
έννοια [sense] 
Ο όρος χρησιµοποιείται συχνά ως συνώνυµος του ένταση (ή διάταση) και 
αντιπαρατίθεται προς τους όρους αναφορά και δήλωση: οι δύο τελευταίοι αφορούν τη 
σχέση του γλωσσικού σηµείου (µε τα αντικείµενα (καταστάσεις, γεγονότα, κλπ.) του 
εξωτερικού κόσµου, ενώ η έννοια αφορά είτε ενδογλωσσικές σχέσεις είτε τη σχέση 
του γλωσσικού σηµείου µε τον «τρόπο αναπαράστασής του» (Frege) είτε τη νοητική 
αντιπροσώπευση/αναπαράσταση [mental representation] των εξωγλωσσικών 
αντικειµένων. 

Η αρχική αντιπαράθεση των όρων έννοια και αναφορά ως των δύο βασικών 
συστατικών της σηµασίας µιας γλωσσικής έκφρασης αποδίδεται στον Frege (βλ. 
όµως και Βελούδη 2005 για τον εντοπισµό της διάκρισης ήδη από τους Στωϊκούς). Τα 
κλασικά παραδείγµατα από τη φιλοσοφία της γλώσσας, που χρησιµεύουν στο να γίνει 
αντιληπτή η διάκριση έννοιας και αναφοράς (όπως τις παρουσιάζει ο Frege), είναι ο 
Αυγερινός και ο Αποσπερίτης, ο νικητής στην Ιένα, και ο ηττηµένος στο Βατερλό. Και 
τα δύο µέλη κάθε ζεύγους στα παραδείγµατα αυτά αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο, 
έχουν δηλαδή την ίδια αναφορά. Συγκεκριµένα, οι δύο πρώτες εκφράσεις 
αναφέρονται στον πλανήτη Αφροδίτη, οι δύο επόµενες στο Ναπολέοντα. Αποτελούν 
όµως διαφορετικές, µη συνώνυµες αναφορικές εκφράσεις, έχουν δηλαδή διαφορετική 
έννοια. Αντίστοιχα, εκφράσεις όπως ο πρωτότοκος γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο 
εγγονός του Γεωργίου Παπανδρέου που έχει το ίδιο όνοµα µε τον παππού του, ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2005 είναι εκφράσεις µε την ίδια αναφορά αλλά 
διαφορετική έννοια, διαφορετικό τρόπο παρουσίασης ή οπτική θέασης του 
αντικειµένου αναφοράς . Ο Frege παρατηρεί επίσης ότι εκφράσεις µε την ίδια έννοια 
έχουν κατ' ανάγκην την ίδια αναφορά, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. 

Για τον Frege οι έννοιες δεν είναι ψυχολογικές οντότητες αλλά αντικειµενικές. Είναι 
(µαθηµατικές) συναρτήσεις και υπάρχουν στον κόσµο ανεξάρτητα από τον 
ανθρώπινο νου. Αντίθετα για τον Chomsky είναι εγγενή στοιχεία της ανθρώπινης 
νόησης, δοµηµένα έτσι ώστε να ορίζουν ένα σύνολο ατοµικών αληθειών. Με αυτό 
τον (µάλλον υπεραπλουστευτικό) τρόπο, µπορούµε να διακρίνουµε µεταξύ 
«αντικειµενιστικών»/«πραγµατιστικών» θεωριών από τη µια µεριά και 
«νοησιαρχικών»/ «εννοιοκρατικών» από την άλλη, και να διαχωρίσουµε τις 
προσεγγίσεις για τις οποίες η σηµασία, ακόµη και αν δεν εξισούται µε την αναφορά 
πάντως παραµένει εξωτερικό αντικείµενο, από αυτές στις οποίες η σηµασία είναι 
εσωτερικό, γνωσιακό/νοητικό αντικείµενο. 

Για τον Lyons (και µε βάση τον ευρωπαϊκό δοµισµό ) η έννοια µιας γλωσσικής 
έκφρασης είναι η σχέση της έκφρασης αυτής µε σηµασιολογικά συναφείς προς αυτήν 
εκφράσεις του ίδιου γλωσσικού συστήµατος , είναι δηλαδή καθαρά ενδογλωσσικό 
αντικείµενο. Αυτό σηµαίνει ότι η έννοια του όρου τραπέζι είναι το σύνολο των 
σηµασιολογικών σχέσεων µεταξύ του όρου αυτού και άλλων όπως τεχνητό 
αντικείµενο, καρέκλα, έπιπλο, κοµοδίνο κλπ. 

Για όσους σύγχρονους σηµασιολόγους δεν πρόσκεινται στην αντικειµενιστική 
προσέγγιση η έννοια είναι ένα είδος νοητικής αναπαράστασης: η έννοια του όρου 
τραπέζι είναι η νοητική αναπαράσταση του είδους αντικειµένου στο οποίο µπορούµε 
να αναφερθούµε µε τη λέξη τραπέζι. Παρ' όλες όµως τις ουσιαστικές διαφορές 



αντίληψης της έννοιας κατά θεωρία, οι περισσότεροι γλωσσολόγοι θα συµφωνούσαν 
µε παρατηρήσεις όπως οι ακόλουθες: 

• Η έννοια και η δήλωση (ή η αναφορά µε τη γενική έννοια του όρου) είναι 
αντιστρόφως ανάλογες ως προς το µέγεθος. Είναι δηλαδή προφανές ότι, όπως 
και να ορίσουµε την έννοια της λέξης τραπέζι και της λέξης έπιπλο, ισχύουν 
τα εξής: το σύνολο των αντικειµένων στα οποία µπορούµε να αναφερθούµε µε 
τον όρο έπιπλο είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των αντικειµένων στα οποία 
µπορούµε να αναφερθούµε µε τον όρο τραπέζι (τα τραπέζια αποτελούν 
υποσύνολο των επίπλων). Συγχρόνως, όσα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά 
(εννοιακά στοιχεία ή ιδιότητες) και αν αναγνωρίσουµε ως σηµαντικά για τον 
προσδιορισµό της έννοιας του όρου έπιπλο, θα είναι προφανώς λιγότερα από 
όσα θα χρειαστούµε για τον όρο τραπέζι, εφόσον η έννοια «έπιπλο» είναι 
γενικότερη από την έννοια «τραπέζι»: το τραπέζι έχει όλες τις ιδιότητες του 
επίπλου και κάποιες επιπλέον που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα έπιπλα.  

• Δεν υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα µεταξύ σηµασίας και έννοιας (ακόµη 
και στις εννοιοκρατικές θεωρίες): η σηµασία ενός γλωσσικού σηµείου έχει 
περίπλοκη δοµή και περιλαµβάνει περισσότερα από ένα εννοιακά στοιχεία, 
ενώ συγχρόνως υπάρχουν έννοιες που δεν είναι κωδικοποιηµένες γλωσσικά.  

Σηµειώνουµε τέλος ότι σε ορισµένα σηµασιολογικά συστήµατα η αντίληψη 
της σηµασίας µε όρους εννοιών χρησιµεύει στο να ερµηνεύεται άµεσα η 
γλωσσική συµπεριφορά των οµιλητριών (κατανόηση και παραγωγή λόγου) 
χωρίς να αναγκάζεται η θεωρία να προστρέχει σε «ενδιάµεσα» συστήµατα 
όπως η µαθηµατική λογική ή η θεωρία συνόλων (βλ. αληθειακές θεωρίες 
µοντέλου). Έτσι, ο όρος έννοια µπορεί να γίνει αντιληπτός ως γενικός όρος 
που ισοδυναµεί µε τη συνολική πληροφοριακή αξία της λέξης 
(συµπεριλαµβανοµένων υφολογικών (ύφος) και συγκινησιακών στοιχείων) µε 
τη δήλωση να αποτελεί εκείνο το τµήµα της έννοιας της λέξης το οποίο 
συµβάλλει στις αληθειακές ιδιότητες των ευρύτερων εκφράσεων (πρόταση) 
που περιέχουν τη λέξη αυτή.  
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