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Το πρόβληµα της ενότητας της πρότασης1 

 

Το πρόβληµα της προτασιακής ενότητας αφορά στο σηµασιολογικό ερώτηµα πώς 

συνδέονται και συγκροτούν ενότητα τα συστατικά µέρη µιας πρότασης κατά τρόπο που 

επιτρέπει την παραγωγή νοήµατος και καθιστά την πρόταση φορέα τιµής αλήθειας και 

ψεύδους. Το πρόβληµα της ενότητας της πρότασης ιστορικά ιχνηλατείται στην 

αρχαιότητα και το µεσαίωνα, όταν  συνδέθηκε µε το γενικότερο αίτηµα να εξηγηθεί 

φιλοσοφικά η φύση των καθόλου και τα συνακόλουθα ερωτήµατα που ανακύπτουν από 

τη δυσκολία να εξηγηθεί η σχέση, η «ενότητα» µεταξύ ενός καθόλου και των 

καθεκάστων του. 

 

Το πρόβληµα της ενότητας της πρότασης φαίνεται ότι ανακύπτει εκ νέου στο πλαίσιο 

της αναλυτικής φιλοσοφικής παράδοσης, όπως αυτή τουλάχιστον θεµελιώθηκε από τους 

Frege, Moore και Russell, και συνδέεται µε τον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται στην 

αναλυτική φιλοσοφία η έννοια της πρότασης. Στην αναλυτική φιλοσοφία η πρόταση 

συνιστά το νόηµα των γλωσσικών προτάσεων, το αντικείµενο γνωσιακών στάσεων, 

όπως είναι η πεποίθηση. Η πρόταση αποτελεί ένα είδος σύνθετης οντότητας η οποία 

συνίσταται από συστατικά µέρη ή νοήµατα τα οποία συνδέονται µε ένα είδος σχέσης 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόταση στο σύνολό της να φέρει τιµή αλήθειας,  να 

επιδέχεται αποτίµηση, µε άλλα λόγια, ως προς την αλήθεια ή το ψεύδος, ή και κάποια 

τροπικά χαρακτηριστικά, αν κανείς θεωρεί ότι υπάρχει τροπική αλήθεια διακριτή από 

την απλή αλήθεια, που να είναι κάτι κατ’ ανάγκην ή ενδεχοµενικά αληθές. Στο ίδιο 

πλαίσιο, η πρόταση επίσης φαίνεται να έχει  µια αντικειµενική πραγµατικότητα 

ανεξάρτητη από το νοούν υποκείµενο. Ενδεικτικά παρατίθενται αποσπάσµατα (1,2,3) 

των Moore, Frege και Russell: 

 

(1) G. E. Moore, “The Nature of Judgment”, Mind, New Series, VoL 8, No 30, (Apr. 

1899), 176-193 […] With this, then, we have approached the nature of a proposition or 

judgment. A proposition is composed not of words, nor yet of thoughts, but of concepts. 

Concepts are possible objects of thought; but that is no definition of them. It merely states that 

they may come into relation with a thinker; and in order that they may do anything, they 

                                                
1 Ως «πρόταση» (ή «προτασιακό περιεχόµενο», το νόηµα, οι φρεγκιανές σκέψεις) αποδίδεται ο όρος 
«proposition», ενώ ο όρος «sentence» αποδίδεται ως «γλωσσική πρόταση».  Με αυτή την έννοια, οι 
γλωσσικές προτάσεις εκφράζουν προτάσεις, δηλαδή νοήµατα. 
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must already be something. It is indifferent to their nature whether anyone thinks them or 

not. They are incapable of change; and the relation into which they enter with the knowing 

subject implies no action or reaction. It is a unique relation which can begin to cease with a 

change in the subject; but the concept is neither cause nor effect of such a change. The 

occurrence of the relation has, no doubt, its causes and effects, but these are to be found only 

in the subject. (¶ 9) It is  of such entities as these that a proposition is composed. In it certain 

concepts stand in specific relations with one another. And our question now is, wherein a 

proposition differs from a concept, that it may be either true or false. (¶ 10)  

 

(2) G. Frege, “The Thought: A Logical Inquiry”, Mind, VoL LXV, No 259, (July, 1956),  289-

311. […] So the result seems to be; thoughts are neither things of the' outer world nor ideas. A third 

realm must be recognized. What belongs to this corresponds with ideas, in that it cannot be perceived 

by the senses. but with things. in that it needs no bearer to the contents ", of whose consciousness to 

belong. Thus the thought, for example, which we expressed in the Pythagorean theorem is timelessly 

true, true independently of whether anyone takes it to be true. It needs no bearer. It is not true for the 

first time when it is discovered, but is like a planet which, already before anyone has seen it, has been in 

interaction with other planets. 

 

G. Frege, “On Sense and Reference”, (1892) στο Translations From the Philosophical 

Writings of Gottlog Frege, edited by Peter Geach and Max Black, Oxford: Basil Blackwell 

Oxford, 1960, σ. 64. […] Subject and predicate (understood in the logical sense) are indeed elements 

of thought; they stand on the same level for knowledge. By combining subject and predicate, one 

reaches only a thought, never passes from sense to reference, never from a thought to its truth value. 

 

(3) B. Russell, Principles of Mathematics, (1903), London and New York: Routledge, 2010, σ. 

50,51.    54. The twofold nature of the verb, as actual verb and as verbal noun, may be expressed, if all 

verbs are held to be relations, as the difference between a relation in itself and a relation actually 

relating. Consider, for example, the proposition “A differs from B”. The constituents of this 

proposition, if we analyse it, appear to be only A, difference, B. Yet these constituents, thus placed side 

by side, do not reconstitute the proposition. The difference which occurs in the proposition actually 

relates A and B, 
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whereas the difference after analysis is a notion which has no connection with A and B. It may be said 

that we ought, in the analysis, to mention the relations which difference has to A and B, relations 

which are expressed by is and from when we say “A is different from B”. These relations consist in the 

fact that A is referent and B relatum with respect to difference. But “A, referent, difference, relatum, 

B” is still merely a list of terms, not a proposition. A proposition, in fact, is essentially a unity, and 

when analysis has destroyed the unity, no enumeration of constituents will restore the proposition. The 

verb, when used as a verb, embodies the unity of the proposition, and is thus distinguishable from the 

verb considered as a term, though I do not know how to give a clear account of the precise nature of the 

distinction. 

 

Μία πρώτη διατύπωση του προβλήµατος της ενότητας της πρότασης βρίσκουµε στον 

Russell. Στο «Principles of Mathematics» (1903),2 στο κεφάλαιο µε τίτλο «Proper names, 

Adjectives and Verbs» ο Russell επιχειρεί τη µελέτη της φιλοσοφικής γραµµατικής που 

είναι ικανή να διαφωτίσει πολύ περισσότερο τα φιλοσοφικά ζητήµατα. Αφετηρία του 

είναι η θέση ότι κάθε λέξη που εµφανίζεται σε µία γλωσσική πρόταση θα πρέπει να έχει 

κάποιο νόηµα. Στην παράγραφο 54 επιχειρεί την ανάλυση της πρότασης «Το Α διαφέρει 

από το Β». Σύµφωνα µε τον Russell, αν αναλύσουµε την πρόταση αυτή στα συστατικά 

της µέρη, αυτό που προκύπτει είναι µία συµπαράταξη συστατικών, ένα είδος καταλόγου: 

Α, διαφορά, Β. Η πρόταση αποτελεί µία ενότητα και, όταν η ανάλυση διαλύσει την 

ενότητα, καµία απαρίθµηση συστατικών  δεν θα επανακτήσει την ενότητα. Μετά την 

ανάλυση της πρότασης, η διαφορά είναι κάτι που δεν έχει κανένα σύνδεσµο µε το Α και 

το Β. 

 

Η λύση που προτείνει ο Russell: Ο Russell επιχειρεί να απαντήσει µε µία διάκριση την 

οποία πολύ γρήγορα ο ίδιος θα αναιρέσει και αφορά στη διττή λειτουργία του ρήµατος, 

το ρήµα, δηλαδή, θεωρούµενο ως όρος της πρότασης και το ρήµα ως στοιχείο το οποίο 

συνδέει τα συστατικά της πρότασης:  σύµφωνα µε αυτή τη θέση, το ρήµα αναλαµβάνει 

αυτόν τον ενεργητικό ρόλο στην πρόταση, να συνδέει ενεργεία τα συστατικά µέρη της: · 

στο παράδειγµα του Russell, το ρήµα «διαφέρει» είναι αυτό το οποίο ενεργεία συνδέει το 

Α και το Β. 

 

Η λύση που προτείνει ο Frege: Η διάκριση µεταξύ κορεσµένων και ακόρεστων 

συνιστωσών του νοήµατος: τα κατηγορήµατα, οι σχέσεις ή «έννοιες» (concepts) 

                                                
2 B. Russell, Principles of Mathematics, London and New York: Routledge, 2010, σελ. 43-53. 
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εκφράζουν κάτι ακόρεστο και είναι συναρτησιακής φύσης, ενώ τα αντικείµενα (objects) 

συνιστούν κορεσµένες οντότητες και αναφέρονται σε έναν ενικό όρο. Όταν τα κενά των 

συναρτησιακής φύσης κατηγορηµάτων συµπληρώνονται µε ονόµατα, δηλαδή µε 

κορεσµένες οντότητες, τότε εξασφαλίζεται η ενότητα της πρότασης. 

 

Τα τελευταία χρόνια εµφανίζονται στη βιβλιογραφία διάφορα σύγχρονα εγχειρήµατα 

επίλυσης του προβλήµατος της προτασιακής ενότητας. Φαίνεται ότι το πρόβληµα της 

ενότητας της πρότασης mutatis mutandis καθίσταται κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης 

µιας θεωρίας νοήµατος. Μεταξύ αυτών των εγχειρηµάτων, χαρακτηριστικά είναι αυτά 

τα οποία επιδιώκουν να συνταιριάξουν τυπικές σηµασιολογικές και πραγµατολογικές 

θεωρίες µε µια θεωρία νοήµατος ή εµπίπτουν µόνο στο πεδίο πραγµατολογικών 

θεωριών. Δύο από αυτές, η θεώρηση του Peter Hanks και η θεώρηση της Martha Gibson 

παρουσιάζονται και εξετάζονται κριτικά. 

 

Η θεώρηση του Peter Hanks:3  

 

Αφετηρία για τη θεωρία πρότασης που οικοδοµεί ο Χανκς είναι ότι οι προτάσεις 

είναι τύποι ή αφαιρέσεις συγκεκριµένων οµιλιακών ενεργηµάτων. Στις συνήθεις θεωρίες 

που έχουµε για τα οµιλιακά ενεργήµατα διακρίνεται η ισχύς ενός ενεργήµατος (force)  

από το περιεχόµενο (content) του ενεργήµατος, υπό την επίδραση, κατά τον Ηanks, της 

φρεγκιανής διάκρισης περιεχοµένου-ισχύος. Έτσι, στη συνήθη ανάλυση των οµιλιακών 

ενεργηµάτων διακρίνουµε το περιεχόµενο του οµιλιακού ενεργήµατος και την ισχύ του 

ενεργήµατος, η οποία ανάλογα µε το είδος της, βεβαίωση, ερώτηση ή προσταγή, δρα επί 

του περιεχοµένου. Ο Χανκς απορρίπτει αυτή την παραδοσιακή θεώρηση των οµιλιακών 

ενεργηµάτων, στη βάση της οποίας εντοπίζεται, σύµφωνα µε τον Hanks, η φρεγκιανή 

διάκριση περιεχοµένου-ισχύος, διότι, εάν τη δεχόταν, δεν θα µπορούσε να εξηγήσει πώς 

η πρόταση έχει ενότητα και αποτελεί έναν ενιαίο φορέα τιµής αλήθειας. Θεωρώντας την 

πρόταση ως τύπο ενεργήµατος, οµιλιακού ενεργήµατος, η πρόταση αποκτά ενότητα. 

 

[…] I am going to present the main problem for the Fregean picture of propositional content. This is 
the problem of the unity of the proposition. Properly understood, this is the problem of making sense of 
how propositions have truth conditions. […] I will begin to build a positive case for my alternative to 
the Fregean picture of propositional content. The basic explanatory element in this alternative is the 
concept of predication, understood as a kind of action that speakers perform in making judgments and 
assertions. It is because we perform these acts of predication that our judgments and assertions have 

                                                
3 P. Hanks, Propositional Content, Oxford: Oxford University Press, 2015. 
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truth conditions. Propositions are types of these actions, and they inherit their truth conditions from 
them. 
 
Η θεώρηση της M. I. Gibson:4 

 

H Gibson προτείνει µία πραγµατολογική εξήγηση της ενότητας των γλωσσικών 

προτάσεων (sentences) ή γλωσσικών εκφορών, στη βάση του νοήµατος κατά τον οµιλητή, 

η οποία αποστασιοποιείται από σηµασιολογικές και συντακτικές ερµηνείες.  Ζητούµενο 

για την Gibson είναι η εξήγηση της ενότητας της γλωσσικής πρότασης. Το ζήτηµα της 

ενότητας της πρότασης  (proposition), το οποίο αποτελεί και µέρους του τίτλου του έργου 

φαίνεται ότι ανάγεται και εξηγείται στη βάση της ενότητας της γλωσσικής πρότασης: αν 

και αυτό δεν αναφέρεται ρητά, η ενότητα της πρότασης ως νόηµα  µοιάζει να 

συναγάγεται από την ενότητα της γλωσσικής εκφοράς. Η γενική ιδέα αυτού του 

εγχειρήµατος είναι ότι η ενότητα της γλωσσικής πρότασης εδράζεται στην ενότητα της 

εκφοράς της εν λόγω πρότασης, η οποία εκφέρεται σε ορισµένη χωροχρονική περίσταση 

από έναν οµιλητή. Η εκφορά µιας γλωσσικής πρότασης αποτελεί ένα είδος οµιλιακού 

ενεργήµατος (speech act ή κατά την περιγραφή της Gibson “act of saying”) το οποίο 

συνίσταται από άλλα συστατικά ενεργήµατα. Σε γενικές γραµµές, αυτό που εξηγεί την 

ενότητα του οµιλιακού ενεργήµατος εξηγεί και την ενότητα της γλωσσικής πρότασης 

και είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα συστατικά ενεργήµατα διαπλέκονται εντός του 

πλαισίου στο οποίο επιτελούνται.  

Η πραγµατολογική διάκριση Υποκειµένου-Κατηγορήµατος που χρησιµοποιεί η 

Gibson, προκειµένου να εξηγήσει το ζήτηµα της ενότητας της γλωσσικής πρότασης είναι 

η εξής: σε µία απλή γλωσσική πρόταση της µορφής Υποκείµενο-Κατηγόρηµα, η 

γλωσσική έκφραση η οποία ταυτοποιεί το θέµα της πρότασης αποτελεί το 

πραγµατολογικό υποκείµενο, ενώ η γλωσσική έκφραση η οποία  δίνει µία νέα 

πληροφορία/λέει κάτι καινοφανές για το θέµα αυτό είναι το πραγµατολογικό 

κατηγόρηµα. Οι λειτουργίες αυτών των γλωσσικών εκφράσεων στο πλαίσιο µιας 

γλωσσικής πρότασης καθορίζονται, σε κάθε περίπτωση, από την οπτική και τις 

επιδιώξεις που ενδιαφέρουν τον οµιλητή. Το πραγµατολογικό υποκείµενο και το 

πραγµατολογικό κατηγόρηµα δεν συµπίπτουν κατ' ανάγκη µε τους αντίστοιχους 

γραµµατικούς όρους κατά την εκφορά µιας γλωσσικής πρότασης. Αυτό σηµαίνει ότι, 

όταν η  ίδια γλωσσική πρόταση εκφέρεται σε διαφορετικό πραγµατολογικό πλαίσιο, 

είναι δυνατόν να µεταβάλλεται η πραγµατολογική λειτουργία των συστατικών όρων της 
                                                
4 M. I. Gibson, From Naming to Saying The Unity of the Proposition, Oxford: Blackwell Publishing, 
2004. 
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γλωσσικής πρότασης: ό,τι προηγουµένως λειτουργούσε ως πραγµατολογικό υποκείµενο 

ενδέχεται σε ένα άλλο πλαίσιο να λειτουργεί ως πραγµατολογικό κατηγόρηµα και 

αντίστροφα. 

Επίκεντρο του εγχειρήµατος της Gibson είναι ότι η ενότητα της γλωσσικής 

πρότασης πρέπει να αναζητηθεί  στις διακριτές πραγµατολογικές ιδιότητες των 

συστατικών µερών της εκφοράς της γλωσσικής πρότασης, δηλαδή του υποκειµένου και 

του κατηγορήµατος, καθώς και στις µεταξύ τους αιτιακές εξαρτήσεις που 

αναπτύσσονται. 

 

From the point of view of the speaker, the function of the pragmatic predicate is to provide information 
about the referent of the pragmatic subject. If the speaker intends the utterance of the predicate to 
provide information about the referent, that constrains what will explain or cause the occurrence of the 
predicate. What explains the occurrence of that predicate should be determined by, dependent upon, 
what the referent is.[…]Rather, there is an interconnection between the explanations of the two 
utterances, the “tokenings” of the two expressions, the cause of the tokening of the predicate dependent 
upon the cause of the tokening of the subject. Thus, from the function of the pragmatic predicate, we 
can begin to find unity in the act of utterance – in the connection between the respective explanations 
of the tokenings of the two expressions – for the explanation of the predicate depends on that of the 
subject. This connection between the causes of the two utterances may explain why the expressions 
themselves manage to perform their different functions and why the whole utterance of which they are 
parts expresses a proposition. 
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