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To EΠΙPPΗMA TΛXΛz METABOΛEΣ ΣHMAΣΙAΣ
KAI o ΡoΛoΣ THΣ ΓPAMMATΙKoΠOΙHΣΗΣ
ΘEoΔΩPoΣ MΩYΣΙAΔΗΣ

This study discusses the semantic changes of the Greek adverb τdxα and the centraΙ roΙe
of grammaticalisation to the shifts invοlved. The semantic history af ταxα (<quickly, immediately> + <perhaps, maybe>> + <allegedly, supposedly>) is not explored through a
modelled path fοr semantic change, but as a procedure accounting on the context dependency of meaning. Αfter systematic consideration οf extensive linguistic material, it appears that ταxα had gradually adjusted tο different syntactic environments,'ιvhich lead to
reanalysis (manner adverb + sentential adverb), expansion οf appropriate contexts of use
and paπicipation to neιv grammatical constructions. tn the process, the adverb has undergone a sequence of alterations, changing the distribution of semantic load and, therefore,
its function as part of grammar.

1.

Eιοαγιυγιi

Aπ6 μια απoψη η ιoτoρi,α τωγ σημασιων τori επιqgηματoE ταxα φ6ρνει στoγ
γoυ μεQιxα εγxαταλελειμμ6να γεφυgdxια πoυ συναντd, χανειζ οε oρειν6g η
αχατoιχητεE πεQιo16E: Συνδ6oυν τιE 6χθεS εν6g πoταμoli, αλλα δεν υπαq1ει
πλ€oν δq6μog πoυ γα oδηγε(, εxεL. Oυoιαατιxα, δεγ xgηoιμεtioυν πια στη συγxoινωνiα. 0ριoμ6νε9 μεταβoλ69 σημασιαζ τoli επιQρηματog ταxα φα(,νoνται
εξ[,ooυ απoμoγωμ6νεg απ6 τo oυγoλo τωγ παQατηqοfμενων τdoεων χαι μ6χQι
τιilqα δεν 61oυν αναλυθε(, oυατηματLxa, ιilοτε να πQoσδιoqιατε(, η πoρεi,α η o
δqoμog πoυ

ε(,1ε

oδηγηαει xd,πoτε αε αυτθg.

Συγxεxριμ6να, στηγ ιoτοqiα τori επιqqηματoE, τo oπoio πρo6q1εται απ6 τo

επ(,θετo ταγιiE, oυγαντoriμε τQεtζ βαoιx6g σημασtαχ6g φdoειg:
Φ1: <γqηγoQα, αμ6σωζ> (αqxιxη σημασια)
Φ2: <1oωg, πιθαν6ν> (αρxα[,α 6ω9 μεσαιωνtxη αημαo[α)
Φ3: <δηθεν>>, <<d,qαγε> (ελληνυoτιxt1αημαo[α μ6χQι xαι οημεgα)

Στ61og τori παρ6ντoE μελετηματog ε1ναι γα εγτoπioει τoν μηχανισμ6 που

αυν6δεαε τιg Φ1 xαι Φ2 (xυQ[ωE), εξετdξoνταζ λεπτoμεqιilg τα xυqι6τεqα συμ-

φgαξ6μενα χαι το γλωoοιx6 πεqιβdλλoγ πoυ ευγ6ησε τη μεταβoλη. Aπo τη με-
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λ6τη τoti υλιxoli oυναγεται επισηE 6τι τo επlqqημα τα1α βqιοx6ταγ επ(, αQχετoιig αιιilνεg xαΘ' oδ6ν πQoζ πληqη γQαμματιxoπoiηoη, αλλα οι δqαοτιx6g αλλαγ6E τoιi oυγταxτιxoti πεqυβdλλorτoζ dφηoαν τηγ εν λ6γω πoqεi,α ημιτελη,
οταθεqoπoιιbνταg μ6νο τη μεταβολη οτη oημαo[α.

2. Γgαμματιxoπo'ιηση

χαι αλλαγ{ oημαoiαg: βαoιx6E αQχ6E

o

ρ6λo9 τηg γραμματιχoπoiηoηg ωg παgαγoγτα σημασιαχηg μεταβoληE 61ει γ(,νει
ευgιiτερα απoδεxτ6ζ τιE τελευτα(,εg δεxαετ(,εζ χαt 61ει απoβεi εξαιqετιxd, xαqπoφ6Qoζ 6ταγ παqαxoλουθεiται συστηματιxα. Ωg γQαμματιχoπolηoη oqlξεται ειδιx6τεqα "η δυναμιxη μoν6δQoμη ιoτoqιxη πoqε(,α, xατd, την oπo(,α λεξιxd ατoι1ε[α
απoxτoυν με την πdρoδo τoυ 1ρ6νoυ ν6α ιδι6τητα ωζ yQαμματιxol, μoQφoσυwαxτιxo(, τιjπoι }1αL ΙtεQtαtτ6ρω xοlδιxoπoιoιjν oy6αειg πoυ εiτε δεν ε(,yαν xαlδιxoπoιηθε(' πgoηγoυμ6νωg ε[τε ε(,xαν xαfrιxoπoιηθε(' διαφoqετL11d,''1 η απλoriοτερα "η
διαδιxαo[α πoυ oδηyε(, αlt6 τα λεξηματα στoυζ γQαμματLxoιig σχηματLσμoυζ''2.

H γQαμματιxoπolηση συμβαλλει η oυμμετθ1ει οτη σημασιαxη

μεταβoλη,
επειδη oυγδ6εταt με τη γενιx6τερη τd,οη τoti ομιλητotj γα παqd,γει λ6γo αυξημ6νηE υπoχειμενιx6τηταζ, δηλαδη γα απoτυπιilνει 6λo xαι πεgιoα6τεQo στηγ oμιλiα την πρloαωπιxη, υπoχευμενιxη τoυ oτdoη. H υπo1{,ειμενoπoiηoη
[subjectification] τoυ λ6γoυ πεqιλαμβdνει τη βαθμια(,α εγoωματωoη oτην iδια
τη λ6ξη λειτoυqγιιilγ πoυ πQoηγoυμ6νωg επιτελofγταγ με τη συνεQγασ[α τori

συνταχτιxoti περιβαλλοντog η απλιilζ υπoγootiγταν με βdoη εξωγλωoοιxa
οτoι1εiα τηE επυxoινωνiαg. Oταν η λ6ξη απoQQoφηoει τ6τoιε9 λειτoυqγiεE,
αυτ6 απoτελεi στηγ πQαγματιx6τητα oυμβατιxοπoiηοη τoυ υπoνoηματog
[conventionalisation of implicature] χαι συγoδεr1εται απ6 διαμ6qφωoη ν€αE oημαoiαg, η oπoiα βαθμηδ6ν επυoxιdξει η εxτοπ(,ξει την αqxιxη3.
Bαoιx6 ρ6λo ατη διαδιxαo[,α τηζ γQαμματιχoπoiηoηE παi,ξει ο συνταχτιxo;
μηχαγισμosτηs επαναναλυσηζ, o oπoiog πεgιλαμβdνει την υιoθθτηoη διαφoρετιxt15 μoQφoσυνταxτιxηg λειτoυqγiαg xαι συμπεQtφoQαE εx μ6qoυg τoιi λεξηματoE. o μη1ανισμ6ζ αυτog στην πQαγματιx6τητα "μεταβd,λλει την υπoxε[μενη
δoμi εν6E συντα}l,τLxoυ oxηματoζ xαι δεν αυνεπαyεται αμεαη η εμφανη τqoπoπo(,ηoη τηg εξωτεQLιιηζ τoυ δηλιbσεω5"4. Ωg απoτ6λεομα τηζ επαγανdλυoηE
1. Traugott & Κδnig 1991: |9o.
2. Lehmann 1995: XvΙΙΙ. Παqαπληαιoι oQtσμοi οτoυg Ηopper & Traugott (1993: 1),
Pagliuca ("η εξ6λιξη λεξιxων
φQαστιxων τυπων 1lαL σημασLrΙw αε γQαμματL}4otζ'',
1994: ix)

xαι Ηeine, Claudi & 'tαL
Hiinnemeyer

(1991).

3. T6οο η υπoχειμενoποiηοη 6oo xαυ η oυμβατιxoπo(ηοη τoυ υπoγoηματog αγαλιioγται
εxτενι.bg απ6 την Traugott (1989: 35), τoυg Bybee, Ρerkins & Pagliuca (1994:266) xαι
xυρiωg απ6 τoυg Traugott & Dasher (2ωl: xεφ.2).

4. Harris & Campbell 1995: 61.
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μποQει να νoηθεi επiοηg -πQdγμα πoυ χατ' εξo1ην αφoQα στην πqoxειμ6γη περ[,πτωοη_ η αλλαγη τηg oυνταxτυxt1g λειτoυργ(,αg εν69 επιqqηματog απ6 τQoπι-

xo oε πQoτασιχ6, 6πωg 61ει παqατηρηθε[ ιoτoριxd με μεQιχα επιqρηματιxα
ατοι1ε[α, τα oποiα πατ6πιν xατθληξαν δε(,xτεE oμιλ(,αE (discourse markers, λ.χ.

πραγματι, εξdλλoυ, indeed, actuaΙΙy xτλ.).
H επιαταμ6νη μελθτη αυτηg τηg διαδιxααi,αg 6xει oδηγηαει αε ουμπεqd,σματα
τα oπoi,α τεiνoυγ να γ(,νoυν xoινιilg απoδεxτd. Oαα αφορoιiν στη συγχεxρυμ6νη
περiπτωοη xαι θα εφαQμoστoliν ατη αυν61εια στo επiρρημα τα1α εiναι τα εξηg:
1. o εντοπιαμ6E τηg επανανdλυαηg ατηQiξεται στoν αxριβη πρooδιoqιoμ6 τoι1
oυγxειμ6voυ [context] xαι ειδιxιilg των πεQιπτιilαεωγ πoυ χαQαχτηρiξoνται
απo αμφιoημiα. Απoδειxνfεται 6τι αx6μη xαι λιγ6τεQo εμφατιxt'g χQηαειζ
εν69 λεξηματoζ απoχτot}ν xεντqιx6 q6λo στη σημαoιαxη μεταβoλη, εφ6αoν

εμφαν[ξoυν αυξημθνη ου1ν6τητα5.
2. H ψεταβoλη αημαoiαg πoυ oφεi,λεται σε επαναναλυοη γiνεται αqxυxιilg αιoθητη ωζ αΙtoχQωματιoμ65 [bleaching] τηζ αημαoiαg. Tελευταiα ο αμφιλεγ6μενoζ αυτ69 6Qoζ τεiνει γα αγτιχαταoταΘεL απo την αναφοqd, oτη λειτoυργ(,α τηg yενιxει1oεωE [generalisation], η oπolα νoεiται ωg "απιbλεια ειδtxιbν
χαQαttτηqιατυxtbν τηg oημαo['αg με επαx6λουθη επtxτααη των xαταλληλων
αυμφqαξoμtνων xqηαεωg εν69 yQαμματιxoιj μoQφηματoζ''6. Αν 6να επ[qqη-

μα, εν πρoxειμ€νω,

μεταβληθεi απo τqoπιx6 oε πQoτασtχ6, αυτ6 επιφ€qει

αriξηοη τηE συχν6τηταg xqηαεωg τoυ, επειδη διευqυνει τηγ εμβ6λεια τoυ συγταχτιχorj τoυ πεδi,oυ χαι επoμ6νωg αυξdνει τα εiδη oυγxειμ6γoυ πoυ ε[,ναι
xατdλληλα για αυτ6.
3. H αr]ξηση τηζ oυ1ν6τηταg 1ρηoεωζ συγεπdγεταυ περαιτ6gω την ενοωματωoη
τηζ πQαγματoλoγιxηg εμφogαg [pragmatic inference] ατη λ6ξη χαt τη βαθμιαiα 6νταξη τηs oε αυτη xαΘ' αυτην τη σημασ(,α. H oυxνη επαναληψη μιαg λθξεωζ η εν69 συγταχτι,xoιl o1ηματoζ επιφ6ρει αταδιαxη απιilλεια τηζ σημααυατιt1g ιo1riοg _oταδιo πoυ απoχαλεiται πQoσαQμοyη[habituation]_ xαι oδηγε[, oε αυτoματoΙτo(,ηoη|aυtomatisation] τηE λειτoυqγiαg τηg συvταχτιxηg δoμηg, ευνoιilνταg τoν σχηματιομ6 ν6ωγ μoναδων (χ.x. θ6λω iνα> λill. Η πρo-

οαρμoγη εν6g επιqqηματoζ χαι η απιilλεια τηζ αq1ιxα τρoπιxηg oημαα(,αg
τoυ xαΘιoτd τoγ q6λο τoυ απλιilζ ενισχυτιxo τ'fig xυq[αρ1ηE δoμηζ, πρdγμα
πoυ πιθανιitg θα εγε[ρει την ανdγχη για πεqαιτ6qω 6μφαoη η διαodφηοη απo
dλλα ατoι1ε[α8.

5. Timberlake 1977: 149.
6. Bybee, Ρerkins & Pagliuca 1994 284' DeLancey 1993: 3. Για την αοτo1η 1ρηoη τoti
6ρου αxτoχQωματιoμ1g εξαιρετιxτi εiγαι η αναλυοη τηg Eckardt r'zοtrz:54-57).
7. Joseph 2ω3.
8. Για τη aυxν6τητα τ{αL τηγ πQoσαaμoγη oημαi,νoυoα Θ6αη xατtγoυν oι oυμβoλ69 τoti
Haiman (|994) xαι xυρiωE τηζ Bybee (20ο3). Σ1ετυxα με τηγ τftοη για εν[ο1υση τηζ
εχφQαστιχ6τηταE o Meillet ε[1ε προ πoλλoιi επιoημdνεL: "oL γλιΙlooεg ακoλoυθoιw
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4. H γQαμματιχoπoιηση χαt η επαγαναλυοη επηQεdξoυγ τη συνταγματιxη η δoψυxrt εμβ€λεια [structural scope] τoυ τrjπoυ χαι oυ1νd, αυξdνoυν τηγ εξdρτηαη τoυ απ6 αυνταxτιxt'g θ6οειg η g6λoυE. Αυτ6 μεριx6g φoQ6E αυνδ6εται με
δραατιx6 πεQιoQισμ6 των θ6oεων τoυ στoιχε(,ου ατην π96ταoη, xυglωg 6μωζ
oυνεπdγεται τη δ6oμευαη τoυ σε συγχεχQιμθνη συγταχτtxfi θυq('δα [slot] xαι
τoν σχηματιομ6 φqαoεων η oτεqε6τυπωγ oxημdτων πoυ το πεqι6xoυν9. Eιδιxιbg 6αoν αφoqα στα επιQQηματα, 61ει διατυπωθεi η ενδιαφ6qoυοα υπ6θεαη 6τυ "tνα ειτιρρηματυx6 [ατoιxε(,o], λ.1. 6να τρoπιx6 επ('ρρημα, θα απoδεαμευτε(, απ6 την τυπιxη, ενδoφqαoτιxη τoυ θ6oη εw65 τoυ
'tατηyoρηματog,
6πoυ διαθ6τει ΙτεQLIQLσμfνη αυνταxτιxη εμβ6λεια xαι πqooδιoρ[ξει
ΙτQαγματoλoγιxd τo γεyoν6ζ Ιτoυ δηλtbνεται απ6 τo xατηy6Qημα, μετα}{Lνoι1μενo αε
oπoιαδηπoτε θ6oη απoτελε(, την τoxtoθεo(,α για ευqεiαE εμβtλεLαζ πQoτααιxα

επιρρηματα''|o.
παρατηρηoειg αυτ69 απoτελofν τo βαoιx6 θεωqητιx6 υπ6βαΘρo για την
παgαxoλotiθηoη xαθε φdoηζ τoti επιgQηματoζ τα7α, xαθιilg χαι για τηγ εQμηγεiα των μεταβoλιbν τoυ.

oι

3.

Φιiοη

1: πqooδιoqιoμdE τrig

αμφιοημiαE

Σε oλ6xληQo τoγ'oμηQo τo επiqqηψα τd,7α oημαi,νει απoxλειoτιxd <γqηγoQα>>
xαι ε(,γαι αυνιilνυμo τωγ τα76ω9, ταxιατα, πoυ επloηg πqo6ρχoνταt απ6 τo επ1θετo ταxι1g. Η αgxιxη αυτη oημαoi,α εiγαι επioηg αυνηθηE ατη λυqιxη πoiηoη:
1. νfrν μtν πειqσ'ται, τα1α δ'Tψεται υtαE 'Axαιdlν (Ιλ. B 193)
2. τdyα δt Κqoν[δαo Zηνog υf,oi τρεig dxαμαντoμαxαι fiλθoν
(Πινδ. Πυθ.4.171)

Η αημαoiα

<i,oωg> αq1[,ξει γα υπoλανθανευ στoγ Ηoioδο xαι xερδi,ξει 6δατραγιxη
πoi,ηoη χαt την αττυxη πεξoγqαφiα. H dπoιpη 6τι αυτη η δεriστηγ
φoζ
τεQη αημαoiα ε[γαι απλιbg παqdγωγη τηζ πριbτηg η προT6ν τηg _οπωg αναφ6-

Qεταt oτo λεξιx6 τoιi Chantraine_ δεγ ε1ναι ιαxυqη. Aπ6 παqoμoια oπτιπη γωνiα πρoοθγγιoε τη μεταβoλη xαι o ΑνδgιιilτηE, o oπoiog παρ6βαλε την εξθλιξη
τoυ επtQQηματoE ταxα με τo επiθετo xoντ6 τηE Κqητιxηg διαλtxτoτ, oημειιilνo-

6να εiδog xιnλιxηE αναπτυξεωE: πgooθι!τoιw βoηθητιx6g λ6ξεtg, yLα να απoxτηooυν
6νταoη oτην 6xφραση' oL λ6ξει9 αυτ6'9 εξαoθενoιjν }ιαL xαταληγοw σε αlτλα γQαμματιxα εqγαλε['α. Πqooθ6τoυμε ν6εg i διαφoqετιx6E λ6ξει9 πQoζ 6φελo9 τηg txφρααη;
η εξααθ6νηoη ξαναqx('ξει xαι oυτω xαθεξηE 4ωqig τ6λoE'' (9|2: |4o).

9. Η διαπ[οτωoη αυτη απoρρ6ει απ6 τιg παραμ6τρoυζ τηζ γQαμματtxoπolηοηζ πoυ
πρ6τεινε o Lehmann (1995[1982]: βΦ.
10. Traugott 1995.
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γταE oτυ "d,πo τfig θπιρqηματL}tfi; σημ. τofi <ηqoνιxdlE πληobν>>, τoσ <ταχ6ωζ>

(dρx.ταxΦ μετεΙτεσε τd xoντ6, 6πωE xαi τd τα7α, εiE τiν σημ. <aQαyεrr'Λ1.

EvτotiτoιE, η απλη παqdθεαη τηζ σημαoιαxηg αλλαγηg δεν oυνεπαγεται εσωτεQtχη γQαμμt}ιη εQμηνε(,α τηg. Η 6γγoια <πληαioν> 61ει αντληθε(, εχ των υoτ69ων
απ6 τo διαλεxτιx6 επ(,θετo xow6 ωg πq6αφoQoζ αυνδετιx6g xglxog, παραβλεπowαζ οτι μεταξι} των oημαoιιilν <γQηγoQα>> χαι <<αqαγε>> παqεμβαλλονται αρxετο(,
αιιbνεg xατa τoυE oπoioυg τo τα1α oημαiνει μ6νo <.[,σωg, πιθαγ6ν>>. H φdoη
αυτη, πoυ δεν πqι6rιει γα παQαχαμφθε[,, δεγ εiναι δυγατ6γ να εξηγηθε[, απλιilg ωg
εξ6λιξη τηζ πQoηγoυμ6νηg, ιδ(,ωg αν λdβoυμε υπ' 6ψιν oτι xαγ6να απ6 τα αρ1αiα
oυνιbνυμα τoυ ταxα (dmα, rim6ωg, 6ξ6ω9, αiφηζ, λαιψηρrilg) δεν την εμφαν[,ξει
οtiτε 61ει παρατηρηθεi, 6oo μπoρoriμε να γνωρiξoυμε, oε dλλεg Ι.E. γλιbooεg. E[γαt επoμθνωg απαqαiτητo να μελετηθεi, τo γλωooιx6 πεqιβdλλoγ τoιi επιgqηματoζ με αφετηq(,α τιζ πεQιπτιbαειg πoυ παQoυαιdξoυν αμφιoημi,α.
oι πqιilτεE τθτoιεg μαρτυqLεζ συναγτιilγται στoγ Ηo[oδo:
3. εi δt xεν Εgγαξη, τdxα oε ξηλrbαει dεgγoE πλoυτεfrντα

('Εqγα xαι Hμ.312)
4. εi γαρ xεν xαi αμιxqoν Επi αμιxρζυ xαταθεEo xαi θαμα τoστ' Ερδoιg, τα7α xεν
μ6γα xαi τd γ6νoιτo (αυτ6θι 361-2)
5. εi δt xαxoν εiπoιg, τdψα x' α0τog μεTξoν &xoιiααιg
(αυτ6θι 721)

Απ6 τιg περιπτιiloειg αυτθg εi,γαι φανεq6, xυqlωg στα παQαθ6ματα (4) xαι
(5),6τι τo τd,xα ταλαντεtiεται μεταξti τωγ αημαoιιbγ <γQηγoQα>) χαι <(,αωg>. To
γλωοoιx6 πεqιβdλλoν πoυ ευνoε(, την παQατηqoιiμενη αμφισημi,α θxει τα εξηg
χαQαχτηQtατιxα;

To επlqqημα αυναντdται στην απ6δoαη υπoθετιxιilν πqoτdσεωγ, δηλαδη oε
πεqιβdλλoγ πoυ xατ' εξo1ην εxφρdξει την πιΘαν6τητα.
2. To επi,ρρημα xλiνει πQoE τηγ αQχυχη εμφατιxη θ6αη τηE πqoτdοεωE.
3. Στα παqαΘ6ματα (4) xαι (5), oπoυ η αημαo[α <<i,αωg>> φαiνεται εγγιiτεqη, το
επiρqημα αυγοδεtiεται απ6 ενιτυxt16μλιoη -rιαι μdλιατα δυνητιxη eυκτιxη,
πQοηγoυμ6νoυ πdγτoτε τoυ μορioυ dν (xε)_ η oπoi,α δηλιbνει την πιΘαν6τη1.

τα η τη δυνατ6τητα.

H xqηοη τoιi επιgqηματοg τdyα oε αυτθg τιζ πQωιμε6 αμφ(,σημεE περιπτΦοειg φα(,νεται γα oρ[ξει τoν βαθμ6 ιo1ιiog τηg πιθαν6τητα9. Γυα να οημειωθεi
με τη μ6γιατη xτΕ|,στ|υ11,6τητα 6τι η αx6ιpη τoti oμιλητotl ε[γαι ια1υqf χαι η δηλω_
αη τoυ βdoιμη, 6τι δηλαδri xdτι πg6xειται να ουμ{3εi, <ευθtig αμ6oωE> ωζ επαxoλοriθημα των πQoαγαφερθ6ντων, τo τd7α, αγ χαι αx6μη εi,ναι τqoπιx6 επiρρημα, xαλεiταυ να διαααφηαει τo δυνητυx6 oτoιγεi,o xαι γα λειτoυgγηοει εμφα_
τιxα. H διαπi,oτωση αυτη ενια1tiεται απ6 τo γεγoγ69 6τι η δυνητιxt1 ενxτυxt1
11.

Aνδριιilτηζ 1960:

91.
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χQησtμoπoιειταt στoυζ υπoθετιχoι1g λ6γουζ, 6ταγ η υπ6θεση αγαφ6Qεται σε
παqο{roα η μθλλoυoα xαταοταση, η πQαγματoπo[ηοη τηE oπoiαg θεωqεiται
ιopqη απ6 τoν oμιλητη12.

4.

Φιioη 2: οταθεqοπoiηοη χαι πoQεiα πqo5 γQαμματιxoπoiηoη

H ofνδεoη τoυ τα1α με δυνητιx,i1ευxτιxt1xαι η χaηση τoti oxηματoζ αυτoti oε
απoδ6oει9 υπoθετιxιbγ oυλλoγιoμιilγ η ωg €xφραoη πιθαν6τηταg απoβαlνεt χαθoριoτιxη για την εξ6λιξη τoυ επιρqηματοg. ΣτoυE τQαγιχoιiE ποιητ69 (6οg-5og
αι. π.X.) η αq1ιxη oημαo[,α <γQηγoQα> 61ει δqαoτιxd πεQtoQtστεi, τo δε γλωοoιx6 πεqυβαλλογ oταθερoπoιεiταt πQoζ την χατειiθυνoη πoυ φανεριilνουν oι
απ6λoυθεE παραθ6oειg:

6. εi δ'

tilδε τραxεTg xαi τεθηγμ6νoυ9 λ6γoυ9 Qiψειg, τdγ' dν αoυ xαi μαxqαν
dνωτ6qω θαxrbν xλιjoι Zει3g (Aιοx. ΠQoμ. Δεoμ.311-3)

7. εi δ'

8.
9.

fl ΔιdE παig παqθ6'νog Δ(,xη παρfiν 6'gγoιE Εxε('νoυ xαi φρεo('ν, τd,x' d,ν
τ6δ' fiν (Αια1. Eπτd επ(' Θiβ.662-3)
xαi ydq τα7' dν τιE oixτ(,oαg iδιllν ταδε frβqιν μiν Εxθηqειεν d,qαενog ατ6λoυ,
ι3μiν δ' d'ν εiη δfiμoE ε0μενtoτερo5 (Aια1. Ιx6τ.486-8)
dλλ' ε(,πεq tατι τfiδε θημ€Qφ'τdχ' d,ν γενo('μεθ' α0τofr oυν θεζυ oωτηqιoι

(Σoφ. A(,αg 778-9)

lo.6oτιg Υαq fiν Εxεiνoν δ xτανιbν ταy' dν κdμ' a'ν τoιαι1τη xειρi τιμωρεiν θ6λoι
(Σοφ. oιδ. T{q. 139-40)
11.dλλ' fiλθε μiν δi τottτo τofrνειδoζ ταχ' a,ν 6qγff βιααθtν μσλλoν η γνcbμn
φρενdlν (αυτ6θι 523-4)
LΖ.εtτd αoι τα1α 6ρνιE γ6νoιτ' dν τoioι μ6λλoυoιν γdμoιE θανoσα' Eμi παiζ, δ
oε φυλαξαoθαι 4gειbν (Eυgιπ. Ιφιγ. εν Aυλ.987-9)
13.yρηαη δt xαi αυ τoig θμoEg λoγoιg τdyα, 6ταν π6λα9 ofiζ φdoyανoν δ6ρη9
iδγ1g @ττoΘt 1428-9)
Tα παραθ6ματα αυτd πqooφθqoυν σημαντιxα οτoι1ε[,α για την απoοαφηνιση
τηg μεταβoληg xαι τη oταθεqoπoiηοη τηg. Συγxεxριμ6να:
1. H δηλωoη τηζ πιθαν6τητα9 ε(,ναι εμφανηg xαι xυqiαQχη. To επiqqημα ειοd-

γει τηγ απ6δooη τoυ oυλλoγιoμoti, αx6μη xαι 6ταγ oυνoδειiει μετo1η: (11).
λευτoυgγεi, oε 6λεg τυζ πεQιπτιboειg ωE πQoτασιxo,πqdγμα πoυ
επιτεi,γεται απ6 την τdoη για τoπoθ6τηoη τoυ στηγ αQχη τηg πgoτdoεωg πoυ
ειαdγειl3: (6), (7), (8), (9).

2. To επiqqημα

12.
13.

Schwyzer & Debrunner2aσ2 t195O]:4O8,413' Ηumbert 1957 U9542]:212.
Tην ταoη αυτη oτην Αγγλιxη ωg oημεlo τηg πoρε[αζ πQoE γQαμματιχoπo[ηοη εξεταξει ιοoρροπημ6να η Anderson (2000).
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3. Η 6γxλιoη πoυ

αχoλoυθε(, ε[,ναι, τ{αταχαν6γα, δυνητιxη; ευxτιxfi (6), (8), (9),
(10), (12)' oQιστιχη (7).

4. To επ[ρρηψα ταχα βαΘμηδ6γ απoQQoφd τo πιθανoλoγιx6 υπoν6ημα των
oυμφραξoμθνων τoυ χαt απoxτα αυτoτελΦζ τη σημαo[α <iοωg>, αx6μη xαι
oταν δεν oυνoδεriεται απ6 δυνητιx't'1tγx}"ιoη: (13).
Συνεπιilg, η μεταβoλη αημααiαg τoιi επιρqηματog θα πρθπεt να χατανoηθεi
ωg πqoΤ6ν μεταχtνηοεωg τoυ πQαγματoλoγιxoι}-oημαoιαxof φoρτ[,oυ απ6 τo
oυγxεlμενo στην (,δια τη λ6ξη. H υπoxειμενιxη θειilQηoη του oμιλητori μεταxυλ(,εται oτη λ6ξη, η oπο[,α τε(,γει να εxφqdσεt τη oταoη τoυ εμφατιx6τερα χαι, ωζ
εx τoriτoυ, oαφ6ατεqα. Κατ6πιν, η πQoσαQμoγη τoιi επιqqηματoζ στo γλωoοιx6
πεqιβαλλoν oυνoδειiεται απ6 βαθμια(,α απιilλεια τηg αρxυxηg τoυ σημαoiαg, η
oπolα απ6 τoν 4o αιιbνα π.X. απαγτd πια oπαγια.
Η αλλαγη αυτη εi1ε,6μω9, επιπq6oθετεg oυνθπειεE, πoυ επιτq6πoυν τηγ παραxoλoιiθηoη τηζ πoQεiαg τori τd,yα πQoE γQαμματιxoπoiηoη. Kατ' αq1αg παρατηqεiται σημαγτιxη αriξηση τηζ oυxν6τηταg xqηαεωg τoυ επιqqηματoζ, χαθιbg η ν6α αημαο(α τoιi πρoαφθρει λειτoυqγιx6 q6λo αε ν6α αυμφqαξ6μενα. To
επiQQημα δεν απαιτεi πλ6ον απαραιτητωζ τηγ ιiπαqξη υπoθετυxor} αυλλoγιαμoti, αλλd εxφρdξει επ(,αη5 πιΘαν6τητα, ηπια αμφιβoλ[α, ειQωνε(,α η μετριαξει
πqoηγorlμεγη δηλωoη:

14.olτoι δi ταx' dν, ofrg dρτι 6λεyoν, με('ξω τινα iι }1ατ' dνθqrυπoν ooφiαν αoφoi ε[εν, it o0x Εxω τ(' λ6γω (Πλατ. Aπoλ. Σωxρ.Ζod-e [ειqωνεiα])
15.ταyα δ' orν ταilτα μυθ69 αoι δoxεT λ6γεoθαι τhoπερ γQαoζ xαi xαταφqoνεtg
α0τr1ν (Πλατ. Γoρy[αg 5Ζ7a [αμφιβoλiα])
16.ταxα δt xαi fι τoσ πυρdg φιiαι5, εi Επυxε, τoιαιiτη τ(,E Εoτιν (Αqιoτ. Πεq('
ξcbιυν μoq. 649a [πιθαν6τητα])

Miα αx6μη αυνθπεLα, η oπolα α1ετiξεται ευθ6ωg με τη γQαμματιxoπoiηoη,
εiγαι η επανανdλυoη χαι, εν πρoxειμ6νω, η αλλαγη συγταχτιxori q6λoυ τoι1

τα1α, το oπolo χQησι,μoπoιεiται πλθoν ωζ πQoτααιx6 (xαι o1ι τqoπιx6) επiρQημα. Πρ6xειταL τlατ' oυoiαν για μεταβoλη των oρiωγ αυγδεομιxoτηταζ τoυ
επιQQηματog, Φατε να αναφ6Qεται, χαι να αφoρd οε oλ6xληQη την πq6τααη xαι
61ι μ6νo oε-αυτ6 xαθ' αυτ6 τo qημα. Απoτιiλεομα αυτηg τηg διαδιxαolαg ε1ναι
η περαιτ6ρω αriξηοη τηE ουxν6τηταE των πεqιπτιiloεωγ στιE oπoiεg τo επi,ρρημα xαταλαμβdνει τηγ αQχιxη θ6οη στηγ πρ6ταoη, χQωματiξoντdg την εξ oλoπληρoυ:
τoιjτoυ τα7α δi xαi αιιo' τινig tλεγoν E'ν τo1g μυq[oιg cbg o0 ΧQi τoτg
f,ερoTg χQiμααι χQfioθαι (Ξενoφ. Eλλην.7.4 [πqoταoιx6 επiQQημα])
18.o0 πoλλoσ δi xρ6νoυ μεταξυ yενoμtνoυ xqαυγη τε Εγ6νετo Ενδoν xαi Εφευγoν of, μiν xαi 6yoντεg d Ελαβoν, τdψα δt. τιg xαi τετqωμtνog
(Ξενoφ. Κtq.Aνdβ.5.2 [αρ1ιxη θ6αη & πρoταoιx6 επ[ρqημα])
17.6x

δi
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79.ταy' οrν dν τιg τdlν αφ6δρα τoTg λεγoμ6νoι9 θν61ων 6ντων d,γαναxτηααg
Εροlτηαειεv (Ιαoxq. Πεq(' ειg.57 [αq1ιxη θ6oη & πqοταoιxo επi,qρημα])

H πogεiα πQoζ γQαμματιxoπolηoη διαφα(,γεται επloηg απ6 την τdοη τor}
επιρqηματoζ να oυμμετ6xει στoν σχηματισμ6 φqαοτιxιilν μονdδων η οτεqε6τυπων φqασεωγ, oι oπolεg απoxτoriν μεγαλrlτεQη η μιxq6τεQη αυτoνoμiα απ6 τo
συνταχτιxo περιβαλλoν. Σε μιxρ6 βαθμ6 αυτ6 αρ1iξει να γ(,νεται αιαθητ6 απ6
τoν εξαιρετιxa oυ1ν6 oυνδυαoψo τα1' d,ν, o οπο[,og μεqιx6g φoQ6ζ xqηοιμειiει
ωg απλη απαντηoη χωQιζ γα αxoλoυθεiται απ6 qημα, ενι(l oε διαλ6γoυζ oι
φραοευg τdy' d,ν τιg εiπoι, τdy' d,ν τιg θαυμασεLεν' τdy' dν τLνεζ φηαειαν απoτελotiν oυνηθη τq6πo ειoαγωγηζ τηζ αντiθετηζ dποψηE.
2o.ΞΕ,. (...) iι τoστo xαi τd 6ν rbg δυ' d,ττα 6ν6ματα θφ' 6νi γ6νει διανoεTαθαι
δεT; ΘEAΙ. τd7' dν (Πχατ. Σoφιατ.2Ζ5c [απλη απαντηoη χωQιE qημα])
2|.ΦΙ^. ofuδt yαρ δ oog νotlg,6 ΣιΙlxρατεE,6ατι τdγαθ6ν, dλλ' Εξει πoυ τα0τα
Εyxληματα. ΣΩ. τd'1' d,ν, rit Φ[ληβε, δ γ' θμ69 (Πλdτ. Φ('ληβ.22c |απkt1απdντηση χωQιE qημα])
22.Ενfiyε yαρ δ γερα(,τατog τdlν dρxιεg€ων Aνανoζ dνiQ αωφρoνι6ατατoE xαi
τdxα dν διαoιboαg τiν π6λιν, εi ταg τdlν Επιβoιjλων xεTqαg ΕξΕφυγεν (Φ}τ.
ΙιiloηπoE Ιoυδ. π6λ. 4.15 1 [oυνoδεr1ει μετoxη])

Αγ xαι o oυγδυασμ6ζ τdχ'dvδεν οταΘεροπoιηθηxε πoτιξ μ6xQι τoυ oημε[,oυ
γα μετατqαπεi σε φQαστιxη μoνdδα (για λ6γoυ9 πoυ θα αγαπτυχθoυν παQαxατω), ε[ναι φανερη ωοτ6αo η αυξημ6νη λειτoυQγια τoυ αυτη τη χQoνιxt1περi,oδο ωζ χαταφατιxori δεixτη. Eγτot}τοιg, αx6μη πεqιoo6τεqo 6λxει την πQoσoχη τori γλωoooλ6γoυ η oιiνδεαη τoυ επιρqηματog ταxα με τo oυνιilνυμ6 τoυ
(,αωE, η oπoiα ουγαντd,ται στιζ φqdoειg τdxα (δ') "ιoωg, iαωE τdyα χαι, σπανι6τεqα τα1α δ' d,ν ioωg. Moλoγ6τι τα δυo επιqqηματα εiγαι αυνιbνυμα, o
ουγδυαoμ6g τoυg δεν λειτoυργεi, σωQευτιχα otiτε πq6πει να θεωρηθεi πλεoγαoτιx6g, αλλd ενδειxτιx6g τηg με[,ωαηg τoυ σημαoιαxοt] φogτi,oυ τori επυρρηματoE λ6γω αυξημθνηg oυxν6τηταζ. Στην πQαγματtxoτητα, η ασυγεχηg φραoτιxi1μoνdδα ταxα Θ') iαωζ συμπεQιφ6ρεται ωg 6να επigqημα, xαθιilg o oμιλητηg δεν εγδιαφ6qεται γι,α τη σημασιαχη τηg διαφdνεια, δηλαδη την ανdλυαη

των συστατιxιbν τηg, αλλα τη χQησιμoπoιεi oε πεqιβdλλoγτα 6πoυ η πQoηγotiμενη λειτoυqγlα τoιi τα1α (με τη αημαoiα <γQηγoQα, αμ6oωg") Θα ηταν
αδtiνατηla.
14.

Η Bybee (2ω3) υπoγQαμμiξει εtloτoγα: "H [δια διαδιxαoiα εφαqμ6ξεταL στη yQαμματL}loπo['ηαη φρdαεων _ oταδιαxα απoxτoυν αυξαν6μενη ανεξαgτηo[α απ6 τα αυατατιxα τoυζ μoQφηματα xαι απo αλλεg εxφαναειg τiζ (,διαg [oυvταxτιxηζ] xαταoxευηg''. Για τoγ ρ6λo τηg ου1ν6τηταE χαι τηE επαναληψηE βλ. επ[οηg Gronemeyer
1999: 35.
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Αυτη η πτυχη τηE γQαμματιχoπoiηoηζ εiναι πg6δηλη στα παQαθ6ματα που
αxoλoυθotiν, τα oπoi,α εxτεiνoνται απ6 τoγ 5o αιιilνα π.X. ιilg τoν 4o αιιilνα μ.X.
23.τα1α τoiνυν dν [αωg xαi τo0τ6 τtg α0τdlν εiπoι (Δημoαθ. Πεq(, στεφ.83 [τα
συστατιχα εiγαι αx6μη 1ωριoτd, τo δε τdxα 61ει εμφατιx6 qολο])

δi ioωg xαi δια τiν oxληg6τητα τdlν xεγygαμ(δων θν τff τoιjτων
'tατεQoυπoνotιoι τα16ω9 oi 6δ6wεq (Αqιατ. Πρoβλ. 931a [τα oυoτατιxd,
αμφι,σημiα
πρoxαλεiται
απ6
τo
εγιil
δεν
oμ6ρqιωg
μoνdδα,
μπεqιφ6qoγται
ξo ταx6ωE, απ6 το oπoiο τo τdxα διαxqlνεται τιilqα ααφιilg])
25.xαi εi yνrbμη dμdρτoι, τoig α0τo0 xαxoTg 6λoφυρθεig ταy' a,ν iαωg xαi τoTg
tμoTg dγαθoig πoτε βoυληθε('η αrθιE φθoνfioαι (Θoιπ. Ιατ. 6.78 [η αoυγεχηζ
μoνdδα λειτoυργε[, πqιilιμα ωE πQoτασιχ6 επiρρημα oυνoδευ6μενo απ6 δυνητιxη ευxτιx't1,6πωg ουν6βαινε με τo απλ6 τdxα!)
Ζ6.πdλιν yαρ xαi τo0τo 6φ' Ετ6ρων xαi }{ατ' dλλoν xαιgον τα7α ioωg 6αται
(Eqμoγ. Περ[ ιδεων λ6y.2.9 [η αυτoν6μηση τηζ φQdoεωg εiναι τ6τoια, πoυ

24.τd,xα

yαα(,φ

τηζ επLτQ6πει γα ουντα1θε(, αx6μη χαt με μθλλoντα])

27

.xαi ταxα τιg ιiμdlν ioωE

ΕρεT

(Ιωανν. Xqυαooτ. oμιλ.59.4|3)

oι παρατηqηαευg αυτ6E εoτιdξουν τη σημααιαxη εξ6λιξη τoυ επιQqηματog
στην εναωμdτωση τoυ πιθανoλoγιxoti υπoνoηματoζ τωγ συμφqαξoμ6νων χαι'
περαιτ6ρω, στη μετατQoπη τori ταxα σε πQoταoιxo επiqρημα. Mε αυτη τη μεταxlνηoη τo επi,ρρημα τ6θηχε oυσιαoτtxα xαθ' oδoν πQoζ γQαμματιxοπο(,ηαη,
oπωg επιμαQτυqε(,ται απ6 την αι}ξηαη τηE συχγ6τητα9 1ρηoεωg, τη διεt}qυναη
τηE πQαγματoλογιxηg τoυ εμβ6λειαg [pragmatic scope] χαt τη συμμετoχη τoυ
στoγ σχηματισμ6 φqαoτιxιilγ μoνd,δων με μεγαλυτεQη η μιxqoτερη oταθερoπoiηαη. Ωoτ6oo, αυτη η πoqε[,α δεν επq6χειτo να oλoxληρωθε(,.
5.

Φιioη

3: απoo{lvδεoη

xαι νtα μεταβoλf

Η γQαμματιxoπolηoη εν6g πQoτασ|,χori επιρqηματoζ ουνεπdγεται oυνηθωg
τηγ εγσωμdτωoη τoυ σε φραοτιxθE μoνdδεE η την τQoπη τoυ σε δε[xτη oμιλiαg
(πβ. πραyματL, 6τσL, oυσLαστLxd, αγγ}". actuaΙΙy, indeed χ.d.). To γεγoν6g 6τι τo
επ(,qqημα τα1α δεν 6φθαoε ιilg τo αναμεν6μενo τ6ρμα αυτηg τηg διαδιxααlαg
δεν πqoαxροriει στιE αQχ€s τΛs γQαμματιxoπoiηοηζ oιiτε αντιβαi,νει στη μoγo-

δqoμιx6τητα [unidirectionality] πoυ τηg απoδ[δεται απ6 τη θεωρ(,α15. Eφ6οoν η
επανανdλυoη πqθπει να τQoφoδoτεiται διαqxιilζ απo τo συγταxτυxo περιβαλ_
λoγ, τα επi, μθρουg ατdδια εi,ναι δυνατ6ν να συγυπd,ρ1oυν, δι6τι η παqαδεδoμ615.

Hopper & Traugott 1993: xεφ. 5. Mεqι,xoi γλωαooλ6γoι αqνοιlνται oπoιαδηπoτε πυθαν6τητα αγτUστQoφisτis διαδιxαο[αζ (λ.χ.Heine, Claudi & HUnnemeyer 1991:
149-s0).
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γη αγdλυση εφαQμ6ζεται αε 6λα τα δε[γματα, ενω η νε6τεqη μ6νo σε υπoσιiνoλ6 τoυg μθxQιs 6τoυ xαθυεqωθεl16. Aν oι 69oι πoυ ευνooι1oαν τη γQαμματtχoπolηoη μεταβληθοt}ν, τo oτoιxεiο μπoqεi, να απoσυγδεθε[, απ6 τη διαδιxαoiα.
Aυτ6 που 6πληξε xαlqια την πoQεiα τoιi επιρρηματog τdxα πQoE γQαμματι-

xoπoiηoη ηταν η οταδιαxη εξαφdγιση των δυνητιxιbν εγxλioεωγ, oι oπoiεg
οπανιξαν ηδη απ6 την επoχη των Πτoλεμα[ωγ xαι βαθμηδ6ν παQαχωQot}ααν τη
θ6αη τoυE σε παQωχημ6νουg 1q6νoυg17. Η oτενη oriνδεoη τoυ τd,xα με δυνητιxη
ειlxτυxη, η oπoi,α oυν6βαλε oυoιωδιilg στηγ πqιbτη μεταβολη οημαo[αg, εLγε επιπλ6oγ oδηγηαει στoν σχηματισμ6 ααυνε1ιbν φgαoτιxιitγ μoναδων Qαψα @')
ioωg, ταy' d,νx.α.), που τιilqα μ6νoυν xατα xαπoιoν τ96πo μετ6ωgεg:
28.εi μiν ofrν oυμβεβηxει πανδημoν γεyoν6ναι τiν dμαgτ(,αν xαi τiν d,λλoτqι6τητα τoσ δημου, τα1αioωg ΕδoxεTτε xαi flμεTg ε0λ6γω9 Επ(μoνoν xαi δυαπαρα(,τητoν Εxειν τiν 6ρyην
(10οs αι. μ.X., Κωνoτ. Z' Πoρφυρ. Πεg(, πρεαβ.335 [παQατατιx6g αγτi δυνητιxηg 6γxλιοηg])

Καθιilg τo επiqqηψα ταxα απoαυνδ6εται απ6 oπoιαδηπoτε οταθεqη oυo1θτιση με 6γxλιoη, η σημασιαπη τoυ εξ6λιξη βαiνει πQoζ πεqαιτ6qω υπoχειμενoπoiηση. Ωζ απoτ€λεαμα τηζ 6νταξηg τoυ σε πεqιβdλλoντα πoυ εξ6φqαξαν 61ι μ6νo

την πιΘαν6τητα αλλd χαt την αμφιβoλi,α, τo επiqqημα αqxlξει να δηλιilνει την
αμφιοβητηση εχ μ6goυg τori oμιλητoti. Ωg εx τotiτoυ, η σημαο(,α <δηθεν>, που
ενιo1tiεται ιδια(,τεqα απ6 oυμφqαξ6μεγα ατα oπolα απoτυπιilνεται πυρ(,αq1η η

υπoχειμενιxη γνιilμη (π.x. αυμπληqωματιxθE πgoταoειg ειoαγ6μενεE με τoν
oriνδεoμo ωg), oταΘεqoπoιεlται απo την ελληνυoτιx,t'1επoxη,6ταν oι δυνητιx6g
εγxλlαειg εi,1αν ηδη 1dοει μεγdλo μθQoE τori oυγτατιτιxo$ τoυE q6λoυ.'Exτoτε η
παgoυαlα αυτηg τηg τqiτηg oημαo[αE χαταγρdφεται oλo6γα χαι ταχτυx6τεqα, η
δε oυxνη εμφdνιoη τoυ ταxα αε ερωτησειζ αμφιβoλiαg oδηγεi επιπλ6oν στην
απoQηματ ιxη oημαoiα,.αqαγεr, 8:
1

29.δ μiν ΛoιjxLoζ }tατεψηφ(,αθη ιilE τα7α πoλλα Εx τfiζ λε(,αg αφετεριoαμενoζ,
'Aφqιxανos δi δg E'πιειxεατ6ραg ταg αυνθηxαg δια τoν υ[,dν πoιηoαμενog,
τδ δ' dληθΕs διd φθ6νoν (2o5 αι. μ.X., Δiωγ Κd,αo. Pωμ. Ιoτ.29o)
3a. dφιxoμθνoυg δi τoυE 'Aθηνα(,oυE rtπoπτεσααι δoxoσoιν rbE τd,yα νεωτεq[αoνταζ (2og αι. μ.X., Παυo. Eλλ. πεqιηγ.4.24)
31.εtλρoμεν βfiλoν θν τff θtρφ βαπτoν Eν Φ tξωγραφητo dνδρε[xελ6ν τι εiδωλoειδ6E, δ θ'λεγoν ταyα 6τι Xριoτofi fiν τd θxτιiπωμα it iνdg τCυν dy[ωv (4og αι.
μ.X., Eπιφdν. Eπιατ. Ιωανν. Aιλε('αg 43.429)
Ηopper & Traugott 1993: 2-4' Ηarns & Campbel| 1995: ]2.
& Debrunner 2OO2ll95Ol 426.
1 8. Mπαμπινιιilτηg
1969: 2o5.
16.

17. Schwyzer

To επ[ρρημα'τd1α': μεταβoλtg oημαolαζ xαι o q6λoζ τriζ

γQαμματιxoπo('ηoηζ 6|

δi μεταγνoυg τd7α 6αυτoν διωρθιbαατo n oi α8τo0 μαθητα(, (7og αι.
Δαμαox. Πεq(' αιq6α.72 |η ν6α αημαο(,α τof ταxα χαι η αποoυνΙωdγν.
μ.X.,
δεoη τoυ απ6 τo πqιbην αυνιbνυψo (,αω5 τo$g επιτq6πει να συγυπdρξoυν

32.i,αωg

στην πρ6ταοη χωQιζ xlγδυγo oυγχt}αεωE])
33.τα7α ohx Eμαθεν orτog 6τι ΕαφρdγLσμαL; &'ρα dγνoεT 6τι παρθ6νo9 εiμι;

αι. μ.X., Ρωμ. Mελωδ. 'Ετεqoν xoντdx. ευαyγελ. Θεoτ6x.9.5 [<d,qαΥε"])

(6oζ

Στην πqιbιμη μεσαιωνιxη Eλληνιxt1tγευ επi,oηg την αφετηqiα τηg η φQdση ταxα
μoυ, Jτoυ μεqιx6g φoQ6E χQησιμoπoιεiται επαναληπτιxd, για να δηλιbοει αμφιoβητηση. H οr}νδεαη τωγ oτoι1εiων τηζ αφoQμηθηxε απ6 πqoτd,οειg στtζ oπoiεζ η
αγτωνυμiα μoυ ηταν αq1ιxα ουμπληgωμα ρηματog η oν6ματoE xαι ετi,θετo αμθοωg μετd τo επiqρηψα τdxα. H oυμπαqdθεoη των δtjo λθξεων ενιοxriθψιε πQαγματoλoγιxd απ6 τo πιθανoλoγιx6 υπoν6ημα τoυ σιΙγχ,ειμ6νoυ xαι 6φθασε γα εxφqdξει αμφβoλiα η ψευδη διxαιoλoγiα. Παqαλληλα, η αγτωγυψtα μoυ xατ6ληξε να
λειτoυργεi απλιilg ωg oυμπληQωμα τoυ επιqρηματoE (xλιτιx6), οτερot}ψνη xdθε
dλλoυ συγταχτιχori ρ6λoυ. Eγδειxτιxα εiναι τα αx6λoυθα παqαθθματα:

34.xαi ταxα μoυ vtαταγελdαετα(, τιE xαi Ερεi, τ(, λ€γειg; (Ιωανν. Xρυo6οτ. oμιλ.
60.464 [η αντωνυμi,α εiναι αx6μη oυμπληqωμα τoυ qηματog])
35.τd7α μoυ τfiS θυγατqog rt oυμφoQd xαi τiν τoυτoυ νεν(,xryιε δ'ιjναμιν (Bααiλ.
Λoγ.41252 [η αντωνυμ[,α ε[,γαι oυμπληQωμα τoυ oν6ματog, αλλα δεν τ(,θεταt στην αναμεν6μενη θ6oη: τfiζ θυγατQ6ζ μoυ _ θνδειξη αταθεqoπoιηoεωg
τηg φρααηg])

36.δ ΦαgιααToE xριτi; dνθ' [,x6τoυ παραγεν6μεν0; δg τΦ ΘεΦ αυνδιxαξων
τotl τελrbνoυ ,{αταφα(,νεταr δE τα1α μoυ τiν ε01αqιατ('αν μoλι1νει παqrbν
(αυτ6θι 380 [η αγτωνυμi,α απoαυνδ6εταυ απ6 τo 6νoμα, τiν ε0χαqιατ(,αν
μoυ,ΥLανα ενιo1υσει τηγ απ6δooη τηg ψευδorig διxαιoλoγLαg πoυ ειοαγεταt
με τo ταyα_ παqdθεμα ιδιαi,τεQηζ oπουδαι6τηταE, επειδη επι1ειρεi, να μεταφ6ρει πQoφoQtxd λoγo]).

6.

oι

Συμπεριioματα

μεταβολ69 oημααi,αg τoιi επιρqηματog ταxα oτιg διdφoQεE φd,αειg τηg ιοτoρ1αg του δεγ αυγιατotjν εφαQμoγη xdπoιαE σημασιολoγιxηE τdoεωg ευρ6o9 φdσματoζ, αλλd εiγαι dqqηxτα ουνδεδεμθνεg με τη δυναμιxη τot} oυγxειμ6γου χ,αι
τηγ πoQεiα πρog γQαμματιxoπφ[ηαη. Η αυατηματιxη μελθτη αυτηζ τηg εξθλιξηg
επιβεβαιιilγει πεQαιτ6qω τη διαπ[oτωαη 6τι οπoιαδηπoτε επιν6ηoη νdμωγ πoυ
να πεQυγρdφουν τη σημασιαxη μεταβολη ατεqε(,ται πρoβλεψιμ6τηταg, ατηqi,ξεται oυνηθωE σε πενι1ρd η μoν6πλευQα δεδoμ6να xαι δεν €xει υπoxρεωτιx6 1αgαxτηqα. Σψνα τα ο1ηματα πoυ xαλoιiμε μεταφoρα tlαL μετωνυμi,α, τα oπo[,α
βαα(,ξoνται στιζ αQιστoτε}''ιxfE xατηγogi,εζ τηE oμoι6τηταE χαι τηg αυνθχειαE,

Θε6δωqoE Mωιloιdδηζ

απoχτoliν αξiα μ6νoν αφoτj η μεταβoλη 6xει διαπιατωθεi xαι εφ6ooν υπdρ1oυν
στoυχεια πoυ ευνootiν την ταξιν6μηoη τηζ.
EντοtiτoιS, θα πρ6πει γα υπoγQαμμιoτεL 6τι η ταξιν6μηση η η πq6βλειl,η τηζ
μεταβoληg 61oυν μιxq6τεqη βαρtiτητα απ6 τηγ εQμηνε(,α τηg. H αx6λoυθη παQατηQηαη διατηqεi, την ια1ti τηg: "To yεγoν6g 6τι η μεταβoλη δεν ε(,ναι πληρωg
πqoβλ6ψιμη δεν oυνεπαγεται 6τι ε('ναι τυxαiα i oτι τα 6qια τηg δεν μπoρoι1ν
να διατυπωθoιjν''19. Η oυγoλιxη εξ6ταση τoυ επιgρηματog ταxα χαι τωγ συμφqαξoμ6νων τoυ αν6δειξε επloηg τoν 96λo τηg υπoxειμεγoπolηoηE χαι τηE μεταφoρdg μ6ρoυ9 τori οημααιαxof φoqτi,oυ απ6 τo πιθανoλoγιx6 υπoν6ημα τηg
πqoτdoεωE στηγ iδια τη λ6ξη20.
Απ6 τη διεgεtiνηση 6λωγ τωγ παQαμ6τqων πqo6xυιpαν τα εξηg:
1. Η μεταβoλη απ6 τη Φ1 oτη Φ2 ("γqηγoQα, αμιioωg> -+ <ioωg, πιθαν6ν>>)

πqoωθηθηxε απ6 τη αυxνη παqoυαlα τoti επιqqηματog oε πεqιβd,λλoν πoυ
εξ6φqαξε η υπoδηλωνε πιθαν6τητα (λ.x. υπoθετιxoi λ6γoι), xαθιilg xαι απο
τη or}νδεoη τoυ με δυνητιxf'g εψΧtσεtζ.
2. Κατa τη Φ2 παQατηQotiμε εν[,αxυαη τηg τdoηζ πQoE γQαμματιxoποi,ηoη, η
oπolα επιμαQτυρε(,ται απ6 την τqοπη του επιqqηματog σε πQoταoιx6 (επαγαναλυoη), απ6 τηγ εμφανt1 επ€xταση τoυ oυγxειμ6γoυ τoυ οε αυγδυααμ6 με
την αt}ξηση τηζ oυxν6τηταg 1qηoεωE χαι απ6 τη συμμετoχη τoυ στoγ σχηματιαμ6 ααυνε1ιilγ φQαστιxιilν μoνdδων (Χ.1. τdxα iαωζ) με μεγαλιiτεQη η μιxρ6τερη αυτoν6μηoη.

3.

Η πoqεiα αυτη διαπ6πηxε απ6 την εξαοθ6νηαη xαι, τελιxd, την oυοιαοτιxη
εξαφdνιαη τωγ μoqφoλογιxιitν τtiπων των δυνητιxιilγ εγxλloεων μετα την ελληνιoτιxη επo1η. Tο επi,qρηψα τd1α xινηθηxε πQoE πεqαιτ6qω υπoχειμενo-

πo[ηoη (Φ3: <δηθεν>>, <<d,qαγε>).
Eν τ6λει, αε xdθε μελ€τη σημασιαχηg αλλαγηE απoδειxνr]εται ξωτιx6g o Q6λoE τηg επιoταμ6νηE εξ6τασηE εχτεγotig γλωoοιxotj υλιxoli, πατ' εξoxηγ δε των
ουμφqαξoμ6νων τηg λ6ξεωζ. H εμφdνιoη εν6g γλωoοιxori ατoι1εioυ σε διαφoqετιxα πεgιβdλλoγτα δεν αυαoωqεfει αημαoi,εg, αλλd απoσαφηνiξει τα 6ριd
τoυ, εξειδιxεtiει, τιg 1qηoειζ τoυ, απoxαλιiπτει τιζ oυνδ6αειζ τoυ χαι τη αtioτααη

τoυ συγχειμ6νoυ τoυ. Oταγ αυτα διευxqινιατοι}γ tχανoπoιητιxα, τ6τε 61oυμε
τη δυνατ6τητα, 61ι απλιilζ γα παQατηQηooυμε την αxoλoυθ(,α τωγ σημασιιilν,
αλλα χαι-τoυE δq6μoυg πoυ oδηγησαγ xdπoτε στιζ μεταβoλ6s τoυE xαι €τoι να

τtE εQμηνειiooυμε.

Θε6δωρoE Mωυαιdδηg

Κ6ντρo Λεξιιιoλoγ('αg
em aiΙ : m oi s iadi s@ Ι exi con.
19.

20.

Ηarris & Campbell 1995:

oι Traugott &

gr

6.

Dasher χαQαχτηQLξoυν τηγ υπoχειμενoπoiηση ωζ "τoν xιiριo μηχανL-

oμ6 αημαoιαχηζ αλλαγηE" (2001 : 279).
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