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EΠΙKYPΩΣH KAΙ EΠAΛHΘEYΣΗ: H ΠEPΙΠTΩΣH ToY
ΠAPATATΙKoY1
MΑΡΙΑ TΖΕΒΒ'^EKoY

Ιmperfective past is associated with a wide range of semantic values, temporal as well
as modal. This paper is an attempt to account for this polysemy on the basis of a
unifying hypothesis: imperfective past indicates events situated outside the sphere of

strict asseπive modality. This process is realized as a restriction on the possible
altemations within a combinatory system involving the following mechanisms:
verification, validation and assignment of modal value.

1. Π goxα ταρxτιx6E μεΘoδo

λ

oγ ιntE πα ρατη qιioε ι5

o τfπog τoυ παQατατιχoli εξετdξεται αυνηθωg με βdoη διjo oπτιxιig γωνlεg,
oι oπoiεg oυνιοτofγ τtζ διio xιiqιεζ χατηγoQ[εg xqηoειilγ τoυ: τηγ oπτtχη γωγiα τoυ xρ6νoυ _ η oπolα πεqιλαμβανει τη 1qoνιxη βαθμ(,δα χαL τηγ 6ψη _
χαι τηγ oπτιxt1γωνLα τηζ τQoπLx6τηταg, η oπo|α αναφ6qεταL στην αξιoλ6γηση τoυ oμιλητη αγαφoQιχα με την πqαγμdτωαη εν69 oυμβαντog. Στιg επυμθQoυζ πqooεγγLσειζ, ωστ6οo, oι δtio αυτ69 θεωρηoειg δεν oυγxλlνoυγ ιiloτε
γα σχηματlooυν μLα συγεχτιxηxαι oυνoλιxη ερμηνεLα. 'Eτσι, στην πQαξη, η
ταυτ6τητα στη μoaφη πoυ παQατηqε[ται οε 6γα μεγαλo φαoμα 1qηoεων εxλαμβdνεται πεQισo6τεqo σαγ τυχα[α oμoη1[α παqα ααγ πoλυoημ[α.
Aυτ6g o χειQtσμ6g τoυ ξητηματog εiναι απ6 πoλλθg απ6ψειζ χαταγoητ6g. Αφεν69, τα πεδlα τoυ 1q6νoυ, τηζ 6Ψηs χαL τηE τqoπιx6τηταE 61oυν ιδια(,τερα μελετηθεL τα τελευτα(,α δεxαπ6ντε xq6νLα, χαι oι μελ6τε9 αυτ69 6χoυγ xαταληξει σε oλoχληρωμθνα πq6τυπα εqμηνε(,αg των φαιγoμ6νων πoυ
απτoγται τotiτωγ των πεδ(,ων. Aφετθqoυ, η υιoθ6τηoη τηg αντ[oτQoφηE πoqε[αg, δηλαδη η πqoοπdθεια oλoxληqωμdνηg εqμηνεiαζ τoυ αυνoλιxof φd1. H παqorioα μελ6τη βαo[ξεται στην αναχoiνωoη <Kλ[μαxεE απαγx[,oτqωoηE απ6 τo πεδio τη5 απoφαγτιχ6τητα9: η πεq(,πτωoη τoυ παQατατιxoιi>>. Ε' Διεθν65 Συνtδριo Ελληνιxηζ Γλωαooλoγiα5, Παq[oι, 2Φ1.

26

Mαρi,α Tξεβελ6xoυ

σματoζ των xqηoεων εν69 πoλriαημoυ τιiπoυ, xαταληγει πoλι] oυxνα σε συQqlxνωοη τηg πqoβληματιxηg. Πραγματι, τo φαομα των xqηoεωγ ε(,γαι τ6oo
εxτεταμ6νo, χαι xυqlωg oι διαφoqετυxtg χQηoειE εlγαι τ6oo αγτιφατtχ6ζ μεταξιi τoυζ, πoυ χαταληγoυμε να μιλαμε γtα μια εγγεγη απρoαδιoριατ[α2, η oπo1α ε[ναι oυμβατη με oπoιoγδηπoτε πqoαδιoριoμ6 πqo6Qχεταt απ6 τα oυμφqαξ6μενα. oι πqoοεγγ(,σεtζ πoυ μετατoπlξoυν τo βαqog τηE εQμηνεlαg
στηγ εμπλoxη τωγ συμφqαξoμθνων, παqoλo πoυ απoτυπΦγoυγ με πιoτ6τητα τα γλωooιxα δεδoμθνα, θ1oυν τo μειoν6χτημα 6τι δεγ συγχQoτorlν επαληθει}oιμεζ/διαψευoιμεg υπoθθoεtζ εQγασ(,αg, δεν διατυπιilγoυγ πεQtoριoμotig
xαυ xατa oυνθπεια, τα γλωοoιxα δεδoμ6να λειτoυqγofν ωg a contrario τεχμηQια.
Στην παρoιioα μελ6τη αxoλoυθιil θγαν ενδιαμεoo τρ6πo πqooπ6λασηζ: με

βαoη την υπ6θεoη 6τι η μoQφoπolηαη εν69 oυμβdντog εiγαι oυνιoταμ6νη
τριιilν πα9αγ6ντωγ _ τηg oqγανωσηζ τoυ λεξιxoΦ, τoυ 1q6νoυ χαt τηζ τQoπtx6τηταg _ θα πρooπαθηoω να o1oλιαoω θγα τμημα των xqηoεωγ τoυ παQατατιxoι}, δlνoνταg θμφαoη σ[oυζ πεQιoQισμot}g πoυ δυ6πoυν τη oυνδυαoτtxi
των τριιilγ αυτιilγ παqαγ6ντων.
oι 1ρηαεtζ πoυ o1oλιαξoγται εμφαν[ξoνται oτα αx6λoυθα παgαδε(,γματα:
Ι.

Xρoνιxη

β.

Xθεg, 6βαφε τα παqdθυQα τoυ oπιτιotj τoυ.
Oταγ η Eλθνη ιurrιixε oτo δωμdτιo, o ΠθτqoE 6πλεγε τα πιατα.

ΙΙ.

Δυνητιxη

γ.

Γo πλoio 6φτανε τη Δευτθqα/xθεζ.

1α.

ΙΙΙ. Αντιγεγoνoτιxη (counterfactual)

δ.
ε.

Λi,γo 6λειψε χαι τo οπiτι xαιγ6ταν.
Δεν ηξερεg, δε qιbτα^'tεζ; lΔεν 6παιqνεg λlγo Ψωμ[ απ6 τoγ μπαxαλη.
Αγ o Γιαννηg εq16ταν, θα πεqνoιiααμε xαλtiτερα.

Ιv.

ξ.

Αξιoλoγυxη
Xτεg, o' αυτ6 τo oημεLo πoυ βλθπετε, 61ανε τη ξωη τoυ 6ναg ν6o9 o-

η.

Π6ρυoι αγ6ραξε Π6qoε xαι φθτog δεν 61ει να πληqιilσει τo γo[xι.

στ.

Qειβατηζ.

2. M6οα oε αυτ6 τo πλα[oιo, εντασσω τιζ πQoσεγγ[οειE πoυ βαo(ξoγται στηγ θνγoια τoυ
υπoπqooδιoqιoμori (underdetermined) xαΘιilζ χαι στα δiπoλα θwoια/δηλωοη, oημαδεμ6γo/αoημdδευτo (marked/unmarked).
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oι

τρειg συγιστωσεζ oL oπolεg oυμμετθ1oυν στη διαμ6ρφωoη εν69 oυμβdντog oqlξoγταt 1oντqιxd με τoγ αx6λoυθo τq6πo:
i. To λεξιx6 αναφθqεταL σε 6,τι dπτεταt τηS λεξιxηE 6ψηζ, δηλαδη τoυ
πoιotj ενεqγεiαg3. Σε ox6oη με τo πoι6γ ενεqγε(,αg θα xρηoιμoπoιηoω μtα χoντριxη τετQαμεQη xατηγoριoπoiηoη, διαxqlνoνταζ τα oυμβαντα oε:

2.

Α. Καταoτdoειg @.x. ξ6ρω, αyαπω, xλπ.).
B. Δqαoτηqι6τητεg (περπατιb, xoλυμπω, εργdξo

Γ.

μαι, x}τπ.).
TελευΦoειg (γρdφω 6να γqαμμα, xτ[ξω 6να απ(,τι, φυτευω 6να
λoυλoυδι, xλπ.).

Δ. Eπιτευξειg

(φτd,νω, βq(,αxω, π6φτω, xλπ.).

ii. o xq6νog περιλαμβανει τη χQoγιχη βαθμi,δα χαι τηγ 6ι|.'η. Π6qα απ6
την xαθυερωμθνη διdxqιoη oε παqελθ6ν, παq6ν xαι μ6λλoν, θα χQησtμoπoιηoω 6να γενιx6 σχημα τo oπoi,o πεgιλαμβdνει τιg δυνατθg φαoειg εν6g oυμβdντog:
3.

12345
πQoχαταQxτυxt1φdoη

l

μεoα[α

αaχη
,

φdoη

l

oυγαx6λoυΘη φdοη

τ6λog

Η γgαμματιxη 6Ψη δηλΦνει την εoτ|αση τoυ oμιλητη oε 6γα η πεqιoo6τεQα

oημε[α τoυ oxηματoζ αυτoυ. EπιτελεIταL με βdoη θνα oημε(,o θ6αoη9 τo o-

πolo συγχQoτε[ται απ6 τoν oμιλητη. Η εoτlαoη oε oυγδυαομ6 με τη

δε(,ξη

oυγιατd τη χQoγυχη αναφoqd εν69 oυμβαντog. Eπιπgooθ6τωg, η 1qoνιxη αναφoqα oυμπληqΦγεταt απ6 oριoμ6νε9 συγεπαγωγ69 oι oπolεg πqo6qxoγται, αφεν6g απ6 την λεξιxη χατηγoQιoπolηαη τoυ π(,γαxα στo (2) xαι, αφετιiqoυ, απ6 τη διαδoxη τωγ σημεiωγ τoυ o1ηματog oτo (3).
iii. Η τqoπιx6τητα περιλαμβανει 6,τι αφoqα oτην υπoχεtμενιx6τητα τoυ
oμιλητη. Αναφ6ρεται αφεν69 oτιg oυνθηxεg αληθεtαζ μιαζ πq6ταοηg (δυνητιxoζ/πQαγματιx6g x6oμog), xαι αφετθQoυ στη oυναιαθηματιxη επ6νδυoη, αξιoλ6γηoη η απoτ[μηση εν69 oυμβαντog απ6 τoγ oμιλητη (ωφ6λιμo/βλαβεg6,
αναμεν6μεγo/μη αναμεν6μενo xλπ.).
Θα ηθελα γα τoγloω 6τι η εμβ6λεια τηE τQoπιx6τηταg 6πωg χQησtμoπoLε[ται στηγ παqoιiοα μελθτη δεν πεqιoqiξεται ατη oχθoη τoυ oμιλητη με αυτ6
τo oποLo εxφ6ρει, αλλα επεxτε[νεται σε γνωoτιx6E αJτειχoγloειg oυμβαντων

3. Eνδειxτιxα βλ. Vendler 1957, Doιγty 1979, Bach 1986, Krifka 1998.
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oι oπolεg πQoσδιoQ[ξoυν τηγ

εQμηνεi,α τoυ εxφεqoμ6γoυ.

oι

απειxoν(oειg

αυτθg πqodqxoνται ε(,τε απ6 τo λεξιx6, εiτε απ6 τoγ [διo τoν oμιλητη. Απo-

τελofν μια πqoUπαqxoυoα απειx6γιoη με βdoη την oπoi,α oταθμiξεταυ o
βαθμ69 oρατ6τηταζ τoυ oμιλητη oε αx6oη με τo αυμβαν oτo oπoio αναφ6qεται. H oqατ6τητα αυτη xιγε(,ται αναμεοα oε δι1o π6λoυ9: την επιxι1ρωoη
(validation) xαι την επα}'ηθευαη (verification)4. Η επιxιiqωoη πρoUπoΘθτει τη
o$μπτωoη ανdμεαα σε μια πQoχατασxευαομ6η απειx6γιοη ενog oυμβαντog
χαι τηγ πqαγματωoη τoυ ατo 1ρ6νo. H επαληθευαη, αντiθετα, δεν πρoUπoθ6τει τθτoιoυ εLδoυg otiμπτωoη.

4α. Xτεg,

β.

o Γιαννηg μεταx6μιoε.
Xτεg, o Γιαννηg μεταx6μιξε.

Στην (4α) o oμυλητηg επιxυριbνει τo oυμβαν. H τoπoθ6τηση στoν 1ρ6νo oυμπ(,πτει με τηγ γνωoτυxη πqoUπdqχoυσα απειx6γιoη πoυ διαθθτει o oμιλητηζ με βdαη τιg λεξιx6g ιδιoτητεζ τoυ xατηγoqηματoζ. To qημα μεταxoμlξω
ανηxει στηγ xατηγoqlα τωγ τελειιiloεων, δηλαδη δυαθ6τευ 6να εγγεν6g oημεi,o
oλoxληQωoηg. Σε oυνδυαoμ6 με την τ6λεια 6ψη (τoν α6ριoτo), τo xατηγ6qημα τoπoθετεLται αυτofοιo στoγ αξoνα τoυ 1qoνoυ. Στην (4β), αντiθετα, o oμιλητηg απλιilg επαληθειjει τo oυμβαν τηg μεταx6μιοηg. Mε την ατελη 6ψη, η
τoπoθθτηση στoν xρ6νo δεν oυμπ[πτει με τηγ απειxoνιαη πoυ πgo6qxεται απ6 τo λεξιx6, δεδoμ6νoυ 6τι τo εγγενιig oημεlo oλoxληqωσηζ τoυ xατηγoqηματoζ δεγ απoτελεi μθρog τηg εoτ[αoηg.

2.

o 1goνιxιig παqατατιn6E

Παραδooιαx0 o παQατατLx6g πεqιγραφεται με τoγ 6ρo 'επιxαιq6τητα oτo
παρελθον', τLαL πoλιi oυxνα oι 1qηoειζ τoυ παqαλληλlξoνται με τιE χQηοειζ
τoυ ενεστΦτα5. oπωg o εγεoτιilταg, 6ται χαι o παQατατιx6g δηλιbνει εoτlαoη
οε xαπoιo οημεLo πoυ βρ[oxεταL στη μεoαiα φαoη εν6g oυμβαντoE, xαtxατa
oυγ6πεια, πρoυπoθθτει θγα oημεlo θθααηE τo oπolo ουμπ(,πτεt με τo αημεi,o
αυτ6. Στην πεqiπτωoη τoυ ενεoτιilτα, τo σημε[o θθαoηg ταυτ(,ξεται με τη
oτιγμη τoυ λ6γoυ, δηλαδη με τo oιiνηθεg oημεLo εxxlνηoηg τωγ αλυoιδωτιilγ

4. Bλ. de Vogiii 1987.
5. Aυτ6E o παqαλληλιoμ6g απoτελε(, τη βdoη για τη oυμμετριxη oqγdνωοη τωγ πεQtγQαφιilν oτιg 1qηoτιx€E γQαμματtχ6E. Για παραδειγμα, o ξαqτξανoE (946: $171-175) υπooτηqlξει 6τι, με εξαLqεoη τη γεγιχευτιxη αξlα, xαι ειδιx6τεQα τιS 'γενιx6g' αληθειεg,
τotiτog o παqαλληλιομ6E επεxτε(,νεται oτo oιiνoλo τωγ χQηoεων.
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διαδιxαoιιilν 1qoνιxoιj εγτoπιομoti τoυ oυμβdντog. Στην πεq(,πτωoη τoυ πα-

Qατατιχoυ, τo oημεlo θθαoηg μετατoπi,ξεταL σε ox6oη με τo αημεi,o εxxlνηoηg
_ τη στιγμη τoυ λ6γoυ - χαι λειτoυgγεL ωg υπoxαταoτατ6 τoυ. Η διαφoqα
λoιπ6γ αναμεαα στoγ εγεστd)τα χαt τoγ παQατατιx6 ανdγεταt στηγ απ6oταση πoυ 1ωρ[ξει τα δr]o αημε(,α θ6αοη96. Στιg 1qoνιx6g xqηoθLζ, Tl απ6οταoη
αυτη θεωρε(,ται ο16oη διαδoχηζ η oπolα τoπoθετε(,ται οτoγ γqαμμιx6 dξoνα
τoυ 1q6νoυ7.

5.
2.|.

o

Λ'(oημεlo θ6αοη9 τoυ παQατατιxoυ)

<

Λ (oημε[o

θ6αoη9 τoυ εγεστω-

ταloτιγμi τoυ λ6γoυ).
αγαφoQιχ6g 1αqαxτηQαζ τoυ παQατατιxoυ

Η διαxριoη ανdμεσα στo oημεlo θθαoηg χαt τη oτιγμη τoυ λ6γoυ απoδ[δει

στoγ παQατατιx6 αναφoqιx6g ιδι6τητε9. oι ιδι6τητε9 αυτ6E αγτιχατoπτq[ξoνται στηγ αδυναμ[α τoυ παQατατιxof γα εμφανlξεται αυτ6νoμα. Αντ(,θετα απ6 τoγ εγεστιilτα η τoν α6ριοτo, oι oπoloι 61oυν αυθriπαqxτη υπ6σταση,
o παQατατυxog απαιτε(, αυμπληQωμα. Για παgαδειγμα, ot πqoτααειg:
6α.

?

β.

?

o Γιαγγηg 6πλενε τα πιατα
o Γιαγγηg διdβαξε ...

...

εμφανlξoγταt ωζ μη oλoxληqωμ6νεg εxφραoευg. Η μη πληρ6τητα πoυ παQατηqε(,ται o1ετ[ξεται με τη 1ρoνιxη δηλωoη (denotation). Παq6λo πoυ o παρατατιx6g δηλιbνει τoπoθθτηση στo παρελθ6ν, η πληqoφoρi,α αυτη δεγ ε(,γαυ
επαQxηζ. Eτoη η πληqηE εqμηνεlα τωγ πQoταoεωγ απαtτει 6να oυμπληρωμα πoυ να oυμβαλει oτo 1ρoνιx6 πQoσδLoQιoμd τoυg8. To φαυν6μενo αυτ6
oφε[λεται xυρLωg στoγ πεQtoQισμ6 τηζ αυμπτωαηζ τoυ οημεloυ θ6αoηg με 6-

6. O παρατατιx6g o1ηματιxd πεgιγqαφεται ωζ 'ενεoτιirταE τoυ παρελθ6ντog', xαι θεωενεoτΦταE'. Bλ. TξαqτξανoE 1946: $170, Le
ρε(,ται απ6 πoλλotg 'μετατoπιομ€νog
Goffic 1986:62.
7. Aξiξει να αναφεQθεl ωoτ6oo 6τι πoλλoi, μελετητιθE θεωqofν 6τι τo Λ' χαι τo Λ απoτελor]γ το x6ντρo διio διαφοqετιxΦν πεδ(,ωγ τα oπolα λειτoυqγoυν παqαλληλα. Η βαoιxη

αντ[θεαη δεν ε[,γαι αναμεoα oτo παqελθ6ν/παq6ν αλλd αναμεσα σε δυo επiπεδα: τo επi,πεδo τoυ επ[,xαιqoυ (ενεoτιilταE) xαι τo επLπεδo τoυ μη επlxαιqoυ η τoυ 'επi,xαιqoυ
ατo πα8ελθ6ν', δηλαδη τoυ παQατατtχoιi. oι διαφoρ6g αναμεoα στoυζ δrio τriπoυE αφoqοιiν xυρiωg τo πεδlo τηζ τQoπtχ6τηταg, xαι ειδιx6τεQα τo ξητημα τηζ 'αγαληψηζ
τηg ευθιiνηζ' τoυ oμιλητη αναφoqιxα με την αληθεια τoυ εχφεQoμ6νoυ (Coseriu 1978:
19).

8. Bλ. Jespersen 1931, Seiler |952: 113, Culioli 1980, Smith l99t: 129, Berthonneau &
Κleiber 1993:55 x.α.
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να οημε[o τηg μεoαLαg φαοηg τoυ αυμβαντog9. H oυγxρ6τηση τoυ δευτεqεfoγτoζ oημεloυ θ6αoηg (Λ') απενεqγοπoιεi τη oτιγμη τoυ λ6γoυ (Λ) ωg αμεoα
διαθθoιμo oημεlo εxxlνηoηg. 'Eτσι, η ατιγμη τoυ λ6γoυ, η oπoiα, για πoλλoιig Qηματtχoιig τriπoυg, λειτoυqγεL 'εQημην' (defauΙt) ωζ oημεLo εxxiνηoηg,
στηγ πεqi,πτωoη τoυ παQατατιxoυ δεγ εiγαι αμεαα oρατη. Eπιπλ6oγ η στιγμη τoυ λ6γoυ, λ6γω τoυ δειxτυxoιi τηg 1αqαxτηqα ε(,ναι ει}xoλα αναxτηαιμη,
xαl' xατα oυν6πεια, στtζ πεqιoo6τεQεζ πεQιπτιiloειg παqαμ6νει αqρητη. Αγτiθετα τo oημεlo θ6αoη9 πoυ απαtτεl o παQατατυx6g πρθπευ γα εLγαι qητα εxπεφQασμ6νο. Στην πq6ταoη:

7.

Oταγ η Eλ6γη ur;ιηxε oτo oπ[τι, o Γιd,ννηg θπλενε τα πιατα

τo ρημα μπixε ταυτ(,ξεταL με τo oημεLo θ6ααηg, xαt xατα oυγ6πεια επιτq6πει
την απq6σχoπτη εqμηνε(,α τηg πg6ταoηg. Mε αυτη την θννoια μπoqoιiμε γα
θεωqηοoυμε 6τι o παQατατυxog απειxoνlξει oυμβdντα τωγ oπolωγ η αxθoη
με τη οτιγμη τoυ λ6γoυ δεγ ε(,γαι αμεoη10. M6oα απ6 αυτ6 τo πqloμα η διαφoQα αναμεαα στην αυτoνoμiα χαι στη μη αυτoνoμlα (ωζ πQoζ τη δυνατ6τητα εQμηγε[αE) ανdγεταt στηγ αντ(,θεoη αναμεoα oτη δεLξη χαt την αναφoqα.
Αxoλoυθιilνταg την Partee (1973,1984) μπoρoriμε να πoυμε 6τι η oχ6αη αγαμεσα οτo αημε(,o θθαοηg χαι τo oημεlo τoυ oυμβαντog εlγαι o16oη αγαφoQLxη, αναλoγη με τηγ αναφoριxη oγ€oη τωγ αγτωνυμιιilνll. Η υπ6θεση τηE α-

ναφoqιxηg δ6αμευoηg πqoUπoθθτει την ι1παqξη δι1o 6qων: τo ηγoι1μενo
(antecedent) xαι τo oημεlo τoυ oυμβαντog τo oπolo εμφαν(,ξεται σαγ μεταβλητη η oπolα υιoθετεi τη χQoγιχη αναφoqd τoυ ηγoιiμενoυ. Mια xαλαρ6τε-

ρη διατriπωση τηζ Lδιαg πqoβληματιx't1g εμφαν(,ξεται με την υιoθ6τηση τηζ αγτLθεoηζ θ6μα/αx6λιo, 6πoυ τo θ6μα ταυτ(,ξεταυ με τo ηγoιiμενo.
Η Lδια πqoo6γγιση χQησιμoπουε(,ται για γα εξηγηoει την oqγανωση τωγ
oυμβαvτωγ σε μια αφηγηση.Σr3μφωνα;με τoν Κamp (1981), Κamp & Reyle
(1993), o α6ριoτog ειoαγει oημε(,α αναφoραg (reference point) d,qα λειτoυq-

9. To 6τι 6να γεγoν6E στoγ παQατατιx6 εμφανLξεται oυγ1ρoνωζ να πQoηγε[ται oε o16oη
με την εxφoqα του λoγoυ χαι να oυμπ[πτει 1qoνιxα με ιiνα oημεlo εxxlνηoηg διαφoqετιπ6 απ6 τη ατιγμη τoυ λ6γoυ oδηγηoε τoυg Αrnauld & Lancelot γα υπoοτηqiξουν 6τι
πρ6xειται _ μαξι με τoν υπεqoυντ6λtχo χαι τoγ τετελεoμ6νo μ€λλoγτα _ για 6να oιjγθετo, ωζ πQoζ τη oημαoiα,1q6νo. Αγτ(,θετα, o Comrie (1985: 64-72) αναφεqoμενoζ στην

10.
11.

ταυτ6oημη διd,xQιoη ανd,μεoα oε απ6λυτoυζ χαι o1ετιxot1E 1q6νoυg δεν oυμπεριλαμβdνει τoν παQατατιx6 οτoυE ο1ετιxoriE 1q6νoυE.
Bλ. Moeschler 1993:50, Giorgi & Pianesi 1997.
Για διio λoγoυE: α. O παρατατιx6g πρoοδιoρlξεταt με βαoη 6να οημε[o διαxqιτ6 απ6
τη oτιγμη τηE εxφoqαg τoυ λ6γoυ. Αρα δεν ι61ει αμεαη oχ6oη με 6να δειxτιx6 οημεio, β.
H ox6oη αναμεοα oτo oημεlo τoυ oυμβαγτoζ χαι τo oημεlo θ6αoηE εiναι μια oχ6αη
ταιlτιoηE αναλoγη με τη oχ6oη συναγαφoQαE των αντωνυμιιirν.
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γει ωE oταθερα, εγιil o παQατατυx6g επαναλαμβανεL την xqoνυxη αναφoqα

τoυ 6ρoυ πoυ λεtτoυqγεi ωg ηγoriμεγo. 'Eται, σε μtα διηγηαη, o α6qιoτοg (η o
υoτogιx6g εγεoτιilταg) δηλιilγoυγ γεγoγ6τα τα oπolα τoπoθετotjγται ατo
πqιilτo πλαγo σε γQαμμιxη oειqα, εν{i) o παQατατυx6gδηλιilνει oυμβαντα πoυ
λειτoυqγoriν ωg υπ6βαθρo, ατo δειiτεqo πλανo τηE διαδoxηg των γεγoν6τωγ.

8.

Σηxιilνομαι απ6 την xαq6xλα xαι πηγαLνω ατo παραθυqo. ΦυooΦoε
δυνατ69 α6qαg.

Aιοθαν6μoυνα μιαν ανεξηγητη μελαγ1oλiα. o Π6τρo9 oτεx6ταγ xαι

με xoιτoΦoε.

Η οειqα πoυ απoQqθει απ6 την αγαφoqιxη οx6oη επιβdλλει πεqιoριoμoιig
oτη διεqγαοiα τηg θεματoπolηoηg. Αγτ[θετα απ6 τoγ α6qυoτo (9α), o oπoiog
μπoqεi, να θεματoπoιηθεL, η παQoυσ[α τoυ παQατατLπoιi oτην πqιbτη θθoη
δεγ εi,ναι απoδεxτη (παντα β6βαια oτo πλαloto τηζ xqoνιxηg εqμηνεlαg):
9α.
β.

Mεταx6μtσε χτεζ.

?Mεταx6μιξε 1τεg.

To (9β) γLνεται απoδεxτ6 αγ υιoθετηooυμε μη oυδ6τεQo επLτoνιoμ6 xαι τoγ|σoυμε τo χατηγ6Qημα. Στην πεq(,πτωoη αυτη η πληρoφoq|α εxλαμβανεται
ωζ επαναληιpη, χαL τo εxφεq6μενo απoxτα αγτιθετιxrtlπo}"εψυxη xρoιd.
'Eτσι, η αντLθεoη αναμεοα oε θ6μα/oχ6λιo εξoυδετεqιilγεται:

10. Mεταx6μιξε

1τεg,

γι' αυτ6 δεν ηρθε oτo γραφε[o.

Η υπ6θεαη αιiμφωνα με την oπo[α o παQατατtx6g λειτoυqγε(, ωg ox6λιo σ'

6-

γα χQoγιχ6 θ6μα τεxμηqιιbγεταL επloηg απ6 τιg διαδιxαoiεg δυατι1πωσηζ ερωτηoεων με βαoη την πq6ταoη Xτεg μεταxoμιξε. Διαπιατιilνoυμε αναφoQtxa ψε τo ξητημα αυτ6 6τι η πq6ταoη (9β) μπoqεl να λευτoυqγησεt ωζ απdντηση σε μLα εQιilτηoη τoυ τfπoυ:

11. Tι θxαγε xτεζ;
δηλαδη μια εqιilτηση πoυ πεqιλαμβανει τoγ 6ρo πoυ 1qηοιμεriεt ωE θ6μα.
ΑγτLθετα, εi,ναι αδι}γατo, χQησLμoπoιιilνταg τoγ παQατατιx6, γα διατυπιil_
σoυμε μια εριilτηoη γι}qω απ6 τη xqoνιxη τoπoθ6τηoη εν6g oυμβαντog.'Eτoι,
μια εριilτηση τoυ τrjπoυ:

12. ? Π6τε μεταx6μυξε;
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εi,γαι μη απoδεxτη, εxτoE χL αγ πq6xειταt για μtα επαναληψη η εQμηγευεται
με τoγ αx6λoυθo τq6πo: π6τε ε[xε την πρ6θεoη γα μεταχoμ[oει;

2.2.Η oυγxρ6τηση τηE αγαφoQLχηg ox6οηζ

Η

εξ6ταoη τηζ υπ6θεαη9 τηζ αγαφoριx6τηταζ στo or}γoλo τωγ χQoγιxιilγ
xρηoεων τoυ παQατατιxorj πqooxqoυεL σε εμπ6δια, xυqlωg γιατ(, oυxνd ε[γαι δliαxoλη η αναγνιilqιoη τoυ ηγoriμενoυ. ΣτιE πqoταoειg:

13α. '6ταγ X (α6Qιoτoζ η ιoτoριx6g εγεoτι.ilταζ), Ψ (παqατατιx6g)'
oταγ η Eλ6νη ψπt1xε oτo oπ[τι, o Γιαννηg 6πλενε τα πιατα.

β.

τo 6ταν

Xτεg, o Γιαννηg μεταx6μιξε.

X

xαυ τo χτεζ λειτoυqγoι}ν οαφιbζ ωE εxφqdoειζ πoυ απoδiδoυγ

xρoνυxη πληQ6τητα στoυE τυπoυg τoυ παQατατιxoυ. Παgατηqoυμε 6τι πρ6χειται για εχφQdoειg με υιpηλ6 βαθμ6 πρooδιoqιoμoti. To xθεg 61ει αμεοη
oτo (13α) εqμηνευεται ωζ πqo$π6oγboη με τo δειxτυx6 x6ντρo. To 6ταν
θεoη, δηλαδη τo oυμβdν 61ει ηδη ειααχθε[ oτo oriμπαν τηζ συγoμιλ[αg12. Η
αξ(,α τηg πρoυπ6θεoηζ φα(,νεται xαθαρα στη μη δυνατ6τητα εμφdνιoηg α6Qιστωγ oγoματtχιilν ατoι1εLων oτη θ6oη X:

X

14α. *oταγ θναg ανθQωπoE μπηxε oτo δωμdτLo, o Π6τqog 6πλεγε τα
πιατα
β. *Oταγ αxoΦω xdτι περ(,εQγoυζ ηxoυζ στηγ π6ρτα, μανταριξα τιg
xαλτoεg τoυ Θ6δωqoυ

oτη δυoxoλLα υιoθθτησηζ τηζ oυδ6τεQηζ σεtQαg 6qων ΡY, xαι τηγ ασυμβατ6τητα επιqρημdτων 6πω9 τo ξαφνιxd, δηλαδη τωγ στoιχε(,ωγ πoυ δηλιilνoυν
τηγ εtσαγωγη μιαg ν6α9 πληqoφoρlαg.

15. ? Oταγ ανo(,γει η π6qτα xαι μπα(,νει η Eλ6νη, ξεxoυqαξ6μoυν.
16. *'oταγ ξαφνιxα ανoi,γει η π6qτα xαι μπαLνει η Ελ6νη, ξεxoυqαξoμoυγ.

Eπιπλ6oγ, η 6xφqαoη 6ταν X (α6qιoτoE η ιατoqιx6g εγεoτιilταg) ε(,ναι συμβατη με δειxτιxα επιqqηματα:

12. Ducrot 1979:15.
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17α. Xτεg,6ταγ η Eλθνη ur:ιηxε οτo απ[τι, o Γυd,ννηg 6πλενε τα πιdτα.
β. oταγ η Eλ6νη νιπixε ατo απLτι Nτεζ,o Γιαννηg 6πλεγε τα πιατα.
Αγτ(,θετα, τo Ψ (παρατατιx6g) δεγ αυνδυdξεται με δειxτιx6g εxφqαοειg:

18. * oταγ

η Eλ6νη ψπηxε oτo απiτι, (χτεζ) o Γιαννηg 6πλεγε τα πιd,τα

στεE).

Η αναγνιilqιoη εν69 ηγoΦμενoυ oτoιxεloυ γ[νεται δυoxoλ6τεQη σε δoμ69 6πωζ η παραxd,τω:
19. Ψ (παqατατιx6g), 6ταν X (α6ριoτoE η ιoτoqιxdg ενεοτιilταg),

X παgoυoιαξεται ωζ

oπoυ τo

χαLγoι1qγια πληqoφoQlα η oπolα εμφαν[ξεταυ

με υπ6βαθqo τo oυμβαν στoγ παQατατtx6. H ασυμμετQLα με τηγ πQoηγoιiμενη δoμη εiγαι φανεqη:

Δεν ιo1ιiει o πεQιoQιoμ6g τηζ oQιστιx6τηταg τωγ oγoματιxιilν ουμπληqωματωγ.

2αΙ. o

Π6τqog 6πλεγε τα πιατα, 6ταγ θναg ανθρωπoE μπηxε oτo δωμα-

τιo.

β.

Mανταqιξα

τLE

xαλτoεg τoυ Θ6δωqoυ, 6ταν αxoιiω xατι πεqLερ-

γoυζ ηxoυζ στηγ π6ρτα.

Η φυoιxη oειqd των 6qων

2l.

ε(,γαυ

? Ξεxoυqαξ6μoυν,6ταγ

Ρiμα - Yπoxεlμενο.
η π6qτα ανo[γει χαt η Eλ€νη

μπα(,νει.

Η δoμη ε(,γαι αυμβατη με επιqqηματα 6πω9 τo ξαφνιxd'.

22.

Ξεxoυqαξ6μoυν, 6ταγ ξαφνιxα ανoi,γει η π6ρτα xαι μπα[νει η Eλ6-

γη.

Σε αυτ69 τιζ πεQιπτιilαειg 6xoυμε διio λιiαειg:
i. Θεωqofμε 6τι τo ηγoιiμεγo ε[γαι αναxτηαιμo απ6 τα συμφQαξ6μενα
η ii. Θεωqofμε 6τι η αναφoQιxηoxi'oηtxει'xαταφoριxη' φoQα.
Παqoυαιαξoυγ επiαηg δυoxoλlα oι πqoταoεLζ πoυ πεqιλαμβαγoυν χαταoτααιαxd, xατηγoρηματα, γιατL δεν παqoυοιdξoυν 6λλειι|.lη πληρ6τηταζ στη
xqoνιxη εqμηνε|α, τ('.x. H Mαqι6τα, εμ6να μ' αγαπoιjoε ααν πιoτ6 αxυλ(, xαι
τoν Θ6δωQo τoν oεβoταν }ιαL τoν φoβ6ταν λιγαxι. Γυ' αυτ6g τιg περιπτιil-
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σεLζ υπoστηQιξεται η απoψη 6τι oι χωQo-χQoνιx6g ιδι6τητεg τoυ υπoχειμ6-

γoυ λεtτoυqγoυν ωζ ηγoυμεγo στηγ αγαφoQιχη oxθoη.

3.

oι

πεQιoQισμ oi τη6 αγαφoQιχi6 oat'oη6

H ουγxρ6τηση τηζ αγαφoqιxηg αx6oηg διθπεται απ6 τρειg πεqιoqιoμotig:
τoγ πεQtoριομ6 τηg παρελθoντιxηg xqoνιxηg βαθμiδαg
τoν πεQιoριομ6 τηζ επιxαλυψηg
τoν πεQtoqιoμd τηζ oμotoγ€νειαg13

o

3.1.

πεQLoQLσμOζ τηζ παqελθoντυxt1gxqoνιxηg

βαθμiδαg

O παqατατιxoqτoπoθετεl θγα oυμβαν στo παQελθ6γ. Στην αx6λoυθη πQ6ταση:

23. Tη Δευτθqα xoλυμπotjoε o1εδ6ν 6λη τη

μθQα

o πρooδιoqιoμ$g Δευτ6ρα αναφ6qεταL στηγ πρoηγoυμενη Δευτθqα xαι οε
xαμια πεqlπτωαη στηγ επ6μενη.
3.2.

o

πεQtoQtσμ6ζ τηζ επιxαλυψηg

To oυμβαγ στoγ παQατατιxo επιτι'αλΦπτει τo oημεLo θθαoηg/τo ηγoι1μενo.

Στην πεqlπτωοη oπoυ τo ηγoΦμεγo δηλιbνει μLα χQoγιxη περLoδo, τo oυμβαν
στoγ παQατατιxo εxτεLνεταL σε 6λη τηγ διαqxεια τηg πεqι6δoυ.
O περιoqιoμ6g αυτ69 εμφαν[ξεται στηγ αoυμβατ6τητα τoυ παQατατιxotj
με επυτειiξειg:

24.

*Xθεg, πληqωνε τo λoγαριαoμ6 τoυ ηλεxτqιxοιi/6φευγε,

στη μη δυνατ6τητα τoυ xατηγoqηματoζ γα oυγδυαoτεl με 6να πqooαqτημα
πoυ πεQtoqlξει τη διαρxεLα τoυ πqooδιoριoμori τηg πq6ταοηg:

25α. xXθεg π6τιξε τoν xηπo τo

β.
13.

oι

πρω(,

Xθεg τo πqω(, π6τιξε τoν xηπo,

δr]o τελευταioι

περιoqιoμo[ oυνιoτoιiν τη oημαοιoλoγιxη αξ[α η oπolα oτην τρ6-

χoυσα oρoλογlα oνoμαξεται' ατεληE' 6Ψη (imperfective aspect).
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oτιg ιδυ6τητεζ τηE δoμηg '6ταν X (α6qυατoζ η υατoqιx6g εγεοτιilταg), Ψ (παqατατιx6g)',6πoυ τo X δεν μπoqεl γα εi,ναι δqαoτηqι6τητα (activity), τελε[-

ωοη (accompΙishment) η χαταστασιαχ6 (staτe):

26α. ? oταγ

η Eλ6νη 6γραιpε τo αρΘρo/oφoυγγdQισε τo πατωμα (τελεLωση), o Π6τqog 6πλενε τα πιατα.

β. ?l*

γ.
3.3.

oταν η Eλ6νη xoλιiμπηoε/περπdτηoε/θxλαψε/δofλεΨε (δραοτηρι6τητα), o Π6τgo9 6πλενε τα πιατα.
*

oταγ η Eλθγη ξηλεψε την αδελφη τηg (xατd,οταση), o Π6τqog

πλενε τα πιατα.

θ-

o πεQιoQισμ6g τηζ oμoιoγ6νειαg

To τμημα τoυ oυμβαντog πoυ απoσπd,ται απ6 τo oημεlo θ6αοηg πεqιλαμβανεL oμoLoγενεlg ατιγμ6gla. o πεqιoqιoμdg αυτ6g xαθoρlξει τα εξηg:
oταγ τo xατηγ6Qημα ανηxει στην xατηγoqlα των τελειΦοεωγ, τo αυμβαν
εμφαν(,ξεταL ωζ μη oλoxληρωμ6νo, δηλαδη εξαιqεiται τo σημε(,o oλoxληρω-

σηζ:

27.

XΘεg μεταx6μιξα.

Oταγ τo xατηγ6Qημα στoγ παQατατtxo ανηxει, στην xατηγoqlα τωγ επιτεf-

ξεων, η εοτ[αoη μετατoπlξεταt στηγ πQoχαταQxτιxη φαoη τηg διαδιxααi,αg
(αημεLo 1 τoυ οxηματog 3), η oπolα πληqo[ τιg πρoUπoθ6oειg τηg oμoιoγ6-

γεLαζ:

28.

Oταγ o Γιαννηg νιπΛxε, η Eλ6νη 6φευγε.

Στην πεqiπτωoη πoυ μια επi,τευξη ανηxεt στηγ xατηγoρ(,α τωγ τυ1α[ων επι-

τεt3ξεων, δηλαδη αυτΦν πoυ δεν διαθθτoυγ πQoχαταQxτυxηφdoηls, o παQατατιxog δεγ ε(,γαι απoδεxτ6g:

29. *oταν

o Γιαννηg μlτηxε, η Mαρ[α θ1ανε τα xλειδια τηζ.

o πεqιoqιoμ6g τηE oμoιoγ6νειαg, αε αυγδυαoμ6 με τoγ πεQιoqιαμ6 τηE επtxαλυιpηg, oδηγε[, oτη διαμ6qφωoη επαληθευμ6νων xαt oγι επtχυQωμθγωγ
αυμβαντων.

14. Bλ. Jespersen 1931, Ter Meulen 1995.
15. Bλ. Ryle 1949: 'purely lucky achievement,
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Σε περ(πτωση που τo χατηγ6Qημα ανηxει στην xατηγoρlα τωγ δqαοτηαυτη η μη ταr]τιoη διαμoρφιilνεται ωζ απoυσlα πoιoτιxηg oταθε-

Qtoτητωγ,

ρoπolηoηζ τoυ ουμβαντog:

30α. Xτεg (?πραγματιxα) δoυλευα.

β.

Aπ6

Xτεg (πραγματιxα) δor3λεψα.

εεxεL πqoθq1εταL χαt η δυοxoλLα απoτlμησηζ τoυ ουμβαντog με 6qoυg

π[ταoηζ/με[ωoηg:

31. *Xτεg

θτρωγε/περπατoυoε/δoι}λευε πoλι]Λ[γo/φoβεqα xλπ.

4. TqoπιxdE παqατ ατιn66

Mε τoγ 6ρo 'τρoπιx6g παραταττxoE'αναφθρoμαι στιζ τQεtE xατηγoqlεζ χaησεωγ πoυ υπoλεiπoνται, δηλαδη οτo δυνητιχ6, στoγ αγτιγεγoγoτιx6 xαι
στoγ αξιoλoγιx6 παqατατιxo. Η υπ6θεοη τηζ αγαφoQLχηg δ6oμευoηg τlθεται
χατηγoqlεg xρηoεωγ δεν απαγτorjγ,
με διαφoqετιxorig 6ρoυ9 γιατl αυτ69 oι
πoυ τ6θηxαν παqαπανω: τηζ
πεQιoQtσμoυg
τQειζ
στoυζ
εν
oυγoλιxd η μ6qει,
χαt τηζ επ ιxαλυψηE'
oμoιoγ6νειαg
τηζ
παqελθoν τιxt1gxρoνιxηg βαθμ(,δαg,
4.1.

o δυνητιx6ζ παQατατιxog

O δυνητιx6g παρατατιx6g oυγδθεται με τQoπιx6g
απ6 τo πεδi,o τηζ απ6φαγσηζ. Η πρ6ταoη:

32. Mεταx6μυξε

αξ(,εg

πoυ τoγ απoαπorjγ

xτεg

απoμoγωμθνη xαι με oυδ6τεQη πQoσωδ[α αναφ6gεται oε 6γα oυμβαν πoυ δεγ
ε[γαι αντιxεLμενo απ6φαγσηζ. Ιαoδυναμε(, με δυνητιxη 6γxλιoη χαL παQα_

γα μεταχoμloει χθεg/Θα μεταx6μιφραξεται με τoγ εξηg τq6πo: 'E[1ε oxoπ6
ξε xτεg'.

Παqατηqorlμε, ωoτ6oo, 6τι oε αντ(,θεoη με τιζ xρoνιx6g 1qηoειg, τo συμx6ομo εμφαν(,ξεται ωζ oλoxληβαν τo oπolo τoπoθετεLται οε 6γαγ δυνητιx6
qωμ6νo. Mε αλλα λ6για, o παQατατιxogδεν διατηQε[ τηγ ατελη 6ψη πoυ τoν
τηγ αντ('θεoη επαληθευοη _
Σε oxθoη
χαQαχτηQIξει oτιg xρoνιxθg 1qηoειg.

με

επιxυqωoη, μπoqofμε γα πoriμε 6τι oxηματlξεται 6γα επιxυqιiloιμo oυμβαν.
YπαQχει oιiμπτωoη αναμεοα στηγ πqoυπαqχoυσα λεξιxα xαθoqιoμ6γη διατoπoθ6τηoη τoυ.
μ6ρφωοη τoυ ουμβαντog χαL τηγ ενδε16μενη xqoνιxη
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Aξ|ξει λoιπ6ν να εξεταοoυμε τι αυμβα(,γει στηγ πεqLπτωοη πoυ τo χατηγ6Qημα δεν ανηxει σε μLα xατηγoqlα πoυ διαθθτει εγγεν6g πεq[γqαμμα, δηλαδη 6ταν τo xατηγ6Qημα ανηxει ατιg δqαατηqι6τητεg η oτιg xαταoτααειg.
Παqατηqofμε 6τι τα oυμβαντα πoυ τoπoθετoιiγται αε 6γαγ δυνητιx6 x6oμo

πqθπει γα απαγτoι1ν οτην ιδι6τητα τoυ επLχυριiloιμoυ. 'Ετσυ' εφ6αoν η πQoχατασχευαoμ6νη απειx6νιoη δεγ μπoρεl να πρo6λθει απ6 τo λεξιx6, εiγαι απαρα(,τητo γα σχηματιοτε[ απ6 τoγ [διo τoγ oμιλητη. Πqαγματυ, διαπιoτιilνoυμε 6τυ οτην πεqiπτωoη τωγ δqαoτηqιoτητων τα oυμβαντα πq6πεt γα απoτελoιiγ τμημα εν69 πqoxαθoριομ6γoυ πρoγqαμματoζ χαt γα απoτελotiγ

αντιxεlμενo'αx6πευσηζ'

:

33α. o Πθτqog μιλoιiαε στιζ τQεLζ.
β. o Π6τqog 6τρεxε Nτεζ.
γ. o Π6τqog 6γqαφε την πεQασμ6νη βδoμαδα.
6πoυ τα (33) α, β, xαι γ αναφ6qoγται αντi,οτoι1α αε xαπoια διαλεξη, αε xαπoιoν αγιilνα 'fi oε xaπoιo διαγιilνtσμα.
Στην περ(,πτωoη πoυ η δραoτηρι6τητα η η xατdoταση δεν μπoqεl γα εγoωματωΘε[ o' θνα πρoδιαγεγραμμ€νo πρoγqαμμα, η πρ6ταoη δεν ε[γαι απoδεxτη:

34α. *o Π6τρog γελoriοε xτεg (δgαoτηqι6τητα).

β.

*H Eλ6νη φoβ6ταν
γτεg (xαταoταoη).

To [διo ιo1tiει για τα xατηγoρηματα πoυ δηλιbγoυγ oυμβαντα πoυ θ1oυν απρ6βλεπτo xαqαxτηqα:

35. *o

Πθτqog 6βgιoxε τα xλειδια τoυ xτεζ.

Στo πλα(,oιo αυτηg τηζ χQησηg τo επ|ρQημα μπoρε[ γα πQoηγε(,ται η να 6πεταυ τoυ xατηγoqηματoζ στoν παρατατιx6.

36α. o Π6τqog μιλoιiοε

β.

γ''τεζ.

Xτεg μιλoιioε o Π6τρo9.

H πq6τααη μπoρεi, xατa ουγθπεια, να αντLστoιxε[ σε μια μεριxη εqιilτηαη α-

ναφoqιxd με τη 1qoνιxη τoπoθ6τηση τoυ αυμβdντog.

37. - Π6τε μιλoυoε
- Xτεg.

o Πθτρog;
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Σε ox6oη με τoυζ πεQιoQυσμoυg πoυ θιfoαμε με βdοη τη χQoγιχη χQηοη, διαπιοτιilγoυμε 6τι η δυνητιxη xqηοη δεγ απαγτα oτoυg πεQιoQισμoιig τηg επιxdλυψηg χαt τηt oμοιoγ6νεtαζ:

38. o

Π6τρo9 6φευγε χτεE.

To ουμβdν στo (38) δεγ επιxαλtjπτεt τoγ πqoαδιoqιαμ6 xαι δεν xαqαxτηρ(,ξει
τη χQoγLχη πεqloδo με oμotoγενη τρ6πo.
Αξ(,ξευ ωoτ6οo γα oταθoυμε λ[γo στoγ τglτo πεQtoQισμ6' δηλαδη στoγ
πεQ toQισ μ6

τηζ παqελθoν τυxt|ζ 1qoνιxη g τoπoθ6τηoη

39α. Δεν αξιξε να αο1oληθε[. Σε

β. To 'Πooευδιbναg'

g

:

λ(,γεg μ6qεζ θφευγε

6φτανε την Tq[τη.

για τηγ Αθηνα.

εQμηγε(,α μελλoγτιxη/δυγητιxη oε oxθoη με 6να παqελθoγτιx6 oημεlo εxxlνηοηg. Σε o16οη, ωστoσo, με τη oτιγμη τoυ λ6γoυ 6xoυμε
δυνατ6τητα 'διπληE πQ6αβασηζ'16. Στo (39β), παρ6λo πoυ η παqελθoντιxη
ερμηνε[α επιxqατε(,, η μελλoντιxη ερμηνε(,α δεγ απoxλε[εται. o πqoοδιoqισμ6ζ την TQ(,τη μπogεl να αυγδεθεi με τηγ πQoηγotiμενη η την επ6μενη Tq[τη. o πεQtoQισμ6ζ τηE παqελθoντιxt1g 1qoνιxηg τoπoθ6τηoηg δεν 61ει την (,δια ιoxι} στoν δυνητιx6 παqατατιx6.

Στo (39α) 6xoυμε μι,α

4.2. Αντιγεγoνoτιx6g παρατατιx6g

O αντιγεγoνoνιx6g παQατατιx6g δηλιbνει oυμβαγτα πoυ ε[γαι αντlθετα με
τηγ πQαγματιx6τητα.

40α. Λlγo αx6μη xαι xθρδιξα τo παι1νiδι.

β.

Λ[γo

6λειι|.lε

χαι τo τρ6νo εxτqoxιαξoτανlxαυ πνιγ6μαoταν.

H πqoUπαQχoυσα απειx6γιoη τoυ oυμβdντog δεν oυμβαδ(,ξει με τα πQαγματιxα γεγoγ6τα. H απoφαντυxt1αξ[α αντιoτoιxεl σε απoφατιxη αξ(,α.Αζ oημειιilαoυμε 6τι o παQατατιx6g παραφqαξεταυ με τη δυνητιxη 6γxλιοη

+

υπεQ-

oυγτθλιxo , ττ.N". θα ε('xα xεqδ('αει.
Στην περiπτωoη εν6g xατηγoqηματoE τo oπolo δεγ διαθ€τει εγγεν6g πεq(,γQαμμα, δηλαδη πεq(,γqαμμα πoυ να πqo6qχεταt απ6 τo λεξιx6, παqατηqoιiμε τα εξηg:
Στην περ(,πτωοη τωγ δqαoτηριoτητων, τo oυμβαν εμφανiξεται ωζ αγτι16. 'double accessibility reading'. Bλ. Αbusch 1991, Giorgi & Pianesi 1997.
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πQoσωπευτtχ6 μιαg ιδι6τ

T'ιταζl νxαν6τηταg

41. ΛLγo αx6μη να τoν

:

φqoντ(,ξαμε χαt o γλαgog πετoι]oε.

Eγιil, τα χατασταoιαxα xατηγoqηματα δεγ oυγδυdξoνται με τ6τoιεg δoμ6g:

42. *Λlγo
Eiγαι

αx6μη xαι βαqιoμoυγ.

οαφ6g 6τι αυτθg oι δoμ€g

δεγ απαγτoιiγ στoυζ πεQtoQLσμoιig τηg επι-

xαλυιpηg χαι τηζ oμoιoγθνειαgl7.

4.3. Αξιoλoγιx6ζ/δqαματιx6ζ παQατατιxog
Η τελευταiα oμdδα 1ρηαεων πoυ θα o1oλιαoω ε[γαι ot πεQtπτιiloειg 6πoυ o
παQατατLxog €xει παρελθoντιxη 1qoνιxη αναφoρd,, εiναι αντιxεlμενo απ6φαγσηE αλλα δεν 61ει ατελη 6Ψη. Mε αλλα λ6για, oε αντ(,θεση με τoγ χQoγιx6, τον δυνητυx6 χαt τoν αγτιγεγoγoτιx6, o αξιoλoγιx6g παqατατιx6g δηλΦγει επtχυρωμ6να αυμβαντα. Oπoιαδηπoτε πqoUπαqχoυσα απειx6γιαη βqtσχεται αε o1θoη oιiμπτωoηζ με τo γεγoγoτιx6 ουμβαν.

43α. Πqιilτη φoQd την αxoυγα να μιλαει με xαπoια oυμπαθεια γtα τα

β.

γ.

βdαανα μoυ.

Xτεg με Qωτoιioε αν 61ειg oxoπo να φΦγειg.
...χαι xdτι λLγα xρηματα χαL μεQtχα xooμηματα τα αφηγε 6λα oτην
Eλ6νη.

O παρατατιxog οε αυτην την περiπτωση αγτιxαθloταταt απ6 τoγ α6qιoτo18.
E[παμε πQoηγoυμ6νωg 6τι o παQατατtxog, oτη 1qoνιxη τoυ xρηoη, δεν
αυνδυαξεται με 6να επLqqημα διαqχειαE παqα μ6νo 6ταγ τo ουμβαν 61ει τη
δυνατ6τητα γα επιxαλυψει oυνoλιxα την πεqloδo πoυ πQoσδιoρ[ξεται απ6
17. Aξ[ξει να oημειιirοoυμε 6τι oι εxφqαoεtg λ(,yo αx6μη xαι λ('γo 6λειψε λειτoυqγουν ωE
oυνΘηxεg. T,τοι oι πqoταoειg εμφανi,ξoυν μια υπoθετιπη δoμη, με πqoxεlμενo χαι απ6δooη, αναλoγη με τη δoμη: Aν ερy6ταν o Π6τρoE, θα περνoιjoαμε xαλα.
Σε ox6οη με τLζ ιδιoτητεE δoμιilν 6πωg η παqαπανω η Ιatridou 2000 παρατηρεi, oτι o
αγτιγεγoγoτιxogτoυζ χαQαχτηQαζ δεν ε(,ναι απ6λυτoE, χαι με αυτη την 6γγoια η χQoνιxη τoπoθ6τηαη δεν εiγαι απαραlτητα παqελθoντιxη.
18. H Ηatcher (1951: 254) αyo}νtαξει τoν εξαxoλoυθητιx6 (progressive) τriπo των αγγλιxΦν, οημειιbνoνταg 6τι η ατεληg 6Ψη δεν μπoqε[ να ΘεωqηΘε(, βαoιxη αξLα τoυ εξαxoλoυθητιxof τrjπoυ: "... o εξα}toλoυθητιx6g τfπoE χQησιμoπoιεiται oυxνα σε χατηγoqηματιx€g οx6αειg 6πoυ η €μφαoη oτη διdρxεια μoιαξει αατηqιxτη αν 6xι παραλoγη,
π.x. She WaS teΙΙing me the other day ...'' '
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τo επιQQημα19. Στην πεQιπτωση 6μωE τηg πq6ταoηg:

44. Tην επoμθνη παντρευ6ντoυσαγ
61oυμε τo σχηματιoμ6 εν6g γεγoνoτιxoιi ουμβαντoζ, χωQιζ τoυζ πεQLoQιoμoιig τηg επιxαλυψηg χαL τηE oμoιoγ6νεLαE.

Διαπιoτι.ilγoυμε, ωoτ6αo, 6τι o oμιλητηg βdξoνταg τoγ παQατατιx6 oτη
θ6αη τoυ αoqlοτoυ ειoαγει μιαγ oQtσμ6νoυ τt]πoυ απ6οταoη αναμεoα στηγ
oπτνxη τoυ γων(,α χαL τo oυμβαν. H απ6αταoη αυτη μεταφqdξεται εLτε oαν
μια διdξευξη ανdμεσα στo oημεlo εxxlνηoηg χαι τo oημεlo τηg αναληΨηg τηg
ευθtiνηg για τo πεqιε1oμενo τηE πq6ταoηg, δηλαδη τo πεQιεχ6μενo τoυ 6μμεooυ λ6γoυ:

45. H Mαρ[α μoιi

6λεγε oτι η xαταoταoη χειQoτερει1ει

oαγ μtα εισαγωγi αξιoλoγιxιilν αξιιilν τoυ τtjπoυ ευεQγετιx6/βλαβεQ6, απq6oμενo xχπ.:
ε(,τε

46. Tην επoμ6νη παντρευ6ντoυααν.
Πq6xειται γLα μια απ6oταση πoυ επtτQ6πει την ειoαγωγη μιαζ υπoχεLμεγtxηg διαοτασηζ.

o

oμιλητηg xqηoιμoπoιι.δνταζ τoγ παQατατtx6 εxφqαξει 6μ-

μεσα τη γνιilμη τoυ για τo πεQιεχ6μενo τoυ ουμβdντog. Eαν oτη θθoη τoυ πα-

Qατατιχoti ε[1αμε 6γαν α6ριοτo, η πρ6ταoη θα ηταν oτερημ6νη απ6 oπoιαδηπoτε αξιoλ6γηoη.
Αg oημειιilσoυμε 6τι οε αυτoιi τoυ τι1πoυ τη χQηση o 1qoνιx6g προoδιoρισμ6ζ πq6πει γα ε(,γαι οε θεματιxη θ6oη.

47α. Παντqευ6γτoυσαγ την επoμ€νη (δυνητιxη

β.

εqμηνε(,α).

Tην επoμ6νη παντqευ6γτoυoαν (αξιoλoγιxη ερμηνε[α).

H πqoταoη (47α) δεixνει 6τι oι dνΘρωπoι ε[xαν τηγ πQ6θεση γα παγτQευτoυν την επαΦqιo. Πq6xειταL για 6γα επιxυριiloιμo oυμβαν. ΑγτLθετα, η πQ6ταση (47β) δηλιilνει 6γα επιxυρωμ6νo, αλλd μη αγαμεν6μενo, ευxαριoτo/δυoαqεoτo oυμβdν.

Σε αγτ(,θεση με τoν δυνητιx6 παqατατυxo, στηγ πεqlπτωoη τoυ αξιoλογιxotl παρατατιxotj δεν μπoqoι}με γα διατυπιilαoυμε μια εqιilτηαη γriρω απ6
19. Ι{ μ6νη δυνατ6τητα εν6E τ6τoιoυ oυνδυαoμoti εμφανiξεται στηγ περiπτωoη τηE δυνητιxηE εgμηνε[αE, oπoυ τo επ[qρημα βρiαxεται σε μη θεματιxη Θtaη: Παvτqευoντoυoαν
την επoμ6νη.
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την χQoγLxη τoπoθ6τηoη τoυ oυμβαντog:

48.

*

Π6τε παντρευ6γτoυσαν;

Η διαxριαη αναμεσα σε δυνητιxη αξ[α xαι αξιoλoγιxη αξLα φα[νεται xαθα-

ρα oε xατηγoqηματα πoυ χαQαxτηqlξoνται απ6 απoυσια αx6πευαηg:

49α. Tην επoμ6νη αναxd,λυπτε

β.

6να oqυ1εLo (αξυoλoγιx6g).

*Αναxαλυπτε €να oρυxεio την επoμ6νη (δυνητιx6g).

Σε μια πq6ταoη 6πoυ τo επ[ρρημα βρLoxεταL σε θεματιxη θ6oη, θνα xατηγ6Qημα τoυ τtjπoυ αναxαλιiπτω στoν παQατατLx6 αναφ6Qεταt σε μLα επLχυQωμθνη πqαγματωοη. Αντ[θετα, 6ταν τo επlqgημα βρioxεταt σε μη θεματιxiΘtση, η επιxιlqωoη τηζ πqαγματωοηg εξoυδετεqιilνεται. Δεδoμ6νoυ, απ6 την
dλλη πλευρα, 6τι αυτoι] τoυ τfπoυ τo oυμβαγ δεγ επιδ61εταt μια δυνητιxη
εqμηνε[α, otiτε μια ερμηνε(,α με 6qoυg εxτΦλιξηg, η πq6ταoη εlναι μη απoδεxτη. Mε βdoη αυτθg τιS παQατηqηαειg πoυ αφoQor3ν τη οx6αη αναμεαα στoγ
παQατατυxo' την τ6λεια 6ψη, την απoφαγτιxη τqoπιx6τητα χαt τo σχηματtoμ6 των αξιιbν αξιoλ6γησηζ, μπoQoriμε ειjxoλα να εξηγηooυμε τη λειτoυργ(,α των πqoταoεων με αξ(,α αντi,θεoηg η πoλεμιxηg:

50. Xτεg

αγoQαξε γoriνα xαι oημεqα δεγ θ1ει να πληqιiloει τo νo[xι.

ΕπεxτεLνoγταζ αυτη την πqoβληματιxη, θεωqιil 6τι o παQατατtx6g τηg 'ρηξηE' (rupture) (η δραματιx6g παqατατιx6g) εγτd,ooεταt στo πλαloιo τoυ αξιoλoγιxoti παqατατιxof
Elπαμε πQoηγoυμ6νωg 6τι oτo πλαioιo τηE αφηγησηζ, o παQατατιx6ζ χQη.

oιμειiει για γα oxηματloει τo υπ6βαθqo τηg διαδoχηζ τωγ γεγoν6των. Ωoτ6oo,
o παQαταττxog τηζ aηξηζ παqoυοιαξει εντελιilg διαφoqετυxη λειτoυργ(,α:

51α.

β.

Δr3o μ6qεg αqγ6τερα 6παιQγα τo τq6νo για τo Mιλανo.
Αxoυoτηxε 6ναE Θ6ρυβo9 στηγ π6ρτα. Καποιog ανoιγε με xλειδL
την εLαoδo ...Mια γυναlxα νευqιxη τυμorjoε οτo δωμdτιo.

Διαπιoτιilγoυμε 6τι o παQατατιx6g αναφ6gεται oε oυμβαντα πoυ δυαδ61oνταυ
τo 6γα τo dλλo χαt συγχQoτoυγ τo πqιbτo πλdγo τηζ αφηγηoηg. Δεν 6xει δηλαδη τηγ αξ(,α τηg ατελorig 6ψηs.Πq6xειταt για μια αφηγηματιxητεμυxη πoυ 6χεt oQtσμ6νεg ουνδηλιiloειg2o, ανd,λoγεζ με τιζ αυνδηλιiloειζ πoυ 61ει o αξιoλo20' Bλ. Weinreich 'ι964:131-133.
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γιx6g παQατατιχ6g oε πqoτdoευg 6πω9 Tην επoμ6νη παντqευowoυoαν.
Αξ[ξει να oημειιilσoυμε 6τι η τε1νιxη αυτη χQησLμoπoιε[ται πλθoγ ευg€-

ωζ στα δελτ(,α ειδηοεων τωγ χαγαλιιbγ με μεγαλη αχQoαματιx6τητα. Eτσι,
απotiμε πρoτdαειg 6πω9:

52α. Xτεg, σ' αυτ6 τo oημεlo πoυ

β.

βλ6πετε, ιi1ανε τη ξωη τoυ 6να9 ν6og o-

oειβατηζ.

ΠαQ' 6λεg τιg αντιδqαoεtE, χτεζ πεqνotoε απ6 τη Boυλη τo γoμoo16διo για τtζ oυλλoγιx6g oυμβαoειg.

5. Συμπ6qασμα

Θεωqιilνταg 6τι μια πq6ταση τoυ τtilπου o Γιαννηg μεταxoμιαε xθεg αντιπQoσωπειiει την 'απ6λυτη' τoπoθ6τηση στo πεδ[o τηg απ6φανσηζ, μπoqotiμε γα πoυμε 6τι o παQατατιx6g εxφqαξει, με διαφogετιxo τρ6πo oε xdΘε τoυ
χQηση, τηγ απαγxloτqωoη απ6 αυτ6 τo πεδlo. Στην xqoνυxη χQηση, o oμιλητηg αναατ6λλει την xqlοη τoυ αγαφoqιxα με τη oυν61ιoη, την oλoxληqωoη η
τη διαxoπη εν69 oυμβαντoζ. Στηγ πg6τααη:

53. oταγ

η Mαρ[α ψπt1xε, o Γιαννηg 6φτια1νε

€ναxttx

o oμιλητηg δε δεoμεrjεται γLα τtζ ατιγμ69 πoυ 6πoγταt τηE εoτ|αoηg21. Η ατεληs 6Ψη ειoαγει μια χQoγιxfiαπooτααη αναμεσα στηγ επαληθευση χαt στηγ επιxιiρωοη τoυ oυμβαντoζ.Στoν δυνητιx6 παQατατtx6 o oμιλητηg αναατθλλει
τηγ xQiοη τoυ αγαφoqιxα με τηγ πQαγματoπolηoη τoυ oυμβαγτoE χαt παqαλληλα απoδυναμιbνει την ιoxυ τηg παqελΘoνττxηg xqoνιxηg αναφoqαg. Στoν
αγτιγεγoγoτιx6 παQατατtx6 δηλιbνεt την αντ[θεoη τoυ ουμβαντog με τηγ
πQαγματtx6τητα. Kαι τθλog στoν αξιoλoγιx6/δgαματιx6 παρατατιx6 η απ6φαγση δεγ εLγαι oυδ6τεqη, αλλα oυγoδεΦεταL με αξιoλoγιx6g xqloευg. ΑξLξει
γα υπεγθυμlοω 6τι ατιg τQεtζ τελευτα(,εζ χQηoειζ xαταqγεLταt στην oυolα η αξi,α τηg ατελoυg 6ψηg.To φαιν6μενo αυτ6 απαιτε(, επ6xταoη xαι επεξεqγαοLα
τηg πρoβληματιxηg γtQω απ6 τη oυγxρ6τηση τηζ αγαφoQLχηg ox6oηg.
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21. Σriμφωγα με τον Dowty η ατεληζ 6ψη διαμoqφιilνει θναν αδρανη xooμo, o oπolog τoπoθετεiται oτη oυν6xεια τωγ oτιγμιilν oι oποlεg πqoηγotiνται τηζ εoτ[αoηg. Mε βαoη
αυτην την πqoα6γγιση η ατεληE 6ψη θεωqεiται χQoγo-τqoπιx6g τελεοτηE.
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