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Σην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο καο αιιειεπίδξαζεο ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ιόγν γηα λα 

θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, δειαδή επηηεινύκε γισζζηθέο πξάμεηο, όπσο είλαη νη 

ππνζρέζεηο, νη παξαθιήζεηο, νη εληνιέο, νη επραξηζηίεο, νη απνινγίεο θιπ. Αληίζεηα 

κε ηελ θξαηνύζα γισζζνινγηθή άπνςε ηεο επνρήο όηη ε γισζζηθή ζεκαζία 

εμαληιείηαη ζηελ πεξηγξαθηθή δπλαηόηεηα ηεο γιώζζαο, ν J. L. Austin, ζε κηα ζεηξά 

δηαιέμεσλ ην 1955 ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard ησλ ΗΠΑ, ραξαθηήξηζε ηελ 

άπνςε απηή σο πεξηγξαθηθή πιάλε θαη αλέδεημε ηνλ δηαπξνζσπηθό θαη θνηλσληθό 

ξόιν πνπ ππεξεηεί ε ρξήζε ηεο γιώζζαο θαηά ηελ επηθνηλσλία. Υπνζηήξημε δε όηη 

παξάιιεια κε ηα δηαπηζησηηθά εθθσλήκαηα [constativeutterances], όπσο, π.ρ. Η γάηα 

είλαη ζην ραιί, πνπ πεξηγξάθνπλ κηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ, ππάξρνπλ θαη ηα 

επηηειεζηηθά, κέζσ ησλ νπνίσλ ε νκηιήηξηα θάλεη θάηη. Π.ρ. κε ην 

εθθώλεκαΕπραξηζηώ γηα ηα ινπινύδηα, ε νκηιήηξηα επραξηζηεί ηνλ αθξναηή γηα ην 

δώξν ηνπ, ή κε ην Υπόζρνκαη λα ην ζπκεζώ δίλεη κηα ππόζρεζε. Η θαηεγνξία ησλ 

επηηειεζηηθώλ εθθσλεκάησλ ζπρλά ζπλδέεηαη κε κηα θνηλσληθή ζύκβαζε, νπόηε ην 

εθθώλεκα έρεη εμαηξεηηθά ζπκβαηηθό ραξαθηήξα, όπσο π.ρ. ην Βαπηίδεηαη ε δνύιε ηνπ 

Θενύ Θενδώξα θαηά ην ζξεζθεπηηθό κπζηήξην ηεο βάπηηζεο επηηειεί θαη ηελ πξάμε 

ηεο βάπηηζεο από ηνλ ηεξέα. 

Οη γισζζηθέο πξάμεηο επηηεινύληαη ξεηά όηαλ ε νκηιήηξηα ρξεζηκνπνηεί κηα 

γισζζηθή έθθξαζε, ξεκαηηθή θπξίσο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε πνπ επηηειείηαη, 

όπσο είλαη ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο ππόζρνκαη ζην παξάδεηγκα Υπόζρνκαη λα ην 

ζπκεζώ. Η ππόζρεζε επηηειείηαη θαη ππόξξεηα αλ ε νκηιήηξηα πεη Θα ην ζπκεζώ 

νπσζδήπνηε ζηελ θαηάιιειε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ηα 

δύν εθθσλήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία ή επηθνηλσληαθή βαξύηεηα. Αμίδεη εδώ λα 

ζεκεηώζνπκε όηη ην δεύηεξν εθθώλεκα, ζε κηα δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, 

ζα κπνξνύζε λα πεξηγξάθεη κηα κειινληηθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ, ζα κπνξνύζε 

δειαδή λα ραξαθηεξηζηεί σο δηαπηζησηηθό, παξά επηηειεζηηθό. Γηα ηνλ ιόγν απηό ν 

Austin, ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, ππνζηήξημε όηη θαη ηα δηαπηζησηηθά εθθσλήκαηα 

απνηεινύλ κηα θαηεγνξία ησλ επηηειεζηηθώλ, κε ηελ έλλνηα όηη θαη ην λα πεξηγξάθεη, 

λα βεβαηώλεη ή λα δειώλεη θάηη ε νκηιήηξηα, είλαη θαη απηό έλα είδνο γισζζηθήο 

πξάμεο. Επνκέλσο, θαηά ηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο, ε δηάθξηζε κεηαμύ δηαπηζησηηθώλ 

θαη επηηειεζηηθώλ εθθσλεκάησλ εγθαηαιείθζεθε. 

Σην πιαίζην ηεο εμέιημεο απηήο ν Austin ππνζηήξημε όηη θάζε εθθώλεκα, σο έθθξαζε 

κηαο γισζζηθήο πξάμεο, επηηειεί επί ηεο νπζίαο, ηξία δηαθνξεηηθά είδε πξάμεσλ: (α) 

ηε ιεθηηθή πξάμε [locutionaryact], δει. έλα εθθώλεκα κε ζεκαζία. Τν όηη ε 

νκηιήηξηα ιέεη θάηη πνπ έρεη γισζζηθή ζεκαζία ζπληζηά από κόλν ηνπ κηα πξάμε, ηε 

ιεθηηθή, (β) ηελ πξνζιεθηηθή πξάμε [illocutionaryact], δει. ηελ πξάμε πνπ επηηειεί ε 

νκηιήηξηα ελώ ιέεη θάηη. Π.ρ. όηαλ ε νκηιήηξηα ιέεη Θα ην ζπκεζώ νπσζδήπνηε, ην 

εθθώλεκά ηεο «κεηξάεη» σο ππόζρεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, ελώ ζε κηα 

άιιε κπνξεί λα «κεηξάεη» σο πξόβιεςε. Τν πώο «κεηξάεη» έλα εθθώλεκα απνηειεί 

ηελ πξνζιεθηηθή ηζρύ/δύλακή ηνπ [illocutionaryforce], θαη (γ) ηελ απνιεθηηθή πξάμε, 

δει. ηελ πξάμε πνπ επηηειεί ε νκηιήηξηα κε ην λα ιέεη θάηη ην νπνίν επηθέξεη θάπνηεο 

ζπλέπεηεο ή απνηειέζκαηα ζηα αηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο ή ηηο πξάμεηο ηνπ αθξναηή ηεο. 
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Π.ρ. ην εθθώλεκα Η ζνύπα θαίεη κπνξεί λα επηηειέζεη ηελ απνιεθηηθή πξάμε ηεο 

θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαλάισζήο ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, αιιά κπνξεί θαη 

όρη. Ελώ ε ιεθηηθή θαη, θπξίσο, ε πξνζιεθηηθή πξάμε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

πξόζεζε ηεο νκηιήηξηαο (δει. ηί επηδηώθεη λα θάλεη), ην απνηέιεζκα ηεο απνιεθηηθήο 

πξάμεο δελ εκπίπηεη ζηνλ έιεγρό ηεο. 

Αλαγθαίνο όξνο γηα ηελ θαηαλόεζε ελόο εθθσλήκαηνο είλαη λα αλαγλσξίζεη ν 

αθξναηήο ηελ πξνζιεθηηθή ηζρύ/δύλακε ηνπ βάζεη ησλ ζπλζεθώλ επηηπρίαο [felicity 

conditions] πνπ απηή πξνϋπνζέηεη. Π.ρ. πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρή επηηέιεζε ηεο 

γισζζηθήο πξάμεο ηεο βάπηηζεο (Βαπηίδεηαη ε δνύιε ηνπ Θενύ Θενδώξα) είλαη ην 

παηδί λα κελ έρεη ήδε όλνκα, ν νκηιεηήο λα είλαη ηεξέαο θαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη λα είλαη ε πξνβιεπόκελε ζηνλ θαηάιιειν ρώξν θιπ. Γηα ηελ επηηπρή 

επηηέιεζε ηεο δηαηαγήο Πάξε ηα ςώληα από ην απηνθίλεην πξέπεη ε νκηιήηξηα λα 

επηζπκεί ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, ν αθξναηήο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηελ 

εθηειέζεη (π.ρ. λα κελ είλαη δηεηέο λήπην ή νιηθά αλάπεξνο άλζξσπνο) θαη, βεβαίσο, 

λα ππάξρνπλ ςώληα θαη απηνθίλεην, δηαθνξεηηθά ε εληνιή δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί. 

Γηα ηελ επηηέιεζε κεξηθώλ πξνζιεθηηθώλ πξάμεσλ απαξαίηεηε είλαη ε πξνζιεθηηθή 

πηνζέηεζή ηνπο [illocutionaryuptake] από ηνλ αθξναηή. Π.ρ. όηαλ ε νκηιήηξηα 

ζηνηρεκαηίδεη ιέγνληαο Πάσ ζηνίρεκα 10 επξώ όηη πάιη ζα αλαβάιεηο ηνλ νδνληίαηξν, 

ην ζηνίρεκα δελ ηζρύεη αλ ν αθξναηήο δελ απαληήζεη Εληάμεη ή Τν πάσ ή Μέζα. 

Επεηδή ν Austin επηθέληξσλε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο επηηειεζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

έλα ηειεηνπξγηθό ραξαθηήξα, επηζπκώληαο έηζη λα ηνλίζεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο γισζζηθήο ζεκαζίαο, ζεώξεζε όηη απηέο είλαη θνηλσληθά ζπκβαηηθέο θαη ε ηζρύο 

ηνπο άκεζα αλαγλσξίζηκε από ηνλ αθξναηή, όπσο π.ρ. ζην παξάδεηγκα ηεο βάπηηζεο. 

Η ζπκβαηηθόηεηα ηεο πξνζιεθηηθήο ηζρύνο ζπλδέεηαη επίζεο κε ηε γισζζηθή κνξθή: 

νη θαηαθαηηθέο / απνθαηηθέο πξνηάζεηο ζπλήζσο έρνπλ ηελ ηζρύ ηεο δήισζεο (π.ρ. Η 

γάηα είλαη ζην ραιί), νη εξσηεκαηηθέο έρνπλ ηελ ηζρύ ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 

(π.ρ. Τί ώξα είλαη;), νη πξνζηαθηηθέο έρνπλ ηελ ηζρύ ηεο εληνιήο (π.ρ. Πάξε ηα ςώληα 

από ην απηνθίλεην). Ωζηόζν, δελ ππάξρεη ζρέζε έλα-πξνο-έλα κεηαμύ γξακκαηηθήο 

δνκήο θαη πξνζιεθηηθήο ηζρύνο ελόο εθθσλήκαηνο. Π.ρ. Η γάηα είλαη ζην ραιί έρεη 

ηελ ηζρύ ηεο πξνεηδνπνίεζεο ζε κηα πεξίζηαζε όπνπ κηα βξώκηθε θαη άξξσζηε γάηα 

βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα παλάθξηβν ραιί. Τη ώξα είλαη; έρεη ηελ ηζρύ ηεο επίθξηζεο αλ 

εθθσλείηαη από ηνλ γνληό εθήβνπ όηαλ απηόο επηζηξέθεη ζπίηη ηνπ ηηο πξώηεο πξσηλέο 

ώξεο. Πάξε έλα ζνθνιαηάθη έρεη ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο, θαη όρη ηεο εληνιήο, ζηελ 

αλάινγε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. 

Η παξαπάλσ ζπδήηεζε ζπλδέεηαη κε ηε δηαπίζησζε όηη νη γισζζηθέο πξάμεηο 

κπνξνύλ λα έρνπλ επζεία θαη πιάγηα πξνζιεθηηθή ηζρύ [direct/ indirectillocution]. Π.ρ. 

ε επζεία πξνζιεθηηθή ηζρύο ηνπ εθθσλήκαηνο Τί ώξα είλαη, όπσο ζπδεηήζεθε 

παξαπάλσ, είλαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, ελώ ε πιάγηα είλαη ε επίθξηζε. Ωζηόζν 

απηή ε εμέιημε ηεο ζεσξίαο ησλ γισζζηθώλ πξάμεσλ, γηα ηελ νπνία θπξίσο 

ππεύζπλνο είλαη ν Searle (1969), εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζηελ πξόζεζε ηεο νκηιήηξηαο 

λα επηηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή πξάμε παξά ζηελ θνηλσληθή θαη γισζζηθή 

ζύκβαζε πνπ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηειεζζεί ε πξάμε απηή. Η έλλνηα ηεο 

πξνζεηηθόηεηαο , θαζώο θαη ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ηνπ ηί ιέεη ε νκηιήηξηα από ην ηί 

ελλνεί, κειεηάηαη εθηελέζηεξα ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπλνκηιηαθνύ 

ππνλνήκαηνο ηνπ Grice (1975). 

Σ. Μαξκαξίδνπ 
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