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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. 
Σπ. Μοσχονάς, Στοιχεία σηµασιολογίας-πραγµατολογίας 

8 Μαΐου 2003 
Yπονόηση 

(1) 

Αρχή της συνεργασίας: Η συµβολή σου στη συνοµιλία [στο λόγο] να είναι η αναµενόµενη, όπως επιβάλ-
λεται στο εκάστοτε στάδιο της συνοµιλίας, σύµφωνα µε τον αποδεκτό σκοπό ή την κατεύθυνση της 
συνοµιλιακής ανταλλαγής στην οποία συµµετέχεις. 
Συνοµιλιακά αιτήµατα:  
1. Ποσότητας 

α. Η συµβολή σου να είναι όσο αναµένεται πληροφοριακή και σύµφωνη µε τους εκάστοτε στόχους ή ειδικές συµβάσεις 
της συνοµιλίας 
β. Η συµβολή σου να µην είναι περισσότερο/λιγότερο πληροφοριακή απ' όσο αναµένεται. 

2. Ποιότητας 
α. Μη λες αυτό που θεωρείς ψευδές 
β. Μη λες αυτό για το οποίο δεν έχεις επαρκή τεκµηρίωση. 

3. Συνάφειας 
Να είσαι συναφής/σχετικός. 

4. Τρόπου 
α. Να αποφεύγεις ασάφειες 
β. Να αποφεύγεις αµφισηµίες/διφορούµενα 
γ. Να είσαι σύντοµος (να αποφεύγεις πλατειασµούς) 
δ. Να έχει τάξη ο λόγος σου. 
 

Με την πρόταση p υπονοείται η q (p+>q) από τον Π : α) τηρούνται η αρχή της συνεργα-
σίας και γενικές προϋποθέσεις της συνοµιλίας, β) λέει [Π, p], γ) προκειµένου να τηρηθεί 
η συνθήκη (α): εννοεί [Π, q], δ) ξέρει [Π, [ξέρει [∆, [εννοεί [Π, q]]]]] και ξέρει [∆, [ξέρει 
[Π, [ξέρει [∆, [εννοεί [Π, q]]]]]]], ε) εννοεί [∆, q]. (Π=ποµπός, ∆=δέκτης) 

Παραδείγµατα: 

Όπου δεν γίνεται επιλογή της αρχής της συνεργασίας: 
[Aνταγωνιστικές µορφές λόγου;] 

Όπου δεν παραβιάζονται σαφώς κάποια αιτήµατα: 
- Μου τέλειωσε η βενζίνη - Έχει βενζινάδικο στη γωνία 
- Ο Μ. δεν πρέπει να έχει φιλενάδα αυτό τον καιρό - Πηγαίνει όµως συχνά στη Θεσσαλονίκη 

Όπου παραβιάζεται κάποιο αίτηµα λόγω σύγκρουσης µε άλλο: 
- Πού ζει ο Μ.; - Κάπου στα βόρεια προάστια 

Όπου γίνεται εκµετάλλευση κάποιου αιτήµατος: 
 (1α) «Αγαπητοί κύριοι, η φοιτήτριά µου, Χ του Ψ, γνωρίζει άριστα την αγγλική, παρακολούθησε τα µαθήµατά µου και 

εξετάστηκε σε αυτά µε επιτυχία. Είναι εργατική και φιλόπονη. Υµέτερος, κλπ.» 
(1β) (Οι γυναίκες είναι) γυναίκες! Ο πόλεµος είναι πόλεµος. Αυτά έχει η ζωή. Να είσαι ο εαυτός σου. 
(1β) - Να µην έχετε την παραµικρή αµφιβολία, κ. Ανυποψίαστε Πελάτη. 
(1β) �Methinks the lady doth protest too much.� 
(2α) - Καλός φίλος είσαι! (Ειρωνεία) 
(2α) � «Γαϊδούρια!» (Μεταφορά, για πρωτοετείς) 
(2α) - Θα 'πιε λίγο παραπάνω. (Μείωση) 
(2α) - Πέρασε όχι λίγη ώρα. (Λιτότης) 
(2α) - Γίγαντες οι παίκτες του Ολυµπιακού. (Υπερβολή) 
(2β) - Αυτή τη στιγµή µάλλον τον απατά. 
(3)   - Τη Χ. την ξέρεις καλά; - Ωραίο καιρό κάνει σήµερα. 
(4α) [κρυπτική συνοµιλία, παρουσία τρίτου προσώπου] 
(4β) �Never seek to tell thy love, / Love that never told can be.� 
(4γ) «Η αοιδός Χ. παρήγαγε µια σειρά ήχων οι οποίοι, θα λέγαµε, αντιστοιχούσαν αρκετά πιστά στην παρτιτούρα της άριας 

που ερµήνευσε.» 
(4δ)  Τον είδε και πέρασε στο απέναντι πεζοδρόµιο. Πέρασε στο απέναντι πεζοδρόµιο και τον είδε (βλ. προϋποθέσεις 

σχετικές µε σειρά των όρων). 
Όπου τα υπονοήµατα είναι συµβατικά: 

[Προϋποθέσεις;] 
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Βιβλιογραφία: P. Grice, �Logic and Conversation�, στο Studies in the way of words. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1989, σ. 22-40 (και σε πολλά ανθολόγια κειµένων φιλοσοφίας της 
γλώσσας). 
 
Άσκηση: Μελέτη υπονόησης σε διαφηµίσεις. 
 
 

 


