ 

έλα παξαπιαλεηηθφ ππνλφεκα πξνθεηκέλνπ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο. 

Απηφ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο δφιηαο παξαβίαζεο ησλ αμησκάησλ (violation), φπνπ 

παξέρνπλ αλαιεζείο ή ακθίζεκεο πιεξνθνξίεο, ζηηο νπνίεο ην αθξναηήξην ζα δψζεη 

ιαλζαζκέλεο εξκελείεο πηζηεχνληαο φηη νη νκηιεηέο ηεξνχλ ηελ Αξρή ηεο 

πλεξγαζίαο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δφιηαο παξαβίαζεο είλαη ηα ςεχδε, 

ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε πηζαλφηεηα έλα ςεχδνο λα ιέγεηαη θαινπξναίξεηα 

(Lyons, 1999: 295). 

Τπάξρεη, φκσο θαη ε πεξίπησζε έλαο νκηιεηήο ζθφπηκα θαη ζπλεηδεηά λα κελ 

επηζπκεί λα ηεξήζεη ηελ Αξρή ηεο πλεξγαζίαο θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηα αμηψκαηα, 

αιιά, αληηζέησο λα επηζπκεί ηελ απνδέζκεπζή ηνπ απφ απηά (opting out). Απηφ 

ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ «λνκηθνί ή εζηθνί ιφγνη ηνλ δεζκεχνπλ θαη δελ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα ηεξήζεη ηα αμηψκαηα (π.ρ. φηαλ έρνπκε δψζεη ηνλ ιφγν καο ζε θάπνην 

άηνκν λα ηεξήζνπκε έλα κπζηηθφ θαη δελ κπνξνχκε λα ην απνθαιχςνπκε ζε έλαλ 
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ηξίην)» (Μπέιια, 2015: 131). Σφηε ρξεζηκνπνηνχληαη εθθξάζεηο, φπσο «νπδέλ ζρφιην 

ή δελ κπνξψ λα πσ ηίπνηα». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηνχ ηνπ είδνπο ε παξαβίαζε 

«δελ δεκηνπξγεί ππνλνήκαηα, εθφζνλ ν νκηιεηήο ζπλήζσο απνδεζκεχεηαη ξεηά θαη κε 

ζαθήλεηα απφ ηηο επηηαγέο ησλ αμησκάησλ» (Καλάθεο, 2007: 172). Σν ελδηαθέξνλ κε 

ηηο εθθξάζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη πσο ελψ δελ είλαη ηφζν πιεξνθνξηαθέο φζν ζα 

απαηηνχληαλ, απηέο, εξκελεπφκελεο απφ ην αθξναηήξην δχλαληαη λα κεηαδψζνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ φζα ιέγνληαη θαηά ηελ επηθνηλσλία (Yule, 2006: 51). 

Ο Grice (1975) επηζήκαλε ην γεγνλφο πσο ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα θάπνηα 

ππνλνήκαηα λα πξνθχπηνπλ ρσξίο λα παξαβηάδνληαη θαλεξά ηα αμηψκαηα ηεο Αξρήο 

ηεο πλεξγαζίαο. Έηζη, ην αθξναηήξην κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ζπλάγεη ηα 

ππνλνήκαηα ππνζέηνληαο πσο νη ζπλνκηιηαθέο αξρέο, παξά ηα θαηλφκελα, ηεξνχληαη 

ζε θάπνην άιιν επίπεδν (Καλάθεο, 2007: 173-174). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Grice δηέθξηλε ηα ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα ζε 

εμεηδηθεπκέλα (particularized) θαη ζε γεληθεπκέλα (generalized). Σα εμεηδηθεπκέλα, 

πνπ ζπλαληψληαη πην ζπρλά, δεκηνπξγνχληαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαζηηθά 

πιαίζηα, δειαδή, απαηηνχλ πην εμεηδηθεπκέλε πεξηθεηκεληθή γλψζε γηα λα ζπλαρζνχλ 

απφ ηνλ αθξναηή, ελψ ηα γεληθεπκέλα φρη (Culperer & Haugh, 2014: 98). Σα 

εμεηδηθεπκέλα πξνθχπηνπλ είηε παξαβηάδνληαη είηε ηεξνχληαη ηα αμηψκαηα θαη ε 

Αξρή ηεο πλεξγαζίαο (Καλάθεο, 2007: 174). Λφγσ ηεο ζπρλφηεξεο εκθάληζήο ηνπο 

ηα νλνκάδνπκε απιψο ππνλνήκαηα (Yule, 2006: 55). 

Απφ ηελ άιιε, ηα γεληθεπκέλα ππνλνήκαηα είλαη ηα ππνλνήκαηα, γηα ηε ζπλαγσγή 

ησλ νπνίσλ, δελ απαηηείηαη εηδηθή πξνεγνχκελε γλψζε γηα ην ζπκθξαζηηθφ πιαίζην 

ηνπ εθθσλήκαηνο θαη ηα ζπκθξαδφκελα. Σα γεληθεπκέλα ππνλνήκαηα δελ πξέπεη λα 

ζπγρένληαη κε ηα ζπκβαηηθά. Ναη, κελ θαη ηα δχν πξνθχπηνπλ αζρέησο 

ζπκθξαδνκέλσλ, αιιά, ηα ζπκβαηηθά δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο ζπκβαηηθήο 

ζεκαζίαο κηαο γισζζηθήο έθθξαζεο θαη φρη ιφγσ ηεο γεληθήο Αξρήο ηεο 

πλεξγαζίαο θαη ησλ ζπλνκηιηαθψλ αμησκάησλ (Καλάθεο, 2007: 175). Αθφκε, ηα 

γεληθεπκέλα ππνλνήκαηα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο. ε απηά 

αλήθνπλ ηα δηαβαζκηζκέλα ππνλννχκελα (scalar implicatures), πνπ δεκηνπξγνχληαη 

κε βάζε κηα ζπλεπαγσγηθή θιίκαθα (implicational scale), δειαδή, κηα θιίκαθα 

αμηψλ. Ο νκηιεηήο επηιέγεη κηα γισζζηθή έθθξαζε πνπ δειψλεη κηα αμία κέζα απφ 

ηελ θιίκαθα αμηψλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ θιίκαθα αμηψλ ππάξρνπλ νη ιέμεηο πάληα, ζπρλά, κεξηθέο θνξέο, 

πνηέ. Ο νκηιεηήο επηιέγεη ηνλ φξν εθείλν ηεο θιίκαθαο πνπ είλαη ν απνιχησο 
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θαηάιιεινο, δειαδή, παξέρεη ζηνλ αθξναηή ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα είλαη αιεζήο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (φ.π.: 

176). 

Σα ππνλνήκαηα δηαθξίλνληαη απφ θάπνηεο ηδηφηεηεο, ηηο νπνίεο εληφπηζε ν Grice 

θαη νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηά ζην 

αθξναηήξην (Μπέιια, 2015: 133). Σα ππνλνήκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ, λα 

αλαζηαινχλ, λα αθπξσζνχλ ή θαη λα εληζρπζνχλ (Yule, 2006: 57). Ζ πξψηε ηνπο 

ηδηφηεηα, ε κε ζπκβαηηθφηεηά ηνπο (non-conventional) δείρλεη πσο ηα ππνλνήκαηα 

δελ κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ γισζζηθά, αλ θαη ε ζπλαγσγή ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηε γισζζηθή θσδηθνπνίεζε. Ζ δεχηεξε ηδηφηεηά ηνπο, ε ππνινγηζηκφηεηα 

(calculability), νξίδεη πσο βάζεη ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο θαη ησλ αμησκάησλ ηεο 

ηα ππνλνήκαηα πξνθχπηνπλ κε δηαθαλή ηξφπν θαη εμάγνληαη απφ ην αθξναηήξην 

κέζσ ζπλαγσγήο. Ζ ηξίηε ηδηφηεηά ηνπο είλαη ε κε απαινηθή ηνπο (non-

detachability). Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γισζζηθή έθθξαζε πνπ ηα πεξηέρεη, 

αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε κε ην ίδην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, δελ ηα 

εμαθαλίδεη. Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ηδηφηεηά ηνπο είλαη ε αθπξσζηκφηεηα 

(cancellability). Μπνξεί, δειαδή, ζε έλα πεξηθείκελν λα ππάξμνπλ ζπγθεθξηκέλα 

γισζζηθά ή εμσγισζζηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθκεδελίζνπλ ή λα 

αθπξψζνπλ ηα ππνλνήκαηα απηά. Οη ηξεηο ηειεπηαίεο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

δηαγλσζηηθά ηεζη, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί εάλ θαη θαηά πφζν έλα ππνλφεκα 

πθίζηαηαη ζηνλ ιφγν (Μπέιια, 2015: 133-135). 

Ζ Αξψλε (2014: 166-172) ζηε «Μειέηε ηεο ζπλνκηιηαθήο ππνδήισζεο, φπσο 

απηή εθθέξεηαη ζηνλ ειιεληθφ θαη γαιιηθφ πνιηηηθν-δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν», 

αλαθέξεη φηη νη πθνινγηθνί ρεηξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ρξήζε 

ππνλννχκελνπ είλαη ε αληίθξαζε, ην επηθψλεκα, ν επθεκηζκφο, ε ιηηφηεηα, ε 

κεηαθνξά, ε κεησλπκία, ην νμχκσξν, ε παξσδία, ε πξνηξνπή, ε ζπλεθδνρή, ε 

ηαπηνινγία, ν ππαηληγκφο θαη ε ππεξβνιή. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ππνλνήκαηα ζηηο θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο πξάμεηο, 

είλαη ην γεγνλφο φηη «ην κήλπκα πνπ ππνλνείηαη απνθηά κηα μερσξηζηή ζεκαζία θαη 

δπλακηθή εληφο ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, αθνχ παχεη λα είλαη απιά πιεξνθνξηαθφ 

θαη απνθηά πεξηγξαθηθφ θαη αιεζνθαλή ραξαθηήξα» (Αξψλε, 2014: 93). Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη νκηιεηέο παξέρνπλ ζηνπο παξαιήπηεο ηελ επηινγή ηεο εξκελείαο ησλ 

ππνλνεκάησλ. Ο δεχηεξνο θαη θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη πσο νη νκηιεηέο κε ηε ρξήζε 
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ππνλνεκάησλ παξέρνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο «πξνζηαζία» απφ πηζαλέο «θπξψζεηο», 

εθφζνλ έρνπλ ηελ επειημία λα απνπνηεζνχλ ηηο επζχλεο ησλ γισζζηθψλ πξάμεψλ ηνπο 

(Μαθξή-Σζηιηπάθνπ, 2006: 92). 

1.5.8. Η έλλνηα ηεο γισζζηθήο επγέλεηαο 

Ο έκκεζνο ραξαθηήξαο ησλ θαηεπζπληηθψλ θαη ησλ δεζκεπηηθψλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ 

πξαγκαηψλεηαη κέζσ ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο 

πνπ δηαηχπσζε ν Grice. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε έκκεζε επηηέιεζε ησλ γισζζηθψλ 

πξάμεσλ γίλεηαη κέζσ λχμεσλ, ππαηληγκψλ, κεηαθνξηθψλ, αιιά θαη ειιεηπηηθψλ 

εθθξάζεσλ (Μπέιια, 2015: 162). Λίγα ρξφληα κεηά ηε δηαηχπσζε ηεο Αξρήο ηεο 

πλεξγαζίαο θαη ησλ αμησκάησλ ηεο, ν Geoffrey Leech (1983) ζην έξγν ηνπ 

«Principles of Pragmatics» επηρείξεζε λα αλαδεηήζεη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο 

ζπρλά επηιέγνπκε λα εθθξάδνπκε έκκεζα ηηο ζεκαζίεο. Ζ έκκεζε επηηέιεζε 

γισζζηθψλ πξάμεσλ, δειαδή, ε επηινγή ηεο ρξήζεο αζαθεηψλ, ππνλννπκέλσλ, 

κεηαθνξηθψλ θξάζεσλ θαη ππαηληγκψλ κπνξεί λα απνηειέζεη άιινηε κηα ζηξαηεγηθή 

γισζζηθήο επγέλεηαο θη άιινηε κηα ζηξαηεγηθή γισζζηθήο αγέλεηαο. Μάιηζηα, ν 

Leech δηαηχπσζε ηελ Αξρή ηεο Δπγέλεηαο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ επγέλεηα κε ηελ Αξρή 

ηεο πλεξγαζίαο ηνπ Grice (φ.π.: 166). 

χκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Δπγέλεηαο, νη νκηιεηέο ηείλνπλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

έθθξαζε επγελψλ απφςεσλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ έθθξαζε αγελψλ. Ζ Αξρή ηεο 

Δπγέλεηαο απνηειείηαη απφ αμηψκαηα, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη: α) ην αμίσκα 

ηνπ ηαθη (tact maxim), κε ην νπνίν ν νκηιεηήο ηείλεη λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ην 

θφζηνο γηα ηνλ άιιν θαη λα κεγηζηνπνηεί ην φθεινο πξνο ηνλ άιιν, β) ην αμίσκα ηεο 

γελλαηνδσξίαο (generosity maxim), κε ην νπνίν ηείλεη λα ειαρηζηνπνηεί ην φθεινο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα δηνγθψλεη ην φθεινο γηα ηνλ άιιν, γ) ην αμίσκα ηεο 

επηδνθηκαζίαο (approbation maxim), κε ην νπνίν ν νκηιεηήο ηείλεη λα ζπξξηθλψλεη 

ηελ θξηηηθή πξνο ηνλ άιιν θαη λα δηνγθψλεη ηελ επηδνθηκαζία ηνπ πξνο ηνλ άιιν, δ) 

ην αμίσκα ηεο ζεκλφηεηαο (modesty maxim), κε ην νπνίν ηείλεη λα ειαρηζηνπνηεί ηελ 

επηδνθηκαζία πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ επεπθεκία πξνο ηνλ άιιν, 

ε) ην αμίσκα ηεο ζπκθσλίαο (agreement maxim), κε ην νπνίν ηείλεη λα εθκεδελίδεη ηε 

δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ζηνλ άιιν θαη λα κεγηζηνπνηεί ηε ζπκθσλία 

αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ άιιν (Μπέιια, 2015: 167). 
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Γεληθφηεξα, ε επγέλεηα ζηε δηεπίδξαζε νξίδεηαη σο ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θαλείο γηα λα δείμεη φηη έρεη επίγλσζε ηεο χπαξμεο ηνπ άιινπ. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα, ε 

επγέλεηα κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε πεξηζηάζεηο θνηλσληθήο απφζηαζεο κε ηε ρξήζε 

εθθξάζεσλ ζεβαζκνχ ή εθηίκεζεο ή ζε πεξηπηψζεηο εγγχηεηαο κε ηε ρξήζε 

εθθξάζεσλ θηιηθφηεηαο, αιιειεγγχεο, ζπληξνθηθφηεηαο (Yule, 2006: 73). 

Ο παξάγνληαο ηεο επγέλεηαο είλαη πνιχ ηζρπξφο θνηλσληθά. Σφζν ηζρπξφο, ψζηε 

πνιιέο γιψζζεο ην ζεσξνχλ απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο, θξάζεηο 

ή κνξθήκαηα γξακκαηηθά πνπ λα ζπλνδεχνπλ θάζε πξφηαζε. ηελ ειιεληθή γιψζζα, 

επί παξαδείγκαηη, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε γεληθή ησλ θηεηηθψλ αλησλπκηψλ «κνπ», 

«ζνπ», «ηνπ», πνπ νλνκάδεηαη γεληθή εζηθή θαη έρεη ηελ έλλνηα «θάλε απηφ γηα 

εκέλα». Αθφκε, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν πιεζπληηθφο επγελείαο/ ηππηθφηεηαο, ε 

ππνηαθηηθή ή νξηζηηθή έγθιηζε αληί ηεο πξνζηαθηηθήο, ηα ππνθνξηζηηθά θ.ά. 

(Φηιηππάθε-Warburton, 1992: 307). 

Απφ ηελ άιιε, ε αγέλεηα απνηειεί ηελ επίζεζε/ πξνζβνιή πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

ζπλνκηιεηή. Ζ Καξαθψηε (2014: 43) ζηελ έξεπλά ηεο γηα ηελ «Δπγέλεηα, ηελ αγέλεηα 

θαη ην πξφζσπν ηνπ νκηινχληνο πξνζψπνπ» ππνζηεξίδεη πσο ν νκηιεηήο 

ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο γισζζηθήο αγέλεηαο πξνθεηκέλνπ λα πιεγψζεη ή λα 

θαηαζηξέςεη ην πξφζσπν ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη παξαζέηεη ηηο ζηξαηεγηθἐο 

επίζεζεο/ πξνζβνιήο, φπσο ηηο έρεη θαηαγξάςεη ν Lachenicht (1980). ε απηέο 

ζπγθαηαιέγεη ηελ έκκεζε επίζεζε ζηνλ ζπλνκηιεηή, πνπ πεξηιακβάλεη ακθίζεκεο 

πξνζβνιέο, ππαηληγκνχο θαη εηξσλεία. Γεχηεξνλ, ηελ σκή θαη επζεία 

πξαγκαηνπνίεζε/ επηηέιεζε ηεο απεηιεηηθήο πξάμεο. Σξίηνλ, ηελ επίζεζε πξνο ηνλ 

ζπλνκηιεηή, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δείμεη πσο δελ είλαη απνδεθηφο, δελ ηνλ ππνινγίδεη 

θαη δελ πξφθεηηαη λα ηνπ θεξζεί κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Σέινο, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

επίζεζε ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ζπλνκηιεηή, ζθνπεχνληαο λα πεξηνξίζεη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ. Απφ ηελ έξεπλά ηεο ζπλάγεηαη πσο ε γισζζηθή επγέλεηα θαη αγέλεηα 

απνηεινχλ εμεηδηθεπκέλα ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα (Καξαθψηε, 2014: 228). 

Σα ίδηα ηα εθθσλήκαηα δελ εκπεξηέρνπλ θαλέλα βαζκφ επγέλεηαο ή αγέλεηαο, 

αιιά, απνθηνχλ ραξαθηεξηζηηθά επγέλεηαο ή αγέλεηαο κέζα ζην επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γειαδή, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο ησλ 

ζπλνκηιεηψλ θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ νκηιεηή, φζν θαη κε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ αθξναηή πνπ ηα εξκελεχεη θαη ηα αμηνινγεί (εθηαλνχ, 2017: 47). 
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1.5.9. Σν ρηνύκνξ ζηε γιώζζα 

Πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα απνδείμεη πσο έρεη επίγλσζε ηεο χπαξμεο ησλ άιισλ θαη 

ζπλερή απηνζπγθξάηεζε, ηεξεί ηνπο θψδηθεο γισζζηθήο επγέλεηαο απσζψληαο 

ηαπηφρξνλα απφ ην ζπλεηδεηφ ηνπ ηνπο πεηξαζκνχο ηεο αγέλεηαο. κσο, πνιχ ζπρλά, 

απηά πνπ απσζνχληαη, δελ εμαθαλίδνληαη θηφιαο, παξά επηζηξέθνπλ «κε ηε κνξθή 

γισζζηθψλ παξαδξνκψλ ή κέζσ ηνπ ρηνχκνξ, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ επραξίζηεζε 

πνπ αληιεί θαλείο, φηαλ ιέεη ή αθνχεη θάηη πνπ δελ πξέπεη λα ιέγεηαη. Τν ρηνχκνξ 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ πξφθιεζε γέιηνπ θαη απειεπζεξψλεη πξνζσξηλά ηνπο 

αλζξψπνπο απφ ηα δεζκά ησλ θνηλσληθψλ πεξηνξηζκψλ, αθνχ απνηειεί κηα απφιαπζε 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαβίαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο» (Billig, 2011: 

254-255). 

Γεληθά, ην ρηνχκνξ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαβίαζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη δηαθξίλεηαη 

απφ ηελ αζπκβαηφηεηα ή αλαληηζηνηρία πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε πξαγκάησλ θαη ζηελ πξνζδνθψκελε (Αξράθεο, Σζάθσλα, & Μνζρνλάο, 

2011: 100). Γειαδή, βαζίδεηαη ζηελ αλαηξνπή ησλ πξνζδνθηψλ καο γηα ην πψο ζα 

έπξεπε λα είλαη ηα πξάγκαηα θαη ζηελ αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θαη 

απηνχ πνπ ζπκβαίλεη ηειηθά ζε κία θαηάζηαζε (Σζάθσλα, 2006: 186). Ζ πεκπηνπζία 

ηνπ ρηνχκνξ ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηελ απφιαπζε ηεο αζπκβαηφηεηαο απηήο. 

Σν ρηνχκνξ απνηειεί έλα θαηεμνρήλ γισζζηθφ θαηλφκελν, αθνχ αλαληίξξεηα 

πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο επηινγέο (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 100). 

Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά θαηά ηελ 

παξαγσγή ρηνπκνξηζηηθψλ θεηκέλσλ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία αζπκβαηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ θπξηνιεθηηθνχ θαη ηνπ κεηαθνξηθνχ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ. Ο 

εθάζηνηε αθεγεηήο (ή ζελαξηνγξάθνο) ρξεζηκνπνηεί ην ρηνχκνξ γηα λα ηνπνζεηήζεη 

«ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο ζηνλ αθεγεκαηηθφ θφζκν πνπ θαηαζθεπάδεη» 

(Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 17). 

Ζ Σζάθσλα (2004: 151-219) ζηε γισζζνινγηθή ηεο πξνζέγγηζε γηα «Σν ρηνχκνξ 

ζηνλ γξαπηφ αθεγεκαηηθφ ιφγν» παξαζέηεη θαη αλαιχεη ηνπο ρηνπκνξηζηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αθεγεηέο γξαπηψλ θεηκέλσλ. ε απηνχο 

ζπγθαηαιέγεη ηα ινγνπαίγληα ή γισζζηθά παηρλίδηα, ηνπο λενινγηζκνχο, ηηο 

ζπληαθηηθέο ηδηνκνξθίεο, ηνλ παξαιιειηζκφ, ηελ παξάηαμε, ηελ αληίθαζε 

(νμχκσξν), ηελ ππεξβνιή, ηε ζπζζψξεπζε ζπλσλχκσλ θαη ηελ ηαπηνινγία. Αθφκε, 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο κεηαθνξέο, ηηο παξνκνηψζεηο θαη ηηο πξνζσπνπνηήζεηο, ηελ 
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αλάκεημε επηπέδνπ χθνπο θαη γισζζψλ, ηελ αλάκεημε ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ηεο 

δεκνηηθήο, αιιά θαη δηάθνξσλ γισζζψλ. πκπιεξσκαηηθά, ηνπνζεηεί ηελ παξάζεζε 

άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ παξαιιαγή γλσζηψλ εθθξάζεσλ θαη ηε ρξήζε θχξησλ 

νλνκάησλ σο ρηνπκνξηζηηθψλ κεραληζκψλ. Παξαηεξεί, επίζεο, πσο θαη ε ζηίμε 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην ρηνπκνξηζηηθφ απνηέιεζκα. Ζ ίδηα ππνζηεξίδεη πσο ην 

ρηνχκνξ επεξεάδεη ηφζν ηε γισζζηθή θσδηθνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ, φζν θαη ηελ 

νξγάλσζή ηνπ (Σζάθσλα, 2006: 186). 

χκθσλα κε ηελ Κακειάθε, πνπ κειεηά ηηο ζηξαηεγηθέο εθθνξάο ηνπ ρηνχκνξ 

ζηνλ ζπλζεκαηηθφ ιφγν, ην γισζζηθφ ρηνχκνξ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, θαζψο κπνξεί ε αλάθιεζε δηαθεηκεληθψλ αλαθνξψλ 

λα πξνθαιέζεη ζχγθξνπζε ζελαξίσλ αλάκεζα ζην αξρηθφ θείκελν (δηαθείκελν) θαη ην 

ηειηθφ, αλαηξέπνληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ. Αθφκε, ε ίδηα ππνζηεξίδεη πσο ην 

γισζζηθφ ρηνχκνξ «απνθξπζηαιιψλεηαη ζε γλσζηνχο απφ ηελ θιαζηθή ξεηνξηθή 

κεραληζκνχο, δειαδή, έληερλεο απνθιίζεηο απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ απνδέθηε ζε επίπεδν 

είηε κνξθήο (ζρήκαηα ιφγνπ), είηε ζεκαζίαο (ηξφπνη)» (Κακειάθε, 2012: 830-833). Σα 

θπξηφηεξα ζρήκαηα ιφγνπ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνχκνξ είλαη ε κεηαθνξά, ην νμχκσξν 

θαη ε επαλάιεςε ιέμεσλ ή θξάζεσλ. Δπηπιένλ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ ησλ ιεμεκάησλ πξνθαιεί ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε 

αληηηηζέκελεο ζεκαζηνινγηθέο δηαζηάζεηο. Ζ Κακειάθε ζπγθαηαιέγεη ζε απηέο ηελ 

πνιπζεκία, ηε ζπλνκηιηαθή ππνδήισζε, ηελ επέθηαζε ηεο θαζηεξσκέλεο ζεκαζίαο 

κε ηε δεκηνπξγία λέσλ, αλαηξεπηηθψλ ζεκαζηνινγηθψλ εθδνρψλ, ηελ αλαθπξηνιεμία 

(ηελ επαλαθνξά ηεο θπξηνιεθηηθήο ζεκαζίαο ελφο ιεμήκαηνο έλαληη ηεο 

κεηαθνξηθήο), ηνλ ζπκθπξκφ ιεμεκάησλ (ηε δεκηνπξγία πβξηδηθψλ γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ), ηελ αλησλπκία, ηελ νκνερία, ηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα (ηε ρξήζε 

ιεμεκάησλ πξνθνξηθνχ χθνπο). Σε ρξήζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο σο κέζνπ γηα 

ηελ παξαγσγή ρηνχκνξ έρεη επηζεκάλεη θαη ν Attardo (2001: 22-28), ν νπνίνο 

δηαηχπσζε ηε Γεληθή Θεσξία γηα ην Γισζζηθφ Υηνχκνξ. 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο ακθηζεκίεο, απηέο δεκηνπξγνχληαη επεηδή νη πεξηθεηκεληθέο 

αληηιήςεηο θαη ππνζέζεηο καο ζπρλά δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο. 

Γειαδή, είηε δελ θαηαλννχκε φζα ιέγνληαη, είηε παξαλννχκε θάπνηα εθθσλήκαηα 

θαη ηα εξκελεχνπκε κε ιαλζαζκέλν λφεκα. Σν ζηνηρείν απηφ ην εθκεηαιιεχνληαη 

ζπρλά γεινηνγξάθνη θαη θσκηθνί, πνπ ζθφπηκα ζηήλνπλ ην πεξηθείκελν κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε ην αθξναηήξηφ ηνπο λα παξεξκελεχζεη έλα εθθψλεκα θαη ζηε ζπλέρεηα, 
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δίλνληαο ηε θξάζε–θιεηδί ηεο ηζηνξίαο απνθαιχπηνπλ μαθληθά φηη ηνπο έρνπλ 

παξαπιαλήζεη (Lyons, 1999: 295). 

1.5.10. Η ζρέζε εκαζηνινγίαο θαη Πξαγκαηνινγίαο 

ην ζεκείν απηφ θξίλνπκε ζθφπηκν λα ζπλνςίζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ εκαζηνινγίαο θαη Πξαγκαηνινγίαο. Ζ βάζε ηνπο είλαη θνηλή, θαζφηη 

θαη νη δχν αζρνινχληαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζεκαζίαο, φκσο, ηε κειεηνχλ απφ 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Ο Lyons επηζεκαίλεη πάλησο πσο πνιιέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο 

γισζζνιφγσλ θαη θηινζφθσλ γηα κηα ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

γισζζνινγηθψλ θιάδσλ «ζθνληάθηνπλ ζηελ αδπλακία νξηζκνχ θαη ζπλεπνχο 

εθαξκνγήο κηαο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηελ πξνηαζηαθή ζεκαζία θαη ζηε ζεκαζία ηνπ 

εθθσλήκαηνο θη αθφκε ζηελ αδπλακία λα πξνζδηνξίζνπλ ηη αθξηβψο θσδηθνπνηείηαη 

θαη ηη φρη ζηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ» (Lyons, 1999: 321). 

Ζ ζηαζεξή ζπκβαηηθή ζεκαζία ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ κνηξάδνληαη απφ 

θνηλνχ νη νκηιεηέο κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο αλήθεη ζην παξαδνζηαθφ πεδίν ηεο 

εκαζηνινγίαο. Απφ ηελ άιιε, ε ζεκαζία πνπ εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξνζέζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο 

(πνηνο κηιάεη ζε πνηνλ, πνχ, πφηε θαη κε πνηεο πξνζέζεηο) εμεηάδεηαη απφ ηνλ θιάδν 

ηεο Πξαγκαηνινγίαο (Νηθεθνξίδνπ, 2012). 

Ζ εκαζηνινγία εμεηάδεη ηελ αθεξεκέλε ζεκαζία θαη εξκελεία ησλ γισζζηθψλ 

εθθξάζεσλ (ιέμεσλ, θξάζεσλ, πξνηάζεσλ), ην ηη παξακέλεη ζηαζεξφ, φηαλ κηα 

δεδνκέλε έθθξαζε εθθέξεηαη, ελψ ε Πξαγκαηνινγία κειεηά ηε ζεκαζία πνπ 

απνθηνχλ απηέο νη γισζζηθέο εθθξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα ρξήζεο, 

δειαδή, ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαδφκελα. Ζ Πξαγκαηνινγία ζέηεη εξσηήκαηα, φπσο 

ε ππφζηαζε ησλ εθθεξνκέλσλ σο πξάμεσλ πνπ επηθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα (Καλάθεο, 2007: 59˙ Tδεβειέθνπ, 2010: 8). 

Δπηπιένλ, ε εκαζηνινγία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο ιεμηθήο θαη 

πξνηαζηαθήο ζεκαζίαο, ελψ ε Πξαγκαηνινγία ππεξβαίλεη απηφ ην επίπεδν θαη 

πεξλάεη ζην επίπεδν αλάιπζεο ηεο ππεξ-πξνηαζηαθήο ή θεηκεληθήο ζεκαζίαο 

(Μπακπηληψηεο, 1985: 28). 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο ε εκαζηνινγία ζρεηίδεηαη κε ηα ζεκαίλνληα ζηε 

γιψζζα, επνκέλσο θαη κε ηελ θπξηνιεθηηθή ρξήζε θαη ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, ελψ ε 

Πξαγκαηνινγία ζρεηίδεηαη κε ηα ζεκαηλφκελα θαη ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 
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(Yule, 2006: 11). Απηφ ζπλάδεη κε ηελ άπνςε ηνπ Μπακπηληψηε (1985: 27) πνπ 

ππνζηεξίδεη πσο ε εκαζηνινγία ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθηθή ζεκαζία, ελψ ε 

Πξαγκαηνινγία κε ηε κε πεξηγξαθηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ, δειαδή, κε 

ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή. Γη’ απηφ, άιισζηε θαη ν θιάδνο ηεο 

Πξαγκαηνινγίαο ζρεηίδεηαη ζηελά θαη κε ηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο, ελψ 

ηεο εκαζηνινγίαο φρη. 

1.6. Ο θιάδνο ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ν παξάγνληαο ηνπ θύινπ 

Γηα ηελ Κνηλσληνγισζζνινγία, ε κειέηε ηεο γιψζζαο λνείηαη σο αλάιπζε ηεο 

αλζξψπηλεο νκηιίαο ζε πξαγκαηηθέο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο (Αξράθεο & 

Κνλδχιε, 2002: 35). ε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξαγκαηνινγία θαη ηελ Αλάιπζε Λφγνπ, 

ε Κνηλσληνγισζζνινγία δηεξεπλά ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ θνηλσληθψλ ζεκαζηψλ 

ησλ εθθσλεκάησλ, ρσξίο λα βαζίδεηαη ζηηο αθεξεκέλεο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ πνπ 

είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηα ιεμηθά, νχηε ζηνπο αθεξεκέλνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζηηο γξακκαηηθέο. Αληίζεηα, ιακβάλεη ππφςε ηα 

ππνθείκελα ηεο ζπλνκηιίαο θαη ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Δμεηάδεη ηνλ ηξφπν 

πνπ ην αθξναηήξην εξκελεχεη ηνπο ίδηνπο ηνπο νκηιεηέο, θαζψο θαη ηηο ηαπηφηεηεο 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαηά ην ζπλνκηιηαθφ ζπκβάλ, βαζηζκέλε ζην πεξηερφκελν ηνπ 

εθθσλήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν εθθψλεζήο ηνπ (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 26). 

Ζ Κνηλσληνγισζζνινγία γηα πξψηε θνξά επέηξεςε ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε 

ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ (Παπιίδνπ, 2006: 

16). Κνηλσληνγισζζηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ην παξειζφλ θαη έρνπλ 

αλαιχζεη δείγκαηα γισζζηθήο δηεπίδξαζεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο επηθνηλσληαθέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ δχν θχισλ, έρνπλ θαηαιήμεη ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ. 

πγθεθξηκέλα, πνιπάξηζκεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ ηελ ηάζε ησλ αληηπξνζψπσλ 

ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ λα εζηηάδνληαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηεπίδξαζεο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηνπο άλδξεο (φ.π.: 29). Δμαηηίαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο ηνπο, νη γπλαίθεο ζπλδένπλ ηε δηεπίδξαζή ηνπο κε ηε 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ. Πξνζαλαηνιίδνληαη, θαηά 

θχξην ιφγν, ζε ζπκπεξηθνξέο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη ηείλνπλ λα δείρλνπλ 

κεγαιχηεξε πξνζπκία λα εθθξάζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο θαη 

κάιηζηα πην έλζεξκα απφ φ,ηη νη άλδξεο (Μαθξή-Σζηιηπάθνπ, 2006: 93˙ Παπιίδνπ, 
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2006: 61). ηηο έξεπλεο απηέο είλαη εκθαλήο ε ηάζε ησλ γπλαηθψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηνλ ιφγν ηνπο γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ηνλίδνπλ ηε ζπλαίλεζε, ηελ αιιειεγγχε, ηε 

ζπκπαξάζηαζε, ηε θηιηθή δηάζεζε, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε ζπκθσλία, ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άλδξεο. Ζ ηάζε κεγηζηνπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο 

ζπλνκηιεηέο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη εθθξάδνληαη θπξίσο κε ηε κέζνδν ηεο 

επίηαζεο θαη κάιηζηα, κέζα απφ κηα ζεηξά επηηαηηθψλ εθθσλεκάησλ, θαζψο θαη απφ 

ηελ πξνηίκεζε θαη ηε ζπρλφηεξε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ γισζζηθήο επγέλεηαο, φπσο ηε 

ρξήζε θηινθξνλήζεσλ (Μαθξή-Σζηιηπάθνπ, 2006: 87˙ Παπιίδνπ, 2006: 62). 

Μάιηζηα, ηείλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπνπο πνπ φρη κφλν ζα δηαηεξήζνπλ, αιιά θαη 

ζα απμήζνπλ ηελ αιιειεγγχε απηή, ελ αληηζέζεη κε ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη κε ηνλ 

ιφγν ηνπο επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε θαη επαχμεζε ηεο ηζρχνο θαη ηνπ θχξνπο ηνπο 

(Παπιίδνπ, 2006: 29). 

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη γπλαίθεο παξεκβαίλνπλ ζηνλ ιφγν ησλ άιισλ, 

ην θάλνπλ κε ζπλεξγαηηθή θαη φρη αληαγσληζηηθή πξφζεζε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο εθάζηνηε ζπλνκηιεηέο, ελψ νη άλδξεο 

δηαθφπηνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θπξηαξρήζνπλ ζηε ζπλνκηιία 

(Μαθξή-Σζηιηπάθνπ, 2006: 99˙ Παπιίδνπ, 2006: 60). Οη γπλαίθεο, αλ θαη είλαη πην 

ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ έθθξαζε ζπκθσλίαο θαη ιηγφηεξν επηξξεπείο 

πξνο ηε δηαθσλία, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθσλίαο, πξνζπαζνχλ λα 

επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, θξνληίδνληαο λα κελ απεηιήζνπλ ην 

πξφζσπν ησλ ζπλνκηιεηψλ/ ηξηψλ ηνπο, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί θχξην 

κέιεκα ησλ αλδξψλ (Μαθξή-Σζηιηπάθνπ, 2006: 93,99). Μάιηζηα, «νη δηαθσλίεο ησλ 

γπλαηθψλ ελζσκαηψλνληαη κέζα ζε αθνινπζίεο αιιειέγγπσλ πξάμεσλ θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιήγνπλ ζε ξεηά εθπεθξαζκέλε ζπκθσλία» (Μαθξή-

Σζηιηπάθνπ, 2006: 92). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη γπλαίθεο δηαθσλνχλ 

κε ηνπο άληξεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πην 

ζπρλά πιάγηεο γισζζηθέο πξάμεηο, «νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο ζηελ 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο θαη νη 

νπνίεο, αθελφο παξέρνπλ ζηνπο παξαιήπηεο ηελ επηινγή ηεο εξκελείαο ηνπο θαη 

αθεηέξνπ, απαιιάζζνπλ ηηο δξάζηξηεο απφ ηηο επζχλεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, ηηο νπνίεο 

δπλεηηθά ηνπιάρηζηνλ κπνξνχλ λα απνπνηεζνχλ» (Μαθξή-Σζηιηπάθνπ, 2006: 91). 

Σέινο, ζηηο κειέηεο απηέο απνδεηθλχεηαη φηη νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ιφγν 

σο δείθηε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ 
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πξφηππσλ ηχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα πςειφηεξε θνηλσληθή ζέζε (Παπιίδνπ, 

2006: 29). «Η δηάζηαζε απηή ζηξαηεγηθψλ θαη ζηφρσλ ησλ δχν θχισλ είλαη εμεγήζηκε 

ζην πιαίζην ηεο εμαξγχξσζήο ηνπο ζε επηζπκεηά θαη πξνζδνθψκελα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θχινπ θαη ηνπ αληίζηνηρα επηηξεπηνχ, αλακελφκελνπ, αιιά θαη 

αληζφηηκνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπο» (Μαθξή-Σζηιηπάθνπ, 2006: 115). 

1.7. Η έλλνηα ηνπ ζηεξεόηππνπ-Σα γπλαηθεία έκθπια ζηεξεόηππα 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε αλζξψπηλε ζθέςε, πξνθεηκέλνπ λα θαηεγνξηνπνηήζεη θαη λα 

ηαμηλνκήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ θνηλσληθφ θφζκν, ρξεζηκνπνηεί 

πνιχ γεληθεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα απνδίδνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε άηνκα πνπ αλαγλσξίδνληαη φηη ππάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Πξφθεηηαη γηα ηα ιεγφκελα ζηεξεφηππα, ηα νπνία, ζχκθσλα κε 

ηνλ W. Lippman (1922), είλαη εθείλεο νη «παγησκέλεο, άθακπηεο απφςεηο πνπ καο 

ρξεζηκεχνπλ γηα λα θξίλνπκε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο» (Roussiau, 2009: 180). Γηα ηνπο 

Leyens, Yzerbyt θαη Schadron (1996), ηα ζηεξεφηππα αλαθέξνληαη ζηηο «θνηλέο 

πεπνηζήζεηο πάλσ ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεληθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αιιά, ζπρλά, επίζεο, ζηε ζπκπεξηθνξά κηαο νκάδαο αηφκσλ» 

(Roussiau, 2009: 179). χκθσλα κε ηελ Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, «ε UNESCO (1972) 

δίλεη έλαλ νινθιεξσκέλν νξηζκφ ηνπ ζηεξεφηππνπ ππνζηεξίδνληαο φηη ν φξνο 

αλαθέξεηαη ζε «πξνθαηαζθεπαζκέλεο» πεπνηζήζεηο γηα ηάμεηο αηφκσλ, νκάδσλ ή 

αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ απφ κία ζχγρξνλε εθηίκεζε ηνπ θάζε 

θαηλνκέλνπ, αιιά, απφ κεραληθέο ζπλήζεηεο θξίζεσο θαη πξνζδνθίαο» (Σζηηζαλνχδε-

Μαιιίδε, 2006: 85). 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζε νκάδεο γίλεηαη βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη εχθνια 

αλαγλσξίζηκα, φπσο ην θχιν, ε εζληθφηεηα, ε εκθάληζε, ν ηξφπνο νκηιίαο θ.ά. θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο πεξίγξακκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ εληππψζεσλ ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνπο άιινπο. Έηζη, 

κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ, θνηλσληθψλ ξφισλ, ζπλαηζζεκάησλ, ηθαλνηήησλ θ.ά. 

απνδίδνληαη ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία ηα άηνκα αλαγλσξίδνληαη φηη 

ππάγνληαη (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001: 118). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη πσο νη θνηλσληθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, λαη κελ 

νξγαλψλνπλ ηηο γλσζηηθέο εληππψζεηο, αιιά, δεκηνπξγνχλ θαη ηηο ιεγφκελεο 

«θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο». Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε θαη έλα 
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άηνκν αλαγλσξίδεηαη σο κέινο κηαο νξηζκέλεο νκάδαο, ηφηε ζηα κάηηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ, αιιά θαη ζηα κάηηα ησλ άιισλ ην άηνκν απνθηά κηα ηαπηφηεηα (Wetherell, 

2004: 300,371). Γεληθά, ηα ζηεξεφηππα αλαπαξάγνληαη εχθνια θαη είλαη θνηλά ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο, εθφζνλ πξνζππνγξάθνληαη θαη κεηαβηβάδνληαη κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Roussiau, 2009: 181). 

Σα ζηεξεφηππα ζπλήζσο είλαη «εκπνηηζκέλα κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη έρνπλ κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή πθή σο επί ην πιείζηνλ αξλεηηθή» (φ.π.: 179-180). Απνηεινχλ 

πξφρεηξα, βεβηαζκέλα, επηπφιαηα, ππεξαπινπζηεπκέλα θαη ππεξγεληθεπκέλα 

ζπκπεξάζκαηα γηα άηνκα θαη νκάδεο αηφκσλ, ηα νπνία πξνθαηαιακβάλνπλ ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001: 116). Έηζη, 

λνκνηειεηαθά νδεγνχλ ζηελ πξφθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ θαη 

πξνδηαζέζεσλ απέλαληη ζε νκάδεο, αμίεο, ζεζκνχο θαη πξνθαινχλ ηελ πξνθαηάιεςε, 

κηα αξλεηηθή, δπζκελή ζηάζε απέλαληη ζε κηα νκάδα ή ηα κέιε ηεο (Σζηηζαλνχδε-

Μαιιίδε, 2006: 85). 

Μεηαμχ ησλ ζηεξενηχπσλ ελππάξρνπλ θαη ηα έκθπια γπλαηθεία ζηεξεφηππα, πνπ, 

έρνληαο ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ παξαδνζηαθή παηξηαξρηθή κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ζεσξνχλ 

ηηο αληηπξνζψπνπο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ππνδεέζηεξεο ησλ αλδξψλ ζηνλ βηνινγηθφ, 

εζηθφ, δηαλνεηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνκέα (Πειαβάθε, 2016: 5). χκθσλα κε ηηο 

Μνζρνβάθνπ θαη Υαηδεαλησλίνπ, ηα έκθπια ζηεξεφηππα απνηεινχλ «ζρεκαηηθέο θαη 

θαζνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ απνδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ππνηίζεηαη ¨θπζηθά¨ ζηηο 

γπλαίθεο θαη ζηνπο άλδξεο. Καζνξίδνπλ ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη νη γπλαίθεο θαη νη 

άλδξεο ¨απφ ηε θχζε ηνπο¨» (Μνζρνβάθνπ θαη Υαηδεαλησλίνπ, 2018: 15). 

Σα ζηεξεφηππα απηά παξνπζηάδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη, ζχκθσλα κε ηε 

Μαηδηνχξε, «κε ηε κνξθή παξνηκησδψλ θαη αζηεησδψλ θξάζεσλ πνπ θέξλνπλ κέζα 

ηνπο θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο θαη ηα δηαηεξνχλ ζην παξφλ κε κνπζεηαθφ ηξφπν, 

δεκηνπξγψληαο σο επί ην πιείζηνλ δπζάξεζηεο εηθφλεο γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ κέζα ηνπο 

έρνπλ θαη ξπζκηθφηεηα γηα λα απνηππψλνληαη εχθνια ζηε κλήκε ησλ νκηιεηψλ θαη ησλ 

αθξναηψλ» (Μαηδηνχξε, 2019: 71). Απφ ηελ άιιε, γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ 

αλδξηθνχ θχινπ νη εθθξάζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ ζπαλίδνπλ. Σν ρηνχκνξ, πνπ απνηειεί 

κέζν απνηίκεζεο ζεκάησλ, γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη 

φρεκα γηα ηελ ήπηα, κεηξηαζκέλε, αθφκα θαη ζπγθαιπκκέλε επίζεζε απέλαληη ζηηο 

επξχηεξεο θπξίαξρεο αληηιήςεηο, κέζσ ηνπ γέιηνπ πνπ πξνθαιεί, επηηπγράλεη λα ζίμεη, 

λα θαηαθξίλεη θαη λα θαπηεξηάζεη θάπνηεο ζηεξενηππηθέο αλζξψπηλεο αληηιήςεηο 

(Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 101). Μέζσ, ινηπφλ, ησλ γλσκηθψλ πξνβάιινληαη κε 
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ζθσπηηθή δηάζεζε νη ζηεξενηππηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηηο αληηπξνζψπνπο ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ. Οη γπλαίθεο ζηα γλσκηθά παξνπζηάδνληαη σο αηηία πνιιψλ δεηλψλ, 

σο ηξειέο, πζηεξηθέο, παξάινγεο, παξνξκεηηθέο, πφξλεο, ππνλνκεχηξηεο, θνπηέο, 

αλάμηεο εκπηζηνζχλεο, απεξίζθεπηεο, γισζζνχδεο, θνπηζνκπφιεο, γξνπζνχδεο θ.ά. 

Μεηαμχ απηψλ ησλ γπλαηθείσλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην 

ζηεξεφηππν ηεο «πεζεξάο», ην νπνίν αλαθπθιψλεηαη αλά ηνπο αηψλεο, κε πνιιέο 

γλσζηέο εθθξάζεηο, φπσο «φζα βιέπεη ε πεζεξά», «ζ’ αγαπά ε πεζεξά ζνπ», «θαθηά 

πεζεξά», «ε γιψζζα ηεο πεζεξάο» θ.ά. (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο). Αθφκε, δελ 

είλαη ιίγεο θαη νη παξνηκίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηηο πεζεξέο, φπσο «μερλά ε 

γξνπζνχδα ε πεζεξά πσο ήηαλε θαη λχθε», «αβάζηαρην θαθφ ηεο πεζεξάο ε γθξίληα» 

θαη «εζέλ’ ην ιέσ πεζεξά γηα λα η’ αθνχεη ε θπξα-λχθε» (Καςάιεο, 2018: 283,366). 

Ζ παξεηπκνινγία ηεο ιέμεο «πεζεξά» ζέιεη ηε ιέμε λα απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο 

ζλήζθσ θαη έξσο, ππνλνψληαο φηη ε παξνπζία ηεο πεζεξάο ζθνηψλεη ηνλ έξσηα. Ζ 

θνηλή αληίιεςε γηα ηηο πεζεξέο είλαη φηη κηινχλ κε ππνλννχκελα, έρνπλ δχζηξνπν 

ραξαθηήξα θαη δεκηνπξγνχλ ζπλερψο πξνβιήκαηα. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα 

δηεπθξηλίζνπκε πξψηνλ, πσο ε έλλνηα ηεο πεζεξάο παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζηελ 

έλλνηα ηεο «θαθηάο πεζεξάο» θαη δεχηεξνλ αληηζηνηρεί σο επί ην πιείζηνλ ζηε κεηέξα 

ηνπ γακπξνχ, ε νπνία, θαηά ηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε, πνηέ δελ εθηηκά θαη δελ 

ζπκπαζεί ηε λχθε ηεο («ια ηα ζηξαβά θαξβέιηα ε λχθε καο ηα θάλεη»). 

Έλαο ζπλεζηζκέλνο ηχπνο ζηεξεφηππνπ ελεξγνπνηείηαη βάζεη ησλ γισζζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλζξψπσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ «νξαηή θχζε ησλ 

δεηθηψλ ζηε γιψζζα πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσγισζζηθέο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, φπσο ε 

ειηθία, ε θνηλσληθή ηάμε, ε ζξεζθεία θαη ε εζλφηεηα» (Κσζηνχια-Μαθξάθε, 2001: 

118). ινη νη άλζξσπνη θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη, λα θαηεγνξηνπνηνχλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ηνπο άιινπο βάζεη ησλ γισζζηθψλ ηνπο επηινγψλ, δειαδή, βάζεη ηνπ 

χθνπο ηνπο (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 25). Με άιια ιφγηα, ε γισζζηθή ρξήζε είλαη 

απηή πνπ ζπρλφηαηα ππξνδνηεί ηε δεκηνπξγία ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πεζεξψλ, θαζψο ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν εθθξάδνληαη 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 

Απηφ ππνζηεξίδεη, άιισζηε θαη ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, ε γιψζζα δελ απνηειεί απιή αληαλάθιαζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αλζξψπσλ, αιιά, δηαδξακαηίδεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θφζκνπ 

(Archakis & Tzanne, 2005: 268). Ζ εξκελεία ησλ γισζζηθψλ κελπκάησλ δελ 
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πεξηνξίδεηαη «ζηηο κεηαδηδφκελεο αλαπαξαζηάζεηο, αιιά, πξνθαλψο ιακβάλεη ππφςε 

ηηο γισζζηθέο επηινγέο θαη θαηαζθεπέο ηνπ νκηιεηή, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα βγνπλ 

δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηαπηφηεηέο ηνπ: ηελ πξνέιεπζε, ηηο πξνζέζεηο, ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ» (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 25). Δπνκέλσο, νη γισζζηθέο επηινγέο ησλ 

πεζεξψλ απνηεινχλ θαη απηέο «πξάμεηο ηαπηφηεηαο» (acts of identity). 

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη πνιιέο απφ ηηο ζεσξίεο πξαγκαηνινγηθήο θχζεσο 

απνδεηθλχνπλ φηη νη νκηιεηέο κπνξνχλ λα επηδείμνπλ πνιιαπιέο, απνζπαζκαηηθέο θη 

ελαιιαζζφκελεο ηαπηφηεηεο κε δνζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ. Κη αθφκε, φηη νη 

νκηιεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζπλνκηιεηή 

πνπ έρνπλ θάζε θνξά απέλαληί ηνπο θαη νξγαλψλνληαο θαηάιιεια ην εθθψλεκά ηνπο 

γηα ηνλ εθάζηνηε επηδησθφκελν ζθνπφ ηνπο (φ.π.: 43-44). Αλακθίβνια, ην ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ πεζεξψλ, ησλ νπνίσλ νη αξλεηηθά 

ρξσκαηηζκέλεο ηαπηφηεηεο θαηαζθεπάδνληαη βάζεη ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ ηνπο 

φηαλ απεπζχλνληαη ζηηο ζπληξφθνπο ησλ πηψλ ηνπο. 

1.8. Η ζπζρέηηζε ησλ Μ.Μ.Δ. κε ηα ζηεξεόηππα θαη ην ρηνύκνξ 

Ζ θαηαζθεπή θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ δηα ηνπ ιφγνπ θαη ε επίηεπμε νκνγελνπνίεζεο 

κε δηαδηθαζίεο ζηεξενηππηθψλ γεληθεχζεσλ εληζρχεηαη ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγηθή 

επνρή θαη απφ ηελ θπξηαξρία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Αξράθεο θ.ζπλ., 

2011: 29). χκθσλα κε ηελ Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, «ηα Μ.Μ.Δ., σο ζεζκφο εμνπζίαο, 

εθηφο απφ ηελ ελεκεξσηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, επηηεινχλ θαη ηε ιεηηνπξγία θαηαζθεπήο 

ζπλαίλεζεο, επηθεληξσλφκελα ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη ηδενινγηψλ» 

(Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2006: 58). Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ηα Μ.Μ.Δ. φρη ζπάληα 

δηαησλίδνπλ ξεηά ή άξξεηα ζεμηζηηθά ζηεξεφηππα, επεξεάδνληαο θαη’ επέθηαζε κε 

αξλεηηθφ ηξφπν ηε ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απέλαληη ζην γπλαηθείν θχιν. 

ε πξφζθαηε κειέηε ηεο, ε Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε ππνζηεξίδεη φηη «ν ιφγνο ησλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο είλαη ζπρλά ην φρεκα θαη κεξηθέο θνξέο ν παξάγνληαο 

πνπ ελζαξξχλεη ηέηνηεο απινπζηεπηηθέο εηθφλεο γηα νκάδεο, αμίεο, αλζξψπνπο, γεγνλφηα 

θαη αληηθείκελα» (Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2016: 71). ηελ ίδηα κειέηε, ππνζηεξίδεη 

φηη «πξφζθαηα, ην θαηλφκελν ησλ ζεμηζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ γπλαηθψλ θαίλεηαη 

λα ππνρσξεί, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πνιηηηθή αξέλα, αιιά, φρη ζηνλ ηνκέα ηεο showbiz θαη 

ησλ ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο» (Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 

2016: 68). Καηά θχξην ιφγν, ε ηειεφξαζε απεηθνλίδεη ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο 
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εθάζηνηε θνηλσλίαο, αιιά, παξάιιεια δηακνξθψλεη θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο. πρλά, νη θσκηθέο ζεηξέο, πνπ 

απνηεινχλ ηειενπηηθφ πξντφλ, ρξεζηκνπνηνχλ ην ρηνχκνξ γηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κε θσκηθφ ηξφπν, αζθψληαο 

παξάιιεια ηελ θξηηηθή ηνπο κε ππφξξεην ηξφπν. Οη ζελαξηνγξάθνη, κέζσ ησλ 

αθεγήζεψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ην ρηνχκνξ «πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο 

επηδησθφκελεο θαηά πεξίζηαζε ηαπηφηεηεο, δειαδή, λα ηνπνζεηεζνχλ απέλαληη ζηνπο 

ραξαθηήξεο ησλ αθεγήζεψλ ηνπο θαη θπξίσο ζηνπο ηδενινγηθνχο ιφγνπο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη θαη κέζα ζην νπνίν 

θηλνχληαη» (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 99). Απηφ ζεκαίλεη φηη απνζθνπνχλ ζηελ 

πξφθιεζε γέιηνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ κε ηνπο ζηεξενηππηθά 

δνζκέλνπο ραξαθηήξεο πνπ πξνβάιινπλ. 

πρλά ζηνρνπνηνχλ ρηνπκνξηζηηθά θαη ηηο δηαιεθηηθέο πνηθηιίεο, δειαδή, ηηο 

γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο, ηα ηνπηθά ηδηψκαηα, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο πνηθηιίεο, 

αλαπαξάγνληαο έηζη έληνλα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ζ ρξήζε 

δηαιεθηηθήο πξνθνξάο ζπλδέεηαη κε επαξρηαθά πεξηθείκελα, φπνπ νη παξαδνζηαθέο 

αληηιήςεηο, αιιά θαη ηα ζηεξεφηππα ηεξνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε αληίζεζε κε 

ηελ πξσηεχνπζα. Ζ ρξήζε δηαιεθηηθψλ πνηθηιηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ζηελ χπαηζξν, 

φπνπ νη παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο θαη ν ζεβαζκφο ζε πηπρέο ηεο παξαδνζηαθήο 

νηθνγελεηαθήο δσήο ηείλνπλ λα δηαηεξνχληαη, ελ αληηζέζεη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ζηηο κεγαινππφιεηο (φ.π.: 227). χκθσλα κε ηνπο Αξράθε 

θαη Κνλδχιε, «δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ε αλάδεημε ηεο 

γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή 

πνηθηιφηεηα, αλαπφθεπθηα θέξλεη ζην πξνζθήλην θαη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα: φζνη ή 

φζεο δελ κηινχλ ηελ πξφηππε γιψζζα ησλ κεζαίσλ ή αλψηεξσλ ζηξσκάησλ αλήθνπλ 

ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην θαη δελ απνιακβάλνπλ ηα νθέιε πνπ θαξπψλνληαη νη 

νκηιεηέο ηεο πξφηππεο γιψζζαο» (Αξράθεο & Κνλδχιε, 2002: 33). 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, εθκεηαιιεχνληαη 

ην ρηνχκνξ, σο ζηνηρείν «βαζηδφκελν ζηελ απφθιηζε απφ ηνλ θαλφλα θαη ηηο ζπλαθείο 

πξνζδνθίεο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θξηηηθή ζηάζε πξνο ηελ απφθιηζε» (Αξράθεο 

θ.ζπλ., 2011: 101). «Άιινηε θαηαθξίλνπλ κε έκκεζν ηξφπν ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

θη άιινηε δηαησλίδνπλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο, ζηνρεχνληαο ηελ απήρεζε ζην επξχ 

ηειενπηηθφ θνηλφ κε ζθνπηκφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηειεζέαζεο, ηελ 
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εκπνξηθή απήρεζε θαη ηειηθά ηελ εμαξγχξσζε ζε κεγάια δηαθεκηζηηθά παθέηα» 

(Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2006: 260). 

Ζ ηειενπηηθή θσκηθή ζεηξά, πνπ ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα αλαιχζεη, 

πξνθαιεί ην ρηνχκνξ, εθκεηαιιεπφκελε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο πεζεξέο, 

ρσξίο λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληνγισζζηθέο πξνζδνθίεο 

ηνπ ηειενπηηθνχ θνηλνχ. Πξφθεηηαη γηα ηε γλσζηή θσκηθή ηειενπηηθή ζεηξά «Δπηά 

Θαλάζηκεο Πεζεξέο». 

ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη αθνινπζεί 

ην δεχηεξν κέξνο κε ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο ηεο 

πεζεξάο. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ  

 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο ηεο πεζεξάο θαη πεξηιακβάλεη ηελ ππφζεζε ηεο εξγαζίαο, 

ηε κεζνδνινγηθή ηεο πξνζέγγηζε, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ηελ αλάιπζή 

ηνπο. 

2.1. Τπόζεζε εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία εδξάδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη θπζηθνί ρξήζηεο κηαο γιψζζαο, φηαλ 

δπζθνιεχνληαη λα εθθξαζηνχλ κε φξνπο θπξηνιεμίαο, επηιέγνπλ ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Οπζηαζηηθά, πηνζεηνχλ ελφο είδνπο «παξέθθιηζε» απφ ηελ 

απεπζείαο επηθνηλψλεζε ελφο ζαθνχο κελχκαηνο θαη θηλνχληαη ζε κηα παξάιιειε 

νδφ, ζηελ νπνία ελαπνζέηνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο θαη βιέςεηο ηνπο ζε 

κνξθέο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ πνηθίια λνήκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ε ππφζεζή καο αθνξά ζην φηη, ζε νξηζκέλα θεηκεληθά ηεκάρηα πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ «ιφγν ηεο πεζεξάο», φπσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ηνλ πξνζδηνξίδνπκε, ε ρξήζε ππνλννχκελνπ είλαη έληνλε. Βαζίδεηαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί θαη λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ην πθηζηάκελν ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα ζηνλ ιφγν ηεο 

πεζεξάο. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζηε κειέηε ηεο δνκήο, ηεο κνξθήο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο πνπ εθπέκπνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηεξενηππνπνηεκέλν πξφηππν. πλνπηηθά, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ 

θεηκεληθψλ ηεκαρίσλ ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο «Δπηά Θαλάζηκεο Πεζεξέο», ζηα νπνία 

ιεηηνπξγεί ε ρξήζε ηνπ ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο ηεο πεζεξάο, θαζψο θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ γισζζνινγηθή, ζεκαζηνινγηθή, πξαγκαηνινγηθή θαη θνηλσληνγισζζηθή 

αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφ ηνπο. 

2.2. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ θεηκεληθψλ ηεκαρίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηα εξγαιεία πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ 

(Critical Discourse Analysis). Καζψο ε παξνχζα εξγαζία θηλείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ 
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ηεο γισζζνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε βαζηθνχο άμνλεο ηε 

εκαζηνινγηθή Θεσξία, ηελ Πξαγκαηνινγηθή Θεσξία, ηε ζεσξία ηνπ Grice γηα ηελ 

Αξρή ηεο πλεξγαζίαο, ηε ζεσξία ηνπ Leech γηα ηελ Αξρή ηεο Δπγέλεηαο, αιιά θαη 

ηηο θνηλσληνγισζζηθέο έξεπλεο γηα ηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ δχν θχισλ. Ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα δφζεθε ζηνλ έιεγρν ησλ κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

αιιά θαη ζηε ρξήζε δηαιεθηηθψλ πνηθηιηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ (ζην εμήο ΚΑΛ), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

ην βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, απνηειεί ππνθιάδν ηεο 

Αλάιπζεο Λφγνπ. Ζ ηειεπηαία, αληηιακβάλεηαη ηνλ ιφγν «σο ηξφπν ιεθηηθψλ 

αληαιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηξφπνπο ζθέςεο θαη ζπγθξνηνχλ ζχλνια δνκεκέλσλ 

παξαδνρψλ πνπ ηίζεληαη ζε θνηλσληθή θπθινθνξία» (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 22). 

Αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηεο Αλάιπζεο Λφγνπ απνηειεί ε αθξηβήο απνηχπσζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα ζε θάπνην 

ζπγθείκελν πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη πξφζεζε. Δζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο 

ξεηέο ζπλδέζεηο ησλ πξνηάζεσλ ελφο θεηκέλνπ, ψζηε ην θείκελν απηφ λα έρεη ζπλνρή 

(Yule, 2006: 97-98). 

χκθσλα κε ηνπο Γεσξγαθνπνχινπ θαη Γνχηζν (2011: 29), απηή ε ελαζρφιεζε κε 

ην θείκελν απνηειεί ην ζεκείν δηάθξηζεο ηεο Αλάιπζεο Λφγνπ θαη ηεο 

Πξαγκαηνινγίαο. Ζ πξαγκαηνινγηθή νπηηθή ζηε κειέηε ηνπ ιφγνπ αζρνιείηαη 

ηδηαίηεξα κε φζα δελ έρνπλ εηπσζεί ή γξαθηεί ζε έλαλ επηθνηλσληαθφ ιφγν, έρνπλ, 

φκσο, κεηαδνζεί επηθνηλσληαθά. Ο θιάδνο ηεο Πξαγκαηνινγίαο έρεη ζπκβάιεη ψζηε 

λα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην λφεκα πίζσ απφ ηηο εθθξάζεηο, αιιά θαη λα δίλνπκε 

έκθαζε ζε ςπρνινγηθέο έλλνηεο, φπσο νη πεπνηζήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ 

(Yule, 2006: 98). 

Ζ ΚΑΛ αληηιακβάλεηαη ηνλ ιφγν σο θνηλσληθφ γεγνλφο θαη γη’ απηφ επηρεηξεί λα 

δψζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ αλαδεηά ηε ζρέζε κεηαμχ 

ιφγνπ θαη θνηλσλίαο. Γηεξεπλά εκπεηξηθά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ ιφγν θαη ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δηεξγαζίεο θαη εμειίμεηο ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ηνκείο 

(Phillips & Jørgensen, 2009: 115). Βαζηθφ ζηφρν έρεη ηε δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ιφγνπ ζηελ απνηχπσζε, κεηαγξαθή θαη ελδπλάκσζε ησλ εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε θνηλσλία. Έρεη, δειαδή, σο 

αθεηεξία ηεο ηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε 

ηδενινγηθέο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο επηβνιήο ηζρχνο θαη ειέγρνπ 
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θαη νη νπνίεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιαλζάλνπλ, παξά εθθξάδνληαη ξεηά 

(Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 2011: 31,218). 

Γηα ηελ ΚΑΛ, ν ιφγνο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηε 

δηακνξθψλεη. Έηζη, ν ιφγνο απνηειεί θνξέα αμηψλ θαη ηδενινγηψλ θαη ζπλεηζθέξεη κε 

θαίξην ηξφπν ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο, αιιά θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεψλ ηνπο (Phillips & Jørgensen, 2009: 117). ε απηή ηε βάζε, ε 

ζπλεηζθνξά ηεο ΚΑΛ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη παξέρεη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί ε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

γισζζηθψλ επηινγψλ. Δπηδηψθεη λα θέξεη ζην θσο ηα άξξεηα εμνπζηαζηηθά 

πξνζηάγκαηα ηεο θνηλσληθν-πνιηηηθν-πνιηηηζκηθήο ηεξαξρίαο, φπσο απηά 

πξνυπνηίζεληαη ζε έλα θείκελν (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 52). Δθφζνλ, ινηπφλ, θαλέλα 

είδνο θεηκέλνπ δελ είλαη «αζψν», επηβάιιεηαη ε «ηδενινγηθνπνηεκέλε» κειέηε ηνπ. 

ηε κειέηε απηή έρνπλ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζεκαληηθνί κειεηεηέο, φπσο ν 

Fairclough θαη ν Dijk. 

Ο Fairclough, κάιηζηα, ηζρπξίζηεθε πσο ε θεηκεληθή αλάιπζε δελ είλαη επαξθήο 

σο αλάιπζε ηνπ ιφγνπ θαη γη’ απηφ είλαη αλαγθαία κηα δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε, ε 

νπνία λα ζπλδπάδεη ηελ θεηκεληθή κε ηελ θνηλσληθή αλάιπζε (Phillips & Jørgensen, 

2009: 125). Γη’ απηφ, πξφηεηλε ην ηξηζδηάζηαην πξφηππν ΚΑΛ, ζχκθσλα κε ην νπνίν, 

θάζε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζπληζηά επηθνηλσληαθφ ζπκβάλ πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα 

θείκελν (πξνθνξηθφ, γξαπηφ ή θαη ηα δχν), ξεκαηηθή πξαθηηθή (πνπ αθνξά ηελ 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε θεηκέλσλ) θαη θνηλσληθή πξαθηηθή. Δπνκέλσο, ζχκθσλα 

κε ηνλ Fairclough, θάζε Αλάιπζε Λφγνπ ελφο επηθνηλσληαθνχ ζπκβάληνο νθείιεη λα 

εμεηάδεη: α) ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ, β) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ηελ νκηιία, ηελ αλάγλσζε, ηελ αθξφαζε θαη γ) 

ηελ επξχηεξε θνηλσληθή πξαθηηθή (θνηλσληθφ πιαίζην θαη επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο), 

φπνπ αλήθεη ην επηθνηλσληαθφ ζπκβάλ (φ.π.: 129-130). 

ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο ΚΑΛ, ε παξνχζα εξγαζία δίλεη έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ 

κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ πνπ δηαηξέρνπλ ην θείκελν. «Ο έιεγρνο απηφο είλαη 

βαζηζκέλνο ζηε γλσζηηθή ζεσξία ηεο κεηαθνξάο (Lakoff & Johnson), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δηαιφγνπ, ηεο ζθέςεο θαη ηεο ¨αλζξψπηλεο¨ 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη κεηαθνξηθά δνκεκέλν» (Πνιίηεο, 2012: 60). Αθφκε, «ε 

κεηαθνξά θαηά ηνλ Deignan είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ γηα ηδέεο θαη εκπεηξίεο, ηηο νπνίεο πηζαλφηαηα δπζθνιεχνληαη 
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λα εμσηεξηθεχζνπλ κε φξνπο κνλνζεκίαο» (Deignan, 2005: 133, φπ. αλαθ. ζην 

Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2020: 81). 

Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ δηαιεθηηθψλ ζηνηρείσλ–γεσγξαθηθψλ 

δηαιέθησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο 

ζελαξηνγξάθνπο ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο γηα ηε δεκηνπξγία γθξνηέζθαο αηκφζθαηξαο 

θαη ηελ πξφθιεζε γέιηνπ. Παξάιιεια, γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ε 

ρξήζε ηεο δηαιεθηηθήο πνηθηιίαο σο ζηνηρείνπ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε δσή ζηελ 

επαξρία, φπνπ ε ηήξεζε ησλ παηξνπαξάδνησλ εζψλ, ζεζκψλ θαη παξαδφζεσλ είλαη 

απζηεξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξσηεχνπζα. Απηφ ζεκαίλεη, θαη’ επέθηαζε, πσο ζε 

επαξρηαθά πεξηβάιινληα ε εμνπζηαζηηθή ζρέζε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο πεζεξάο) ζε βάξνο ηεο ππνηεινχο νκάδαο (ηεο λχθεο) 

ηείλεη λα δηαησλίδεηαη. χκθσλα κε ηελ Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, «ε θπξίαξρε νκάδα 

πξνζδηνξίδεη θαη ηειηθά λνκηκνπνηεί ηελ ππνηειή σο θαηψηεξε, ππνδεέζηεξε ή θαχιε, 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηεο σο αλψηεξε. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαηαιήγεη 

απηφκαηα ζηελ έγεξζε πεξηνξηζκψλ (θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ) ζηηο ππνδεέζηεξεο θαη 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο ή άηνκα» (Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2020: 53). Απηφ ζεκαίλεη 

πσο νη εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ζπληεξείηαη θαη 

λα δηαησλίδεηαη ε ππάξρνπζα εμνπζηαζηηθή θνηλσληθή δνκή. 

πλνςίδνληαο, ε παξνχζα εξγαζία, κέζσ ηεο ΚΑΛ, πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη κε 

πνηνλ ηξφπν νη ελ ιφγσ «κε δηαθαλείο ζρέζεηο είλαη παξάγνληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

εμνπζίαο θαη ηεο εγεκνλίαο θαη πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ζε αληζφηεηεο εμνπζίαο, 

θνηλσληθέο κεξνιεςίεο, κε δεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο θαη άιιεο κεξνιεςίεο, κε ηελ 

ειπίδα λα παξνηξχλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε δηνξζσηηθέο δξάζεηο» (Fairclough, 1992, φπ. 

αλαθ. ζην Zafiropoulou, Theodosiou, & Papakonstantinou, 2015: 21). Υξεζηκνπνηεί 

ηα εξγαιεία ηεο ΚΑΛ, αληηκεησπίδνληάο ηελ απφ κηα πξαγκαηνινγηθή νπηηθή, θαζψο 

απηή απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν «γηα ηελ εξκελεία, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

θξηηηθή ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θείκελν» (φ.π.), κε εηδηθφηεξν 

ζηφρν λα κειεηεζνχλ επαθξηβψο νη εθάζηνηε επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο ηεο 

νκηιήηξηαο-πεζεξάο. Ζ γισζζνινγηθή, θεηκεληθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

ζηηο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο πεζεξάο θαη λχθεο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο (Phillips & Jørgensen, 

2009: 120,132) γίλεηαη κε επαγσγηθή κέζνδν, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία απφ ην 

εηδηθφ ζην γεληθφ, γηα ηελ εμαγσγή γεληθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηιέρζεθε ε ειιεληθή θσκηθή ηειενπηηθή 

ζεηξά «Δπηά Θαλάζηκεο Πεζεξέο», δεδνκέλνπ φηη απνηειεί πεγή αζηείξεπησλ 

παξαδεηγκάησλ ππφξξεηνπ ιφγνπ ηεο πεζεξάο. Δπηπιένλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ζεηξάο απφ ηε ζέζε ηνπ ηειεζεαηή κάο δίλεη ην πιενλέθηεκα ηεο επρεξέζηεξεο 

δηάθξηζεο ηεο θχζεο ησλ ζπλνκηιηαθψλ ππνλνεκάησλ, εθφζνλ κπνξνχκε λα έρνπκε 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ αιεζηλψλ πξνζέζεσλ ηεο εθάζηνηε 

πεζεξάο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ 

έξεπλά καο πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε, θαζψο κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε αβίαζηα εάλ έλα ππνλφεκα ελεξγνπνηείηαη ιφγσ ηεο θαηάθσξεο, ηεο 

δφιηαο, ηεο αθνχζηαο, ή ηεο κε παξαβίαζεο ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο 

πλεξγαζίαο ή ιφγσ ηεο απνδέζκεπζεο απφ ηα αμηψκαηα απηά. 

πσο επηζεκαίλεη θαη ε παλάθε ζηε κειέηε ηεο «Διιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο θαη 

αλαλέσζε ηνπ θαλφλα ησλ λενειιεληθψλ ζπνπδψλ εθηφο Διιάδαο», ζπλνιηθά, ε 

εμέιημε ηεο πινθήο ησλ ηαηληψλ, ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη, ν ξφινο ησλ 

ραξαθηήξσλ, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πξνζθέξνληαη θαη «γηα αλάιπζε 

θνηλσληνγισζζνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απφ ηελ άπνςε ηεο θξηηηθήο κάζεζεο κπνξεί 

λα αλαδεηρζνχλ ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φζνλ 

αθνξά δεηήκαηα λννηξνπίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ειιεληθή 

δσή, αιιά θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζην γπλαηθείν θχιν» (παλάθε, 1997: 165). 

ην πιαίζην απηφ θηλείηαη θαη ε παξνχζα εξγαζία, ε νπνία αλαιχεη θεηκεληθά 

ηεκάρηα απφ ηε δεκνθηιή ηειενπηηθή θσκηθή ζεηξά «Δπηά Θαλάζηκεο Πεζεξέο». Ζ ελ 

ιφγσ ζεηξά βαζίζηεθε ζην νκψλπκν βηβιίν ηεο Νίθεο Σάληζε «Δπηά ζαλάζηκεο 

πεζεξέο: Δπηά μεθαξδηζηηθέο ηζηνξίεο» (2003, Αζήλα: Δκπεηξία Δθδνηηθή) θαη 

απέδσζε κε γιαθπξφηεηα ηε ζρέζε πεζεξάο θαη λχθεο. Ζ ηειενπηηθή ζεηξά 

πξνβιήζεθε ηελ πεξίνδν 2004-2010 απφ ην Mega Channel, έλα θαλάιη κε κεγάιε 

ηειεζέαζε. Θεσξήζεθε σο ε καθξνβηφηεξε prime-time ζεηξά ηεο ειιεληθήο 

ηειεφξαζεο, θαζψο πξνβιήζεθε ζε επηά θχθινπο επεηζνδίσλ. Απνηειείηαη απφ 

απηνηειείο ηζηνξίεο, νη νπνίεο νινθιεξψλνληαη ζε δχν ή ηξία επεηζφδηα ε θαζεκηά. 

Σα ζελάξηα γξάθηεθαλ θπξίσο απφ ηνλ Παλαγηψηε Καπνδίζηξηα, ζε ζπλεξγαζία κε 

νκάδα ζελαξηνγξάθσλ, ελψ ζθελνζέηεο ήηαλ ν Γξεγφξεο Πεηξηληψηεο. ηε ζεηξά 

πξσηαγσλίζηεζαλ πνιιέο γλσζηέο λεφηεξεο θαη παιαηφηεξεο εζνπνηνί (Wikipedia). 

Ο ηίηινο ηεο ζεηξάο, δηφινπ ηπραία, παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζηα Δπηά Θαλάζηκα 

Ακαξηήκαηα, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αηψληα θαηαδίθε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο (Wikipedia). ηε ζεηξά 
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παξνπζηάδνληαη πνηθίινη ηχπνη πεζεξψλ, 59 ζπλνιηθά, κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά 

ζηνηρεία πξνθίι, ραξαθηήξα θαη ηδηνζπγθξαζίαο (ε ρήξα, ε απξφβιεπηε, ε 

γηαηξφπιεθηε, ε ηζηγθνχλα, ε ξαηζίζηξηα, ε θαξκαθφγισζζα, ε Κνισλαθηψηηζζα, ε 

λεφπινπηε, ε κνληέξλα, ε πξνιεπηηθή θιπ.). Κνηλφο πάληνηε παξνλνκαζηήο ηνπο ε 

ππεξβνιηθή αγάπε πξνο ηνλ γην ηνπο. Ζ αγάπε απηή ηηο νδεγεί ζπρλά ζε αθξαίεο 

ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε φζεο «ηφικεζαλ» λα αγαπήζνπλ θαη λα παληξεπηνχλ 

θάπνηνλ πνπ ιαηξεχεη ηε κεηέξα ηνπ, κε θσκηθφ θάζε θνξά απνηέιεζκα. Αθεγήηξηα 

ηεο ζεηξάο είλαη ε Βίθπ ηαπξνπνχινπ, ε νπνία ππνδχεηαη έλαλ θαιφ άγγειν, ηελ 

Καιιηφπε, πνπ, φηαλ ήηαλ ελ δσή, ηαιαηπσξήζεθε απφ ηελ πεζεξά ηεο θαη φηαλ 

πέζαλε, ν Θεφο ηήο αλέζεζε ηελ απνζηνιή λα βνεζά ηηο λχθεο απφ ηηο επηθίλδπλεο 

πεζεξέο. Σψξα πηα, αφξαηε απφ ηνπο θνηλνχο ζλεηνχο, παξαθνινπζεί, αθεγείηαη θαη 

παξεκβαίλεη ππέξ ηνπ θαινχ (Wikipedia). 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ επεηζνδίσλ ηεο 

ζεηξάο απφ ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηνπ Youtube. Κάζε επεηζφδην κειεηήζεθε 

μερσξηζηά θαη αθνινχζεζε ε επηινγή ησλ θεηκεληθψλ ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα. Σα δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ, ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο καγλεηνθψλεζεο-απνκαγλεηνθψλεζεο. Σν corpus 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, πεξηιακβάλεη 15 

απνκαγλεηνθσλεκέλα θεηκεληθά ηεκάρηα απφ ηα εμήο επεηζφδηα:  

 Η ρήξα πεζεξά (2004), ζελάξην: Κάηηα Κηζζνλέξγε 

 Η κνληέξλα πεζεξά (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, Γήκεηξα αθαιή  

 Η παλνχξγα πεζεξά (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή 

 Η Θεζζαινληθηά πεζεξά (2006), ζελάξην: Παληειήο Καλαξάθεο 

 Η Παηξηληά πεζεξά (2007), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή 

 Η Κεθαινλίηηζζα πεζεξά (2004), ζελάξην: Μάξσ Μπνπξδάθνπ 

 Η Σπξηαλή πεζεξά (2007), ζελάξην: Παλαγηψηεο Καπνδίζηξηαο. 

Σα ηεκάρηα απηά κπνξεί, λαη, κελ λα δηαθξίλνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο 

πξνθνξηθφηεηαο (orality), φκσο, δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ απνηεινχλ πξντφλ γλήζηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αληηζέησο, 

ζπληζηνχλ απνηέιεζκα επηλνεκέλνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα ην ζελάξην 

ηεο θσκηθήο ζεηξάο, πξντφλ κπζνπιαζηηθήο θαηαζθεπήο θαη έκπλεπζεο ησλ 

ζελαξηνγξάθσλ. ηελ επφκελε ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαη ε 

ζπδήηεζή ηνπο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
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2.3. Σα δεδνκέλα θαη ε ζπδήηεζή ηνπο  

Σα δεδνκέλα πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα απνηεινχλ απνζπάζκαηα απφ 

ηα αθφινπζα επεηζφδηα ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο «Δπηά Θαλάζηκεο Πεζεξέο»: 

 Η ρήξα πεζεξά (2004), ζελάξην: Κάηηα Κηζζνλέξγε 

 Η κνληέξλα πεζεξά (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, Γήκεηξα αθαιή  

 Η παλνχξγα πεζεξά (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή 

 Η Θεζζαινληθηά πεζεξά (2006), ζελάξην: Παληειήο Καλαξάθεο 

 Η Παηξηληά πεζεξά (2007), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή 

 Η Κεθαινλίηηζζα πεζεξά (2004), ζελάξην: Μάξσ Μπνπξδάθνπ 

 Η Σπξηαλή πεζεξά (2007), ζελάξην: Παλαγηψηεο Καπνδίζηξηαο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο, πξνεγείηαη ε 

πεξηθεηκελνπνίεζε ηνπ εθθσλήκαηνο ηεο πεζεξάο, ε ηνπνζέηεζή ηνπ, δειαδή, ζην 

πεξηθείκελν κέζα ζην νπνίν εθθσλείηαη θαη έπεηαη ε αλάιπζή ηνπ. 

 

2.3.1. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η χήρα πεζερά 1 (2004), ζελάξην: Κάηηα Κηζζνλέξγε, 

(31:44-31:54) 

 

Δίλαη επηέκβξηνο κήλαο θαη ε κέιινπζα πεζεξά (Διέλε Γεξαζηκίδνπ) επηζθέπηεηαη 

γηα πξψηε θνξά κε ηνλ γην ηεο θαη κέιινληα γακπξφ (Απφζηνιν Γθιέηζν) ην ζπίηη 

ηεο ππνςήθηαο λχθεο (Καηεξίλαο Σζάβαινπ). Αθνχ θάζνληαη ζην ζαιφλη, θάλνπλ 

πξφπνζε, εχρνληαη ζηνπο κειιφλπκθνπο θαη ε πεζεξά ζρνιηάδεη: «Γιπθφο είλαη ν 

θαηξφο, αιιά, κήπσο είλαη απφ πνπζελά αλνηρηά θαη θάλεη θάλα ξεχκα; Δίλαη ην 

θνξίηζη καο γπκλφ, κελ αξπάμεη θακηά πνχληα….Δ, ζηξαηεγέ κνπ;». 

πδήηεζε: Σα ιφγηα ηεο πεζεξάο μεθηλνχλ κε κηα ξεηνξηθή εξψηεζε πνπ ελέρεη 

ππνλφεκα θαη πεξηιακβάλεη κηα αληίθαζε. Ζ αληίθαζε απηή πξνβάιιεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ αληηζεηηθνχ ζπλδέζκνπ «αιιά». Δληνπίδεηαη δφιηα παξαβίαζε ηεο Αξρήο 

ηεο πλεξγαζίαο θαη ησλ αμησκάησλ ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο ζπλάθεηαο 

θαη ηνπ ηξφπνπ. Πξφθεηηαη γηα δφιηα παξαβίαζε, θαζψο θαίλεηαη φηη επηζπκεί λα 

παξαπιαλήζεη ην αθξναηήξηφ ηεο κέζσ ηνπ θαηλνκεληθνχ ελδηαθέξνληφο ηεο γηα ηε 

λχθε ηεο. Ζ δφιηα παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηεο πνηφηεηαο εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ζθφπηκα ιέεη θάηη πνπ είλαη ςεπδέο (θνξίηζη γπκλφ). Πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φηη 

δελ επηζπκεί λα παξαβηάζεη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηζηαθηηθφ 
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ζχλδεζκν «κήπσο», πνπ απνηειεί επηζρεηηθή θξάζε θαη ζεκαίλεη «κπνξεί λα θάλσ 

θαη ιάζνο». 

Ζ παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηεο πνζφηεηαο θαίλεηαη απ’ ην φηη ιέεη πεξηζζφηεξα 

απφ φζα ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπλνκηιία θαη ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαθνξά, ηελ ππεξβνιή 

θαη ηελ εηξσλεία, επηηξέπνληαο ζηνπο αθξναηέο λα αληηιεθζνχλ ην ζεκείν ηεο 

πξνζβνιήο πνπ γίλεηαη κε έκκεζν ηξφπν. Ζ θξάζε «γιπθφο θαηξφο» είλαη κεηαθνξηθή 

θαη ε ρξήζε ηνπ επηζέηνπ «γιπθφο» γίλεηαη πξνθεηκέλνπ ην ππνλφεκα λα ζπκβηβαζηεί 

κε κηα θαηλνκεληθή αζσφηεηα. Υξεζηκνπνηεί ην επίζεην «γιπθφο» ζέινληαο λα 

ππνλνήζεη πσο νη πξνζέζεηο ηεο είλαη επίζεο γιπθέο. Ζ έθθξαζε πνπ αθνινπζεί (ην 

θνξίηζη καο) κε ηελ έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο «καο», κε ηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ νηθνγέλεηα (εγθιείνλ εκείο), 

ρξεζηκνπνηείηαη ζσπεπηηθά θαη ηνλίδεη ηε θαηλνκεληθή αζσφηεηα ηνπ εθθσλήκαηνο 

θαη ηελ «θαινπξναίξεηε» δηάζεζή ηεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηεί θαη πάιη κηα 

κεηαθνξηθή θξάζε «κελ αξπάμεη θακηά πνχληα». 

Αθφκε, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο ζπλάθεηαο, δηφηη ν ιφγνο ηεο δελ είλαη ζπλαθήο 

κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηελ αξρή ηνπ ηξφπνπ, δηφηη δελ είλαη ζχληνκε θαη 

ρξεζηκνπνηεί αδηαθαλείο εθθξάζεηο. Με ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ελεξγνπνηείηαη ην 

ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα. Ζ πεζεξά ππνλνεί πσο ην ληχζηκν ηεο λχθεο είλαη κε 

πξέπνλ, ίζσο θαη πξνθιεηηθφ γηα ηα δηθά ηεο δεδνκέλα. Ζ ρξήζε ηνπ επηζέηνπ 

«γπκλφ» κεηαθξάδεηαη σο μεδηάληξνπν θαη μεηζίπσην θαη ππνλνεί ίζσο θαη ζηνηρεία 

γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο κέιινπζαο λχθεο. Σειεηψλνληαο ην ππνλφεκά ηεο ε πεζεξά 

απεπζχλεηαη ζηνλ παηέξα ηεο λχθεο κε ην εξψηεκα «Δ, ζηξαηεγέ κνπ;», ψζηε λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ε επηθνηλσλία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη (θαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο), αλαδεηψληαο παξάιιεια ζην πξφζσπφ ηνπ έλαλ «ζχκκαρν». 

ηα ιφγηα ηεο πεζεξάο παξαηεξείηαη θαη παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο 

Δπγέλεηαο. πγθεθξηκέλα, θαηαπαηάηαη ην αμίσκα ηεο επηδνθηκαζίαο, θαζψο ε 

πεζεξά δηνγθψλεη ηελ θξηηηθή θαη ηελ απνδνθηκαζία ηεο πξνο ηε λχθε, αιιά θαη ην 

αμίσκα ηεο ζπκθσλίαο, εθφζνλ κεγηζηνπνηεί ηε δηαθσλία ηεο κε ηε λχθε θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη ληπκέλε. Πξνζπνηείηαη φηη ηεξεί ην αμίσκα ηνπ ηαθη, φηη, δειαδή, 

πξνζπαζεί κε ηνλ ηξφπν ηεο λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ην θφζηνο ησλ ιεγνκέλσλ 

ηεο ζηελ θνπέια. Αθφκε, πξνζπνηείηαη φηη ηεξεί ην αμίσκα ηεο γελλαηνδσξίαο θαη φηη 

ηα ιεγφκελά ηεο είλαη πξνο φθεινο ηεο λχθεο. Ζ επίπιαζηε επγέλεηα ησλ 

εθθσλεκάησλ ηεο πεζεξάο απνηειεί πξάμε απηνπξνζηαζίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηά εθιεθζνχλ σο απεηιή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, μεθηλά ην «ρηίζηκν» ηεο ζρέζεο 
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ηεο κε ην λέν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε εθθξάζεσλ αγελψλ θαη 

πξνζβιεηηθψλ θαη δείρλνληαο ηελ απνδνθηκαζία ηεο πξνο ηηο ελδπκαηνινγηθέο 

επηινγέο ηεο λχθεο ηεο κε ζθνπφ λα πιήμεη ην πξφζσπν θαη ηελ απηνεηθφλα ηεο. 

 

2.3.2. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η χήρα πεζερά 2 (2004), ζελάξην: Κάηηα Κηζζνλέξγε, 

(53:48-54:24) 

 

ηελ επφκελε ζθελή, ε πεζεξά (Διέλε Γεξαζηκίδνπ) επηζηξέθεη ζην ζπίηη κε ην κσξφ 

εγγνλάθη ηεο, ην νπνίν έρεη βγάιεη γηα πξσηλή βφιηα ρσξίο λα πάξεη ηελ άδεηα ηεο 

λχθεο ηεο (Καηεξίλαο Σζάβαινπ), πνπ θνηκφηαλ, φηαλ εθείλε έθπγε. Μφιηο μχπλεζε, 

αληηιήθζεθε ηελ απνπζία ηνπ παηδηνχ ηεο, αλεζχρεζε θαη ηειεθψλεζε ζηνλ ζχδπγφ 

ηεο. Σειεθψλεζε, φκσο θαη ζε έλα αλδξηθφ πξφζσπν θαη ε πεζεξά έρεη αξρίζεη λα 

ππνςηάδεηαη φηη ε λχθε ηεο έρεη θάπνην θξπθφ δεζκφ. Ο δηάινγνο εθηπιίζζεηαη ηε 

ζηηγκή αθξηβψο ηεο εηζφδνπ ηεο πεζεξάο ζην ζπίηη: 

«Πεζεξά: Τζχπλεζεο καλνχια θη άξρηζεο ηα ηειέθσλα; 

Νχθε: Πνχ ήζνπλα παιηφπαηδν; 

Πεζεξά: ηελ εθθιεζία κε ηε δαδάθα κνπ. 

Νχθε: Σν ηζέξεηο φηη ε καλνχια αλεζχρεζε θη έθιαηγε; 

Πεζεξά: Αθνχ θνηκφζνπλα καλνχια, ζ’ έπηαζ’ ν πφλνο; 

Νχθε: Άκα ηζαλαβγείο έηζσ ρσξίο λα ην πεηο ζηε καλνχια, ζα ζε θάλσ ληαληά. 

Πεζεξά: Κη εγψ ζα ην πσ ζηνλ κπακπά θαη ζα δεηο εζχ… 

Νχθε: Ο κπακπάο ην ηζέξεη θη φηαλ γπξίζεη ζα ζε καιψζεη…». 

πδήηεζε: ην παξαπάλσ απφζπαζκα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε πεζεξά δελ 

εθζηνκίδεη επζέσο απηά πνπ ζθέθηεηαη ζηε λχθε ηεο, αιιά, θάλεη ρξήζε ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ζρήκαηνο ηεο πξνζπνίεζεο. Ζ πεζεξά, δειαδή, ππνδχεηαη ηνλ ξφιν 

ηνπ κσξνχ πνπ εθθξάδεη ηα παξάπνλά ηνπ ζηε κεηέξα ηνπ θαη ε λχθε ζπλερίδεη ζην 

ίδην κνηίβν, πξνζπνηνχκελε πσο απεπζχλεηαη ζην κσξφ. 

Ζ ρξήζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απηνχ ζρήκαηνο γίλεηαη απφ ηελ πεζεξά πξνθεηκέλνπ 

λα έρεη ηελ ειεπζεξία λα εθθξάζεη ηα ζπλνκηιηαθά ηεο ππνλνήκαηα. Απηά 

πξνθχπηνπλ κε θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο, 

αθνχ ε πεζεξά επηζπκεί λα επηθνηλσλήζεη πεξηζζφηεξεο ζεκαζίεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

θαη λα σζήζεη ηε λχθε λα αλαδεηήζεη ηα ππνλνήκαηα πνπ ε ίδηα δελ δχλαηαη ή δελ 

επηζπκεί λα εθθξάζεη ξεηά. Σν εξψηεκά ηεο «Τζχπλεζεο καλνχια θη άξρηζεο ηα 

ηειέθσλα;» κε ηε ρξήζε ηνπ ππνθνξηζηηθνχ/ ρατδεπηηθνχ «καλνχια» ζε ηδηαίηεξα 
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εηξσληθφ θη επηθξηηηθφ ηφλν, ππνλνεί πσο ε λχθε είλαη ππλαξνχ, ηεκπέια θαη ην κφλν 

γηα ην νπνίν ελδηαθέξεηαη είλαη λα κηιά ζην ηειέθσλν. Δίλαη ακειήο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην κσξφ ηεο, άξα, θαθή κεηέξα θαη ε ρξήζε ηνπ 

ηειεθψλνπ γίλεηαη γηα πνλεξνχο ζθνπνχο. Ζ πεζεξά ςέγεη θαη επηθξίλεη ηε λχθε ηεο 

γηα ηελ ακέιεηα θαη ηελ αδηαθνξία ηεο γηα ην παηδί ηεο. Απηφ ηνλίδεηαη θαη απφ ηε 

ρξήζε ηεο κεηαθνξηθήο έθθξαζεο «ζ’ έπηαζ’ ν πφλνο;». Σν ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα 

ελεξγνπνηείηαη ιφγσ ηεο θαηάθσξεο παξαβίαζεο ηνπ αμηψκαηνο ηεο πνηφηεηαο, αθνχ 

ρξεζηκνπνηεί κεηαθνξέο γηα λα πεη πξάγκαηα πνπ μέξεη φηη δελ είλαη αιεζή (φηη ε 

λχθε ηεο δελ λνηάδεηαη γηα ην παηδί ηεο). Αθφκε, ε εξψηεζε «άξρηζεο ηα ηειέθσλα;» 

ππνδειψλεη πσο ε πεζεξά ιέεη θάηη, γηα ην νπνίν δελ έρεη επαξθείο απνδείμεηο, αιιά, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη ππάξρεη θάηη πνπ ην ππνςηάδεηαη (φηη ε λχθε ηεο έρεη 

εμσζπδπγηθή ζρέζε). 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Αξρή ηεο Δπγέλεηαο, ζην παξαπάλσ απφζπαζκα θαηαπαηψληαη 

φια ηα αμηψκαηά ηεο. Καηαπαηάηαη ην αμίσκα ηνπ ηαθη, δηφηη ηα εθθσλήκαηά ηεο 

κεγηζηνπνηνχλ ην θφζηνο γηα ηε λχθε, ην αμίσκα ηεο γελλαηνδσξίαο, γηαηί 

ειαρηζηνπνηεί ην φθεινο γηα ηε ζπλνκηιήηξηα θαη δηνγθψλεη ην φθεινο γηα ηνλ εαπηφ 

ηεο. Δπίζεο, θαηαπαηάηαη ην αμίσκα ηεο επηδνθηκαζίαο, γηαηί ε θξηηηθή ηεο είλαη 

ζθιεξή, ην αμίσκα ηεο ζεκλφηεηαο, αθνχ κεγηζηνπνηεί ηελ επεπθεκία πξνο ηνλ εαπηφ 

ηεο θαη ην αμίσκα ηεο ζπκθσλίαο, εθφζνλ ν ιφγνο ηεο πεζεξάο απνδεηθλχεη φηη 

εθείλε ηείλεη λα κεγηζηνπνηεί ηε δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηεο θαη ζηε λχθε ηεο 

θαη δελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ λα εθκεδελίζεη ηε δηαθσλία απηή. πλνιηθά, νη 

εθθξάζεηο ηεο δελ θέξνπλ ίρλνο ζεβαζκνχ ή εθηίκεζεο πξνο ην πξφζσπν ηεο λχθεο. 

Αληηζέησο, θηάλεη ζην ζεκείν λα γίλεη απεηιεηηθή «ζα δεηο εζχ» κε ζθνπφ λα πιήμεη 

ην πξφζσπν ηεο ζπλνκηιήηξηαο-λχθεο θαη λα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηεο. Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ, πάλησο, πσο ε πεζεξά ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν (παηδηάζηηθν) 

ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα πεη φζα ζέιεη 

ζπγθαιπκκέλα, ψζηε λα κελ έξζεη ζε άκεζε ξήμε κε ηε λχθε ηεο. 

 

2.3.3. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κοληέρλα πεζερά 1 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, 

Γήκεηξα αθαιή, (8:20-8:52) 

 

Ο Κσλζηαληίλνο (Ρέλνο Υαξαιακπίδεο) έρεη ζνβαξή ζρέζε κε ηε Μαξία (Ρέληα 

Λνπηδίδνπ) θαη πεγαίλνπλ καδί ζην παηξηθφ ηνπ γηα λα ηε γλσξίζεη ζηε κεηέξα ηνπ, 

ηελ θπξα-Λέλε (νχια Αζαλαζνπνχινπ). Ο δηάινγνο έρεη σο εμήο: 
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«Νχθε: Ο Κψζηαο κνχ ‘ρεη πεη πνιιά γηα ζαο. 

Πεζεξά: Καθψο, ηνπ ‘ρσ πεη λα κελ κηιάεη γηα κέλα ζε μέλνπο. 

Γηνο: Μα, ε Μαξία δελ είλαη μέλε, κακά. 

Πεζεξά: Μελ ιεο αλνεζίεο, Κσλζηαληίλε. Αλ ηε γλψξηδα, ζα ην ζπκφκνπλα. 

Γηνο: Ναη, λαη, ζέισ λα πσ…. 

Νχθε: Θέιεη λα πεη φηη είκαζηε καδί εδψ θαη έλα ρξφλν, φηη αγαπηφκαζηε θαη φηη 

ζθνπεχνπκε λα παληξεπηνχκε. Απηφ δελ ζεο λα πεηο, Κσζηάθε; Καη φηη ζέινπκε ηελ 

επρή ζαο». 

πδήηεζε: ηελ πεξίπησζε απηή, ην ππνλφεκα ελεξγνπνηείηαη ρσξίο ε πεζεξά λα 

παξαβηάδεη θαλεξά ηα αμηψκαηα ηεο γεληθήο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο ηνπ Grice. Σεξεί 

ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο πξνζπαζψληαο λα είλαη εηιηθξηλήο θαη αιεζηλή. Δθθσλεί 

κφλν φζα είλαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα (Αλ ηε γλψξηδα, ζα ην ζπκφκνπλα). Απφ ηελ 

άιιε, ηεξεί ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο, αθνχ ηεξεί ην κέηξν ζηνλ ιφγν ηεο θαη παξέρεη 

κνλάρα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαιφγνπ. Σεξεί ην 

αμίσκα ηεο ζπλάθεηαο θαη είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ηεξεί ην αμίσκα ηνπ ηξφπνπ, απνθεχγνληαο ηηο αζάθεηεο. Παξ’ φι’ απηά, ε ρξήζε ηνπ 

αξλεηηθά ρξσκαηηζκέλνπ επηξξήκαηνο «θαθψο» ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη απνθαιεί έκκεζα «μέλε» ηε Μαξία, ζηελ νπνία δελ 

απεπζχλεη θαλ ηνλ ιφγν, νδεγεί ηνπο αθξναηέο ζην λα δηαπηζηψζνπλ ηελ 

πξνθαηεηιεκκέλε ζηάζε ηεο απέλαληη ζην πξφζσπν ηεο κειινληηθήο λχθεο ηεο. Ζ 

ρξήζε ηεο θξάζεο «ηνπ ‘ρσ πεη λα κελ κηιάεη γηα κέλα ζε μέλνπο» απνηειεί αξλεηηθή 

θαηεπζπληηθή πξάμε, πνπ επηζεκαίλεη ηε ζέζε εμνπζίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ γην ηεο. Μάιηζηα, ζπλερίδεη κε κηα αθφκε θαηεπζπληηθή πξάμε 

θάλνληάο ηνπ ηελ παξαηήξεζε «Μελ ιεο αλνεζίεο, Κσλζηαληίλε». 

Ζ ζπλνιηθή ζηάζε ηεο είλαη αγελήο, εθφζνλ δελ θαίλεηαη λα ηεξεί θαλέλα απφ ηα 

αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο (ηαθη, γελλαηνδσξίαο, επηδνθηκαζίαο, ζεκλφηεηαο, 

ζπκθσλίαο). Αληίζεηα, εμαξρήο απνθεχγεη ηε ρξήζε εθθξάζεσλ θηιηθφηεηαο, 

αιιειεγγχεο ή ζπληξνθηθφηεηαο. Δίλαη αξλεηηθά δηαθείκελε απέλαληη ζην 

ελδερφκελν ν γηνο ηεο λα επηζπκεί λα θφςεη ηνλ «νκθάιην ιψξν» απφ εθείλε. Έηζη, ην 

αθξναηήξην ζπλάγεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε πεζεξά, αλ θαη θαίλεηαη λα ηεξεί ηα 

αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο, κε ηε ζηάζε ηεο δείρλεη ηελ άξλεζή ηεο λα 

«κνηξαζηεί» ηνλ γην ηεο κε κηα άιιε γπλαίθα. 
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2.3.4. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κοληέρλα πεζερά 2 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, 

Γήκεηξα αθαιή, (8:55-10:03) 

 

ηαλ ε πεζεξά (νχια Αζαλαζνπνχινπ), βιέπεη ηνλ γην ηεο (Ρέλν Υαξαιακπίδε) θαη 

ηε κέιινπζα λχθε (Ρέληα Λνπηδίδνπ) απνθαζηζκέλνπο λα πξνρσξήζνπλ ηε δσή ηνπο, 

ηφηε ζπλεηδεηνπνηεί πσο ε εμνπζία ηεο έρεη αξρίζεη λα δηαζαιεχεηαη. Έηζη, 

ζεθψλεηαη θαη αξρίδεη λα κηιά ζηε θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη ηνλ απνζαλφληα πξν 

ακλεκνλεχησλ ρξφλσλ ζχδπγφ ηεο θαη πξψελ ζηξαηεγφ Μηιηηάδε: 

«Πεζεξά: Τ’ άθνπζεο Μηιηηάδε; Απηά είλαη ηα ραΐξηα ηνπ γηνπ ζνπ. Τη λα θάλσ θη 

εγψ, κηα γπλαίθα κφλε; Ό,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη κνπ ην ‘θαλα. Να ηνλ κεγαιψζσ, λα 

ηνλ ζπνπδάζσ, λα ηνλ θάλσ άληξα. Αιιά, θαίλεηαη φηη απέηπρα. Φακέλνη πήγαλ νη 

θφπνη κνπ, Μηιηηάδε…Μνπ ‘θεξε κηα ηπράξπαζηε εθεί… 

Νχθε: Γηα, ζαο παξαθαιψ… 

Πεζεξά: Πνπ, απ’ φ,ηη θαίλεηαη, είλαη θαη απζάδεο… 

Γακπξφο: Έια, θάηζε, κακά, λα κηιήζνπκε ιηγάθη… 

Πεζεξά: Μηα πνπ ζέξλεη ηνλ γην ζνπ απφ ηε κχηε θαη κνπ ηελ θνπβάιεζε γηα λχθε… 

Γελ μέξνπκε νχηε απφ πνχ θξαηά ε ζθνχθηα ηεο… 

Νχθε: Γηαηί δελ κε ξσηάηε λα ζαο πσ; Καη γηαηί δελ κε θνηηάηε ηελ ψξα πνπ ζαο 

κηιάσ; Γελ θαηαιαβαίλσ… 

Πεζεξά: Ααααρ, απηά νλεηξεπφκνπλ εγψ γηα ηνλ γην κνπ, ηφζα θνξίηζηα ζαλ ηα θξχα 

ηα λεξά, απφ θαιέο νηθνγέλεηεο, κε πεξηνπζία, κε κφξθσζε θαη πήγε θαη βξήθε κηα…. 

Νχθε: Σψξα ζπγγλψκε, εδψ ζα θάζεζαη λα ηελ αθνχο; 

Πεζεξά: Αρ, Μηιηηάδε κνπ, ηα παηδηά είλαη αράξηζηα. Θπζηάδεζαη γηα ράξε ηνπο…θη 

απηά θνηηάλε πψο λα ζε πηθξάλνπλ». 

πδήηεζε: ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα πξνθχπηεη απ’ ην 

γεγνλφο φηη ε πεζεξά δελ εθθξάδεη απηά πνπ ζθέθηεηαη ζηνλ ίδην ηνλ γην θαη ηε 

κέιινπζα λχθε, αιιά, απεπζχλεηαη ζηε θσηνγξαθία ηνπ απνζαλφληνο ζπδχγνπ ηεο. 

Άξα, ρξεζηκνπνηεί έλα επηθνηλσληαθφ ζρήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή ηεο 

πξνζπνίεζεο. Γειαδή, απεπζχλεηαη ζηνλ απνζαλφληα, μεθηλψληαο κε κηα ξεηνξηθή 

εξψηεζε «Τ’ άθνπζεο Μηιηηάδε;», ελψ ην εθθψλεκά ηεο πξννξίδεηαη γηα ηνλ γην θαη 

ηε λχθε. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαηαθέξλεη λα εθθξάζεη ηελ θαθή εληχπσζε 

πνπ ηεο δεκηνπξγήζεθε γηα ηε κέιινπζα λχθε ηεο, θαζψο θαη ηελ απνγνήηεπζή ηεο 

θαη ην έκκεζν παξάπνλν ζηνλ γην ηεο. 
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Σν ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ 

αμησκάησλ ηεο Αξρήο πλεξγαζίαο ηνπ Grice, επηζπκψληαο λα σζήζεη ηνπο 

ζπλνκηιεηέο λα αλαδεηήζνπλ ηα ππνλνήκαηα πνπ ε ίδηα δελ επηζπκεί λα εθθξάζεη 

ξεηά. Καηαξράο, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο, αθνχ εθθξάδεη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο απαξαίηεηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε. Αθφκε, ν ιφγνο ηεο παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, εθφζνλ, φζα 

ιέεη, είλαη πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο. 

Υξεζηκνπνηεί απξνθάιππηα ηε κνκθή θαη ηνλ ςφγν. ιεο νη παξαηεξήζεηο ηεο γηα ηε 

λχθε είλαη επηθξηηηθέο θαη ζε έληνλν χθνο. Σα ζρφιηά ηεο είλαη ζαξθαζηηθά 

(ηπράξπαζηε, απζάδεο), νη εηξσλείεο έληνλεο (ραΐξηα) θαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ 

πάκπνιια. Μεηαμχ απηψλ, ε πξνζσπνπνίεζε ησλ θφπσλ ηεο πνπ «πήγαλ ρακέλνη», ε 

παξνκνίσζε «ζαλ ηα θξχα ηα λεξά» θαη νη κεηαθνξέο «ρακέλνη θφπνη, ζέξλεη ηνλ γην 

ζνπ απ’ ηε κχηε, κνπ ηελ θνπβάιεζε γηα λχθε, απφ πνχ θξαηά ε ζθνχθηα ηεο, πψο λα ζε 

πηθξάλνπλ». Έηζη, θαίλεηαη λα καθξεγνξεί θαη λα κηιά γεληθεπηηθά κε ζθφπηκε ρξήζε 

πεξηηηνινγηψλ, παξαβηάδνληαο ην αμίσκα ηνπ ηξφπνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαβίαζε ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο, ν ιφγνο ηεο πεζεξάο 

παξαβηάδεη ην αμίσκα ηνπ ηαθη, αθνχ κεγηζηνπνηεί ην θφζηνο γηα ηε λχθε, θαζψο θαη 

ην αμίσκα ηεο επηδνθηκαζίαο, εθφζνλ δηνγθψλεη ηελ θξηηηθή ηεο πξνο εθείλε. 

Παξαβηάδεη, αθφκε, ην αμίσκα ηεο ζεκλφηεηαο, θαζψο κεγηζηνπνηεί ηελ επεπθεκία 

γηα ηνλ εαπηφ ηεο πνπ, αλ θαη κηα γπλαίθα κφλε, έθαλε «φ,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηεο 

γηα λα ηνλ κεγαιψζεη ζσζηά, λα ηνλ ζπνπδάζεη, λα ηνλ θάλεη άληξα» θαη 

«ζπζηάζηεθε γηα ράξε ηνπ». Σαπηφρξνλα ειαρηζηνπνηεί ηελ επηδνθηκαζία πξνο ηε 

λχθε. Έηζη, παξαβηάδεη θαη ην αμίσκα ηεο ζπκθσλίαο, εθφζνλ, κε ηα ιεγφκελά ηεο 

κεγεζχλεη ηε δηαθσλία κε ηε λχθε θαη δεκηνπξγεί θιίκα πνιεκηθφ. 

πλνιηθά, ε λχθε παξνκνηάδεηαη κε θνξηίν, άρζνο, ζηε θξάζε «κνπ ηελ 

θνπβάιεζε». Ζ πεζεξά, ρσξίο θαλ λα ηελ έρεη γλσξίζεη, έρεη ζρεκαηίζεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ εηθφλα γηα εθείλε. Υξεζηκνπνηεί έλα είδνο κεηαθνξάο, θαηά ηελ νπνία 

ππάξρεη ζην θείκελν κφλν ην ζπγθξίλνλ κέγεζνο, ελψ ην ζπγθξηλφκελν δελ δειψλεηαη 

ξεηά, επνκέλσο ππνδειψλεηαη. Γειαδή, έκκεζα ζπγθξίλεη ηε λχθε ηεο κε φια ηα 

θνξίηζηα πνπ ήηαλ «ζαλ ηα θξχα ηα λεξά, απφ θαιέο νηθνγέλεηεο, κε πεξηνπζία, 

κφξθσζε» αληηζηξέθνληαο φινπο απηνχο ηνπο ζεηηθνχο αμηνινγηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο. ην εθθψλεκα απηφ, έληνλε είλαη ε ρξήζε ηεο εηξσλείαο, πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππνλνήζεη φηη ζηα κάηηα ηεο ε λχθε είλαη δπζεηδήο, απφ θαθή 

νηθνγέλεηα, θησρή θαη ακφξθσηε. Έηζη, κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζρεκάησλ ιφγνπ 
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θάλεη ηελ επίζεζή ηεο ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο λχθεο κε απψηεξν ζθνπφ λα ηελ 

πιεγψζεη, λα ηεο δείμεη φηη δελ ηελ ππνινγίδεη θαη λα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηεο. 

Μάιηζηα, φηαλ αλαθέξεηαη ζην πξφζσπν ηεο λχθεο ηεο, ηελ απνθαιεί, θαζφινπ 

ηπραία, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζειπθφ ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ «κηα», αθνινπζνχκελν 

απφ απνζησπεηηθά, ππνλνψληαο πνηθίια επίζεηα, αξλεηηθά ρξσκαηηζκέλα. Δπνκέλσο, 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο είλαη κηα απνηπρεκέλε, θαζψο ν γηνο ηεο, ελ ηέιεη, δελ 

επέιεμε γηα ζχδπγν κηα γπλαίθα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηθέο ηεο πξνζδνθίεο. 

 

2.3.5. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κοληέρλα πεζερά 3 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, 

Γήκεηξα αθαιή, (39:47-40:04) 

 

Ο γηνο ηεο Μαξίαο (Ρέληαο Λνπηδίδνπ) έθεξε ζην ζπίηη ηελ θνπέια ηνπ γηα λα ηε 

γλσξίζεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ Μαξία, ελψ ηφζα ρξφληα δηαθήξπηηε πσο είλαη 

κνληέξλα θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα αθνινπζνχζε ην πξφηππν ηεο πεζεξάο ηεο, 

βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε, θαζψο πιένλ ν ξφινο ηεο είλαη δηηηφο: ηψξα πηα είλαη λχθε, 

αιιά, ηαπηφρξνλα θαη πεζεξά. Μάιηζηα, δελ εγθξίλεη θαζφινπ ηελ επηινγή ηνπ γηνπ 

ηεο θαη θηάλεη ζην ζεκείν λα καιψζεη καδί ηνπ, κε απνηέιεζκα εθείλνο λα θχγεη απφ 

ην ζπίηη. Έλα βξάδπ, ε θπξα-Λέλε (νχια Αζαλαζνπνχινπ), πεζεξά ηεο Μαξίαο, 

ζπδεηά κε ηε Μαξία γηα ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ: 

«Νχθε: Ση άιιν ζα δήζσ ζ’ απηφ ην ζπίηη; 

Πεζεξά: Σπίηη ην ιεο, έηζη φπσο ην θαηάληεζεο…. 

Νχθε: Δγψ; 

Πεζεξά: ρη, εγψ. 

Νχθε: Ναη, ην βάιαηε θη εζείο ην ρεξάθη ζαο… 

Πεζεξά: ε βνιεχεη λα κνπ ξίρλεηο ην θηαίμηκν. Γελ πεηξάδεη, έρσ ζπλεζίζεη. 

Νχθε: Άληε, θαιελχρηα». 

πδήηεζε: ην παξαπάλσ απφζπαζκα παξαηεξνχκε κηα κεηαζηξνθή ζηε βηνζεσξία 

ηεο πξψελ λχθεο, πνπ ηψξα πηα έρεη γίλεη ε ίδηα πεζεξά. Ζ εμνπζία ηεο επάλσ ζηνλ 

γην ηεο έρεη θινληζηεί θαη κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απηή, αξρίδεη αζπλείδεηα λα 

πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο πνπ κέρξη πξφηηλνο αληηκαρφηαλ. Απφ ηελ άιιε, ε «παιηά» 

πεζεξά ζπλερίδεη λα κηιά ζην ζπλεζηζκέλν κνηίβν. ηε θξάζε «ζπίηη ην ιεο, έηζη 

φπσο ην θαηάληεζεο;» παξαηεξνχκε ηε κε ηήξεζε ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο 

πλεξγαζίαο ηνπ Grice, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ηνπ ζπλνκηιηαθνχ 

ππνλνήκαηνο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηεο 
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πνηφηεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο παξνκνίσζεο «φπσο ην θαηάληεζεο», αιιά θαη 

παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ ηξφπνπ, κε ηε ρξήζε ηεο παξαπάλσ ακθίζεκεο 

θξάζεο. Γελ επηζπκεί λα παξαπιαλήζεη ηε λχθε ηεο, αιιά, επηζπκεί λα δψζεη 

πεξηζζφηεξεο ζεκαζίεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο. Ζ ιέμε «ζπίηη» είλαη πνιπζεκηθή θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ νηθήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηνίθεζε, ηελ έλλνηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ κηαο θαηνηθίαο καδί κε ηελ επίπισζε, θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (Wiktionary). ην απφζπαζκα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ λχθε θαη απφ ηελ πεζεξά κε ηελ ηξίηε έλλνηα. Ζ κνκθή 

ηεο πεζεξάο πξνο ηε λχθε γίλεηαη κε ηε κνξθή παξαηήξεζεο ζε έληνλν χθνο, πνπ 

ραξαθηεξίδεη εκκέζσο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο λχθεο σο θαηαθξηηέα. Τπνλνεί πσο 

εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηεο λχθεο θαη λπλ πεζεξάο έρεη δηαζαιεπηεί ε ηζνξξνπία ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. Φαίλεηαη φηη κεηά ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, ε «παιηά» 

πεζεξά θαηαθξίλεη δηπιά ηε λχθε ηεο: γηα ηνλ ξφιν ηεο σο λχθε (ζχδπγν ηνπ γηνπ ηεο 

θαη κεηέξα) θαη γηα ηνλ ξφιν ηεο σο λπλ πεζεξά, πνπ δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

δηαηεξήζεη ηελ ηζρχ ηεο επάλσ ζηνλ γην ηεο. 

πλνιηθά, ζα ιέγακε πσο ε έκκεζε επηηέιεζε ηεο γισζζηθήο απηήο πξάμεο 

απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή γισζζηθήο αγέλεηαο, εθφζνλ παξαβηάδεη ηα αμηψκαηα ηεο 

Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο. Ζ πεζεξά δελ ηεξεί ην αμίσκα ηνπ ηαθη, αθνχ δελ πεξηνξίδεη ην 

θφζηνο γηα ηε λχθε, νχηε ην αμίσκα ηεο επηδνθηκαζίαο, αθνχ ε θξηηηθή ηεο είλαη πνιχ 

ζθιεξή θαη γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «θαηάληεζεο» ζε δεχηεξν εληθφ 

πξφζσπν, κε ηελ θαηεγνξία λα ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ζηε λχθε θαη επ’ νπδελί ζηνλ 

γην ηεο. Γελ ηεξεί νχηε ην αμίσκα ηεο ζπκθσλίαο, δηφηη κεγηζηνπνηεί κε ηνλ ηξφπν 

ηεο ηε δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηεο θαη ηε λχθε ηεο. 

 

2.3.6. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η κοληέρλα πεζερά 4 (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, 

Γήκεηξα αθαιή, (40:05-40:44) 

 

Ζ θπξα-Λέλε (νχια Αζαλαζνπνχινπ), πεζεξά ηεο Μαξίαο (Ρέληαο Λνπηδίδνπ), 

ζπδεηά κε ηε λχθε ηεο γηα ηνλ γην ηεο Μαξίαο, πνπ είλαη εξσηεπκέλνο θαη ζέιεη λα 

παληξεπηεί ηελ θνπέια ηνπ, αλ θαη ε Μαξία είλαη αξλεηηθά δηαθείκελε ζε απηφλ ηνλ 

γάκν. Ο δηάινγνο έρεη σο εμήο: 

«Πεζεξά: Σα παηδηά ζε ρξεηάδνληαη. 

Νχθε: Να ζαο πσ, δελ ζέισ θνπβέληα γη’ απηφ ην ζέκα. 

Πεζεξά: Κάλνπλ φ,ηη θάλαηε θη εζείο… 
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Νχθε: Α, φρη, φρη, φρη, κηζφ ιεπηφ, κελ ζπγθξίλνπκε η’ αλφκνηα, εκείο 

αγαπηφκαζηαλ… 

Πεζεξά: Κη απηά αγαπηνχληαη. 

Νχθε: Ναη, θαιά…Έπεηηα, εγψ ήκνπλ έγθπνο… 

Πεζεξά: Σπ είπαο…Δγψ δελ κπνξψ λα κηιήζσ. Έρσ δψζεη φξθν. 

Νχθε: Ση πξάγκα;». 

πδήηεζε: ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ, φηαλ ε λχθε απνινγείηαη πσο ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν είραλ επηζπεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ γάκνπ ηνπο ήηαλ ε εγθπκνζχλε ηεο, ε 

πεζεξά ηήο απαληά κε ηε ρξήζε ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο. Ζ έθθξαζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί «Σπ είπαο…Δγψ δελ κπνξψ λα κηιήζσ. Έρσ δψζεη φξθν», θαηλνκεληθά 

παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο ζπλάθεηαο, αθνχ ε απάληεζή ηεο δελ θαίλεηαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο ηεο ζπδήηεζεο. Φαίλεηαη, κάιηζηα, 

πσο ε απάληεζε είλαη παληειψο άζρεηε κε ην ζέκα ζπδήηεζεο. Σαπηφρξνλα, κε ηε 

ρξήζε αδηαθαλνχο έθθξαζεο θαη γεληθεπηηθήο απάληεζεο θαίλεηαη λα παξαβηάδεη ην 

αμίσκα ηνπ ηξφπνπ. 

ηελ πεξίπησζε, φκσο, απηή, ε πεζεξά ζθφπηκα θαη ζπλεηδεηά δελ επηζπκεί λα 

ηεξήζεη ηελ Αξρή ηεο πλεξγαζίαο θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηα αμηψκαηα, αιιά, 

επηζπκεί λα απνδεζκεπηεί απφ απηά. Ζζηθνί ιφγνη ηε δεζκεχνπλ θαη δελ ηεο 

επηηξέπνπλ λα ηεξήζεη ηα αμηψκαηα: «Δγψ δελ κπνξψ λα κηιήζσ. Έρσ δψζεη φξθν». 

Έηζη, ινηπφλ, απνδεζκεχεηαη ξεηά θαη κε ζαθήλεηα απφ ηηο επηηαγέο ησλ αμησκάησλ. 

Ζ θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ είλαη πιεξνθνξηαθή. Δάλ, φκσο, ζπλδπαζηεί κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ηελ εθθσλεί, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε λχθε ηεο λχθεο ηεο είλαη 

θαη εθείλε έγθπνο. Άξα, ε θξάζε, εξκελεπφκελε απφ ην αθξναηήξην, κεηαδίδεη ελ 

ηέιεη, πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα ιέγνληαη. Έηζη, ε πεζεξά, επηηπγράλεη λα κεηαδψζεη 

ηελ πιεξνθνξία πνπ γλσξίδεη, ελψ ηαπηφρξνλα απνπνηείηαη φηη ηε κεηέδσζε θαη 

παξακέλεη πηζηή ζηνλ «φξθν» ηεο. Παξάιιεια, δείρλεη ζηε ζπλνκηιήηξηά ηεο φηη 

ηεξεί ηα αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο, αθνχ φζα ιέεη είλαη πξνο φθεινο ηεο 

λχθεο ηεο. 

 

2.3.7. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλούργα πεζερά 1 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα 

Γηαραιή, (21:39-21:59) 

 

Ζ πεζεξά (Πελειφπε Πηηζνχιε), ζην άθνπζκα ησλ «ραξκφζπλσλ» λέσλ, φηη, 

δειαδή, ν γηνο ηεο (Αιέθνο πζζνβίηεο) απνθάζηζε λα παληξεπηεί, έθπγε απφ ην 
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ζπίηη ηεο ζην επαξρηαθφ ρσξηφ θαη πήγε θαηεπζείαλ λα ηνλ επηζθεθζεί ζηελ Αζήλα, 

πξνθεηκέλνπ λα βάιεη ζε εθαξκνγή ην παλνχξγν ζρέδηφ ηεο, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ 

ην λα απνηξέςεη απηφλ ηνλ γάκν. Σν απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί εθηπιίζζεηαη ζηελ 

θνπδίλα, ηε ζηηγκή πνπ ε λχθε (Γάθλε Λακπξφγηαλλε) εηνηκάδεη ην θαγεηφ: 

«Πεζεξά: Πφηε γελλάο;…..Α πα, πα, ηα ζθφξπηζεο θαιέ… 

Νχθε: Οξίζηε; 

Πεζεξά: Λέσ, πφηε ε ψξα ε θαιή; Πφζσλ κελψλ είζαη; 

Νχθε: Γελ είκαη έγθπνο. 

Πεζεξά: Γελ είζαη; Δ, ηφηε, γηαηί παληξεχεζηε; Με ζπγρσξείο, αιιά, λφκηδα φηη έηζη 

μαθληθά πνπ η’ απνθαζίζαηε φηη…. 

Νχθε: ρη, φρη, εεε, ην ζπδεηνχζακε απφ θαηξφ, δελ είλαη μαθληθά….». 

πδήηεζε: Ζ πεζεξά, ρσξίο πνιιέο πεξηζηξνθέο κπαίλεη θαηεπζείαλ ζην «ςεηφ» 

θάλνληαο ην επίκαρν εξψηεκα «Πφηε γελλάο;», ην νπνίν είλαη θαθνπξναίξεην, 

πξνθιεηηθφ θαη ελέρεη ππνλνήκαηα. ηαλ ε λχθε δείρλεη λα ζνθάξεηαη απφ ην 

εξψηεκα ηεο πεζεξάο θαη κέλεη ελεή, ηφηε ε πεζεξά επαλαιακβάλεη ηα γεκάηα 

ππνλφεκα εξψηεκαηά ηεο: «Λέσ, πφηε ε ψξα ε θαιή; Πφζσλ κελψλ είζαη;». Ζ ρξήζε 

ηξηψλ ειιεηπηηθψλ εξσηεκαηηθψλ πξνηάζεσλ κε παξφκνην πεξηερφκελν (Πφηε γελλάο; 

Πφηε ε ψξα ε θαιή; Πφζσλ κελψλ είζαη;) απνηειεί πεξίπησζε ζπλσλπκίαο ή 

παξάθξαζεο. Ζ πεζεξά ξσηάεη, δειαδή, ην ίδην πξάγκα, παξαβηάδνληαο θαηάθσξα ηε 

ζπλνκηιηαθή Αξρή ηεο πλεξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο. 

Σαπηφρξνλα, κε ηα ελαγψληα εξσηήκαηά ηεο παξαβηάδεη θαη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, 

εθφζνλ ηζρπξίδεηαη, κε ζρεδφλ απφιπηε βεβαηφηεηα, πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη 

επαξθή ζηνηρεία (εγθπκνζχλε λχθεο). Με ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνπνηεί ην 

ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα. ηαλ ε λχθε ηήο απαληά φηη δελ είλαη έγθπνο, ηφηε εθείλε 

ζπλερίδεη κε κηα πξνθιεηηθή εξψηεζε «Δ, ηφηε, γηαηί παληξεχεζηε;» θαη ρξεζηκνπνηεί 

κηα θξάζε πνπ πεξηέρεη ην επίξξεκα «μαθληθά» (έηζη μαθληθά πνπ η’ απνθαζίζαηε 

φηη…), ρσξίο λα ηελ νινθιεξψλεη. Με ηα ιφγηα ηεο αλαδχεηαη ε νπηζζνδξνκηθή θαη 

θαθεληξερήο επαξρηψηηθε αληίιεςε, κε ηελ νπνία ε απφθαζε ελφο δεπγαξηνχ λα 

παληξεπηεί, ζεκαίλεη απηφκαηα θαη εγθπκνζχλε ηεο λχθεο.  

Ο ιφγνο ηεο πεζεξάο θηάλεη ζηα φξηα ηεο ππεξβνιήο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία (γθξηκάηζεο, επηηνληζκφο) πξνβάιιεη ηελ αλεζπρία ηεο 

κήπσο κηα άιιε γπλαίθα έρεη πάξεη ηα πξσηεία ζηε δσή ηνπ γηνπ ηεο θαη κήπσο ν 

γάκνο ηνπο γίλεη εκπφδην ζηα ζρέδηα θαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο ίδηαο. Έηζη, νη αγελείο 

εθθξάζεηο ηεο παξαβηάδνπλ ηελ Αξρή ηεο Δπγέλεηαο. πγθεθξηκέλα, δελ ηεξείηαη ην 
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αμίσκα ηνπ ηαθη, εθφζνλ ε πεζεξά γίλεηαη αδηάθξηηε θαη ην θφζηνο ησλ ιεγνκέλσλ 

ηεο είλαη κεγάιν γηα ηε ζπλνκηιήηξηα, νχηε ην αμίσκα ηεο επηδνθηκαζίαο, εθφζνλ 

έκκεζα αζθεί θξηηηθή ζηε λχθε ηεο, πνπ έρεη θαηαθέξεη λα πείζεη ηνλ γην ηεο λα ηελ 

παληξεπηεί ηφζν μαθληθά. 

 

2.3.8. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλούργα πεζερά 2 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα 

Γηαραιή, (5:40-6:48) 

 

ηε ζθελή πνπ αθνινπζεί, ε πεζεξά (Πελειφπε Πηηζνχιε) επηζθέπηεηαη ην ζπίηη ησλ 

κειινλχκθσλ θαη ζπδεηά κε ηε λχθε (Γάθλε Λακπξφγηαλλε) θαη ηε κεηέξα ηεο 

(Έθε Οηθνλνκάθε) ηα ζρεηηθά κε ηηο εηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ: 

«Πεζεξά: Γειαδή, ν γάκνο ζα γίλεη εδψ ζηελ Αζήλα; 

Νχθε: Ναη, θνληά ζην παηξηθφ κνπ ζην Παγθξάηη. 

Πεζεξά: ννρη, φννρη, ν γάκνο ζα γίλεη ζην Παιαηνρψξη. 

Μεηέξα ηεο λχθεο: Μα, πψο ζα γίλεη ζην Παιαηνρψξη; Αθνχ ην έζηκν είλαη ν 

γάκνο λα γίλεηαη ζηνλ ηφπν ηεο λχθεο. 

Πεζεξά: Κη εκείο έρνπκε έζηκν ν γάκνο λα γίλεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ γακπξνχ. 

Μεηέξα ηεο λχθεο: Δ, λαη, απηφ ηζρχεη κφλν ζηνλ ηφπν ζαο, θαίλεηαη, γηαηί ζε φιε 

ηελ Διιάδα…. 

Πεζεξά: Γελ κε λνηάδεη εκέλα, ηη γίλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Δκέλα κε λνηάδεη ηη 

γίλεηαη ζην ρσξηφ κνπ θαη ζην ρσξηφ κνπ, φπσο ηα βξήθακε, έηζη ηα θξαηάκε. 

Νχθε: Κπξία Σαζία, ν Μελάο ζέιεη λα γίλεη ν γάκνο εδψ. 

Πεζεξά: Γεζπνηλίο Σηέιια, ν Μελάο, ζέιεη λα γίλεη ν γάκνο εδψ, γηαηί ηνπ ην 

βάιαηε εζείο ζην κπαιφ ηνπ. Ακ, ζαο μέξσ εζάο θάησ απ’ η’ απιάθη…Δίζηε… 

Μεηέξα ηεο λχθεο: Ση είκαζηε; 

Πεζεξά: Άζε, λα κε ζνπ πσ θαιχηεξα, γηαηί κφιηο γλσξηζηήθακε. Κη αλ επηκέλεηε λα 

γίλεη ν γάκνο εδψ, δελ βιέπσ λα γλσξηδφκαζηε θαιχηεξα…. 

Νχθε: Ση ζέιεηε λα πείηε; 

Καιιηφπε: Μελ ηελ αθνχο, ηέιια κνπ, επίηεδεο ηα ιέεη, δελ ηε βιέπεηο, είλαη…. 

Πεζεξά: Θέισ λα πσ φηη γηα ηε λχθε δελ κε ξψηεζε, έηζη φπσο ηα θαηαθέξαηε, 

αιιά, γηα ηελ εθθιεζία ζα κε ξσηήζεη, ζέιεη δελ ζέιεη». 

πδήηεζε: Ζ πεζεξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηάινγν ηεξεί κηα ζηάζε επηζεηηθή 

απέλαληη ζηε ζχληξνθν ηνπ γηνπ ηεο θαη ηε κεηέξα ηεο. Ο ιφγνο ηεο, ιφγνο 

εμνπζηαζηηθφο, επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο ζηε δσή ηνπ γηνπ ηεο θαη ζηηο 
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απνθάζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Ζ πεζεξά αηζζάλεηαη λα απεηιείηαη ε εμνπζία ηεο απφ 

δχν άιιεο γπλαίθεο θαη αξρίδεη λα εμαπνιχεη κχδξνπο ελαληίνλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

πείζεη γηα ην νξζφ ηεο άπνςήο ηεο παξαβηάδεη θαηάθσξα ηα αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο 

πλεξγαζίαο. Ηζρπξίδεηαη φηη ζην ρσξηφ ηεο ην έζηκν είλαη λα γίλεηαη ν γάκνο ζηνλ 

ηφπν ηνπ γακπξνχ. Ζ θξάζε «δελ κε λνηάδεη εκέλα ηη γίλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα, 

εκέλα κε λνηάδεη…», κε ηελ επαλάιεςε ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο (κε, εκέλα) ζε 

αδχλαην θαη δπλαηφ ηχπν θαη αληίζηξνθα (Δκέλα, κε), απνδεηθλχεη ηελ 

ηζρπξνγλσκνζχλε θαη ηελ εμνπζηαζηηθή ζρέζε πνπ ζέιεη λα δηαηεξήζεη. 

Υξεζηκνπνηεί ζαλ επηρείξεκα ηα έζηκα ηνπ ρσξηνχ ηεο θαη ηζρπξίδεηαη πσο φινη 

πξέπεη λα ηεξήζνπλ ηα έζηκα πνπ ηζρχνπλ ζην δηθφ ηεο ρσξηφ, δηφηη εθείλε ζέιεη λα 

είλαη ζσζηή απέλαληη ζηελ παξάδνζε, αθνχ ζην δηθφ ηεο ρσξηφ ηα έζηκα «φπσο ηα 

βξήθαλ έηζη ηα θξαηάλ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, 

εθφζνλ φζα ιέεη είλαη ςεπδή. Πξνθεηκέλνπ λα πείζεη γηα ην επηρείξεκά ηεο 

παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο, δηφηη θιπαξεί ιέγνληαο πεξηζζφηεξα απφ φζα 

ρξεηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Υξεζηκνπνηεί κηα θξάζε 

αξλεηηθά θνξηηζκέλε (δελ κε λνηάδεη), πνπ ζην δεχηεξν ζθέινο ηεο απνηειείηαη απφ 

κηα παξνκνίσζε (φπσο….έηζη). ηε ζπλέρεηα, φηαλ ε λχθε αληηηείλεηαη φηη ε ηδέα ηνπ 

γάκνπ αλήθεη ζηνλ γην ηεο, ηφηε ε πεζεξά ζε επηζεηηθφ πάληνηε χθνο ηελ απνθαιεί 

«Γεζπνηλίδα ηέιια», θξάζε αξλεηηθά ρξσκαηηζκέλε. Μάιηζηα, ζπλερίδεη 

θαηεγνξψληαο ηελ κε ηε κεηαθνξηθή έθθξαζε «γηαηί ηνπ ην βάιαηε εζείο ζην κπαιφ 

ηνπ». Καη ρξεζηκνπνηεί ηε γεκάηε ππνλνήκαηα θαη εηξσλεία ειιεηπηηθή θξάζε: «Σαο 

μέξσ εζάο….Δίζηε….». ηαλ ε λχθε δεηά δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ππνλννπκέλσλ ηεο 

πεζεξάο, ε δεχηεξε, πξνζπνηνχκελε φηη ηεξεί ηελ αξρή ηεο Δπγέλεηαο, ζπλερίδεη ηε 

ρξήζε ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο ιέγνληαο «άζε, λα κε ζνπ πσ θαιχηεξα, γηαηί κφιηο 

γλσξηζηήθακε» θαη ζπλερίδεη κε ηελ απεηιή: «Κη αλ επηκέλεηε…θαιχηεξα». Ζ 

αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε ησλ εθθσλεκάησλ ηεο δείρλεη φηη παξαβηάδεη φια ηα 

αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο (ηαθη, γελλαηνδσξίαο, επηδνθηκαζίαο, ζεκλφηεηαο 

θαη ζπκθσλίαο). Ο ιφγνο ηεο είλαη αγελήο θαη θαίλεηαη πσο ελδηαθέξεηαη κνλάρα λα 

επηβάιεη ηελ άπνςή ηεο θαη λα ξπζκίζεη ηε δσή ησλ κειινλχκθσλ κε βάζεη ηηο δηθέο 

ηεο επηζπκίεο. Οη γισζζηθέο πξάμεηο ηεο είλαη απεηιεηηθέο θαη ζθνπφ έρνπλ λα 

πιήμνπλ ην πξφζσπν ηεο ζπλνκηιήηξηαο-λχθεο, δηφηη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

αλάγθεο ηεο θαη εξκελεχνληαη σο απφπεηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ηεο θαη σο 

έλδεημε απνδνθηκαζίαο πξνο ην πξφζσπφ ηεο. 
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ηελ παξαπάλσ ζθελή, ε πεζεξά παξνπζηάδεηαη αδίζηαθηε, ρσξίο ίρλνο ηαθη, 

αθνχ φρη κφλν εθθξάδεη άκεζα ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηηο επηινγέο ηνπ δεπγαξηνχ, 

αιιά θαη ρξεζηκνπνηεί ην ππνλφεκα γηα λα εληζρχζεη ηελ αξλεηηθά ρξσκαηηζκέλε 

άπνςή ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα γπλαίθα πξνεξρφκελε απφ ηελ επαξρία, πνπ θέξεη φιεο 

ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ηνπ ρσξηνχ πεξί ηήξεζεο εζίκσλ θαη απηφ ην 

ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ηηο πξνζέζεηο ηεο. Δίηε άκεζα, είηε έκκεζα 

δηαηπκπαλίδεη φηη δελ ζα αλερζεί κε ηίπνηε λα δηαζαιεπηεί ε δηθή ηεο θπξηαξρία ζηε 

δσή ηνπ γηνπ ηεο. ηαλ ε λχθε ηήο δεηά λα εμεγήζεη ηα ππνλνήκαηα πνπ εμαπέιπζε, 

ηφηε εθείλε, φρη κφλν δελ αξλείηαη φηη ηα ρξεζηκνπνίεζε, αιιά, ζπλερίδεη αθάζεθηε 

ηε ρξήζε ηνπο. Απνδέρεηαη πσο ε εμνπζία ηεο θινλίζηεθε κηα θνξά, φηαλ ν γηνο ηεο 

δελ ηε ξψηεζε γηα ηε λχθε, αιιά, δελ πξφθεηηαη λα επηηξέςεη λα μαλαζπκβεί θάηη 

παξφκνην ζην κέιινλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ αλαθνξηθή επηξξεκαηηθή θξάζε «φπσο ηα 

θαηαθέξαηε» κε ην ξήκα ζε δεχηεξν πιεζπληηθφ πξφζσπν, ππνλνψληαο θαη πάιη πσο 

ν γηνο ηεο έρεη πέζεη ζχκα πιεθηάλεο ησλ δπν γπλαηθψλ. Δπνκέλσο, ληψζεη 

εθλεπξηζκέλε απφ απηφ ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη απεηιήο πνπ ηεο δεκηνχξγεζε ε 

παξνπζία ησλ δχν γπλαηθψλ. 

 

2.3.9. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλούργα πεζερά 3 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα 

Γηαραιή, (20:52-21:41) 

 

ηελ παξαθάησ ζθελή, ε κέιινπζα λχθε (Γάθλε Λακπξφγηαλλε) βξίζθεηαη ζην 

παηξηθφ ηνπ γακπξνχ ζην ρσξηφ θαη ε πεζεξά (Πελειφπε Πηηζνχιε) επηκέλεη ην 

δεπγάξη λα θνηκεζεί ρσξηζηά. Έηζη, ηαθηνπνίεζε ην δσκάηην ηνπ αδεξθνχ ηνπ 

γακπξνχ γηα λα θνηκεζεί εθεί ε θνπέια. Ο δηάινγνο, πνπ εθηπιίζζεηαη κεηαμχ ησλ 

δχν, έρεη σο εμήο: 

«Πεζεξά: Μηα ραξά ζα βνιεπηείο εδψ πέξα… 

Νχθε: Δπραξηζηψ. 

Πεζεξά: Σίπνηα, θαιέ. Όρη, φρη, θαιχηεξα πνπ θνηκφζαζηε ρψξηα, ε; 

Νχθε: Δ, ηέινο πάλησλ. 

Πεζεξά: Όρη, φρη, θαιχηεξα, θαιχηεξα…Σνπ παηέξα ηνπ πνιχ ηνχ θαθνθαίλεηαη 

πνπ κέλεηε καδί αζηεθάλσηνη. Γχξεπε, κνπ ιέεη, ηη εμψιεο θαη πξνψιεο είλ’ απηή… 

Με βιέπεηο πνπ εγψ είκαη κνληέξλνο άλζξσπνο. Ο Θφδσξνο είλαη παιαηψλ αξρψλ. 

ηνλ Μελά, βέβαηα, δελ πξφθεηηαη λα πεη ηίπνηα, νχηε θαη ζε ζέλα. Δγψ η’ αθνχσ 
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φια. Όρη, θαιχηεξα πνπ ζα θνηκεζείηε ρψξηα, λα δεη πφζν θαζσζπξέπεη είλαη ε λχθε 

ηνπ θαη λ’ αιιάμεη γλψκε, πνπ ζε ζεσξεί…θαηαιαβαίλεηο… 

Νχθε: Δληάμεη, θπξία Σαζία. 

Πεζεξά: Λνηπφλ, ζ’ αθήλσ ηψξα λα θάλεηο ην κπάλην ζνπ θαη ηα ιέκε. Μελ πεηο 

ηίπνηα ζηνλ Μελά, παηέξαο ηνπ είλαη, θαηαιαβαίλεηο… 

Νχθε: Μείλεηε ήζπρε….». 

πδήηεζε: Σα εθθσλήκαηα ηεο πεζεξάο απνδεηθλχνπλ ηελ πξφζεζή ηεο λα 

ελεξγνπνηήζεη ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα, πξνθεηκέλνπ λα εμαπαηήζεη ηε 

ζπλνκηιήηξηα-λχθε. Πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε δφιηαο παξαβίαζεο ησλ αμησκάησλ, 

θαζψο ν ιφγνο ηεο παξέρεη αλαιεζείο πιεξνθνξίεο, ζηηο νπνίεο ε λχθε δίλεη 

ιαλζαζκέλεο εξκελείεο, πηζηεχνληαο φηη ε νκηιήηξηα πεζεξά ηεξεί ηελ Αξρή ηεο 

πλεξγαζίαο. ια φζα ιέεη ε πεζεξά απνηεινχλ ςεχδε, ηα νπνία ιέγνληαη 

θαθνπξναίξεηα. Ζ πεζεξά, επηζπκψληαο λα πείζεη ηε λχθε φηη έρεη ηηο θαιχηεξεο 

πξνζέζεηο, επαλαιακβάλεη ηέζζεξηο θνξέο ην ηξνπηθφ επίξξεκα «θαιχηεξα» θαη πέληε 

θνξέο ην αξλεηηθφ κφξην «φρη», ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ (Όρη, φρη, θαιχηεξα) 

πξνβάιινπλ ηελ ππνηηζέκελε πξφζεζή ηεο λα πξνζηαηεχζεη ηε λχθε ηεο απφ ηα 

θαθεληξερή ζρφιηα ηνπ Θφδσξνπ, ηνπ κέιινληα πεζεξνχ. Υξεζηκνπνηεί δχν θνξέο ην 

ξήκα «θαηαιαβαίλεηο», πνπ απνηειεί επηζρεηηθή θξάζε, ζέινληαο λα δείμεη φηη ζε 

θακηά πεξίπησζε δελ επηζπκεί λα δηαζαιεπηεί ε Αξρή ηεο πλεξγαζίαο θαη 

εηδηθφηεξα, ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο, δειαδή, δελ ζέιεη λα πιαηεηάζεη γηα πξάγκαηα 

επθφισο ελλννχκελα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, 

εθφζνλ ηα ιφγηα ηεο είλαη ςεπδή, φπσο θαη ηα αμηψκαηα ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ 

ηξφπνπ, εθφζνλ πιαηεηάδεη θαη πνιπινγεί δίλνληαο ππεξβνιηθά κεγάιν φγθν 

πιεξνθνξηψλ. 

Σαπηφρξνλα, θάλεη ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ ίδηα, πνπ είλαη «κνληέξλνο 

άλζξσπνο» θαη ζηνλ ζχδπγφ ηεο πνπ είλαη «παιαηψλ αξρψλ». Σνλ παξνπζηάδεη σο 

γθξηληάξε, ζπληεξεηηθφ, νπηζζνδξνκηθφ θαη θνξέα ησλ ζπληεξεηηθψλ θαη 

απαξραησκέλσλ παξαδφζεσλ ηεο επαξρίαο. Δθζηνκίδεη κηα ζεηξά απφ ςεχδε, φπσο 

«πνιχ ηνχ θαθνθαίλεηαη πνπ κέλεηε καδί αζηεθάλσηνη, ηη εμψιεο θαη πξνψιεο είλ’ 

απηή, πνπ ζε ζεσξεί….». Ζ ηειεπηαία έθθξαζε «πνπ ζε ζεσξεί», είλαη ειιεηπηηθή θαη 

ελέρεη θελά, αθνινπζείηαη, φκσο, απφ ηελ έθθξαζε «θαηαιαβαίλεηο», αθήλνληαο λα 

ελλνεζνχλ πνιιά. Ζ πεζεξά δελ δηζηάδεη λα παξνπζηάζεη ςεπδψο ηνλ εαπηφ ηεο σο 

θεξέθσλν ηνπ ζπδχγνπ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθζηνκίζεη επζέσο φζα ε ίδηα ζθέθηεηαη 

γηα ηε λχθε ηεο. Με ηε ρξήζε ακθίζεκσλ πξνζβνιψλ επηηπγράλεη έκκεζα θαη 
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απαηειά λα ςέμεη, λα πξνζβάιεη, λα θαηαθξίλεη θαη λα ραξαθηεξίζεη ηε λχθε ηεο σο 

γπλαίθα ρσξίο εζηθνχο θξαγκνχο. Κη αθφκε, επηηπγράλεη λα πξνβάιεη ηνλ εαπηφ ηεο 

σο πξνζηαηεπηηθή πεζεξά, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνπξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

ελδερφκελε ελνρνπνίεζή ηεο φηη εθζηφκηζε θαηεγνξίεο ζε βάξνο ηεο λχθεο. 

Μάιηζηα, παξνπζηάδεη εαπηφλ σο ζχκα, πνπ «η’ αθνχεη φια». Με ην ηειεπηαίν 

εθθψλεκά ηεο «Μελ πεηο ηίπνηα ζηνλ Μελά, παηέξαο ηνπ είλαη, θαηαιαβαίλεηο…», 

πνπ απνηειεί δεζκεπηηθή πξάμε, πξνζπαζεί λα δεζκεχζεη ηε λχθε ηεο λα κελ 

απνθαιχςεη ηίπνηε απφ φζα άθνπζε ζηνλ κέιινληα ζχδπγφ ηεο, ππνθξηλφκελε έλα 

πξνζπνηεηφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κε δηαζάιεπζε ηεο νηθνγελεηαθήο γαιήλεο. κσο, 

ηφζν ην ςεχηηθν ελδηαθέξνλ, φζν θαη ε επίπιαζηε ηήξεζε ησλ αμησκάησλ ηνπ ηαθη, 

ηεο γελλαηνδσξίαο, ηεο επηδνθηκαζίαο θαη ηεο ζπκθσλίαο απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

παλνχξγνπ ζρεδίνπ ηεο, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην λα απνηξέςεη ηνλ γάκν ηνπ γηνπ 

ηεο. 

 

2.3.10. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η παλούργα πεζερά 4 (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα 

Γηαραιή, (34:54-36:39) 

 

Έλα πξσηλφ έξρεηαη ζην παηξηθφ ζπίηη ηνπ Μελά (Αιέθνπ πζζνβίηε), ε Υξηζηίλα 

(Πέλπ ηαζάθε), θίιε ηνπ απφ ηα παηδηθά ρξφληα. Ζ πεζεξά (Πελειφπε Πηηζνχιε), 

πνπ ζεσξνχζε ηε Υξηζηίλα ηδαληθή ζχδπγν γηα ηνλ γην ηεο, ζθφπηκα ηελ πξνζθάιεζε 

γηα λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηε ζρέζε ηεο ηέιιαο θαη ηνπ Μελά. Ξεθηλά ηνλ 

δηάινγν κε ηε λχθε ηεο (Γάθλε Λακπξφγηαλλε) παίξλνληαο έλα αθειέο θαη αζψν 

βιέκκα: 

«Πεζεξά: ηέιια κνπ, κε ζπγρσξείο γηα ηε Υξηζηίλα, ε; Ήξζε λα δεη ηνλ Μελά, δελ 

κπνξνχζα λα ηε δηψμσ. Γελ πεηξάδεη, ε; 

Νχθε: Ση λα πεηξάδεη; 

Πεζεξά: Α, κελ ην ιεο. Άιιε ζα έθαλε θαβγά. 

Νχθε: Καβγά; 

Πεζεξά: ε πνηα γπλαίθα αξέζεη λα βιέπεη ηελ πξψελ ηνπ θαινχ ηεο ζην ζπίηη 

ηνπ; 

Νχθε: Πξψ…πξψελ, ε….ε Υξηζηίλα είλαη…. 

Πεζεξά: Γελ ζνπ ‘ρεη πεη ηίπνηα ν Μελάο; Ψρ, έθαλα βιαθεία... Τη βιαθεία έθαλα; 

Τη η’ αλνίγσ θη εγψ ην ζηφκα κνπ; Αιιά, έηζη είλαη ν Μελάο, φηαλ ηνλ ζηελνρσξεί 

θάηη, δελ ζέιεη λα κηιάεη. Βιέπεηο, ε Υξηζηίλα ήηαλ ε κεγάιε ηνπ αγάπε. Πφλεζε 
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πνιχ φηαλ ρσξίζαλε. Ήηαλ θαη σξαίν δεπγάξη. Αιιά, ηη ηα ζεο; Ο Μελάο έπξεπε λα 

πάεη ζηελ Αζήλα, ε Υξηζηίλα δνχιεπε εδψ. Ο Μελάο ηήο είπε λα ηνλ πεξηκέλεη, αιιά, 

ε Υξηζηίλα πξνηίκεζε λα ηνλ αθήζεη ειεχζεξν…. 

Νχθε: Ώζηε έηζη…. 

Πεζεξά: Πφλεζε πνιχ ν Μελάο κνπ, ηελ αγαπνχζε πάξα πνιχ, αιιά, επηπρψο, 

επηπρψο, βξέζεθεο εζχ θη είλαη κηα ραξά. Σρεδφλ ην μεπέξαζε. Μελ ηνπ πεηο ηίπνηα 

ηνπ Μελά. Γελ ζα ζνπ πεη ηελ αιήζεηα, δελ ζέιεη λα ην ζθέθηεηαη…Βιέπεηο, κε ηε 

Υξηζηίλα κεγαιψζαλε καδί, κσξέ, δίπια-δίπια νη πφξηεο καο, ε; Μαδί ζην παηρλίδη, 

καδί ζην ζρνιείν. ιν ην ρσξηφ ήμεξε φηη κηα κέξα ζα παληξεπηνχλ. Αιιά, βιέπεηο 

πψο ήξζαλ ηα πξάγκαηα; (Γειά) Θα παληξεπηεί ηψξα εζέλα. (Γειά) Η καλνχια ζνπ 

ήηαλ ζην ηειέθσλν; 

Νχθε: Ζ καλνχια, ε καλνχια… 

Πεζεξά: Τη λέα, θαιά είλαη; 

Νχθε: Καιά, θαιά. 

Πεζεξά: Ο κπακπάο ζνπ; 

Νχθε: Γφμα ησ Θεψ.  

Πεζεξά: Αρ, λα πάσ λα δσ κέζα ην θαγεηφ ηη γίλεηαη, ε;». 

πδήηεζε: Ζ πξφζεζε ηεο πεζεξάο λα ρσξίζεη ηνλ γην ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

πξφβιεκα ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε ηέιια είλαη εκθαλήο. Ζ πξνηίκεζή ηεο πξνο ην 

πξφζσπν ηεο Υξηζηίλαο νθείιεηαη ζηε βαζηά ξηδσκέλε πεπνίζεζε, πνπ επηθξαηεί 

θπξίσο ζε επαξρηαθά πεξηβάιινληα θαη πεξηθιείεηαη ζηε θξάζε «παπνχηζη απφ ηνλ 

ηφπν ζνπ θη αο είλ’ θαη κπαισκέλν». Άιισζηε, έρεη παξαηεξήζεη φηη ε ηέιια δελ ζα 

κπνξεί λα είλαη δηαρεηξίζηκε λχθε θαη έηζη εθηηκά φηη ε εμνπζία ηεο επάλσ ζηνλ γην 

ηεο θινλίδεηαη. Έηζη, επηζηξαηεχεη ζηε θαξέηξα ηεο κηα ζεηξά απφ ζπλνκηιηαθά 

ππνλνήκαηα, ψζηε λα πιήμεη αλεπαλφξζσηα ηε ζρέζε ηνπ γηνπ ηεο. Φπζηθά, επεηδή 

δελ ζέιεη λα γίλεη αληηιεπηή ε θαθή ηεο πξφζεζε, πξνζπνηείηαη φηη ηεξεί ηελ Αξρή 

ηεο Δπγέλεηαο κε ηα αμηψκαηά ηεο. Ζ ελδειερήο αλάιπζε ησλ ιφγσλ ηεο, φκσο, 

δείρλεη φηη πξψηνλ παξαβηάδεη ην αμίσκα ηνπ ηαθη, δηφηη ε πξφζεζή ηεο είλαη λα 

κεγεζχλεη ην θφζηνο γηα ηε κέιινπζα λχθε θαη δεχηεξνλ φηη ηεο επηηίζεηαη έκκεζα κε 

ηε ρξήζε ππαηληγκψλ, ακθίζεκσλ πξνζβνιψλ θαη εηξσλείαο. 

Σαπηφρξνλα, πξνζπνηείηαη φηη ηεξεί ηα αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, πξφθεηηαη γηα δφιηα παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ηεο 

Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο, εθφζνλ απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη λα παξαπιαλήζεη θαη λα 

εμαπαηήζεη. Σα εθθσλήκαηά ηεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ αλαιήζεηεο, 
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ςεπδνινγίεο θαη αλαθξίβεηεο, ηηο νπνίεο επηρεηξεί λα ζπγθαιχςεη κε ηελ ππνθξηηηθά 

ζσπεπηηθή ρξήζε ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο «κνπ» (ηέιια κνπ) θαη κε ηε θξάζε «κε 

ζπγρσξείο». Καηεγνξεί ηε Υξηζηίλα γηα ηνλ εξρνκφ ηεο ζην ζπίηη θαη απελνρνπνηεί 

ηνλ εαπηφ ηεο ιέγνληαο φηη εθείλε, σο επγεληθή νηθνδέζπνηλα «δελ κπνξνχζε λα ηε 

δηψμεη». Με χπνπιν ηξφπν θέξλεη ηε ζπδήηεζε ζην ζεκείν πνπ ζέιεη, αθνχ, ε 

θαθνπξναίξεηε εξψηεζε «Γελ πεηξάδεη, ε;» γίλεηαη γηα λα πξνζδψζεη θαηλνκεληθή 

αζσφηεηα θαη λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ πξφθιεζε ακεραλίαο ζηε λχθε. 

Έηζη, ε πεζεξά δξάηηεηαη ηεο επθαηξίαο θαη ζπλερίδεη ηα ππνλνήκαηά ηεο: «Άιιε, ζα 

έθαλε θαβγά». Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεο «θαβγά» απφ ηε λχθε απνηειεί ην έλαπζκα 

γηα ηελ πεζεξά, πξνθεηκέλνπ λα πεη εκκέζσο, πιελ ζαθψο, ζηε λχθε ηεο φηη ε 

Υξηζηίλα είλαη ε πξψελ ηνπ Μελά. ηαλ παξαηεξεί φηη πέηπρε λα «ρηππήζεη» ηε 

λχθε ηεο ζηελ Αρίιιεην πηέξλα, αξρίδεη λα κηιά αζηακάηεηα θάλνληαο ρξήζε 

πνιιαπιψλ ππνλνεκάησλ, ψζηε λα ηελ απνηειεηψζεη. 

Ξεθηλά, ινηπφλ, κε ηελ πξνθιεηηθή εξψηεζε «Γελ ζνπ ‘ρεη πεη ηίπνηα ν Μελάο;» 

θαη ζπλερίδεη κε κηα γεκάηε ππνθξηζία θξάζε, πνπ μεθηλά κε ην επηθψλεκα σρ, πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ππνηηζέκελε ζιίςε ηεο γηα ην ζνθ πνπ άζειά ηεο ηεο πξνμέλεζε (Ψρ, 

έθαλα βιαθεία). Οκνινγεί ην ιάζνο ηεο θη ακέζσο κεηά επαλαιακβάλεη ελ είδεη 

εξψηεζεο ηελ νκνινγία ηεο απηή (Τη βιαθεία έθαλα;). Γηα λα γίλεη πην πηζηεπηή θαη 

λα απνδείμεη φηη ρσξίο λα ην ζέιεη δεκηνχξγεζε πξφβιεκα, ρξεζηκνπνηεί θαη δεχηεξε 

εξψηεζε: «Τη η’ αλνίγσ θη εγψ ην ζηφκα κνπ;». ηε ζπλέρεηα, αξρίδεη λα παξαβηάδεη 

ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο κε ηηο ςεπδείο εθθξάζεηο ηεο, ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο κε 

ηελ αθαηάζρεηε θιπαξία ηεο θαη ην αμίσκα ηνπ ηξφπνπ κε ηηο ζθφπηκεο πεξηηηνινγίεο 

ηεο (Αιιά, έηζη………ειεχζεξν). 

ηαλ παξαηεξεί φηη ε λχθε ηεο έρεη ζνθαξηζηεί απφ ηηο απνθαιχςεηο ηεο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα κελ θηάζεη ζηα φξηα ηεο ππεξβνιήο θαη γίλεη αληηιεπηή ε 

ππνθξηηηθή ηεο ζηάζε, ε πεζεξά επηδηψθεη λα θακνπθιαξηζηεί ε ζπκπάζεηά ηεο πξνο 

ηε Υξηζηίλα θαη αξρίδεη λα επαηλεί ηε λχθε ηεο, ηε ηέιια. Μάιηζηα, ε θξάζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, πεξηιακβάλεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ηξνπηθνχ επηξξήκαηνο επηπρψο θαη 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «ραξά». πλερίδεη κε ηε ρξήζε ηνπ 

επηξξήκαηνο «ζρεδφλ», πνπ αλήθεη ζηα δηαβαζκηζκέλα ππνλννχκελα (scalar 

implicatures) θαη δεκηνπξγείηαη βάζεη κηαο ζπλεπαγσγηθήο θιίκαθαο αμηψλ. Ζ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αθήζεη λα ελλνεζεί φηη ν 

γηνο ηεο δελ ηελ έρεη μεπεξάζεη εληειψο. Αθνινχζσο, πξνζπαζεί λα δεζκεχζεη ηε 

λχθε λα κελ απνθαιχςεη ηίπνηα ζηνλ κέιινληα ζχδπγφ ηεο, κε ηελ θαηεπζπληηθή 
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γισζζηθή πξάμε «Μελ ηνπ πεηο ηίπνηα ηνπ Μελά», ζηελ νπνία επαλαιακβάλεηαη ε 

ρξήζε ηεο ιέμεο ηνπ, πνπ ηελ πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη σο αδχλακνο ηχπνο ηεο 

πξνζσπηθήο αλησλπκίαο θαη ηε δεχηεξε σο άξζξν. Καη ζπλερίδεη κε ηε θξάζε «ιν 

ην ρσξηφ ήμεξε φηη κηα κέξα ζα παληξεπηνχλ», πνπ ζπλδέεηαη αληηζεηηθά κε ηε 

γεκάηε εηξσλεία θαη ελέρνπζα ππνλφεκα κεηαθνξηθή εξψηεζε «βιέπεηο πψο ήξζαλ 

ηα πξάγκαηα;». Ζ πεζεξά, ηειεηψλεη ηνλ ιφγν ηεο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ρξήζε ηνπ 

ππνθνξηζηηθνχ «καλνχια» θαη κε ηε ρξήζε θξάζεσλ πνπ παξαβηάδνπλ ην αμίσκα ηεο 

ζπλάθεηαο, αιιάδνληαο ζθφπηκα θαη απξνζδφθεηα ην ζέκα ζπδήηεζεο: «Η καλνχια 

ζνπ ήηαλ ζην ηειέθσλν; Τη λέα; Καιά είλαη; Ο κπακπάο ζνπ; Αρ, λα πάσ λα δσ κέζα 

ην θαγεηφ ηη γίλεηαη, ε;». 

 

2.3.11. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Θεζζαιοληθηά πεζερά (2006), ζελάξην: Παληειήο 

Καλαξάθεο, (4:27-5:26) 

 

Ζ Θεζζαινληθηά πεζεξά (Νέλα Μεληή) αγαπά πάξα πνιχ ηελ παηξίδα ηεο, ηε 

Θεζζαινλίθε θαη δελ επηζπκεί νη γηνη ηεο λα θχγνπλ απ’ απηή. Ο γηνο ηεο, ν 

Απνζηφιεο (Γεκήηξεο Αιεμαλδξήο), είλαη επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο θαη 

εξσηεπκέλνο κε ηελ Αιεμία (Εέηα Μαθξππνχιηα), κηα Αζελαία πνπ ζπνπδάδεη ζηε 

Θεζζαινλίθε. ηαλ ε πεζεξά αλαθάιπςε πσο ε Αιεμία δελ είλαη ην γιπθφ θνξίηζη 

πνπ δείρλεη, αιιά, κηα γπλαίθα πνπ πιεξψλεηαη απφ αζελατθφ αζιεηηθφ πξαθηνξείν 

πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνλ Απνζηφιε λα ζπλερίζεη ηελ θαξηέξα ηνπ ζε αζελατθή 

πνδνζθαηξηθή νκάδα, αξρίδεη λα βιέπεη ηελ Αιεμία κε άιιν κάηη. Ο δηάινγνο πνπ 

αθνινπζεί, εθηπιίζζεηαη ζην ζπίηη ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δείπλνπ, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ ε πεζεξά, ν Απνζηφιεο κε ηελ Αιεμία θαη ηελ αδεξθή ηεο θαη ν 

κηθξφηεξνο αδεξθφο ηνπ Απνζηφιε  κε ηε γαιιφθσλε κελ, Σνπξθάια δε, θνπέια ηνπ: 

«Αδεξθή λχθεο: Δίζηε εμαηξεηηθή καγείξηζζα θπξία Νεθηαξία… 

Πεζεξά: Ναη, είκαη, αιιά, δελ βαξηέζαη, θνπέια κνπ θη άιιεο ηα θαηαθέξλνπλ ζηα 

καγεηξέκαηα… 

Απνζηφιεο: Μπα, ξε κάλα, ζαλ θη εζέλα θακηά… 

Μηθξφο γηνο: Καη ε γηαγηά ηεο Ατζέ καγεηξεχεη θαηαπιεθηηθά. 

Πεζεξά: θαζίια κνπ… 

Νχθε: Έρεηο θάεη απφ ηε γηαγηά ηεο; 

Μηθξφο γηνο: ρη, αιιά, ε Ατζέ κνχ ηα ‘πε. 

Πεζεξά: Ζ Ατζέ θαη ζαλφ λα ηεο βάιεηο κπξνζηά ηεο ζα ηνλ εθάεη…. 
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Ατζέ: Χ, κακά…. 

Νχθε: Μακνχληα. 

Αιεμία: Μακά ζάο ιέεη; 

Πεζεξά: Ναη-λαη, κε ιέεη…Όπνηα λνκίδεη φηη ζα κπεη ζηελ νηθνγέλεηα, θξνληίδεη λα 

κε θαινπηάζεη…Αιιά, δελ μέξεη…. 

Μηθξφο γηνο: Ση λα μέξεη ξε κάλα; 

Πεζεξά: θάζε εζχ θαη ηξψγε. 

Απνζηφιεο: Πνιιά λεχξα έρνπκε ζήκεξα ή κε θαίλεηαη; 

Πεζεξά: Σε θαίλεηαη, παζά κνπ, ζε θαίλεηαη, γηαηί λα ‘ρσ λεχξα…Μηα ραξά είκ’ 

εδψ, κε ηα παηδηά κνπ, κε ηηο θαιέο ηνπο ηηο θνπέιεο, πνπ ‘ξζαλ θνληά ηνπο κφλν απφ 

αγάπε θαη θαζαξέο, ζαλ ην γάξγαξν λεξφ, φπσο έιεγε θαη ε ζεία ε Τακάκα….». 

πδήηεζε: Ζ νκηιήηξηα πεζεξά έρνληαο ηνλ ξφιν ηνπ εγψ, ζπζρεηίδεη φζα ιέεη κε ην 

πξφζσπφ ηεο, ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη (Θεζζαινλίθε) θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

θαηά ηελ νπνία παξάγεη ην εθθψλεκα, ζπζρεηίδεη, δειαδή, ηα πάληα κε ηελ 

πξνζσπηθή ηεο πξννπηηθή. ληαο ηδηαίηεξα θνξηηζκέλε, ιφγσ ηεο αλαθάιπςεο ησλ 

πξνζέζεσλ ηεο λχθεο λα απνκαθξχλεη ηνλ γην ηεο απφ ηελ ίδηα θαη απφ ηελ 

αγαπεκέλε ηεο παηξίδα, εθκεηαιιεχεηαη ηελ επηθνηλσληαθή απηή πεξίζηαζε, 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη κε ζπγθαιπκκέλν ηξφπν ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. 

Έηζη, κε αθνξκή ην θνκπιηκέλην ηεο αδεξθήο ηεο λχθεο, εθείλε μεθηλά ηε ρξήζε 

ζπλνκηιηαθψλ ππνλνεκάησλ. ε φια ηα εθθσλήκαηά ηεο θάλεη δφιηα παξαβίαζε ησλ 

ζπλνκηιηαθψλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο. Δπηζπκία ηεο είλαη λα 

εμαπαηήζεη ηνπο αθξναηέο ηεο γηα ηηο αιεζηλέο ηεο πξνζέζεηο θαη παξάιιεια λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ γην ηεο απφ ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο, πνπ είλαη βέβαην πσο ζα 

ηνλ πιήγσλε. Απαληά απνδερφκελε κε ρακφγειν ην θνκπιηκέλην γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο ζηε καγεηξηθή θαη ζπλδέεη ηελ θχξηα πξφηαζή ηεο (λαη, είκαη) αληηζεηηθά, κε ηε 

ρξήζε ηνπ αληηζεηηθνχ ζπλδέζκνπ «αιιά». Ζ δεχηεξε θχξηα πξφηαζε είλαη κηα 

κεηαθνξηθή έθθξαζε πνπ ππνλνεί πσο ε λχθε ηεο θηλείηαη ππνγείσο θαη θάλεη 

κπζηηθέο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ εμαπάηεζε ηνπ γηνπ ηεο. ηαλ ν δεχηεξνο γηνο 

επαηλεί ηε καγεηξηθή ηεο γηαγηάο ηεο Σνπξθάιαο ζπληξφθνπ ηνπ, ηφηε ε πεζεξά 

απαληά κε κηα πξνθιεηηθή θαη γεκάηε εηξσλεία εξψηεζε «Ση κε ιεο;», πνπ πεξηθιείεη 

ηνλ βνξεηνειιαδίηηθν ηδησκαηηζκφ «κε ιεο». Ζ ρξήζε ηνπ ηδησκαηηζκνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηεο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ ππνηίκεζή ηεο 
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γηα φιεο ηηο παξαδφζεηο πέξαλ ηεο βνξεηνειιαδίηηθεο. Ζ έθθξαζε ηεο ππνηίκεζεο 

επηθπξψλεηαη θαη κε ηε ρξήζε ηεο θξάζεο «ζθαζίια κνπ». 

Σν επφκελν εθθψλεκά ηεο πεξηέρεη ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο κεηαθνξηθήο έθθξαζεο «Καη ζαλφ…εθάεη». Με ηνλ 

ηξφπν απηφ πξνζβάιιεη ηε λχθε ηεο, αθνχ, εκκέζσο πιελ ζαθψο, ηελ παξνκνηάδεη 

κε αγειάδα. Ζ γαιιφθσλε λχθε πξνθαλψο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηνλ 

βαζκφ ηεο πξνζβνιήο θαη απνθαιεί ραξηησκέλα ηελ πεζεξά ηεο «κακά». 

ηαλ ε Διιελίδα λχθε ζρνιηάδεη ηελ έθθξαζε «σ, κακά» ηεο Σνπξθάιαο, ε 

πεζεξά αληαπαληά ρακνγειαζηή πάιη κε ηε ρξήζε ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο θαη 

ξίρλνληάο ηεο έληνλα βιέκκαηα. Υξεζηκνπνηεί κηα αλαθνξηθή πξφηαζε «φπνηα 

λνκίδεη», πνπ πεξηθιείεη ην ξήκα «λνκίδεη», πνπ ζεκαίλεη «έρεη ηελ εληχπσζε, 

θαληάδεηαη, έρεη ηε γλψκε, ρσξίο λα δειψλεη απφιπηε βεβαηφηεηα», ζέινληαο λα 

ππνλνήζεη φηη εθείλε δελ έρεη μεγειαζηεί απφ ηε λχθε ηεο. Απφ ην ξήκα λνκίδεη 

εμαξηάηαη θαη ε δεπηεξεχνπζα εηδηθή πξφηαζε (φηη ζα κπεη ζηελ νηθνγέλεηα) θαη έρεη 

ηελ έλλνηα φηη ε πεζεξά ζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο σο πξνπχξγην πνπ δελ ζα επηηξέςεη ζε 

θακία απαηεψληζζα λα εηζβάιεη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. πλερίδεη κε ηε θξάζε 

«θξνληίδεη λα κε θαινπηάζεη», ππνλνψληαο φηη εθείλε δηαζέηεη ηε δηαλνεηηθή 

ηθαλφηεηα λα εμηρληάδεη φζεο πξνζπαζνχλ κε ππνθξηηηθά θαινπηάζκαηα λα ηελ 

παξαπιαλήζνπλ. Σν ππνλφεκα νινθιεξψλεηαη κε ηελ αληηζεηηθά ζπλδεδεκέλε 

πξφηαζε πνπ ελέρεη άξλεζε θαη αθνινπζείηαη απφ απνζησπεηηθά «Αιιά, δελ 

μέξεη….». 

ην ζεκείν πνπ ν γηνο ηεο δηαθξίλεη θάπνην ίρλνο εηξσλείαο ζηνλ ιφγν ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη ην ζρνιηάδεη, εθείλε ηνχ απαληά απφ ζέζε ηζρχνο κε ηε θξάζε «ζθάζε εζχ 

θαη ηξψγε». Ζ θξάζε απηή πεξηθιείεη δχν ξήκαηα ζε πξνζηαθηηθή έγθιηζε θαη 

ππνλνεί πσο δελ ηνπ επηηξέπεη λα ηελ ακθηζβεηεί θαη πξέπεη λα ζησπήζεη θιείλνληαο 

ην ζηφκα ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηνλ πξνζηάδεη λα θάεη, ψζηε λα κελ δχλαηαη λα 

κηιήζεη. 

ηαλ ν κεγάινο ηεο γηνο ζρνιηάδεη ηνλ εθλεπξηζκφ ηεο κεηέξαο ηνπ, εθείλε 

πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ηελ εληχπσζε πνπ έρεη δψζεη, κε ηε ρξήζε ηνπ ρατδεπηηθνχ 

«παζά κνπ». Δπαλαιακβάλεη ηελ ηδησκαηηθή θξάζε «ζε θαίλεηαη» δχν θνξέο, 

πξνθεηκέλνπ λα πείζεη. Καη γηα λα γίλεη αθφκε πην πηζηεπηή, ζπλερίδεη κε ην επφκελν 

εθθψλεκα, πνπ πεξηιακβάλεη ηε θξάζε «κηα ραξά» ζέινληαο λα εμαθαλίζεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα απνθαιπθζνχλ νη αιεζηλέο ηεο πξνζέζεηο. Μάιηζηα, ραξαθηεξίδεη κε 
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ην επίζεην «θαιέο» ηηο λχθεο ηεο θαη ζπλερίδεη ηα «θνκπιηκέληα» ηεο κε ηε ρξήζε ηεο 

αλαθνξηθήο πξφηαζεο πνπ αθνινπζεί «πνπ ‘ξζαλ….αγάπε». 

Φπζηθά, ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα ελεξγνπνηείηαη γηα κηα αθφκε θνξά, εθφζνλ 

ηνλίδεηαη ην ηξνπηθφ επίξξεκα «κφλν», ηνπνζεηεκέλν ζθφπηκα κπξνζηά απφ ηε ιέμε 

αγάπε γηα λα δείμεη έκκεζα ηελ εηξσλεία ηεο. Σν ππνλφεκα ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ 

ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηνπ επηζέηνπ «θαζαξέο», πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ 

παξνκνίσζε «ζαλ ην γάξγαξν λεξφ». Σν γεκάην ππνλνήκαηα εθθψλεκα 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξηθή επηξξεκαηηθή πξφηαζε «φπσο έιεγε…. 

Σακάκα…», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηθπξψζεη ηε βαξχηεηα ησλ ιφγσλ ηεο. 

πλνιηθά, ζηνλ ιφγν ηεο πεζεξάο γίλεηαη δφιηα παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ηεο 

πνηφηεηαο, εθφζνλ ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ δηάινγν δελ είλαη αιεζηλή. ζα ιέεη, γλσξίδεη 

φηη είλαη ςεπδή. Αθφκε, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο ιέγνληαο πεξηζζφηεξα 

απφ φζα ρξεηάδνληαη. Σέινο, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηνπ ηξφπνπ, θαζψο ν ιφγνο ηεο 

είλαη αδηαθαλήο θαη κε ζχληνκνο. 

Απφ ηελ άπνςε ηεο γισζζηθήο επγέλεηαο, ηεξεί απφιπηα ην αμίσκα ηνπ ηαθη, ηεο 

γελλαηνδσξίαο, ηεο επηδνθηκαζίαο, αιιά θαη ηεο ζπκθσλίαο απέλαληη ζηε κία λχθε 

ηεο, ηελ Αιεμία, εθφζνλ ηελ παηλεχεη δηαξθψο κε ηα κειηζηάιαρηα ιφγηα ηεο. Γελ 

ζέιεη κε ηίπνηα λα θηλήζεη ππνςίεο θαη λα πιεγψζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο γην θαη γη’ 

απηφ ηεξεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε. Απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη πσο δελ ηεξεί ηα 

αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο απέλαληη ζηνλ κηθξφηεξν γην ηεο θαη ηε ζχληξνθφ 

ηνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο απηή ζηνλ κηθξφηεξν γην δελ θηλεί ππνςίεο, αθνχ, απ’ φ,ηη 

θαίλεηαη, πάληνηε ε αδπλακία ηεο θαηεπζπλφηαλ ζηνλ κεγάιν ηεο γην. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, είλαη δηαθνξεηηθή, εθφζνλ ε ηήξεζε ηεο γισζζηθήο 

επγέλεηαο γίλεηαη ππνθξηηηθά, κφλν θαη κφλν γηα λα κελ εγείξεη ππνςίεο θαη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία λα πεη απφ ηε κηα φζα ζθέθηεηαη ζπγθαιπκκέλα, αιιά 

θαη λα κπνξεί απφ ηελ άιιε λα αξλεζεί ηε ρξήζε ππνλνεκάησλ αλά πάζα ζηηγκή. Οη 

εθθξάζεηο ηεο απνηεινχλ ζηξαηεγηθή έκκεζεο επίζεζεο, εθφζνλ γίλνληαη κέζσ 

ππαηληγκψλ, εηξσλείαο θαη ακθίζεκσλ πξνζβνιψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα πιήμεη ην 

πξφζσπν ηεο ζπλνκηιήηξηαο-λχθεο. 
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2.3.12. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Παηρηληά πεζερά 1 (2007), ζελάξην: Κσλζηαληίλα 

Γηαραιή, (30:10-31:26) 

 

Ζ Αληξηάλλα (Σδφπο Δπείδε) έρεη ηξία παηδηά, δπν θφξεο θη έλαλ γην. Ο γηνο ηεο, ν 

Θαλάζεο (Πξνκεζέαο Αιηθεξφπνπινο) κφιηο ηειείσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην θαη έρεη ζρέζε κε κηα γπλαίθα, ηε Μαξίλα (Αλησλία Γηαλλνχιε), ε 

νπνία είλαη δεθαπέληε ρξφληα κεγαιχηεξή ηνπ. Ζ Αληξηάλλα αλαιακβάλεη δξάζε θαη 

πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηεο Μαξίλαο γηα λα ηεο δεηήζεη λα ρσξίζεη κε ηνλ Θαλάζε. 

Δπεηδή, φκσο, δελ έρεη δεη πνηέ ηε Μαξίλα δεκηνπξγείηαη κηα παξεμήγεζε, εθφζνλ 

εθείλε ζεσξεί φηη κηιά κε ηε ζχληξνθν ηνπ γηνπ ηεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηιά 

κε κηα θίιε ηεο Μαξίλαο, ηελ Ησάλλα (Κσλζηαληίλα Γηαραιή), ε νπνία θαηά 

ζχκπησζε έρεη ζρέζε κε θάπνηνλ Θαλάζε, πνπ ηπγράλεη σλ παληξεκέλνο. Ο δηάινγνο 

έρεη σο εμήο: 

«Ησάλλα: Καιεκέξα. 

Πεζεξά: Κα[ιε]κέξα. 

Ησάλλα: Μπνξψ λα ζαο εμππεξεηήζσ; 

Πεζεξά: ηη κπνξείο, κπνξείο…Τν ζέκα είλαη αλ ζέ[ιεη]ο. 

Ησάλλα: Παξαθαιψ; 

Πεζεξά: Θαλάζεο, ζνπ ιέεη ηίπνηα η’ φλνκα; 

Ησάλλα: Δίζηε ε….ηνπ Θάλνπ; 

Πεζεξά: Θάλν ηνλ ιεο εζχ; 

Ησάλλα: Πψο κε βξήθαηε; 

Πεζεξά: Μνπ ην είπε. 

Ησάλλα: αο ην ‘πε; Ο ίδηνο; 

Πεζεξά: Δ, ηη, δη’ αληηπξνζψπνπ; 

Ησάλλα: Κνηηάμηε, λααα, ζαο εμεγήζσ. 

Πεζεξά: Γελ είλαη γηα εμεγήζεηο. Έλα πξάγκα ζα ζε ξσηήζσ: ηε δηαθνξά ε[ιη]θίαο 

ηε ζθέθηεθεο; 

Ησάλλα: Απηφ ζαο ελνριεί; 

Πεζεξά: Ση άιιν λα κ’ ελνρ[ιεί]; 

Ησάλλα: Μαα, ινγηθά, ζα ‘πξεπε….πγγλψκε, αιιά, δελ έρνπκε ηφζν κεγάιε 

δηαθνξά ειηθίαο… 

Πεζεξά: Ααααα, ηε βξίζθεηο κηθξή εζχ ηε δηαθνξά. Τνλ Θαλάζε ηνλ ζθέθηεθεο; 
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Ησάλλα: Δίλαη ην κφλν πνπ ζθέθηνκαη. Καη….θαηαιαβαίλσ πψο ληψζεηε θαη απ’ ηε 

κεξηά ζαο έρεηε δίθην. Αιιά, έρσ θη εγψ ηα δίθηα κνπ. Καη εδψ εξγάδνκαη θαη δελ 

ζέισ λα δίλσ δηθαηψκαηα. Αλ ζέιεηε, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε θάπνηα άιιε ζηηγκή, 

αιιά, ηψξα ζαο παξαθαιψ λα θχγεηε. 

Πεζεξά: Θα θχγσ, αιιά, δελ ηε[ιεη]ψζακε εκείο νη δπν. Τν θαιφ πνπ ζνπ ζέισ. 

Παξάηα ηνλ θαη κελ αλαθέξεηο απηή ηε ζπλάληεζε. Αλ ηνλ αγαπάο, μέξεηο πνην είλαη ην 

ζσζηφ θαη ηη πξέπεη λα θά[λεη]ο». 

πδήηεζε: Ο δηάινγνο βαζίδεηαη ζε κηα παξεμήγεζε, εθφζνλ θαη νη δπν 

ζπλνκηιήηξηεο αγλννχλ κε πνην άηνκν κηινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πεζεξά μεθηλά 

ηελ «επίζεζή» ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

ρσξίο λα γίλεηαη παξαβίαζε ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο θαη ησλ αμησκάησλ ηεο 

(πνηφηεηαο, πνζφηεηαο, ζπλάθεηαο θαη ηξφπνπ). ζα ιέεη ε νκηιήηξηα είλαη αιεζηλά 

θαη γεγνλφηα, γηα ηα νπνία έρεη επαξθείο ελδείμεηο. Παξέρεη ζηε ζπλνκηιήηξηά ηεο ηηο 

απνιχησο απαξαίηεηεο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ άκεζν ζθνπφ ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σέινο, είλαη ζαθήο θαη μεθάζαξε, εθφζνλ απνθεχγεη ηηο αζάθεηεο θαη 

ηηο ακθηζεκίεο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ζχληνκε θαη ιέεη ηα πξάγκαηα κε ηε ζεηξά. 

Σα ππνλννχκελα ησλ εθθσλεκάησλ ηεο πεζεξάο πξνθχπηνπλ γηα ηε ζπλνκηιήηξηα 

ζε έλα άιιν επίπεδν. Γειαδή, πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηεο πεζεξάο 

θαη ηνλ θνθηφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθείλε κηιά, φζν θαη απφ ηε ιαθσληθφηεηα ησλ 

ιφγσλ ηεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ απνζησπεηηθά. Ζ εξψηεζε «Θάλν ηνλ ιεο εζχ;» 

δείρλεη μεθάζαξα ηελ ελφριεζε ηεο πεζεξάο γηα ην γεγνλφο φηη απηή ε γπλαίθα έρεη 

αιιάμεη ην φλνκα ηνπ γηνπ ηεο θαη αληί ηνπ νλφκαηνο «Θαλάζεο» ρξεζηκνπνηεί έλα 

ρατδεπηηθφ γηα λα ηνλ απνθαιεί. Ζ εξψηεζε «Δ, ηη, δη’ αληηπξνζψπνπ;» είλαη 

ξεηνξηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απάληεζε ζηελ εξψηεζε «αο ην ‘πε ν ίδηνο;». 

ηαλ ε θνπέια δείρλεη πσο έρεη ηελ πξφζεζε λα δψζεη εμεγήζεηο, ε πεζεξά ηήο 

απαληά κε ηελ αξλεηηθή πξφηαζε «Γελ είλαη γηα εμεγήζεηο» πνπ μεθηλά κε ην 

αξλεηηθφ κφξην «δελ». Ζ θξάζε απηή αθνινπζείηαη απφ ηελ πξνεμαγγειηηθή πξφηαζε 

«Έλα πξάγκα ζα ξσηήζσ», πνπ επεμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πξφηαζε «Σε 

δηαθνξά ε[ιη]θίαο δελ ηε ζθέθηεθεο;». ηαλ ε θνπέια ηήο απαληά πσο δελ ππάξρεη 

ηφζν κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο, ηφηε ε πεζεξά απαληά ζε ηφλν εηξσληθφ «Σε βξίζθεηο 

κηθξή εζχ ηε δηαθνξά» θαη ζπλερίδεη κε ην εξψηεκα «Τνλ Θαλάζε ηνλ ζθέθηεθεο;», 

ππνλνψληαο πσο εθείλε ζθέθηεηαη κνλάρα ηα δηθά ηεο «ζέισ», παξαγθσλίδνληαο ηα 

«ζέισ» ηνπ Θαλάζε, ελψ ε ίδηα, ε κεηέξα ηνπ έρεη σο πξψηε έγλνηα ην θαιφ ηνπ γηνπ 

ηεο. Ζ πεζεξά θιείλεη ηνλ δηάινγν ιέγνληαο πσο πξφθεηηαη λα απνρσξήζεη θαη 
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μεθαζαξίδεη κε ηφλν απεηιεηηθφ πσο δελ έρνπλ ηειεηψζεη νη δπν ηνπο. Ο αληηζεηηθφο 

ζχλδεζκνο «αιιά» ζπλδέεη ηηο δπν θχξηεο πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε δεχηεξε είλαη 

αξλεηηθή, δεκηνπξγψληαο ην ππνλφεκα πσο κπνξεί ε κάρε απηή λα ηειείσζε, φκσο, ν 

πφιεκνο κεηαμχ ησλ δχν δελ έρεη αθφκε ηειεηψζεη. 

Ζ επφκελε έθθξαζε είλαη μεθάζαξα απεηιεηηθή θαη εηξσληθή «Τν θαιφ πνπ ζνπ 

ζέισ», εθφζνλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πεζεξά δελ επηζπκεί ην θαιφ ηεο θνπέιαο, 

αιιά, ζέιεη λα ηεο δείμεη φηη δελ ηελ ππνινγίδεη. πλερίδεη κε κηα θξάζε πνπ 

απνηειεί θαηεπζπληηθή γισζζηθή πξάμε κε δχν ζθέιε, έλα ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ: 

«Παξάηα ηνλ θαη κελ αλαθέξεηο απηή ηε ζπλάληεζε». Πξνζηάδεη, δειαδή, ηελ θνπέια 

λα ηνλ ρσξίζεη θαη ηε δεζκεχεη λα κελ αλαθέξεη φηη έγηλε ε ζπδήηεζε απηή. Σν 

ηειεπηαίν ηεο εθθψλεκα «Αλ ηνλ αγαπάο, μέξεηο πνην είλαη ην ζσζηφ θαη ηη πξέπεη λα 

θά[λεη]ο» απνηειείηαη θαη απηφ απφ δχν ζθέιε, αθνχ πξφθεηηαη γηα ππνζεηηθή 

πξφηαζε ελέρνπζα δχν απνδφζεηο κε παξφκνην πεξηερφκελν «ζσζηφ-ηη πξέπεη λα 

θά[λεηο]». ηελ πεξίπησζε απηή, ε πεζεξά, επαλαιακβάλνληαο ην ίδην λφεκα κε 

δηαθνξεηηθέο ιέμεηο, ρξεζηκνπνηεί ηελ ηαπηνινγία ή αλαιπηηθή πξφηαζε, ησλ νπνίσλ 

ε αιήζεηα είλαη αλαγθαζηηθή θαη κε αξλήζηκε. 

Απφ ηε ζθνπηά ηνπ ηειεζεαηή, φκσο, πνπ γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αιήζεηα ησλ γεγνλφησλ θαίλεηαη λα γίλεηαη παξαβίαζε ησλ ζπλνκηιηαθψλ αμησκάησλ 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο, εθφζνλ, φζα ιέεη ε πεζεξά δελ είλαη αιεζηλά θαη 

απηφ ηζρχεη, αθνχ δελ αθνξνχλ ηε ζπλνκηιήηξηα. 

Ζ γισζζηθή επγέλεηα ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα δελ ηεξείηαη, αθνχ 

θαηαπαηψληαη ηα αμηψκαηα ηνπ ηαθη, ηεο γελλαηνδσξίαο, ηεο επηδνθηκαζίαο θαη ηεο 

ζπλάθεηαο. Ζ πεζεξά κεγηζηνπνηεί ην θφζηνο γηα ηε ζπλνκηιήηξηα, ελψ ειαρηζηνπνηεί 

ην φθεινο πξνο ηε δεχηεξε, δηνγθψλνληαο ηελ απνδνθηκαζία θαη ηελ θξηηηθή ηεο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηελ επεπθεκία θαη κεγηζηνπνηψληαο ηε δηαθσλία ηεο. θνπφο ηεο 

είλαη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ γην ηεο, γη’ απηφ θαη παξνπζηάδεηαη σο ππεξαζπίζηξηά ηνπ, 

ελψ δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν λα πξνζηαηεχζεη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο. 

Αθφκε, δελ πεξλά απαξαηήξεηε ε ρξήζε ηεο δηαιεθηηθήο πξνθνξάο ηεο πεζεξάο. 

Μάιηζηα, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο Πεινπνλλεζηαθήο δηαιέθηνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ έληνλε πξνθνξά ησλ πγξψλ ζπκθψλσλ ιάκδα [ιη] θαη λη [λη]. 
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2.3.13. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Παηρηληά πεζερά 2 (2007), ζελάξην: Κσλζηαληίλα 

Γηαραιή, (6:45-7:45) 

 

Ζ κία απφ ηηο θφξεο ηεο Αληξηάλλαο (Σδφπο Δπείδε), ε Λέλα (νθία Φαξαδή), 

δηαηεξεί ζνβαξφ δεζκφ κε ηνλ Μάλν (Κσλζηαληίλν Γηαλλαθφπνπιν), ν νπνίνο 

θαηάγεηαη απφ ηνλ Πχξγν, κελ ππνινγίδνληαο ηελ πξναηψληα αληηπαιφηεηα κεηαμχ 

Παηξηλψλ θαη Ππξγησηψλ. Ζ ζθελή ιακβάλεη ρψξα ζην παηξηθφ ηεο Λέλαο ηελ εκέξα 

πνπ ν Μάλνο πεγαίλεη εθεί κε ηε κεηέξα ηνπ Γηνλπζία (Μάγδα Λέθθα), κε θαηαγσγή 

απφ έλα ρσξηφ ηνπ Αγξηλίνπ θαη κε ηνλ παππνχ ηνπ απφ ηνλ Πχξγν, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξηζηνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο κέιινπζαο ζπδχγνπ ηνπ: 

«Γηνο: Μακά, εεε Λέλα πνπ ζνπ ‘ιεγα… 

Πεζεξά: Αταααααα....Ηζχ είζη ε Ληεεε, αααααα, θιή είζη, αιιά, απηή ε ηζνχπα 

(θνηηάδνληαο ηελ αδεξθή ηεο), θιχηεεε είλη…. 

Κη απεπζπλφκελε ζηνλ παππνχ: Α, νπ γηνο κ’ ζηξαβψζθη κπηη. 

Γηνο: Κη απφ ‘δσ ν παππνχο κνπ, ήξζε απ’ ηνλ Πχξγν εθηάθησο κφιηο έκαζε γη’ 

απφςε… 

Παηέξαο Λέλαο: Δ, ζα ηνλ αλαζηαηψζακε ηνλ άλζξσπν, έηζη μαθληθά πνπ έγηλε η’ 

απνςηλφ…. 

Πεζεξά: Γελ αλαζηαηψζεθε ν παππνχο, θιά είλη. Ση ‘λ’ νπ Πχξγνπο, δπν ψξεο 

δξφκο είλη. Άκα είλ’ λα πξνπιάβο ηνπ θαθφννν….». 

 

ηαλ θάζνληαη ζην ηξαπέδη, ε πεζεξά ζπλερίδεη (8:47-9:19): 

Πεζεξά: Έλα πηδί κ’ έδσθεη ν Θηφο, λα κελ ηνπ δψζ’ έηζ’. 

Αδεξθή λχθεο: Ση ιέεη; 

Αδεξθφο λχθεο: Γελ μέξσ. Αιιά, απ’ ην χθνο πξέπεη λα ‘ρεη δίθην. 

Πεζεξά: Ακ, η’ άιι’; Μ’ ιέεη είλ’ Παηξηληά. Ιηηηηηηη. Πνχ η’ παο ηαχη’; Τφζ’ αθνχκη. 

Κιά δελ είλη. Κιά θνξηζά έρνπκη ηκείο ηθεί ζηλ Σξηρνπλίδα, ζηνπ Παληηψιηνπ, ζηνπ 

Σξίθνπξθνπ, ληηπ δελ αθνχζηθε πηέ. Γηα ηο Παηξληέο φκνπο…Ατααααααα. Οχινο ν 

θφζκνο κιάεη». 

πδήηεζε: Ζ κέιινπζα πεζεξά κπαίλνληαο ζην ζπίηη ηεο λχθεο ηεο, ηελ παξαηεξεί 

απφ ηελ θνξπθή σο ηα λχρηα θαη βγάδεη έλα επηθψλεκα ριηαξήο απνδνθηκαζίαο 

(Αταααααα). πλερίδεη ην εθθψλεκά ηεο εθθξάδνληαο άκεζα ηελ εληχπσζή ηεο «Κιή 

είζη, αιιά, απηή ε ηζνχπα, θιχηεεε είλη….». Σν εθθψλεκα απηφ δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

απφ έλα γεληθεπκέλν ππνλφεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο ζπκβαηηθήο ρξήζεο ηνπ 
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αληηζεηηθνχ ζπλδέζκνπ «αιιά». Γηα ηελ αθξίβεηα, πξφθεηηαη γηα δηαβαζκηζκέλν 

ππνλννχκελν πνπ δεκηνπξγείηαη βάζεη κηαο ζπλεπαγσγηθήο θιίκαθαο, δειαδή, κηαο 

θιίκαθαο αμηψλ. Ζ πεζεξά ρξεζηκνπνηεί ην επίζεην «θιή» θαη ηνπνζεηεί ηε λχθε ηεο 

ζηε βάζε ηεο αμηνινγηθήο θιίκαθαο ηνπ επηζέηνπ θαιφο, ελψ γηα ηελ αδεξθή ηεο 

ρξεζηκνπνηεί ην επίζεην «θιχηεξε», επίζεην πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πςειφηεξν ζεκείν 

ζηελ αμηνινγηθή απηή θιίκαθα. ηε ζπλέρεηα, απζφξκεηα θαη ρσξίο ελδνηαζκνχο 

ζηξέθεηαη ζηνλ παππνχ θαη ηνπ ιέεη ελψπηνλ φισλ ηε κεηαθνξηθή θξάζε: «Α, νπ γηνο 

κ’ ζηξαβψζθη κπηη», ππνλνψληαο πσο ν γηνο ηεο δελ βιέπεη αληηθεηκεληθά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη έρεη ηπθισζεί απφ ηνλ έξσηα. Καη ζπλερίδεη ην ππνλφεκά ηεο 

ιέγνληαο πσο ε ίδηα ήξζε ζε απηή ηε ζπλάληεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ην θαθφ 

«Άκα είλ’ λα πξνπιάβο ηνπ θαθφννν….», ελλνψληαο ηνλ γάκν ηνπ κνλαρνγηνχ ηεο κε 

κηα Παηξηληά. 

Σελ ψξα ηνπ θαγεηνχ, ε Αγξηληψηηζζα πεζεξά εθθξάδεη αλνηρηά ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηεο γηα ηελ Παηξηληά λχθε. Δμεγεί ζε φινπο πσο ν Μάλνο είλαη ν 

κνλαρνγηφο ηεο θαη δελ ήζειε λα ηνλ παληξέςεη κε νπνηαδήπνηε γπλαίθα «λα κελ ηνπ 

δψζ’ έηζ’». Γείρλεη ζνθαξηζκέλε απφ ην γεγνλφο φηη ε λχθε θαη κέιινπζα γπλαίθα 

ηνπ γηνπ ηεο είλαη Παηξηληά. Σα ιφγηα ηεο έρνπλ ηε κνξθή εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, 

πνπ δελ δηζηάδεη λα πεη θσλαρηά θαη ρσξίο ίρλνο ηαθη κπξνζηά ζηε λχθε θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο. Ζ Γηνλπζία είλαη κηα γλήζηα, ιατθή γπλαίθα ηνπ ρσξηνχ, ρσξίο 

κφξθσζε, ε νπνία εθθξάδεη απζφξκεηα φζα ζθέθηεηαη. Υξεζηκνπνηεί ην 

ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα πξνθεηκέλνπ λα επεμεγήζεη θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα 

ηελ πξνθαηάιεςή ηεο απέλαληη ζηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε φηη νη Παηξηληέο γπλαίθεο 

είλαη δηεθζαξκέλεο θαη αλήζηθεο. Ο ιφγνο ηεο απνθαιχπηεη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο ζηε 

ζηεξενηππηθή απηή αληίιεςε θαη επεμεγεί ηελ αηηία ηεο ζπλνιηθήο ηεο ζηάζεο. 

Σν ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα πξνθχπηεη απφ ην επηθψλεκα (Ιηηηηηηη), ηελ εξψηεζε 

«Πνχ η’ παο ηαχη’;», αιιά θαη ηελ απάληεζε πνπ δίλεη ε ίδηα «Τφζ’ αθνχκη». Ζ ρξήζε 

ηεο δεηθηηθήο αλησλπκίαο «ηφζ’» πεξηέρεη ππνλφεκα ζην ζπλδπαζκφ ηεο κε ην ξήκα 

αθνχκε. Έηζη, γίλεηαη έθδειε ε αγσλία ηεο γηα ηελ ηχρε ηνπ κνλαρνγηνχ ηεο κε κηα 

Παηξηληά γπλαίθα. Άιισζηε, απηά πνπ έρεη αθνχζεη «Κια δελ είλη». πλερίδεη 

θάλνληαο ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο Παηξηληέο γπλαίθεο θαη ηηο γπλαίθεο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο (απφ ηελ Σξηρσλίδα, ην Παλαηηψιην θαη ην Σξίθνξθν) γηα ηηο 

νπνίεο «ληηπ δελ αθνχζηθη πηέ». Ζ θξάζε απηή εκπεξηέρεη ηξεηο αξλήζεηο ζηε ζεηξά: 

«ληηπ», «δελ», «πηε», πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηθπξψζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

επηρεηξήκαηφο ηεο. Ζ ρξήζε ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο θνξπθψλεηαη ζην ηέινο ηνπ 
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θεηκέλνπ ηεο πεζεξάο κε ηε θξάζε «Γηα ηο Παηξληέο φκνπο», πνπ ηειεηψλεη κε ηνλ 

αληηζεηηθφ ζχλδεζκν «φκσο» θαη αθνινπζείηαη απφ απνζησπεηηθά θαη επηθσλήκαηα 

απνγνήηεπζεο. Οινθιεξψλεη ηε ζθέςε ηεο ιέγνληαο πσο «Οχινο ν θφζκνο κιάεη» γηα 

ηηο Παηξηληέο, ππνλνψληαο φηη είλαη γλσζηή ηνηο πάζη ε πνηφηεηα ησλ Παηξηλψλ 

γπλαηθψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεζεξά πξνέξρεηαη απφ ην αζθπθηηθά θιεηζηφ πεξηβάιινλ ηεο 

επαξρίαο θαη θέξεη φιεο ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηνπ ρσξηνχ. χκθσλα κε απηέο, 

κηα γπλαίθα δελ πξέπεη λα δίλεη αθνξκή γηα ζρνιηαζκφ ζηνπο ζπγρσξηαλνχο. 

Δπνκέλσο, κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο πξνθχπηεη άκεζα, κέζσ ησλ ινγηθψλ ελλνηψλ ηεο 

επαγσγήο θαη ηεο ζπλεπαγσγήο, φηη ε πεζεξά δελ εγθξίλεη ηε λχθε, αιιά, ηε ζεσξεί 

εληειψο αθαηάιιειε γηα ηνλ γην ηεο, κφλν θαη κφλν επεηδή θαηάγεηαη απφ ηελ Πάηξα. 

πλνιηθά, ζα ιέγακε πσο ζηα ιφγηα ηεο γίλεηαη θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο Αξρήο 

ηεο πλεξγαζίαο, εθφζνλ δελ ζέιεη λα εμαπαηήζεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηεο, αιιά, 

επηζπκεί λα εθθξάζεη ηελ αιήζεηα ηεο. Παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνηφηεηαο, αθνχ ηα 

ιφγηα ηεο πεξηέρνπλ εηξσλεία, είλαη ζαξθαζηηθά θαη γεληθεπηηθά, ελψ κηιά ρσξίο λα 

έρεη επαξθείο απνδείμεηο. Αθφκε, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο πνζφηεηαο, θαζψο ιέεη 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αλαγθαία γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, αιιά θαη ην αμίσκα 

ηνπ ηξφπνπ, δηφηη καθξεγνξεί θαη ν ιφγνο ηεο δελ είλαη θαζφινπ ζχληνκνο. 

Δπηπιένλ, παξαβηάδεη φια ηα αμηψκαηα ηεο γισζζηθήο επγέλεηαο, θαζψο νη 

εθθξάζεηο ηεο βξίζνπλ ππαηληγκψλ θαη ακθίζεκσλ πξνζβνιψλ, επηζπκψληαο λα 

πιεγψζεη ην πξφζσπν ηεο λχθεο θαη λα ηεο δείμεη φηη δελ είλαη απνδεθηή. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηνπ ηαθη, δηφηη κεγηζηνπνηεί ην θφζηνο γηα ηε 

λχθε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο, αιιά θαη ην αμίσκα ηεο γελλαηνδσξίαο, αθνχ 

ειαρηζηνπνηεί ην φθεινο γηα ηελ Παηξηληά λχθε θαη δηνγθψλεη ην θνκπιηκέλην γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο. Σαπηφρξνλα, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο 

επηδνθηκαζίαο, εθφζνλ θξηηηθάξεη έληνλα ηελ θνπέια, ην αμίσκα ηεο ζεκλφηεηαο 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ επεπθεκία γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζπξξηθλψλνληαο ηελ 

επεπθεκία πξνο ηε λχθε θαη ηέινο, ην αμίσκα ηεο ζπκθσλίαο κεγηζηνπνηψληαο ηε 

δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηεο θαη ηελ θνπέια. Γελ ζα κπνξνχζε, άιισζηε, λα 

γλσξίδεη φινπο απηνχο ηνπο θαλφλεο ηεο γισζζηθήο επγέλεηαο, εθφζνλ νη 

ζελαξηνγξάθνη, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζνπλ θσκηθφ απνηέιεζκα, ηελ παξνπζηάδνπλ 

σο κηα γπλαίθα ηνπ ρσξηνχ, ρσξίο κφξθσζε, άμεζηε, κε απαξραησκέλεο αληηιήςεηο 

γηα ηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο. Άιισζηε, θαη ν ζθελνζέηεο ηεο ζεηξάο πξντδεάδεη ηνπο 

ηειεζεαηέο γηα ην πνηφλ ηεο πεζεξάο, αθνχ ε είζνδφο ηεο ζην ζπίηη γίλεηαη ππφ ηνπο 
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ήρνπο ηνπ δεκνηηθνχ άζκαηνο «Μπήθαλ ηα γίδηα ζην καληξί». Γηα εθείλε, κηα 

γπλαίθα νθείιεη λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ ζχδπγν θαη ην κεγάισκα ησλ 

παηδηψλ ηεο θαη θπξίσο λα κελ εξγάδεηαη θαη λα κελ βγαίλεη απφ ην ζπίηη γηα λα κελ 

δίλεη αθνξκέο γηα ζρφιηα ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Σν ζπλνιηθφ πξνθίι θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ιφγσ ηεο επαξρηψηηθεο 

θαηαγσγήο ηεο, νινθιεξψλεη ε ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο ηεο πεξηνρήο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αιινίσζε ζηελ εθθνξά ησλ ιέμεσλ. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θσλήεληα ζην κέζνλ ή ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ εμαθαλίδνληαη, ελψ 

ην θσλήελ σ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηε δίθζνγγν νπ. Γελ κπνξεί λα κείλεη 

απαξαηήξεηε θαη ε αδπλακία πνπ έρεη ε πεζεξά ζηε ρξήζε ηνπ θσλήεληνο [i] ζε 

επηθσλεκαηηθέο εθθξάζεηο. 

 

2.3.14. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Κεθαιολίηηζζα πεζερά (2004), ζελάξην: Μάξσ 

Μπνπξδάθνπ, (37:02-39:40) 

 

Ζ Δξηέηηα (Μίξθα Παπαθσλζηαληίλνπ), πνπ είλαη Κνληέζζα απφ ην Αξγνζηφιη, 

νλεηξεπφηαλ λα παληξέςεη ηνλ γην ηεο, ηνλ Γεξάζηκν (Αλδξέα Κνληφπνπιν) κε 

Κνληεζζίλα. Απηφο, φκσο, εξσηεχηεθε ηε Θέθια (νθία Παλάγνπ), πνπ θαηάγεηαη 

απφ ην Λεμνχξη, ζπνπδάδεη Ηαηξηθή θαη είλαη απφγνλνο Πνπνιάξσλ. Ο Γεξάζηκνο 

θέξλεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζην παηξηθφ ηνπ γηα λα ηε γλσξίζεη ε κεηέξα ηνπ θαη ν 

ζείνο ηνπ: 

«Γεξάζηκνο: Ση θνηηάο ξε κάλα, δελ ζα καο πεηο λα πεξάζνπκε; 

Πεζεξά: Μπφξα είλαη, αο πεξάζεη. 

Νχθε: Καιεκέξα. 

Γεξάζηκνο: Θέθια, ηε κεηέξα κνπ ηε γλσξίδεηο. 

Νχθε: Ναη, ρζεο, ηη θάλεηε; 

Πεζεξά: Πξνο ην παξφλ, ρξήζε εξεκηζηηθψλ. 

Γεξάζηκνο: Απφ ‘δσ ν ζείνο κνπ ν Νηθφιαο. 

Νχθε: Υαίξσ πνιχ. 

Θείνο Νηθφιαο: Υαίξσ πνιχ, θνξίηζη κνπ, φια θαιά; 

Νχθε: Καιά, θαιά. 

Θείνο Νηθφιαο: Γελ θαζφκαζηε; 

Πεζεξά: Γηαηί; Τη έρνπκε λα πνχκε; 

Γεξάζηκνο: Μακά…. 
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Θείνο Νηθφιαο: Διάηε, ειάηε, ειάηε παηδηά κνπ, θαζίζηε. Δξηέηηα, έια, θάζηζε. 

Γεξάζηκνο: Μεηέξα, πψο πάεη εδψ; Θείε, φια θαιά; 

Θείνο Νηθφιαο: Αγφξη κνπ, λαη, εγψ, πξίκα φια, λαη. Δζείο, πψο ηα θαινπεξάζαηε; 

Γεξάζηκνο: Δ, ζείε, δελ θαηαιαβαίλεηο, δχν άλζξσπνη εξσηεπκέλνη πψο λα ηα 

πεξλάλε… 

Θείνο Νηθφιαο: Ξέξσ, μέξσ, θαληηνδάραξε. (Γέιηα) 

Πεζεξά: Τη μέξεη ν ζεηφο ζνπ απφ ηλακνξάηα; Μηα θνξά εξσηεχηεθε θη απηφ κηα 

Πνπνιάξα. Δπνκέλσο, δελ μέξεη ηη πάεη λα πεη αγάπε. 

Θείνο Νηθφιαο: Άξρηζαλ ηα φξγαλα… 

Νχθε: Γειαδή, θπξία Καπάηνπ; 

Πεζεξά: Κνληέζζα Καπάηνπ, γηα ζέλα, παηδί κνπ, Κνληέζζα, ζα κε ππνρξεψζεηο. 

Νχθε: Γειαδή, Κνληέζζα κνπ, ζέιεηε λα πείηε πσο φπνηνο εξσηεπηεί, εγψ δελ ζα 

ηελ πσ Πνπνιάξα, ζα ηελ πσ θνπέια θαλνληθή, ηνπ 21
νπ

 αηψλα… 

Πεζεξά: ρη, Πνπνιάξα λα ηελ επείο παηδί κνπ, ληξέπεζαη; Ψ, ζπγγλψκε, ζε 

ληψζσ. Μηθξή κνπ ιατθηά…. 

Νχθε: Οη ηαμηθέο δηαθνξέο, Κνληέζζα κνπ, αλαθέξνληαη ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ 

Ξελφπνπινπ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηνλ 19
ν
 αηψλα λνκίδσ….ε; 

Θείνο Νηθφιαο: Ρε παηδηά, δελ παίξλνπκε έλα ηζάη; 

Γεξάζηκνο: Ναη, πνιχ θαιή ηδέα…Κσζηνχιαααααα! 

Νχθε: ηελ επνρή καο εκείο νη λένη, μέξεηε, δελ πηζηεχνπκε ζηηο ηαμηθέο δηαθνξέο. 

Απηά αλήθνπλ ζ’ έλα θαχιν παξειζφλ. 

Πεζεξά: (Γειά εηξσληθά) Κάπνην ιάζνο θάλεηο, κηθξή κνπ αληζηφξεηε. Πάληα ζα 

ππάξρνπλ Κφληεδεο θαη Πνπνιάξνη. Σν ζήκεξα ζέξλεη ην ρηεο. 

Νχθε: Ναη, ηψξα πνπ ην ιέηε, έρεηε δίθην. 

Πεζεξά: Πάληα έρσ. 

Νχθε: Σν ζέξλεη….Με αξακπά. 

Πεζεξά: Απαπαπαπαπαααα….Ξέξεηο θαη απφ αξακπάδεο, θπζηθφ ην βξίζθσ. 

Νχθε: ηελ ηαηλία «Δπαλαζηάηεο Πνπνιάξνο» δελ ήηαλ πνπ ν Κψζηαο Πξέθαο- 

Πνπνιάξνο έθιεςε κε ην άινγφ ηνπ ηελ Μπέηπ Ληβαλνχ πνπ ήηαλ Κνληέζζα; Δ; 

Λέηε λα ζπκβεί ην αληίζεην; Να θιέςσ εγψ ηνλ Γεξάζηκν; Πιάθα ζα ‘ρεη… 

Γεξάζηκνο: Κφθθαια έρεη απηφ ην ηζάη; 

Θείνο Νηθφιαο: Κσζηνχιααααααααα! 
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Πεζεξά: Άθνπζέ κε, θνπέια κνπ. Άκα λνκίδεηο πσο κ’ φι’ απηά ηα ηζηηάηα πεξί ηνπ 

«δελ βαξηέζαη, δνχκε ζηνλ αηψλα ηζε ηζνπέδσζεο ησλ αμηψλ», ζα κνπ θάλεηο εκέλα ην 

αξρνληηθφ Κξεκιίλν, ζε γειάζαλε….». 

πδήηεζε: Ζ πεζεξά απνθαζίδεη λα ζπάζεη ηε ζησπή ηεο θαη απαληά ζην εξψηεκα 

ηνπ γηνπ ηεο «δελ ζα…πεξάζνπκε» κε ηε κεηαθνξηθή θξάζε «Μπφξα είλαη, αο 

πεξάζεη», παξνκνηάδνληαο ηνλ έξσηα ηνπ γηνπ ηεο κε κπφξα θαη δείρλνληαο εμαξρήο 

ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηεο απέλαληη ζε απηή ηε ζρέζε. Ζ κεηαθνξηθή θξάζε εκπεξηέρεη 

κφλν ην ζπγθξίλνλ κέγεζνο (κπφξα), ελψ ην ζπγθξηλφκελν (λχθε) παξακέλεη 

ππνδεισκέλν. Ζ ζηάζε ηεο πεζεξάο δείρλεη ηελ πξνθαηάιεςή ηεο απέλαληη ζηελ 

θνπέια ηνπ γηνπ ηεο, ε νπνία ζπλδπάδεη ηξία θαθά ηαπηφρξνλα: θαηάγεηαη απφ ην 

Λεμνχξη, κε ην νπνίν ην Αξγνζηφιη βξίζθεηαη ζε αηψληα θφληξα, πξνέξρεηαη απφ 

ιατθά ζηξψκαηα θαη είλαη απφγνλνο Πνπνιάξσλ. ηαλ, ινηπφλ, ε θνπέια ηε ξσηά 

επγεληθά ηη θάλεη, εθείλε απαληά εηξσληθά ιέγνληαο πσο ρξεζηκνπνηεί εξεκηζηηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνλνήζεη φηη ν εξρνκφο κηαο Πνπνιάξαο ζην αξρνληηθφ ηήο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηαξαρή. ην ζεκείν πνπ ν γηνο ηεο πξνηείλεη λα θαζίζνπλ, εθείλε 

εθθξάδεη κε ππνθξηηηθή αθέιεηα ηελ εξψηεζε «Γηαηί;», πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

θαθνπξναίξεηε εξψηεζε «Τη έρνπκε λα πνχκε;». Ζ εξψηεζε απηή ελέρεη ππνλφεκα 

θαη γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ηελ θνπέια ζε δχζθνιε ζέζε. 

Σε ζηηγκή πνπ ν ζείνο Νηθφιαο θαίλεηαη λα παίξλεη ην κέξνο ησλ εξσηεπκέλσλ 

λέσλ, ε πεζεξά επαλέξρεηαη κε ηελ πξνθιεηηθή θαη θαθνπξναίξεηε εξψηεζε «Τη 

μέξεη….ηλακνξάηα;» θαη πξνρσξά ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο. Σν επηρείξεκα είλαη 

άκεζν, αθνχ απνηειείηαη απφ κία κφλν πξνθείκελε πξφηαζε «Μηα 

θνξά….Πνπνιάξα» θαη ην ζπκπέξαζκα «Δπνκέλσο….αγάπε». Σν ζπκπέξαζκα, πνπ ε 

πεζεξά επηζπκεί λα πξνθχςεη, είλαη φηη ε αγάπε κε Πνπνιάξν δελ είλαη αιεζηλή, 

ππνλνψληαο θαη πάιη φηη ε ίδηα έρεη ήδε απνξξίςεη ηε ζρέζε ηνπ γηνπ ηεο. Μέρξη 

απηφ ην ζεκείν ε πεζεξά δελ έρεη απεπζπλζεί επζέσο ζηελ θνπέια, παξά 

ρξεζηκνπνηεί έλα επηθνηλσληαθφ ζρήκα. Γειαδή, πξνζπνηείηαη φηη ηελ αγλνεί θαη 

απεπζχλεη ηα εθθσλήκαηά ηεο ζηνλ γην θαη ηνλ αδειθφ ηεο, ελψ ζηελ νπζία ηα 

πξννξίδεη γηα ηε ζχληξνθν ηνπ γηνπ ηεο, ε νπνία δελ πιεξνί θακηά απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ εθείλε επηζπκνχζε. 

ηαλ ε λχθε ην ζπλεηδεηνπνηεί, δεηά εμεγήζεηο γηα ηα ππνλννχκελα ηεο πεζεξάο. 

Σφηε ε ηειεπηαία θξνληίδεη κε ηα ιφγηα ηεο λα ηεο ππελζπκίζεη ηε δηθή ηεο αξρνληηθή 

θαηαγσγή (Κνληέζζα…ππνρξεψζεηο) θαη λα ηελ αληηπαξαβάιεη κε ηε ιατθή 

θαηαγσγή ηεο λχθεο ηεο. Ζ εηξσλεία ζην εθθψλεκα μερεηιίδεη. Ζ εξψηεζε 
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«ληξέπεζαη;» είλαη πξνθιεηηθή, θαθνπξναίξεηε θαη ιέγεηαη ζθφπηκα, γηαηί ε πεζεξά 

ζέιεη λα ηελ ππνβαζκίζεη. Εεηά ππνθξηηηθά ζπγγλψκε θαη ρξεζηκνπνηεί θαη πάιη 

εηξσλεία ιέγνληαο φηη ηε ληψζεη (Σε ληψζσ), ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζέιεη λα ηεο 

πεη φηη ηε ιππάηαη. Μάιηζηα, ηελ απνθαιεί «κηθξή» θαη «ιατθηά», ελψ ε θηεηηθή 

αλησλπκία πξψηνπ πξνζψπνπ κνπ εληείλεη ηελ εηξσλεία απηή. 

Με ηα ιφγηα ηεο εθλεπξίδεη θαη ζίγεη ηελ Πνπνιάξα λχθε, πνπ θάλεη ηελ 

επαλάζηαζή ηεο εμεγψληαο φηη ε αληίιεςε πεξί ηαμηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

απαξραησκέλε. Ζ πεζεξά επαλέξρεηαη γειψληαο εηξσληθά θαη απνθαιεί ηελ θνπέια 

γηα άιιε κηα θνξά κε ηελ έθθξαζε «κηθξή κνπ», ηελ νπνία ζπλνδεχεη κε ην 

πξνζβιεηηθφ επίζεην «αληζηφξεηε». Γηαθεξχηηεη ηηο απφςεηο ηεο γηα ηνπο Κφληεδεο 

θαη ηνπο Πνπνιάξνπο πνπ πάληνηε ζα ππάξρνπλ. Καη επεηδή ζέιεη λα έρεη εθείλε ην 

πάλσ ρέξη θαη ηελ ηειεπηαία θνπβέληα, δελ αθήλεη αλεθκεηάιιεπηε ηελ εηξσλεία ηεο 

λχθεο, αιιά, απαληά κε ζθνπφ λα ηελ πξνζβάιεη γηα πνιινζηή θνξά θαη ηεο ιέεη πσο 

εθείλε μέξεη θαιά απφ αξακπάδεο. Οη αξακπάδεο είλαη άκαμεο ηηο νπνίεο ζέξλνπλ 

δψα θαη ε αλαθνξά ζε απηνχο γίλεηαη εζθεκκέλα, πξνθεηκέλνπ ε πεζεξά λα ζπκίζεη 

ζηε λχθε ην ηαμηθφ ράζκα πνπ ηηο ρσξίδεη. Ζ λχθε εμνξγίδεηαη θαη ζπλερίδεη θη 

εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο ηελ αληαιιαγή εηξσληθψλ ζρνιίσλ. 

ηαλ ε πεζεξά ζπλεηδεηνπνηεί πσο ε θνπέια δελ πξφθεηηαη λα πάςεη λα 

επηρεηξεκαηνινγεί ππνζηεξίδνληαο ην δίθην ηεο, ηφηε κε χθνο ζνβαξφ επηηειεί κηα 

δηαθεξπθηηθή γισζζηθή πξάμε, επηδηψθνληαο λα επηθέξεη κηα αιιαγή ζηε ζπλείδεζε 

ηεο λχθεο. Έηζη, ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνζεηηθή πξφηαζε (Άκα…..Κξεκιίλν) πνπ έρεη σο 

απφδνζε ηελ εηξσληθή έθθξαζε «ζε γειάζαλε». Ζ πξφηαζε «Θα κνπ 

θάλεηο…Κξεκιίλν» εκπεξηέρεη ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία ζε πξψην πξφζσπν ζηνλ 

δπλαηφ θαη αδχλαην ηχπν (κνπ, εκέλα) θαηαδεηθλχνληαο ηνλ δεζπνηηθφ ξφιν ηεο 

πεζεξάο. Ζ ίδηα επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία, ηελ ηζρχ θαη ηα πξνλφκηά ηεο 

ζην αξρνληηθφ θαη ηε δσή ηνπ γηνπ ηεο. ηε κεηαθνξηθή έθθξαζε ην ζπγθξίλνλ 

(αξρνληηθφ) θαη ην ζπγθξηλφκελν (Κξεκιίλν) είλαη παξφληα ζην θείκελν. Ζ ιέμε 

Κξεκιίλν είλαη θνξηηζκέλε αξλεηηθά, θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζνβηεηηθφ 

θαζεζηψο θαη ηηο κεγάιεο ζπλσκνζίεο πνπ εμπθαίλνληαλ εθεί ελαληίνλ ηνπ ηζαξηθνχ 

θαζεζηψηνο. 

πγθεληξσηηθά, ζα ιέγακε πσο ε Κεθαινλίηηζζα πεζεξά ηεξεί ηα αμηψκαηα ηεο 

πνζφηεηαο, ηεο ζπλάθεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ, φκσο, δελ ηεξεί ην βαζηθφ αμίσκα ηεο 

πνηφηεηαο, ην νπνίν παξαβηάδεη θαηάθσξα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα ππνλνήκαηά ηεο 

αλαδχνληαη ιφγσ ηεο θαηάθσξεο παξαβίαζεο ηνπ αμηψκαηνο ηεο πνηφηεηαο, αθνχ ηα 
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ιφγηα ηεο είλαη γεκάηα εηξσλεία, ζαξθαζκφ θαη ζρήκαηα ιφγνπ, φπσο κεηαθνξά θαη 

ππεξβνιή. 

Ζ έκκεζε επηηέιεζε ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ ηεο πεζεξάο θαη ε επηινγή ηεο 

ρξήζεο ππαηληθηηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ απνηειεί, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ζηξαηεγηθή γισζζηθήο αγέλεηαο. Σαπηφρξνλα, απνηειεί θαη ζηξαηεγηθή 

επίζεζεο/ πξνζβνιήο ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο λχθεο, πνπ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηεο. Σα αμηψκαηα ηεο επγέλεηαο (ηαθη, γελλαηνδσξίαο, 

επηδνθηκαζίαο, ζεκλφηεηαο θαη ζπκθσλίαο) παξαβηάδνληαη, θαζψο είλαη θαλεξφ πσο 

ε πεζεξά δελ επηζπκεί κε ηίπνηε ηε δηαζάιεπζε ηεο εμνπζίαο ηεο ζην αξρνληηθφ θαη 

ζηε δσή ηνπ γηνπ ηεο, νχηε επηζπκεί θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ 

θνηλσληθή ηζφηεηα θαη εμνκάιπλζε ησλ ηαμηθψλ δηαθνξψλ, γηαηί απηφ ζεκαίλεη πσο 

ζα απνιέζεη απηνκάησο θαη ηελ ηαμηθή ηεο αλσηεξφηεηα. 

Σέινο, ζηνλ ιφγν ηεο Κεθαινλίηηζζαο πεζεξάο δηαθξίλνπκε ηελ ηξαγνπδηζηή 

πξνθνξά πνπ είλαη ίδηνλ ηεο Κεθαινληάο. Ζ ρξήζε ηνπ Κεθαινλίηηθνπ ηδηψκαηνο 

εληνπίδεηαη ζηηο ιέμεηο «επείο» θαη «ηζε», θαζψο θαη ζηηο ιέμεηο ηηαιηθήο πξνέιεπζεο 

«ηλακνξάηα, Πνπνιάξα, Κνληέζζα, ηζηηάηα». 

 

2.3.15. Σίηινο επεηζνδίνπ: Η Συρηαλή πεζερά (2007), ζελάξην: Παλαγηώηεο 

Καπνδίζηξηαο, (41:22-42:25) 

 

Ζ ηεθαλία Γξάθνπ (Μαξία Καβνγηάλλε) είλαη Υξηζηηαλή Οξζφδνμε θαη δεη ζηε 

χξν κε ηνλ κνλαρνγηφ ηεο, ηνλ Μάξθν (Γεκήηξε Μάλεζε). ηαλ παίξλεη ηα 

απνηειέζκαηα θάπνησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, απνθαζίδεη λα γλσξίζεη ηελ θνπέια ηνπ 

γηνπ ηεο, ηε Μάγδα (Νίθε Παιιεθαξάθε), ψζηε λα επηζπεχζεη ηνλ γάκν ηνπο. Ο 

Μάξθνο θέξλεη, ινηπφλ, ζην παηξηθφ ηνπ ηε Μάγδα, ε νπνία ηπγράλεη νχζα Καζνιηθή 

θαη ιίγν κεγαιχηεξή ηνπ ειηθηαθά: 

«Νχθε: Καιεζπέξα ζαο. 

Πεζεξά: Καιεζπέξα. Ση θάλεηε; Πψο είζηε; Η θνπέια πνχ είλαη; 

Γηνο: Δδσλά. 

Καιιηφπε: Δδσλά, δελ αξρίζακε θαιά…. 

Πεζεξά: Πνχ, παηδί κνπ; Παξθάξεη; 

Γηνο: Δδσλά κακά. 

Πεζεξά: Πνχ, παηδί κνπ; Δγψ κφλν ηε κακά ηεο βιέπσ. 

Καιιηφπε: Δγψ πάιη βιέπσ λα ‘ξρεηαη ε θαηαζηξνθή. 



111 
 

Γηνο: Μακά, απηή είλαη ε θνπέια πνπ ζα παληξεπηψ. 

Πεζεξά: Τε κακά ηεο, παηδί κνπ, ζα παληξεπηείο; 

Καιιηφπε: ρη, ε κακά ηεο έρεη πεζάλεη. Σελ ηδία. 

Φίιε πεζεξάο: Δγψ, πάιη, ιέσ, ζηγά-ζηγά λα θαζίζνπκε. 

Πεζεξά: Μηζφ ιεπηφ Ρφδα. Πνχ ‘λαη ε Μάγδα, παηδί κνπ; 

Γηνο: Δ, λα ηε. 

Καιιηφπε: Να ηε, πεηηέηαη. 

Πεζεξά: Γελ είκαη θαιά. 

Φίιε πεζεξάο: ηεθαλία κνπ, ηεθαλία κνπ, πνλάο πνπζελά; 

Πεζεξά: Ναη, εδσλά θη εδσλά θη εδσλά…. 

Καιιηφπε: Μσξέ, κήπσο πνλάεη ε παιάκε ηεο;». 

πδήηεζε: Ο δηάινγνο μεθηλά κε ηε λχθε λα ραηξεηά επγεληθά ηε κεηέξα ηνπ 

Μάξθνπ θαη ηε δεχηεξε λα ηεο απαληά, επίζεο, επγεληθά κε ηε ρξήζε πιεζπληηθνχ 

επγελείαο: «Καιεζπέξα. Ση θάλεηε; Πψο είζηε;». Σν ππνλφεκα αξρίδεη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ηξίηε εξψηεζε ηεο πεζεξάο «Η θνπέια πνχ είλαη;». Ζ πεζεξά 

θνηηάδεη ζαζηηζκέλε θαη ζαθψο απνγνεηεπκέλε απφ ηελ εηθφλα ηεο λχθεο ηεο, πνπ 

πξνθαλψο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ φ,ηη εθείλε θαληαδφηαλ θαη πεξίκελε. ηαλ ν 

γηνο ηεο επηβεβαηψλεη φηη απηή είλαη ε λχθε, ηφηε ε πεζεξά ζπλερίδεη ηα ππνλνήκαηα 

πνπ έρνπλ ηε κνξθή θαθνπξναίξεησλ εξσηήζεσλ «Πνχ, παηδί κνπ; Παξθάξεη;». ηαλ 

γηα δεχηεξε θνξά ν γηνο ηήο μεθαζαξίδεη φηη απηή είλαη ε θνπέια ηνπ, εθείλε απαληά 

κε ηελ ίδηα εξψηεζε «Πνχ, παηδί κνπ;», ελψ ην χθνο ηεο είλαη ζαζηηζκέλν απφ ην ζνθ 

πνπ έρεη ππνζηεί. Καη ζπλερίδεη κε ηε γεκάηε εηξσλεία πξνζβιεηηθή θξάζε «Δγψ 

κφλν ηε κακά ηεο βιέπσ». ην ζεκείν πνπ ν γηνο ηήο εμεγεί κε απνθαζηζηηθφηεηα φηη 

απηή είλαη ε θνπέια πνπ ζα παληξεπηεί, ε πεζεξά γίλεηαη πεξηζζφηεξν επηζεηηθή θαη 

θάλεη ηελ πξνζβιεηηθή γηα ηε λχθε εξψηεζε «Τε κακά….παληξεπηείο;». 

Δίλαη θαλεξφ πσο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζχγρπζεο θαη πιήξνπο ηαξαρήο θαη δελ 

ζέιεη κε ηίπνηα λα παξαδερζεί πσο ε θνπέια πνπ βιέπεη κπξνζηά ηεο είλαη ε 

κέιινπζα λχθε ηεο. Έηζη, εμαθνινπζεί λα ξσηά κε ππνθξηηηθά αθειέο χθνο «Πνχ 

‘λαη ε Μάγδα, παηδί κνπ;» ππνλνψληαο πσο δελ ζέιεη κε ηίπνηα λα απνδερζεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ηαλ βιέπεη πσο ν γηνο ηεο είλαη απνθαζηζκέλνο, ηφηε εθείλε 

πξνζπνηείηαη φηη ν ςπρηθφο ηεο πφλνο ζσκαηνπνηείηαη, ρσξίο ε ίδηα λα κπνξεί λα 

εληνπίζεη επαθξηβψο ην ζεκείν ηνπ ζσκαηηθνχ ηεο πφλνπ. Μάιηζηα, ρξεζηκνπνηεί 

ηξεηο θνξέο ηε θξάζε «Δδσλά», ε νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξηαλήο 

δηαιέθηνπ. Σελ ίδηα θξάζε είρε πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν γηνο ηεο γηα λα 
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παξνπζηάζεη ηελ θνπέια ηνπ. Σα εθθσλήκαηα απηά ηεο πεζεξάο, πνπ ζπλνδεχνληαη 

θαη απφ θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ππνλννχλ πσο ην «ρηχπεκα» πνπ ηεο έδσζε ν γηνο ηεο 

κε ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο λχθεο, ήηαλ ηξηπιφ. 

ηελ πεξίπησζε απηή θαίλεηαη πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε ζπλνκηιηαθά 

ππνλνήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη σο απνηέιεζκα αθνχζηαο παξαβίαζεο ησλ 

αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο. Ζ παξαβίαζε απηνχ ηνπ είδνπο νθείιεηαη 

ζηνλ ςπρηθφ θινληζκφ πνπ έρεη ππνζηεί ε πεζεξά. Σν άγρνο ηεο γηα ηνλ εξρνκφ ηεο 

λχθεο ηεο ηελ έρεη θαηαβάιεη. Ο θχξηνο, φκσο, ιφγνο ηεο ηαξαρήο ηεο είλαη φηη ε 

λχθε δελ πιεξνί ηηο δηθέο ηεο πξνδηαγξαθέο. Έηζη, παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο 

πνηφηεηαο, εθφζνλ ηα ζρφιηά ηεο είλαη ζαξθαζηηθά θαη εηξσληθά. ην ζεκείν πνπ 

ξσηά εηξσληθά «Παξθάξεη;» παξαβηάδεη ην αμίσκα ηεο ζπλάθεηαο, θαζψο ην ζρφιηφ 

ηεο θαίλεηαη λα είλαη άζρεην κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. Με ηελ αδηαθάλεηα ησλ 

εθθξάζεψλ ηεο παξαβηάδεηαη θαη ην αμίσκα ηνπ ηξφπνπ. 

Απφ ηελ άπνςε ηεο γισζζηθήο επγέλεηαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο δελ ηεξεί 

ηα αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο, παξά κνλάρα ζηελ αξρή, πξηλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε γπλαίθα πνπ έρεη κπξνζηά ηεο είλαη ε θνπέια ηνπ γηνπ ηεο. 

ηαλ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αιήζεηα, μερλά ηηο επγέλεηεο, παχεη λα απεπζχλεηαη ζηε 

λχθε θαη κε ηα ππνλνήκαηα πνπ εθζηνκίδεη ηήο επηηίζεηαη έκκεζα, ζέινληαο λα δείμεη 

φηη δελ είλαη απνδεθηή θαη δελ ηελ ππνινγίδεη. Παξαβηάδεη ην αμίσκα ηνπ ηαθη, αθνχ 

κε ηα ιεγφκελά ηεο κεγηζηνπνηεί ην θφζηνο γηα ηε λχθε. Αθφκε, θαηαπαηά ην αμίσκα 

ηεο επηδνθηκαζίαο κεγηζηνπνηψληαο ηελ απνδνθηκαζία θαη ηελ θξηηηθή ηεο γηα ηελ 

θνπέια. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ηειεζεαηέο γλσξίδνπλ φηη ε πεζεξά είλαη εμνξγηζκέλε κε 

ηελ επηινγή ηνπ γηνπ ηεο λα παληξεπηεί κηα Καζνιηθή, πνπ κεγαινδείρλεη θηφιαο θαη 

επηιέγεη λα ππνδπζεί ηελ ηαξαγκέλε, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη έκκεζα ηελ ελαληίσζή 

ηεο ζε απηή ηε ζρέζε. Φπζηθά, ην θσκηθφ απνηέιεζκα γίλεηαη απνιαπζηηθφ γηα ηνπο 

ηειεζεαηέο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, αιιά θαη ηηο αιεζηλέο ηεο 

πξνζέζεηο. 

ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλεηαη ε ζπδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη αθνινπζεί ην 

ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, φπνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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ΣΡΙΣΟ ΜΔΡΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ, 

δεθαπέληε ελδεηθηηθέο γισζζηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο ηεο 

πεζεξάο, φπσο εληνπίδνληαη ζηελ ηειενπηηθή θσκηθή ζεηξά «Δπηά Θαλάζηκεο 

Πεζεξέο». Ζ ηειενπηηθή ζεηξά πξνβιήζεθε ηελ πεξίνδν 2004-2010 απφ ην Mega 

Channel, είρε κεγάιε ηειεζέαζε θαη ζεσξήζεθε σο ε καθξνβηφηεξε prime-time 

ζεηξά ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. Δμεηάζζεθαλ νη γισζζηθέο εθθξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε πεζεξά, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη κε έκκεζν ηξφπν ηελ ακθηζβήηεζή 

ηεο γηα ην πξφζσπν ηεο λχθεο ηεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, κειεηήζεθαλ ηα εθθσλήκαηα 

ελλέα ραξαθηήξσλ-πεζεξψλ ηεο ζεηξάο, πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ειηθία, ηνλ 

ραξαθηήξα, ηελ θαηαγσγή, ην θνηλσληθφ πξνθίι θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Σα 

θεηκεληθά ηεκάρηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, αλήθνπλ ζηα επεηζφδηα: Η ρήξα πεζεξά (2004), 

ζελάξην: Κάηηα Κηζζνλέξγε, Η κνληέξλα πεζεξά (2004), ζελάξην: Βαζίιεο Ρίζβαο, 

Γήκεηξα αθαιή, Η παλνχξγα πεζεξά (2005), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, Η 

Θεζζαινληθηά πεζεξά (2006), ζελάξην: Παληειήο Καλαξάθεο, Η Παηξηληά πεζεξά 

(2007), ζελάξην: Κσλζηαληίλα Γηαραιή, Η Κεθαινλίηηζζα πεζεξά (2004), ζελάξην: 

Μάξσ Μπνπξδάθνπ θαη Η Σπξηαλή πεζεξά (2007), ζελάξην: Παλαγηψηεο 

Καπνδίζηξηαο. Ζ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπλνκηιηαθήο ππνδήισζεο εζηηάζηεθε 

ζηε γισζζνινγηθή -ζεκαζηνινγηθή, πξαγκαηνινγηθή θαη θνηλσληνγισζζηθή- 

αλάιπζε ησλ εθθσλεκάησλ ηεο πεζεξάο, ηφζν ζην επίπεδν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο κνξθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη ησλ γξακκαηηθψλ επηινγψλ ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ηνπ ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο έγηλε κε βάζε ηε 

εκαζηνινγηθή Θεσξία γηα ηε ιεμηθή θαη ηελ πξνηαζηαθή ζεκαζία, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ Πξαγκαηνινγηθή Θεσξία, ηελ Αξρή ηεο πλεξγαζίαο θαη ηα αμηψκαηα πνπ 

δηαηχπσζε ν Grice (1967). χκθσλα κε απηφλ, ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα 

ελεξγνπνηείηαη φηαλ νη νκηιεηέο δελ ηεξνχλ ηα αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο. 

Δθφζνλ ε ηήξεζε ησλ αμησκάησλ απηψλ ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ Αξρή ηεο Δπγέλεηαο 

πνπ δηαηχπσζε ν Leech (1983), κειεηήζεθε θαη ε ηήξεζε ή κε ησλ αμησκάησλ ηεο 

Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο. Δπηπξφζζεηα, ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα κειεηήζεθε 

θνηλσληνγισζζηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αλαθνξηθά κε ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ησλ δχν θχισλ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

επηθνηλσληαθή δηεπίδξαζε. 

ε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν κνξθήο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνθνξηθφηεηα ησλ 

εθθσλεκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ, εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ πνπ 

απαληψληαη θπξίσο ζηνλ θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ ιφγν, φπσο ε ηήξεζε νηθείνπ, 

δσληαλνχ θαη παξαζηαηηθνχ χθνπο, πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ επηηφληζε, ηε ρξήζε 

δηαιφγνπ, ειιεηπηηθψλ, αιιά θαη ζηεξενηππηθψλ θξάζεσλ, ζπρλψλ επαλαιήςεσλ, 

ζρεκάησλ ιφγνπ θαη ηε ρξήζε ιέμεσλ ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 

ζηνηρείν ηεο πξνθνξηθφηεηαο δηέπεη θαηλνκεληθά ηα εθθσλήκαηα πνπ κειεηψληαη, 

δηφηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ πξφθεηηαη γηα θπζηθνχο θαη απζφξκεηνπο, αιιά, γηα 

επηλνεκέλνπο δηαιφγνπο, πνπ απνηεινχλ πξντφλ ηεο θαληαζίαο θαη ηεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο ησλ ζελαξηνγξάθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, κειεηήζεθε ε ρξήζε ησλ κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο δηαιεθηηθήο πνηθηιίαο, σο ζηνηρεία πνπ 

πξνζδίδνπλ ζην χθνο ιατθφηεηα, αιιά θαη θσκηθφηεηα, εθφζνλ αμηνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ρηνχκνξ. ε φζα ζεκεία θξίζεθε απαξαίηεην, ζρνιηάζηεθε θαη ε 

ρξήζε παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ (γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, γθξηκάηζεο) πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ρξήζε ππνλνεκάησλ. 

Καηαξράο, ζηηο γισζζηθέο απεηθνλίζεηο πνπ εμεηάζζεθαλ, νη πεζεξέο εθθξάδνληαη 

επί ην πιείζηνλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ζπλνκηιηαθψλ ππνλνεκάησλ πνπ απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλε πεξηθεηκεληθή γλψζε γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ 

ειάρηζηα ηα γεληθεπκέλα ππνλνήκαηα. Σα γεληθεπκέλα ππνλνήκαηα, κε ηε κνξθή ησλ 

δηαβαζκηζκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο πεζεξέο σο ζπκπιήξσκα ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ππνλνεκάησλ ηνπο. 

ηα εθθσλήκαηά ηνπο, ε θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο 

πλεξγαζίαο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα απφ ηε δφιηα. Απηφ δελ 

πξνμελεί θακία εληχπσζε, δηφηη ε θαηάθσξε παξαβίαζε εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηηο 

αλζξψπηλεο δηαδξάζεηο. Οη πεζεξέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαβηάδνπλ θαηάθσξα ηα 

ζπλνκηιηαθά αμηψκαηα ηεο πλεξγαηηθήο Αξρήο, ην θάλνπλ επεηδή επηζπκνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ πεξηζζφηεξεο ζεκαζίεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

σζήζνπλ ηηο ζπλνκηιήηξηεο-λχθεο ζηελ αλαδήηεζε ελφο ππνλνήκαηνο πνπ νη ίδηεο δελ 

επηζπκνχλ λα εθθξάζνπλ ξεηά ή δελ δχλαληαη. Απφ ηελ άιιε, θάλνπλ δφιηα 

παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα εμαπαηήζνπλ ηηο λχθεο 

ηνπο, ψζηε εθείλεο λα δψζνπλ ιαλζαζκέλεο εξκελείεο πηζηεχνληαο φηη ηεξείηαη ε 



115 
 

Αξρή ηεο πλεξγαζίαο. ε δχν πεξηπηψζεηο ην ππνλφεκα πξνθχπηεη ρσξίο λα γίλεηαη 

θαλεξά ε παξαβίαζε ησλ ζπλνκηιηαθψλ αμησκάησλ. Δληνπίζηεθε θαη κία πεξίπησζε, 

θαηά ηελ νπνία ε νκηιήηξηα-πεζεξά παξάγεη ην ππνλφεκά ηεο εθδειψλνληαο ηελ 

επηζπκία λα απνδεζκεπηεί απφ ηα αμηψκαηα ηεο πλεξγαηηθήο Αξρήο. Σέινο, 

εληνπίζηεθε θαη ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε πεζεξά παξνπζηάδεηαη λα παξαβηάδεη 

αθνχζηα ηα αμηψκαηα, ιφγσ ηεο ζχγρπζεο θαη ηεο ηαξαρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

Αλαθνξηθά κε ηα αμηψκαηα ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο, παξαηεξνχκε πσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηάθσξεο θαη δφιηαο παξαβίαζεο θαηαπαηάηαη θαηά θχξην ιφγν ην 

αμίσκα ηεο πνηφηεηαο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ε ζπκβνιή ησλ νκηιεηξηψλ ζηνλ 

δηάινγν δελ είλαη ηφζν αιεζηλή φζν ζα έπξεπε. Οη πεζεξέο, δειαδή, ιέλε πξάγκαηα 

πνπ γλσξίδνπλ φηη δελ είλαη αιεζή ή πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ επαξθείο 

απνδείμεηο. Σν αμίσκα ηεο πνζφηεηαο παξαβηάδεηαη, επίζεο, κε κεγάιε ζπρλφηεηα, 

νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πεζεξέο δηαθξίλνληαη απφ ηελ ακεηξνέπεηά ηνπο, 

δηφηη ιέλε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα αλαγθαία ζηελ εθάζηνηε ζπλνκηιηαθή 

πεξίζηαζε. Σν αμίσκα ηνπ ηξφπνπ θαίλεηαη λα παξαβηάδεηαη εμίζνπ κε ην αμίσκα ηεο 

πνζφηεηαο. Παξαηεξνχκε πσο ηα εθθσλήκαηα ησλ πεζεξψλ είλαη ζπρλά αζαθή θαη 

αδηαθαλή, δηφηη ν ιφγνο ηνπο δελ είλαη ζχληνκνο θαη νξγαλσκέλνο. Απφ ηελ άιιε, ε 

παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηεο ζπλάθεηαο έρεη κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ νη πεζεξέο έρνπλ νινθιεξψζεη ηε ρξήζε ησλ 

ππφινηπσλ κεζφδσλ παξαγσγήο ππνλνεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ λα 

θαηεγνξεζνχλ φηη πξάγκαηη είραλ ηελ πξφζεζε λα ππνλνήζνπλ. Άξα, ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κέζνδνο απαιιαγήο απφ ηηο επζχλεο ησλ γισζζηθψλ πξάμεψλ ηνπο. 

Παξαηεξήζεθαλ, αθφκε, πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πεζεξέο πξνζπνηνχληαη 

είηε φηη απνδεζκεχνληαη απφ ηα αμηψκαηα ηεο πλεξγαηηθήο Αξρήο, είηε φηη δελ 

επηζπκνχλ λα ηα παξαβηάζνπλ, είηε πξνζπνηνχληαη φηη δελ ηα παξαβηάδνπλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη πεζεξέο ζέινπλ λα δείμνπλ φηη επηζπκνχλ λα ηεξήζνπλ ηελ Αξρή 

ηεο πλεξγαζίαο θαη ηα αμηψκαηά ηεο, ρξεζηκνπνηνχλ επηζρεηηθέο θξάζεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ε ρξήζε ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο δελ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηα 

εθθσλήκαηα ησλ πεζεξψλ, αθνχ ζε κία κφλν πεξίπησζε ηεξνχληαη πξάγκαηη φια ηα 

αμηψκαηά ηεο. ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαδεηγκάησλ, θαηαπαηάηαη ην αμίσκα ηεο 

επηδνθηκαζίαο, εθφζνλ νη πεζεξέο ζε θάζε επθαηξία δηνγθψλνπλ ηελ απνδνθηκαζία 

θαη ηελ θξηηηθή ηνπο πξνο ηε λχθε. Γεχηεξε ζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο έξρεηαη ε 

θαηαπάηεζε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ ηαθη. Οη πεζεξέο κε ηα εθθσλήκαηά ηνπο ηείλνπλ λα 

πεξηνξίδνπλ ην φθεινο πξνο ηηο λχθεο ηνπο θαη λα κεγηζηνπνηνχλ ην φθεινο γηα ηηο 
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ίδηεο θαη ηνπο γηνπο ηνπο. Ζ παξαβίαζε ηνπ αμηψκαηνο ηεο ζπκθσλίαο γίλεηαη δηφηη νη 

πεζεξέο δελ δείρλνπλ λα είλαη δηαηεζεηκέλεο λα εθκεδελίζνπλ ηε δηαθσλία αλάκεζα 

ζηηο ίδηεο θαη ηηο λχθεο ηνπο. Αληίζεηα, θαίλεηαη πσο ηείλνπλ λα κεγεζχλνπλ απηή 

ηνπο ηε δηαθσλία, δηεπξχλνληαο ην ράζκα πνπ ηηο ρσξίδεη απφ ηηο ζπληξφθνπο ησλ 

γησλ ηνπο. 

Αθφκε, ην αμίσκα ηεο γελλαηνδσξίαο δελ ηεξείηαη, εθφζνλ νη πεζεξέο 

ειαρηζηνπνηνχλ ην φθεινο πξνο ηε λχθε ηνπο, ελψ παξάιιεια δηνγθψλνπλ ην φθεινο 

γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θαη ηνπο γηνπο ηνπο. Σν αμίσκα ηεο ζεκλφηεηαο 

παξαβηάδεηαη, επίζεο, ζε αξθεηά εθθσλήκαηα, ζηα νπνία δηαθξίλνπκε ηελ ηάζε ησλ 

πεζεξψλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ επεπθεκία πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο ειαρηζηνπνηψληαο ηελ 

επηδνθηκαζία γηα ηε λχθε ηνπο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζηηο 

νπνίεο ε ηήξεζε ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο είλαη επίπιαζηε θαη 

ππνθξηηηθή. 

Έσο απηφ ην ζεκείν, αλαιχζεθαλ νη παξαβηάζεηο ησλ αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο 

πλεξγαζίαο θαη ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο, φπσο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηε 

ζπλνκηιήηξηα-λχθε. Ζ ηειεπηαία, ζεσξψληαο απηνλφεηε ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ηεο 

πεζεξάο θαη κε γλσξίδνληαο επαθξηβψο ηηο εθάζηνηε πξνζέζεηο ηεο δελ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ζηνλ απφιπην βαζκφ ηα ζεκεία ζηα νπνία ε πεζεξά παξαβηάδεη ηα 

παξαπάλσ αμηψκαηα, νχηε ηα ζεκεία ζηα νπνία πξνζπνηείηαη φηη ηα ηεξεί, γηαηί δελ 

έρεη νινθιεξσκέλε πεξηθεηκεληθή γλψζε. Σα ζεκεία απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηά κνλάρα απφ ηελ αληηθεηκεληθή ζθνπηά ησλ ηειεζεαηψλ, νη νπνίνη, σο 

εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο, έρνπλ ηελ απφιπηε πεξηθεηκεληθή γλψζε, δηφηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα θαη λα θαηαλννχλ ηηο αιεζηλέο 

πξνζέζεηο ησλ πεζεξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, βξίζθνληαη ζηελ επλντθή ζέζε λα 

κπνξνχλ λα θξίλνπλ εάλ έλα ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα δεκηνπξγείηαη κε δφιηα ή 

θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ αμησκάησλ ή εάλ νη πεζεξέο πξνζπνηνχληαη φηη ηεξνχλ ηηο 

Αξρέο ηεο πλεξγαζίαο θαη ηεο Δπγέλεηαο. Δπηπιένλ, έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

παξαηεξνχλ πσο ε γισζζηθή επγέλεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο πνπ δίλεη ηελ 

πιήξε ειεπζεξία θαη επειημία ζηηο πεζεξέο λα εθζηνκίζνπλ κε θνκςφηεηα θαη ράξε 

ηα ζπλνκηιηαθά ηνπο ππνλνήκαηα, ρσξίο λα θηλήζνπλ ππνςίεο φηη πξάγκαηη ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ. Σα ππνλνήκαηα, δειαδή, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζελαξηνγξάθνπο ηεο ζεηξάο σο κηα κνξθή επηθήο ή ηξαγηθήο εηξσλείαο, δηφηη δελ ηα 

εθιακβάλεη πάληνηε θαη ζηνλ απφιπην βαζκφ ε λχθε, φκσο, γίλνληαη αληηιεπηά απφ 

ηνπο παληνγλψζηεο-ηειεζεαηέο. 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ην ππνλφεκα εθθξάδεηαη, παξαηεξνχκε πσο 

θπξίαξρνο είλαη ν ξφινο ηεο εηξσλείαο, πνπ εθθξάδεηαη είηε άκεζα, είηε κε ηε κνξθή 

κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ ελ ηε παξνπζία ή ελ ηε απνπζία ηνπ ζπγθξηλφκελνπ 

κεγέζνπο, πνπ είλαη πάληνηε ε λχθε. Ζ εηξσλεία εθθξάδεηαη, αθφκε, κε ηελ 

αληηζηξνθή ζεηηθψλ αμηνινγηθψλ ραξαθηεξηζκψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ νη πεζεξέο λα απνδείμνπλ φηη νη λχθεο ηνπο δελ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα 

άιισλ θνξηηζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ζπρλή ρξήζε αληηζεηηθά 

ζπλδεδεκέλσλ πξνηάζεσλ κε ηνπο αληηζεηηθνχο ζπλδέζκνπο «αιιά» θαη «φκσο» ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε πεζεξά επηζπκεί λα θάλεη ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηε λχθε θαη ζε 

άιιεο θνπέιεο. 

ηε θαξέηξα ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο ησλ ζπλνκηιηαθψλ ππνλνεκάησλ ηεο 

πεζεξάο ηνπνζεηνχληαη θαη νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα 

ηε δεκηνπξγία ρηνπκνξηζηηθνχ απνηειέζκαηνο. χκθσλα κε ηηο Zafiropoulou, 

Theodosiou θαη Papakonstantinou (2015: 117), ε δεκηνπξγία ρηνχκνξ κέζσ 

ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ απνηειεί ζπλάκα θαη έλα ππνλνκεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, 

θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο άζθεζεο εμνπζίαο. 

Δληνπίζηεθε, αθφκε θαη ε ζπρλή ρξήζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρήκαηνο ηεο 

πξνζπνίεζεο, κε ην νπνίν ππνθξίλνληαη φηη απεπζχλνληαη ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην εθθψλεκα απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο λχθεο. Ζ κνκθή, 

ν ςφγνο θαη ε επίθξηζε είλαη ζηνηρεία απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία 

ππνλνεκάησλ, πνπ ζπρλά θηάλνπλ ζην ζεκείν ηεο ππεξβνιήο. Αθφκε, δελ πξέπεη λα 

κείλεη αζρνιίαζηε θαη ε ζπρλφηαηε ρξήζε ειιεηπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ αθήλνπλ ηα 

ππνλνήκαηα λα παξαρζνχλ απφ κφλα ηνπο. Σέινο, ζε δχν πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γεληθεπκέλα ππνλννχκελα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δηαβαζκηζκέλσλ, εθφζνλ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ κηαο 

αμηνινγηθήο θιίκαθαο. 

ινη νη ηξφπνη δεκηνπξγίαο ππνλνήκαηνο πνπ κειεηήζεθαλ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηηο πεζεξέο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 

βηψλνπλ θαη ηνλ ςπρηθφ πφλν πνπ αηζζάλνληαη ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο εμνπζίαο ηνπο 

ζηε δσή ησλ γησλ ηνπο θαη ηνπ θφβνπ ηεο απψιεηαο ηεο απνθιεηζηηθήο αγάπεο πξνο 

απηέο. Άιισζηε, «ε ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ιφγνπ δελ γίλεηαη ηπραία, αιιά, ζπλδέεηαη 

κε ηε δπζθνιία ησλ αλζξψπσλ λα δηαηππψζνπλ έληνλα πξνζσπηθά βηψκαηα κε φξνπο 

θπξηνιεμίαο. Πνιχ ζπρλά νη άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εγγελή 
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δπζθνιία πεξηγξαθήο κηαο πεξίπινθεο, αφξηζηεο θαη πξνζσπηθήο αίζζεζεο, 

θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ» (Λαζθαξάηνπ, 2012: 28-29). 

Αθφκε, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Κνπξθνχηαο θαη Θάλνο (2013: 195) ζηε κειέηε 

ηνπο γηα ηε ζρνιηθή βία θαη παξαβαηηθφηεηα, ε έθθξαζε ησλ ελδνςπρηθψλ ή 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ ζπρλά γίλεηαη ζπγθαιπκκέλα, παίξλνληαο ηε κνξθή 

επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αξλεηηθψλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο 

ελέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζπγθαιπκκέλεο επηζεηηθφηεηαο θαη αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, απνηεινχλ «εθδξακαηίζεηο» ησλ δπζθνιηψλ απηψλ θαη ηαπηφρξνλα 

δξνπλ απειεπζεξσηηθά. Οη δπλάκεη ζχηεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, βξίζθνπλ πξφζθνξν 

έδαθνο λα δξάζνπλ εηο βάξνο ησλ «αδχλακσλ» ζπκάησλ (Κoπξθνχηαο, Γηνβαδνιηάο, 

Πιεμνπζάθεο, & Stavrou, 2013: 357). Μέζα απφ ηελ έθθξαζε ησλ επηζεηηθψλ θαη 

βίαησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηελ πξφθιεζε ςπρηθνχ πφλνπ, βηψλνπλ ζαδηζηηθή 

ηθαλνπνίεζε (Κνπξθνχηαο & Θάλνο, 2013: 208). 

Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα παξαιιειίζνπκε ηα ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα ησλ 

πεζεξψλ κε ηηο κνξθέο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αξλεηηθέο ιεθηηθέο ελέξγεηεο 

ηνπ εθθνβηζκνχ (bullying). Με ηα ππνλνήκαηά ηνπο νη πεζεξέο αζθνχλ ιεθηηθή βία 

θπξίσο, εθφζνλ κε ηνλ ιφγν ηνπο απνζθνπνχλ ζηελ πξφθιεζε ςπρηθνχ πφλνπ. 

Παξάιιεια, αζθνχλ ςπρνινγηθή βία, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έκκεζα 

απεηιέο γηα ηελ πξφθιεζε θφβνπ θαη ηελ απφθηεζε ειέγρνπ ηνπ ζχκαηνο-λχθεο. 

Σέινο, αζθνχλ ζπλαηζζεκαηηθή βία, εθφζνλ απψηεξνο ζθνπφο ηνπο είλαη ν 

ππνβηβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο λχθεο. 

Δπνκέλσο, νη πεζεξέο, κε ηηο γισζζηθέο πξάμεηο ηνπο δείρλνπλ φηη δελ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο λχθεο θαη ελδηαθέξνληαη λα ηελ πιεγψζνπλ ή λα ηελ 

θαηαζηξέςνπλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπο είλαη λα πιήμνπλ ην πξφζσπν ηεο λχθεο θαη 

λα πεξηνξίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο, κέζσ ηεο έλδεημεο απνδνθηκαζίαο πξνο ηελ 

απηνεηθφλα ηεο, δειαδή, πξνο ην πξφζσπν, ηηο απφςεηο θαη ηηο επηινγέο ηεο. 

Οη πεζεξέο απνηεινχλ «ηνπο δπλάκεη ζχηεο», πνπ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο, απειεπζεξψλνληαη θαη βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο λα 

δξάζνπλ εηο βάξνο ησλ λπθψλ, πνπ απνηεινχλ ηα «αδχλακα ζχκαηα». Μέζα, ινηπφλ, 

απφ ηελ έθθξαζε ησλ επηζεηηθψλ θαη βίαησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηελ πξφθιεζε 

ςπρηθνχ πφλνπ ζηηο λχθεο, βηψλνπλ ζαδηζηηθή ηθαλνπνίεζε. Παξάιιεια, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλνκηιηαθά ππνλνήκαηα σο κέζνδν απελνρνπνίεζεο-

απειεπζέξσζεο απφ ηελ ππφλνηα ρξήζεο ππφξξεηνπ ιφγνπ θαη απηνπξνζηαζίαο απφ 

πηζαλέο θπξψζεηο. 



119 
 

πλνιηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηα εθθσλήκαηά ηνπο απνθηνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνιεκηθνχ ιφγνπ, εθφζνλ δηαθαίλεηαη φηη νη πεζεξέο αληηκεησπίδνπλ 

ηηο λχθεο ηνπο σο ερζξνχο, σο πξφζσπα κηζεηά θαη αλεπηζχκεηα. ηα θεηκεληθά 

ηεκάρηα πνπ κειεηήζεθαλ θαίλεηαη ε ερζξηθή απηή δηάζεζε, εθφζνλ ε λχθε 

απεηθνλίδεηαη σο μεδηάληξνπε, σο αλαίζζεηε, σο μέλνο εηζβνιέαο, σο αηηία απψιεηαο 

ησλ θφπσλ ηεο πεζεξάο θαη σο άρζνο-βάξνο, σο αηηία μεπεζκνχ, θαηάληηαο θαη 

ζπκθνξάο. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη σο αηηία θαηάξξηςεο παηξνπαξάδνησλ εζίκσλ, σο 

αλήζηθε, σο αηηία θαηαζηξνθήο ηεο «ηχρεο» ηνπ γηνπ, σο δνινπιφθα, σο πιαλεχηξα, 

σο αηηία ηχθισζεο θαη γπλαίθα ειεπζεξίσλ εζψλ. Σέινο, σο ηζρπξφ θαηξηθφ 

θαηλφκελν, σο επαλαζηάηξηα θαη ππαίηηα γηα ηε δηαζάιεπζε ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη 

ηζνξξνπίαο θαη σο αηηία ςπρηθνχ θαη ζσκαηηθνχ πφλνπ. Γεληθά, αληηκεησπίδεηαη 

ερζξηθά σο θνξέαο κηαξψλ ηδηνηήησλ. 

Σν ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα ηεο πεζεξάο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνιεκηθνχ ιφγνπ 

πνπ θέξεη, παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζε ηαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζην παξειζφλ 

πνιεκηθνί εγέηεο, φπσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηε παλάθε, 

«επηζπκψληαο λα δηαηεξήζεη ηελ ηζρχ ηνπ ππνπηεπφηαλ φζνπο ζεσξνχζε φηη κπνξεί λα 

ηνλ ακθηζβεηήζνπλ» θαη «πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηελ εμνπζία ηνπ θαη λα επηβάιεη ηε 

ζέιεζή ηνπ, θαηέζηξεθε ηηο πφιεηο πνπ έθεξαλ αληηξξήζεηο ζηα ζρέδηά ηνπ» (παλάθε, 

2011: 120,339). 

Χο εθ ηνχηνπ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ην ππνλφεκα ιεηηνπξγεί θαη σο 

εξγαιείν δηαηήξεζεο ηεο επηβνιήο ηεο εμνπζίαο ηεο πεζεξάο ζηε δσή ηνπ δεπγαξηνχ, 

ηελ νπνία εθείλε αηζζάλεηαη λα δηαζαιεχεηαη. Απηφ ζπλάδεη κε ηελ άπνςε ηνπ 

Νηθνιάνπ (2013: 56-58) φηη ην ζπλνκηιηαθφ ππνλφεκα ιεηηνπξγεί έκκεζα θαη παίξλεη 

ηε κνξθή κεησηηθνχ ιφγνπ, εμεπηειηζκνχ, ακθηζβήηεζεο, ππνηίκεζεο ή απαμίσζεο, 

ζε κηα πξνζπάζεηα επηβνιήο ηζρχνο θαη επηθξάηεζεο ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο 

νκάδαο. 

Ζ πνιεκηθή θαη βίαηε ρξνηά ηνπ ιφγνπ ηεο πεζεξάο, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεη λα 

αζθήζεη ηελ εμνπζία θαη ηελ ηζρχ ηεο, δελ ζπλάδεη απφιπηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ. Αληίζεηα, κε ηελ εμνπζηαζηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά πηνζεηεί ζε 

κεγάιν βαζκφ θαζνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ησλ αλδξψλ. Καη απηφ, δηφηη, λαη 

κελ αθνινπζεί ηελ ηάζε ησλ γπλαηθψλ λα εζηηάδνληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ ηνπο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηεο δηεπίδξαζεο, φκσο, ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δελ ηνλίδνπλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, αιιά, 

επηδηψθνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηεπίδξαζεο. Οη πεζεξέο δηαθφπηνπλ θαη απεηινχλ ζπρλά 
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ην πξφζσπν ηεο ζπλνκηιήηξηαο-λχθεο, ρξεζηκνπνηνχλ κε δνιηφηεηα ηηο 

θηινθξνλήζεηο θαη πξνηηκνχλ ζηξαηεγηθέο γισζζηθήο αγέλεηαο γηα λα δηεθδηθήζνπλ 

ηνλ ιφγν θαη λα επαπμήζνπλ ηε δχλακε θαη ην θχξνο ηνπο. 

Με βάζε ηηο γισζζηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ, απνδεηθλχεηαη 

πεξίηξαλα ε παληνδπλακία ηεο γιψζζαο, σο ζηνηρείνπ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε 

ζθέςε. Αθφκε, απνδεηθλχεηαη ε πνιπκνξθία ηεο θαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα εθθξάζεη 

αλαξίζκεηεο αλζξψπηλεο ηδέεο θαη ζεκαζίεο. Μέζσ απηήο, νη πεζεξέο εθδειψλνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν, αιιά θαη δηακνξθψλνπλ 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο λχθεο, πηνζεηψληαο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. Παξαηεξείηαη ε 

έληνλε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο σο κέζν δηάδξαζεο πνπ κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζέζεηο, αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

πεζεξψλ. Έηζη, απνδεηθλχεηαη φηη ν ηξφπνο πνπ νη πεζεξέο ζπλνιηθά εθθξάδνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έρνπλ σο ζπλνκηιήηξηεο ηηο 

λχθεο ηνπο, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο. 

πλνιηθά, κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ζπλνκηιηαθψλ ππνλνεκάησλ δηαπηζηψλεηαη ε 

βησκαηηθή/ ζπλαηζζεκαηηθή/ ζπγθηλεζηαθή ή εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, ε 

νπνία αζρνιείηαη, ζχκθσλα κε ηηο Zafiropoulou, Theodosiou θαη Papakonstantinou, 

κε «ην πνηνο επηηξέπεηαη λα πεη ηη ζε πνηνλ, πξάγκα πνπ είλαη βαζηά ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ εμνπζία θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε» (Wareing, 2004). Με άιια ιφγηα, «ην πψο ηα 

άηνκα επηιέγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ην πνηνο είλαη ν νκηιεηήο, ην πψο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πνηα 

ηαπηφηεηα επηζπκεί λα πξνβάιιεη» (Zafiropoulou et al., 2015: 20). Οη πεζεξέο, κε ηνλ 

ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν ιφγν ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππνλνήκαηα απνζθνπψληαο 

λα εθθξάζνπλ ηε ζηάζε ηνπο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ πξάμε ηεο επηθνηλσλίαο, ηε 

δηέγεξζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ πξφθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ ησλ ζπλνκηιεηξηψλ ηνπο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηαθαίλεηαη ε βνπιεηηθή/ πξνζεηηθή/ πξνζηαθηηθή/ 

θιεηηθή θαη θαηεπζπληηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, δηφηη απψηεξνο ζθνπφο ησλ 

εθθσλεκάησλ ηνπο είλαη λα αζθήζνπλ επίδξαζε ζηηο ζπλνκηιήηξηεο θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πξάμε. 

Δληνπίδεηαη, επίζεο θαη ε αλαθνξηθή/ δεισηηθή ή πιεξνθνξηαθή ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο, θαζψο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαδψζεη κε άκεζν θαη κε έκκεζν 

ηξφπν πιεξνθνξίεο. Σέινο, ζε δχν πεξηπηψζεηο εληνπίδεηαη θαη ε θαηηθή ή επαθηθή 
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ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, κε ηελ νπνία ε πεζεξά επηζπκεί λα δηαπηζηψζεη θαη λα 

ειέγμεη ηελ επίηεπμε κεηαθνξάο ηνπ έκκεζνπ κελχκαηφο ηεο. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα γισζζνινγηθή κειέηε, δελ ζα πξέπεη λα κείλεη αζρνιίαζηε 

θαη ε ρξήζε ησλ δηαιεθηηθψλ πνηθηιηψλ. ε πέληε απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ 

κειεηήζεθαλ νη πεζεξέο ρξεζηκνπνηνχλ ην γισζζηθφ ηδίσκα ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο 

ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην επαξρηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πεζεξψλ πνπ πξνβάιινληαη ζην γπαιί. Ζ ρξήζε ηεο 

δηαιεθηηθήο πνηθηιίαο ζπλδέεηαη κε επαξρηαθά πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη 

παξαδφζεηο ηείλνπλ λα ηεξνχληαη έσο θαη ζήκεξα θαη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ζηελ πξσηεχνπζα. Ζ δηαιεθηηθή παξαιιαγή 

ζπλδέεηαη κε ηελ επαξρία, φπνπ θαηά ην παξειζφλ, θπξίαξρνο ήηαλ ν ζεβαζκφο ζε 

πηπρέο ηεο παξαδνζηαθήο νηθνγελεηαθήο δσήο (Αξράθεο θ.ζπλ., 2011: 227). Οη 

πεζεξέο, ινηπφλ, πξνβάιινληαη σο θνξείο ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ χπαηζξν ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ηεο γπλαίθαο, ηνπ άληξα θαη ηεο 

πεζεξάο. χκθσλα κε απηέο, ν ξφινο ηεο γπλαίθαο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε 

γέλλεζε θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ζηελ ππνηαγή ηεο ζηνλ ζχδπγν, αιιά θαη 

ζηελ εμνπζία ηεο κεηέξαο ηνπ, εθφζνλ ε πεζεξά ηνπνζεηείηαη ζε αλψηεξε ηεξαξρηθά 

ζέζε ζε ζρέζε κε ηε λχθε. 

Φπζηθά, ε εθκεηάιιεπζε ηεο ρξήζεο δηαιεθηνινγηθψλ ζηνηρείσλ δελ γίλεηαη 

ηπραία, θαζψο κέζσ ηεο ζηνρνπνίεζήο ηνπο θαπηεξηάδνληαη νη επαξρηαθέο 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη αλαπαξάγνληαη έληνλα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ηδησκάησλ. Ζ ρξήζε ησλ δηαιέθησλ θαη ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ, ε 

παξνπζίαζε ζηεξενηππηθά δνζκέλσλ ραξαθηήξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ηξφπνπο παξαγσγήο ζπλνκηιηαθνχ ππνλνήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη 

αθεηδψιεπηα απφ ηνπο ζελαξηνγξάθνπο γηα ηε δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ κε ηελ 

παξαγσγή ρηνχκνξ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα εθθσλήκαηα ησλ 

νκηιεηξηψλ–πεζεξψλ δελ πξνθαινχλ ζε θακηά πεξίπησζε ρηνχκνξ ζηηο απνδέθηξηεο-

λχθεο, αιιά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφθιεζε γέιηνπ ζηνπο ηειεζεαηέο. Οη 

θσκσδηνγξάθνη εθκεηαιιεχνληαη ην ρηνχκνξ γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο 

αθεγεκαηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ πεζεξψλ ζηνλ αθεγεκαηηθφ θφζκν πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη. ηνρνπνηνχλ ηηο πεζεξέο σο θνξείο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο κε 

έλαλ επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Γειαδή, ην ρηνχκνξ θαη ε εηξσλεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαπηεξηάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κε θσκηθφ θαη 

αλάιαθξν ηξφπν θάπνηεο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ηεο αιεζηλήο δσήο. Άιισζηε, ηα 
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δχν απηά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη σο κεραληζκνί «θάζαξζεο» θαη σο κέζα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κηαο δχζθνιεο θαη δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο 

(Zafiropoulou et al., 2015: 117). 

Οη θσκσδηνγξάθνη εθκεηαιιεχνληαη, αθφκε, ην εξγαιείν ηεο επηθήο/ ηξαγηθήο 

εηξσλείαο, δίλνληαο ζηνπο ηειεζεαηέο ην πιενλέθηεκα λα γλσξίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ. Φπζηθά, φια απηά γίλνληαη ζθφπηκα πξνο ηέξςηλ 

ησλ ηειεζεαηψλ, πνπ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ππνλνεκάησλ 

κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ γεγνλφησλ. Σαπηφρξνλα, νηθηίξνπλ ηηο λχθεο, 

ιφγσ αθξηβψο ηεο άγλνηαο, ζηελ νπνία εθείλεο βξίζθνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

ζπξξνή ησλ πεζεξψλ ζηελ νζφλε ιεηηνπξγεί ιπηξσηηθά γηα ηνπο ηειεζεαηέο, νη 

νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο ηεο «νζηνκάξηπξνο» λχθεο, αιιά θαη 

δηαζθεδάδνπλ απνιακβάλνληαο ηελ θσκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο. Σέινο, νη 

ηειεζεάηξηεο πνπ ηπγράλεη λα είλαη νη ίδηεο πεζεξέο ή κέιινπζεο πεζεξέο κπαίλνπλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο θάζαξζεο κέζσ ηνπ «ειένπ θαη ηνπ θφβνπ», δηφηη, βιέπνληαο ηελ 

αλαηξνπή θαη ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ηεο ζεηξάο απηνζαξθάδνληαη θαη 

απνθεχγνπλ λα πηνζεηήζνπλ παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

Δπεηδή, φκσο, νη γισζζηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ππνλνήκαηνο πνπ κειεηήζεθαλ, 

απνηεινχλ απνζπάζκαηα ηειενπηηθήο ζεηξάο, ζα πξέπεη λα ζρνιηαζηνχλ θαη κε ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο ηειενπηηθφ πξντφλ. Καηαξρήλ, παξαηεξνχκε ηε δηφινπ ηπραία 

ρξήζε ιατθήο ζεκαηνινγίαο εθ κέξνπο ησλ θσκσδηνγξάθσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

γιψζζαο ζε ιατθά ζέκαηα, ψζηε ε ζεηξά λα είλαη πην πξνζηηή ζην επξχ θνηλφ 

(Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2020: 66). Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαιεθηηθψλ πνηθηιηψλ θαη 

«ε αλάδεημε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θνηλσληθή πνηθηιφηεηα, αλαπφθεπθηα θέξλεη ζην πξνζθήλην θαη ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα» (Αξράθεο & Κνλδχιε, 2002: 33). Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ηειενπηηθή ζεηξά 

αλαπαξάγεη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη «φζνη θαη φζεο δελ 

κηινχλ ηελ πξφηππε γιψζζα ησλ κεζαίσλ ή αλψηεξσλ ζηξσκάησλ αλήθνπλ ζην 

θνηλσληθφ πεξηζψξην θαη δελ απνιακβάλνπλ ηα νθέιε πνπ θαξπψλνληαη νη νκηιεηέο 

ηεο πξφηππεο γιψζζαο» (φ.π.). 

Άιισζηε, ε εθκεηάιιεπζε ησλ δηαιεθηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ επαξρηαθψλ 

πξνειεχζεσλ ησλ πεζεξψλ δελ γίλεηαη ηπραία, αιιά, πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

δηαθσκψδεζε ησλ παξαδνζηαθψλ εζψλ θαη αληηιήςεσλ. Ζ ηειενπηηθή ζεηξά 

απεηθνλίδεη ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο 

θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα θσκηθή 
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ζεηξά, ην ρηνχκνξ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ κε θσκηθφ ηξφπν, ελψ παξάιιεια αζθείηαη ζπγθαιπκκέλε 

θξηηηθή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο ζεηξάο, δηακνξθψλνληαη νη αληηιήςεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ γηα ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ πεζεξψλ, αλαπαξάγνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ζεμηζηηθά ζηεξεφηππα ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Σα ζηεξεφηππα απηά δίλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά -ππνηίζεηαη θπζηθά- ζε φζεο γπλαίθεο αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ησλ πεζεξψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζηεξεφηππα «αλαπαξάγνληαη κε ηε κνξθή 

παξνηκησδψλ θαη αζηεησδψλ θξάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ δπζάξεζηεο εηθφλεο γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη κέζα ηνπο έρνπλ ξπζκηθφηεηα γηα λα απνηππψλνληαη εχθνια ζηε κλήκε» 

(Μαηδηνχξε, 2019: 71). Γελ είλαη ηπραίνο θαη ν ηίηινο ηεο θσκηθήο ζεηξάο, πνπ 

παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζηα Δπηά Θαλάζηκα Ακαξηήκαηα, φζν θαη νη ζηίρνη ηνπ 

ελαξθηήξηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο ζεηξάο. Σν ζπκπέξαζκά καο, ινηπφλ, ζπλάδεη κε ηελ 

άπνςε ηεο Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε φηη «ν ιφγνο ησλ Μ.Μ.Δ. γίλεηαη ζπρλά ην φρεκα 

θαη κεξηθέο θνξέο ν παξάγνληαο πνπ ελζαξξχλεη ηέηνηεο απινπζηεπηηθέο εηθφλεο γηα 

αλζξψπνπο» (Tsitsanoudis-Mallidis, 2016: 68). 

πσο ε ίδηα επηζεκαίλεη ζε πξνγελέζηεξε κειέηε ηεο, απψηεξνο ζθνπφο ησλ 

Μ.Μ.Δ. είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρηνχκνξ «γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειψλ πνζνζηψλ 

ηειεζέαζεο θαη αθξνακαηηθφηεηαο πνπ απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ κέζνπ ελεκέξσζεο–επηρείξεζεο ζηελ εμφρσο αληαγσληζηηθή 

δηαθεκηζηηθή αγνξά» (Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2006: 76). Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή 

ρξήζε φισλ ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ρηνχκνξ γίλεηαη «ζην φλνκα ηεο ηειεζέαζεο θαη 

ηεο εμαζθάιηζεο εκπνξηθήο απήρεζεο θαη ηειηθά ηελ εμαξγχξσζε ζε κεγάια 

δηαθεκηζηηθά παθέηα» (Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, 2006: 297). Σν ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη 

θαη γηα ηελ θσκηθή ζεηξά πνπ κειεηήζεθε. 

Ζ ζπλφςηζε φισλ ησλ παξαπάλσ νδεγεί λνκνηειεηαθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο αλάπηπμεο απζεληηθνχ θξηηηθνχ αιθαβεηηζκνχ (critical literacy), πνπ 

απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε/ ηειεζεαηή/ αθξναηή/ απνδέθηε δηάθνξσλ 

θεηκεληθψλ ηεκαρίσλ λα δηαβάδεη «πίζσ απφ ηηο γξακκέο», λα δηπιίδεη θαη λα 

απνθσδηθνπνηεί ηα κελχκαηα θαη λα αληηκεησπίδεη κε ζθεπηηθηζκφ θαη θξηηηθή 

δηάζεζε ηηο θαηλνκεληθά εχινγεο θαη αγαζέο επηθαλεηαθέο δνκέο, εμεηάδνληαο ηίλνο 

ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνχληαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο (φ.π.: 

65). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε αληηθεηκεληθή γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 
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θαη ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ηνπ θφζκνπ, ε δηάθξηζε ηνπ γλήζηνπ θαη ηνπ αιεζηλνχ θαη 

ηαπηφρξνλα ε απνθπγή δνγκαηηζκνχ, κεξνιεςίαο θαη πξνθαηαιήςεσλ. 

Σέινο, πξνβάιιεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο ηήξεζεο ησλ 

αμησκάησλ ηεο Αξρήο ηεο πλεξγαζίαο θαη ηεο Αξρήο ηεο Δπγέλεηαο ζηηο 

θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο δηαδξάζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ελ γέλεη. 
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