
                                       ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:  

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Κρατύλος,421 a-b: «ὄνομα: ὄν οὗ μάσμα ἐστίν» (ρήμα μαίομαι) 

 

                                               Δρ Ελένη Μαργαρίτου-Ανδριανέση 

 

« οι αρχές της οργάνωσης της γλώσσας  είναι    παγκόσμιες αντανακλάσεις των ιδιοτήτων του 

νου” (Νόαμ Τσόμσκυ, Μορφή και νόημα στις φυσικές γλώσσες, μτφρ. Μ. Μαρκίδης, Αθήνα 

1977, σ. 16) 

 

       Α.  ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ 

 

Η λέξη “μήλο”είναι το ίδιo φρούτο, αλλά απλώς μια αναφορά σε αυτό, που τελικά παραμένει πάντα 

συμβατική. 

 

« έχει γίνει κατάχρηση της λέξης “φιλοσοφία” στην καθημερινή γλώσσα. Αυτό οφείλεται ως ένα 

σημείο στην ευρύτητα της εφαρμογής της έννοιας την οποία δηλώνει η λέξη, που μας οδηγεί σε πολύ 

περισσότερες από μία “φιλοσοφίες”». 

 

Β. ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ 

 

« Η φιλοσοφία ενδιαφέρεται κυρίως για την σημασία που έχει ο κόσμος για μας». 

 

Η λέξη “λόγος” ήδη από την αρχαία εποχή είχε ένα πλήθος διαφορετικών σημασιών. Σημαίνει 

“ομιλία”, “συζήτηση”, “λέξη”, “διήγηση”, “λόγος” (με την έννοια του βγάζω λόγο), αλλά και την 

“δύναμη της διάνοιας”, την “λογική σκέψη”, την “αιτιολόγηση”, την “επιχειρηματολογία”, τον 

“λογισμό”, τον “λογαριασμό” κ.ά. 

 

Ειδική σημασία έχει η λογική, η οποία μας διδάσκει τις κατάλληλες μεθόδους για την διατύπωση 

έγκυρων επιχειρημάτων 

 

«Με ποια σημασία χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή τους όρους “ιδεαλισμός” και “ρεαλισμός”;» 

 

«Η φιλοσοφία θέλει να μάθει την σημασία που έχουν για μας οι γνώσεις μας στο σύνολό τους, και 

μάλιστα αν είναι γνώσεις πραγματικές ή μεταμφιεσμένη άγνοια!» (Φερνάντο Σαμπατέρ, Οι ερωτήσεις 

της ζωής, μτφρ. Κ. Φιλιππίδης, εκδ. Αίολος, Αθήνα,  2003, σ. 21) 

 

«ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο είναι ζωτικής σημασίας». 

 

«Είναι μεγάλη η σημασία των αρετών για την ζωή μας.» 

 

«Η σημασία της τέχνης στην ζωή μας.» 

 

«Σημασία μεγάλη έχει  η δυνατότητα αλτρουιστικής συμπεριφοράς» 

 

«Κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας μεμονωμένης πεποίθησης φαίνεται να έχει μικρότερη 

σημασία.»(W.V. Quine, J.S. Ullian, Ο ιστός της πεποίθησης, μτφρ. Εύα Αγαλοπούλου, εκδ. Leader 

Books, Αθήνα 2002, σ. 17) 

 

 

Γ. ΤΟ ΝΟΗΜΑ 

 

« Αυτό που λες δεν έχει νόημα». 

 

Είναι δυνατόν να αποδώσετε κάποιο 

νόημα στις παρακάτω φράσεις; Αν ναι, 

ποιο είναι αυτό; Αιτιολογήστε την 

άποψή σας. 

α. Γεωμετρικό μπάνιο 

β. Ανθρωποφάγα τετράπλευρα 

γ. Κοιμισμένοι ναοί 



δ. Ωραίες εξισώσεις 

ε. Βαρετοί αριθμοί 

στ. Ακόλαστα τραπέζια 

ζ. Τυφλή δικαιοσύνη 

 

Με ποιο νόημα χρησιμοποιείται η λέξη "ξέρω" σε καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις; 

α. Ξέρω τι θέλω. 

β. Μόνον αυτός ξέρει τις προθέσεις 

του. 

γ. Ένας θεός ξέρει τι σχεδιάζει ακόμη 

να κάνει! 

δ. Ξέρεις τι λες; 

 

Πώς ξέρω εγώ ότι δύο άνθρωποι σκέφτονται το ίδιο πράγμα, όταν 

και οι δυο τους λένε πως πιστεύουν στον Θεό; […] Είναι η πράξη που δίνει στις λέξεις το νόημά 

τους". (Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, Πολιτισμός και αξίες, μτφρ. Μ. Δραγώνα-Μονάχου, Κ. Κωβαίος, 

Αθήνα 1986, σ. 127-128) 

 

«H πραγματική δυσκολία είναι να αποκτήσει νόημα η απόδοση ουσιωδών υποκειμενικών 

καταστάσεων σε κάτι που ανήκει στην αντικειμενική τάξη πραγμάτων» (Τhomas Nagel, Η θέα από το 

πουθενά, μτφρ. Χ. Σταματέλος, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2000, σ. 56-57)  

 

«Η καταδίκη αντικοινωνικών πράξεων και η περιχαράκωση του “ευ ζην”, μιας ζωής που να έχει 

νόημα, αποτελούν σταθερές της ηθικής πράξης”. 

(Μ. Δραγώνα-Μονάχου, Σύγχρονη ηθική φιλοσοφία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1994, σ. 51) 

 

 

«Έχει νόημα αυτό το ερώτημα…Έχει νόημα η άρνησή σου…» 

 

 

Δ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ (ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Κρατύλος,421 b 3: «ἀλήθεια: θεία οὖσα ἄλη=κίνηση», αντίθετη προς 

τους «κοιμισμένους» πολλές φορές ανθρώπους. Το ὄν υπ’ αυτήν την έννοια είναι το ἰόν= το 

κινούμενο) 

 

ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ: «Η αλήθεια έχει να κάνει με τον νου, παρά σε προτάσεις που έχουν να κάνουν με την 

εμπειρία και τον εξωτερικό κόσμο.» 

 

“ Ζούμε σε έναν κόσμο πραγματικοτήτων, οι οποίες μπορεί να είναι απείρως χρήσιμες ή απείρως 

επιβλαβείς. Παραστάσεις που μας διευκρινίζουν ποιες από αυτές μπορούμε να προσδοκούμε ότι 

θεωρούνται αληθείς σε αυτή την πρωταρχική σφαίρα της επαλήθευσης. Αλήθεια” είναι το όνομα για 

οποιαδήποτε παράσταση θέτει την διαδικασία επαλήθευσης σε κίνηση “χρήσιμη”,  είναι το όνομα για 

την ολοκληρωμένη λειτουργία της στην εμπειρία. (Ουίλιαμ Τζέιμς, Πραγματισμός, μτφρ. Χ. 

Σταματέλος, Αθήνα 2006, σ. 196-197) 

 

«αυτός είναι ένας αληθινός πίνακας του Πικάσο»   

«θα σου μαγειρέψω τον αληθινό μουσακά» 

 «αυτό που σου περιέγραψα ήταν ένα αληθινό πλοίο» 

 

«Η αληθινή σημασία της λέξης “δημοκρατία” είναι...» 

 

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

►«Το παλιό ρόδο υπάρχει μόνο ως όνομα, κρατάμε γυμνά ονόματα.» 

(Ουμπέρτο Έκο, Το όνομα του ρόδου, μτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, Αθήνα 1985, σ. 657) 

 

► «ούτε η λέξη, ούτε η εικόνα του αντικειμένου μπορούν να μας διαβεβαιώσουν ότι το αντικείμενο 

υπάρχει πραγματικά». 


