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MΙA ΓNΩΣTΙKH ΠPooΠTΙKH TΗΣ ΔEΙΞΗΣ ΣTtΙ NEA ΕΛΛΙΙNΙKH
ΣΠYPΙΔOYΛA MΠEΛΛA

The scope of this paper is to suppΙy a view of deixis different from the one in traditional
Ιinguistic theory, in that it considers the phenomenon as far more extensive and unified,
on the basis of pragmatic and cognitive criteria. More specifically, Ι wili focus on time

and particularly tense deixis; combining the view of Verschueren (1999) conceming the
cognitive role of choice making with Langacker's (1987) comparison theory, Ι will try
to show that tense choice in Modern Greek depends on two factors on the paπ of the
speaker, namely the reΙevance and distance that he/she attributes to the event in
question. Moreover Ι will propose that deictic tense choice depends on the same
factors both in everyday non-naΓrative speech and in oral narrative production.

1.

Eιoαγωγιi

AντιxεLμεγo τηζ μελ6τηg αυτηζ* θα απoτελ6oει τo φαιν6μεγo τηg xρoνιxηg
δειξηs στα ελληγLxα ,,tαL συγχεχQιμ6γα oι δειxτιx6g δηλιiloευg τoυ γQαμματιxoυ 1q6νoυ. o 6Qoζ '1qoνιxη δε(,ξη' θα 1qηoιμoπoιηθει εδιil με διευqυμ6νη

6νγoια.
Δεδoμ6νoυ 6τι oτo πλαloto τηζ xλαoιxηg πQαγματoλoγιxηg θεωq(,αg αxετιxα με την δεLξη o γQαμματυxog1q6νog φ6qεται να δηλιiwει τηγ xρoνιxη θ6oη απo την oπolα o oμιλητηg παqαγει 6γα εxφιilνημα oτo πλαioιo μtαE συγxεxqιμ6νηζ επιχoινωνιαxηg xαταατααηE, χQησειζ τωγ xq6νων oι oπolεg θεωρotjνται απoxλ[γoυσεζ, δεν φαLνoνται δηλ. γα oυγδ6oυγ τoυζ oυνoμιλητ6g
με xdπoια αγτtχεtμενιxη xqoνιxη θ6oη, εLθιοται γα απoxλεLoγται απ6 τo
δειxτιx6 πεδ[o χαι γα χαQαχτηQiξoνται μη δειxτιxξt1δευτεqειioυαεg δειxτιxtg (Grenoble 1998).
Συνεπιbg, τα παραδε(,γματα (1) xαι (3) απoτελor]γ πεqιπτιiloειg παqαδooιαxα δειxτιxιilγ 1qηαεων, ενιil τα (2) xαυ (4) μη δει,xτιxιirγ:
* To xεlμενo βαoiξεται στην αγαxolγωοη
μoυ oτα πλα[oια τoυ
Eλληνιxη5 Γλωoooλoγlαg, Παρ[o

υ
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4.

Tι xανειg εxε[ 1qιoτιαν6 μoυ; Mαδαg τα φqfδια ooυ;
...χαι εxε[ πoυ xαθ6μoυν ηoυχη χι αγυπoψiαoτη παi,qνει 6να παγoιiQL χαL μoυ τo αδειαξει στηγ πλατη. Πηγα να τoγ oxoτιiloω!
Παλι ΨαQια; Xθεg δεν φαγαμε ιpαρια;
'Ηθελα να 'ξερα τι χoυτσoυx6λα tγειxaνει πdλι!

Στo παqdδειγμα (1) o Eνεoτιilταg εi,ναι αγτtπQoσωπευτιxdE τηζ xλαoιxηg ελαχιoτηζ δειxτιxηg ερμηνε(,αg τoυ, πoυ εiγαι 'τo oιiγxqoγo με τo τιbρα τoυ oμιλητη'. Yπαqxει oαφιilg xqονιxη εγγι}τητα, η oπolα εxφqαξεται απ6 τoγ
Eγεoτιδτα τoυ Qηματog'μαδαE'. Στo παρdδειγμα (3) 61oυμε επloηg xλαoιxη
δειxτιxη χQηση του Aoρ[στoυ, την δηλoιioα απ6οταoη απ6 τo χQoγιχ6 δειxτιxo x6ντqo.
To 1αqαxτηριατυx6 [+/-απ6oταoη] απoτελε[ xoιγ6 τ6πo γLα τηγ δεLξη xαι
τoυ αγαδευxγriεται ηδη απ6 τoν Fillmore (1971). Σιiμφωγα με τηγ
oημαolα
η
θεωρlα πoυ θα αναπτυ1θε[ εδιb υπαqxει xι αλλη μια παqαμετQoζ πoλιi oημαντιxη ωζ πQoζ την xρηοη τωγ δειxτιxιilν, η παqdμετQoζ τηg αυνdφεLαζ.
Kατα τoυζ Sperber & Wilson (1986) 6λη η διαδιxααlα παqαγωγηg πληqoφoqιιilν εLγαι πQoσαγατoλιoμ6νη πQoζ την oυναφεtα, πqαγμα πoυ απoτελεL
'μια απαQαβLαoτη γενιx6τητα oxετιxα με τηγ ανΘρΦπινη γγωστtχη λειτoυqγ(,α'. O Comrie (1985: 41), αλλωστε, υπoστηq(,ξει 6τι 'oε xαγoγιx6g oυνθηxεg
6oα λθγoγταL σχετιxα με τo παq6ν εlγαι πιo συγαφη απ' 6oα λ6γoνταL γtα
αλλεg xqoνιxdg oτιγμ69, oυνεπιδg, η χQηση εν69 xρoνιxof τriπoυ, o oπolog
ευxρινιilg τoπoθετεl την xαταoτααη στo παρελθ6ν, πqoUπoθ6τει 6τι η xατασταση δεν υoxriει πLα ατo παρ6ν, αλλιιilg θα 1gηoιμoπoιofγταν o ΕγεoτιilταE'. o αυγxεxqιμ6νog, λoιπ6γ, xρ6νog γενιxα χαι συνεπιilg xαι oτo (1) 1αqαxτηqlξεται απ6 θετιxη τυμη oυναφεLαζ. Αγτ(,Θετα, o Α6ριατoζ τoυ (3) θxει
αqνητιxη τιμη oυναφεtαζ,6πω9 πqoxιiπτει απ6 τo lδιo αξLωμα τoυ Comrie.
O δειxτιx6g Eνεoτιilταζ μJτoQε[ γα χαQαχτηQιoτε[ oυνεπιilg, ωg [-απ6αταoη] [+oυγαφεια], εγιil o A6qιατog/ΓΙαρατατιx6g απ6 [+απ6οταoη] [-αυγαφεια].

Tα παραδεiγματα (2) xαι (4) παQoυoιαξoυν απoxλiγoυoεg xqηαεtζ τωγ
διio 1ρ6νωγ. Στo (2) την γνωoτη πεqlπτωoη τoυ Ιοτoqιxoti Eγεατιilτα, 6πoυ
τo χQoγtχ6 δειxτιx6 x6ντqo, αγ τo δoιiμε oτo πλαLσLo τoυ παqαδε|γματoζ
τηζ εμπειρ[αg τoυ Bull (1963), μεταxινεi,ται απ6 μια θ6oη απ6στασηζ σε μtα
θθαη εγγriτηταζ στoγ xρ6νo.

Στo (4) η χQηση παρελθoντιxot] xq6νoυ ε[γαι ψυ1oλoγιxα oυγδεδεμ6νη
τo
χαQαχτηQτoτυxo τηg απ6ατασηζ, εφ6αoν τo αtτημα εxφqd,ξεται πιo ημε
πtα χαt 6μμεoα αxριβιilg εξαιτ(,αg τηζ απoσταoιoπolησηζ, η oπolα απoτελε(,
μθQoζ τηζ σημασlαg των παqελθoντυxιilν 1q6νων. Σι1μφωνα, εξαλλoυ, με τηγ
Steele (19]5:2o3) oι 1ρoνoι τoυ παQω1ημ6νoυ δι6πoγται απ6 τo χαQαχτηQt-
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στL}i'o τηg απoδ6αμευoη9 (dissociative). Πq6xεLταL
για απoδ6σμευση ωζ πQoE
6λεg τιg παqαμ6τqoυg, αqα χαL τηγ αυν0φεια.
Θεωqιil oτι αγ δε1τoriμε 6τι oι τιμ69 απoαταoηζ't'αL oυναφειαg δεν αλλdξoυγ στtζ πεQιπτιiloειg (2) xαυ (4) μπoρotiμε να δoriμε τo φαιν6μεγo τηζ χQoνιxηg δε[ξηg ωg ααφιilζ πto ενoπoιημ6νo.
Ξεxιγιilγταg απ6 την παQατηQηoη τηg Lakoff (|979:839) oιiμφωγα
με τηγ

oπolα 'oε μια tχαγoπoιητιxη

Θεωq(,α xq6νoυ θα πρθπει γα μπoQot]γ να εγαωματΦνoγται 6ννoιε9 6πωE η o16oη τηζ πQαγματιxηg 1qoνιxηg τoπoθ6τησηE τωγ γεγoν6τωγ με τηγ πQoσωπLxη εμπλoxη τoυ oμιλητη τoυ συγoμιλητη
χαL τωγ αλλωγ συμμετεχ6ντων στα εγ λ6γω γεγoνoτα', θα γ[νει εδιil
μυα
πρooπαθεια 6νταξηζ στo δειxτιx6 φαιν6μενo xρηoεων τωγ xq6νων oι oπo(,εg γενιxα θεωqoΦνται απoxλlνoυoεg χαt τLζ oπolεg oνoμαξω ,γνωατιx€g'
παραπ6μπoγταζ στoγ δια1ωqιαμ6 τoυ Lyons 1995, (locutionary vS. cognitive

deixis).

2. Θεωqητιxt'EαQχ6E

Πρoxειμ6γoυ γα μελετηooυμε τυζ xQηoειζ των xq6νων ωE δειxτιxcδγ χατηγoqιιilν εiγαι σημαγτLχ6 να γiνει απoδεxτ6 6τι oι μoναδιxol αμιγιilg δειxτιxol
xq6νoι τηg ελληνιxηg ε(,ναι o Eγεoτιilταg χαt o Α6qιoτogΛΙαqατατιx6g. oι
τελευταLoι εξεταξoγται εδιil ωg 6να9 1q6νog εφ6ooν η μoναδιxη διαφoρα
τoυE ε[γαι η διαφoqα απoψηg η oπolα oιiτωg η αλλωg δεν θεωρεLται δειxτι-

xη xατηγoq[α.

Θεωqιbνταg 6τι μια ασαφηg 6ννoια υπoχεtμενυx6τηταg στην oπoi,α απoδLδoγταυ ουνηθωg oι απoxλi,νoυoεg xqηoειg (βλ. Janssen 1993, Ηanks 1991)
δεν επαρxεl πqoxειμ6νoυ γα δoθoΦγ ιχανoπo υητtxt'gεqμηνε|εg, 6ooγ αφoρα

τ6τoιε9 1ρηoειg τωγ δευxτιxιilν oτoι1εLων γενιx6τεqα χαL των 1ρ6νων πιo ειδιxα, xατθληξα οτη δ6μηoη εν6g θεωqητιxori πqoτriπoυ τo οπolo βαο(,ξεται
σε πQαγματoλoγιx€g
αλλα xαι, xυρ[ωζ, γγωστιxtgαQχ6ζ.
To πρ6τυπo χαQαχτηρ[ξεται πQαγματoλoγιx6 χαυ γγωστιx6 γιατ[ oτo
πλαLoι6 τoυ oι αQχ6E τηζ πQαγματoλoγ[αg 61ι απλιilg δεν αγνootjγται αλλd
απoτελotiγ τηγ βαoη παγω στηγ oπolα μπoρoΦν να λειτoυργηοoυν oL
γγωoτιxtg αQχ6E. oι βααιx6g θεωρητιxθg αqx6E πoυ χQησLμoπoιoriγται ε[γαι oι
αx6λoυθεg:
A) H θεωρ[α τoυ Verschueren (1999), o oπo(,og βλ6πει την γλωooιxη πα-

ραγωγη ωg μια συγεxη διαδιxαoiα πqαγματωoηg γλωαoιxrbν επιλ'oyrbν.

Σι1μφωνα με την απoΨη τoυ oι oμιλητ6g δεγ επιλεγoυγ απλωg
γλωooιxoι}g
τιiπoυg αλλα τt'αL στQατηγιx6g,η xαθε επιλoγη μπoqεi, να 6xει διαφoqετιxoιig
βαθμoιig oυνειδητ6τηταζ, να εi,γαι μαQχαQισμθγη η αμαqxαρLστη χαt να

φ6-
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oει μαξl τηζ τtζ εγαλλαxτυxtgτηg λιiαειg. To τελευτα[o οημε[o oημα(,νει 6τι
xdθε επιλoγη εν69 τtiπoυ, o oπoloζ χtγητoπoιεLταυ xατa μηχoζ μιαζ σημαoιoλoγιxηg διαoταoηζ, 6χι μ6νo αγαδεtχγιlει την συγχεχQιμθνη τoπoθθτηoη
αλλα φ6qνει στo πQoσxηνιo oλ6xληρη τησxετL'Lη διdoταoη. Για παqαδειγμα
η χQηση τoυ τr]πoυ αyoραξω αγαxαλε[ την αντ(,θεση αγoQαξω-πoυλαω, η

χaηση τoυ εδιb την αντ(,θεoη εδtb-εxε('.
Oι επιλoγ6g γLνoνται βαoει πoλιi ελαατιxιilν αqxιbν χαt στQατηγιxιilν xαι
τq6πo ι.δoτε να εξυπηqετoιiνταt στoν μεγαλr1τερo δυγατ6 βαθμ6 oι
τθτoιo
με
επtχotνωνιαx6g αναγxεg. Oι αναγxεg αυτθg ενδθ1εται γα αφoQoι1ν την αγαδειξη τωγ πQoσωπιxιilγ ενδιαφερ6γτωγ τoυ oμιλητη αλλα χαL τoυ oυνoμιλητη, την πqoooxη χαt τoγ βαθμ6 σημαντLχ6τηταg πoυ ot αυμμετ6xoντεζ απo-

δLδoυγ oτo εxαoτoτε oημεlo αναφoqαg.
B) Η θεωqLα τηg oυyxQLσηζ 6πω9 αυτη παqoυoιαξεται στηγ Γνωoτιxη
Γqαμματιxη τoυ Langacker (1987). Για τoγ Langacker η αντlληψη χαι η εμπειq(,α ε[γαι ξητημα διαταξηg θtααηg. Φαιν6μενα πoυ αγαδειxγυoυγ τηγ υ-

πoχεtμεγιxη εμπλoxη τoυ oμιλητη, χαι συγεπι.δg xαι η δε(,ξη, εγταααoγται
στηγ εyωιlεντQιxη διdταξη θ6αoηE1 (egocentric viewing affangement), η o-

πo[α ενoωματιilγεL 'τo φυοιx6 ενδιαφ6qoγ πoυ ot πεQtσσ6τεqoι ανθqωπoι θχoυγ γtα τoυζ εαυτoυg τoυζ χαt για την ox6oη τoυζ με τtζ γυQω oντ6τητε9',
εφ6ooν o oμιλητηg διατηqεL τoγ εαυτo τoυ στηγ αμεoη εμβ6λεια παqατηqησηζ των γεγoν6των. Θεμελιιilδηg εξαλλoυ στηγ νoητιxη επεξεqγαolα xαι δ6μηση τηζ εμπεtqlαg εLναt η γγωστιxη διεργασια τηζ πQαγματoπoiησηζ συγxqloεων πqoxειμ6γoυ γα επισημανθoιjγ αγτιθ6oει9 αναμεοα σε γγωoτιxa
γεγoν6τα. H επιοημαγση εν69 λεx6 οε θγα λευx6 ρoιixo απoτελε(, 6γα τ€τοιo
γεγoν69. Περιλαμβανει την oriγxqιoη τoυ χQωματιoμotl τoυ λεxθ με τηγ αxρωμLα τoυ περιβαλλoντoE. Tα γνωoτιxα γεγoγ6τα θ1oυν τρi,α xαραχτηQιoτιxa την αταθερd, τoν ατoxo χαt τηγ oυyxριαη μεταξι1 τoυζ. Η oταθεgd ε[γαt τo oημεlo πoυ λεtτoυργεL ωg βαoιx6g π6λo9 oε otiγxριση με τoγ oπolo ε-

xτιμαται o ατ61o9.
Αγ αγαλυσoυμε την 1qηoη των xq6νωγ με βdoη τηζ παQαπdνω θεωqητιx6g αqx6g πqoxυπτευ 6τι η χQηση εν69 ουγxεxριμθνoυ δειxτιxoιj xρ6νoυ απoτελεL πqo'ι6ν γλωooιxηg επιλoγηζ, τηγ oπolα o oμιλητηg 6xει πQαγματoπoιηoει αναμεoα στo αμαQxαqιoτo χαt μαQχαqιoμ6νo μ6λo9 τηg δειxτιxηg
αντi,θεoηg πoυ υφloταταt αναμεoα στoν Eγεατιilτα χαt τoγ A6qιoτo/ΓΙαQατατιx6. Η oυγxεxqιμ6νη επιλoγη xατευθυνεταt απ6 μLα γγωστιxη otiγxqιοη
πoυ επtτελεL x0θε φoQα o'oμιλητηg. o [διοg χαt τo xρoνιx6 oημεi,o με τo o1. Η εγωxεντριxη oργανωοη θ6αoη5 6ρ1εται oε αντiθεoη με τηγ τtλεια oργανωαη θtααηS
(optimal viewing arTangement) στo πλαloιo τηg oπolαg o oμιλητηg oυo1ετ[ξει τιg oντ6τητεS αναφogαE με αλλεg oντ6τητεE xαι 61ι με τoγ εαυτ6 τoυ.
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πoi,o ταυτ(,ξεται απoτελoυν την oταθεqd τηg otsyxQtσηE, τηγ
χQoγιxη Θ€oη
τoυ oμιλoυντog υπoxειμ6νoυ 'Eγιil', η oπolα ατo πλαloυo τηζ δε(,ξηg εχπQoαωπε(,ται απ6 τoγ Eγεατιilτα χαι τo απoτ6λεoμα τηE, η επιλoγη δηλαδη oυ-

γxεxριμ6νoυ δειxτιxoιi xq6νoυ αγταναxλα την υπoχειμενιx6τητα τoυ oμιλητη. H υπoχειμενιx6τητα, τ6λog, απoτελε[ συγLσταμ6νη δυo αλληλooυνδε6μεγωγ συγLoτωοιilγ: τηg απ6oτασηζ με τηγ 6γγoια τηζ γγωστιxηg απ6αταοη9,
πoυ 6μω9 βαοiξεται στηγ αγτtχειμενιxη απ6σταση στoγ χωQo η τoν
xρ6νo,
χαι τηE αυνdφειαg, η oπo[α, 6πω9 παQατηQεt xαι η Blakemore (1995 : 446),
'αε αγτ(,θεση με τα αξιιilματα τoυ Grice, δεγ απoτελεi
μια ν6ρμα, η oπoiα ε[τε αxoλoυθεLται ε(,τε παραβιαξεται, αλλα μια 1ωρ[g εξα(,qεoη
γεν[xευαη α1ετιxd με την ανθρcbπLγη γγωoτυtιηλειτoυqγiα,.
Στην πεqiπτωαη τηE δειξηs αναφεq6μαστε στηγ oυναφεια τoυ
γεγoγ6τog
πQoζ τoν oμιλητt1xαι τoγ συγoμιλητη. oι oυμμετθ1oντεg στηγ επιχoιγωγtαxt1xαταoταση, με τηγ πρωτoβoυλlα πdντα τoυ oμιλητη, υιoθετotiν 6να νoητιx6 oημεlo θ6ααηg απ6 τo oπolo αγτιμετωπ[ξoυν τα γεγoν6τα. E[γαι
χαQαχτηQtστιχ6 πωg τo qημα 'βλ€πω' μπoqεl να 61ει την σημαo[α τoυ ,61ω πqαγματιxη oπττxt1εμπειqLα των γεγoν6των" αλλα μπoqεl γα χQησυμoπoιηθεL
χαt σε εxφqdαευζ τoυ τιiπoυ '6πωg τo βλ6πω εγιir'xαι να αημα(,νει ,απ6 την
διxη μoυ πQooπτιχη'. H διoημ[α αυτη μαE παQαπ6μπει για μtα αx6μα
φoQα
στηγ πQoαγαφερθε[oα διαxρυαη τoυ Lyons (locutionary vs. cognitive deixis).
Στo πλα(,σιo τηζ δειπτιxηg αντiθεoηg μεταξri Eγεατιilτα xαι Αoqi oτoυ/
Παqατατιxoιj o πqιilτog απoτελεi τηγ αμαQxαριoτη xατηγoρLα εγιil o δειiτεQoE τηγ μαQχαQισμ6γη.
Ωg βαοη τηE εQμηγε(,αg o1ετυxα με τηγ μεταχ(,νηoη τoυ χQoγιxoti

δειxτι-

xoti x6ντρoυ χQησιμoπoιιil την 6ννoια τηζ επιλoγηg τηζ χQoνLxηg εατi,αoηζ
εx μθqoυg τoυ oμιλητη.
Η εxτlμηση τoυ oμιλητη χαt συνεπιbg η υπoχειμενιx6τητd τoυ ωE πQoζ

τoν χQoνιx6 επαγαπρoαδιoριoμd των γεγoν6των εξαρταται απ6 τo π6αo
xoγτιγ6 χαL συναφ69 βλ6πει τo γεγoν69, δηλαδ( απ6 τo εoτιαx6 η
ενδια-

μη
φ6qoν αναφoρdE τoυ. Η oταθερα, η θ6oη δηλ. πoυ αγτιπQoσωπεfει o Eγεoτιilταg, χαQαχτηQIξεται απ6 εατιαx6 ενδιαφ6qoν αναφoqαζ3, δηλ. απ6 εγγιiτητα xαι αυγαφεια, εγιil τo αγτ(,θετo oυμβαlνεt με τoυζ παqελΘoντυxo(lg
xq6νoυg.
Ωg εργαλε|α τηg αναλυoηg χQησtμoπoιofνται:
α) τo αημεi,o θ6αoη9 τoυ oμιλητη, δηλαδt1τo xατaπ6οoγ o oμιλητηE αγτι-

μετωπiξει τo γεγoν6E ωζ μαQχαqιoμ6νo θετιxα η αqνητιxα ωE πQoζ τo χαQαχτηQLστLχ6 απ6oτααη,

2.
.t.

Bλ. Decklerck 1990.
Bλ. Janssen 1993.
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β) η oυγαφεια τoυ γεγoν6τoζ ωζ πQoζ τo γγωστιx6 πεδ[o των συμμετε1d-

ντωγ στηγ επtχoιγωνιαxη χατασταση,
Υ) τo εατιαx6 η μη ενδιαφ6ρoν αναφoραζ τoυ oμιλητη απ6 τo διx6 του
oημεio θ6αoηg.
Δεδoμ6νoυ 6τυ τα εργαλε[α xρηοιμoπoιoriνταυ χανoγυxα, oτι δηλαδη oι
oυνoμιλητ69 υπαxotioυγ στηγ αaχη τηζ συγεQγαo[αg, ot συμμετθxoντεg στηγ
επυχoιγωνιαxη xαταoταοη μπoqoriγ γα τoπoθετηooυγ τo γεγoν6g μ6οω ειxαoiαg με τηγ λoγιxη 6τι:
- o oυνoμιλητηg αυνηθωg ξθqει η μπoρεL να δoμηoεL τo oημεlo θ6αoηg
τoυ oμιλητη,
- o oυνoμιλητηζ μπoQεL γα λαβει υπ6ψη τoυ 6τι τo γεγoν6g θα ε(,ναι
σημαγτιχ6 xαι oυναφ6g απ6 τo oημεLo θ6αοηζ τoυ oμιλητη,
- o oυνoμιλητηg μπoqεL γα αντιληφθεLxατα π6ooν τo γεγoν6g ε[ναι εoτιαxoti η μη-εoτιαxotj ενδιαφ6qoγτoζ αναφoqαg απ6 τo αημεlo θθασηζ τoυ oμιλητη.

3. Mεταxiνηοη 1qoνιxιiE εοτiαoη5 σε μη-αφηγηματιχ6 λιiγo

To παραδεtγμα (5) εxφωνε[ται σε πεQιχεLμενo 6πoυ xdπoιog θxει τηλεφωγησεt χαυ ξηταει τoγ N[xo:

5.

Nlxo, oε ξητανε oτo τηλ6φωγo!

ΠαQ' 6λo πoυ τo αiτημα 6xει ηδη εχφQαστεL, ανt1xευ δηλαδη 1qoνιxα στo παgελθ6ν, τo εxφιilνημα εxφ6QεταL oε Eνεoτιilτα. E(,ναι πqoφανθg 6τι τo ατoμo
πoυ τo εxφωνε[ θθτει στo εστιαx6 ενδιαφ6qoν αναφoqαζ τoυ τo γεγoν69 6τι
η επιθυμ(,α αυτotj πoυ τηλεφιilνηoε να μιληαεL στoγ N|xo ιοxιiει αx6μα xαι €τσι, αγγoιilνταg την παqελθoντιxη διαοταoη τoυ γεγoγ6τo9, τo τoπoθετεl oε
xρ6νo παqoντιx6.
Αγ υπoθ6σoυμε τιilqα 6να περιxεi,μενo 6πoυ o υπoλoγιoτηg μoυ 6xει 1αλdoει xαι ξητdω απ6 την αδερφη μoυ γα τηλεφωνησει σε xαπoιoν φ[λo τηg
πoυ ε[ναι ειδιx6g, εlγαι πιo πιθαγ6 μετα απ6 τo τηλεφιilνημα να εxφων(oω
τo (6) παQα τo (7):

6.
7.

Tι πqoτεlγεt o Γιαννηg;
Tι πρ6τεινε o Γιαννηg;

Η επιλoγη τoυ Eγεoτcbτα α1ετ[ξεται oαφιilg με τo γεγoν6g 6τι θεωριil oυναφη
στηγ παρotiαα oτυγμη την γνιilμη τoυ Γιαννη χαt την τoπoθετΦ oε xq6νo
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μαQχαQισμ6νo ωg (-απ6αταoη) μη λαμβdγoγταζ υπ6ιpη μoυ τoν xq6νo xατα
τoγ oπoio πQαγματtxα διατυπιilθηxε.
Στo παραδειγμα (8), αντLθετα,

8.

'Ηθελα γα σαζ δω 6γα λεπτ6. 'Ε'γετε λ[γo
1q6νo τιilρα;

o oμιλητηζ απoσταoιoπoιεlταL παQoυoυαξoνταζ την xατααταοη ωg λιγ6τεqo
oυναφη χαυ επιτυγ1ανoνταg απ6oταση γtα λ6γoυ9 ευγ€νειαg. Παqd τo γεγo-

ν6g 6τυ, 6πω9 ε(,γαυ εμφαν6g απ6 τo πεqιxεLμεγo, τo αLτημα εξαxoλoυθε(, γα
ιο1tiει, επιλ6γεται παρελθοντιx! μoρφoλoγlα oτo qημα 'ηθελα' πgoxειμθνoυ
γα εγεQγoπoιηθε(, η λειτoυqγlα τηg απoδ6oμευσηζ.
H διαφoqα xq6νoυ oτα (9) xαι (10) εξαqταται αμεoα απ6 τo πεqυxε[μενo.
Αγ υπoθθσoυμε oτι εδιil xαι xαιq6 μιλαω oε xαπoια φiλη μoυ για τoν Δημooθ6νη xαι επιμ6γω πωζ πρθπει γα τoν δει η να τoγ γνωgloει xαυ xd,πoια
oτιγμη εxεlνog βγα[νει απ6 τo γqαφεlo μoυ xαθιilg εxε[νη μπαLνει, η επιλoγη
τoυ (9) εLγαι πιo πιθαγη. Aντ[θετα τo (10) θα εxφωνηθεLxατa παoα πιθαν6τητα ωg απdντηση τυχαiαg εqιilτησηζ σχετLxd με την ταυτ6τητα τoυ εγ λ6γω

πqooιilπoυ.

9.

Αυτ6g πoυ μ6λιs βγηxε ε[γαι o ΔημooΘ6γηζ.

10. Aυτ6g πoυ μ6λιg βγηxε ηταν o Δημooθθνηζ.

Η ελευθεqiα oτην επιλoγη τoυ xg6νoυ ε[γαυ ενδιαφθρoυσα δεδoμ6νoυ 6τι τo
εν λ6γω πq6oωπo αυνεxlξει γα εlγαι o Δημooθ6νη9 oε xαθε πεqlπτωoη. Η ε-

πιλoγη τoυ Eγεoτιilτα ωoτoαo αγαδειxγυει την αυναφεια πoυ απoδ[δω oτo
γεγoν69 λ6γω τηζ πQoηγηθε[ααg επιμoνηg μoυ.

Στo παqαδειγμα (11), πoυ πqo6qxεται απ6 λεξαντα εφημεq(,δαg, 61oυμε

oυνι1παqξη αντ[θετωγ δειxτιxιilγ, την oπolα θα ηταν αδtiγατoν να εqμηνειiσoυμε χωQιζ την πληqoφoρlα 6τι πq6xειται γtα xε|μενo oυγoδευτιx6 φωτoγραφLαg. To qημα 'ανεβα(,νoυν' βρtoxεταt σε 1q6νo EγεoτΦτα xαι δηλιbνει
τo γεγoν6E τηζ φωτoγQαφLαζ.o oμιλητηg βλ6πει τoγ εαυτ6 τoυ πQαγματιxα
αντιμ6τωπo με τo γεγoν6ζ χαυ τo θθτει στo εστtαx6 ενδιαφ6qoν αναφoραg

τoυ χQησιμoπoυιilνταζ τoγ παQoντιχ6 δειxτιx6 xq6νo. Aντ[θετα τo qημα 'iλαβε', τoυ oπoloυ τo γεγoν6g δεν εμφανLζεταL στηγ φωτoγQαφ[α εμφαν(,ξει
παqελθoντιxη μoqφoλoγlα, δηλιbνoνταg γεγoν6E πoυ βgloxεται 6ξω απ6 τo
oπτυx6 πεδio τoυ oμιλητη xαι dqα ε(,ναι μη-εστLαχori ενδιαφ6qoντog αγαφoQαζ

γι'αυτ6ν.
11. o πρωθυπoυqγ6g A. Παπαγδqθoυ χαt η oιiξυγog τoυ ανεβα[γoυγ τα
αxαλια τoυ μητQoπoλιτιxoιi γαoιj για να παqαxoλoυθηαoυν τηγ τε-
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λετη, η oπolα 6λαβε χωQα χθεζ, Kυqιαxη 8 MαToυ.

Η λειτoυqγ(,α τoυ Eγεoτιbτα τoυ qηματog 'ανεβα('νoυν' εLγαι ανdλoγη εδιil
με τηγ χaηση τoυ χQoγιxoυ δειxτιxotj τωqα, σε πεQιχε(,μενα 6πoυ o λ6γo9
oυγoδεΦεται απ6 ειx6να, 6πω9 στιζ πεQLπτιilοειg τηλεoπτιxιilν αναμεταδ6σεωγ.

|2. ...o Nιxoλαiδηζ

xιγε(,ται τιilqα επυθετιxd πQoE τo τθqμα, μαqxdqεται oτεγα, αλλd,, τιilqα, τιilqα ε(,γαι μ6oα!

E[,γαι χαQαχτηQιoτιx6 6τι τo (12) δεγ πρo6qxεται απ6 ξωντανη αλλα απ6
μαγγητoσxoπημ6νη μεταδooη πoδooφαιgιxoti αγιilνα. o αγιilναg tγεν ηδη oλoxληρωθεl xαι τo απoτ6λεαμα ε(,γαι γνωoτ6 τ6οo στoγ εxφωνητη 6oo xαι
στoυζ τηλεθεατθg. Η υπαρξη ευx6γαg, ωoτ6οo, φ6qνει ξωντανd μπqooτα oτα
ματια τoυ oμυλητη τo παqελθoντυx6 γεγoν69 xαι τo xαθιoτα εατυαxoti εγδιαφ6ρoντo9 αναφoqαζ γLα τoγ [διo χαL τo xoιγ6 τoυ.
Mε την (,δια λoγιxη μπoqoιiγ γα εQμηγευθofγ χαt oQισμ6γα απ6 τα 'παραδoξα' τηg Lakoff (1979)' 6πω9 τo (13):

13. To ξωαxι πoυ εiδεg ηταγ οxloυρog. Bλ6πει9 τt φoυγτωτη oυρα που
txεt:-

Eαγ o oμιλητηg εLγαι ελειiθεqog να επυλ6ξεt τηγ xqoνιxη εοτlαoη βdοει oυγxεxριμ6νωγ χQLτηQ[ωγ, τ6τε τo γεγoν69 6τι ot συμμετθ1oντεg 61oυν πλ6oγ
στo oπτιχ6 τoυg πεδ[o μ6νo 6να μ6qoζ τoυ oιilματ6g τoυ ξιiloυ εξηγεi την
δειxτιxη αντ(,θεoη αναμεoα στα 'ηταν' xαι 'ε(,δεg' απ6 τη μLα μεqια χαι τα
'βλ6πει9' xαι'6yει'απ6 την αλλη. Πqoφανιilg o oμιλητηg εxτιμd την xατασταση 6πoυ oλ6xληqo τo ξωαxι ηταγ oqατ6 ωζ μη εoτιαxof ενδιαφ6ρoγτoζ
αναφoqdE, πρooαπτoνταg τηζ τα χαQαχτηQιoτιxa [-oυναφεια] xαι [+απ6oτααη], τηγ αναχαλε(, δηλ. oυσιαστtχα απ6 τη μγημη τoυ, ενι.b εoτιαξει τo εγδιαφ6qoν τoυ στo μ6Qog τoυ ξιiloυ πoυ εiγαι αx6μα oρατ6, πραγμα πoυ εξηγεl τoυg παQoγτιχoιig xρ6νoυζ τηζ δεriτερηg πρ6τααη9 oι oπoloι γνωoτιxα
χαQαχτηQ[ξoνται απ6 θετιxη oυναφεια χαι αqνητιxη απ6oταoη.
Στην χaηση τωγ παQελθoγτιxιilν 1q6νων παQατηQεIται η αντ(,θετη ταoη

εx μθqoυg τoυ oμιλητη. o Α6qιατogΔΙαQατατιx6E φα[νεται να χQησLμoπoιε(,ται σε πεQLπτΦoειg 6πoυ o oμιλητηg επιθυμεL γα απooτασιoπoιηθεl xαι να
απoδεoμει1αει τo γεγoν6g αναφoqdg απ6 τoγ εαυτ6 τoυ, υιoθετιilνταg τηγ oπτιxt1γωνlα xαπoιoυ αλλoυ, 6πωg ουμβαLνεt στα (14) xαι (15):

14. Δυoxoλει]τηχαγ γα σχαQφαλιilοoυγ γιατ(,

η xogυφη ηταν απ6xqημνη.
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15. Η θαλαooα βαθαινε πoλυ o' εxεlνo τo αημε[o xι bτoνxανε(,g τoυg δεν
τ6λμηoε να βουτηξει.

Και oτιg δr3o περιπτιiloειg o Παqατατιxog των qηματων θα μπoρoι1oε να αγτιχατασταθεL με Eνεoτιilτα, δεδoμ6νoυ 6τι μια απ6xqημνη xoρυφη εiγαι
παγτα απ6xqημνη xι 6να βαθti oημεLo ατη θαλαooα παγτα βαθιi. o oμιλητηg
θ6λει, ωατ6αo, να τoγLoει τηγ θλλευιpη πQoσωπιxηg εμπειqlαg των γεγoν6τωγ χαι γα επtσημαγει 6τι xαπoιoι αλλoι σε συγχεχqιμ6νo xq6νo (τ6τε) xαι
σε συγχεχqιμ6νo τ6πo (εxε[) β[ωoαν τα γεγoν6τα.
Πqoxr3πτει, αυνεπιilg, 6τι η χaηση των 1q6νων χαL τo φαιν6μεγo τηζ μεταxlνηoηζ τηζ xρoνιxηg εατ[,ααηg στoν xαθημεριν6 πρoφoqιx6 λ6γo απoτελoι]γ πqoΤ6ντα τηζ υπoχειμενιx6τηταζ η oπolα πρooδιoρlξεταυ απ6 την δια_
π}νoxf τωγ παQαμ6τρων τηg απ6oτασηζ χαL τηζ oυναφειαζ. oι oυνδυααμol
αξιιbν τωγ διjo παqαμθτqων εxφqαξoυγ εoτιαx6 η μη-εοτιαx6 εγδιαφ6ρoν αναφoqαg εx μ6qoυg τoυ oμιλητη.
4.Mεταniνηoη 1ρoνιxιi5 εοτiαoηE σε αφηγηματιxo λ6γo
Eνδιαφ6ρoγ ε[γαι τo γεγoν69 oτι oι αξ(,εg απ6oταοηE χαL ουναφευαζ τωγ
δtio δειxτιxΦγ xρ6νων φαiνoνται να διατηqofνται ανθπαφεg χαι σε πεqιxε[μενo πQoφoQtχηs αφηγηoηg. E[ναι γνωoτ6 6τι η αφηγηση θεωqεLταt μαQχαqιoμ6νη μoaφη γλωooιxηζ χQησηζ. Σ' 6γα μαQχαQισμθνo πεqιxεlμεγo oι α-

ξ[εg μαqxαqloματog μπoqoriν γα αγτtoτραφoυν (βλ. Ηalliday & Ηasan t976,
Traugott 1985). Σε πεqιxε|μενo πQoφoQιχηg αφηγησηζ, συγεπΦζ, o Eγεατιilταg ε(,ναι o μαQχαQιομθνog δειxτιx6g xq6νog, ενιil o A6qιατogΛΙαqατατιx6g
o αμαρxαQLστoζ. Πρ6xειται γtα τo φαιν6μενo τηζ xτQαγματoλoγιxηg απoβo-

ληE τoυ μαρxαρ('oματoζ xατα τo oπolo τo μαQχαqι,αμ6νo μ6λo9 1ανει τo
μαρxαρυoμα τoυ σε συγχεχqιμ6νo πεqιxεlμενo λ6γω τηg ουxν6τηταg χQησηζ.
Σtiμφωνα με τηγ FΙeischman (1990) παQατηQoιjγται διio τq6πot αφηγηματtxt1g αναπαραστασηζ:
α) αυτη πoυ πQoχtiπτει απ6 την μγημη τoυ oμιλor3ντog υπoxειμ6νoυ xαθιbg
αυτ6 xαγει αναφoρα σε εμπειQiεg πoυ ε[γαι αε μεγαλo βαθμ6 παρoυoεg στoγ
εμπειqιx6 xαι 61ι στoν ιoτoqιx6 xq6νo. Αυτoιj τoυ τtiπoυ η αναπαραoταoη
γi,νεται αε xρoνo Eγεoτιilτα.
β) αυτη πoυ αγαφ6qεται oε γεγoνoτα πoυ δεν διατηqoriν oxθοη με τo oμLλoι}γ υπoxεiμεγo χαι μιλανε τα (,δια ωζ αγτLχειμενιx6g αναφoρθg εμπευριιilν
πoυ η μγημη 61ει μετατρ6ψει οε γνιiloη, αλλα πoυ μπoQoυγ γα γLνoυν πQoαβdαιμα μθoω μtαE πQoσπαθειαg αναxληoηg, η oπoiα αναγχαστιxd επιτελε(,ταt σε 1q6νo παqελθoντιx6 xαυ xυρlωg Α6ριoτo.
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Συνεπι.δg, o Eγεoτιilταg δηλιbγει απoυolα γνωoτιxt1g απ6oταoηζ χαL o
Α6ριoτo9 6xει αqνητιxη τιμη oυναφειαg εφ6οoν μιλαμε για 6λλειΨη οx€oηζ
με τo oμιλoιiν υπoxεlμεγo. Και στην πεq(,πτωοη τηζ αφηγησηζ, λoυπ6ν, o
EγεoτΦταg φανεριilγει εστιαχ6 ενδιαφθQoγ αγαφoQdζ. Aγτ[θετα o αφηγητηg
πoυ χQησυμoπoιε[ τoν αμαQxαqιoτo στηγ αφηγηση Α6qιoτo υιoθετε(, την πLo

αγτιχεtμενιxη oπτιxη γωνiα τoυ LστoQιxoυ.
To εγδειxτιx6 αφηγηματιx6 xεLμενo παqoυoιαξει την εναλλαγη των xρ6γωγ πQoχειμθνoυ να εξυπηρετηθoι1ν γγωστιχo(, αφηγηματιxoi ατ6xoι.

|6. ...παιδi

μoυ, εμε[g φταoαμε,ηΥriQω οτιg 8, ξ6qειE,r,τιilρα oι Αγγλoι,
πLγoυγε, πoυ γα παg αργ6τεQα, δεν βq('oxεLζrslτlπoτα,
xoτεg
τtζ
με

6λα xλευοτα. Παραγγε(,λαιlεμ1αμ6oω9 γιατ(, o Γιιilqγog, ηταν θτoιμog

να χotμηθε(,, Φυλιττττατlηζ oqlτξυναλ ' τLαL αρy('ααμε(5) γα θαβoυμε
τoυζ γι]Qω. Kαι δεγ πηQα(6)Nαμπdρι πoτε αxριβιilg αλλα. ..μnαfuεLq1

μθoα θναg τι1πog τriφλα εντελι.ilg, xαι xtα€L61oε ι1γαγ αλλoγ xαι αqx('ξεLφ)γα τoυ βαqdει μπoυνι69...Δεγ xαταλαβε(10)o ανθqωπog απ6
πof τoυ 'ρΘε, αηx1bθη}{αν11l)χαt xατι dλλoι χαι tyLνε6z1χαμ6ζ...

Kαι δεγ

xαταλαβα(,να!ιε1ls1xαι λθξη απ6 τιg βqιoι6g γιατi, ε(,χαν11ι1

πoλΦ μυoτηqια πqoφoqα. Eυτυxιilg πρ6λαβε119 o μπαQμαγ xαι πηQε(rc)τηγ αστυνoμ[α xαυ εxεt πoυ λtγα!)ε(ιτl'd,γτε xαλα xqαοια, μ6χQt να θqθoυν ot αστυγoμιxol', εμφαν[ξoWαL161τQειg (αoτυνoμιxo[)
εν qιπη oφθαλμoιi χαt τoυζ μαξευoυν,19rΣ'εxεLνη τη φαoη oηxωθη}tαlλεQοlνα φιiγoυμε αλλα fρxεταLριr 6να9 αστυγoμιxog xαι αQχ('ξεLρzlτιg εgωτησεLζ, 'απ6 πof ε[oτε' χαt τ6τotα... τα ε(,δulεrrr,6}ια
μ6xQι να ξεμπλ6ξoυμε.

.

..

(6) (φτdααμε, παQαyyε[,λαμε, αqy(,oαμε, πηQα xαμlταqι) γLνεταt η ειoαγωγη στoγ x6αμo τηζ LστoQlαg xαι δiδεται o xqoνιx$g αξoναg. Η
μoqφoλoγiα τωγ Qηματωγ τoπoθετεl oαφιilg τηγ tστoQ[α ατo παqελθoν.
Π ρoxειται γtα χαQαχτηQ υoτιxt1 λειτoυqγ Lα τoυ Παρατατ ιxoιi/Αοqloτoυ ατo
αφηγηματιx6 xεlμενo (βλ. Labov & Waletzky |967).
Στα (10)-(17) 61oυμε μια επιτoμη. oι επιτoμθg εlναι αφηγηματιxα απooπααματα πoυ συγoψlξoυν βαoιxα γεγoν6τα τηζ LστoQ[αg, 6xι τ6oo δqαματιxα, αλλα απαρα(,τητα για την εξ6λιξη τηg πλoxηg (βλ. Silva-CorvaΙdn

Στα (1), (4), (5),

1983).

Tα.γεγoν6τα πoυ παqoυoιdξoνται μθαω τoυ Eγεστιilτα συγχQoτorlν αυτ6
πoυ oνoμdξoυμε' εoωτεqιxη αξιoλ6γηση τoυ αφηγηματιxoι} xειμθγoυ'. Πρoχεtταt γLα τα μ6oα πoυ χQησιμoπoιεl o αφηγητηζ για γα xαγει την ιατoρLα
ενδιαφ6qoυσα. Πρoβαλλoγται oι λ6γoι για τoυζ oπoloυg η ιoτoqlα εiγαυ αξια αφηγησηζ, γεγoν6τα επιx[γδυγα, δqαματιxa, διαoxεδαστL'ι4α, αουνηθι-

Γνωoτιxη πqooπτιxη τηg δε(,ξηg ατη N6α

στα. Συνεπιilg αυτd τα γεγoν6τα παQoυαιdξoνταL χαι ωζ
αφoρα τηγ επtχoινωνι,αxη βαριiτητα τηg ιατoρ(,αg.
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πιo oυναφη 6ooγ

Mελετιbνταζ μtα oειqα τ6τoιωγ απoσπασματων πQoφoQtχηE αφηγηoηgo
xατ6ληξα στo συμπ6qααμα 6τι η εναλλαγη τoν 1q6νωγ αxoλoυθε(, περ[πoυ
την (,δια λoγυxη με αυτη τoυ πQoφoqιxoιi μη αφηγηματυxoti λ6γoυ. Kαι oτην
πεq[πτωαη τηζ πQoφoQιχηs αφηγηoηg, δηλαδη, o Eγεατιilταg διατηqε[ θετιxη
τιμη αυνdφειαg χαι αQνητυx,t1 τιψη απ6oταoηg, ενιir oι αντLατQoφεζ αξLεg
των δι}o παqαμ6τqων πqooαπτoγταt στoυζ παqελθoντιxoιig xq6νoυg.
5. Συμπ6qασμα

Γ|γεται εμφαν6g 6τυ oι απoxλlγoυoεg xqηoειE τωγ δευrιτιxιilγ ε[ναι τ6oo oυνηθιαμ6νεE χαι xιγofνται με τ6τoια χανoγιχ6τητα ιbοτε δr}αxoλα
μπoqoriμε
γα τoυζ απoδιilooυμε τoν χαQαχτηQιoμ6 "δευτεgεtioυαεg" xαι αx6μα πιo διioxoλα μπoqoriμε γα τLζ απoxλεlooυμε απ6 τo δειxτιx6 πεδ[o.
Αγτ|θετα, αν θεωρηooυμε 6τι επιτελΦνταg μια γγωστιxt1o$yxQιση o oμιλητηg επιλθγει xαθε φoQα δειxτιx6 xq6νo με γνωμoγα τιζ αταθεq6g ωE πQoζ
τιg τιμ€g τoυζ παqαμ6τqoυζ τηζ απ6oταoηE χαt τηg oυνd,φεLαζ, τo xqιτηριo
βαoει τoυ oπoloυ επιλ6γoυμε 1ρ6νo στα παQαδε[γματα (1) xαι (2) εlναι αταθεq6 xαι δεγ υπαq1ει xαν αναγχη γα μιλαμε yLα μετα21ινημtνη δε,,ξη. o oμιλητηg επιλ6γει τoγ Eγεoτιilτα xdθε φoQα πoυ αγτιμετωπlξει 6να
γεγoν6g ωE
xoγτυγ6 η αυναφ6ζτlαL A6qιoτoΠαQατατιχ6 xαθε φoQα πoυ τo
γεγoν6g αγτιμετωπ[ξεται με τo αντiατqoφo, ωζ πQoζ τιg δr1o παqαμθτqoυζ, χQιτηQυo.
oπωg θ1ω δεiξεt χαι αλλof (βλ. Mπθλλα 2001), μυα τ6τoια θειilqηoη μπoρεL
γα εγoπoιηoει τιg δειxτιx6g λειτoυqγlεg χαt τtζ απoxλlνoυαεg 1qηοεtE τωγ
xq6νων αλλα xαι dλλωγ δειxτιxιilν oτoι1εi,ωγ xαι να διευqιiνει oημαντιxd
την 6ννoια δειxτιx6 πεδ[o.

Σπυριδoυλα Mπtλλα
Πανεπιατημυo Aθηνιbν

4. Bλ. Mπ6λλα
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