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ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΕΩΡΙΑΙ 

Το πρόβλημα της εννοιολογικής πληρότητος των λέξεων καί κατ' άκολουθίαν 
της έπί αντικειμενικής βάσεως δυνατότητος ή μη επικοινωνίας εν τω προφορικω 
ή τω γραπτώ λόγω εΖχεν ήδη έρευνηθή κατά τους αρχαίους χρόνους, αϊ δε έπί 
του προβλήματος τούτου απόψεις των σοφιστών και τής στοάς ελάχιστα αφί
στανται αναλόγων θεωριών τής συγχρόνου γλωσσικής επιστήμης. 

Κοινή αφετηρία τούτων ύπήρξεν ή διαπίστωσις Οτι το έννοιολογΐ/.òv περιεχό-
μενον τών λέξεων δεν αντανακλά την ούσίαν τών πραγμάτων, άλλα περιορίζεται εις 
την δήλωσιν προσωπικών θεωρήσεων, δπερ ώδήγησεν εις το συμπέρασμα δτι αί 
έννοιαι τών λέξεων είναι φύσει ύποκειμενικαί (σοφιστική) ή ατελείς μέν, έπιδεχό-
μεναι δμως εξελίξεις ανάλογους προς τήν γνωστικήν πορείαν τοϋ άνθρωπου δια 
τήν φύσιν καί τους διέποντας αυτήν νόμους (στοά). 

Ι. Σ ο φ ι σ τ ι κ ή 

Ή άφιξις του Γοργίου εις τάς 'Αθήνας κατά τους πρώτους χρόνους του Πελο
ποννησιακού Πολέμου (427) συνδέεται προς τήν πρώτην εμφάνισιν τής ρητορι
κής ως τέχνης στρεφόμενης κατ' αρχάς προς τήν σπουδήν τής εξωτερικής 
μορφής τοϋ λόγου. Ποία ήτο ή κυρία αιτία ήτις ήνάγκασε τον Γοργίαν να εγκα
τάλειψη τήν φιλοσοφίαν καί να στραφή προς τήν ρητορικήν είναι 'ίσως ευκολον να 
διαπιστώσωμεν, εάν δεχθώμεν OTL ούτος υπήρξε πράγματι, ώς λέγεται, μαθητής 
του Εμπεδοκλέους ι, καί δη καί οπαδός τών απόψεων τής μέσης περιόδου τής 
'Ελεατικής Σχολής, τής εκπροσωπούμενης υπό τοϋ Παρμενίδου. 

Έ φ ' όσον, λοιπόν, ή περί τών ομοίων θεωρία του 'Εμπεδοκλέους καί ή περί 
του απατηλού τών αισθήσεων διδασκαλία του Παρμενίδου άπέκλειον κατ' αυτόν 
τήν γνώσιν, ή στροφή προς τήν ρητορικήν ήτο δι' αυτόν μία φυσική διέξοδος ή 
μάλλον συμβιβασμός, άφορμώμενος άπο τής πεποιθήσεώς του δια το αδύνατον 
τής γνώσεως καί από τίνος απαισιόδοξου αντιλήψεως περί τών δυνατοτήτων 
τής φιλοσοφίας. 

eH ενθουσιώδης υποδοχή τοϋ Γοργίου υπό τών 'Αθηναίων καί ή απότομος άνά-
πτυξις τής σοφιστικής καί τής ρητορικής επιτρέπουν να ύποθέσωμεν ότι κα-
τείχετο ήδη ό λαός υπό αμφιβολίας περί τής πληρότητος τών γλωσσικών εκ
φραστικών μέσων. Ή αμφιβολία αυτή συνίσταται εις τήν ίδέαν δτι το νόημα 
τών λέξεων είναι μεταβλητόν, συγκεχυμένον καί κατά μέγα ποσοστον ύποκειμε-
νικον κατά τήν εννοιαν δτι δεν αντιπροσωπεύει το πράγμα καθ' εαυτό, άλλα τον 
τρόπον, συμφώνως προς τον όποιον κατανοείται τοΰτο υπό τών διαφόρων μελών 
τής αυτής γλωσσικής κοινότητος. 'Αλλ' ή σύγχυσις αΰτη, μ' δλον δτι θεωρητικώς 
ισχύει δι' Ολους, έν τούτοις κλιμακοΰται αναλόγως προς τον βαθμον παιδείας εκά
στου καί τήν ίδιαιτέραν εύαισθησίαν του να είσχωρή εις τάς εννοιολογικας έκεί-

1) Πρβλ. Σουΐδ«, Γοργίας Χαρμαντίδου Λεοντϊνος, ρήτωρ, μαθητής 'Εμπεδοκλέους.— 

Διογ. Λαερτ., VIII , 58—59, (Εμπεδοκλής) καί ιατρός ήν και ρήτωρ άριστος- Γοργίαν γονν 

τον Λεοντϊνον αυτόν γενέσθαι μαθητήν, άνδρα υπερέχοντα έν ρητορική καί Τέχνην άπο?.ε-

λ.οιπότα.— Όλυμπιοδ. (έν Πλάτ. Γοργ., 112), 'Εμπεδοκλέους τοϋ διδασκάλου Γοργίου. 
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νας αποχρώσεις δια των οποίων αί λέξεις καθίστανται πληρέστεραι και αποκτούν 
σταθερώτερον έννοιολογικον περιεχόμενον. 

Έ κ τών διαφόρων αποσπασμάτων των έργων του Πρωταγόρου ιδιαιτέρως ενδια
φέροντα είναι τα έξης δύο, ανήκοντα εις τα έ'ργα «'Αλήθεια ή Καταβάλλοντες» 
και «Τέχνη Εριστ ικών». 

Το πρώτον απόσπασμα περιλαμβάνει τήν περίφημον ρήσιν πάντων χρημάτων 
μέτρον εστίν άνθρωπος, τών μεν όντων ώς εστίν, τών δε ουκ όντων ως ουκ εστίν ι. 

Ή υπό σημασιολογικήν εποψιν αξία του αποσπάσματος τούτου είναι μεγίστη, 
διότι, εάν ή διαμόρφωσις γνώμης δια τα πράγματα έ'χει ώς άποκλειστικήν μο
νάδα προσδιορισμού της τον άνθρωπον, τότε καί ή λέξις ώς μέσον κοινοποιήσεως 
της γνώμης ταύτης οφείλει να χα ρ ακτή ρ ίζη τα ι υπό της αυτής ρευστότητος καί 
αναλόγου βαθμού επιδράσεως του υποκειμενικού στοιχείου. Τοιαύτη άλλωστε φαί
νεται Οτι υπήρξε καί ή γνώμη δσων έκ τών αρχαίων συγγραφέων ήσχολήθησαν 
με τήν άνάλυσιν του αποσπάσματος 2 , εξαιρέσει του Σέξτου του 'Εμπειρίκου, έκ 
της αναλύσεως του οποίου ό Πρωταγόρας εμφανίζεται ώς προοδευτικον στοιχεϊον 
της εποχής του με έντονον κοινωνικήν συνείδησιν : 

Φησίν ονν ο άνήρ τήν ϋλην ρευστήν είναι, ρεονσης δε αυτής συνεχώς προσθέ
σεις αντί τών άποφορήσεων γίγνεσθαι και τάς αισθήσεις μετακοσμεϊσθαί τε και 
αλλοιοϋαθαι παρά τε τάς ηλικίας καί τας αλλάς κατασκευάς τών σωμάτων, λέγει 
δε και τους λόγους πάντων τών φαινομένων ύποκεϊσθαι εν τη νλη, ώς δύνασθαι 
τήν ϋλην δσον εφ' εαυτή πάντα είναι δσα πάσι φαίνεται . . . τους δε ανθρώπους 
άλλοτε άλλων άντιλαμβάνεσθαι παρά τα; διαφόρους αυτών διαθέσεις' . . . καί ήδη 
παρά τας ηλικίας κατά το ύπνοϋν ή εγρηγορέναι και καθ* εκαστον είδος τών δια
θέσεων ο αυτός λόγος, γίγνεται τοίννν κατ' αυτόν τών όντων κριτήριον ο άνθρω
πος, πάντα γαρ τα φαινόμενα τοις ανθρώποις και εστίν, τα δέ μηδενϊ τών 
ανθρώπων φαινόμενα ουδέ εστίν 3 . 

Ά ν ό δρος αΐσθησις δεν περιορίζεται ενταύθα εις τήν άπλήν δια τών αισθή
σεων άντίληψιν, άλλ' επεκτείνεται καί εις τήν διαμόρφωσιν γνώμης δια τα πρά
γματα, δπερ σύνηθες εις τήν άρχαίαν γλώσσαν 4 , τότε ό Πρωταγόρας υποστηρίζει 
δτι εις τήν ρευστήν καί αιωνίως άνομοίαν ολην αί αντιλήψεις δια τά πράγματα 
μεταβάλλονται συμφοίνως προς τήν ήλικίαν καί τήν βιολογικήν έξέλιξιν τών 
ανθρώπων* εφ' όσον δε οι λόγοι ουδέν άλλο είναι ή μέσα προσδιορισμού της δια 
τών αισθήσεων γνώσεως, έπεται δτι καί αυτοί ενυπάρχουν εις τήν υλην καί είναι 
έξ ίσου μεταβλητοί κατά τήν εννοιαν δτι ό εκάστοτε τρόπος παρουσίας της ΰλης 
έχει κατ ' ανάγκην καί έδώ τήν άνατανακλαστικήν του έπίδρασιν 5 . 

Τ ο δεύτερον απόσπασμα θα ήδύνατο να χαρακτηρισθή ώς έπιβεβαίωσις καί 
πρακτικωτέρα παρουσίασις του πρώτου : 

Δύο λόγους είναι περί παντός πράγματος αντικείμενους άλλήλοις .. . καί. . . τον 
ήττω λόγον ... κρείττω ποιεϊν6. 

1) Το απόσπασμα παρατίθεται αύτούσιον ύπο του Σέξτου του Εμπειρίκου καί με δια
φόρους παραλλαγάς υπό τίνων άλλων πρβλ. Σέξτ. π. Μαθημ., VII, 60, έναρχόμενος γονν 
τών Καταβαλλόντων άνεφώνησε· απάντων χρημάτων...».— βλ. καί Σέξτ. Πυρρ. Ύποτ., 1,216.— 
Πλάτ. Θεαίτ., 151Ε, 152Α, 166D, Κρατ., 385Ε έξ., Εύθύδ. 286B-C—Διογ. Λαερτ., IX, 
51 έξ _ Άριστοτ. Μεταφ., Θ3, 1047Α, Γ4, 1007Β 18, Κ6, 1062 Β13. 

2) Πλάτ. Θεαίτ., 166D — Άριστοτ. Μεταφ., Κ6, 1062 Β13. 
3) Πρβλ. Σέξτ. Πυρρ. Ύποτ., 1,217—9. 4) Πλουτ. Λούκ., II, κ.α. 
5) Ίδε καί τήν έρμηνείαν του E. Dupréel εις το πολύκροτον ^ργον του Les Sophists, 

Neuchatel, 1948, σελ. 22 έξ. 6) Πρβλ. Cic. Brut., 12,46.—Quint., Ill, 1,10 — 
Διογ. Λαερτ., IX, 51.—Άριστοτ. Τητορ., Β24, 1402 Α23. 
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Ύ π ό τήν προϋπόθεσαν δτι αϊ έννοιαι έχουν τοσαύτην ρευστότητα, ώστε μονα
δική αφετηρία επιλογής και χρήσεως αυτών να είναι ό ερεθισμός των αισθήσεων, 
δπως ποικιλοτρόπως παρουσιάζονται κατά τάς διαφόρους στιγμάς του άνθρωπου, 
το αξίωμα παν πράγμα εμπεριέχει συγχρόνως δυο λόγους και αντιθέτους είναι 
ορθόν, απομένει δέ μόνον ή τεχνική ένημέρωσις, δια της οποίας θα έπιτύχωμεν 
να αίφνιδιάσωμεν τον συνομιλητήν μας και ούτω να μεταβάλωμεν ευκόλως τον λό-
γον άπό ήττονος εις κρείττω. Ή τόσον ριζοσπαστική αύτη άντίληψις, ή οποία 
ανατρέπει παν 6,τι έχει παραδοσιακώς καθιερωθή ως αναμφισβήτητος αλήθεια, 
ήτο φυσικόν να προκαλέση όξυτάτας αντιδράσεις, ακόμη και εις το θέατρον ι . 
Ε κ ε ί ν ο όμως το όποιον ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ενταύθα είναι το κατά πόσον è Π ρ ω 
ταγόρας, άφορμώμενος άπο της σκέψεως ταύτης, επιθυμεί να οργάνωση τήν γλώσ-
σαν και να ταξινόμηση κατά τίνα τρόπον τάς εννοίας, ώστε, χωρίς νά άνατρέ-
πηται ή βασική αρχή, να δύναται ό άνθρωπος να σχηματίση α'ίσθησιν της δομής 
των γλωσσικών στοιχείων και ενδεχομένως τών άρχων εκείνων δια τών οποίων 
θα ήδύνατο να κατευθυνθή ή σκέψις του προς μίαν άρτιωτέραν άξιολόγησιν 
τών εννοιών. 

Το πρόβλημα συνεπώς περιορίζεται τώρα εις το κατά πόσον ό Πρωταγόρας 
πιστεύει πράγματι εις το αδύνατον τοϋ περιορισμού του υποκειμενικού στοιχείου 
ή διαπιστώνει απλώς μίαν κατάστασιν της εποχής του και αντιδρά, παρουσιάζων 
μίαν κατά τα άλλα περίεργον γραμματικήν δραστηριότητα και έμμονήν εις τήν 
άναγνώρισιν τοϋ κύρους της παιδείας' Φύσεως και ασκήσεως διδασκαλία δεϊται. . . 
από νεότητος ôè άρξαμένους δει μανθάνειν είναι το μοναδικον απόσπασμα του 
βιβλίου του «Μέγας Λόγος» 2 . Παρά του Διογένους του Λαέρτιου πληροφορούμεθα 
επίσης δτι ό Πρωταγόρας διειλέ τε τον λόγον εις τέτταρα, εύχωλήν, ερώτησιν, 
άπόκρισιν, εντολήν3, από τον 'Αριστοτέλη δτι τα γένη τών ονομάτων διήρει, άρ
ρενα, και θήλεα και σκεύη 4 , έ'τι δέ και τον χαρακτηρισμόν της πρώτης λέξεως 
τής «Ίλιάδος» ως σολοικισμού 5 . Παρατηρείται δηλαδή εις τον Πρωταγόραν μία 
έντονος αμφιβολία επί τοϋ κατά πόσον ό τρόπος χρήσεως τών γλωσσικών στοι
χείων είναι και ό ενδεδειγμένος, θα ήμεθα δέ έ'τι βεβαιότεροι επί τούτου, εάν 
έγνωρίζομεν δτι πράγματι εγραψεν, ως λέγεται, τήν υπό πολλών άμφισβητουμέ-
νην «Πραγματείαν περί Διορθώσεως τής Γλώσσης» 6 . 

Εις τήν ένδιαφέρουσαν έπιτομήν τοϋ «Περί του μή "Οντος ή Περί Φύσεως» 
φιλοσοφικού έ'ργου του Γοργίου, τήν παραδιδομένην υπό του Σέξτου τοϋ 'Εμπει
ρίκου, παρατηροϋμεν δτι και ό Γοργίας κατείχετο υπό αναλόγων επιφυλάξεων επί 
του θέματος τής σημασιολογικής αυτονομίας τοϋ λόγου. Εις τήν τρίτην ενότητα 
του έ'ργου τούτου ό Γοργίας πιστεύει δτι και αν ακόμη ύπάρχη τι, είναι αδύ
νατον να μεταβιβασθή τοΰτο εις τους άλλους δια τοϋ λόγου : 

Και ει καταλαμβάνοιτο, άνέξοιστον ετέρω. εΐ γαρ τα οντά ορατά εστί και 
ακουστά και κοινώς αισθητά, απερ εκτός υπόκειται, τούτων τα μεν ορατά δράσει 
καταληπτά εστί τα δε ακουστά ακοή και ουκ εναλλάξ, πώς οϋν δύναται ταϋτα 
ετέρω μηνύεσθαι ; φ γαρ μηνίομεν, εστί λόγος, λόγος δε ουκ εστί τα υποκείμενα 

1) Ί δ . Άριστοφ. Νεφ., 112 εξ.—Εύριπ. Βάκχ., 199-201. 
2) Πρβλ. Anecd. Par. I, 171, 31 ( = Η. Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorso-

kratiker, Π, εκδ. 12η, Weidmann, 1966, σελ. 264, 3. 
3) Διογ. Λαερτ., IX, 53. 4) Πρβλ. Άριστοτ. Τητορ., Γδ, 1047 Β6. 
5) 'Γδ. Άριστοτ. Πο-.ητ., 19,1456Β 15, Σοφ., 14, 173Β 17.—Πλάτ. Κρατ., 430D. 
6) Dupréel, ενΟ. άν., σελ. 52. 
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καί οντά' ουκ άρα τα όντα μηνύομεν τοϊς πέλας άλλα λόγον, δς έτερον εστί 
των υποκείμενων ι . 

Ή σχέσις, λοιπόν, του λόγου προς το άντικείμενόν του ή — διά να χρησιμο-
ποιήσωμεν συγχρόνους γλωσσικούς δρους — ή σχέσις σημαίνοντος προς σημαινό-
μενον δεν δύναται να είναι ακριβής, διότι άλλο πράγμα είναι το άντικείμενόν, εξ 
άλλης αιτίας απορρέει και δι' άλλου αισθητηρίου οργάνου καθίσταται άντιληπτόν, 
άλλο δε ό λόγος, τοϋ οποίου ή προέλευσις είναι εσωτερική και απολύτως προ
σωπική, εφ' δσον ονχ δ λόγος τοϋ έκτος παραστατικός εστίν, άλλα το εκτός τον 
λόγου μηνυτικον γίγνεται 2, ήτοι δεν είναι ή γλώσσα εκείνη ή οποία αποδίδει το 
νόημα των αντικειμένων του ύλικοΰ κόσμου, άλλα είναι τα αντικείμενα εκείνα 
τα όποια αποστέλλουν το μήνυμα της υπάρξεως των εις την γλώσσαν. 

Εις το «Ελένης Έγκώμιον», λίαν άμφισβητούμενον έργον, το όποιον, έάν 
άνήκη εις αυτόν, έχρησίμευε πιθανώς ώς ύποδειγματικον κείμενον προς άσκησιν 
τών μαθητών του, ό Γοργίας προσπαθεί να δικαιολόγηση την πράξιν τήζ Ελέ
νης επικαλούμενος ώς βασικον επιχείρημα τήν παραπλανητικήν δύναμιν του λό
γου. Τα αυτά άλλωστε λέγει εις τον όμώνυμον πλατωνικον διάλογον, αναφερό
μενος εις τήν προσωπικήν του ικανότητα να άπαντα πειστικώς εις πάσαν έρώ-
τησιν ή να πείθη τους άλλους, ακόμη και εις δλως απροσδόκητους περιστάσεις3. 

"Άν υπό του Πρωταγόρου καί του Γοργίου αμφισβητείται εις τήν γενικότητα 
της ή εκφραστική επάρκεια του λόγου, εις τον Πρόδικον διαπιστουμεν μίαν είδι-
κωτέραν προσπάθειαν να έλέγξη πρακτικώς τήν γλώσσαν καί να προχώρηση εις 
αναζητήσεις, αί όποΐαι αποτελούν καί σήμερον εν πολλοίς αναπάντητα ερωτή
ματα της σημασιολογίας. Το ενδιαφέρον του Προδίκου περιορίζεται κατά βάσιν 
εις το θέμα της κυριολεξίας, της ονομάτων όρϋότητος, βπως ό δρος παρουσιά
ζεται εις τους πλατωνικούς διάλογους 4. Κατ' αυτόν ή ΰπαρξις συνωνύμων είναι 
αδύνατος 5, τήν γνώμην δε ταύτην εύρίσκομεν διάσπαρτον ε'ις πολλά χωρία τών 
πλατωνικών διαλόγων, δπου άλλωστε ή παρουσία του συνδέεται συνήθως μέ συζη
τήσεις άφορώσας εις θέματα συνωνυμικής. Οΰτως, εις τον «Εύθύδημον» 6 ομιλεί 
περί της εννοιολογικής διαφοράς τών φερομένων ώς συνωνύμων ρημάτων μανθάνω 
καί συνίημι, εις τον «Πρωταγόραν» 7 διακρίνει μέ άξιοθαύμαστον διεισδυτικό
τητα τάς λεπτάς έννοιολογικάς διαφοράς μεταξύ τών ρημάτων αμφισβητώ ερίζω, 
ευδοκιμώ επαινούμαι, εύφραίνομαι-ηδομαι, ανάλογοι δέ παρατηρήσεις μέ έ'μμεσον 
συνήθως συμμετοχήν του Προδίκου διατυποΰνται περί τών εννοιών βούλο/ιαι-
επιθυμώ, γίγνομαι-εΐμΐ εις τον «Πρωταγόραν» 8 , τελευτή-πέρας-εσχατον εις τον 
«Μένωνα» 9, άνδρεία-θρασύτης εις τον «Λάχητα» 1 0 , ποιώ-πράττω-εργάζομαι εις τον 
«Χαρμίδην» n, καί χαρά-τέρψις-ευφροσύνη εις τα «Τοπικά» του Αριστοτέλους 1 2. 

Το πρόβλημα της δημιουργίας λέξεων προς τον σκοπον δπως έπιτευχθή 
ή κατά ρητορικον τρόπον έκμετάλλευσις τών γλωσσικών αδυναμιών του πλή
θους φαίνεται δτι άπησχόλησεν ιδιαιτέρως τον Θρασύμαχον. Κατά τον Σουίδαν 
ό Θρασύμαχος διεχώρισε πρώτος τον λόγον εις περίοδον καί ήμιπερίοδον καί 
διήρθρωσε τήν ρητορικήν τέχνην εις ην μορφήν έπεκράτει κατά τήν έποχήν 

1) Πρβλ. Σέξτ. π. Μαθημ., VII, 83-84 2) Πρβλ. Σέξτ. π. Μαθημ., VII, 85. 
3) Ίδ. Πλάτ. Γοργ., 447C, 448Β, 456Β. 4) Πλάτ. Κρατ. 348Β, καί άλλαχοϋ. 
5) Περί της συμβολής τοϋ Προδίκου εις τήν μελέτην τών συνωνύμων βλ. ιδία Η. Mayer, 

Prodikos von Keos und die Anfänge der Synonymik bei den Griechen, Paderborn, 1913. 
6) Πλάτ. Εύθύδ., 277E έξ. 7) Πλάτ. Πρωτ., 337 Α-C. 8) Πλάτ. Πρωτ., 340Α. 
9) Πλάτ. Μέν., 75Α. 10) Πλάτ. Λάχ., 197Β. 11) Πλάτ. Χαρμ., 163 Α-Β. 
12) Άριστοτ. Τοπικά, Β6, 112Β 22. 
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τ ο υ 1 . Εις τους «Δαιταλής» επίσης ό 'Αριστοφάνης εκφράζεται είρωνικώς 
δια τήν ίδιότυπον γλώσσαν των ρητόρων εις τα δικαστήρια, αναφερόμενος ιδιαι
τέρως εις τον Θρασύμαχον και τήν εύθύνην αύτοΰ ως διδασκάλου τών συνηγόρων 2. 

Τ α ελάχιστα αποσπάσματα του έργου τοϋ Θρασυμάχου αποκλείουν τήν δυνα
τότητα να σχηματίσωμεν σαφή άντίληψιν περί τών γλωσσικών του απόψεων, επι
τρέπουν δμως να διαπιστώσωμεν τήν μεγάλην του ικανότητα να μεταβάλλη τάς 
διαθέσεις του πλήθους συμφώνως προς τας επιθυμίας του : οργίσαι τε αύ πολλούς 
και πάλιν ώργισμένοις επάδων κηλεϊν είναι το κείμενον αποσπάσματος τοϋ έργου 
του «Μεγάλη Τέχνη» 3 , αν δε μία πληροφορία του Έρμίου είναι ορθή, ό Θρασύ-
μαχος έδίδασκε συστηματικώς ώς δει εις οΐκτον εγεϊραι τον δικαστήν και επι-
σιάοΘαι ελεον, γήρας, πενίαν, τέκνα άποδνρόμενον και τα δμοια4. 

Εις τον Ί π π ί α ν και τον "Αντιφώντα το θέμα περιορίζεται κυρίως εις τήν άπο-
κατάστασιν λέξεων, αί όποΐαι κατά τήν άντίληψίν των ειχον σχηματισθή λανθα-
σμένως. Ούτως, ό ' Ι π π ί α ς χρησιμοποιεί τήν λέξιν διαβολιά αντί διαβολή5, παρα-
θήκη αντί παρακαταθήκη6, ò 'Αντιφών τάς λέξεις άπαράσκευος αντί άπαρασκεύα-
στος, άμαρτυρήτως αντί άμαρτύρως 7 , κ. α. "Ό 'Αντιφών προχωρεί καΐ εις 
άλλαγας γένους, όπως αμβλωμα αντί αμβλωσις8, ή δέχεται τήν συνύπαρξιν 
δύο γενών εις τήν αυτήν λέξιν, ό επίπλους και το επίπλουν 9 , ή σχηματίζει ίδικάς 
του λέξεις, όπως ταλάντωαις 1 0 προς δήλωσιν του βάρους, κλπ. 

" Ε κ τίνος χωρίου του 'Ιπποκράτους πληροφορούμεθα επίσης δτι αί απόψεις 
του 'Αντιφώντος περί της εννοιολογικής πληρότητος των λέξεων συνέπιπτον προς 
τάς περί τούτου απόψεις τοϋ Γοργίου : 

Οϊμαι <5' εγωγε >αί τα ονόματα αυτός (τας τεχνας) δια τα εϊδεα λαβείν, 
αλογον γαρ από τών ονομάτων ήγεϊσθαι τα εϊδεα βλαατάνειν και αδύνατον' 
τα μεν γαρ ονόματα (φύσεως) νομοθετήματα εστίν, τα δε εϊδεα ου νομοθετή
ματα, αλλά βλαστήματα u . 

'Ανάλογοι αντιλήψεις επέδρασαν πιθανώτατα επί του 'Ισοκράτους, μ' δλον δτι 
δεν δύναται βεβαίως να θεωρηθή οπαδός της σοφιστικής. Έ ν τούτοις, επίμονοι 
μαρτυρίαι χαρακτηρίζουν τούτον ώς μαθητήν του Πρωταγόρου ΐ 2 , του Γοργίου ι 3 

και τοϋ Προδίκου 1 4 , ό δε τρόπος κατά τον όποιον χρησιμοποιεί έννοιολογικώς 
ώρισμένας λέξεις είναι τόσον ιδιότυπος, ώστε να καθίστανται πιθαναί αί επιδρά
σεις αύται, 'ιδιαιτέρως δε του 'Αντιφώντος, είς τον όποιον άλλωστε έχει ήδη δια-
τυπωθή ή άποψις δτι ανήκει μέρος του «Άρεοπαγιτικοΰ» , 5 . 

Γλωσσοπλαστικήν έργασίαν είς μεγάλην εκτασιν, άπολεσθεϊσαν δμως κατά το 
μεγαλύτερον μέρος, ΐσως εξ αιτίας της κακής γνώμης τών συγχρόνων του διά 

I ) Πρβλ. Θρασύμαχος Χαλκηδόνιος... δς πρώτος περίοόον και κώλον κατέδειξε και τον 
νυν τρόπον της ρητορικής είσηγήσατο. 2) Ί δ . Άριστοφ. Δαιταλής, άπ. 198, 5 εξ. 

3) Πρβλ. Πλάτ. Φαΐδρ., 267C. 4) Diels - Kranz, ένθ. άν., II , σελ. 325,6. 
5) Στοβ. III, 42, 10. 6) Φρυν. Έκλ., 312. 
7) Ά π . 3.— Ό τύπος άμαρτυρήτως ενδεχομένως ανήκει είς τον ρήτορα 'Αντιφώντα και 

δια. τοΰτο καταχωρίζεται είς τα αβέβαια αποσπάσματα υπό τοϋ Diels* ίδ. Diels-Kranz, 
ενθ. άν., II, σελ. 369, 93Β. 8) "Απ. 38. 9) Άπ. 37. 10) Ά π . 42. 

I I ) Πρβλ. Ίπποκρ., Περί Τέχνης, 2. 
12) Πρβλ. Ήσυχ. Όνοματ., Σχόλια είς Πλάτ. Πολιτ. 600C, τούτον (τον Πρωταγόρον) 

μαθητής 'Ισοκράτης ό ρήτωρ. 13) Πρβλ. Σουΐδα, Γοργίας ... διδάσκαλος Ίσοκράτονς. 
14) Πρβλ. Δίον. Άλικ., 'Ισοκράτης, Ι, γενόμενος δε (Ισοκράτης) ακουστής Προδίκου. 
15) Τήν άποψιν ταύτην, διατυπωθεϊσαν αρχικώς υπό τοϋ Ε. Jacoby (De Antiphonte 

Sofista Περί Όμονοίας libro, Diss., Berlin, 1908) υίοθέτησεν ό W. Nestle· ίδ. Spuren der 
Sophistih bei Isokrates, Philologus (70), 1911, σσ. 1—51. 

17 
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τήν συμμετοχήν του εις τήν τυραννίαν των τριάκοντα, φαίνεται δτι είχεν ό Κρι
τίας. Ό Φιλόστρατος παρουσιάζει τον Κριτίαν ώς άμελούμενον καί περιορο'ψενον 1 

ύφ' όλων μέχρι της εποχής του, τοΰτο δέ φαίνεται δτι ύπήρξεν ή κυρία αιτία 
απώλειας των ποιηθεισών υπ' αύτοΰ λέξεων, διότι άλλως θα ήτο αβάσιμος ό θαυ
μασμός του Διονυσίου 2 και του Ερμογένους 3 δια τήν καθαρότητα του λόγου του 
καί τας νεωτεριστικας αντιλήψεις του δια τήν γλώσσαν. 

Έ κ μαρτυριών του 'Αριστοτέλους επίσης συνάγεται δτι ό σοφιστής Λυκόφρων 
είχε προχωρήσει εις βαθεΐαν άνάλυσιν τών σχέσεων των γλωσσικών δρων προς 
το άντικείμενόν των, ιδία επί θεμάτων φιλοσοφικών καί κοινωνιολογικών : 

ΟΙ μεν μέθεξιν λέγονοι καί αίτιον τι της μεθέξεως καί τί το μετέχειν άπο-
ροϋσιν οι δέ σννουσίαν (ψυχής), &σπερ Λυκόφρων φησιν είναι τήν επιστήμην τον 
επίστασθαι και ψυχής4. Καί δια τήν σχετικήν κενότητα τών δρων : 

Λέγω δε τοΰτο, πότερον τών τιμίων εστίν (ή ευγένεια) και σπουδαίων η, 
καθάπερ Λυκόφρων ο σοφιστής έγραψε, κενόν τι πάμπαν. εκείνος γαρ άντιπαρα-
βάλλων έτέροις άγαθοϊς αυτήν «ευγενείας μεν οϋν», ψησίν, «αφάνες το κάλλος, 
εν λόγω δέ το σεμνόν», ώς προς δόξαν οΰσαν τήν αϊρεσιν αυτής, κατά δ' άλή-
θειαν ουδέν διαφέροντας τους αγενείς τών ευγενών5. 

Τέλος, λίαν ενδιαφέρον δια τον τρόπον διδασκαλίας της σοφιστικής είναι άνώ-
νυμον κείμενον, γεγραμμένον επί του οπισθίου μέρους τών χειρογράφων του Σέξτου. 
Οι Diels 6, Jacoby 7 καί Η. Gomperz 8 πιστεύουν δτι το κείμενον τοΰτο προωρίζετο 
προς σχολικήν χρήσιν, άντεγράφη δε περί το 400 π. Χ. υπό τίνος οπαδού του 
Πρωταγόρου εξοικειωμένου μέ τήν δωρικήν διάλεκτον. Εις το κείμενον επιχει
ρείται να άποδειχθή δτι πάσα έννοια έχει συγχρόνως θετικήν καί άρνητικήν 
σημασίαν, αναλόγως τών ειδικών συνθηκών χρήσεως 9 . 

II. Σ τ ο ά 

Κατ' αντίθεσιν προς τάς απαισιόδοξους περί της γλώσσης αντιλήψεις τών σο
φιστών, οι στωικοί πιστεύουν δτι πρέπει να μελετήσουν καί καλλιεργήσουν τήν 
γλώσσαν μέχρι απολύτου συμπτώσεως σημαίνοντος καί σημαινόμενου, καί οΰτω 
να καταστή εφικτή ή προσπέλασις της καθαρας καί απολύτου γνώσεως. Το γεγο
νός δτι χρησιμοποιουμεν μίαν λέξιν, δια να άποδώσωμεν μίαν έννοιαν, ή άθροισμα 
λέξεων προς άπόδοσιν εύρυτέρας τινός αντιλήψεως μας είναι δια τους στωικούς 
ή πρώτη ουσιαστική έκδήλωσις της ιδιοτυπίας του άνθρωπου εις τον κόσμον καί 
της ευθύνης αύτοΰ προς μίαν βαθυτέραν γνωριμίαν του. 

Παν δ,τι υπάρχει είναι σώμα, πάν σώμα ανήκει εις τήν φύσιν, φύσις δέ είναι 
αυτός ούτος ό θεός. Τα ανωτέρω αποτελούν τήν πρώτην άλήθειαν, τήν προσδιο-
ρίζουσαν εις τον στωϊκον τα ειδικά του καθήκοντα καί κατευθύνουσαν αυτόν εις 
τήν άναζήτησιν της σοφίας. Δια τούτο καί ή στοά, διακρίνουσα τον κατά φιλοσο-
φίαν λόγον είς φυσικον-ήθικον-λογικόν, τοποθετεί τήν γλώσσαν εις το λογικον 
μέρος, υπό τήν προϋπόθεσιν δμως δτι τα στοιχεία ταΰτα είναι αλληλένδετα, καί 
δή καί δτι το λογικον μέρος είναι ή εξωτερική οψις ύλικοΰ σώματος, εντός του 
οποίου περιέχονται είς επάλληλα στρώματα τα άλλα δύο στοιχεία, το ηθικόν καί 

1) Πρβλ. Φιλοστρ., Βίος Σοφιστών, II, 1, 4. 2) Δίον. Άλικ., Λυσ., 2. 
3) «Ερμογ. Περί 'Ιδεών, Β401, 25. 4) Πρβλ. Άριστοτ. Μεταφ., Η6, 1045Β 10. 
5) Πρβλ. Άριστοτ. Πολιτ., Γ9, 1280Β, 8.— Ί8. καί άπ. 91R. 
6) Diels-Kranz, êfvO. άν., Π, σελ. 405. 7) Ε. Jacoby, ενθ. άν., σελ. 43. 
8) Η. Gomperz, Sophistik und Rhetorik, Leipzig, 1912, σελ. 139 έξ. 
9) Ίδ. Δισσοί Λόγοι (= Diels - Kranz, ενθ. άν., II, σσ. 405—416). 
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το φυσικόν : τρίμερη φααιν είναι τον κατά φιλοσοφίαν λόγον. είναι γαρ αυτόν το 
μεν τι φυσικόν, το δέ λογικόν.. . και ουδέν μέρος τον έτερον άποκεκρίσθαι, καθά 
τίνες αυτών φασιν, άλλα μεμίχθαι αυτά 1. 

Το λογικόν μέρος διακρίνεται επίσης εις δύο τμήματα, τόπους, ώς ταΰτα χαρα
κτηρίζονται υπό των στωικών, ήτοι εις τα σημαινόμενα καΐ εις την φωνήν. Και 
τα μεν σημαινόμενα είναι αϊ εντυπώσεις άπο τόν έρεθισμον τών εξωτερικών αντι
κειμένων εις τας αισθήσεις, ό φαντασιών τόπος, κατά την στωϊκήν όρολογίαν, 
διακρινόμενος επίσης εις χαταληπτικήν και άκατάληπτον φαντασίαν1, ή δέ φωνή 
είναι αύτη αυτή ή γλώσσα, ή εγγράμματος φωνή, ταξινομούμενη είς μέρη του 
λόγου, σολοικισμούς, βαρβαρισμούς, ποιητικον και πεζον λόγον, μουσικήν καί 
έννοιολογικάς κατατάξεις τών λέξεων. 

Ά λ λ α και οσαι εννοιαι δεν καθίστανται αμέσως άντιληπταί δια τών αισθήσεων 
είναι δυνατόν να ενταχθούν εις την καταληπτικήν φαντασίαν δι ' άλλων τρόπων, 
εχόντων όμως ώς άφετηρίαν την θετικήν δια τών αισθήσεων γνώσιν : τών δε 
φαντασιών κατ' αύτονς ai μεν είσιν αίσαητικαί, αϊ δ' ου' αισθητικοί μεν ai δι1 αι
σθητηρίου ή αισθητηρίων λαμβανόμενοι, ουκ αισθητικοί δέ ai δια της διανοίας, 
καθάπερ τών ασωμάτων και τών άλλων τω λόγω λαμβανομένων ... τών γαρ νοου
μένων τα μεν κατά περίπτωσιν εννοήθη, τα δέ καθ' ομοιότητα, τα δέ κατ' άνα-
λογίαν, τα δέ κατά μετάθεσιν, τα δέ κατά σύνθεσιν, τα δέ κατ' εναντίωσιν 3 . 
Παρατηρουμεν δηλονότι συλλογισπκήν σειράν, επιχειρούσαν να προσέγγιση το 
αληθές νόημα τών αφηρημένων εννοιών με μοναδικήν άφετηρίαν τήν πρακτικήν 
διαπίστωσιν. 

Ή μικρά αύτη αναδρομή είς τάς αντιλήψεις της στοάς εν σχέσει προς το λο
γικόν στοιχεΐον του κατά φιλοοοφίαν λόγον έθεωρήθη απαραίτητος, προκειμένου 
να α'ιτιολογηθή ή υπό άλλας συνθήκας περίεργος έμμονη της στοάς είς τήν μελέ-
την, έρμηνείαν και συστηματικήν κατάταξιν τών γραμματικών φαινομένων. Και 
μ* δλον οτι μεταξύ τών στωικών φιλοσόφων δεν υπάρχει έ'στω και εις, διαθέτων 
γραμματικήν όξυδέρκειαν άνάλογον, λόγου χάριν, του 'Απολλώνιου του Δύσκολου, 
εν τούτοις ή συμβολή της στοάς είς τα προβλήματα της σημασιολογίας ύπήρξεν 
ιδιαιτέρως σημαντική. 

Παρά του Διογένους του Λαέρτιου πληροφορούμεθα τον όρισμον της φωνής, 
της λέξεως καΐ του λόγου, συμφώνως προς τάς περί τούτων απόψεις του Χρυ
σίππου, του 'Αντιπάτρου και του Διογένους του Βαβυλωνίου : 

Ζώου μέν εστί φωνή αήρ νπο ορμής εκπεπ ληγμένος, άνθρώπον δ' εστίν έναρθρος 
και από διανοίας εκπεμπόμενη.. ., ήτις από δεκατεσσάρων ετών τελειονται. και 
σώμα <5' εστίν ή φωνή κατά τονς στωικούς . . . πάν γαρ το ποιοϋν σώμα εστί' 
. .. λέξις δέ εστίν... φωνή εγγράμματος, οϊον 'Ημέρα, λόγος δέ εστί φωνή ση
μαντική από διανοίας εκπεμπόμενη, οίον 'Ημέρα εστί 4 . 

1) Πρβλ. Διογ. Λαερτ., VII, 39—40.— Ίδέ επίσης Cic. De finibus, IV, 4.— Άρριαν. 
Έπικτ. διατρ., IV, 8, 12. 

2) Πρβλ. λέξεις της στωικής ορολογίας εις τον Γαληνον (De optima doctrina, Ι, 41κ): 
καταληπτόν, κατάληψις, ακατάληπτος, καταληκτική φαντασία, άκαταληψία.— 'Επίσης, Εύ-
σεβίου, Εύαγγελ. Προπαρ. XIV, 6, 13 (απόψεις τοϋ Νουμηνίου περί τοϋ Ζήνωνος), ένθα ανα
φέρεται ή καταληπτική φαντασία. 3) Πρβλ. Διογ. Λαερτ., VII, 51. 

4) Πρβλ. Διογ. Λαερτ., VII, 55.— Περί τών απόψεων τοΰ Ζήνωνος έν σχέσει προς τήν 
φωνήν και τήν ελλειψιν αντιστοιχίας αυτής προς τον λόγον, πρβλ. σχόλιον τοϋ Γαληνοΰ κ.α. 
είς το μνημειώδες έργον τοϋ J. Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta. Editio stereotypa 
editionis primae, Stutgardiae, MCMLXVIII, τ. Ι, σελ. 40, 148 : δ θανμαζόμενος υπό τών 
Στωικών λόγος 6 Ζήνωνος . . . έχει γαρ ώδε' «φωνή δια φάρνγγος χωρεί, ει δε ήν από 



- 2 6 0 — 

Στοιχεία της λέξεως εϊναι τα εϊκοσιν τέσσαρα γράμματα, έκ των οποίων τα 
φωνήεντα είναι επτά (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), τα δε άφωνα σύμφωνα οχι εννέα, άλλα 
εξ, τα β, γ, δ, κ, π , τ , εξαιρούνται δηλαδή τά δασέα. Χαρακτηριστικός του τρό
που κατά τον όποιον αναλύουν τα γλωσσικά φαινόμενα είναι ό προσδιορισμός τοϋ 
γράμματος μέ τρεις ιδιότητας, τήν ιδιότητα του στοιχείου, του χαρακτήρος 
του στοιχείου, καί τοϋ ονόματος 2 , ήτοι το άλφα, λόγου χάριν, είναι συγχρόνως 
στοιχεΐον καθ' εαυτό, γραφικόν σύμβολον, καί όνομα μέ σταθερον έννοιολογικον 
περιεχόμενον. 

Εις το «Περί Φωνής» ό Χρύσιππος διακρίνει πέντε μέρη του λόγου : όνομα, 
προσηγορία, ρήμα, σύνδεσμος, άρθρον ι . Καί το μέν όνομα έχει ίδικήν του ποιό
τητα, δπως συμβαίνει λόγου χάριν εις τα κύρια ονόματα, ένω ή προσηγορία έχει 
ποιότητα κοινήν, π . χ. ή λέξις κύων, άνθρωπος, κλπ. Το ρήμα χαρακτηρίζεται ως 
μέρος του λόγου σημαίνον ασύνθετον κατηγόρημα2, ήτοι τμήμα προτάσεως δι' ου 
δηλοΰται ασύνδετος ετι έννοια, π . χ. 6 Διογένης, ή κατ ' άλλους στοιχεΐον λόγου 
απτωτον, σημαίνον τι σνντακτον περί τίνος ή τινών, οίον γράψω, λέγω 3 , ήτοι 
παρέχεται εις το ρήμα γενικωτέρα τις έννοια καί στατικός λεξιλογικός χαρακτήρ. 

Αι άρεταί τοϋ λόγου είναι πέντε : σαφήνεια, συντομία, πρέπον, κατασκευή, 
ελληνισμός^, Έ ν τούτοις, ή σαφήνεια δεν είναι πάντοτε εφικτή ει ; τήν λέξιν, 
διότι υπάρχουν καί λέξεις μέ πολλαπλοΰν νόημα. Δια τάς λέξεις αύτας ή σημασιο
λογία χρησιμοποιεί τον δρον πολυσημία 5 , ένφ ή στοά υιοθετεί τον δρον αμφιβολία6. 

Ά λ λ α καί ό δρος διαλεκτική, αποδιδόμενος υπό τοϋ 'Αριστοτέλους εις τον 
Ζήνωνα τον Έλεάτην 7 , λαμβάνει δια τους στωικούς, προ πάντων δια τον Χρύ-
σιππον, ίδιαιτέραν έννοιολογικήν άπόχρωσιν. Κ α τ ' αυτούς διαλεκτική είναι ή επι
στήμη περί σημαίνοντα και σημαινόμενα 8 , ήτοι αυτό τοΰτο το λογικον μέρος του 
κατά φιλοσοφίαν λόγου' εφ' δσον δέ ή φωνή, ήτοι ή γλώσσα, δέν αντιμετωπίζεται 
παθητικώς, άλλα θεωρείται ως βασική προϋπόθεσις προς κατανόησιν των σημαι
νόντων, έπεται δτι ή σπουδή των γραμματικών φχινομένων αποτελεί δια τους 
στωικούς πρώταρχικον καθήκον. 

Υπάρχε ι άρα μία αδιάλειπτος διαλεκτική κίνησις μεταξύ του στωϊκοΰ καί τής 
φύσεως. Εις τα ερωτήματα αυτής ό στωικός θεωρεί δτι θα απάντηση μέ σχε-
τικήν ή απόλυτον ορθότητα αναλόγως τοϋ βαθμοΰ κατά τον όποιον γνωρίζει αυτό 
τοΰτο το φυσικον άντικείμενον, κατ ' άκολουθίαν δέ σχετικώς ή απολύτως ορθή 
θα είναι καί ή γλώσσα, τήν οποίαν θα χρησιμοποίηση. Συνεπώς ό βαθμός τελειό
τατος τής γλώσσης εξαρτάται άπο τον βαθμον τελειότητος τής γνώσεως τών φυ
σικών αντικειμένων, σοφός δέ είναι ό δυνάμενος να κατέχη καί τα δύο. Ύ π ο τοιαύ
τας συνθήκας ουδόλως ξενίζει ή μεγάλη δραστηριότης τής στοάς εις τήν μελέτην 
τών γραμματικών φαινομένων, περιλαμβάνουσα, έκτος τών ανωτέρω, καί τήν διά-
κρισιν τών πτώσεων εις όρθάς καί πλαγίας 9 , τήν άνάλυσιν τών χρόνων 1 0 , έτυμο-

τοϋ εγκεφάλου χωρούσα, ουκ αν δια φάρνγγος εχώρει. όθεν δέ λόγος, καί φωνή εκείθεν χω
ρεί, λόγος δε άπα διανοίας χωρεί, ωστ ουκ εν τφ εγκεφάλω εστίν ή διάνοια». Ίδ. επίσης, 
σελ. 41, 150. 2) Διογ. Λαερτ., VII, 57,—Arnim, ενθ. άν., τ. II, σελ. 45, 147, 148. 

1) Διογ. Λαερτ., VII, 57.— Ίδέ καί τάς απόψεις τοϋ Πορφυρίου εις τον Άμμώνιον 
( = Arnim, ενθ. άν., II, σελ. 59, 184) δια τους στωικούς δρους κατηγόρημα, σνμβαμα, παρα-
σνμβαμα. 2) Διογ. Λαερτ., VU, 58. 3) Διογ. Λαερτ.. VII, 58. 4) Διογ. Λαερτ., VII, 59. 

5) J. Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1969, σελ. 406. 
6) Ό όρος ανήκει εις τους Χρύσιππον καί Σφαϊρον ίδ. Arnim, ενθ. άν., Ι, σελ. 140, 

17, II, 6, 24. 7) Άριστοτ. άπ. 54. 8) Διογ. Λαερτ., VU, 62. 
9) Διογ. Λαερτ., VII, 64.—Arnim, ενθ. άν., II, σελ. 37—48, 166—170. 

10) Ί δ . Άλεξ. Άφροδ. ( = Άριστοτ., Φυσ„ 1299, 36).— Σχόλια εις Δίον. Θράκα, Bekker, 
Anecd. Gr., II, 891.—Στοβ. Έκλ , Ι, 106, 5W.—Διογ. Λαερτ., VH, 140, κ.ά. 
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λογικάς μελετάς, ως λόγου χάριν το δεκάτομον «Περί Ετυμολογικών» του 
Χρυσίππου ι , και μέγα μέρος της χρησιμοποιούμενης μέχρι καί σήμερον γραμματι
κής ορολογίας 2 . 

Ή ρητορική κατέχει καί εις τον στωϊκισμον σημαντικήν θέσιν, χωρίς όμως 
να άποτελή αύτοσκοπόν, δπως περίπου συνέβη εις τον σοφιστικον κύκλον χαρα
κτηρίζεται ώς επιστήμη τοϋ εν λέγειν περί τών εν διεξόδω λόγων 3 , ήτοι αναγνω
ρίζεται ή ανάγκη να είναι καλώς ώργανωμένη μία διεξοδική συζήτησις, ενώ αϊ 
εννοιαι διατηρούν μίαν κοινώς άποδεκτήν σημασίαν καί δεν επιζητείται ή δι* απλών 
φραστικών σχημάτων έπικράτησις έπί τοϋ αντιπάλου. 

I I I . Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι σ η μ α σ ι ο λ ο γ ι κ ο ί θ ε ω ρ ί α ι 

Κύριον άντικείμενον της επιστήμης της σημασιολογίας είναι ή σπουδή των 
εννοιών καί ή διαπίστωσις τών νόμων σχηματισμού των. 'Αναγνωρίζεται βεβαίως 
δτι άνάλογον δραστηριότητα ένεφάνισαν καί οι αρχαίοι γραμματικοί, ουδέποτε όμως 
εξ δσων γνωρίζομεν έ'γινε μελέτη τών θεωριών των εν συγκρίσει προς τας συγ
χρόνους απόψεις, 'ίσως διότι έθεωρήθη δτι αϊ άρχαϊαι απόψεις είναι σήμερον 
άχρηστοι, εφ' δσον ως μοναδικον άντικείμενον μελέτης ειχον τήν άρχαίαν έλληνικήν 
καί τήν λατινικήν 4 . Ά λ λ α μία τοιαύτη άντίληψις είναι αδύνατον να ευσταθή, 
διότι, ώς αναγνωρίζει καί ό Bréal, τα σημασιολογικά προβλήματα είναι δια 
πάσας τάς προηγμένας γλώσσας τα ϊδια 5 . 

Έ ν τούτοις, άναντίρρητον είναι δτι το πρόβλημα εμφανίζεται σήμερον πολυ-
πλοκώτερον, καί δή καί εις σημεΐον, ώστε να αμφιβάλλουν ακόμη πολλοί έπί του 
κατά πόσον ή σημασιολογία δύναται νά μελετηθή με αύστηράν αντικειμενικό
τητα, ώς λόγου χάριν συμβαίνει εις τήν φωνολογίαν, εις τήν φωνητικήν, κλπ. 
Έ ξ άλλου δεχόμεθα σήμερον δτι ή σημασιολογία δεν περιορίζεται εις τάς αρμο
διότητας της γλωσσολογίας 6 , άλλ' επεκτείνεται καί εις τήν φιλοσοφίαν, εις τήν 
ψυχολογίαν καί γενικώς εις πασαν έπιστήμην έ'χουσαν ώς κύριον άντικείμενον 
μελέτης τον άνθρωπο ν 7 . 

Το πρόβλημα παραμένει κατά βάσιν το αυτό' τί είναι έννοια ; Τ ί σημαίνουν 
αϊ λέξεις τράπεζα, άνθρωπος, ειλικρίνεια, κ.ά. ; Υ π ά ρ χ ε ι αντικειμενική άπάντησις 
ή το ερώτημα είναι άφ' έαυτοΰ άντίφατικόν ; 'Ακόμη καί εις τας απλουστέρας 
τών περιπτώσεων είμεθα βέβαιοι δτι ή άπάντησίς μας αποδίδει απολύτως το άντι
κείμενον, ή καταφεύγομεν εις συμβιβασμόν, αποδίδοντα εις το ελάχιστον τήν άλή-
θειαν ; Καί δια να χρησιμοποιήσωμεν το παράδειγμα του Lyons : ποιον είναι το 
νόημα της λέξεως αγελάδα 8 ; Βεβαίως, δέν είναι αποκλειστικώς έν ζώον, άλλ* οΰτε 

1) Έξ δσων δμως δυνάμεθα να γνωρίζωμεν αί έτυμολογικαί λύσεις τοϋ Χρυσίππου δεν 
είναι επιτυχείς. Λόγου χάριν δια τάς λέξεις αγκών, άλάστωρ, διδάσκω, βάναυσος, αιών 18· 
Arnim, ενθ. άν., II, σελ. 47,156—163. 

2) Ί δ Άπολλ. π. Συντ., III, 32 (άπαρέμφατον).— Διογ. Λαερτ. VII, 71 (διαζευκτικοί 
σύνδεσμοι).— Γαλ. έν Ίπποκρ. π. "Υγρών, 1, 16, 204Κ (ορισμός διαλέκτου), κ.ά. 

3) Διογ. Λαερτ. VII, 42. 
4) Lyons, ένθ. άν., σελ. 15. 
5) Ί δ . M. Bréal, Essai de la sémantique, Paris, 1883, σελ. 77. 
6) Lyons, έ"νθ. άν., σελ. 40, 
7) Αί αποκλίσεις υπήρξαν τόσον ισχυραί, ώστε νά διαμορφωθούν ανεξάρτητοι κλάδα 

ερεύνης της φιλοσοφίας καί της ψυχολογίας άπο σημασιολογικής απόψεως. 
8) Lyons, έ'νθ. άν., σελ. 401. 
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καΐ το σύνολον των ζώων των χαρακτηριζομένων δια του ονόματος αύτοΰ, εφ' δσον 
εκαστον διακρίνεται καΐ δι' δλως 'ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 
Καταλήγομεν άρα εις το πρώτον άδιέξοδον, έκ του όποιου άναγκαζόμεθα ε'ίτε να 
δεχθώμεν μίαν έκ τών εξ ϊσου δογματικών και άναποδείκτων θέσεων, ήτοι 6τι 
τα πράγματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και συνεπώς δυνάμεθα να τα χ α ρ ά κ τ η -
ρίζωμεν δια της αυτής λέξεως (realists), ή δ η ουδέν το κοινον έχουν μεταξύ των 
πλην του ονόματος, το όποιον συνηθίζομεν δλως συμβατικώς να χρησιμοποιώ-
μεν (nominalists) ι. 

Ώ ς άντιπροσωπευτικον παράδειγμα της συγχύσεως, της προκαλούμενης έκ 
της προσπάθειας προσδιορισμού μιας έννοιας, δυνάμεθα να χρησιμοποιήσωμεν 
αυτόν τούτον τον δρον «λέξις». 'Αναλόγως των υποκειμενικών στοιχείων 
δια τών όποιων έκαστος διακρίνει την εννοιαν ταύτην, λέξις είναι : «ή πλη
σιεστέρα προσέγγισις προς μίαν αύτόνομον γλωσσικήν ενότητα» 2, ή «φωνητικον 
σύμβολον διηρθρωμένον κατ ' άντιστοιχίαν προς την δήλωσιν μιας εννοίας, περί της 
όποιας γίνεται λόγος» 3 , ή «ή ελαχίστη νοητική ένότης ή κοινοποιουμένη δια 
της γλώσσης» 4 , ή «ό μικρότερος ανεξάρτητος γλωσσικός τύπος» 5 , ή «ένότης 
αποτελούσα συγχρόνως φωνητικον και νοηματικον σύμβολον» 6 , κλπ. 

Ε σ χ ά τ ω ς διετυπώθη ή πρότασις νά μη χρησιμοποιήται ό δρος «σημαίνω», 
άλλ' ό δρος «αναφέρομαι», να μη λέγωμεν δηλαδή δτι ή λέξις τάδε σημαίνει τοΰτο 
ή εκείνο, άλλ' δτι αναφέρεται εις τούτο ή εκείνο, έκ της ιδέας δτι ή σχέσις λέ
ξεων καί πραγμάτων δεν είναι τόσον σημασιολογική, δσον σχέσις αναφοράς 7. 

e H στωική άντίληψις περί της ιδανικής γλώσσης, εις τήν οποίαν πάσα έννοια 
ώφειλε νά αντίστοιχη προς μίαν αποκλειστικώς λέξιν, θεωρείται ανέφικτος, ανα
γνωρίζεται δε ώς φυσιολογική ή παρουσία τών συνωνύμων καί ομωνύμων, με σχο-
λαστικωτέραν μάλιστα διάκρισιν τών τελευταίων εις όμόγραφα (αρχή = εναρξις, 
εξουσία) καί ομόφωνα (λιμός - λοιμός), κ λ π . 8 Τ ά αντίθετα επίσης, ενώ αρχικώς 
έθεωρήθη δτι ήδύναντο νά συμβάλουν εις μίαν συστηματικήν κατάταξιν τών λέ
ξεων, έγκατελείφθησαν ταχέως, ή δε σημασιολογία κατέφυγεν εις τήν βοήθειαν 
τών συμφραζομένων καί της καλούμενης «άγλωσσου συμπεριφοράς» 9 . Διά του 

1) Lyons, έ'νθ. άν., σελ. 401.— Περί της αδυναμίας υποταγής τών εννοιών είς ορισμούς, 
εξαιρέσει τών τεχνικών όρων, ίδ. καί L. Wittgenstein, The Blue and Brown Books, Black-
well, 1958, σσ. 18—20.— Επίσης τάς απόψεις του Rüssel επί του αύτοϋ προβλήματος : 
Β. Rüssel, My Philosophical Development, Allen and Unwin, 1959, σσ. 68—69, 241— 
243.—«On Propositions : what they are and how they mean» ; Proceidings of the Ari
stotelian Society, Supplementary vol., 1919.— D. F. Pears, B. Rüssel and the British 
Tradition in Philosophy, New York, 1967, σσ. 15, 68—69, 243. 

2 Πρβλ. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 5éme éd., Paris, Payot, 
1955, σ. 151. 3) Πρβλ. H. Gardinet, «The Definition of the Word and the Sentence», 
BjPs, XII (1922), a. 355. 4) Πρβλ. L. H. Gray, Foundations of Language, New York 
1939, σ 146. 5) Πρβλ. L. Bloomfield, Language, New York, 1933, a. 178. 

6) Πρβλ. A. Martinet, Elements de linguistique générale, 4éme éd., Paris, 1964, 
σελ. 112. 7) Lyons, έ'νθ. άν., σελ. 404 #ξ. 

8) Περί του προβλήματος τών συνωνύμων, κλπ,, βλ. είδικώτερον : St. Ullmann, Semantics. 
An Introduction to the Science Meaning, Oxford, Basil Blackwell, 1962, σσ. 141 — 145.— 
Otto Funke, Üb or Wert und Methode einer algemeinen beschreibenden Bedeutungslehre, 
Berlin, 1950, σελ. 45, 82.— Β. Mates, «Synonimity» (Semantics and the Philosophy of 
Language, The University of Illinois Press at Urbana, 1952), σσ. 111—136. 

9) Lyons, έ'νθ. άν., σελ. 414. 
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βρου τούτου έννοοΰμεν τα διάφορα δεικτικά μέσα, τα όποια όμως ελάχιστα δύ
νανται νά χρησιμεύσουν κατά την χρήσιν αφηρημένων εννοιών, ενώ αντιθέτως τα 
συμφραζόμενα έθεωρήθησαν υπό πολλών ώς ή μοναδική βάσις προς έπίτευξιν σχε
τικώς αντικειμενικών συμπερασμάτων : «Μη υπολογίζετε ποτέ», λέγει ό Wittgen
stein, «την στατικήν σημασίαν μιας λέξεως, άλλα μόνον τήν εύκαιριακήν αυτής 
χρήσιν» ', καταλήγομεν δηλαδή εις το συμπέρασμα δτι έκαστος ημών κατα
νοεί τήν γλώσσαν κατά τρόπον αρκετά ύποκειμενικον και δεν απομένει ειμή ή 
άνεύρεσις του βαθμού ομοιογενείας, ό όποιος καθίστα δυνατήν τήν μεταξύ τών 
ανθρώπων έπικοινωνίαν. 

Το πρόβλημα επεκτείνεται εν συνεχεία άπο τής λέξεως εις τήν πρότασιν και 
καθίσταται έτι δυσκολώτερον κατά τήν συγκριτικήν έ'ρευναν τών γλωσσών. Το σκο-
τεινόν αποτέλεσμα το όποιον θα ήδύνατο να πρόκυψη έκ τής κατά λέξιν αποδό
σεως ενός ξενόγλωσσου κειμένου εις τήν έλληνικήν, παρουσιάζεται κατά τήν αυτήν 
περίπου άναλογίαν και εις τήν άπλήν σύγκρισιν λέξεων, αϊ όποϊαι αποδίδουν τήν 
αυτήν θεματικήν ενότητα, ώς λόγου χάριν συμβαίνει είς τον προσδιορισμον τών 
χρωμάτων, τών μέτρων, τών σταθμών, κλπ. Ένώ δηλαδή αϊ χρωματικαί ποικι-
λίαι αποδίδονται παρ' ήμΐν επί τη βάσει εκδήλων χαρακτηριστικών του φυσικού 
περιβάλλοντος, εκ του οποίου συμβατικώς έστω δανειζόμεθα και σχηματίζομεν 
λέξεις, ώς κόκκινον έκ του κόκκος, κίτρινον εκ του κίτρον, κλπ., άλλοι σχημα
τίζουν τας ανάλογους λέξεις ορμώμενοι έκ διαφόρου αφετηρίας, ώς λόγου χάριν 
συμβαίνει εις γλωσσικον ιδίωμα τών Φιλιππίνων, ένθα βασικαί έννοιαι σχηματι
σμού τοιούτων λέξεων είναι το σκότος και το φώς 2 . 

Το πιθανώτερον είναι δτι πράγματι ή στενότερα σχέσις σημαίνοντος προς ση-
μαινόμενον είναι σχέσις αναφοράς και οχι στατικής εννοιολογικής αξίας τών λέ
ξεων ή καΐ προτάσεων. Ούτως, είς τήν φράσιν καλός άνθρωπος λέγομεν μεν δτι 
ή λέξις καλός αναφέρεται είς τήν άνθρωπος, τήν οποίαν και ποιοτικώς προσδιο
ρίζει, άλλα τοΰτο δεν σημαίνει δτι το έπίθετον καλός αποδίδει στατικώς μίαν 
ποιότητα, ή οποία οφείλει να είναι ή αυτή είς πασαν χρήσιν διότι, εάν ή φράσις 
διατυποΰται κατά είρωνικον ή άλλον εντόνως ύφολογικόν τρόπον, τότε ή χρήσις 
του επιθέτου δυνατόν να άποδίδη το άντίθετον τής κυριολεξίας και οπωσδήποτε 
είναι περισσότερον ψυχολογική έκφρασις καΐ όλιγώτερον κρίσις. 

Εις τήν πρότασιν επίσης προκαλούνται ανάλογα προβλήματα" οιαδήποτε δευτε
ρεύουσα πρότασις έ'χει ασαφές περιεχόμενον, το όποιον καθίσταται συγκεκριμένον, 
μόνον εφ' όσον δημιουργηθή σχέσις αναφοράς τής προτάσεως ταύτης προς μίαν 
κυρίαν, χωρίς δμως και δια τούτου νά δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν οτι και πάσα 
κυρία πρότασις έχει κατ' ανάγκην και έννοιολογικήν αύτονομίαν. Παραδείγματος 
χάριν, έάν εϊπωμεν ό ουρανός είναι καθαρός, το περιεχόμενον τής προτάσεως 
είναι αληθές μόνον κατ' άντιστοιχίαν προς τήν στιγμήν τής διατυπώσεως της και 
τάς είδικάς συνθήκας ύφ' ών αγόμενοι προβαίνομεν είς τήν διατύπωσιν ταύτην, 
αποκλείεται δε νά τήν έπαναλάβωμεν αποδίδοντες το αυτό νόημα, εάν αί ανωτέρω 
συνθήκαι μεταβληθούν. Το είδος τής προτάσεως ταύτης χαρακτηρίζεται ώς το 
άντίθετον άλλου είδους προτάσεων, τών οποίων ή εσωτερική δομή είναι τοιαύτη, 
ώστε νά άποδίδη διαχρονικώς το αυτό περιεχόμενον. Λόγου χάριν ή πρότασις 

1) Πρβλ. L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, Oxford, Basil Blackwell, 
1953, σελ. 81.— Επίσης S. Potter, Language in the Modem World, 4th ed., 1964» 
σελ. 181. 2) Lyons, evo. άν., σελ. 431. 
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κάθε εργένης είναι και ανύπανδρος ι έχει σταθερον κΰρος εκ της στενής σημασιο
λογικής σχέσεως των λέξεων εργένης, ανύπανδρος, άπορρεούσης εκ της τρόπον 
τινά εσωτερικής σχέσεως αναφοράς των λέξεων τούτων. Οι σημασιολόγοι ώνόμα-
σαν «συνθετικον» τον πρώτον τύπον προτάσεως καΐ «άναλυτικον» 2 τον δεύτερον 
και επεχείρησαν κατατάξεις των γλωσσικών ενοτήτων, χωρίς όμως να καταλή
γουν πάντοτε εις απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Τ α συνώνυμα διεκρίθησαν εις τεσσάρας ομάδας, αναλόγως προς τον βαθμον τής 
σημασιολογικής των προσεγγίσεως προς άλλας εννοίας. Εις την κατάταξιν αυτήν, 
άλλα καί γενικώτερον εις την δλην ταξινόμησιν του λεξιλογίου, σημαντικώς έβοή-
θησεν ή διάκρισις τών λέξεων εις δύο βασικάς κατηγορίας : εις τάς δεκτικάς υπα
γωγής εις γενικώτερον είδος καί εις τάς προσδιορίζουσας το είδος καθ' εαυτό' 
π. χ. ή λέξις τριαντάφνλλον έχει βεβαίως ιδίαν έννοιολογικήν ύπόστασιν, άλλα 
υπάγεται συγχρόνως καί εις τήν γενικωτέραν έννοιαν άνθος. Κατ ' άνάλογον τρό
πον ή λέξις κίτρινον εις τήν γενικωτέραν έννοιαν χρώμα, κ.ο.κ. Εννοείται βεβαίως 
οτι καί τό τριαντάφυλλον είναι γενικοιτέρα έννοια συγκριτικώς προς το φύλλον ή 
τήν ρίζαν, καί το άνθος είναι μερικωτέρα έννοια συγκριτικώς προς το φυτόν. 
'Υπάρχει δηλαδή μία σταθερά σχέσις αναφοράς μεταξύ τών λέξεων καί διπλή 
παρουσία των κατά τήν έννοιαν δτι είτε περιέχονται εις άλλας είτε περιέχουν άλλας 
αύταί. Ή κατάταξις αΰτη, ή όποια εις πολλά σημεία συμφωνεί προς τήν διαί-
ρεσιν, άντιδιαίρεαιν καί νποδιαίρεαιν τών στωικών 3 , δημιουργεί μίαν καλήν βάσιν 
καί πειθαρχεί κατά μέγα μέρος το λεξιλόγιον, τουλάχιστον εις τον τομέα τών 
συγκεκριμένων εννοιών. 

Ά ν όμως άπα τών συγκεκριμένων εννοιών μεταστώμεν εις τάς άφηρημένας, τότε 
θα απαιτηθούν περισσότερα στοιχεία, καί ίσως τελικώς δεν δυνηθώαεν να τάς 
πρσσδιορίσωμεν κατ ' απολύτως ίκανοποιητικον τρόπον. c O Ziff 4 διαθέτει τεσσα-
ράκοντα οκτώ σελίδας, δια να προσδιορίση σημασιολογικώς τήν λέξιν «καλός», 
χωρίς βεβαίως τούτο νά σημαίνη οτι το έπίθετον αυτό προκαλεί περισσότερα τών 
συνήθων προβλήματα. *Η λέξις «καλός», λέγει, θεωρείται παραδοσιακώς ως έπί
θετον, άλλ' ό παραδοσιακός ούτος ορός δεν είναι δυνατόν νά ληφθή σοβαρώς 
υπ' όψιν. Συμφώνως προς τήν παραδοσιακήν γραμματικήν, το έπίθετον είναι δρος 
προσδιοριστικός ουσιαστικού, ενώ το ούσιαστικον είναι λέξις διατηρούσα σταθεράν 
άναφοράν προς το άντικείμενόν της. Ά λ λ α μία τοιαύτη κατάταξις προκαλεί σύγ-
χυσιν καί πολλά συντακτικά καί σημασιολογικά προβλήματα. Λόγου χάριν, δταν 
λέγωμεν αυτός ό άνθρωπος είναι καλός, ή λέξις καλός δεν προσδιορίζει μόνον τήν 
λέξιν άνθρωπος, άλλα το σύμπλεγμα αυτός ό άνθρωπος. Ε π ί σ η ς , όταν λέγωμεν 
αυτός είναι ένας καλός γενναίος άνθρωπος, το έπίθετον καλός προσδιορίζει δχι 
μόνον το ούσιαστικον άνθρωπος, άλλα καί το έπίθετον γενναίος, κ.ο.κ. Το νά 
ίσχυριζώμεθα δμως δτι ή λέξις καλός προσδιορίζει αποκλειστικώς τήν άνθρωπος 
είναι έννοιολογικον σφάλμα. 

Ό μ ο ί ω ς , έάν λάβωμεν τά παραδείγματα αυτό είναι ενα καλό βιβλίο, καί αυτό 

1) Lyons, έ\θ. άν., σελ. 445. 
2) Lyons, ενθ. άν., σελ. 445. 
3) Πρβλ. Διογ. Λαερτ., VII, 61, διαι'ρεσις δέ εστί γένους ή εις τα προσεχή είδη τομή, 

οίον τών ζώων τα μεν εστί λογικά, τα δε άλογα, άντιδιαίρεσις δε εστί γένους εις είδος τομή 
κατά τουναντίον- ώς αν κατ* άπόφαΟιν, οίον τών όντων τα μέν εστίν αγαθά, τα δ' ουκ αγαθά, 
ύποδιαίρεσις δέ εστί διαίρεσις επί διαιρέσει, οίον τών δντων τα μέν εστίν αγαθά, και τών 
ο%κ αγαθών τα μέν εστί κακά, τα δέ αδιάφορα. 

4) P. Ziff, Semantic Analysis, Ithaca, New York, 5th ed., 1967. 
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είναι ενα καλό τραπέζι, όφείλομεν να δεχθώμεν οτι εις το πρώτον παράδειγμα 
ή λέξις καλό σημαίνει δτι το βιβλίον έ'χει ενδιαφέρον κατά το περιεχόμενον ή είναι 
καλώς βιβλιοδετημένον ή προσφέρεται υπό τήν εποψιν της παιδαγωγικής σκοπι-
μότητος, ενώ εις το δεύτερον παράδειγμα οτι το τραπέζι είναι ώραΐον κατά τήν 
έμφάνισιν ή άρτίως κατεσκευασμένον, κλπ. Διαπιστοϋμεν συνεπώς δτι το έπίθετον 
καλός ούδεμίαν αύτοτέλειαν έχει, αλλ' οτι λαμβάνει μίαν αρκετά άκαθόριστον και 
ύποκειμενικήν έννοιολογικήν άπόχρωσιν, μόνον εφ' δσον συνδεθή με ούσιαστικόν. 
Αι έννοιολογικαί ποικιλίαι αύται, αί δυνάμεναι να διαπιστωθούν εις επίθετα της 
κατηγορίας τοϋ καλός, είναι θεωρητικώς άπειροι, και δια τοΰτο είναι σημασιο
λογικούς άπαράδεκτον να λέγωμεν δτι ή λέξις αυτή είναι δυνατόν να δεσμευθή 
λεξικογραφικός δια πέντε, δέκα ή και περισσοτέρου σημασιών ι . Τ α δραστικά 
ουσιαστικά επίσης προϋποθέτουν τα χρονικά δρια και τάς πολιτιστικάς συνθήκας, 
υπό τας οποίας ελαβον τάς διαφόρους έννοιολογικάς αποχρώσεις των, αί όποΐαι 
τώρα ή έχουν λησμονηθή παντελώς ή κατά τι ποσοστον παραμένουν. Λόγου χάριν, 
ή λέξις δημιουργός είς τήν άρχαίαν γλώσσαν ήδύνατο να σημαίνη Ιατρός, ξυ
λουργός, εργάτης, μάντις, αυλητής, κήρυξ, δημί' νργος τοϋ κόσμου, εκ τών σημα
σιών δε τούτων μόνον ή τελευταία διατηρείται ουσιαστικώς σήμερον. Ε ν ί ο τ ε ή 
αποδοχή μιας νέας λέξεως αποκλείει της παραλλήλου χρήσεως τήν μέχρι τότε επί 
της αυτής εννοίας χρησιμοποιουμένην ή τήν απωθεί και τήν περιορίζει είς τήν 
δήλωσιν ενός μόνον, άλλ' εξειδικευμένου μέρους της παλαιάς σημασίας της. 
Τήν παρατήρησιν ταύτην διετύπωσεν είς νόμον ό Bréal και τήν στηρίζει είς μέ-
γαν αριθμόν παραδειγμάτων 2 . 

Έ κ τών ανωτέρω συνοπτικών στοιχείων περί της δραστηριότητος τών ερευ
νητών του αρχαίου και του συγχρόνου κόσμου καταδεικνύεται δτι υπάρχει πρά
γματι έγγύτης μεταξύ τούτων τόσον κατά τον έντοπισμον της ουσίας του σημα
σιολογικού προβλήματος όσον και κατά τον τρόπον έρεύνης. Και το σημαντικώ-
τερον είναι δτι., παρά τα δσα έχουν γραφή μέχρι σήμερον έπί του θέματος τού
του, ουδέν σύστημα κατώρθωσε νά απάντηση είς τα διάφορα ερωτήματα κατ ' 
απολύτως ίκανοποιητικον τρόπον, και ούτως, ως και ό Chomsky 3 , και ό Lyons 4 , 
και πολλοί άλλοι αναγνωρίζουν 5, το βασικον πρόβλημα παραμένει έν τή ουσία του 
άλυτον. "Ετι δέ άξιοσημείωτον είναι δτι, ώς ακριβώς συνέβαινε κατά τους αρχαίους 
χρόνους, υπάρχουν και σήμερον οι πιστεύοντες δτι το πρόβλημα είναι δυνατόν να 
έπιλυθή καΐ οι άποκλείοντες πάσαν πιθανότητα επιλύσεως του, άφορμώμενοι εξ 
αναλόγων προς τον σοφιστικον κύκλον αντιλήψεων περί της κυριαρχίας του υπο
κειμενικού στοιχείου είς τον άνθρωπον. 

1) Ziff, έ'νθ. άν., σσ. 200—203. 2) Bréal, έ'νθ. άν., σελ. 78. 
3) Ν. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass. : MIT Press, 

1965, σελ. 193 εξ. 4) Lyons, έ'νθ. άν., σελ. 402—3. 
5) Ίδέ κυρίως W. Haas : «On Defining Linguistic Units», TPhS, (1954), σσ. Γίί-84. 


