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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

1. Είναι ευκολο νά καταλάδουμε γιά ποιό λόγο οΙ κώ
δικες μοιάζουν δλοι μεταξύ τους ώς πρός τούς μηχανι

σμούς λειτουργίας τους καί γιατί θά ήταν αδύνατο νά 
ταξινομηθούν μέ δάση τίς διαφορές πού παρουσιάζουν 

από αυτή τήν αποψη. Πράγματι, ενα σήμα, ειτε ανήκει 

στόν πιό άπλό ειτε στόν πιό περίπλοκο από τούς κώδι

κες, εχει πάντοτε μιά λειτουργία κι αυτή ή λειτουργία εί
ναι πάντοτε ή ιδια, δηλαδή ή μετάδοση μηνυμάτων. 

, Αφού οΙ μηχανισμοί λειτουργίας ένός κώδικα είναι 

εκείνοι πού εξασφαλίζουν στά σήματα τήν εκπλήρωση 

τής λειτουργίας τους, δέν θά πρέπει νά περιμένουμε νά 

δρούμε κώδικες πού νά μήν εχουν τέτοιους μηχανισμούς, 

ουτε νά ανακαλύψουμε ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα 

στούς μηχανισμούς λειτουργίας δύο κωδίκων . 'Όλοι οΙ 

κώδικες περιέχουν σημειακά, τά όποία είναι παντού 

οντότητες πού απαρτίζονται από μιά τάξη σημάτων καί 

μιά τάξη μηνυμάτων· οΙ τάξεις αυτές αντιστοιχούν μετα

ξύ τους μέ τέτοιο τρόπο ωστε, δταν τό σήμα ανήκει σέ 
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μιά δεδομένη τάξη σημάτων, τό μήνυμα εΙναι πάντοτε 
μέλος τής αντίστοιχης τάξης μηνυμάτων. 

Ώστόσο, αύτή ή όμοιομορφία τών κωδίκων ώς πρός 
τούς μηχανισμούς λειτουργίας τους δέν μπορεί νά γίνει 

δεκτή χωρίς κάποιες επιφυλάξεις, από τίς όποίες μία εl
ναι ίδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ξέρουμε δτι τό σήμα εκ
πληρώνέΙ κανονικά τή λειτουργία του, πού εΙναι ή μετά

δοση τού μηνύματος, παρέχοντας στό δέκτη δύο ενδεί

ξεις, τήν είδοποιητική ενδειξη καί τή σημασιακή ενδει

ξη. ~Eχoυμε δεί δμως δτι φαίνεται νά ύπάρχουν κώδικες 
πού περιέχουν σήματα τών όποίων τό σημαινόμενο συ

μπίπτει μέ τό νοητικό πεδίο καί τά όποία παρέχουν ετσι 
μηδενική σημασιακή ενδειξη' μέ άλλα λόγια, τά σήματα 
αύτά δέν παρέχουν στήν πράξη σημασιακή ενδειξη κι 

ετσι περιορίζονται νά παρέχουν είδοποιητική ενδειξη. 

Ή παρουσία η απουσία σημάτων αύτού τού ειδους μπο

ρεί νά χρησιμεύσει ώς δάση ταξινόμησης τών κωδίκων. 

Θά διακρίνουμε, λοιπόν, δύο εϊδη: από τή μιά μεριά, 
τούς κώδικες δπου ύπάρχουν σήματα τών όποίων τό ση

μαινόμενο συμπίπτει μέ τό νοητικό πεδίο, καί από τήν 

αλλη μεριά, τούς κώδικες στούς όποίους δέν ύπάρχουν 
τέτοια σήματα. 

Φαίνεται πώς , στούς κώδικες δπου ύπάρχουν σήματα 
τών όποίων τό σημαινόμενο συμπίπτει μέ τό νοητικό πε

δίο, δλα τά σήματα ανήκουν στήν ιδια περίπτωση' δλα 

τά σήματα εχουν , λοιπόν, τό ίδιο σημαινόμενο καί απο
τελούν , συνεπώς, ενα μοναδικό σημαίνον. ~Eτσι, μόνο οί 

κώδικες μέ μοναδικό σημειακό πού μελετήσαμε στήν πα

ράγραφο ΠΙ. 10 τού Πρώτου Μέρους θά πρέπει νά ανή
κουν στό πρώτο από τά δύο ειδη πού διακρίναμε παρα

πάνω. Οί κώδικες αύτοί είναι οί πιό στοιχειώδεις εκπρό
σωποι τού εϊδους. Γνωρίζουμε ηδη ενα τέτοιο παράδειγ

μα, τόν κώδικα τόν όποίο αποτελούν τά λευκά μπαστού
νια πού κρατούν οί τυφλοί. ~ Αλλα τέτοια παραδείγματα 
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μπορούμε ϊσως νά δρούμε στούς κώδικες πού αποτελού

νται από τό εμδλημα μιάς ενωσης η οργάνωσης, δπως εί

ναι ό σταυρός τών χριστιανών, η από χειρονομίες, δπως 

αύτές πού κάνουν τά παιδιά, Π .χ. δταν δγάζουν τή 

γλώσσα, κ.λπ. Ό μόνος κώδικας στόν όποίο μπορούμε 

νά αναφερθούμε δπου ή «ϋλψ> από τήν όποία είναι 
φτιαγμένα τά σήματα είναι οσφρητικής φύσης φαίνεται 
νά ανήκει επίσης σέ αύτό τό εΙδος: σέ όρισμένα ανθρα

κωρυχεία, προειδοποιούν τούς ανθρακωρύχους γιά κά

ποιον κίνδυνο διαχέοντας ενα αέριο πού μυρίζει εντονα, 

τήν αίθυλομερκαπτάνηl. 

'Όσο γιά τό δεύτερο εΙδος, αποτελείται από τούς κώ
δικες δπου δέν ύπάρχουν σήματα τών όποίων τό σημαι

νόμενο νά συμπίπτει μέ τό νοητικό πεδίο. Στό είδος αύτό 
ανήκουν δλοι οί κώδικες εκτός από αύτούς πού εχουν 

ενα μόνο σημειακό . 

Ύ πάρχει μία δεύτερη εξαίρεση στήν όμοιομορφία τών 

κωδίκων αναφορικά μέ τούς μηχανισμούς λειτουργίας 

τους, εξαίρεση πού μπdρεί κι αύτή νά αποτελέσει τή δά

ση μιάς ταξινόμησης τών κωδίκων. ~Eχoυμε δεί δτι, άν 

χρησιμοποιούμε εναν κώδικα στόν όποίο ή απουσία ένός 

θετικού σήματος αποτελεί μέ τή σειρά της ενα σήμα, εί
ναι αδύνατο νά μήν εκπέμπουμε σήμα καί δτι αύτό συνε

πάγεται πώς τά σήματα τού κώδικα αύτού δέν παρέχουν 

είδοποιητική ενδειξη. Μέ δάση αύτό τό δεδομένο, μπο

ρούμε νά διακρίνουμε δύο είδη κωδίκων. 

Στό πρώτο είδος ανήκουν κώδικες δπως αύτός πού 
σχηματίζουν τά φλ-άς τών αύτοκινήτων η ή σημαία τού 

ναυάρχου καί ή απουσία της, τά σήματα τών όποίων δέν 

παρέχουν είδοποιητική ενδειξη' μέ άλλα λόγια, οί κώδι

κες πού ονομάσαμε κώδικες «μέ μηδενικό σημαίνον». Τά 

1. Άναφέρεται aτό O.WOJTASIEWICZ, Τowards a General Τheory 
οί Sign Systems, Ι, Studia Logicα, 1962, 13, 82-83. 



διακριτικά τού στρατιωτικού 6αθμού, εφόσον ή απουσία 

τού γαλονιού, π.χ. , αποτελεί τό σήμα πού αντιστοιχεί σέ 

ενα συγκεκριμένο 6αθμό τής ίεραρχίας, τό σήμα πού 

κάνει ενας -επι6άτης στόν όδηγό τού λεωφορείου γιά νά 

σταματήσει καί ή απουσία αύτού τού σήματος κ.λπ. , 

αποτελούν επίσης κώδικες «μέ μηδενικό σημαίνον». 

UΟσο γιά τό άλλο είδος , αποτελείται από τούς κώδικες 
στούς όποίους ή απουσία θετικού σήματος δέν λειτουρ

γεί σάν σήμα. Πρόκειται γιά τό πολυπληθέστερο είδος, 
στό όποίο ανήκουν, π.χ., ό κώδικας πού σχηματίζουν τά 

πράσινα, κόκκινα καί κίτρινα φώτα τού όδικού σηματο

δότη, ό κώδικας τού δισήμου τών ναυτικών, δλες οί 

γλώσσες κ.λπ. Οί κώδικες μέ μοναδικό σημειακό ανή

κουν κι εκείνοι, αναγκαία, στό είδος αύτό. 

2. UΟπως είναι φυσικό, οί κώδικες διαφέρουν πιό πο
λύ μεταξύ τους από τήν άποψη τών μηχανισμών οίκονο

μίας τους. Πράγματι, από τή μιά μεριά, τό πρό6λημα τής 

οίκονομίας μπορεί νά προσεγγισθεί από . διαφορετικές 

απόψεις - καί κυρίως δύο, τήν άποψη τού κόστους καί 

τήν άποψη τής ποσότητας σημασιακής ένδειξης - πράγ

μα πού συνεπάγεται μιάν όρισμένη ποικιλία τών μηχανι

σμών αύτών. Κι από τήν άλλη μεριά, αντίθετα μέ αύτό 

πού συμ6αίνει στούς μηχανισμούς λειτουργίας , ενας κώ

δικας δέν περιέχει αναγκαία μηχανισμούς οίκονομίας , 

αλλά τούς περιέχει μόνο στό 6αθμό πού ή συνδρομή τους 

γίνεται απαραίτητη λόγω τής προσπάθειας πού θά απαι

τούσε ή εκμάθηση 11 ό χειρισμός τών μηχανισμών λει
τουργίας άν δέν ύπήρχαν μηχανισμοί οίκονομίας . Δέν 

πρέπει νά παραξενεύει, έπομένως, τό γεγονός δτι οί μη

χανισμοί οίκονομίας αποτελούν τό θεμέλιο τών κύριων 

ταξινομήσεων τών κωδίκων. Οί ταξινομήσεις πού είδαμε 

στήν προηγούμενη παράγραφο στήν πραγματικότητα 

άπλώς χωρίζουν τίς «όμαλές» περιπτώσεις από εκείνες 

πού θά μπορούσαμε νά θεωρήσουμε περιθωριακές, δη

λαδή από τούς κώδικες τών όποίων τά σήματα δέν παρέ

χουν σημασιακή ένδειξη 11 είδοποιητική ένδειξη . Άντί

θετα , οί ταξινομήσεις πού θά εξετάσουμε στή συνέχεια , 

οί όποίες 6ασίζονται δλες στούς μηχανισμούς οίκονο

μίας, μάς επιτρέπουν νά κατανείμουμε τούς κώδικες σέ 

διάφορα είδη από τά όποία κανένα δέν θά μπορούσε νά 

θεωρηθεί λιγότερο «όμαλό» από τά άλλα . 

Μία από τίς ταξινομήσεις αύτές μπορεί νά γίνει μέ 6ά

ση τούς μηχανισμούς οίκονομίαςπού χρησιμοποιούν οί 

κώδικες καί πού απο6λέπουν στή μείωση τού κόστους 

τής σημασιακής ένδειξης . Οί μηχανισμοί αύτοί είναι ή 
πρώτη καί ή δεύτερη άρθρωση . Άφού ενας κώδικας 

μπορεί νά παρουσιάζει 11 όχι τήν πρώτη άρθρωση ανε
ξάρτητα από τό άν παρουσιάζει 11 όχι τή δεύτερη καί 
αντίστροφα , μπορούμε νά διακρίνουμε από αύτή τήν 

άποψη τέσσερα είδη κωδίκων . ~ 

) 
Στό πρώτο είδος κατατάσσονται οί κώδικες πού δέν 

..( παρουσιάζουν ουτε τήν πρώτη ουτε τή δεύτερη αρθρω-
ση . Οί κώδικες τού ειδους αι,τού χαρακτηρίζονται , ετσι , 

από τό γεγονός δτι 14 ~~ τους δέν μπορούν νά. 
~ναλυθoύν σέ σημεία, ουτε τά σημαίνοντά τους σέ σχ:ή: ~~ 
ματα . Ό κώδικας μέ τρία σημειακά τόν όποίο αποτε-
i:Ό'fJv--τά ~ανάρια~μίζoυν τήν κυκλοφορία στά 

σταυροδρόμια τών πόλεων , 11 άλλοι παρόμοιοι , δπως αύ-

τός πού δείχνει τό σχήμα 71 , πού χρησιμοποιείται στούς 
σιδηρόδρομους όρισμένων χωρών , αποτελούν καλά πα-

ραδείγματα τού είδους αύτού. Στό είδος αύτό ανήκουν 
επίσης αναγκαία οί κώδικες μέ μοναδικό σημειακό , 

αφού τό μοναδικό -σημειακό τους δέν μπορει προφαV'&ς 
νά αναλυθεί σέ σημεία, ουτε τό αντίστοιχο σημαίνον σέ 

) 

σχήματα. 
6 Στό δεύτερο είδος ανήκουν οί κώδικες πού παρουσιά-

ζουν τή δεύτερη άρθρωση αλλά όχι τήν πρώτη. ~Eτσι , τά 
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σημειακά τών κωδίκων αυτού τού είδους δέν μπορούν 

νά άναλυθούν σέ σημεία, άντίθετα δμως, τά αίνοντά 

τους μπορούν νά άναλυθούν σέ σχήματα. ~Eχoυμε ήδη 

ΔΕΊΕVΑΚΩΔικα αυτού τού είδους, αυτόν πού άποτελούν 
τά σήματα τού δισήμου τών ναυτικών. Στό είδος αυτό 

άν~έπίσης οί περισσότεροι άπό τούς κώδικες οί 

Στάση 
ιι 111 

Προσοχή Προχωρείτε 

Σχ. 71 

όποίο ι ~--<IΧlιμm;ίσ01'..ν τά Q!1 αίνοντα τών εια

~ών τους , χρησιμοποιούν τούς άρα6ικούς άριθμούς χω-
~ίς νά λά60υν ~o η τήν αρι μητική του ά ία δπως, 
Π.χ., οί κώδικες οί δποίοι, σέ πολλές πόλεις, δίνουν πλη
ροφορίες γιά τίς διαδρομές τών λεωφορείων ή άλλων μέ

σων μαζικής συγκοινωνίας1. Άν άκολουθήσουμε τήν 
παραδοσιακή έρμηνεία, <)--κω"δικας MόlίPή γραφή rai~ 
l~λπ., έπει νά θεωρηθούν δτι είναι κώδικες πού πα
ρoυσιάζo~ν τή δεύτεΡ!L ά θ ω άλλά ό ι τ' ν π ώτη2. 

-Οί κώδΙΚες ~άνήκoυν σέ αυτό τό είδος μπορούν νά 

1. Όχι δμως κι δ κώδικας πού πληροφορεί γιά τίς διαδρομές τών 
λεωφορείων τού Παρισιού. Βλ. σελ. 167 και σημ. τής σελ. 232. 

2. Μιά άλλη έρμηνεία τών κωδίκων αύτών, δπως άλλωστε καί τού 
κώδικα πού αποτελο{,ν τά σήματα τού δισήμου τών ναυτικών , είναι 
δυνατή μέ άφετηρία τήν εννοια τών kαρ<'Lλληλων κωδίκων~JΒλ. 
PRIETO , La semiologie . ~ 
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κατανεμηθούν σέ δύο άκόμη ύπο-είδη , τά όποία μπο

ρούμε νά ονομάσουμε τής «πλήρους» δεύτερης άρθρωσης 

καί τής «με ικής» δεύτερης άρθρω . υΟταν ενας κώδι
κας άνήκει στό πρώτο ύπο-είδος , τά σημαίνοντα δλων 
τών σημειακών μπορούν νά άναλυθούν σέ σχήματα καί 

τά σχήματα αυτά είναι πάντοτε κοινά σέ διάφορα σημαί
νοντα . Άντίθετα, δταν πρόκειται γιά κώδικα μερικής 
δεύτερης άρθρωσης, ύπάρχουν σημειακά τών όποίων τό 

σημαίνον δέν μπορεί νά άναλυθεί σέ σχήματα, ή σχήματα 

πού δέν είναι κοινά σέ διάφορα σημαίνοντα. Μέ έξαίρε
ση ίσως τόν κώδικα τού δισήμου τών ναυτικών, οί κώδι
κες δεύτερης άρθρωσης πού άναφέραμε παραπάνω είναι 

δλοι κώδικες πλήρους δεύτερης άρθρωσης . Τό σχήμα 72 

._---_.: '.... ..~ ~ . . _.: 

~
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, , , 
:.. - - -- : ~ ----
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10 ~ 12 

Σχ. 72 
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δείχνει τά σημαίνοντα τών δώδεκα σημειακών τά όποία 

απαρτίζουν τόν κώδικα πού χρησιμοποιούν οί αεροπό

ροι , δταν συμ6εί δυστύχημ~, γιά νά μεταδώσο:υν μηνύ

ματα σέ αεροπλάνα πού περνούν πάνω από τόν τόπο τού 

δυστυχήματος. Τά σημαίνοντα τού κώδικα αύτού φτιά

χνονται μέ ενα σεντόνι, μπλέ στήν πάνω πλευρά καί κί

τρινο στήν αποκάτω, πού διπλώνεται κατά διάφορους 
τρόπους, καί τά αντίστοιχα σημαινόμενά τους, πού δέν 

είναι ανάγκη νά λά60υμε ύπόψηεδώ, είναι τού είδους : 
«χρειαζόμαστε νερό καί τροφή», «χρειαζόμαστε ιατρική 
60ήθεια» Κ.λπ. Ό κώδικας αύτός φαίνεται δτι πρέπει νά 

θεωρηθεί ώς κώδικας μερικής δεύτερης αρθρωσης. 

Πράγματι , όρισμένα σημαίνοντα μπορούν νά άναλυθούν 

σέ δύο σχήματα κοινά σέ διάφορα σημαίνοντα: αύτό 

συμ6αίνει μέ τά σημαίνοντα πού φέρουν τούς αριθμούς 

2, 4, 9, 10 καί 12. Τά σχήματα από τά όποία προκύπτουν 
τά σημαίνοντα αύτά είναι τάξεις σημάτων τά μέλη τών 
όποίων χαρακτηρίζονται από τόν τρόπο μέ τόν όποίο εί
ναι διπλωμένο τό ενα μισό τού σεντονιού. Τό σημαίνον 

μέ τόν αριθμό 10, Π.χ., είναι τό λογικό γινόμενο τού σχή
ματος «διπλωμένη ακρη» (πού εμφανίζεται επίσης καί 

στά σημαίνοντα 9 καί 12) καί τού σχήματος «δύο γωνίες 
διπλωμένες» (πού 6ρίσκεται καί στά σημαίνοντα 2, 4; 
καί 6). νΑλλα σημαίνοντα, αντίθετα, δέν φαίνεται νά 
μπορούν νά αναλυθούν σέ σχήματα: αύτό συμ6αίνει μέ 

τά σημαίνοντα πού φέρουν τούς αριθμούς 1,3,5, 7, 8, 
καί 11. Μένει τό σημαίνον 6: τό σημαίνον αύτό περιέχει 
ενα σχήμα, «δυό γωνίες διπλωμένες», πού δπως είδαμε, 

είναι κοινό σέ διάφορα σημαίνοντα . Τό αλλο δμως σχή
μα πού περιέχεται στό σημαίνον 6, τό όποίο χαρακτηρί
ζεται από τήν απουσία διπλώματος, δέν ανήκει παρά μό

νο σέ αύτό τό σημαίνον1 . 

1 .• Αν θεωρήσουμε ότι τό σύμβολο «απουσία διπλώματος» εΙναι κοι-
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~) Τό τρίτο είδος κωδίκων πού μπορούμε νά διακρίνουμε 
μέ 6άση τούς μηχανισμούς , οικονομίας πού απο6λέπουν 

στή μείωση τού κόστους τής σημασιακής ένδειξης είναι 
τό εΙδος τών κωδίκων πού lQl1jlLQζΩ.1.J.Ui]ΥJt.ρώΙη...ά€?-
!tρωση αλλά όχι τή δεύτερη. Τά σημειακά τών κωδίκων 

αύτών μπορούν έπομένως νά αναλυθούν σέ σημεία αλλά 

τά σημαίνοντα τών σημείων αύτών δέν μπορούν νά ανα

λυθούν σέ σχήματα . νΕχουμε ηδη αναφέρει, δταν εξετά

ζαμε τήν πρώτη αρθρωση, τόν κώδικα πού αποτελείται 

από τή δεκαδική αρίθμηση, ό όποίο ς είναι ενας κώδικας 
~τoύ τού είδους. Ύπάρχουν δμως κι αλλοι πολύ 
άπλούστεροι. Π.χ., τά φωτεινά σήματα πού πληροφο

ρούν τούς ναυτικούς τή νύχτα, σέ περίπτωση κακοκαι

ρίας, γιά τήν κατεύθυνση τών ανέμων αποτελούνεναν 

κώδικα πού απαρτίζεται από τέσσερα σημειακά (σχ . 73) 

r:1~~~ 
«ΒΔ» «ΝΔ» «ΒΑ» «ΝΑ» 

Σχ.73 

τά όποία προκύπτουν από τό συνδυασμό τεσσάρων ση

μείων: τό επάνω κόκκινο φώς αντιστοιχεί σέ ενα 6όρειο 
ρεύμα (Β.Δ. η Β.Α.), τό επάνω λευκό φώς αντιστοιχεί σέ 
νότιο ρεύμα (Ν.Δ . η . Ν.Α.), τό κάτω φώς δταν είναι ίδιο 
μέ τό επάνω αντιστοιχεί σέ δυτικό ρεύμα (Β.Δ. η Ν.Δ . ) 
καί τό κάτω φώς δταν είναι διαφορετικό από τό επάνω 
αντιστοιχεί σέ ανατολικό ρεύμα (Β.Α. η Ν .Α). 
'Όπως οί κώδικες πού παρουσιάζουν μόνο τή δεύτερη 

νό στά σημαίνοντα μέ τούς αριθμούς 1, 5 καί 6, τότε τά σημαίνοντα μέ 
τούς αριθμούς 1 καί 5 εΙναι αύτά πού θά πρέπει νά θεωρηθούν ότι πε
ριέχουν σχήματα πού τούς ανήκουν αποκλειστικά . 
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αρθρωση, ετσι καί οί κώδικες πού παρουσιάζουν μόνο 

τήν πρώτη μπορούν νά κατανεμηθούν σέ δύο ύπο-είδη, 

ανάλογα μέ τό αν ή αρθρωση τών σημειακών είναι «πλή
ρης» η «μερική». υΟταν είναι πλήρης, δλα τά σημειακό 

'""μπορο'θν νά αναλυθούν σέ σημεία καί δλα τά σημεία εί
ναι κοινά σέ διάφορα σημειακά. 'Όταν, αντίθετα, είναι 
μερική, ύπάρχουν σημειακά πού δέν μπορούν νά αναλυ

θούν σέ σημεία καί σημεία πού δέν είναι κοινά σέ διάφο
ρα σημειακά . Τά δύο παραδείγματα κωδίκων πού πα

ρουσιάζουν μόνο τήν πρώτη αρθρωση, τά όποία αναφέ

ραμε παραπάνω, δηλ. ή δεκαδική αρίθμηση καί τά σή

ματα πού πληροφορούν γιά τήν κατεύθυνση τών ανέμων, 

ανήκουν καί τά δύο στό ύπο-είδος τών κωδίκων πλήρους 
πρώτης αρθρωσης . Στήν παράγραφο Ι. 9 τού Δεύτερου 
Μέρους, είδαμε δτι ό κώδικας πού σχηματίζεται από Τ,ά 

~2..δικής κυκλt.)φOρίας παρουσιάζει σημειακά πού 
έν μπορούν νά &ναλυθούν σέ σημεία καί σημειακά πού 

περιέχουν σημεια τ&-6π-otα-τσύς-ανήΚOυν αftοκ!i;εΙΟtικά . 

Δεδομενου, εξα ου,δτι ό κώδικας αύτός δέν παρου

σιάζει καθόλου τή δεύτερη αρθρωση, μπορεί νά θεωρη

θεί δτι αντιπροσωπεύει τό ύπο-είδος τών κωδίκων μερι
κής πρώτης αρθρωσηςΙ. 

1. Μερικοί κώδικες , δπως αυτός πού παρέχει πληροφορίες γιά τίς 

διαδρομές τών λεωφορείων τού Παρισιού, κατέχουν θέση εΙδική , πού 

εΙναι δύσκολο νά προσδιορίσόυμε. Στούς κώδικες αυτούς βρίσκουμε 
σημειακά πού περιέχουν ενα η περισσότερα σημεία αλλά . τών όποίων 

τό σημαίνον καί τό σημαινόμενο προκύπτουν από τό λογικό πολλαπλα

σιασμό όχι μόνο τών σημαινόντων καί τών σημαινομένων αυτών τών 

σημείων αλλά καί άλλων συντελεστών πού δέν βρΙσκονται σέ σχέση 
αντιστοιχίας μεταξύ τους. ΟΙ τελευταίοι αυτοί συντελεστές δέν μπορεί 

παρά νά εΙναι σχήματα κι ετσι οΙ κώδικες αυτοί θά πρέπει νά θεωρη

θούν δτι παρουσιάζουν όχι μόνο τή μερική πρώτη άρθρωση αλλά καί 

τη δεύτερη άρθρωση (πλήρη η μερική) . Παρ' δλα αυτά, φαίνεται προ

τιμότερο νά μήν κατατάξουμε τούς κώδικες αυτούς σέ εκείνους πού θά 

δούμε στή συνέχεια , οΙ όποίοι παρουσιάζουν τή «διπλή άρθρωση» . 
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Ή διάκριση ανάμεσα σέ κώδικες πλήρους πρώτης αρ
θρωσης καί κώδικες μερικής πρώτης αρθρωσης φαίνεται 
i)τι αντιστοιχεί σέ δεδομένα πιό σημαντικά, από λειτουρ
γική αποψη, απότι ή ανάλογη διάκριση ανάμεσα σέ κώ

δικες πλήρους δεύτερης αρθρωσης καί κώδικες μερικής 
δεύτερης αρθρωσης. υΟταν εχουμε νά κάνουμε μέ εναν 
κώδικα πλήρους πρώτης αρθρωσης, μπορούμε νά φτιά

ξουμε εναν κατάλογο σημείων καί νά θεσπίσουμε κανό
νες γιά νά συνδυάζουμε τά σημεία αύτά, μέ τρόπο τέτοιο 

πού, άπό τή μιά μεριά, κάθε σημειακό τού κώδικα αύτού 
είναι ενας συνδυασμός (πού εγινε σύμφωνα μέ τούς κα
νόνες αύτούς) σημείων τά όποία ανήκουν σέ τούτο τόν 
κατάλογο καί, από τήν αλλη μεριά, κάθε συνδυασμός 

στοιχείων πού ανήκουν σέ τούτο τόν κατάλογο καί πού 

εχει γίνει σύμφωνα μέ τούς κανόνες αύτούς άποτελεί ενα 
σημειακό τού κώδικα. Ύπάρχει ασφαλώς κάποια ανα

λογία ανάμεσα σέ αύτό πού λέμε εδώ καί σέ αύτό πού 

συμοαίνει μέ τούς κώδικες πλήρους δεύτερης αρθρωσης, 
στούς όποίους μπορούμε νά περιγράψουμε τό δυνατό 

σηματικό πεδίο τους, ακόμη κι αν αύτό δέν συμπίπτει μέ 

τό πραγματικό σηματικό πεδίο,. 'Ωστόσο, ανάμεσα στίς 
δυό αύτές περιπτώσεις -ύπάρχει μιά θεμελιώδης διαφο
ρά, ή όποία εγκειται στό γεγονός δτι κάθε συνδυασμός 

σημείων πού ακολουθεί πιστά τούς αντίστοιχους κανό- . 

νες εχει ενα σημαινόμενο κι αποτελεί, κατά συνέπεια , 
ενα σημειακό τού κώδικα, ενώ ενας συνδυασμός σχημά

των ό όποίος είναι δυνατός σύμφωνα μέ τά συστήματα 
σχημάτων αλλά δέν αποτελεί τό σημαίνον ένός σημεια
κού η ένός σημείου δέν αντιστοιχεί σέ κανένα σημαινό

μενο κι έπομένως παραμένει μιά άπλή δυνατότητα πού 

δέν χρησιμοποιήθηκε. Σέ όρισμένους κώδικες πλήρους 
πρώτης αρθρωσης, δπως αύτός πού πληροφορεί τούς 

ναυτικούς γιά τήν κατεύθυνση τού ανέμου σέ περίπτωση 

κακοκαι'ρίας, ό κατάλογος τών σημειακών στά όποία κα-
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ταλήγουμε πολλαπλασιάζοντας τά σημεία σύμφωνα μέ 

τούς αντίστοιχους κανόνες εξαντλείται σύντομα. Σέ αλ

λες Όμως περιπτώσεις, αντίθετα, ό κατάλογος αυτός 
μπορεί νά είναι τελικά απειρος. 

'Ωστόσο, οί πιό ενδιαφέροντες κώδικες πού ανήκουν 

σέ αυτή τήν περίπτωση παρουσιάζουν όχι μόνο τήν πρώ

τη αρθρωση αλλά ταυτόχρονα καί τή δεύτερη, κι ετσι 

δέν ανήκουν στό είδος πού μελετάμε αλλά σέ αυτό πού 
θά εξετάσουμε αμέσως τώρα. 

Φτάνουμε ετσι στό τελευταίο είδος κωδίκων πού μπο

ρούμε νά διακρίνουμε μέ 6άση τίς αρθρώσεις πού πα

ρουσιάζουν, δηλ. στούς κώδικες «διπλής αρθρωσης». Τά 

σημειακά τών κωδίκων πού ανήκουν στό είδος αυτό 
μπορούν νά αναλυθούν σέ σημεία καί τά σημαίνοντα τών 

σημείων μπορούν μέ τή σειρά τους νά αναλυθούν σέ σχή

ματα. Οί κατ' εξοχή εκπρόσωποι αυτού τού είδους κωδί

κων είναι οί κώδικες πού ονομάζουμ «yll. σσες> ύπάρ-

Ι χουν Όμως κι αλλοι κώδικες που εν ε . το το ονο
~~oνται νά ανήκουν στό εΙδος αυτό. 'Ένα τέ
τοιο παράδειγμα είναι ό κώδικας πού αποτελούν οί 
~ριθ οί τ λε<j2ώνων στή Γαλλία, τουλάχιστο γιά τούς ερ

γαζόμενους στίς τεχνικές ύπηρεσίες τού γαλλικού οργα

νισμού τηλεπικοινωνιών Ι . Τό σημειακό 67.49.00, Π.χ., 
μπορεί νά αναλυθεί σέ τέσσερα σημεία: 

67. - -. - -
- -. 49. - -
- -. - -. Ο -

καί - -. - -. - Ο 

Ή -τ:άξη ψηφίων 167. - -. - -Ι καί ή τάξη τών μηνυμά-

1. G. MOUNIN, Les problemes lheoriques de Ια lrαduclion, Παρίσι , 

Gallimard, 1963, σελ. 121. 
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των στά όποία γίνεται λόγος γιά ενα συνδρομητή τού νο

μού Herault αποτελούν τό σημαίνον καί τό σημαινόμενο 
τού πρώτου σημείου . Ή τάξη ψηφίων 1- -. 49. - -Ι καί ή 

τάξη τών μηνυμάτων πού αναφέρονται σέ ενα συνδρομη

τή τού όποίου τό 6ύσμα 6ρίσκεται στόν επιλογέα 49 τού 
αντίστοιχου κέντρου αποτελούν τό σημαίνον καί τό ση

μαινόμενο τού σημείου - -. 49. - -. Τό σημείο - -. - -. 0-
εχει ώς σημαίνον τήν τάξη ψηφίων 1- -. - -. ο -Ι καί ώς 
σημαινόμενο την τάξη τών μηνυμάτων τά όποία εχουν νά 

κάνουν μέ ενα συνδρομητή τού όποίου τό 6ύσμα 6ρίσκε

ται στή σειρά Ο τού αντίστοιχου επιλογέα. Τό σημείο - -. 
- -. - Ω, τέλος, απαρτίζεται από τήν τάξη ψηφίων 1- -. - -. 
- ΟΙ καί τήν τάξη τών μηνυμάτων στά όποία γίνεται ανα-

φορά σέ εναν συνδρομητή τού όποίου τό 6ύσμα κατέχει 
τή θέση Ο στήν αντίστοιχη σειρά. Έπιπλέον, τά σημαίνο

ντα ένός μέρους τών σημείων πού απαρτίζουν τά σημεια

κά τού κώδικα αυτού μπορούν νά αναλυθούν σέ σχήμα

τα .. ΥΕτσι, τό σημαίνον 167. - -. - -Ι τού σημείου 67. - - . -
-, Π.χ., μπορεί νά αναλυθεί σέ δυό συντελεστές, 16- . - -. -
-Ι καί 1- 7. - -. - -Ι, πόύ, εφόσον δέν αντιστοιχούν σέ συν-

τελεστές τού σημαινομένου, αποτελούν σχήματα. Τό ίδιο 

ίσχύει καί γιά τούς συντελεστές 1- -. 4 -. - -Ι καί 1- -. - 9. 
- -Ι από τούς όποίους προκύπτει τό σημαίνον 1- -. 49. - -Ι 

τού σημείου - -. 49. - -. 
Άνάλογα μέ τό αν ή πρώτη αρθρωση είναι πλήρης η 

μερική καί μέ τό αν ή δεύτερη αρθρωση είναι πλήρης η 
μερική, μπορούμε νά διακρίνουμε καταρχή τέσσερα ύπο

είδη κωδίκων διπλής αρθ~ πιό ενδιαφέροντες 

κώδικες διπλής αρθωση~, είναι κώδικες 
πλήρους πρώτης αρθρωσης, η παρουσία Όμως τών σή'-
-μειων« επιτονισμού», τά ~μαίνoντα τών όποίων δέν 
μπορουν να άναλυθo~ σέ σχήματα, τούς κατατάσσει 
στούς ώδικες μερικής δεύτε αρθ ωσης. Οί γλώσσες 

απο ελουν τά καλύτερα παραδείγματα κωδίκων στούς 
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όποίους ό κατάλογος τών σημείων καί οί κανόνες γιά τό 

συνδυασμό τους είναι τέτοιοι ωστε ό αριθμός τών ξεχω
ριστών σημειακών πού προκύπτουν νά είναι στήν πράξη 

απειρος. Φυσικά δμως, ενα σημειακό μιάς δεδομένης L _ 

γλωσσας ειναι πάντοτε ενας συνδυασμός σημείων πού 

ανήκουν στόν αντίστοιχο κατάλογο, συνδυασμός πού 

εχει γίνει σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής γλώσσας αυτής. 

Κατά συνέπεια, ακόμη κι αν είναι αδύνατο νά φτιάξου
με τόν κατάλογο τών σημειακών πού τήν απαρτίζουν, εί
ναι πάντοτε δυνατό νά κάνουμε τή διάκριση ανάμεσα σέ 

αυτό πού είναι σημειακό τής συγκεκριμένης γλώσσας καί 
σέ αυτό πού δέν είναι. 

3. Μιά αλλη ταξινόμηση τών κωδίκων μπορεί νά γίνει 
μέ 6άση τό αν περιέχουν η οχι μηχανισμούς οί όποίοι 
επιτρέπουν τήν ..,προσαρμογή τής ποσότητας σημασιακής 

ενδειξης, πού παρέχεται μέσω τού σήματος, πρός τίς πε
ριστάσεις δπου συντελείται ή σημειακή πράξη, Άπό τήν 
αποψη αυτή, μπορούμε νά διακρίνουμε δύο ειδη κωδί
κων. Οί κώδικες πού δέν περιέχουν σημειακά τών 

όποίων τά σημαινόμενα νά 6ρίσκονται σέ σχέση εγκλει
σμού η τομής μεταξύ τους ανήκουν στό ενα από αυτά τά 

δύο ειδη, ενώ οί κώδικες πού περιέχουν τέτοια σημειακά 

ανήκουν στό αλλο. Ξέρουμε ηδη δτι στό τελευταίο αυτό 
είδος ανήκουν δλοι οί κώδι ' 'νο ά ονται «γλώσ
σες» καί μόνον αυτοί, πράγμα πού σημαίνει δτι δλοι οί 

"'"ω:-;ωι @ικε~ν!ικoυν στό π ώτο εΙδος. Φαίνεται, λΟι
πον, πώς τό γεγονός δτι οί γλώσσες περιέχουν σημειακά 

!,ών όποίων τά σημαινόμενα 6ρίσκονται σέ σχέση εγκλε!:; 

σμού μεταξύ τους καί σημειακά τών όποίων τά σημαινό-

\ ~ίσκoνται σέ σχέ~ τομής μεταξύ τους αποτελεί .l.ό 
\ χαρακτηριστικότερο γνώρισμά τους. 'Από αυτό προκύ
ΠΤΟυν αλλες ιδιαιτερότητες πού προσιδιάζουν στίς 
γλώσσες καί πού τίς ξεχωρίζουν επίσης από δλους τούς 
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αλλους κώδικες. νΕχουμε ηδη αναφέρει μερικές κι εδώ 

θά αναφέρουμε μία πού μάς φαίνεται πολύ σημαντική. 

υΟπως ξέρουμε, οί λογικές σχέσεις πού ύπάρχουν ανά

μεσα στά σημαινόμενα τών σημειακών τών γλωσσών 

εχουν ώς αποτέλεσμα τό δτι οί γλώσσες είναι οί μόνοι 
κώδικες .mnLπροσφέρ.ουν στόν πομπό, γιά νά μεταδιί>οει 

[να καί τό αύτό μήνυμα, περισσότερα άπό [να σημειακά. 

Μόνο οί γλώσσες, λοιπόν, αφήνουν στόν πομπό τό π ι

r~r'ifδi~ύ αποτελεΓαναμφισ1>ήτητα τή γενική 
προϋπο εση γιά νά μπορέσει κανείς νά επιτελέσει ενα 

δεδομένο εργο μέ ενα ιδιαίτε~ Στήν περίπτωση 
πού μάς ενδιαφέρει,'""δΠου τό εργο πού εξετάζουμε συνί
σταται στή μετάδοση ένός μηνύματος, τό ύφος πιστεύου

'με δτι εγκειται κατά κύριο λόγο σέ δύο γεγονότα. 'Από 

τή μιά μεριά, στόν ιδιαίτερο τρόπο μέ τόν όποίο συλλαμ-

6άνεται τό μήνυμα πού προϋποθέτει ή χρήση ένός καθο

ρισμένου σημειακού γιά τή μετάδοσή του. 'Εννοείται, 

φυσικά, πώς δταν αναγνωρίζουμε ενα απτό δεδομένο ώς 

μέλος μιάς τάξης απτών δεδομένων, τό συλλαμ6άνουμε 

πάντοτε μέ τρόπο καθορισμένο. νΕτσι, από τή στιγμή 

πού ενα μήνυμα αναγνωρίζεται ώς μέλος τού σημαινομέ

νου ένός σημειακού, τό μήνυμα αυτό συλλαμ6άνεται κα

τά τρόπο καθορισμένο, ασχετα αν αυτό τό σημειακό 

ανήκει σέ μιά γλώσσα η σέ ενα κώδικα αλλου εΙδους. 

, Αφού δμως μόνο οί γλώσσες είναι οί κώδικες εκείνοι 
στούς όποίους ενα μήνυμα είναι μέλος τών σημαινομέ
νων περισσqτερων από ενα σημειακών, επεται δτι ή μόνη 

περίπτωση στήν όποία είναι δυνατό τό ιδιο μήνυμα νά 
εννοηθεί μέ διαφορετικούς τρόπους είναι δταν χρησιμο
ποιούμε μιά γλώσσα κι δτι ό πομπός, στήν περίπτωση 

αυτή, δταν επιλέγει ενα καθορισμένο σημειακό γιά νά τό 

μεταδώσει, αποκαλύπτει τόν ιδιαίτερο τρόπο μέ τόν 

όποίο αυτός προσωπικά συλλαμ6άνει τό μήνυμα. 

Ό αλλος 6ασικός παράγοντας πού προσδιορίζει τό 


