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Charles Sanders Peirce (1839-1914)

»εικόνα/ομοίωμα (icon) 

»δείκτης (index), 

»σύμβολο (symbol) = «σημείο» 
(Saussure).

» Μπαμ! Μπρρρ!

» Πες πες κάτι θα μείνει…

» Να! Πίσω σου!

» Γλωσσολογία είναι η επιστημονική μελέτη της 
γλώσσας.
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Εικόνες. Ηχοποίητες λέξεις 
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Εικόνες. Ηχοποίητες λέξεις
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Εικόνες. Φωνητικός συμβολισμός
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D. Bolinger, “The sign is not arbitrary” (1949)



ποια λέξη δηλώνει τι;

bouba kiki
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kiki bouba



Δεικτικά και ενδεικτικά στοιχεία του λόγου

» Δεικτικά είναι τα στοιχεία της γλώσσας που αντιστοιχίζονται προς κάποιο 
στοιχείο της περίστασης επικοινωνίας εντός της οποίας εκφέρονται. Το 
περιεχόμενο των δεικτικών στοιχείων αλλάζει με την περίσταση της 
επικοινωνίας. 

» να, ιδού

» ‘εγώ’, ‘εδώ’, ‘αυτό’

» αντωνυμίες (όχι μόνο οι δεικτικές)

» επιρρήματα (χρονικά, τοπικά …) 

» γραμματικοί χρόνοι 
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» Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία μεγαλύτερης δεικτικής τάξης:

» προφορά → καταγωγή, κοινωνική τάξη

» επιτόνιση → στάση απέναντι στα λεγόμενα 

» χρήση ενικού ή πληθυντικού («ευγενείας») → status

» καθαρεύουσα → πρότυπη γλώσσα

» πρότυπη γλώσσα → γλωσσικές πεποιθήσεις

» προϋποθέσεις → περιβάλλων λόγος / αντιλήψεις
 «To λάθος δεν θα επαναληφθεί». →



Ενδεικτικότητα. «Το λάθος δεν θα επαναληφθεί»

» Βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε «αυτό το λάθος δεν 
θα επαναληφθεί». Οι νεκροί μας είναι λάθη; Οι 
νεκροί μας είναι λάθη! Τον οικτίρω τον κ. 
Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η 
αδελφή του νεκρού. Αυτό έχω να πω.
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https://twitter.com/i/status/1631286191814332423


Ferdinand de Saussure (1857-1913)

σημείο = σημαίνον («ακουστική εικόνα») | 
σημαινόμενο («ιδέα, έννοια»)

σημείο (Saussure) = σύμβολο (Peirce)
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Ιδιότητες των γλωσσικών σημείων

1. Αυθαίρετο του σημείου

2. Γραμμικότητα του σημαίνοντος (αλλά και 
ιεράρχηση γραμματικών μονάδων)

3. Αμετάβλητο και μεταβλητό του σημείου

4. Ασυνέχεια (δυαδικότητα) των γλωσσικών 
μονάδων 

10



Γλωσσικά σημαίνοντα και ιδέες
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Α

Β Γ
σημαίνον                           αντικ. αναφοράς

ιδέα



H διπλή άρθρωση του λόγου

α' β'

σημεία φωνήματα
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(André Martinet,  Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας, 9-11, σημεία = «μονήματα»)



ΤΠΕ (→ Ενδιάμεσες εξετάσεις)
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Πόσες αρθρώσεις;
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https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Ukraine


Πόσες αρθρώσεις;
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Πόσες αρθρώσεις;
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Πόσες αρθρώσεις;
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Συστήματα (αλφαβητικής) γραφής
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σημαινόμενο

σημαίνον

σημαινόμενο

σημαίνον



Πόσες αρθρώσεις;
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https://www.google.com/search?q=jasper+johns&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBs2n3dDqABXSTmn-_7fQobc-t5oTw:1646596090498&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=B--bHlw-wVoAlM%252C09gmUHxSB9ePDM%252C_%253BiBtORQthfYOxvM%252C1d-ixCN6nQnIaM%252C_%253BNxIjUflDCTvlOM%252C6VqZBZ6kCTXmzM%252C_%253BFYpLgFaPC6sCLM%252CGx4zHcWEG833SM%252C_&usg=AI4_-kQpuWyPwGBLMZGgUMjer2ccHn7ZvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjx5L-4oLL2AhX3SvEDHYyLCAsQ_h16BAhBEAE#imgrc=B--bHlw-wVoAlM


Συστήματα (αλφαβητικής) γραφής
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σημαινόμενο

σημαίνον

σημαινόμενο

σημαίνον

α, β, γ …

/a, v, γ, j …/



Σχολιάστε (→ Τελικές εξετάσεις)

«Νοηματική» γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το 
«σημαίνον», δηλαδή η λέξη, και το «σημαινόμενο», δηλαδή αυτό 
που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση, έννοια), έχουν 
μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ «σημειολογική» είναι η γλώσσα 
στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το α «πράγμα» (σημαινόμενο) 
εννοείται με το α (σημαίνον). Π.χ. δημοκρατία: δήμος=λαός+κρατώ 
/ democracy […] Με άλλα λόγια, η [ε]λληνική είναι η μόνη γλώσσα 
της οποίας οι λέξεις έχουν «πρωτογένεια», ενώ σε όλες τις άλλες οι 
λέξεις είναι συμβατικές, δηλαδή σημαίνουν κάτι απλά επειδή έτσι 
συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων που τ[ις] χρησιμοποιούν.[…] Οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την [ε]λληνική [γ]λώσσα «μη 
οριακή», δηλαδή ότι μόνο σε αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι[’] αυτό 
είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η 
Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο 
στην ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που 
χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να 
προχωρήσει. (παρόμοιο κείμενο σε πολλές ιστοσελίδες)
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https://www.sarantakos.com/language/hquest2.html


Απαντήστε

Η μέλισσα διαθέτει την ικανότητα να μεταδίδει με τις κινήσεις της στις άλλες 
μέλισσες λεπτομερείς πληροφορίες για την προέλευση, την ποσότητα και 
τον ακριβή προσανατολισμό της τροφής που έχει ανακαλύψει. Με τον 
κυκλικό χορό στον οποίο εναλλάσσονται αριστερές και δεξιές στροφές (Σχ. 
1) η μέλισσα δηλώνει ότι η τροφή βρίσκεται κοντά στην κυψέλη, ενώ με τον 
οκτώσχημο χορό (Σχ. 2), όταν η τροφή βρίσκεται μακριά, δηλώνει την 
κατεύθυνση προς την πηγή (σε σχέση με τον ήλιο), την ποιότητα της γύρης 
(με τη ζωηρότητα των κινήσεών της), την απόσταση (με τον αριθμό των 
στροφών) κ.ά. 

Σχ. 1 Σχ. 2

Τι είδους σημεία χρησιμοποιούν οι μέλισσες; Πόσες αρθρώσεις έχει 
ο κώδικάς τους;
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https://www.youtube.com/watch?v=-7ijI-g4jHg


Συμβάσεις;

» ποιος έχει 
ερώτηση;

» ποιος/α, ο/η …

» κυρίες, κύριοι …

» ο/η βουλευτής

» η βουλεύτρια

» η βουλευτίνα

» οι φοιτητές/ριες

» οι φοιτητ@

» τα φοιτητά

» …
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Για μελέτη

» F. de Saussure, Μαθήματα Γενικής 
Γλωσσολογίας, 99 κ.ε., για τη φύση του 
γλωσσικού σημείου.

» L. Prieto, Μηνύματα και σήματα, 223-236, για 
ταξινομήσεις των σημειωτικών κωδίκων. 

» A. Martinet, «Η διπλή άρθρωση του λόγου». 

» É. Benveniste, «Η φύση του γλωσσικού 
σημείου».

https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.ph
p?course=MEDIA221&openDir=/54e22545Zq7Q
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https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=MEDIA221&openDir=/54e22545Zq7Q
https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=MEDIA221&openDir=/54e22545Zq7Q


Προσεχώς
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