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Yπονόηση 

(2) 
 
                                «εννοούµενα» (conveyed) 
 
λεγόµενα/συνεπαγόµενα                     υπονοούµενα 
[«πρώτη σηµασία»] 
                                    συµβατικά                                     συνοµιλιακά 
 
                                                            συγκεκριµένα                           γενικευµένα 
 
«αλλά», «ακόµη», «πια» κ.λπ. 
[προϋποθέσεις υπό τη στενή, 
λεξική έννοια] 
 
[απαιτείται γνώση της περίστασης/συµφραζοµένων]    [ανεξαρτήτως περίστασης/συµφραζοµένων] 
  - Θα έρθεις στο πάρτυ;                                                  an X / ένα/κάποιο Χ +> «όχι του οµιλητή» 
  - Περιµένω τους γονείς µου.                                         - Έφερες ψωµί και τυρί; 
                                                                                        - Έφερα (το) ψωµί. 
                                                                                        ο/η/τo X [οριστικές περιγραφές] 

Συνοµιλιακοί δείκτες / Κατηγοριακοί οριοθέτες (hedging): 
Προειδοποίηση παραβίασης Αίτηµα Προειδοποίηση τήρησης 
Εξ όσων γνωρίζω, � Ποσότητα Χωρίς υπερβολή, � 
Ίσως � Ποιότητα Η αλήθεια είναι ότι � / Είµαι βέβαιος ότι � 

/ Ορκίζοµαι να είπω την αλήθεια και µόνο 
την αλήθεια. 

Άσχετο: � / Παρεµπιπτόντως, � Συνάφεια Λοιπόν, � / Ας επιστρέψουµε στο θέµα µας. 
Αν και δεν έχω ξεκάθαρη άποψη, � Τρόπος Με απλά λόγια, � / Απλώς � 

Συνοµιλιακοί οριοθέτες:  
Ούτως ειπείν / σα να λέµε / για να το πούµε έτσι / σχηµατικά / ουσιαστικά / στην πραγµατικότητα / 
κυριολεκτικά / µεταφορικά (µιλώντας) / αν µου επιτρέπεται η έκφραση / ποιητική αδεία / το υποτιθέ-
µενο χ / που χ ο Θεός να το κάνει �/ ξέρω �γω (y�know) 

Μεταφορικοί συνοµιλιακοί οριοθέτες:  
Περίπου / χοντρικά / λίγο ως πολύ / σχετικά / κάπως / βιαστικά � 

∆ιαβαθµίσιµα υπονοήµατα: 
Όλοι πήγαν στο πάρτυ ! Μερικοί πήγαν στο πάρτυ 
Μερικοί πήγαν στο πάρτυ +> Όχι όλοι � 
Όταν κανείς αποφαίνεται Α(εν) µπορεί να εννοεί / υπονοεί (+>) ~Α(εν-1), ~Α(εν-2), �, 
~Α(ε1), εφόσον ισχύει η ακολουθία <ε1, ε2, �, εν>. 

Ακολουθίες διαβαθµίσιµων νοηµάτων: 
<όλοι, οι περισσότεροι, πολλοί, µερικοί, λίγοι> / <κανείς, όχι όλοι> 
<και, ή> 
<ν, �, 2, 1> 
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<εξαιρετικά/άριστα, πολύ καλά, καλά> 
<καυτό, ζεστό> / <παγωµένο, κρύο, δροσερό> 
<πάντα, συχνά, µερικές φορές, καµιά φορά> 
<επιτυγχάνω να Χ, προσπαθώ να Χ, θέλω να Χ> 
<αναγκαστικά p, p, πιθανά p> / <βέβαιο ότι p, πιθανόν ότι p, δυνατόν / µπορεί να p> 
<must, should, may> 
<βλέπω που Χ, βλέπω να Χ, βλέπω ότι Χ> 
 

 


