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THΣ NEAΣ EΛΛHNΙKHΣ*

MΑPΙA ΑNTΩNΙOY

The aim of this article is to study the verbal form of parakeimenοs A' in Modern Greek.
Within the framework of the theory of enunciation, we are going to try to shorry that this
verbal form is one that always establishes a connection betιγeen the process arrd the origin
of the enunciation. More precisely, it expresses a process that took place in the past and

continues to interest the subject of the enunciation. Ιt is, therefore, different from the
aorist, which expresses the "fait absolut".

1.

Eιοαγωγιi

Στ61og τoυ dQθQoυ αυτoιi εiναι γα εξετασει τo Qηματιχ6 τfπo τoυ παQαχεtμ6γoυ Α' τηζ N6αE Eλληνιxηg. Στηqιξoμενoι στo πλαισto τηζ Θεωq[,αg των Λε-

Διεργαοιιbν τoυ Καθηγητη Antoine Culioli, θα πρooπαθηooυμε να δε(,_
o εν λ6γω ρηματιx6E τfπoE διενεργεi, πd,ντoτε μ(,α οιiνδεοη μεταξι1
πωζ
ξουμε
(procδs) χαι τηζ oτιγμηg εxφοqdg τoυ λ6γoυ (le moment de
διαδιχασιαS
τηE
l'dnonciation). Eιδιπ6τεQα, εχφQdξει πdντα μ(,α διαδιπαoiα, η οπoLα 6λαβε
xιbQα στo παQελθ6γ xαι εξαxoλoυθε(, να ενδιαφ6qει τo υπoχεi,μενo εxφogαg
(τoν oμυλητη). Πρoxriπτει πωζ o παQαχεiμενog διαφ6ρει απ6 τoν α6ριoτo, o
oπolog εxφqdξει τo <<απ6λυτo γεγoν69>. Ωoτ6αo, εξετdξoνταE την ιoτoριxη
εξ6λιξη τoυ παQαχειμ6νoυ, παQατηQοfμε πωg υπdQχoυν φd,οειg στην πoqεlα
τoυ παQαχειμθνoυ, ιιατατιg oπolεζσJιonταπoλλdg απ6 τιg λειτoυqγ(εg τoυ αo_
q[,οτoυ xαι 6πειτα εξαφανi,ξεται, γεγoν6E πoυ μαζ επιτq6πει γα συιΙrτερd,νoυμε
πωE o α6qυoτog εLναι τriπog πιo <ανΘεxτιx66>> απ6 τoν παqαxε[,μενo. Eξετd,ξεται δε χαι τo τι αυμβα(,νει με τoν παQαχεiμενo α' στην παρoιiοα φdoη τηg εξθ_
λιξηg τoυ.
}lτL1ιLων

*

To παρ6ν αρθqo αποτελε[ αναxoi,γωoη, η oπolα παQoυσιd,oτηxε oτo 5o Διεθν69 Συν6δρυo Eλληνιxηg ΓλωαooλoγiαE, τo oπolo 6λαβε 1ιilρα oτo Παqioι, στη Σogβννη, στtS
13-15 Σεπτεμβρ[oυ 2001. Σιhrτoμη περ(,ληψη τoυ παρ6ντo9 υπd,q1εt στoγ πgιbτo τ6μo
των Πqαxτιxιilγ τoυ Συγεδρ[,oυ: Clairis, C. (εxδ.) 2oσ2: Recherches en Linguistique
Grecque Ι. Paris: L' Harmattan, 55-58.
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2. Πqoηγoιiμεvε5

πqooεγγioειg

Kατd την παQαδooιαxη γQαμματιxt1xαι συγχε}ιQιμθνα xατα τoν Tξdqτξανo
(1946: A, $183): <<o παqαxεiμενοg στηγ oqιoτιπη φανεριilνει 6τι επε[,γo πoυ ση_
μα[,νει τo ρημα 61ει γ(,νει, ητoι 6τι θγινε xαsτoτt, στo παQελθ6ν παι υπαρ1ει (τετελεoμ6νoι ητoι) απoτελειωμ6νo oε 6να πq6oωπo η oε 6να πqdγμα>. o TξdρτξανoE πqooθθτει 6τι: <<o πqιbτoE παQαxεiμενog (6xω λυοει, 6xω λυθεt xχπ.)
χQησtμoπoιεiται oυ1νd, με εξαoθενημ6νη τη σημασ(,α τoυ τετελεoμ6νoυ, αντi
για α6qιστo, με τoγ oπoloγ }.{,αι εxφ6ρεται πoλλ69 φoQ6ζ εx παραλληλoυ>. To
i,διo υπoατηqlξoυν }ιαι oι KλαIρηE }ιαι Mπαμπινιιilτηg (|999:. 68), oι oπo[,oι
πqoαθ6τoυγ πωE: <o παqαxεlμενog 6μωE tγετ xaπoια α16oη χαt με τo παq6γ
γιατi oυ1νd δiνει θμφαoη στo απoτ6λεoμα μLαE εν6ργεια9 πoυ θ1ει αυμβεi oτo
παρελθ6ν11.

Kατd μ[,α γενιxd απoδεxτη dπoψη o παQαχε(,μενog α' επφqdξει την τετελεομ6νη 6Ψη (xατα τo τqlπτυχo αoυντ6λεστη _ oυντελεαμ6νη _ τετελεoμ6νη 6ψη)
t1,xατ' αλλoυg, την συντελεoμ6νη (aspect de parfait / perfect) (xατα τo τq[,πτυxo
ατεληg - τ6λεια - oυντελεoμ6νη 6ψη), διαφogoπoιotiμενog απ6 τoγ παQατατιx6
χαι τoν α6ριοτo.
o Σετd,τog (1984: 113) υποoτηq[,ξει: <o παραxε(μενog α' ανηπεt στo υπooιiστημα των Qηματιxιilν τfπωγ πoυ δηλιbνoυν τo πQoτεq6xgoνo (...) xαι δηλιilγει
τo πQoτερdxρoνo τoυ xρ6νoυ εχφoQd5 του λ6γoυ (παq6ντog), πoυ απoτελε(,

χαι τo 6ρι6 τoυ, εξηγιilνταg 6τoι την απdνια εμφανιoη τoυ στoν γqαπτ6 λ6γo
(εxτ6g διαλ6γoυ).To πρoτερ61Qoνo αημαlνει }ιαι ανασπ6πηoη τoυ παQελθ6_

ντoE απ6 τη oxoπιd, τηg εxφιilνησηζ (παq6ντoE), πQdγμα πoυ δ[νει oυνηθωg την
απ6xρωoη τoυ ενδιαφ6ρoντo9, τηE βαρilτηταg (oυν6πειε9) τoυ γεγoν6τoζ...>>.
Για τoν Bελoriδη (1990α: 359, 1990β: |43-144) o τιiποζ 61ω + αΙταQεμφατιx6g
τιiπog αog(πτoυ δεν 61ει oιiτε 1goνιπη αξ(,α ot]τε αξ[α qηματιxηs 6Ψηs. 'Εγευ
μiα υδια(,TΕQT1, μεταγλωooιxt1λειτoυργlα: <o1oλιαζει μ(,α πτυxη τηg οημαα(,αg
τoυ αoqi,στoυ (η xαι τoυ παQατατιxoιj, εφ6ooν τo επιτq6πει τo 'πoι6ν ενεgγε[,_
αζ')' συγχεχQιμ6να, διατυπιbνει gητd τo <<δεδoμ6νo>> πoυ oυffiατιπα ουνoδεtiει
τo 'συντελεoμιiνo' των μη πεQιφQαστιxιilν παρελΘoντιxιbν τtiπων: π.x. απ6 τo
oυντελεoμ6νo 6δεoα (τ6τε) εξυπαxoriεται, χωQιζ εξαιq€οεtζ, τo δεδoμ6νo "6χω
δθσει" πoυ μεταγλωooιxd απooπd χαL χαταγqdφει o παQαχεi,μενo5 α' 6xω δ6σεL _ ε[,ναι σημαντιχ6 να παQατηQηooυμε 6τι τo δεδoμ6νo δεν oυντελεiται,
6πω9 oυγτελ6ατηχε σε μια xqoνιxη oτιγμη (τ6τε) η πaαξη πoυ τo εγxαιν[αoε,
αλλd τiθεται oε ιo1ιi απ6 τη oτιγμη τηg oυντ6λεoηζ xαι μετd,>>.

1. Bλ. επiαηg Ηolton et al. (1997:229): "More precisely, the perfect describes an action
that is anterior to the time of the utterance but ιvhose consequences are relevant to the
present. (...) The perfect tense is, in most cases, interchangeable rvith the simple past,
especially in those cases vrhere the simple past is likely to be inteφreted as a completed
action ιvith current relevance".
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Στo oημεio αυτ6 θα επι1ειρηooυμε μ(,α oιiιlτoμη παQoυσιαση ogιoμ6νων βαoι_
xιilν oημε(,ων τηg Θεωρ(,αg τωγ Λεxτιπιbν ΔιεργαoιΦγ, ιiloτε γα ε(,γαι πατανoητη
η ogoλoγiα πoυ θα αxoλoυθηoει.
Kατd την Θεωρ(,α αυτη ωE εχφoQd (dnonciation, uttering act) oρiξεται η παQαγωγη απ6 6ναν συγχεχQtμ6νo oμιλητη (dnonciateuη utterer) εν6g εxφωνηματoζ (θnoncd, utterance) oε μ[α συγχεχQιμ6νη oτιγμη xαι 6πω9 αυτ6 απευθιi_
νεται oε 6ναν συγχ,εχQιμ6νo oυνoμιλητη (codnonciateuη co_utterer). Δεδoμ6_
νoυ 6τι o oμιλητηg απo'ιαλε(,ται τ|,αL υπor{ε(,μενo εxφoqdg (sujet dnonciateur)
παι 6τι o 1q6νog εxφoqdg αντιμετωπ[ζεται ωE χQoνtx6 oημε(,o μηδενιx6 η αρ_
γιxo (με την ιiννoια, αoφαλΦg, 6τι, πQo αυτoιi, δεγ υπηρ1ε εxφoρd), o oμιλη_
τηg, εν oυντoμ(,α, xαλε(,ται χαι So (υπoxε[μενo μηδθν), η οτιγμη επφoρd,g Τo
(xρ6νοg μηδ6ν). H οriγδεoη εν69 υπoxειμ6νoυ εχφoQαE με μiα oτιγμη εxφoqdg
απoτελεi ψtα πεgiσταση εxφoqαg (situation d'dnonciation), η oπolα oυμβoλ[ξεται ωg Siro. Kdθε, δε, εxφιilνημα oυνδ6εται με την οτιγμη εxφoqd,g τoυ λ6γoυ. H oι}νδεoη αυτη μποqεi να ε(,ναι ε(,τε αμεoη, εμφανηg (6πωg, παqαδε(,γματo6 1dqιν, στην περiπτωoη τηE δε[ξηg, 6πoυ τo <<εγιil>>, τo <<εσιi> oρ(,ξεται
ωζ πQoζ τo oμιλotiν υπoxεlμενo) ε[τε θμμεση, χQυφη. Αυτ6 απριβιilg επtση_
μαlνει o J._P. Desclis (1995: 10) λ6γoνταg πωE: <<Mεqιπα εxφωνηματα εxφρd,_
ξoυν την παQoυo[α τoυ oμιλητη με γλωoooλoγιxorig δεixτεg' dλλα εxφωντ]μα_
τα τε[νoυν να μαE xανoυγ γα ξεxd,ooυμε τoν oμιλητη πoυ πρ6φεQε αυτ6 τo
εxφωνημα>.

Βτσι, επ(, παqαδε(,γματι, o Qηματιxog τιiπog be (simple present) + iny τηζ
Φγλιxηs εxφρd,ξει παντoτε μiα διαδιxαοiα (procδs), η oπolα λαμβd,νει xωQα
τη oτιγμη εxφoρdg τoυ λ6γoυ (To). o pass6 simple τηg Γαλλιxηg εxφρdξει μ(,α
διαδιπαo[α, η oπolα τoπoθετεlται oτo παqελθ6γ χαι αντιμετωπ[,ξεται με απoστασtoπoiηoη, xρoνιxη η ι|'υ1oλoγιxη. o α6qιoτoζ τηE N6αg EλληνιxηS ετLφqdξει μlα διαδιxασ[α, 61ι παρελθoντιπη, με τq6πo oυδ6τεqo. Aυτη ε(,ναι η
πQωταQχιxη αξ(,α τoυ αoQ[ατoυ. Δεδoμ6νoυ 6τι η oυδετερ6τητα_απoστα_
oιoπoiηoη χαι η τoπoθ6τηση στo παQελθ6ν-υπoχειμενtxη εμπλοxη εLναι εx
διαμθτρoυ αντ(,θετεE 6ννoιε9, ε[,ναι χατανoητ6 πωg η διατιiπωση: <<o α6ριoτo9
εxφρdξευ γεγoν6E πoυ 6λαβε 1Φρα στo παQελθ6ν> ε(,γαι dτoπη, oτo πλαloιo
τηζ συγχεπριμ6νηg θεωg[,αg. Kαι αε αυτ6 αxριβωg τo αημεio 6γπειται η συμ_
βoλη τηE συγ}iεxριμ6νηg Θεωq[αg: 6τι αντιμετωπ[,ξει με διαφogετιx6 πρ[oμα
τoν Qηματιxo τιiπo τoυ αoq[στoυ' 6xι ωg παqελθoγτιx6 oυμβdν αλλd ωE συ_
μπαγ69 ot3νoλo, τo oπoio παQoυσtdξεται απ6 τoν oμιλητη oυδ6τερα, με απo_
στασιoπo[,ηoη, χωQιE εμπλoxη τoυ υπoχειμθνoυ επφoqdE. Το υπoxεiμενo εxφoQαζ δεγ αγαλαμβdνει να επιχυριiloει την αxρ[βεια των λεγoμ6νων τoυ.
AπλιilE αναφ6ρεται σε μiα διαδιxαo[α. To εd,ν η διαδιxαolα αυτη τoπoθετεiται στo παqελΘ6ν, στo παq6ν η oτo μ6λλoν, αυτ6 δεν τo απoφααi,ξει o α6ριστοE απ6 μ6νoE τoυ, αλλd,, θα λ6γαμε, τα oυμφραξ6μενα, oι χωQo_xqoνιxoi,
πqοoδιoριoμo[, πoυ πλαιoιιilνoυγ τoν α6qιοτo. Eπειδη δε, 6πω9 υπoοτηρ[,ξε_
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ται στη βιβλιoγgαφια (Schogt 1968: 39, Wilmet t997:347, x.a.), η τdoη τηζ

xυqιαρ1[,αζ τoυ υπoxειμ6νoυ-oμιλητη oτoν λ6γo παQαγχων(,ξει την πQωταQxL'Lη, αλλd 1ρoνιxd dχQωμη, αξ(,α τoυ αoρ(,στoυ, επιβdλλεται η ερμηνε(,α του
ωg παqελθoντιxoιi 1ρ6νoυ xυq(,ωg λ6γω τηζ παQoυο[αE τωγ χωQo-1qoνιxιbν
πρooδιoριoμιilν, oι oπoloι τoπoθετoιiν τη διαδιxαolα στo παQελθ6ν. Aξ[ξει,
στo σημεi,o αυτ6 να παQoυoιdooυμε την dπoψη των Ζ. Guentch€va & J.-P.
Desclds (1982:36-40), oι oπoioι υπoστηg[,ξoυν πωg υπdqxει ιiναE &ξoναg χQo-

νιx6g, στoν oπoi,o τoπoθετoι}νται oι διαδιxαοiεg πoυ χαQαxτηq(,ζoυμε ωE παqελθοντιx6g, παρoντιx6g (be + -ing) παι μελλoντιx6E. Xαqαπτηqιoτιxd αυτoυ
τoυ αξoνα ε[,γαι dτι η διαδιxαolα εν61εται σε 6να δixτυo συγτεταγμ6νωγ oι
oπoiεg 61oυν ωE αQχη τη χQoνιxη oτιγμη To. Eπoμ6νωg, o oμιλητηζ (sujet
dnonciateur) η τo συνταxτιx6 υπoxεlμενo μπoQε[, να παρ6μβει (δηλαδη να τoπoθετηθε(, μεταξri των διio dxqων τoυ διαoτηματog2), με απoτ6λεoμα η διαδι_
xαoiα να βq[,oxεται σε οx6οη ταtiτιoηg (identification) με τη oτιγμη εxφoqdg
τoυ λ6γoυ,6πω9 ουμβα[νει, παραδε(,γματog 1dqιν, με τoν ενεστωτιx6 τtiπo oε
be + -ing τηg Αγγλιxηg. Eπ[αηζ, η διαδιxαolα μπoρε[ να βqi,oxεται σε oχ6oη
διαφoρoπolηoηE (diffdrenciation) με τη oτιγμη εxφoqαE τoυ λ6γoυ, 6πωE συμβα(,νει με τoν τtiπo τoυ preterit oε be + -ing τηg Αγγλιxηg, o oπoiog εxφqdξει
τo πQoτερ61goνo. Aυτ6 τo oιioτημα d,μεooυ εντoπιομoιi, αμεoηg επιoημανoηg
(repdrage direct) απoxαλεlταυ απ6 τoυζ Ζ. Guentchdva & J.-P. Desclθs (1982:
36-40) αιiατημα εxφoραg τoυ λ6γoυ (systδme dnonciatiΓ). Π6ραν, 6μω9, αυτoti
τoυ πρΦτoυ συστηματog-dξoνα, πd,ντα xατa τoυζ Ζ. Gιentchdva & J.-P.
Desclds (Ι982:36-40), υπdρxει xαι θνα δεriτεgo otioτημα-dξoναE. To αιioτημα
αυτ6 απoπαλεLται αoριατιx6 αιjατημα (systdme aoristique). Στo otioτημα-dξo-

να αυτ6 ανηxoυη εντdoooνται oυ διαδιxαolεg πoυ δεν εντoπiξoνται dμεoα
ωE πQoζ τtE συντεταγμ6νεg επφoρd,g τoυ λ6γoυ (ωE παρελΘoντιx6g, παQoντιτιtsΛ μελλoντιxθg). Mε d,λλα λ6για, οτo oιiοτημα αυτ6' στoν dξoνα αυτ6ν, το_
πoθετoιjνται διαδιxαo[,εg, στιE oπoiεE η oriνδεoη με τιE συντεταγμ6νεE εχφoqdg τoυ λ6γoυ εiναι 6μμεoη, }ιQυφη (πqβλ.J.-P. Desclds 1995: 10). H περ(,πτωση τoυ αoρloτoυ εντdooεται στo αoQLστLtι6 oιjατημα, xαν€να 1goνιπ6 oημεlo
τoυ oπoioυ δεν δtiγαταυ να ενταχΘε[, oτo or3oτημα εxφoρd,g τoυ λ6γoυ. Η πρoτειν6μενη σχηματιxη αναπαρd,οταoη των δι1o oυοτημd,των-αξ6νων εiναι ιδι_
αιτ6ρω9 χατατoπ ιοτ ιxη3

:

2. Για περιoo6τεQα σχετιχd με την d,πoψη 6τι xdθε διαδιxαoiα δtiγαταt γα αγαJταQαoταθε1 o1ηματ ι,x& με δυαoτηματα παραπ6μπoυμε oτην Avταlνioυ (2002β).

3. To ε[γαι η oτι,γμη τηS εχφoQdE τoυ λ6γoυ, 7J εiναι oπoιoδηπoτε αημε(,o αναφoqdg
τoυ αoQLστιxoιi oυoτηματog, Ti ε[ναι 6να 1ρoνιx6 oημεi,o αναφoρd,g πqoτερ61Qoγo
(*) τoυ Tο. To ω εiναι δεlxτηg τηg διεgγαolαg επιoημανσηg τtiπoυ qηξηs (rupture).
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SRZ (αoριστιχ6 οriοτημα)

To

Ti

SR1 (oιiοτημα εχφoρd,g τoυ λ6γoυ)

Eνιil, λoιπdγ, στo σιiστημα SR1 εvτOoooιlται oι Qηματιχo[ τι}πoι πoυ oυνδ6oνται d,μεoα με τιζ συvτεταγμ6νεE εxφogdg τoυ λ6γoυ (π.χ. Etre en train de, be +
-ing, πq6χεtται να, xλπ.), στo oιioτημα SR2 εντd,σσoνται oι Qηματιxo[, τιiπoι, oι
oπoioι δεν oυνδ6oνται dμεαα με τιζ συντεταγμθνεg εxφοqdg τoυ λ6γoυ, δηλαδη
oι τιiπoι, στo εσωτεριx6 διdoτημα τηE σχηματιπηg αναπαρd,στασηζ των oπolωγ
δεγ δriγαταt να ειo1ωqηoεL τo υπoxε(μενo εχφoQdg τoυ λ6γoυ (So). Αν πgooπαθηooυμε να απoδιbooυμε την σχηματιχη αναπαqdοταoη τ6τoιoυ εlδoυg
διαδιxαοιιbγ πρoxisπτtυ η σχηματιπη αναπαqdoταoη τηE oυντελεoμ6ηg 6ψηs
(aspect accompli) (βλ. Αγτων(,o υ 2oaβ: 40), δηλαδη :

TΘ{F

η

--Τe{-

Πqoxειται για 6να διd,oτημα xλειoτ6 xαι απ6 αqιoτεqd, xαι απ6 δεξιd,, αφoιi
η διαδιxαolα αντιμετωπ[ξεται στo oιiνολ6 τηE, ωζ 6να oυμπαγ6ζ οιiνoλo. Nα
oημειωθε[, δε 6τι τo To δεν τoπoθετε[,ται υποχQεωτιxa αριoτερd, τηg διαδιxα_
o[,αg (oπ6τε θα δηλων6ταν τo πQoτεQ6χQoνo). Eδω εγταooεται, μεταξf dλλωγ,
xατα τη γνιbμη μαE, χαι o α6ριoτo9.
ΑQα, δεγ ε(,ναι εt3oτo1o να υπoστηρ(,ξεται πωζ o α6qιoτog δηλωνει τo πQoτερ61qoνo oε o1ιθoη με τo To, αφoιi η διαδιxαolα αντιμετωπiξεταt ωE συμπαγ6g ori_
νoλo. Eτoι, για να αυνδ6ooυμε τα δrio παραrτd,νω o1ηματα, oι διio επιoημαντ€g
(repδres) To xαι Tj δεν βρlαxoνταt στo i,διo επiπεδoa: τo To βρiαltεταt στo oιiοτη_
μα εχφoQαg τoυ λ6γoυ, ενΦ τo Τj βq(,σχεται σε dλλo επ[πεδo, τo αoQιστιπ6.
To μ6νo εδοg διεργαolαg επιαημανoηg (opdration de repdrage) πoυ αvταπoxρ[νεται oε αυτd τα δεδoμ6να εiναι αυτ6 τηg qηξηg5 (rupture, oυμlβoλi,ξεται με τo ελ4. J. Boulle (1995:41):

<<'Eναg

'α-6ριoτog', στo xατω-xατω, ε[ναι oτα ελληνιxd,6να9

<<μη

ddterminθ>), 1αραxτηριoμ6 πoυ μπoQotiμε να εqμηνεliooυ_
d,πoψη
απ6
1ρoνιπΦν πρooδιoqυoμιilγ, ωζ <μη επtσημασμ6νo> (<<non repdr6>)>.
με,
(oι μεταφραoειg τωγ παQαθεματων 6γιναν απ6 εμαg).

πρooδιoqιoμ6νog>

(<<non

5. Nα θυμiooυψ πωg μιλdμ για διεργαο[,α επιαημανσηE η εwoπtσμ.oιi τirπoυ ταιiτιοηg,
6ταγ τo To εμπεριιθ1εται αro διd,ατηιrα πoυ oρiξεται ατι6 τιg δι'ο αμιiλεE. Eτιiηg, μιλdμε για διεργααiα επΦμανηg η εvτoπισμ,oιi τtπoυ δι,αφοφπoιηηE, 6ταγ τo To αvηxει
ατoγ (διo ξoνα με την διαδιxαolα xαι εlναι εiτε πψτερ,61ρoνο εiτε υoτεqdχQoνo αlπηE.
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ληνιx6 γadμμα ω). EποβVωζ, η διεqγαoiα επιoημανηE τilπoυ ρηξηs μτξti τηg
διαδιxαoiαg oτoν α6qιoτo χαι των α,\πεταγμθνων επφoρdE τoυ λ6γoυ (επ(πεδo T
xαι S) ιoοδυναμt ψ αrroυα(,α διεργαo(,αg επιαημανtrlζ,δηλαδη με αJτoυσ[α 1ωρo1ρoνιxoti πQoσδtoQιoμoιi (ddterminations spatio-temporelles du procθs). Ωg εx
τoιiτoυ, o α6ριoτo9 δεν αυτo-πQooδιoqi,ξεται χQoνιχd (αφoιi δεν αηxει αro αfστημ,α εxφoqαg τoυ λ6γoυ) xαι, dQα, xρηξει πqoαδιoqιoμori απ6 θνα ξωτεqιπ6
oτoιxεlo, τo oπolo πqooδiδει στo εxφιbνηιlα τoυE πqooδιoqιoμoιig πoυ εiναι αJτα_
ρα(,τητoι για τo σχηματtσμ6 εν6E oλoπληρωμ6νου εxφωtrηματog, εvτdooovrαg τo,
xατ' αυτ6ν τoν τq6πo, στoγ αξoνα τoυ 1qdνoυ. Aυτη η 1goνιxη αγx(,oτgωoη διενεργε(,ται oε 6γα δειπεgo εrr[πεδo, αφori τo πqιbτo ε[ναι τo επiπεδo τηζ διεqγαoiαg
qηξηs. Γι' αυτ6 παι γiνεται λ6γo9 γw" δευτερειjoν επ[lτεδo διεργαo(,α5 (repdrage
secondaire), τo oπolo δriναται γα εiναι τιjπoυ ταriτιoηζ η διαφoρoπolηαηg χαι τo
oπoio θα q"βλwει η θα oξriνει την πqιbτη εντιiπωση τηζ ρηξηs tπqβλ. J.-P. Desclds
(1995: 1Ο): <Mεριxd εxφωνηματα επφρdξoυν τηγ παQoυo[α τoυ ομιλητη με γλωoooλoγιxorig δε[xτεg' dλλα επφωνηματα τε[,γoιrν να μαE xd,νoιlν να ξεxd,ooυμε τoν
oμυλητη πoυ πq6φεqε αυτ6 τo εxφιilνημΦ)], δLνovταg, 6στω xαι εμμθoωE, στo εχφιilγημα την αJταQαLτητη oιiνδεoη με τη oτιγμη επφoqdg τoυ λ6γoυ.

4.

Θεωqiα τωγ \εxτιxιinι διεqγαοι,ιbγ xαι παgαxεiμεγoE

Eoτω τα αx6λoυΘα παgαδε[,γματα:
Eγει 69θει πQιν απ6 o6να.
2. ...1αρ[ξoνται 6λε9 oι παgαβdoειg πoυ ι11oυν γ('νει μ6χQι παι 1θεg.

1.
3.

4.

Στιg HΠΑ, η Yπηρεo[α για την Πρoαταoiα τoυ Πεqιβαλλoντog 61ει tβη
ενθαρgιiνεL τoυζ αγq6τεg να αφι,εQιbooυν τo 2oΨo τουλd,xιoτoν τηE γηE
τoυE οε oυμβατιxtg xαλλι6gγειεE. . .
H ρυπανση τoυ εδdφoυζ, των υδd,των χαι των νεqιilν τηE βQoχηg, τoυ ου_
ν6λoυ τηE τQoφιxηg αλυα(,δαE xαι τoυ α6ρα απ6 φυτοφαφμαxα 6,1ει γ(,νει
σημαντι,}ι6 πρ6βλημα για τη δημ6oια υγε(,α, με τo oπo[,o η γαλλιxη δημ6oια διoixηση αQγησε να αα1οληθε(,.

Στo πλα[,σιo τηE θεωρ(,αg των λεxτιxιbν διεργαoιιbγ αν πρoοπαθηooυμε να
απoδιilοoυμε σχηματυxα την αναJταρdοταοη τoυ παQαχεtμ6νoυ α' των παQαπd,νω παραδειγμdτων, πqoxιiπτευ τo αx6λoυΘo oxημα, πoυ αντι,oτoι1ε[ στην τετελεoμ6νη 6ψη:

Ρ

tl

P,T
I

ο.,oJrooιo oλnnrouoαxαταoταση
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Ei,ναι εμφανθζ πωζ o παQαχειμενoζ αντιμετωπ(,ξει τη διαδιxασια (prοcθs) ωg
ουμπαγθg oιiνoλo επιμ6νovταE στη δημιoυργ(,α μιαg απoρq6oυσαζ xατd,oταοηE
(6tat r6sultant)6. Πρoxιiπτoυν, λoιπ6ν, μiα πgιbτη ξιbνη (6ρos τηE S. de Vogiid
1995), η oπoi,α αγτtπQoσωπειiει τη διαδιxαolα P, xαθΦg xαι μ(α δειiτερη ξΦγη,
η oπolα αγτιστoι1εi oτην απoqqdoυoα xατdσταση P'. o επισημαγτrig (repδreorigine) To βρioxεται στην ξωη τηE αJτoQq6oυoαg xατdoτασηE P', γεγoν6g πoυ
αημα(,νει πωE η διαδιxααiα εvτoπiξεται 6μμεαα, μ6oω του P', απoψη την oπo(,α
πρoβdλλεt χαι o Bελoιiδηg (199Οβ: 151), o oπo[,og xd,νει λ6γo για <6μμεση αναφoQα τoυ παQαxειμ6νoυ οε ουντελεoμ6νo γεγoν6E> χαt πQoσΘ6τει πωg πρ6xει-

ται γtα τo δεδoμ6νo εν69 πεQιστατιxoti xαι 6γι για τo i,διo τo περιατατιx6

(1990α: 363' 1'99Φ: |51'-|52). To οημε[o αυτ6 απoτελε[, θνα πqιbτo χαQαχτηQι_
oτιx6 πoυ διαφoqoπoυεl τoν παQαxε[μενo απ6 τoν α6ριoτo, o oπο(,og δηλιbνει
τo απ6λυτo γεγoν6E αδιαφoριilνταg γLα τη αx6αη του γεγoν6τog με τtζ συντε_
ταγμ6νε9 εxφoρdg τoυ λ6γoυ. Στo πλαiουo τηg θεωρ[αg των λεxτιxιbν διεργα_
oιιilν,6ταν 6ναg τriπog δεν εντοπ[ξεται d,μεoα ωζ πQoζ τιE συντεταγμ6νεE εχφo_
ρdg τoυ λ6γoυ, δηλαδη ωt πQoE τoν χωQo-1q6νo, του απoδLδεται o χαQαχτηQυσμ6E πoιoτικoE τιiπoE. Αγτιθ6τω9, εαν εντoπ[ξεται αμεοα ωE πQoE τιζ συντεταγμ6νεg εxφogαg τoυ λ6γoυ, τ6τε χαQαχτηQlξεται ωζ Ιτoσoτιx6g τιiπoζ. Kατd,

oυν6πεια, o παQαxεiμενog μπogεl να χαQαχτηριoτε[ ωζ Qηματιx6g xρoνιx6g
(πoooτιπ6ζ) τιiπog σε αγτiθεοη με τoν α69ιοτo, o oπo(,og εiναι α_xqoνιπ6g
(πoιoτιx6E) Qηματιxo5 τυπos (πρβλ. M. Αntoniou 2α)0), αφοr3 δεν εντoπlξει
την διαδιπαoi,α dμεοα ωS πQoE τιE συντεταγμ6νε9 εxφoρdg τoυ λ6γoυ.
H παραπd,νω ανατταρdατααη συμφωνε(, με την πqoαξryιση τoυ παQαχειμθγoυ
τηg N6αg Eλληγιxηζ απ6 τoν Α. Culioli (1980), o oπoi,og ατroδiδει oτη διαδιπαo[α
σε παQαχεlμενo τα χαQαχτηριoτιxd τoυ xλειoτoιl (fermeture) xαι τηζ μη ρiξηs
(non rupture) με τtE σιΙvτεταγμιiνεg εxφoραg τoυ λ6γου. O Culioli εξηγε(, (1980:
187): <<Συμπεqα[νoυμε (1) 6τι η αιlμπληρωματιπη ξωγη εiναι ανoι1τη, (2)xαι,dQα,
6τι τo διdoτημα δεξιd τoυ xλειoτoιi ε[,ναι ανoι1τ6 χαι εφαπτ6μενo (adjacent)>.

5.

o παqαxεiμενoSτlα. η ο16οη τoυ με τι,E συγτεταγμ6νε5

εxφoqιfrE τoυ λ6γoυ

(To, So)

Στo πλα(,σιo τηζ Θεωqiαg των λεxτιπιilν διεργαoιιilν, παQατηgoriμε πωg η 6ν_
γotα τηE αμεσ6τηταg/εγγιiτηταg (contiguiTd, adjacence) oυνδ6εται με τη o16oη
dμεooυ εντoπtσμoιi (repdrage direct) τηg διαδιxαolαg ωS πQoE τtE συντεταγμ6_
6. Comrie (1976:52): "The perfecι is rπιler different frοm these aspects, since it tells us
nothing abοut the situation in itself, but rather relates some State to a preceding sifuation".

7. Παgαδεlγματog xdρη o τιiπog be + -ing τηg Αγγλι,xηE εiναι πoooτιπ6g τιiποg, δεδομ6vου 6τι, 6πω9 παgoυoιd,στητLε χαt παQαπd,νω, αυνδ6εται dμεoα με τtζ oυντεταγμ6γεζ εχφoQdg τoυ λ6γoυ τoπoθετιilvταζ την δυαδιxαolα στo παρ6ν τηζ εχφoQd,g τoυ
λ6γoυ.
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νεE εχφoρdg τoυ λ6γoυ. Παqατηρoιiμε, αx6μη, πωζ στην περiπτωoη τoυ παQαπειμ6νoυ α', η o16oη εvτoπtσμoιi μεταξti διαδιxαoi,αg παι oτιγμηg επφoqd,g τoυ
λ6γoυ εiγαι o1ιθoη dμεooυ εντoπισμoιi τι1πoυ διαφogoπoiηoηg (diffdrenciation)
xαι πηγdξει απ6 τη δημιoυqγiα μιαζ ξΦγηg συlπληQωματιπη5 τηg τdξεωE των
οτιγμΦν (compldmentaire sur la classe des instants), δεδoμ6νου 6τι η διαδιxαα[,α
τoπoΘετε(,ται πqιν τη oτιγμη εxφoqdg τoυ λ6γoυ. Απoτ6λεoμα, λoιπ6ν, τηg dμεαηg o16oηg εντoπιoμori (τιiπoυ διαφoqoπoi,ηoηζ) μεταξti διαδυxαoiαE παι στtγ-

μηg εxφoρdg τoυ λ6γoυ εiναι η δημιoυQγια εντriπωoηg αμεo6τηταg/εγγtiτηταg.
Απoτ6λεoμα τηE αμεo6τηταE/εγγιiτηταE πoυ χαQαχτηQIξει τον παραxεlμενo ε(,_
ναι χαι τo 6τι μ(,α διαδιxααiα σε παQαχεiμενo δεν μπoρε[ να απoτελ6oει oημε[,o
αναφoραg αλλων διαδιxααιιilν. To γεγoν69 αυτ6 απoδειπγιiεται xαι απ6 την
αδυναμ(,α χQησιμoπoiηαηg τoυ παQαχειμ6νoυ αε μ(,α διηγηoη, 6πoυ oι διαδιxα_

παρουoιdξoνται χQoνoλoγιxd,.
Η ιδιαιτερ6τητα τoυ παQαχειμ6νoυ να ουνδ6εται με τιE συγτεταγμ6νεg εχφo-

o[,εg

ρdg τoιl λ6γoυ τη ατιγμη που αναφ6ρεται οε 6να παρελθoντιx6 γεγoν69 επιτq6_
πει στoν παραxεlμενo να 61ευ διio διαφoρετιπ6g εqμηνε[εg: i) ωg εγγιiτητα με τη
οτιγμη εxφoqdg τoυ λ6γoυ χαι ii) ωg qηξη με την παρdμετρo To.

i) αμεα6τητα/εγγυτητα με τη oτιγμη εxφoρdg τoυ λ6γoυ
Ag πd,qoυμε τα παραδε[γματα που αxoλoυθotiν:

5. 'Εγoυν αxριβυνει τα πdντα.
6. Nα, 61ει αναψει ταιγdρo lιαι ατιθφτεταt.
7. Eυτυ1cbE, ε[μαoτε 6λoι τηg αβιioσoυ γεννηματα. Mεριxo(, τo 61ετε xαταλα-

βειxαι πoρεtiεoτε ειiΘυμoι πQoE τo τ6λoE οαg. Mεριxo[, xαθ' oδ6ν πQoE τo
τ6λo9 τoυζ, υπoιpιαξoγται, δεν επιθυμoriν τ6λο9 χαι τQoμαξoυν χαι επανα_

oτατotiν.
8. Eγω φαει.

Tα εxφωνηματα αυτd, εμπερι61ουγ την 6woια τηζ αμεσ6τηταg/εγγtiτηταg, γεγoν69 πoυ γ(νεται χατανoητ6 απ6 τη δυνατ6τητα τoυ oμιλητη να πQoσθ6oει
oτo (5) Δεν μπoqεlg ν' αγoqdoειg τi,πoτε, oτo (6) 6xει ανdψει τοιγd,qo' τo χαπνiξει αργα-αqγd xαι ox6φτεται, χαι oτo (8) xαι δεν πεινd,ω, ενιil οτo (7) η 6ννoια τηg εγγriτηταζ δ(,γεται απ6 την iδια την πq6ταoη με την o16oη αιτiαE απoτελ6oματoE μεταξιi τoυ 6xετε xαταλαβεt χαι τoυ πoQεtiεoτε εriΘυμoι.
ii) ρiξη με τη oτιγμη εxφoqdg τoυλ6γoυ

Σ' αυτην την χατηγoρiα xατατdoσoνται εxφωντ]ματα 6πω9 τα αx6λoυθα:
9.

To 61ει9 αxoτjαει 1ιλιdδεg φoQθE xι ε[,ναι πια σα να μιλd,ει τo βoυν6, η ξθστη...

o Παραxε(,μενog
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11.
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Eγoυν ΙtεQασει xιλιd,δεg dλλoυ πQιν απ6 o6να.
Eyoυμε αυνoμιληαευxαι στo παQελθ6ν πoλλ69 φoQ6E χαι με την ιδι6τητd
σαE ωζ xαΘηγητη oειoμoλoγiαE.

Eδω oι διαδιxαolεg εgμηνεΦoνται ωE ευQισχ6μενεE σε qηξη με τη oτιγμη εxφoQdζ τoυ λ6γoυ. E1oυν αξ(,α απoλoγιομori (bilan), o oπo[,og αναφ6Qεται στην
εμπειq[α τoυ υπoχειμ6νoυ xαι δεν ιoxιiει την χQoνιxη oτιγμη To. Aυτη η απo_
oriνδεoη ε(,γαι περιοο6τεQo εμφανηg oτα (9) παι (10), 6πoυ τ[πoτε δεν υπoδηλιilνει πωζ o oυνoμιλητηg εξαxoλoυθε(, να γνωρiξει αυτ6, για τo oπolo γ(,νεται
λ6γo9 χαt πωζ τα dτoμα αυτd εξαxoλoυθoriν να εiναι παq6ντα.
Πqoπriπτει, δηλαδη, qηξη με την παqdμεqo To αλλd, 6xι με την παqαμετQo
So, γεγoν69 πoυ oηματoδoτε[, την θλλεψη απoστασιoπolηoηζ τoυ oμιλητη απ6
τo εxφιilνημd, τoυ. Στην ρηξη αυτη αναφ6ρεται o Η. Seiler (1952:9Ο), oταν εξη_

γεi πωg o παQαχεiμενog: <επφραξει τη ox6oη μεταξιi τoυ γεγoν6τog (fait

mentionni) παι τηg πQαγματιx6τηταE (actuaΙitd), δηλΦνει τη θ6οη που πα[ρνει o
oμιλητηζ ωζ πQoE αυτ6 πoυ λ6ει>. Tη θ6oη αυτη oυμμεqiξεται, εξd,λλoυ, χαL o
Σετdτog (1984: Lt2-t13), για τoν oπolo o παQαπεiμενoE α': <δηλιbνει τo πQoτεq61ρoνo τoυ 1q6νoυ εχφoQdg του λ6γoυ (πα96ντo9), πoυ απoτελε(, χαt τo 6qι6
τoυ, εξηγιbvταg 6τoι τη oπdγια εμφdνιoη τoυ στo γραπτ6 λ6γo (εxτ6g διαλd_
γoυ). To πρoτεqdxρoνo αημα(,νει }nαι ανασx6πηοη τoυ παQελθ6ντog απ6 τη
oxoπιd τηg εxφιbγησηE (παρ6ντoE), πQdγμα πoυ δiνει oυνηθωE την απ61Qωση
τoυ ενδιαφ6qoντog, τηζ βαQtjτηταg (oυν6πειε9) τoυ γεγoν6τo9 (αντ[θετα απ6
α6Qιατo), υπoβdλλoνταg 6τoι oυνθετ6τερεg xαταατd,σεLE>>.
Aξiζει να σημεLωθεi πωζ η 1ρoνιxη απ6oταoη πoυ 1ωq[ξει τη διαδιxααlα
απ6 τη oτιγμη εxφoqdg τoυ εχφωνηματog μπορεi να ε[,ναι μαxρινη η xoντινη,
αλλd χαt πωE o παQαχε(,μενog χQησιμoπoιεiται για να δηλωΘε[ η συναισΘημα_
τιxη εμπλοxη τoυ υπoxειμ6νου η η υπoχεtμενιxη αντιμετιilπtση τoυ εχφωνηματoE. E(,ναι αυτ6 πoυ o Bελoιiδηs (1990α: 365) oνoμdξει τqθ1oν ενδιαφ6ρoν
(current relevance), xαι δεν ε(,ναι τ[πoτε dλλo απ6 τo απoτθλεoμα τηE dμεοηg
o16oη9 (repθrage direct) τηg διαδιxαoiαg με τιE συγτεταγμ6νε9 εxφoqαg τoυ λ6_
γoυ.

6. To ξεsγοs παqαxεiμεγoE - α6gιoτoE

o

παqακε[μενοg, λoιπ6ν, επιβdλλει τη δημιoυργi,α μLαE απoqq6oυσαζ xατdoταoηE (dtat rdsultant), oε αγτ(,θεση με τoν α6qιστo8,6που η απoρρ6oυσα xατdoτα-

oη πqoxriπτει συνεπαγωγιχd (raisohnement par infdrence) παι εξαρτdται απ6
τη δoμη τoυ εχφωνηματog χαι τιζ oυνΘηxεg εxφogd,g του λ6γoυ. o α6qιοτog
διαφ6ρει απ6 τoν παqαπεlμενo α' οτo 6τι ε[ναι oυμβατ6g με την 6ννoια τηg
αμεo6τητα9/εγγι1τηταζ, χωQig, ωoτ6oo, να την επιβd,λλει. Ωg εx τoιiτoυ: 1) ενιil
8. Αntoniou (2Φ0).
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με τoν α6ριoτo η απoQQ6oυσα χατd,σταση επιδθxεται ανα[,qεση ( F18 θε xι 6φυΥε), ψε τoν παQαχε(,μενo α' παQoυoιdξεται ωg oταθεqoπoιημ6νη (dtat stabilisd),
εξ oυ η αγQαμματιx6τητα των εχφωγημdτωγ *Eχω φd,ει, αλλα πειναωxαt *To
6xω διαβασεL ,{αL τo txω ξαναδιαβdoειg . E[γαι αυτ6 πoυ υπoστηQ[ξει o Bελorjδηg (1990α: 361) λθγoνταg 6τι o α6qυoτog ε[γαι τoπoλoγιxα επαληΘεriαιμog, χα_
ραxτηρiζεται, δηλαδη, ωg αληΘηg η ψευδηg, εφ6αoν δεν υπdρ1ει xqoνυπη αναvτιoτoι1iα ανdμεoα σ' αυτ6 πoυ λ6γεταt χαι τιg oυνΘηχ,εE πoυ τo επαληθεΦoυν.
ΑντiΘετα, o παQαχεiμενog δεν ε[,ναι τoπoλoγιxα επαληθειiοιμog .2) o α6qιoτog
ε[ναι oυμβατ69 με τηγ 6γνoια τηg διdτqεξηg (parcours), με τoν 6ρo 6τι ουνoδειiεται απ6 θναγ ενδεlxτη πoυ ε}tφQdξει τη συγχεχ,Qιμ6νη διεργαo[α (Πiγεg πoτ6
ατo Παqiαι). o παραxε[μενog, αντ(,θετα, ε(,ναι oυμβατ69 με τηγ 6woια τηg διdτaεξηζ χωQιE να απαυτεiται η παQoυo[α xdπoιoυ εγδε(,τιτη.'Ετoι εξηγε(,ται η
γQαμματιπ6τητα τoυ Eμειg πdει ατo Παg(,oι; τo oπoi,o ιooδυναμεi με τo Eγειg
πdει πoτ6, oτo Παρ('αι;

7.

o παqαxεiμενosa'

r'α'J o]

χωQo-1qovιxoi πqoοδιoqιoμoi

Γ(,νεται χαταγoητ6 πωg η oυνtiπαQξη χωQo-1qoνιxιilν πqooδιoριoμιbν τoυ τιi_
πoν xθεg, πtgoι, τo 1960 x}"π. με τoν παραxεLμενo α' εiναι αδriνατη, για τoυE

εξηs λoγoυE: 1) δι6τι, 6πω9 υπoστηQiξει o Bελoιiδηg (199Οα: 366), <<η συνεπαγωγη γtα τo δεδoμ6νo εν69 πεQιστατιxoti δεγ ε[,γαι φυoιπ6 να εντoπLξεται oε
6να 1ρoνιx6 oημεlo oι]τε να εντoπ[ξεται oε μ[α 1ρονιxd, oριoθετημ6νη περ[,o_
δo>>.'EναE δεriτεqog λ6γog ε(,ναι τo 6τι θα αναιρoιivταγ η εγγιiτητα, αφοti η διαδιπαo[,α θα τoπoθετor1γταγ oε παπoιo συγχεχqιμ6νo 1qoνιx6 oημε[o. 'Eγα επιπλ6oν επι1ε[qημα πoυ συνηγoQεi προg την xατεtiθυνoη τηg αoυμβατ6τηταg των
χωQo_χQoνιxιirν πqoαδιoqιoμιbν με τoν παραxεiμενo α' ε(,ναι τo 6τι oL πQoσδιoριoμol αυτoi εμπεgιιθ1oυν μiα πριbτη διεργαo[α εγτoπιoμoιi τιiπoυ gηξηs10
xαι 61ι διαφoρoπoiηoηg, 6πωE oυμβα(,νει με τoγ παραxε[μενo, o oπoiog πρoιiπoθ6τει αμεα6τητα (contigui1d, adjacence). Aυτοi, oι λ6γoι εξηγoιiν τηγ αγQαμματιx6τητα εχ,φωνημdτων 6πω9 τα:
12. *Toν θ1ω δει τα Xqιoτoιiγεννα.
13. * Εχω πd,ευ δ'ι3o μ6ρεζ πQLν στην Θεοοαλoν(,πη.

14.*'Εχει γiνει 6γα γ6o επ[xεντρo στιE 11.13 μεταξιi 'Ιμβgoυ xαι Σαμoθρdτlηζ.

xαι 6πωg τoυ αγγλιπoιi:
15. *Ι have Seen him on Christmas.

9. Tο δεfτερο παρdδειγμα εlγαι απ6 τoν Σετd,τo (198a: 1oι).
10. Tzevelekou (1995:463) xαι Αntoniou (2000: 145).
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Ag oημειωθε(, εδιil πωg η ασυμβατ6τητα τoυ παQαχειμ6νoυ με τoυζ εν λ6γω
πQoσδιoQισμoliζ αγγιξει τ6oo την περ(,πτωση τηE αμεσ6τηταg,/εγγtilτηταg, 6πωg
στo (12) (*Toν θ1ω δει τα Xριοτoιiγεwα),6oo χαt τηγ πεg(,πτωoη τoυ απoλoγιαμoti, αφori o απoλoγιoμ6E δεγ δriναται να πεQιoQtσθεl, εξ oυ η αγQαμματιlι6-

τητα τoυ:
16.

*Exειg πdει π6qoι ατo Παρ(,oι11;

8. To βoηθητιx6 gr{μα 61ω

'Eναg dλλog παρdγoνταζ πoυ ενιo1ιiει την απoψη πεQl xqoνιx6τηταζ τoυ παgαxειμ6νoυ χαι τηg dμεαηg otiνδεαηg τoυ (τηE διεQγαο[αg d,μεooυ εvτoπιoμoιi
τιiπoυ διαφoqοπo[ηοηζ) με τιE συντεταγμ6νε9 εxφορdg του λ6γoυ εiναι χαι η
tiπαρξη του βoηθητιxoιi ρηματog 61ω. Συγxεxqιμ6να, τo txω γqηoιμειiει στo να
εντoπ(,oει μ[,α διαδιxαοiα, η oπolα 61ει oυντελεoτεi στo παQελθ6ν. Πq6xειται
για μ(,α διεργαoiα εγτoπtoμoιi τtiπoυ διαφoρoπoiηoηg μεταξιi τηE στLγμηE τηg
διαδιxαοlαg xαι τηζ στtγμηg εxφoρdg τoυ λdγoυ12. To γεγoν6g αυτ6 φα(,νεται
πωζ σχετ[,ξεται με τηγ θγγoια τηgxτt1oηζ πoυ 61ει τo εν λ6γω qημα.
Κατd τoν Bελofδη (1990α: 37o), <<η 6ννοια τηζ 'xτηοηg' δεν φα(,νεται να
εγxατ6λειιpε πoτ6 τo qημα tγωxατa την εξ6λιξη τoυ oε βoηθητιx6 των περιφρd,σεων τoυ παQαxειμ6νoυ α'>. H παρατηρηoη αυτη γ[,νεται χατανoητη, αν λdβoυ_
με υπ' 6ψιν μαg 6τι o παQαχε[μενog στην Αq1α[α Eλληνιxη αq1ιxd,6δινε €μφα_
ση στηγ παQoγτιχη διdαταoη. EξθφQαζε, δηλαδτi, την xτηαη απ6 τo υπo}ω[μενo
μ[αE xατdoτααηE (Chantraine t945). Σταδιαxd, 6μωE, παQατηQηΘηxε μετατ6πιση τηE oημαolαg τoυ: επειδη η xατdσταση μπoρεi να εiναι επαπ6λoυΘo εν6g γεγoν6τo9, o παQαχε[,μενog θεωQηθηπε 6τι εxφqαξει την πατασταση πoυ απoρρ6_
ει απ6 τo γεγoν6E χαι στην oυν61εια τo lδιo τo γεγoν6g, εξ oυ xαι τd,oη να γ(,νει
ελειiθερα εναλλαoα6μενo9 τr1ποg με τoν α6ριοτo13.
To 6τι η 6ννoια τηg πτηoγlζ δεν απooυγδ6Θηxε απ6 τoγ παραxεlμεγo τηE
N6αg EλληνιxηE γi,νεται χατανoητ6 μ6oω τηE αντιπαqαθετιxηg μελ6τηE τoυ παραxειμ6νoυ τηE N6αg Eλληνιxηt με τoυE αγτloτoιχoυζ Qηματιχoι}g τr}πoυζ τηζ
Aγγλιxηg χαt τηζ Γαλλιxηg.
11.

12.
13.

Στo οημε[o αυτ6 θεωρotiμε ox6πιμο να oημειιilσoυμε πωE τo 6τι τα παραδεLγματα
πoυ αναφ6ρoνται ωζ αγQαμματυxd μπoρε[ απ6 xd,πoιoυE να μην εxλαμβdνovται ωg
τ6τoια δεν ενo1λεi xαΘ6λoυ την πqog6γγιoη μαg. Avτιθ6τωg, θα λ6γαμε, την oτηρiξει
παqoυoυdξoνταg μ[,α πτυ1τ] τoυ παQαπευμ6νoυ, oτην oπoiα αναφεQ6μαoτε παραxdτω χαι η οπoiα δεν ε[γαι αλλη απ6 τη oταδι,αxη μετατ6πιoη τoυ βdρoυg τηζ σημαοiαg τoυ παQαχειμ6νoυ απ6 τηγ παQoντιxι] xατd,oταση oτo τετελεoμ6vo.
Πρβλ. Bouscaren, Chuquet (1987:26).
Πρβλ. M6ξερ (1986: 158) <ξεxi,vησε με πoλf θμφαoη στην παQoντιxr! τoυ διd,oταοη
xαι xατ6ληξε με την 6μφααη στην παρovιιxτi τoυ διd,oταση χαt oτο τετελεoμθνo>.
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Ag πd,ρoυμε τα παQαχατω εχφωνηματα:
17. *Toν 61ω δει xθεE.
18. *Ι have seen him yesterday.
19. Je I'ai vu hier.

H αντιπαqαβoλη των παQαπdνω εχφωνημdτων μαζ επιτQθπει να oυμπεqα(,νoυμε πgωτioτωζ πωE o παQαχεiμενoE των διio πριilτων γλωooιilν 61ει διαφoqετιxη χQηση απ6 τoν παqαxεiμενo τηζ Γαλλιxηg. Σ1ετιxα με τoν παραxεlμενo
τηζ Γαλλιxηζ (τo γνωoτ6 ωE passd composd), θ1ει υπoστηQι1θε[1a πωE πρ6xειταυ γtα αoQtστtχ6 τtiπo, o oπolog επφqdζει τo απ6λυτo γεγoν69, 1ωq[g γα συνδ6ει dμεαα, με oπoιoδηπoτε τq6πo, τη διαδυxαo(,α με τιE συντεταγμ6νε9 εχφoqαg τoυ λ6γoυ. Ωoτ6oο, η αγQαμματιxoτητα των δυo πqιilτων εχφωνηματων
εμπoδiξεt να συμπερd,νoυμε τo lδιo χ,αι για τoυζ τιiπoυg τηE N6αg Eλληνιπηg
χαι τηζ Φγλιπηg. 'Eτσι, μπορoιiμε να υπooτηρlξoυμε πωE στην περlπτωoη τηg
ΓαλλιπηE τo βoηΘητιx6 Qημα ε(,1ε αρxιπd τηv 6γνoια τηg xτηoηg, 6πωg oυμβα(,νει τΦqα χαι στη N6α Eλληνιxη χαι την Αγγλιxη. Aqγ6τεqα, 6μωg, dq1ιαε να
1ανει τη λεξιλoγιxη τoυ αημαα[α για να γ(,νει 6ναg απλ6g γQαμματιx6g ενδε(,τιτηζ (simple marqueur lexical). Πρoθxυιpε, λoιπ6ν, o pass€ compose με τη σημε-

ρινη τoυ, α_χQoνιχη xρηοη.
Σxετιxd με την α_χQoνtχη οημαoiα τoυ passd composd αξiξει να xd,νoυμε μiα
μtχQη παqθxβαση χαι να αναφ6Qoυμε την d,πoιpη τoυ Schogt (1968: 39), o oπo(,og απoδiδει την τdoη εqμηνε[,αζ τoυ passd composd ωg xq6νoυ παQoντιxoli xυρ[ωζ στηγ παqoυoiα τoυ βoηθητιxoιi QriματoE πoυ εlγαι σε ενεστιilτα: <o πoλυ_
διd,oτατoζ χαQαχτηqαg τoυ passd composd εξηγε[,ται με την απoυo[,α Θετιπιilν
δεoμιitν με μ(,α συγχεχQιμθνη περ1oδo η oτιγμη τoυ παQελθ6ντog' oι dλλoι χa6νoι τoυ παρελθ6ντoE, αγτ(,θετα, 61oυν τ6τoιoυg θετιxorig δεoμofg, oι oπo[,oι
απoxριiπτoυγ την ενδε16μενη α16oη με τo παρ6ν. H απoυolα οτoι1ε[,ωγ πoυ να
εxτρ6πoυν την πρoooxη απ6 τιg ενδεx6μενεE oυν6πειεE στo παq6ν xdνευ να εQμηνεtiεται ωg Θετιxη [με τo tOl μ[α oχ6oη η oπolα εtναι ουδ€τεQn. o passd
composd, παq6λo πoυ πεQι61ει θνα μ6Qφημα τoυ ενεστcilτα, δεν περι6χεt τo σημαoιoλoγιπ6 οτoι1εio "ενεστι.bταE''. H πραγματιπ6τητα πoυ απoδi,δεται απ6
τoν pass6 composd δεν περι6χει γεγoν6g η xατd,oταoη η oπolα να εμr[εQιxλε[ει
τo m (To} η να ταυτ(,ξεται με τo m, 6πoυ m ε[γαι η oτιγμη η πιo πεντριxηrr15.
(διxη μαζ υπoγQαμμιoη).
14.
15.

Wilmet (1997) παι Αntoniou (2000:.356-374).
H ιδ6α τoυ εγτoπtσμori ωg πqog τo Tο, 6πω9 πρoxtiπτει απ6 τηγ απoυσ[α oτoι1εiων
τα oπolα θα μπogoιioαγ να οτρθψoυγ τηγ πqooo1η απ6 τυg oυνθπειεg oτo παg6ν, με
dλλα λ6για, η ιδ6α τηζ απαγτα1ori παρoυo[αE τoυ oμυλητη πgoβdλλεταt χαl, απ6 τoγ
Serbat (1988: 34), o oπolog επ' ευxαιρiα τoυ ενεoτΦτα τηg Γαλλιπηζ oημειιbγει 6τι
υπαq1ει <<επιταχτtxη εξdρτηση τoυ εxφωνηματοE απ6 6γα EGo, τo οπoio εwoε[,ται
πd,ντα, αx6μη xαυ 6ταγ δεν εxδηλιilγεται>. o Wilmet (|997:347) παρατηρε(,, επioηg,
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Για να επαν6λθoυμε στoν παQαχειμενo χαι τη μετατ6πιoη τηE

χQησηE τoυ
τηE
Γαλλιxηg,
διαδιxασια
απoτελε[,
αυτη
η
βoηθητιxoιi ρηματoζ
μ6Qoζ τηg εξ6λι(1995),
των
στιE
oπo[εg,
6πω9
παQατηQεi,
Boulle
o
oι QηματυιιoL
ξηg
γλωooιbν

τιiπoι διαγρdφoυν την εξηs πoqεlα: απ6

μoQφ6E παρατηρησηE (formes
observationnelles), δηλαδτ] d,μεοoυ εγτoπισμof ωE πQoζ τtζ συντεταγμθνεg εχφo_
ραg τoυ λ6γoυ, γiνovται αoQιστtχ6g μoρφθg (formes aoristiques), δηλαδη εντoπi_
ξoυν εμμ6oωE την διαδιxαolα ωE πQoζ τιE συγτεταγμθνεg εxφogd,g τoυ λoγoυ.
Κdτι αντioτoι1o δεν oυμβαi,νεt με τoν present perfect τηE Αγγλ|'τliζ, εξ ου xαι
η αδυναμiα τoυ να μεταφqdοει τo γαλλιx6 (19) Je l'ai vu hier. Oooν αφοqd, τoν
παραxεlμεγo τηζ N6αg Eλληνιπηζ, τo βoηΘητιx6 ρημα 61ω φαiνεται πωg λειτoυργε(, ανd,λoγα με τo have τηE Αγγλνxt1gxαι 61ι με τo avoir τηg ΓαλλL'{ηζ.
9. H εξ6λιξη τoυ παQαχει,μ6γoυ

α'

Ωοτ6οo, 6πω9 επιoημα(,νεt χαt η Ψd,λτoυ-Joycey (2oσ2:762):

NE παqαxεi,μενo η επιχQατoιioα dπoψη (Σετd,τog

1983,

Yu

<<'oooν αφoρd,

τoν

1983, Hedin t987,

BελoιiδηE 1989) τoν θ6λει να συμπεριφ6ρεται 6πω9 χαι o αγγλιx6g παραπε(,μεγoE χαι να μην εxφ6ρεται με oQιστιxd 1qoγιπd επιρρηματα>>. Αυτ6 <<πανoνιxα>>
θα ηταν αδιjνατo xαι Θα αναμεν6ταν η χQηση αoρioτoυ. T6τoια ε(,ναι η πεq[,_
πτωση των παQαxατω εχφωνημd,των:
12. *Toν 61ω δει τα

Xqιoτoilγεννα.
Eχω παει διio μ6ρεζ xtQLν στηγ Θεooαλoνlxη.
20.'Βγει φriγει απ6 δω oτιg 7.3Ol6.
2|.Tγω ξυπηoει πQLν απ6 τιg 6.ω.
13.

*

Aoφαλωg, η αγQαμματιx6τητα αυτη oφεiλεται στηγ αoυμβατ6τητα τoυ παραxειμ6νoυ με τ6τοιου εlδoυg 1qoνιxd, επιρqηματα (πoυ δηλιilνoυν συγχεχQtμ6η χQoγιxη oτιγμη). Η αoυμβατ6τητα oφεi,λεται, 6πω9 πQoανεφ6Qθη, oτo 6τι o
παgαxεiμενog εiναι qηματιx6g τιiπog oυνδεδεμ6νo9 με τη ατιγμη επφoqd,g τoυ
λ6γoυ (To) xαι, ωE εχ τoιiτoυ, δεν εLναι δυγατ6 να εvτoπlξεται oε 6να 1ρoνιxd
αημεio (πqβλ. Bελotiδηg, 199Οα: 366). Eξd,λλoυ, oι πQoσδιoριoμol αυτο(, εμπεqι6xoυν μ[α πgιbτη διεργαoiα εντoπιoμoιi τιiπoυ qηξηg xαι 61ι διαφoροποi,ηoηg, 6πω9 oυμβα(,γεt με τoν παQαχε[μενo, o oπolog πρoilπoθ6τει διαφορoπo[,η-

χαι 6xι ρηξη.
χQησιμoπoi,ηoηg τ6τoυων εχφωνηματων, xυq[ωE στoν
πQoφoQtχ6 λ6γo, ωθε(, να διερωτηθciιiμε oγετι;ιιa με την πoqεlα τoυ εν λ6γω qηση, χαL, dQα, αμεo6τητα

H αυξαν6μενη ταοη

πωE o oμιλητηg πoυ ox6πτεται, μιλαει η γgdφει 61ει την τdoη να επιβαλλει, τo διx6
τoυ oημεlo αναφoQdg (εγιil _ εδΦ - τΦQα) ωE πQαγματιx6r. (oι μεταφραoειg των παραΘεματων 6γιναν απ6 εμ&g).
16. Tα παραδε(,γματα (20) xαι (2L) εiγαι απ6 το αqθρo τηg ΨΦλτoυ-Joycey Qoσ2:762).

106

Mαq[,α Aντων[oυ

ματιχoli τιiπoυ τηζ N6αE Eλληνιxηg. Eξετdξoνταg την πεg[,πτωση τoυ passd
ξεxlηoε ωg μoρφη πα(οτην αQχη, μd,λιoτα,
οτo
παρελθ6ν
τη
διαδιxαοiα
αφoιi
τoπoθετοrioε
QατηQηoηg,
<παρελθ6γ>>,
τα
6ριo τωγ ειχoσιτεστo
oπoio
δεν
επq6xεπo για 6να
ξεπερνoιiloε
αdρ,ιυν ωgΦν - αργ6τερα, ωoτ6σo, η διdρxεια αυτη μεγαλωoε), ενιb παqαλληλα
υπoγραμμιξε τιg oυν6πειεE τηg διαδιxαoiαg oτo παq6ν' εi1ε, δηλαδτ], χQηση αγd,λoγη με αυτην τoυ παQα}tειμ6νoυ τηE Nθαg Eλληνιxηg. Σημεqα, 6μωE, 6xει μiα
xαθαρd, αoQιστιχη xqηοη, 6πω9 αναφ6ρθηtLε τLαL πQoηγoυμ6νωg, εξ oυ παι η δυνατ6τητα χQησLμoποiηοηg τoυ αντi τoυ passd simple. Στην Aγγλιxη, o present
composd τηg Γαλλιxηg παρατηρoι1με 6τι o passd composd

perfect δεν φα[,νεται γα αxoλoιiθησε την (,δια εξ6λιξη με τoν passθ composd, γεγoν69 πoυ απoδειxvιiεται απ6 την α\πιπαgαθεoη τωγ παQαδειγματων (18) - (19).
Στην πεqi,πτωoη τηg N6αg Eλληνιxηg, oι μεγαλεg oμoι6τητεE τoυ παQαχειμ6νoυ

με τoν present perfect oε αυνδυαoμ6 με την ανεq16μενη χQηση εχφωνημdτων
6πωE τα (20) - (21) στoν πQoφoQιxd λ6γo oδηγοtiν στo συιΙJτ6ραoμα 6τυ o παQαxεlμενog βq[,απεται οε μ(,α ενδιαμεoη xατd,oταοη.To γεγον6g αιπ6 οημειιilνεται
xαι απ6 τoυE Kλα[qη xαι Mπαμπινιιilτη (1999:68), oι oπoloι επιoημαlγoυγ πωζ
η <<πoιxιλiα ατη γλιilαoα απoτελε[ 6νδειξη πωg βqloxεται σε εξ6λξη πdπoια μετα_
βoλη" χαι πωζ: <<Oι μεταβoλ69 ε(ναυ oυ1ν6 φαιν6μενo στoν χωQo τoυ Παqαπειμθνoυ χαι τoυ Aoρioτoυ διαγλωooιxd,>>. Mε την dπoψη αυτη συμφωνε[ xαι η
Ψd,λτoυ_Joycey (2W2: 766): <<Θα μπoρotiοε xανε(,g να εQμηνεtioει αυτη την τd,οη
τoυ NE παQαχει,μ6νoυ γα oυνδυdξεται με oQιστιxα xρoνιxd, επιqqημ{ιτα πoυ δηλιilνoυν τo παgελθ6ν xαι ωg 6νδειξη τoυ πQoσανατoλιoμoti τoυ παQαχειμ6νoυ
πQoζ την χατεriθυνoη τoυ αoρ[στoυ, ωζ δηλαδη εν6g παθαqα παgελθoντιπoιi
1ρ6νoυ. H διαπιoτωθεioα 'αδυναμ(,α' να δoθoι}γ oαφεlg αημααιoλογιx6g εξηγησεtζ γι,α τα χQoνιχd 6ρια πoυ xαλιiπτoυν oι διio τtiπoι στo χQoνιx6 d,ξoνα, θα
μoρoιioε να εQμηνευθε(,.με επιφιiλαξη 6μωE, χαι ωE 6να 'μεταβατιx6 oταδιo'
τηg γλωoaιx't1gαλλαγηg πoυ συv[ελεiται με πιθανη αη1ιbνευση τωγ διio τιjπωνrr.
Πqd,γματυ, εd,ν λdβoυμε υπ' 6ιpιν την πoQεi,α εξ6λιξηζ τωγ gηματιxιilν τtjπων
απ6 μoρφθg παqατηQηoηE σε αoQLστιχ6g μoqφ6g, 6πω9 την πεQt6γραψε o
Boulle (1995), δεν θα ηταν αoxoπo να παQατηqηooυμε πωE o παQαχε(,μενog
(,oωg oδειiει για dλλη μ[α φoρα πQoζ τη μετατ6πιoη τoυ xθντgoυ βdqoυζ τoυ
απ6 μiα μoaφη παρατηρησηE, δηλαδη dμεoηg oιiνδεoηg με τιE συντεταγμ6νε9
εxφoρdg τoυ λ6γoυ, σε μ(,α αoριoτιxη - αχQoνtx't'1 _ μoaφη (πρβλ. Ψd,λτoυ-

Joycey 2W2: 765-767Ι'). ΠQoζ την χατειiΘυνoη αυτη τε(,νει χαι η μ6xqι τιilqα

17.Στo oημεio αυτ6 Θα ηθελα γα ευχαQLoτηoω απ6 βαθοιlg xαρδlαζ την x. Αγγελιxη
Ψαλτoυ-Joycey, η oπolα αγταJτoχQ[θηxε oτην παqd,xληoη μoυ χαt μoυ 6δωoε τo xεLμεγo πoυ παρoυolασε στη Συναvτηαη του Toμ6α Γλωoooλoγ(,αg πoλιi πqιν την εx_
δooη τωγ πQαχτιxιbγ. Tην ευ1αριoτιil θερμd, δι6τι τo xεiμεν6 τηg, μαξi με τo xεlμενo τoυ Boulle, oταθηxαν 6ναυoμα στηγ συγγQαφη τoυ συγχεxqιμ6νoυ μ6ρoυ9 τηg
παρoιioηg εργαolαg ογετιxα με τη δι,α1ρoνιxη εξ6λιξη τoυ παQαxει,μ6νoυ α' τηE
N6αg Eλληνιxηg αλλd τ<'αl" σxετl:ιlα με την otiγxριoη τoυ παQαχειμ6νoυ α' με τουE
αντLoτoι1oυg τr}πoυg τηg Γαλλιxηg.
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πoQεια τoυ παQαχειμ6νoυ, o oπoιog, 6πωg παQατηQεI η M6ζερ (1986: 158), <ξεxlνηoε με 6μφαση στην παQoντLχη τoυ διd,oταoη xαι lιατ€ληξε με τηγ θμφαoη
στην παQoντtχη τoυ διdoταοη χαι στo τετελεομ6γo>. oπωg πρoxιiπτει, o α6ριστoζ ε[ναι πιo δυγατ6g τιiπoE χαι, dQα, o παQαχεiμενog ε[γαι αυτ65 πoυ πα-

ρoυαιdξει δια1qoνιxα τιE πιo πoλλ69 μεταβoλ6g (Κλαi,ρηζ & MπαμπινιιilτηE
t999:68, Αntoniou 2ωΟ). Αναφοριxd δε με τo oτdδιo τηE εξ6λιξη9 ατo oπo[,o
βgloxεταυ o παQαχεiμενog α', απ6 την αvτtπαρdΘεoη τoυ με τoυE τtiπoυg τηg
Γαλλιxηg χαι τηE Αγγλιxηg πqoπfπτει αυτ6 πoυ επισημαiνει η Ψαiπoυ-Joycey
(2Φ2:766),6τι, δηλαδη, θ6τoνταE ωE xqιτηgιo εξθλιξηg τηE διαδιxαolαg oυδετεqoποlησηζ τoυ παQαχειμ6νoυ α' τη oυμβατ6τητα με πρooδιogιoμoιig oQιστtπoιig τoυ παQελθ6ντog, η Γαλλιxη με τoν passd composd 61ει φταoεt σε υψηλ6
βαΘμ6 oυδετεqoπolηoηg (πρβλ. Αntoniou 2000), ενιb η Φγλιxη βρ[αxεταL στo
αντ[Θετo d,xqo. 'Ooo για τη N6α Eλληνιxη, αυτη βρi,oxεται oε 6να ενδιd,μεoo
oταδιo, δεδoμ6νoυ 6τι δεν ταυτ(,ξεται πληρωg otiτε με τoν passd composd oιiτε,
βιiβαια, με τoν present perfect.
10. Συμπεgdο;ιατα

Bαoιoμ6νoι στη θεωqiα των λεxτιxιbγ διεqγαoιιilν τoυ A. Culioli, μπoρoι}με να
υπoστηQiξoυμε πωE o παραπε(,μενoE α'τηE N6αg Eλληνιxηg εxφqdξει την τετε_
λεομιiνη 6ψη xαι oυγδ6εται dμεoα με τtE συγτεταγμ6νε9 εxφoρd,g τoυ λ6γoυ δη_
λιbvoνταg πd,ντα τo πQoτερ61ρονο. Πq6xειται, δηλαδη, για qηματιπ6 τιiπo πoαoτιxoιi (xρoνιπoιi) 1αqαxτηριoμoι}. H oιiγδεαη αυτη διενεργε(,ται μ6αω τoυ
βoηθητιxoti ρηματog t1ω, τo oπoio δεν φαLνεταt να 61ει 1doει την λεξιλoγιxη
τoυ χQηoη _ σε αvτlθεoη με τoν αγτ[oτoι1o τι}πo (avoir) τηg ΓαλλLτLηζ.H αμεo6τητα ωζ πQoE τιE συντεταγμθνεg εxφoρdE τoυ λ6γoυ πoυ oυνoδειiεt τoν πα_
qαπεf,μενo xαθιοτα αδιiνατη την χQηση τoυ με 1ρoνιxoιig πqoοδιoqιoμotig, oι
oπo[,oυ τoπoθετoιiν τη διαδιxαoiα oε πd,πoια συγχεχQιμ6νη οτιγμη τoυ d,ξoνα
τoυ 1q6νoυ. Mε τη χQησιμoπof,ηoη τoυ παQαxειμ6νoυ α' με τθτoιoυ εiδoυg
πqooδιogιαμoιig xυqi,ωg στoν πQoφoQιx6 λ6γo ενδ€1εται να πQooιων[,ξεται η
εξ6λιξη τoυ παQαxειμ6νoυ oε μiα αoQιστtχη μoQφη, 6πωg oυν6βη με τoγ passd
composd τηE ΓαλλL'ιηζ.
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