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ΓΙΩPΓoΣ ΚΑPANAΣΙOΣ

Ιn this articΙe we study the behaviour of the stressed yiιf, ιvhich is constructed ιvith subjunctive and imperative and its relation to the preposition yia. Following Christides &
Nikiforidu (1994)' we iιre trying to shorv that, despite their different etymology, the tιvo elements appear as two different versions of a polysemous word. More specifically, the
stressed yiais considered as an intransitive version of the preposition yia, if we extend the
notion of transitivity.

1.

Eιοαγωγιxιdι

Σε αυτ6 τo dρθρo μελετoιiμε τη συμπεQιφoQd τoυ τoγtσμ6νoυ γιd (γιd, xtQ6σεξε), πoυ συντdσσεται με υπoταχτιπη (αxqιβ6oτεqα με τoγ δεi,xτη τηE υπoταχτιx,fiE να, o oπoιoζ oμωE μπoρε[ να συνd,πτεται χαt σε oqιοτιxη παQατατιχof η
υπεQσυντ6λιxoυ) χαι πQoσταιιτtxfi, χαt τη oχ6oη τoυ με τo d,τoνo yια, πq6θεoη
xαι otjνδεσμo. Mε αφετηQια την d,ποψη (Xgιoτlδηg & Nιxηφοqlδoυ 1994) oτυ,
παQα τη δυαφoQετιχη ετυμoλoγ[,α τoυg, απoτελotiν διjo εxδo16g μΠE πoλιioη_
μηs λ6ξηs, πQoσπαθotiμε να δε[ξoυμε 6τι τo τoνtσμtνo για απoτελεi, θα λ6γαμε,
μυα αμετdβατη εxδοχη τoυ dλλoυ (με μια αQ}ιετα διευqυμ6νη θγνoια τηζ μεταβατιx6τηταg) xαι δεν εiναι απλιbg 6να εμφατιx6 μ6ρυo αλλd, λ6γω των ιδια(,τεQων φωγoλoγιxιilγ συνταχτιxιilγ xαι oημαoιoλoγιxιilν τoυ χαQαχτηριoτιxιbν θα
μπoqoιioε να παqαβληθεi αφεν6E με τo δειxτιxo να, αφετ6qoυ, xατa μi,α 6ννo Lα, με

τ

ιE x}τwυτιt g πQoσωπ ιx6 g αντωνυ

2. Συγδεο ψιud,:

μ(,ε g.

μια γQαμ γιατιnfi υπεQχατηγoq iα

To νεoελληνιπ6 για ανt1xει στην xατηγog(,α των πoλυλειτoυqγιxΦν λ6ξεων πoυ
oυντd,oοoνται εi,τε με oνoματιχη φρd,oη εiτε με π96ταoη ε[,τε, ενδιdμεoα, με
απλ6 χατηγoQoιiμενo:
1α. H επιoτoλη ε(,ναι γtα τoν

Γιdγη.
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β. Mελετdει για να πεqαοεt την τd,ξη.
γ. Πdει για δημαQχoE.

H παραδooιαxη γQαμματιxt1τo θεωρε(, ανd,λoγα με τo πεqιβdλλoγ ε(,τε πQ6_
θεoη ε1τε _μαξi με τo vα- otiγδεσμo, διio διαxριτd, d,xλιτα μθqη τoυ λ6γου. Αυτ6
τo επαμφοτεqlξoν }ιατηγoQυx6 oτατoυg ιo1riει χαι γtα dλλεg λ6ξει9 oτα γ6α ελ_
ληνιπd, (π.x. μι6χQι, πQLν, χωaiζ) χαι, σε dλλεE γλιilooεg (π.x.αγγλιx6 because, to,
γαλλιxd pouη avant x.λπ.):

2α. Θα με(,νουν εxε[ μ6xqι τo xαλoxα[Qι/μ6χQι να 6qθει τo xαλoπαiqι.
β. Θα φriγoυν πQιν (απ6) τoν 1ειμιbνα/πqιν 6ρθει o 1ειμιilναg.
γ. Θα γυρiooυν χωQιE τα παιδιd/χωQιζ να φ69oυν τα παιδιd,.
δ. John came back because of the rainβecause it rained.
ε. To be or no to be?ΛV'e decided to go to the seashore.
oτ. Jean est venu pour nous/pour nous voirβour que...
ξ. Marie est partie avant la fθte/avant de nous voir/avant que...
η.'Eξηoε oτo εξωτεριx6 απ6 την εφηβε(,α τoυ/απ6 6φηβοg.
Φα(,νεται 6τι

oι oυμβατιxol xαραxτηριoμo(, 'πq6θεoη' χαι 'oι1νδεoμog' δεν

ε[,ναι πQαγματιxαxατηγogιπo[,, 6πωg oι 'oυσιαστιτιo'παι 'qημα', αλλd, μdλλoν
λειτoυqγιxoi, δηλαδη δεν αφoρoιiν τη φiroη των λ6ξεων αυτιirγ oπωg υπoδηλΦ-

γεταυ στηγ παραδooιαxη γQαμματιxη, αλλd απoρρθoυν απ6 τo περιβαλλoγ
τoυζ. Kαθιbg ε[γαι dxλιτα μ6qη τoυ λoγoυ, δεν μπoqotiμε να βγdλoυμε πdπoιo
oυμπ6ρασμα για τη φr1oη τoυζ }ιαι τιζ διαφoρ69 τoυE απ6 τη μoqφoλoγlα, xι
6τoι πεqιoριξ6μαoτε στην χατανoμη. E[ναι πρoφαν6ζ 6μωE 6τι η πρ6Θεoη χαι o
oμ6ηχoζ oriνδεoμoζ δεγ oυνδ6oγται με οx6oη oμωvυμ[,αg η πoλυoημ[αg: η iδια
λ6ξη του λεξιxori (π.1. μ6χQι, γLα), με την (,δια oημαo[α, oυντd,ooεται dλλoτε με
πρ6τααη xαι d,λλoτε με oνoματιχ6 oιiγoλo (η με απλ6 χατηγoQoriμενo).
Mε βdoη αυτη τηγ παQατηqηoη Θα μπoρoιioαμε ioωg να υπoθ6σoυμε, αναοιiQoγταE την αQχα[α θεωρ(,α των oτωιxιilν (βλ. Scmidt 1939), 6τι υπd,ρxει μια
γQαμματιxη υπερxατηγoρ[α, η oπolα εμπεQι61ει τιg πgoθ6oειζ χ,αι τoυE ουνδ6σμoυζ, αφori τα στoιχε(,α αυτd μoιρdξoνταυ τα χαQαχτηQιοτιxd, [_oνoματ|u'L6, qηματιx6} xαι ωg ιδιooυγχQατιχη τoυg ιδι6τητα oυγτ&oooνται εi,τε με oνoματιx6 oιiνoλo (π.χ. αε, πρog) ε[,τε με πρ6ταoη (π.x. 6ταν, επειδfi ε(,τε xαι με τα δrio
(π.γ. για, μ6χQ0, με τoν τq6πo πoυ 6γα μεταβατιx6 ρημα μtπoρεi να oυντd,σσεται
ε[,τε με πq6ταoη εi,τε με oνoματιχη φρdoη ε[,τε με αμφ6τεqα. As χQηoιμoπoησoυμε την ετιx6τα 'oυνδεομιxd,' γιλ 6λα τα μ6λη αυτηg τηg υπoθετιπηg υπεQ}.ια_
τηγoQi,αE, με δεδoμθνo 6τι, *ιτ6ζ απ6 τoυζ oυνδ6oμoυζ, χαι oι πqoθ6σειt επιτε-

λoιiν θνα εiδog oυνδεoμιxηg λειτoυQγιαE, αφot3 τιατ& xd,πoιo τρ6πo oυνηΘωE
λειτoυργotiν ωg ουνδετυπo[, xqixoι oνoματιxΦν oυν6λων με dλλεg xατηγoρlεg
(π.x. ρηματα, oυσιαστιxd,, επιqqηματα x.λπ.) oημα[νoνταg ταυτ6χQoνα διdφo-

qεg αx6oεtζ με τoν τρ6πo πoυ τo xdνoυν χαt oι oιiνδεoμoι για τιg πρoτdσειζ:

H otwαξη τoυ

μoq[oυ'γιd,'
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Tηλεφιilηoα στoν Γιdννη.
Πηqα
τo βιβλ[o απ6 τη Mαqiα.
β.
γ.τα πoτηρια για τo νερ6
δ. μαζi, με τoυt φlλoυg
3α.

H ιδι6τητd τoυg να μαqπαQoυν πτωτιxa τo oυμπληQωμα τoυE ε[,ναι δυνατ6ν
να μην εxδηλιbνεται (πβ. 1Υ,2ζ), πqdγμα πoυ παQατηqεiται χαι με τα ψευδoα_
μετdβατα ρηματα (π.γ. 6φαγε νωg('g χθεζ βραδυ) η με ρηματα πoυ ουγτdoooγταt με πQoτασιαπ6 oυμπληQωμα @.x. ox6φτηxε 6τι πρ*τει να αλλdξει ταxτιxA.
Yπdq1ουν αμεταβατα μ6λη αυτηg τηζ υπεQπατηγoρ[αg, 6πω9 6xoυμε αμετd,_
βατα Qηματα; Π6qα απo xαπoια τoπι,xd πφoΘετυxα επιρρηματα (μπρooτα,
π[αω, μ6oα), πoυ εμφαν(,ξοvται ε[,τε με oυμπληρωμα ε[τε χωQιE, θα μπoρoιioα_
με loωg γα θεωQτiσoυμε τo τoνισμ6νo γιd θνα τ6τoιo αμετd,βατo ουνδεoμιπ6,
6oo xαι αν o 6QoE φα[νεται oξιiμωgoE για αμετdβατα oτoιxε[α. To d,τoνo δ[δυμ6 τoυ, πq6θεοη xαι οfγδεσμog, θα ηταν η 'μεταβατυx,t'1' τoυ εxδoxη. Σε παΘε
περiπτωoη θα μπoρoriααμε να μιλdμε για 6να oτoι1εi,o πoυ, με τη μlα η την
dλλη μoQφη, ανηxει στη συνταxτιxt1xατηγoqlα των oυνδεαμιxιilγ.
3. yιαnαι γιd: oμιυvυμiα ιi πoλυοημiα;
To τoνιoμ6νo για εψφανiξεται οτα ν6α ελληγυxd να oυνoδειiει ρηματα σε υπoταxτ ιxt1 η

π

ρooτα xτ ιxt1:

4α. Γιd, να ooυ πω!
β. Γιd να τoν εixεE ρωτηoει!
γ.
δ.

Γιd xo[,τα!
Γιd 6λα να ooυ πω!

Eτυμoλo^tL'lα διαxρlνεται ααφιilE απ6 την πq6θΕση γLα: πqo6ρ1εται απ6 τo
αg1α[o πQoτQεπτιxo μ6qιo εtα (βχ. λεξιπ6 Liddetl-Scott), ενιir εxε(,η απ6 την
αq1αiα πQoθεoη δια. Ωoτoσo, η τελιx6τητα στη οημαoiα τηg πρ6θεσηE δεν απ6_

χει πoλιi απ6 την

xατευΘυντιx6τητα

τoυ

πQoτQεπτυπoιi μoq[,oυ

(αwε/μJrQog/6λα).'Eτσι, τo 6τι πατιiληξαν στην iδια μoρφη ατα ν6α ελληνιxd,
loωg να μην ε(,ναι απλη otiμπτωoη, απoτ6λεσμα μιαE xαθαqd φωνoλoγιπηg διαδιxααlαg (6πω9 ουμβα(,νεt με τo δiαξευπτ ιxo για, πoυ πQoηλθε, οriμφωνα με
τoν Tξdqτξανo, απ6 τo διαξευxτιιι6 (γ)i με τoν τρ6πo που πgoηλΘε τo πια απ6
τo πλιo), μια χαι τo εTα θα μπoροfoε γα εξελιxθε( χαι ωE 6για (oπωg επιβιιbνει
πρdγματι στη φQdση 6για μ6λα). H φωνoλoγιxη oιiμπτωση μπoqε[, γα ε(,ναι
απoτ6λεoμα χαt μtαE, αμυδρηg ιioτω, oημαoιoλoγιxηg ουνd,φειαE ανd,μεοα στα
αρ1α[,α δια xαι εTα.
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Θα θεωgηooυμε τα yια/γιιi oμιilνυμα η εxφdνoειE μtαζ πoλιiοημηg λ6ξηg; oι
XQιoτ[δηζ & Nιπηφoqlδoυ (|994) πqoτε[,νoυν τo δειiτεgo χ,αι συσχετiξoυν την
περ(,πτωoη των yια/lιd με την πεq(,πτωοη τωγ να/να, υπoστηQiξovταg 6τι τo
yιci μoιρdξεται με τo yια "this benefactive component of meaning", ενΦ πρooθ6_
τOυν 6τι η πρooθηxη τoυ γιd, oτo ρημα δε[xνει 6τι o oμιλητηg θ1ει θνα πιo dμεοo ενδιαφ6ρoν oε αυτ6 πoυ λ6ει η πq6ταoη. Αυτη η πεQιγQαφη ε(,ναι πιo δυαφωτιoτιxη απ6 πρoηγoι}μενεE, πυo γενιπ6λoγε9 θεωqηoειg, xατ0" τιg oπoi,εE τo για
εiγαι εμφατιx6 μ6ρυo, τo oπoio ενιo1tiει τη σημασ(,α τoυ qηματog πoυ oυνoδειi_
ει (Tξ&qτξανog |963, ΘαβιbρηE 1979,Joseph & Philippaki 1987).
4. Παρd.ταξη { υπ6ταξη;

Ξεxινιilγταg απ6 τη oriνταξη παQατηqoriμε 6τι τo για oυγγqoνυxd, xινε[ται ανα_
μεσα στo ^t/Lα απ6 τη μlα μεqιd χαυ τo πQoτQεπτιno αντε η τo δειxτιx6 νααπo
την dλλη μεqια, με τα oπolα oυγγενει|rεL σημασιoλoγιxd, o αq1α[,og πg6γoν6g
τoυ, τo εtα.Και αυτ6 γιατi:
α. o οtiνδεσμoE για(να) oυvτdooεται με μi,α θμλιση, την υπoταχτιτιfi nαυ μdνo
(5α-γ),

β. τα αντε/ψrQog/νd εlναι εντελιilg ανεξαqτητα χαι μπogoιiν να απoλoυΘοιiνται
απ6 oπoιαδηπoτε 6γxλιoη, oqιοτιπη, υπoταχτιτι"i1xαι πQoσταχ,τιxη (5δ_ oτ),
γ. τo για oυντασσεται με δrio εγπλ[oειg, την υπoταχτιxt1xαι την πQoσταxτιxη,
αλλd 6xι με oριoτιxη (5ξ-θ) (με δεδoμ6να oτι για τη oυvταξη τoυ με oριοτιxη
παQατατιxoιi η υπεgoυντ6λιxoυ απαιτεiται χαt τo να xαΘιilg xαι 6τι oι χQησειζ αυτ6E τηζ oριοτιxηg δεν εxφραξουν xdτι τo oQLστιx6 η πραγματιx6,
αλλ0 μdλλoγ τo δυνατ6 η τo αντLθετo τoυ πQαγματιxoti):

5α. για να δoυμεβλ6πoυμε
*β.για βλ6πoυμε
*γ.

για δεg!
δ. iΦτε!Λ.,Ιd! MπρoE! Φειiγoυμε.
ε. i\γτε!Δ.{d! Mπρog! Nα φtiγoυμε!

oτ. Aγτε!/Nα! Mπρog! Φtiγε!

ξ. Γιd να σχεφτoιiμε!
η. Γιd οx6ψoυ!
*Θ. Γιd oxεφτ6μαoτε!

H μετατ6πιση τoυ

γιd' oε o16oη με 6να παθαqd πQoτQεπτιx6 oτoι1εLo, 6πωg
τo d,ντε, δεν ε[,ναι μ6νo συντα}ιτιχη (ουμβατ6τητα με εγπλ[,oειg), αλλd xαι φω_

νoλoγιxη χαι σημαoιoλoγιπη.
Moqφoφωνολογιxd βρ[,οxεται ανd,μεσα στην εξdρτηοη χαι την ανεξαqτηο[,α:
oε αντ1θεση με τo τελιx6 γLα, πoυ ε[γαι d,τoνo, 61ει μεν τoγ διx6 τoυ τ6νo, αλλd

H αtνταξη τoυ

μoρioυ'γιd'
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εLναι πεQισσ6τεQo υπoτελ6g απ6 τoν αQχα[o τoυ πQ6γoνo η τo oιiγ1Qoνo αντε,
εφ6ooν 'αxoυμπd' πd,γτα αε 6να Qημα, δεν μπoqεi να ε[,ναι 'αμετdβατo':

6α.'Αγτε! Φιiγε!
*ρ. Γι,d! Φιiγε!

Γιd φΦγε!
για! Nα φtiγω.
ε. γιανd φfγω

γ.

*δ.

Καθωg δεγ εiγαι ειixoλo να xαqdξoυμε μια ξεxdθαQη γQαμβη oε αυτη την πεqiπτωoη, μπoqoriμε να πotiμε 6τι εlναι εν μ6ρει (φωνoλoγιxd) ανεξd,ρτητo }ιαι
εν μ6qει (oυνταxτιxd) εξαQτημ6νo oτoι1εio.
Σημαoιoλoγιxd xεtται πdλι στo μετα[,xμιo μεταξti ανεξαqτηoi,αg xαι εξdgτηoηg. Στoν τελιx6 αriνδεoμo γLα να, πoυ o ξdρτξανog πoλri εfoτo1α γρdφει yια_
να,υπαρ1ει oυν61εια ανdμεσα στo γLατlαL τo ρημα πoυ αxoλoυΘε(,, 6πω9 δεLxνευ
χαι η γaαφη τoυ TξdQτξανoυ, ουνθxεια πoυ θα μπoρoιiοαμε να χαQαχ,τηQlooυμε
μεταβατιx6τητα με την εξηg πoλri γενιxη 6wοια: 6τι o τελιx6g ot}νδεoμog 61ει τo
χαQαχτηQυoτνx6 τoυ qηματoζ η τηζ πρ6θεσηζ, δηλαδη να επιλ6γει θνα συιΙπληQωμα, τo oπo1o νoμιμoπoιεi oυνταxτιxα παι Θεματιx0". Αυτ6 oημαLνει 6τυ τo oυμπληqωμα oτtxεται δiπλα τoυ στη γραμμιx6τητα τoυ λ6γoυ χαι oημαδεriεται
απ6 αυτ6 oημαoιoλoγιxd με 6ναν θεματιx6 ρ6λo. Παqdλληλα με τoυE θεματι_
xorig ρ6λoυ9 πoυ δ[γoυγ τα qηματα στα αγτιχε(,μενd τoυE (π.x.θ6μα, Θriμα, oτ61og, τoπoEx.}'"π.), θα μπoqoιioαμε να θεωρησoυμε 6τι υπαqχoυν πιo αφηρημ6νoι θεματιxoi ρ6λoι πoυ απoδlδoνται στιE πQoτdoειg. Σε 6να δειlτεqo βημα θα
μπoqorioαν χαι oι αιiνδεoμot να μαqxαρoυν θεματιτιa τι6 πρoτd,oειE που ειod_
γoυν. To για Θα απ6διδε τ6τε τoν θεματιx6 q6λo τηE oxoπιμ6τηταE.Aυτ6 θα oημαtνε 6τι τo yια εtναι συνταχτtxα xαt oημαoιoλoγιxd, 'μεταβατυxo'. Αγτ[,θετα,
στην πεq(,πτωoη τoυ τoνιoμ6νoυ για θραriεται η oυν61εLα με το ρτiμα, υπdρ1ει
αJτoστασιoπolηoη, 6πω9 δηλιilνει, χαt η μεγαλr.lτεQη φωνoλoγιxη ανεξαqτηo[α.
Σημαoιoλoγιπd επloηg υπdq1ει αυτoν6μηση, απoυα(,α θεματιxt1g ox6oηg. Ωοτ6oo, αυτη η 'πεQιχαqdxωoη' τoυ τoνισμ€νoυ yιri δεν εiναι εντεληE, xαΘιilE, 6πω9
ηδη αημειιiloαμε, τo για επιλ6γει την 6γxλtση _υπoταxτιxt1χαι πQoσταxτιxt;,
αλλd 6xυ oριατιxη. Eτoι, τo στoιχεlo αυτ6 βρ[oπεται ανd,μεοα στην ανεξαqτηolα
χαι την εξdQτηoη. oι, δtio εγxλioευg πoυ επιλ6γευ τo γιαεiναι oι εμλ(,οειg επιΘυμlαζ (αx6μα χαι 6ταν χQησtμoπoιεlται η oQιστtχη παρατατιxotj η υπεραυγτ6λμ
xoυ), πoυ αγαφθqoνται oυνηθωg oτo μ6λλoν χ,αι υπoδηλιbνoυγ οε διαφoQετιxolig βαθμoιig πdπoια xατευθιryιιx6τητα. Αυτ6 δημιoυqγε(, τιg oημαoιoλoγιxιig
πρoUπoθιθoειg για συγχQoνιxη τoυ αiryxλιαη με τo τελιx6 , aτoνo για.
Eτσι, μlπoρoιiμε, με βdoη τα εμπειριxd δεδoμ6να, φωνoλoγιxd, (τ6νog), oυντατιτιxα (εγπλ(,oειg) xαι oημαoιoλoγιxα (τελιxη αημααi,α τoυ ρηματoζ η 6χι),
να oυνoιp(ooυμε δυαxρ[,νoνταS τQεtζ βαθμoιig εξdρτηoηE, πoυ αντιστoι1oriν
oτα αwε/ για/για:
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+ παqαταξη _ υπ6ταξη
7α. 'Aντε ! Nα οxεφτoιiμε!
+ παqdταξη + υπ6ταξη
β. Γιd να σχεφτoriμε!
γ. Mεiναμε μ6νoι γιανd oxεφτoιiμε. - παρdταξη + υπ6ταξη

Αυτη η xλιμdxωoη φαiνεται, 6πωg ε(,παμε, xαι απ6 την επιλoγη των εγxλioε_
ων, εφ6ooν διαxρtγoγται τQειζ βαθμo[ oυμβατ6τηταζ ανd,μεoα oτo oυγδεoμιπ6
χαι την θγxλιoη:
(Ι) α. d,ντε + υπoταχτ ιxη/πqo oταxττx"i1/ oq ιoτ ιxη

γιd
γ. για
β.

+

υπoταχτιxη/πρooτατιτιx"i1

+

υπoταxτιxη

Παqατηρoriμε 6τι 6οo πιo στενη εi,ναι η ο16οη ανd,μεoα oτo oυνδεoμιx6
οτoι1ε[o χαι τηγ πρ6ταoη τ6oo πιo πεQιoριoμ6νη ε(,γαι η γπαμα τωγ διαθ6oυμων εγπλ[,αεων. Mε βdoη το οxημα (Ι), τo για βρtoxεται ανd,μεσα oτo oαφιilg
ανεξαqτητo αwε χαι τo oαφιilg εξαqτημ6νo γLα.

5.

H υπoθετιx6τητα τoυ γιιft

Θα εοτιdσoυμε τιilqα πιo πQoσεxτιxa στη σημαoiα τoυ για, ωoτε να δoι1με αν
πgdγματι ε(,ναι απλΦE xαι μ6νo 6να εμφατιx6 oτoι1εio, 6πω9 πqoτεLνoυν oι
αναλυαειζ πoυ αναφ€ραμε, η αν μια τ6τoια πεQιγQαφη τoυ yια ωE απλωg εμφατιxoιi εi,ναι απλoυoτευτιπη. Ag oυγxρlνoυμε τιg αx6λoυΘεg πρoτdοειE:
8α. Nα ερx6ταν η μητθqα τoυ!
β. Γιd να ερx6ταν η μητ6ρα τoυ!

oι

xαι (8β) θ1oυν πoλrj διαφoρετιπ69 oυνεπαγωγι69: η πqιbτη πρ6ταoη
(να + παQατατιx6g) επφQdξει μια απλη ευχη. Tι οημα(,νει η δεriτεqη; Φα(,γεται
6τι 61ει θνα ιδια(,τεQα πoλι} πιo oιjνθετo πεQιεx6μενo που φτd,νεt στα 6ρια εν6g
ιδιdξoντog υπoθετιxoιi λ6γoυ, στo βαΘμ6 πoυ συνεπdγεται την πq6τσσ!: 'Αν
(8α)

ερ16ταν η μητ6ρα τoυ, τα πgdγματα Θα ηταν διαφoρετιxα'.

yα xαι υπoθετιxιbν λ6γων γiνεται
απ6 τoυg Xριοτ(,δη & Nιxηφoqlδoυ, oι oπolοι επιοημα(,νoυν 6τι η χQηση τoυ vα
αvτ[ τoυ αv υπoδηλιilνει μεγαλυτερη αμεo6τητα χαι oι}νδεoη με τη oτιγμη τηg
εxφιbνηoηg παθιbg xαι εμπλoxη τoυ oμιλητη. Θα πρθπεt να πρooθ6ooυμε μια
απ6μη σημαντιχη διαφoqd: 6τι τo αν oυνεπαγεται μεγαλr}τεqο βαΘμ6 υπoθετιπ6τηταg απo τo να:

H oιiνδεoη πρoτdαεων εtσαγ6μενων

|Lε

9α. Nα 6ρθει, παι θα γiνει μεγdλη φαααρ[,α.
β. Αγ 6ρΘει, θα γiνει μεγαλη φαοαρ[α.

H αιlvταξη τoυ

μoqioυ'γιd''
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Mε την πQ6ταση (9α) oτηνoυμε τo σχηνtx6 τoυ εQχομoli μπQoστd, στoγ oμι_
λητη παρoυαυdξoντdg τo ωζ βdoιμη πιΘαν6τητα, πoυ πληoιαξει πoλ,f οτα 6ρια
τoυ oQιστιxoΦ. Αντ(,θετα, με την (9β), τo ενδε16μενo τoυ εQχoμoιi τoυ εiναι αρ_
xετα πιo απ6μαχQo. Αυτ6 βθβαια 61ει να πdνευ dxι μ6νo με τηγ πιθανη o16oη
τoυ υπoταlιτιτιo,b να ψΕ τo δειxτιx6 νd' -πoυ γειιbνει στηγ περ[,oταoη επιχoινωνi,αg_, 6πωg επιoημα(,νεται, αλλd χ,αt με τo γεγoν69 6τι στην (9α) τα διio γεγο-

ν6τα, o ερxoμ6E τoυ χαι η φαoαρiα, oυγδ6oνται παQαταxτιlιa με τo }tαL τLαL,
εφ6ooν τo δεriτερo εxφιiρεταt με oqιoτιxη μ6λλoντα -tγει επoμ6νωζ μια xd,πoια
εγγενη ogιoτιx6τητα- 6λxει oε αυτη την oQιστιx6τητα χαι τo πqιbτo, πoυ γLνεται xατα xd,πoιo τq6πo θ6oει oριoτιxd, αλλα λ6γω τηE φtioηζ τoυ (oε υπoταxτι_
xη) παQαμθνει β6βαια αx6μη αιoθητα oτη oφα[,Qα τoυ πιθανoti. ΑντiΘετα, στην
(9β)' η υπ6θεοη, xαΘιilg ειodγεται με τo αν, εtναι απoλrjτωg εξαqτημ6νη απ6 την
απ6δooη, xυ tτoι o υπoΘετιx6g λ6γog ε[,ναι πιo ξεxdθαρog, με τoυζ ρ6λoυg τηg
πqoυπ6θεσηζ χαι τηζ ουν6πειd,ζ τηζ διαxριτorig.
Γυα την αxgiβεια στην (9α) δεν 6xoυμε τ6oo υπoθετιx6 λ6γo, 6πω9 υπoστη_
ρ[ξoυν oι Xqιoτiδηg & Nιπηφoqlδoυ, 6oo διαδoxη δlio γεγoν6των, 1qoνιxη
απoλoυθiα (:πqιbτα να 6ρθει xαι μετd θα γiνει φαoαρiα) η oxθoη αιτ[oυ_απoτελ6oματo9 (:να 6gΘει, με απoτ6λεoμα να γ(,νει φαoαq[α). Mπoqoriμε λoιπ6γ γα
ποιiμε 6τι η εν λ6γω πq6ταoη βqloxεται στα 6qια ανd,μεoα oε 6ναν xλαoιx6
υπoθετιx6 λ6γo, 6πωg o (9β), υπoταχτιxd, διατεταγμ6νo, xαι 6γα ξευγαqι ιooδr}ναμωγ πqoτ&oεων, παQαταοo6μενων, πoυ πεqιγqdφoυν μtα μελλοvτιxt1 ατιoλoυθiα γεγoν6των. Η διαφoρd, υπoθετιxoιi λ6γoυ xαι αxoλoυθlαg αιτ[oυ-απoτελθoματog 6γxειται στη διαφoqd βεβαι6τηταg αλλd χαt στoν τρdπo oιiνδεoηg
τωγ διio επιμ6qoυg προτdoεων (υπ6ταξ"η/παQdταξη).
H (9α), παρd τo 6τι παρoυοιdξει xd,τι πιθαν6 xαι 61ι β6βαιo, γ6ρνει πQoζ
την αxoλoυθiα αιτLoυ-αποτελι6οματoζ χαt μ6νo μθαω τηg παqd,φQασηζ θα μπoqoιioε να θεωqηθε(, υπoθετιx6g λ6γog. Eτσι, π.χ. ιΙJ[oQoιiμε να πqooθfooυμε τo
επIQQημα πρcbτα, πoυ σημα(,γει τo πqoτεq6xQoνo xαι δεγ 6χει θ6oη σε μtα χα_
θαqd υπoθετιxη πρ6ταoη:
1Οα.
β.

Nα θρθει πqιbτα, xαι θα γiνει μεγd,λη φαoαρ[,α.
Αγ 6ρθει πρΦτα, Θα γ(,νει μεγdλη φαoαqiα.

Mε τα qηματα στoν παQατατιx6 ενιo1tiεται η υπoΘετιx6τητα, μ6oω τoυ 1ρ6νoυ χαι 61ι λ6γω τo\ να, χαι η ανd,γνωoη τoυ oυντd,γματoζ ωE xρoνιxηg αχoλoυθLαg η αιτ[oυ-αποτελ6oματoζ, αν χαι δεν μ^ττλoxdρεται εντελΦg, xαθiαταται
λιγ6τερo διαθ6αιμη:
Nα ερx6ταν τιbqα, Θα γιν6ταν μεγdλη φαoαρiα.
Αγ ερ16ταν τιilρα, Θα γιν6ταν μεγdλη φαoαρ[α.
?γ. Nα ερ16ταν πριbτα, xαι θα γιν6ταν μεγd,λη φαoαq[α.

11α.

β.
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ΓιtbQyoζ Καρανααιog

oυαιαοτιχα, πQoτ6oειg σαν την (9α) εiναι αμφloημεg xαΘιilg xινotiνται μετα_
ξri xαθαρηζ υπoθετιπ6τηταSτιαL αxoλoυθi,αg γεγoν6τωγ. H ειoαγωγη εν6g επιQqηματog σαν τo πgcbτα α(,qει την αμφιoημiα υπ€ρ μιαζ oαφoιiE
1qoνιx6τηταg/oριoτιx6τηταg. Αvτ[θετα, με τoν παQατατιx6 α[ρεται πdλι η αμφιoημiα υπθq τηg υπoθετιx6τηταg. Αvτi υπoταχτιxηg ε[,ναι δυνατ6ν να θ1oυμε
χαι πQoστατιτιx'i;, γ Lα να δηλιbooυμε τηγ αxoλoυΘlα αιτ [oυ-απoτελ6σματoE :

tL.Eχα xαι

θα γiνει μεγdλη φαoαρiα.

Σημαoιoλoγιxd 61oυμε πdλι μια υπoθετιχoφαν"fl xαταoταση, αλλd 61ι τυπι_
π6 υπoθετιπ6 λ6γo. oι (1Οα) xαι (12) δεν απ61oυν παρα πoλιi.

6.

Yβgιδιx6 yια

Ag επυoτqιθψoυμε 6μωζ aτo γιd. E1oυμε ηδη πει 6τι η (8β) ιooδιrναμεl με 6ναν
υπoθετιπ6 λ6γo. Mετd την ανd,λυση των (9α) xαι (9β) θα υπoαrηρlξoυμε 6τι, αxqιβ€oτερα, δεν πq6xειται για τυπtχo ιπoθετιx6 λ6γo αλλd για αυτη τη δυαδo1η αιτ[oυ-αJτoτελ6oματog, η oπoiα 6μωg λ6γω τηζ lrJτoταxτιxt1E 6μλιoηg με την oπolα
εxφ6ρεται η πqιbτη αrτ6 τιg δυo πρoτdοειg 61ευ 6ναν λιγ6τερo oριoτιx61αραxτηρα.
Ag οιrριρi,νoυμε τιilρα τιg αx6λoυθεg πqoτd,oειg προxωριbv[αE 6να βημα πιo π6ρα:
13α.
β.

Γιd να ερ16ταν η μητθρα τoυ!
Για να ερ16ταν η μητ6Qα τoυ, θα τoν oxoτωνε.

H (13α) απoτελε[,6να oλoxληqωμ6νo, αυτ6νoμo oιiνταγμα.Πoια εiναι η ση_
μαoiα τoυ lLα vα στην (13β); Δεν εxφραζει xaπoιo σχoπ6, απoτ6λεoμα, αιτiα,
1ρ6νo, αναφoqd η 6πoια dλλη oημαolα περιλαμβdνεται oτo εξαντλητιx6 λημμα τoυ Λεξιxori τηg Κoινηg Nεoελληνιxηg. Exφρdξει μd,λλoν υπ6θεοη. Γιατ[, τo
τ6oo }ιατατoπιoτιπ6 λημμα τoυ εν λ6γω λεξιxor3 δεν περιλαμβd,νει αυτη τη σημαo[α τoυ dτoνoυ γLα; Δεν τo θεωqoriμε τυ1α[o.
Φαiνεται 6τι οε αυτ69 απqιβιilg τιg oυvτdξειζ τo yια δεν εiναι o απ6γoνo9
τoυ αQχαlρυ διααλλd τoτ εΙα. E1ουμε λoιπ6ν 6να oυμφυQμ6 ανd,μεαα ατo δtio
γLα, τo τoνιoμ6νo χαι τo dτoνo: τo υβρ[δυo πoυ πρoxιiπτει xgατd, απ6 τo τoγtoμ6νo oτoι1εio τη σημασiα xαι απ6 τo ατoνo τη φωνoλoγιxη μoaφη xαι τη οιi_
νταξη. Αναλoγo υβqiδιo ε[,ναι τo τoνtσμθνo να oε πρoταoειg 6πω9 να αoυ πω!,
6πoυ -εδιb αντ(,οτρoφα_ τo υβρlδιo xρατd τη σημασ[α τoυ d,τoνoυ οτoι1ε(,oυ xαι
πα(,ρνει τη φωνoλoγιxη μoaφη τoυ τoνιoμθνoυ. To υβρ(,διo αυτ6 εμφανiξεται
μ6νo οτιg φρdoειg να σoυ πω, να αε δω/Qωτiσωτlαl,61ι οε dλλα πq6oωπα η με
αλλα ρηματα, dqα ε(,ναι μoνo 6να9 ιδιωματισμ6E.
H υπoθετιx6τητα τηs (13β) φαi,νεται xαι απ6 τo γεγoν69 6τι o 1ρ6νo9 επιβdλλεται να εiναι παQατατιx6g:

H oυwαξη τoυ μoρioυ

'γιd,'
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14α. Γιd, να 6gθει η μητ6Qα τoυ!
β. Για να 6gθει η μητεQα τoυ, Θα τoν σχoτιboει.

E[παμε 6τυ με τoγ παQατατιx6 αi,ρεται η αμφισημ[α xαι παταργεiται η 6πoια
dλλη oημαolα υπθρ τηg υπoΘετιx6τηταg.

7

. y ιιft: δειxτιx6, αγτωγυμ ιx6,

x}'ιτιx6

Θεωρoriμε τιE (13α) xαι (13β) ιooδriναμεE με μ6νη διαφoρd,6τι τo τονιoμ6νo
γιdτηg (13α) επφgdξει με δειxτιπ6 (deictic), Θα λ6γαμε, τρ6πo τo απoτ€λεoμα

τoν να εqγoταν η μητ6Qα τoυ' γL' αυτ6 Θα 1αgαxτηqlooυμε τo γιd,, απ6
απoι|.lη, δειxτιπ6. H (13α) xαι (13β) ιοoδυναμoιiν xαι με τηγ (15):
15.

μ[,α

Nα εq16ταν η μητ6ρα τoυ (xαι) θα τoγ οx6τωνε.

Exφρdξoυμε μια αxoλoυθiα γεγoν6των, με oχ6oη αιτioυ-απoτελ6οματoζ, στo
παqελθ6ν. Πρ6xειται xυρ[ωg, αλλα 61ι απαqαιτητωg, για αδιiνατo τoυ πQαγματιxot]. Παρd τη χQηση τoυ παQατατιπoιi, μπoρεi να αναφερ6μαοτε oε μια μελ_
λoντιxη δυνατ6τητα, ioωg 61ι ιδιαiτεQα πιΘανη:
16.

Nα ερ16ταν αιiqυo xαι Θα γιν6ταν μεγdλη φαoαρ(,α.

Στην πρ6ταoη (13α) η oυν€πεια, τo απoτ6λεoμα εxφqdξεται δειxτιxd μ6oω
τoυ τoνισμ6νoυ για. ΕLναι 6να δειxτιx6 απoτ6λεoμα, απoτ6λεoμα εν οπ6ρματι,
τo oπolo oυνδ6εται με τη συγχεχQιμ6νη πεq(,ατααη χαt μ6νo λ6γω αυτηg τηg
oυνδεοηg 61oυμε πρ6oβαοη oε αυτ6. To πεqιε16μενo αυτoιi τoυ απoτελθoματog
ουμπληqιilνεται απ6 τo αυγxε[,μενo, μ6oω τηg δε(,ξηg, μ6αω εν6g ευθ6o9 λ6γoυ.
MπoρεL λoιπ6ν να oημαiνει πολλd,. Και γι' αυτo η πρoταoη (13α) γιd, να εQχ6ταν η μητ6qα ΤoU μπoQε[ γα εxληφθεi, ωg απειλη ("να εq1oταγ η μητ6qα τoυ χαι
Θα 6βλεπε αυτ69!'') η ωE πQαγματoπo[ηοη αγτ[θετoυ απoτελ6οματoE ("να ερ16_
ταγ η μητ6ρα τoυ, χαι 6λα Θα ι5παιρναν dλλη τgoπη") η ωg oπoιαδηπoτε dλλη
oημαolα πρooδεδεμ6νη στα συμφQαξ6μενα τηg περ[,ατασηζ.
To απoτ6λεoμα αυτ6 χατoνoμdξεταυ στην (13β) (:Θα τoν ox6τωνε) με oυν6πεtα την απoδυναμωoη τoυ δειxτιxoιi για xαι τη μετdπτωοη τoυ στo d,τoνo

υβq(,διo. Mε την απιilλεια τoυ τ6νoυ, η πq6ταση δεν μπoqεi πλ6oγ να oταΘε(,
μ6η τηζ χαt τo απoτ6λεoμα πρ6πεj να χατoνoμαοθε[. Δηλαδη o τ6νog χαι συ_
νεπιilg η δειxτιx6τητα τoυ γιd, oηxιilνoυν τo βαgoE εν6g χατoνoμααμ6νoυ απoτελ6oματoE χαι ιooδυναμoιiν με αυτ6 _με μLα πρ6ταοη, τη δεriτερη ("Θα τoν
oπ6τωνε").
To γιd, ωg δειxτιx6 περιxλεiει λoιπ6γ 6να δειxτtxα εxπεφραoμ6νo απoτ6λε_
σμα, πoυ αJτoqqθει απ6 τo ρημα σε υπoταχτιx"i1t1πQoσταχτιxη πoυ oυνoδειjει.

Γιrbqγog Καqaνdoιog

Mπoqoιiμε τωQα να επεχτεiνoυμε την ανd,λυση αυτη o1ετιxd με τη διαφoqd
των πQoτdoεων (8α) xαι (8β) oε xdΘε ξευγdρι πQoτdσεων με χαι χωQιζ τo δειxτιx6 για, παqoλo πoυ ioωg η διαφoqα μ6νει ανεπαioθητη σε πoλλ69 d,λλεg περιπτιiloειg. H ατqoφιπ6τητd τoυ oε αυτθg τιs πεQιπτιiloευg -η αδυναμiα να δηλιiloει ααφιilg τo απoτ6λεoμα_ μαg oδηγε[ oτo oυμπθqαoμα 6τι ε(,ναι απλιbg εμφατιx6. E[γαι αληθεια 6τι δεν διαxqi,νεται παγτα με ευχoλ[,α αυτi η σπεQματι_
x0' τε}"ιxηlαπoτελεoματιπη oημαo[,α πoυ τoυ απoδιbοαμε. Γιd, να σχεφτoυμε
6μωζ πqoτdoειg 6πω9 oι αx6λoυΘεg:
Nα μελεττ]ooυμε τηγ επιxoνi,αoη, γιανα/ιilστε να μd,θoυμε πιbg
αυμβdλλει o α6qαζ στη γoνιμoποiηoη των εντ6μων.
β. Γιdi να μελετησoυμε την επιχoν[αoη, γιανd,/Φστε να μd,θoυμε, πιilg
oυμβαλλει o αθραE στη γoνιμoπolηoη των εντ6μων.

17α.

Η αioΘηoη μαg ε(,ναι 6τι τo απoτ6λεαμα, η o oxoπ6g, πoυ εxφρdξευ η δευτερεΦoυoα πρ6ταοη εxφqdξεται παρθενιxd, xωρ[,g να 6xει πQoχαταβληθεi,
oτη (17α), ενιil, αντ[,θετα, στη (17β), η εxφΦνηση τηζ τελιxηg/απoτελεoματιxη5 πρ6τασηE μαg βρioχει πQoετotμασμ6νoυg ηδη xdρη στo για πoυ €γευ
πqoταxθε[,. Δεν ξεxινd,με εxεiνη τη στιγμη να αxoιiμε τo oxoπ6 η τo απoτ6λεσμα τηζ μελ6τη9 τηE επιχ,oνlαoηg, αλλd ι61oυμε ηδη πqoΤδεαoθεl απ6 τo δειτιτιx6 γιd.
H δευτερειioυoα πρ6ταoη θρ1εται τ6τε γα επεξηγηoει τo για,lτoυ, αν αυτη η
πρoo€γγιoη ε[ναι στη σωστη xατειiΘυνση' θα πq€πει να τo φαγταστoιiμε oαν
6να 'αντωνυμιx6' oτoι1ε[,o, αντ(,τυπo (proform). H (17β) θα τiταν oε αυτη την
περ(,πτωoη αναλoγη τηg (18):
18. Aυτ61λ6ει ΠλατωναE, 6τι1tl γνιiloη υπdg1ειi μ6oα μαg.

Δειxτιxη αντωνυμ(,α τo αυτ6, δειxτιx6 επιQQηματυx6 xαι τo για. To δειxτιx6
για, 6πωζ χαι τo δειxτιx6 νd,, πρoτdooεται υπo1qεωτιxd, λ6γω τoυ δειπτιxoιi
τoυ χαQαχτηQα. Σε αγτiΘεoη 6μω9 με τo vci δεν μπoρεi να oταΘεi μ6νo τoυ (πβ.
6β). 'E1ει €ναγ xχιτιx61αgαxτηqα. Mε αυτη την ιiννoια αγτιστoι1ε[ oτα xλιτιxd oτoι1εiα:
19.

Tον'

ε(,δα τoν Γιd,ννη,.

Στην (17β) €xoυμε λoιπ6ν 6να εiδog xλιτιxoιi αναδιπλαoυααμoιi. Θα μπoρoιi_
σαμε να υπoστηq[ξoυμε 6τι η συμπεQιφoρd τoυ δειπτιxoιi για oφεt}"εται αε επ[,_
δqαoη απ6 τα x}νnυτια παι ε(,ναι μια συμπεριφoqα πoυ εγγQdφεται oε 6να γλωo_
oιx6 oιiοτημα με xλιτιπd oτoι1εiα χαι ,ι}τwυn6 αγαδιπλαoιαoμ6.
H oι1νδεoη, χαι συναναφoQd, τoυ γυd, με τη δευτερειioυσα πq6ταoη πoυ αχo_
λoυθε(, επιβεβαιιbνεται απ6 τη oriγxριoη τηE (2Οα) με την (2Φ):

H o(lwαξη τoυ
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2Οα. Γιd, να μελετησουμε την επιχoνιαση, γιαi να μd,Θoυμε, πιilg o α6qαg

oυμβdλλει στη γOνtμoπo[,ηοη των εγτ6μων.
β. i\ντε, να μελετησoυμε την επιχoν[,αoη, για να μd,Θoυμε πΦg o αθραg
αυμβdλλευ στη γογιμoπoi,ηoη των εγτ6μωγ.

To για μαg δ[,νει την εντιiπωση 6τι oυνδ6εται με o16oη συγαναφoQdζ με τη
δευτερεΦoυσα π96ταoη,xaτυ πoυ δεν ιo1ιiει με τo αντε, απλ6 πQoτQεπτυxol εψ-

φατιx6. Eiναι ιpευδαloθηoη λ6γω τηζ oμoη)ιtαζ των διio για; Aψφ[βoλo, τιατα

τη γνιbμη μαζ, γιατ[ την (,δια α[oθηση απoχoμlξoυμε χαυ εν τη απoυσ(,α τoυ δει}τεQoυ yια:

ΤLα.Γυαiνα ξor}oε o πατθgαζ σoυ xαι θα ooυ 6δει1νε αυτ69!,.
β. i\ντε να ζoιioε o πατ6ραζ σoυ xαι θα ooυ 6δει1νε αυτ6g!.

H εντιiπωση μαE ε[ναι παλι 6τι η δεilτερη πq6ταoη θα αoυ 6δειxνε

απoτελε(, επεξηγηoη τoυ yιιi, δηλαδη πατoνoμαoμ6

αυτ69

xαι διαοdφηoη τηg απειληg
πoυ συνεπd,γεται €τot xι αλλιιitg η παQoυσ[α τoυ δειxτιπoιi γιd. Aντtθετα, τo
αντε ε(,ναυ αρxετd, πιo απoμαxgυoμιiνo απ6 την πρ6ταaη θα αoυ 6δει7νε :il,αL η
παρoυoiα τoυ ε[ναι μιxq6τεQηζ σημαolαg χαt σε xdθε πεq(,πτωoη δεν 6xoυμε
ox6oη συναναφoQdζ.

Ag δoιiμε τιbqα αγ αυτd, ιo1ιioυν

}.(,αυ

με την πQoστατιτιxη:

22α. ΦLΜo6 την!
β. Γιd φiληo6 τηγ!

oι oυνεπαγωγ69 ε[,γαι πdλι πoλιi διαφoρετ ιxθE,6πωE χαL στην πεqi,πτωoη
τηζ υπoτατιτιxηg (πβ. 8α, 8β): η πριilτη πq6ταoη εiναι απλιbg μπ πQoτaoπη η
πQoσταγη. H δεriτεQη εiναι πoλλd παραπανω. 'E1oυμε πdλι αυτ6 πoυ χαQαxτηqioαμε δειxτιx6, εν oπ6qματι απoτ6λεoμα: "φ(,ληo6 την ιboτε...". Η αxqιβηg
ερμηνε(,α μ6νει να αυμπληρωθε[ απ6 την πεqiαταoη τηζ επι}toινων(,αg. Πιθαγd
οενdqια: "φ(,ληoθ την ιboτε να γευτε(,g τo oαλιo τηζ" (πρ6oxληoη)' "φ(,ληoθ την
ιiloτε να μoλυνθε[,g απ6 τιg αρριilστιεE τηg" (απειλη)' "φ(,ληο6 την ιiloτε γα απo_
δε(,ξειg 6τυ τo τ6λμηαεg" (πq6xληoη) x.λπ. Aν oηxρlνoυμε με 6να xαΘαg6 πQo_
τρεπτιx6, εμφατιχ6, βλ6πoυμε πdλι 6τι αυτ6g oι σημασ[,εg 1d,νoνται:
23α. Φ[ληo6 την!
β. i\ντε φ[ληα6 την!

H (23β) oημαiνει xυgiωg πηγαινε φ('ληo6 τηντlαL δεν 61ει, παρd μ6νo loωg oε
ελdxιoτο βαθμ6 xαι λ6γω αναλoγ(,αE με τo γιd 6}'εg τιg υπ6λotπεζ oυνδηλιilσεtE. [o1ιioυν λoιπ6ν χαι με την πQoσταxτιτι"t'1τα πεq(, δειπτιxof, αντωνυμιxo(slxχιτυxot για. Mπoρoriμε να πQoαθ€ooυμε 6τι εiναι, απ6 πQαγματoλoγιxη
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απoιpη, 6να9 πρooλεxτιxdg ενδε(,xτηg, πoυ oυνδ6εται με πoιχi,λεg γλωooιx6g
πgdξειg (π.x.απειλη).

8. Δ{lo oημειιitοει,6

για την xα,τ('γoμιι

To γιd ουγτdooεται με oπoιoδηπoτε Qηματιx6 μ6ρφωμα υπ6 τoν 6ρo 6τι αυτ6
oυνoδει}εται απ6 τo υπoταxτυx6 να.'Βτσι, τo βρioχoυμε με πd,Θε 1q6νo xαι
υΙτoταt1,τl;'ζ.η 6γxλιoη xαι β6βαια με την πQoσταχτιxt1:
24α. για να φιiγω/φεtiγω!
β. γιd να tγωlεL1α φt3γει!

Η μ6νη ogιoτιxη, ιδιωματιxη, εiναι με τo παμε oτη φqd,oηγLα παμε!, πoυ θα
πρ6πει να εxλd,βoυμε ωg ιδιωματιομ6, αφoι} περιoqiξεται στo συγχεχQιμθνo
πg6oωπo, 196νo xαι gημα.
'Eναg ενδιαφθqων πεQιoριομ6g στην }tατανoμη ε[,ναι o α6ριoτoζ: το για δεν
αυγτdooεται με α6qιατo, oυτε dταν αυτ69 oυνoδειjεται απ6 τo να:
25. *για να 6φυγα!

To να με α6ριoτo εxφραξει μ6νo απoqlα για xdτι πoυ oυν6βη oτo παqελθ6ν
(να εφυγε;) xαι 61ι ευχη, θοτω απQαγματoπo(,ητη στo παQελθ6γ' 6πω9 o υπεQαυντθλιxo1 Qα εtxε φυγειΙ). Φα[,νεται λoιπ6ν 6τι τo για oυγδθεται, 6πωg ε(,παμε, oQγανιxd, με την ευ1η χαt τo υποΘετιx6 otμπαν πoυ αυτη ουνεπdγεται χαι,
εφ6ooν o α6qιoτoζ, o xατ' εξo1ην 1ρ6νoE τoυ πQαγματιxoti, δεν την εxφqαξει
oε xαμi,α περ[,πτωoη, απoxλεlεται απ6 τιg πιθαν6τητε9 oυνεμφd,νισηE ψετo για.

9.

H διαδιxαοiα τηs πεQιχαqιi,xωoηg

M6xρι εδιb πρooπαθηoαμε να περυγρdιpoυμε τα φωνoλoγιxd,, συνταχτtxα xαι
oημαoιoλ9γιxd χαQα}ιτηQιoτιxd τoυ για. Καταληξαμε στo oυμπ6qαoμα 6τι ε(,ναι 6ναg 'σπεQματtxog' πqoοδιogιoμ6g, απoτελεoματιx6g η τελιx6g, xατι αγd,λoγo με τo ειδεμη, μtα σπεQματιπη πρ6ταoη: τ6oo τo για 6oo xαι τo ειδεμη δεν
χατoγoμd,ξoυν τo αποτ6λεoμα χαt την υπoθεoη αντ[oτoι1α. Yπoθ6oαμε 6τι βqi,_
σχεται αε o16oη συγαγαφoQαζ με μtα απoτελεoματιxη η τελιπη πq6τααη, lσqoιiοα η εννooιiμενη, 6πω9 oι xλιτιx6g η oι δειπτιπ6g αντωνυμ(,εg με τLζ oνoματιx6g φρdoειg (oτην πεqlπτωoη τoυ xλιτιxoιj αναδιπλαoιαoμoιi η τηE επεξηγησηE):

Γιd ... για:

Γιd να μελετηooυμε γtα να μd,θoυμε.

H oιtνταξη τoυ
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Aιlτ6... ΠPoTΑΣΗ Aυτ6 λ6ει o Πλdτων 6τι η γνιiloη υπαq1ει μ6oα μαg.
Toν ε[δα τoγ Γιαγvη.
Toν ... oΦ
Aυτ6 ... ΠPoTΑΣH Aυτ6 εi,πε 6τι τo xdπνιoμα βλ0πτεt την υγε(,α.
Xρηoιμoπoιηoαμε αδιd,xριτα τoυζ 6goυ9 'απoτελεoματιx6' παι 'τελιτlo' , παq6λo πoυ αυτo[, διαφ6ρoυν oαφιilζ (τo απoτι6λεoμα ε(,ναι εξωτεqιx6 ωζ πQoE
τηv πg6θεoη, ανεξdqτητo, xαι αxoλoυΘε[, ενιil o oxoπ6g περιλαμβd,νει την πQ6θεoη χαt πQoηγε(,ται), 6μωE Θεωρotiμε 6τι χαι τo δειxτιx6 για, oπωζ χαι τo dτo_
νo, xαλtiπτει αμφ6τεQεE τιg πεqιo1ιig.
o oυo1ετιoμ69 τoυ δειxτιxoιi για ψε τo τελιx6 yια, δηλαδη ο oυo1ετιoμdg
τoυ με την 6ννotα τoυ oxoπoιi, νoμιμoπoιεlται λoγιxd xαι απ6 τη ox6οη xiνη_
σηs χαι oxoπιμ6τηταE. Αυτd τα διio πdγε μαξι. 'Eτσι, πoλιi ουxνd, gηματα x[νη-

σηE σημαντυτιa αυντdαooνται με πρooδιoριομoιig xατεtiθυνσηE i τελιxθg πQo_
τdoειg (oτα αρ1α[α ελληνιxα με απαρ€μφατα τoυ σχoπori). Στην πρoπειμ6νη
πεqiπτωoη τηγ xiνηαη επφρdξει η 6γxλιoη: η υπoτατιτtxη τηE επιθυμiαE αλλd
xυqlωg η πQoτQεπτιτιt1πQoστα}ιτυxt1 εν6γoυν τo oτoι1ε[o αυτ6 τηg xiνηαηζ η
τηg πq6oxληoηE, τηζ πQoτQoπηE για π(,νηoη. Eτoι, 6να τελιπ6 oτoι1ε[o δLπλα oε
αυτ69 τιE εγxλlαειg φαi,νεται απoλιiτωg νoμιμoπoιημ6νo απ6 λoγιxη d,πoψη.
Δεν θ6λoυμε να παQαγνωρioουμ τη διαφoρετιn"fiετυμoλoγ(,α τoυ αττ6 τo d,τoνo
ΥLσ, \ οπo[α Θα ατroτελolioε επιxεiρημα εναγτ[,oν τηg ανdλυσηE μαζ, αλλd παθιilg
τα δια xαι ε[α δεν απθ1oιrν πoλ,tj ημαoιoλoγιxd, 6πω9 εiπαμε, θεωqoιiμε 6τι τα
oτoι1εi,α αναδιατd,σσoγtαι ιlεoα αro oιioτημα xατd, τη σιΙrχQoγLα παυ ε[,ναι δυνατoγ, με ψτανd,λυση χ,αt παQετυμoλoγ[α, η πoλυημ(,α, η (,αωg χαι η oμωιruμlα, να
xαταληξει σε ταυτooημ[α, αν υπd,ρ1oυγ oι ατrαπoriμενεE αυνθτixεE.Eτσι, αxoλoυ_
Θιitvταg τoυζ Xριoτiδη & Nιxηφoρlδoυ, θεωqηoαμε 6τι τα διjo yια αυνδ6ov[αι.
Tην περιγaαφη τηg πoλυαημ[,αζ 61oυμε πqoτε[,νεt (1992) χαι γtα το dqΘρo
χαt τα x}τwιxa oτα ν6α ελληνιxd,: χαυ εxε(, απ6 παgdλληλoυg, αλλd oημααιoλo_
γιxd oυναφεig δρ6μoυE, xαταληξαμε στα ν6α ελληγιxd σε μoQφoλoγιxrj, loωg
χαt χατηγoqιxη, ταυτ6τητα.
Eπιλoγιxd Θα θ6λαμε να Θ(,ξoυμε χαι μεqιx6g αx6μη περιπτιiloειE τoυ φαLνo_
μ6νoυ πoυ θα μπoροιiααμε μεταφoqιxα να χαQαχτηq[,ooυμε πεQtχαQd,πωoη, δη_
λαδη θqαιioη τηg oυν61ειαζ, τηE 'μεταβατιxdτηταg' με μυα γενιχη 6ννoια, αυτoν6μηoη απΦ τα oυμφqαξ6μενα xαι παρd,ταξη.
26.

o Γιdwηg

ε(,ναι 6 μαΘητηg.

To d,ρθqo, απ6 x}'"υτιx6, απoxτd φωνoλoγιπη αυτoνoμ[α, 'υιpιilνει τε[1η',
μrroρoιiμε γα πotiμε, απ6ναντι στo oυσιαστιχ6, τoυ oπo(,oυ ηταν φωνoλoγιx6
πρood,ρτημα, αναxτd, τη σημασ(,α τoυ με oυν6πεια να γεννd, xαι ν6ε9 oημαo(,εg.
Mε τo φαιν6μενo αυτ6, δd,γειo μdλλoν απ6 τα αψλιxd, τo dρΘρo, μι,α λειτoυq_
γιxη λ6ξη' τετQι,μμ€νη xαι πoλιi xoινη, γι' αυτ6 πληθωριoμθνη μ6oα στην πoλυ_
χQηoiα τηg, διεπδιπε(, την πQoooχη, επιχειQε[ να υπεγΘυμ[oει τη σημασ(,α τηζ.

Tι
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σημαινεt η φQαση 6 μαθητig; o xατ' εξoxην μαΘητηE xαι 6,τι αυτ6 oυνεπαγεται
(τυπιπ6ζ, xαλ6g, επειooδιαx6g, υδια(,τεQoE x.λπ.). Δεν θα θ6λαμε να μπoriμε στη

oυξητηοη τηE σημαoιoλoγlαζ τoυ d,qθqoυ, αλλd μ6νo vα τo αναφθqoυμε ωE μια
περi,πτωoη πεQtχαρdxωoηg αναλoγη ψε τoυ για.
Mια δεriτεQη παQ6μoια πεqiπτωοη αυτoν6μησηE αrι6 τα oυμφqαζ6μενα, δ(,_
χωS φωνoλoγιπη επ[,ταoη αυτη τη φορd,, μια χαι τo δειxτιιηo αυτo(, εiναι ηδη τoνιoμ6νo, μαg δ(,νει η αμφισημiα τηg απ6λoυθη9 πq6ταoηg:

Ζ7. Aυτo[,

oι

'

Eλληνεg ε(,ναι αδι69θωτoι.

Tην αμφιαημ[,α τηg δoμηE αυτηg €1ω oxoλιdoει oε αλλo xε(,μενo (Kαρανd,σιoE 2ω3). Aqxoriμαι εδιb να πω 6τι o1ηματιπα η (27) μπoqεi, να εQμηνευτε(, ωg
εξηg:

28α. Αυτoi, -oι-Eλληνεg: (π.x. o Γιd,ννηζτ{αL η MαQiα)
β. Aιlτo[

lllll

oυ Eλληνεg (: γενιxd 6λoυ)

H oυνθ1εια, η 'μεταβατιxdτητα', θα oημαινε 6τι τo δειxτιx6 επ[θετο επιδqd

πd,νω oτo θναρΘgo oυoιαατιx6 χαι τo πoσoτιχoπoιεl, τιατa μ(,α θννoια. Aντ[θε_
τα, στην (28β), η αγτωνυμ(,α παραμ6νει πεQιχαQαχωμ6γη χαι τo oυσιαστιx6 μη
υπoxεlμενo σε πoσoτιχoπoiηoη, με γενoλoγιxη (generic) oημαοiα.

oι xλιτιxθg αντωνυμiεE, αν ιo1ιiει 6τι 61oυν τo lδιo oτd,τoυg με τα dρθρα
λ6γω τηζ μoQφoλoγιxηg ταυτoτηταg 6πω9 ιi1ω υπoθ6αει παλαι6τεqα (|992), εtναι πιo πεQιχαQαχωμ6να ατoι1εiα απ6 τα dρΘρα.
29.Tα διαβdξει τα

βυβλ(,α τoυE.

Tα δειiτεQα μαζ μεταφ6ρoυν d,μεoα στo oυσιαoτιx6 πoυ τα oυνoδειiει, τo επιλ6γoυν, τo χατoνoμdξoυν, τα πgιirτα τo χQατoιiγ αxατoν6μαoτo, παρ6λo πoυ
ε(ναι β6βαια παρ6ν, χαι εμφαν1ξεται ανεξd,qτητα μ6νo στην πεq[,πτωση τoυ

αναδιπλαoιαoμoti.
Mια τ6ταqτη πεq(,πτωση περι1αqαxωσηζ εiναι τo ιpευδoαμετdβατo ρημα,
ιδ(,ωg 6ταγ oυνοδειiεται απ6 ουσιαστιx6 με επιQQηματιxη αημαo(,α:
Δεν ξ61αoε εxεiγo τo βραδυ
Πρ6xειται πdλι για μια πεqiπτωoη δoμιxηE αμφισημiαζ, με τo oνoματιx6
oliγoλo γα λειτoυργε(, ε(,τε ωE αντιχε(,μενo εiτε ωg 1ρονιx6 επ(,qqημα:
31α. Δεν ξ€1αoε

β. Δεν ξ6xαoε

- εxεiγo τo βρdδυ. (αντιπε(,μενo)

ll εxεiνo

τo βρdδυ. (επi,qρημα)

Στην περ[πτωαη τηE περι1αραxωσηζ τo ρημα εμπερι6xευ τo αντιxε(,μεν6 του
(υπdQχει πdγτα xατι πoυ δεν ξθ1αoε), μ6νo πoυ τo τελευτα(,o, πd,λι, δεν xατo

H oυwαξη τoυ
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νoμαξεται, αχQLβωg dπωg συμβαινει με τo δειxτιx6 γLd, τtoι' εμπεgι6xει τo απoτ6λεoμα, τo oπoιo 6μωE μπoqε[, να παQαμ6νει αxατoν6μαστo, αν δεν υπd,q1ει
συγαναφoqd με πq6ταoη. To αντιπε[,μενo oε αυτη την περiπτωση τo εγxoλπιbνεται τo ρημα.
T6λo9, μπορoιiμε να Θεωρηooυμε τoν τoνιoμ6 τoυ να ωE απoτ6λεομα μιαζ
αx6μη περι1αρd,πωσηE: τo νd' αναxτd τη δειxτιxη τιαι τoπιxη oημαolα τoυ. O
τoνιoμ6g τoυ, πoυ τo πεQtχαqαxιbνει χαι τo αυτoνoμεi απ6 τα επ6μενα γ(,νεται
αlτιog γα αναχαλ6ooυμε τηγ αQχιχη oημαolα τoυ. Mε τη oημαoiα αυτη ε(,γαι αε
θθoη να νoμιμoπoιεi θνα 6ριομα σε oνoμαoτιxt1Qα o Γιαννηg!).
Γιrbqγog Καραναoιog
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