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Co-activation and competition effects in lexical
storage and processing
Vito Pirrelli
Institute for Computational Linguistics, CNR Pisa, Italy

Abstract
According to traditional wisdom in Linguistics, morphologically simple words reside in
the mental lexicon, a kind of brain dictionary that contains unpredictable mappings
between lexical features. Here I illustrate some of the defining features of an alternative
view of the language architecture, where computation and storage are just the short-term
and long-term dynamics of the same underlying process. Empirical results of a
computational model of this view are reported and general implications for a theory of the
lexicon are discussed.

Keywords: mental lexicon, morphology, human language processing, artificial neural
networks, lexical self-organisation, language acquisition, language architecture.

1. Introduction
According to traditional wisdom in Linguistics, morphologically simple words reside in
the mental lexicon, a kind of brain dictionary that contains mappings between lexical
features such as sound, meaning, part-of-speech, morpho-syntactic information and the
like. These mappings form the atomic, unpredictable, context-invariant building blocks
of language, assembled in context by rules to form larger linguistic units, from
morphologically complex words, to phrases and sentences.
At the roots of this classical conception lies the assumption that the mental lexicon is
an enumerative list of unpredictable items, and that lexical knowledge interacts with
processing rules in a one-way fashion, providing information that is fundamentally
independent of further levels of rule-based manipulation. The lexical building blocks
must be there in store before the construction process begins to set in. In turn, rules must
be separate from lexical entries, in so far as their working principles do not reflect the
way lexical information is stored in the mind. In this connection, matters of content (e.g.
“how much information is a lexical entry expected to contain?”) are assumed to be
independent of matters of form (“what representational mechanism is needed to encode
lexical information?”). Accordingly, in classical language architectures (from
Bloomfield 1933 to Pinker & Ullman 2002, going through as diverse theoretical
frameworks as Miller & Chomsky 1963, Di Sciullo & Williams 1987, Pinker & Prince
1988, Anderson 1992, Halle & Marantz 1993, Prasada & Pinker 1993, Beard 1995,
Pustejovsky 1996, Levelt et al. 1999, Stump 2001 and Clahsen 2006 to mention only a
few), rules and words may interact on the content level only, but they have little to share
at the level of computation. In particular, the lexicon has to do with storage, and rules
with computation. In turn, storage and computation are embodied by, and localized in
fundamentally distinct components, as is the case with hard disks and CPUs in
commercial desktop computers. Here follows a (possibly incomplete) list of the criterial
features defining such a traditional “modular” view of the lexicon:
Proceedings of PICGL4

2 | Vito Pirrelli

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

enumerative: the list of lexical items is countable
serial: items are accessed individually, one after the other
static: lexical information is stable; information stored in one item does
not change as a function of a) how many times the information is
accessed, and b) information accessed in another item
processing-independent: the form of lexical representations is
fundamentally independent of processing principles
redundancy-free: the lexicon contains atomic, unpredictable information
only, irreducible to general principles
word-based: the lexicon contains word-size units or units smaller than
words (e.g. stems and affixes)
one-way interaction: lexical content affects processing, but it is not
affected by processing

Although there is arguably no classical model of the lexicon that complies with the full
list of defining principles above, it is nonetheless fair to say, I believe, that a significant
majority of the points in the list above appears to characterise the linguistic “vulgate” of
the lexicon, and its possible mental correlates, sufficiently accurately.
Over the last years, however, mounting evidence has been found that this traditional
picture is, at best, an oversimplifying abstraction. Two relatively independent lines of
scientific inquiry led to a new picture, blurring the divide between lexicon and
grammar, storage and computation. The first line revolves around linguistic evidence
from human language processing and language acquisition, to suggest that a lot of
lexical information bears on processing, and that no realistic theory of the lexicon,
separating linguistic knowledge from world knowledge, can account for the totality and
pervasiveness of these effects. The second line of research focuses on neurobiologically inspired computer models of language architectures. They show that the
mental lexicon is part and parcel of the processing engine of the human language
competence, and that any subdivision of labour between a static, enumerative list of
lexical items and a dynamic rule engine (a cornerstone of very influential models of
word processing, such as Pinker and Ullman’s Declarative/Procedural model) is in fact
hardly tenable. Novel processing architectures call for a radically new conception of the
lexicon-grammar interaction. In particular, we will consider here the consequences of
this new conception on issues of word representation and processing. Before we get into
that, section 2 offers a short overview of the relevant literature on the lexicon vs.
grammar interaction.

2. Blurring the lexicon-grammar divide
2.1 Linguistic and Psycholinguistic Evidence
A primary source of evidence calling into question the idea of a sharp separation
between words and rules involves investigations into human sentence processing. The
evidence suggests that lexical representations must be quite rich, and affect the
interpretation of grammatical structure all the way through (Altmann 1998; MacDonald
1997; Tanenhaus et al. 1995). To illustrate, Pustejovsky’s (1996) generative lexicon can
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explain the most likely interpretation of a compound like BREAD KNIFE as a ‘knife for
cutting bread’ in terms of the telic predicate CUT, which is assumed to be part of the
world knowledge encoded in the lexical entry for KNIFE, as a tool for cutting. It is such a
rich repertoire of semantic and world knowledge information at the level of individual
lexical entries, one can argue, that explains the speaker’s ability to interpret some word
combinations, like Noun-Noun compounds, where the relation linking two constituents
is not overtly expressed (Lieber 2004; Pirrelli & Guevara 2012). In a similar vein,
Ferretti and colleagues (2001) show that when the verb arrest is presented with no
context, it facilitates naming of both cop (a typical arrestor) and crook (a typical
arrestee). However, primes of the form She arrested the… facilitate naming crook, but
not cop. Conversely, primes of the form She was arrested by … facilitate naming cop,
and not crook. The three results, combined together, demonstrate that words, however
powerful they can be when used as context-evoking cues, are only one such cues, and
that richer lexical contexts have a considerable potential for evoking common sense
knowledge and typical situations.
The problem with any attempt to explain lexical effects on sentence processing with
a larger and richer lexicon is that it soon becomes difficult to draw a principled line
between what should be encoded in the lexicon, and what should not. How specifically
linguistic and context-free is lexical information? Alternatively, to what extent is it
overlaid with information concerning aspects of the world, contingencies of the
particular action described by a verb, or its typical role fillers, or even the aspectual time
frame through which the action is expected to unfold? After overviewing the empirical
debate on the last decades of evidence on mechanisms for sentence processing, Elman
(2009) arrives at the somewhat paradoxical conclusion that the lexicon does not exist, as
it cannot possibly be separated from other types of context-based and world-knowledge
information.
The second source of evidence comes from the domain of developmental
psychology, where words are understood as the foundational elements of language
acquisition, from which early grammar rules emerge epiphenomenally. Both words and
rules ultimately enforce form-meaning mapping relationships, and they should
accordingly be cast into a unified representational format (Tomasello 2000; Goldberg
2003; Jackendoff 2007). Ultimately, the main difference between lexical patterns and
general rules is that the latter are a schematised version of the former, with lexically
instantiated slots being replaced by variables. For example, the rule governing the
argument pattern of a transitive verb can be derived from the lexical argument pattern
associated with the verb EAT by replacing some idiosyncratic bits of information (e.g.
phonological form of the base, meaning, and argument selectional restrictions) with
variables.
However, if rule-like patterns emerge from lexical patterns by abstracting away from
word-specific idiosyncrasies, and if words are ontogenetically prior to abstractions, the
problem arises of how words are acquired in the first place. Children are not normally
exposed to individual words, but only to words in context, i.e. lexical forms that are
already embedded in complex linguistic structures. This developmental account thus
appears to make a somewhat paradoxical suggestion. Rule-like patterns emerge from
words, but, at the same time, words are learned in the context of larger constructions,
thus requiring the preliminary acquisition of patterns larger than words. The paradox
revolves around the minimal size of the linguistic units that are acquired and stored
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ontogenetically, for more complex units to possibly be understood through on-line
combination/composition of already acquired units.
A way out of this paradox is to assume that children do not store (only) words but
(also) lexical constructions (Bates & Goodman 1997; Tomasello 2000; Goldberg 2003).
Lexical constructions, rather than words in a strict sense, are the foundational elements
from which early grammar arises epiphenomenally. This approach is compatible with
Jackendoff’s suggestion (2002) that the lexicon is not just a long-term repository of
words, but contains much more and much less than words. For example, it can contain
idiomatic expressions like KICK THE BUCKET, whose meaning ‘die’ cannot be derived
compositionally as a function of the meanings of its individual constituents and their
syntactic relations. On the other hand, it may contain units such as bare stems or affixes
that are smaller than words, and are used to construct most grammatical words online,
without having to store words in long-term memory.
Jackendoff comes to the conclusion that most of what have previously been called
rules of language turn out to be lexical items too (2002: 154). Following his argument,
one can argue that classical word entries, as well as grammatical rules, are the outcome
of two different processes of schematisation: one generalising across all forms
belonging to the same word paradigm, and the other one generalising over different
paradigms of words which are embedded in the same syntactic patterns. Clearly, there is
a substantive difference between this conception of rule learning and the traditional one.
According to traditional wisdom, the difference between a regular and an idiosyncratic
pattern is a matter of binary choice: the former contains at least one variable, while the
latter exhibits no variable slots at all. In Pinker and Ullman’s Declarative/Procedural
model (Pinker & Ullman 2002), for example, either a word form is constructed on line
on the basis of atomic units that are stored in the lexicon, or it is stored as a full
exception in the lexicon. No intermediate choice is available. In fact, what we observe
from careful analysis of developmental data is the gradual emergence of constructions
appearing in usage one verb at a time (Tomasello 2000; Wilson 2003). Similarly, some
regularly-inflected forms are perceived as more regular than other equally regularlyinflected forms (Albright 2002). In addition, irregularly inflected forms too exhibit
graded levels of predictability, as shown by the ring/rang/rung pattern in English.
Once more, the empirical question that arises in this connection concerns the amount
of information that more or less schematised lexical patterns are assumed to contain.
Where and how is this information to be stored? The assumptions that only irregular or
unpredictable information goes in the lexicon and that the lexicon respects some
modular boundaries, are at variance with evidence of richer and earlier interactions in
word processing. For example, priming effects of false derivatives (e.g. the word corner
priming its apparent base corn in English, baguette ‘stick’ priming bague ‘ring’ in
French, or gallone ‘gallon’ priming gallo ‘rooster’ in Italian) are incompatible with the
idea (Pinker & Ullman 2002) that a step of lexical look-up always precedes
morphological segmentation rules in word processing, and that successful look-up (i.e.
access of a fully stored word) inhibits segmentation. At the same time, evidence of fell
priming fall (and the parallel failure of tell to prime tall) suggests that morphemic
segmentation is not the only source of priming, and that word processing crucially
involves co-activation of paradigmatically-related non-target forms. In fact, coactivation effects in word processing appear to be more global than pair-wise. They are
modulated by the size and distribution of the lexical members of entire word families
such as inflectional paradigms or derivational families.
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Quantitative evidence of this interdependency and its impact on processing comes
from work by Milin and colleagues (2009a, 2009b), investigating the facilitatory effects
of intra-paradigmatic and inter-paradigmatic entropy on visual word recognition. These
distributional effects accord well with evidence that time latencies in the human
processing of words out of context are a function of so-called lexical uniqueness points,
i.e. those points in the input sequence where the target input form can be distinguished
from the set of all onset-overlapping words (Balling & Baayen 2008, 2012). From an
acquisitional perspective, it would be very difficult to reconcile interactive effects of
this kind with a modular view of the processing architecture, segregating sublexical
constituents from combinatorial rules yielding fully inflected forms.
All this evidence supports the view that the paradigmatic (or vertical) organization
of word forms in the mental lexicon is interdependent with the syntagmatic (or
horizontal) linearization of sublexical constituents. Given an unsegmented input
sequence of sounds or orthographic symbols, speakers learn to make context-sensitive
predictions that approximate the conditional probabilities of an upcoming symbol given
a series of preceding symbols. Conditional probabilities depend on the frequency
distribution of all stored sequences with overlapping onsets. Since regularly inflected
forms, like walk, walks, walked and walking, tend to share the same stem across all
paradigmatically-related forms, their conditional probabilities tend to be less skewed on
the stem-ending transition. This leads to an increase in prediction error at those
boundaries, and provides evidence for implicit structure between successive sublexical
constituents.

2.2 Evidence from computational modelling
The advent of connectionism in the 80’s popularised the idea that the lexical processor
consists of a network of parallel processing units (functionally equivalent to neuron
clusters) selectively firing in response to sensory stimuli (McClelland & Elman 1986;
Norris 1994; Luce & Pisoni 1998). In processing the input stream, sensory information
initiates concurrent activation (firing) of appropriate nodes, which respond to
features/units of the input, as the input unfolds. Co-activation makes nodes compete
with each other for selection, until an optimal candidate (generally, the most highly
activated one) is singled out as the final winner.
Another important feature of connectionism is that it explicitly rejects the idea that
word recognition and production require a dichotomous choice between storage (when
the target word is already fully memorised) and processing (if it is to be assembled online from its constituent parts). In classical multi-layered perceptrons, the mapping of an
input full form onto its morphological constituents is a continuous function of the
statistical regularities in the form and meaning of different words. Since form-meaning
mapping is predicted to be a graded phenomenon, perception of morphological
boundaries in experimental data may vary as a result of the probabilistic support they
receive from frequency distributions of acquired exemplars (e.g. Plaut & Gonnerman
2000; Rueckl & Raveh 1999; see also Hay & Baayen 2005).
Nonetheless, early connectionist models did not deal with many aspects of word
processing in a satisfactory way. To begin with, the intrinsic temporal nature of the
language input, unfolding and changing human expectations through time, was
modelled in a rather ad hoc way. On the input layer, specific nodes were to be wired-in
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to selectively respond to different instances of the same symbols in different temporal
contexts. To illustrate, for a connectionist network to respond to n in knot, a specific
k_N_o node (meaning a node fired by n when it is preceded by k and followed by o) has
to be built in. As input nodes are not trained, the immediate implication of this prior
encoding is that an input layer for Italian (where n cannot possibly be preceded by k)
could not be used to deal with English.
Secondly, early connectionist simulations typically modelled word acquisition as the
mapping of a base input form onto its inflected output form (e.g. go → went). As
observed by Baayen (2007), this protocol is compatible with the view of a redundancyfree lexicon, and adheres to a derivational approach to morphological competence,
reminiscent of classical generative morphological theories. As we saw above, the view
of a redundancy-free, derivation-based lexicon, however, is poorly motivated,
unsupported by empirical evidence and logically unnecessary.
Thirdly, gradient descent protocols for training neural networks require supervision,
i.e. the idea that the learner is systematically shown the correct output (e.g. went) for a
certain input (go) during acquisition. Unless the network knows the expected response,
it is in no position to adjust its connection weights to and from the hidden layer and
learn the response. Now, we have scant evidence that children are supervised in this
way: even when they are corrected (which is not a systematic event) they do not appear
to take much notice of it.
Later connectionist architectures have tried to address all these open issues. In
particular, recurrent neural networks (Rumelhart et al. 1986) have offered a principled
solution to a) the problem of representing time, and b) the problem of learning without
supervision. In simple recurrent networks (Elman 1990; Jordan 1986), the input to the
network at time t is represented by the current level of activation of nodes in the input
layer (as in classical connectionist networks) augmented with the level of activation of
nodes in the hidden layer at the previous time tick (t-1). In this way, the network keeps
track of its past activation states and develops a serial memory of previous inputs. Many
tasks have been used with recurrent networks, among which a simple but very powerful
one is predicting the upcoming symbol at time t+1, given previous exposure to a
sequence of symbols up to time t. Simulating prediction is very ecological, since
prediction is known to be heavily involved in human language processing (Altmann &
Kamide 2007; DeLong, Urbach & Kutas 2005; Pickering & Garrod 2007). In addition,
it provides a natural way to get instantaneous, observable feedback. All the network has
to do is to wait for the upcoming symbol to show up. If it is different from what was
expected and predicted by the network, the network parameters are adjusted for the
currently presented input to be the network’s safest guess given the past evidence.
Along the same lines, Temporal Self-organizing maps (TSOMs, Ferro et al. 2011;
Marzi et al. 2014; Pirrelli et al. 2015) have recently been proposed to model the
dynamic topological organisation of memory nodes selectively firing when specific
symbols are input to the map in specific temporal contexts. A temporal context is
loosely defined as a temporal slot (position) in a time series of input symbols, or a
window of surrounding symbols. Context-sensitive node specialisation is not wired in
the map’s connections at the outset (as in traditional connectionist models), but it is
something that emerges as a function of input exposure in the course of training (Marzi
et al. 2016). High-frequency input sequences develop deeply entrenched connections
and highly specialised nodes, functionally corresponding to human expectations for
possible continuations. Low-frequency input sequences tend to fire blended node
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chains, i.e. sequences of nodes that respond to a class of partially overlapping
sequences. This is what distinguishes holistic, dedicated memorisation of full forms
from chunk-based storage of low-frequency forms, sharing memory chunks with other
overlapping forms.
TSOMs suggest a plausible, ecological way to conceptualise child word learning.
Accordingly, children store all words they are exposed to, no matter whether they are
regular or irregular, morphologically simple or complex. In addition to that, the selforganisation of items in the mental lexicon tends to reflect morphologically natural
classes, be they inflectional paradigms, inflectional classes, derivational families or
compound families, and this has a direct influence on morphological processing.
This conceptualisation has important theoretical implications on what constitutes the
morphological competence of a human language learner. On the one hand, surface word
relations represent a fundamental domain of morphological competence. On the other
hand, in all languages, words happen to follow a Zipfian distribution in the learner’s
input, with very few high-frequency words, and a vast majority of exceedingly rare
words. Thus, word paradigms happen to be attested only partially also for highfrequency lexemes (Blevins et al. 2017), and learners must then be able to generalise
available knowledge, and infer the inflectional class to which a partially attested
paradigm belongs, for non-attested cells to be filled in appropriately. This is called the
cell-filling problem (Blevins et al. 2017; Ackerman & Malouf 2013; Ackerman et al.
2009): given a small set of attested forms for a given paradigm, the learner has to guess
all other missing forms.
In what follows I will first provide an informal introduction to principles of Hebbian
learning (section 3), and then move on to consider the implications of these principles
for a model of discriminative word learning based on co-activation/competition effects
in lexical storage and processing (section 4). Finally, I will check the consequences of
this view for a theory of the mental lexicon (section 5).

3. TSOMs and Hebbian Learning
The core of a TSOM consists of an array of nodes with two weighted layers of synaptic
connectivity (Figure 1). Input connections link each node to the current input stimulus
(e.g. a letter or a sound), which is represented as a vector of values in the [0, 1] interval,
shown to the map at one time tick. Temporal connections link each map node to the
pattern of node activation of the same map at the immediately preceding time tick. In
Figure 1, these connections are depicted as re-entrant directed arcs, leaving from and to
map nodes. Nodes are labelled by the input characters that fire them most strongly. ‘#’
and ‘$’ are special characters, marking the beginning and the end of an input word
respectively.
Each time t an input stimulus is shown (e.g. an individual character or a
phonological segment in a word), input activation propagates to all map nodes through
both input and temporal connections (short-term processing) and the most highly
activated node, or Best Matching Unit (BMU), is calculated. Following this short-term
step, node connections are made increasingly more sensitive to the current input
symbol, by getting their weights wi,j (from the j-input value to the i-node) closer to the
current input values xj(t). The resulting long-term increment wi,j(t) is an inverse function
of the topological distance di(t) between each node and the current BMU(t), and a direct
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function of the map’s learning rate I(E) at epoch E. I(E) is a dynamic parameter that
decreases exponentially with learning epochs to define how readily the map can adjust
itself to the input.

Figure 1: Functional architecture of a Temporal Self-Organising Map (TSOM). Shades of
grey represent levels of activation in the map nodes after the word #pop$ is input. Directed arcs
represent forward temporal connections between consecutively activated nodes.

In particular, given the input bigram ‘AX’,
(i)
(ii)

the connection between BMU(‘A’) at time t-1 and BMU(‘X’) at time t is
strengthened (entrenchment);
the connections to BMU(‘X’) from all the other nodes are weakened
(competition).

The two principles, based on Hebbian modelling of mechanisms of synaptic plasticity
by adaptation to input through learning (Hebb 1949), are also strongly reminiscent of
Rescorla & Wagner’s (1972) discriminative equations.
For our present purposes, it is important to emphasise that the interaction between
entrenchment and competition accounts for effects of context-sensitive specialisation of
map nodes for input strings. If the bigram ‘AX’ is repeatedly input to a TSOM, the map
tends to develop a specialised BMU(‘X’) for ‘X’ in ‘AX’ and a highly-weighted
outward connection from BMU(‘A’) to BMU(‘X’). Since node specialisation
propagates through time, a TSOM is thus biased in favour of memorising input strings
through BMUs structured in a word-tree, as opposed to a word-graph (Figure 2).
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Figure 2: When trained on the three mini-paradigms ‘AX’, ‘AY’, ‘BX’, ‘BY’, ‘CX’, ‘CY’, a
TSOM tends to progressively move away from a graph-like allocation of nodes to symbols (left
panel) towards a tree-like allocation (right panel). The extent to which context-sensitive
specialisation takes place is a function of intra-paradigmatic and inter-paradigmatic word
distributions (see main text for details).

As a general point, context-sensitive specialisation of BMUs allows a TSOM to allocate
specific resources to input symbols that occur in specific temporal contexts. In this way,
a TSOM develops a growing sensitivity to surface distributional properties of input data
(e.g. language-specific constraints on admissible symbol arrangements, as well as
probabilistic expectations of their occurrence), turning chains of randomly connected,
general-purpose nodes into specialised sub-chains of BMUs that respond to specific
letter strings in specific contexts. This ability is fundamental to storing symbolic timeseries such as words.

4. Lexical co-activation/competition effects of memory selforganisation
Word co-activation and competition are known to account for effects of family size and
frequency of neighbouring words in a variety of word processing tasks. Visual
recognition of words that are surrounded by a large number of neighbours is known to
be facilitated: printed words with many neighbours are recognised more quickly than
words with fewer neighbours (see Andrews 1997 for a review). However, facilitation is
modulated by the frequency distribution of neighbours, with a low-frequency target
word suffering from the presence of a high-frequency neighbour. A reversal from
facilitation to inhibition is shown in spoken word recognition (Luce & Pisoni 1998;
Magnuson et al. 2007), where many neighbours are found to delay (rather than speed
up) recognition of a target word.
Chen and Mirman (2012) attribute reversal to fundamental processing differences in
the two tasks. In written word recognition, the units (nodes) fired by the letters making
up the target word are fully activated simultaneously. Other possible non-target
neighbours are co-activated too, with co-activation of shared units speeding up, and
ultimately facilitating, visual word recognition. Competition at uniqueness points
(where overlapping neighbours become perceptually distinct) is weak, since nodes of
the target word are fully activated by all printed letters in input, whereas nodes of nontarget competitors are only partially activated by the same letters. In the end, faciliatory
co-activation outweighs the inhibitory effects of competition.
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Conversely, in spoken word recognition, stimuli are presented in a strictly serial
order. At any point t in processing time, all non-target candidates sharing the same onset
up to t are activated equally strongly, and compete for primacy on a par with the target
word. This causes more processing uncertainty at uniqueness points, where more
alternative continuations of the shared onset are simultaneously entertained with
comparable strength. In this scenario, the inhibitory effects of neighbour competition
outweigh facilitation.
The difference is pictorially illustrated in Figure 3. In the figure, the two graphs
represent levels of processing responses (activation) of nodes in a TSOM reading a
written Greek word (Figure 3a), and in a TSOM recognizing the corresponding spoken
word (Figure 3b). In both cases, the input word (whether written or spoken) is ώ ‘I
love’. A double-circled node in both graphs indicates the currently activated node. Note
that, in Figure 3a, not all possible continuations of the string are equally
activated, but the node corresponding to the letter  shows a higher activation level than
other nodes do, due to the corresponding written stimulus being present in the input.
Conversely, upon hearing [p] in [aGap] the network will project its expectations on
different possible continuations of [aGap], whose strength is a nonlinear function of
their distribution frequency (due to principles of Hebbian learning). If all continuations
are equally likely, activation levels of their corresponding nodes will tend to be equally
high. Thus, the increase in processing uncertainty goes up with the number of available
alternatives and their levels of activation. Ultimately, the support of compatible
competitors is outweighed by their inhibitory effect on word processing.
a)

b)

Figure 3: a) Levels of processing response by nodes in a TSOM upon reading the letter  in
ώ ‘I love’; b) levels of processing response by nodes in a TSOM upon perceiving the sound
[p] in the same spoken word.
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4.1 Word recoding and word recall
How can TSOMs model effects of lexical co-activation and competition in the mental
lexicon? TSOMs can be used to simulate a number of word-processing tasks. In
particular, the online response of a TSOM processing a time series of symbols presented
to the map one at a time provides a good example of online serial behaviour. At each
step, all map nodes fire concurrently, but only the most highly activated one, or Best
Matching Unit (BMU) wins over the others. In processing an input word, levels of
activation of nodes responding to each input symbol are integrated on the map over time
ticks, thus forming a distributed representation of the map’s processing history, with
BMUs of past symbols showing peaks of maximum activation. Such an integrated
pattern of activation can be seen as the distributed result of serial word recoding.
Notably, memory of past symbols, encoded as distributed activation peaks, shapes the
maps expectation for incoming symbols.
Another ecological task consists in the immediate recall of an input word from the
integrated pattern of node activation in a map just being exposed to that word. As all
BMUs are simultaneously activated in the integrated pattern, word recall is a good
example of processing a parallel input.
In serial word recoding, we can monitor the online expectations of a map for an
upcoming node to be activated, while the map is processing an input word. At each
processing step, the map updates its internal state of node activation and singles out the
current BMU (i.e. the maximally activated node). Then, it updates its expectations for
an upcoming stimulus by propagating the current state of node activation through its
forward temporal connections before the new stimulus is shown. Such a predictionbased pre-activation of map nodes is a form of context-sensitive priming of the map,
which may successfully anticipate the next input stimulus. We can measure how
successful the map is in anticipating any input word at any point in time, by averaging
the number of hits (i.e. correctly predicted symbols) by the length of the input sequence.
Figure 4a shows the predictive bias of a map trained on Greek verb forms
(Bompolas et al. 2016, 2017), as an input word is processed from left to right. x = 0 on
the horizontal axis marks the word position immediately following the base verb stem.
The three lines illustrate how prediction increases for three different classes of
allomorphy in Modern Greek aorist verb stems (Ralli 2005, 2006): asigmatic
allomorphs, e.g. pern-o ‘I take’ ~ pir-a ‘I took’ (dotted line), phonological sigmatic
allomorphs, ðulev-o ‘I work’ ~ ðulep-s-a ‘I worked’ (dashed line), morphological
sigmatic allomorphs, e.g. aap(a)-o ‘I love’ ~ aapi-s-a ‘I loved’ (solid line). Although
sigmatic morphological and phonological allomorphs appear, on average, easier to
predict, asigmatic allomorphs present a steeper increase in prediction as more of the
input word is shown to the map. In other words, inflected forms containing asigmatic
stem allomorphs (traditionally classified as irregular) become increasingly easier to
process in their final part than regular forms do.
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a)

b)

Figure 4: Top: marginal plot of interaction effects between word position (x axis) and classes of
inflectional regularity (solid line = sigmatic morphological stems, dashed line = sigmatic
phonological stems, dotted line = asigmatic stems) in an LME model fitting average BMU
prediction (y axis) in a TSOM trained on Modern Greek verbs. Bottom: the same interaction
effects are plotted separately for the stem (in the [-6, -1] range of x values) and the inflectional
ending (in the [0, +5] range of x values). Lines are shown in the range of attested data (adapted
from Bompolas et al. 2017).

Figure 4b shows why it is so. For each class of Greek stem allomorphy, the figure
provides two distinct plots, one for stems and one for endings. Irregular forms (those
containing asigmatic stem allomorphs) are systematically more difficult to predict at the
stem level (lines in the [-8, -1] range of x values). However, they become easier to
predict over their inflectional endings (lines in the [0, +5] range of x values). The
reversed pattern obtains for regular forms (i.e. those containing phonological and
morphological sigmatic stems), whose easy-to-predict stems are followed by less
predictable endings.
A drop in prediction rate between the end of the stem and the start of the suffix is
what is expected for highly inflecting morphologies, due to the variety of endings that
can follow the morpheme boundary. We suggest that this level of uncertainty is
diagnostic for structural complexity: a drop in the level of expectation for an upcoming
node at the morpheme boundary is the effect of a perceived morphological discontinuity
on the temporal connectivity of the map, in line with distributional accounts of
morphological structure (Hay 2001; Bybee 2002; Hay & Baayen 2005). Due to stem
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allomorphy, irregulars are more difficult to predict at the beginning, where more formal
variation is expected, as illustrated by the word graph of Figure 5. Once the stem
allomorph is selected, however, the range of admissible endings is much more
constrained than the range of endings in regulars. This causes less uncertainty and a
reduced level of perceived morphological structure.
In word recall, the map’s initial state of activation is the integrated activation
pattern (IAP) resulting from exposure to an input word w. Each node in the IAP is
associated in traversing the IAP to reinstate, in the appropriate order, the sequence of
symbols making up w. This is done by first activating the start-of-word node, to then
propagate its expectations through forward connections. Expectations are summed up
with levels of node activation in the IAP, and the resulting maximally activated node (or
BMU) is calculated. The output of the map is the symbol associated with its current
BMU. The process is repeated over again for each symbol, until the end-of-word node is
reached. The input word w is recalled, if all its symbols are reinstated in the appropriate
order. Otherwise, recall fails.

Figure 5: Word graph representation of a few forms of perno. Stem
allomorphs are highlighted in grey. Double-circled nodes represent word
final states.

Figure 6 shows the earliest learning epoch since regular forms (solid line) and irregular
forms (dotted line) are recalled correctly, plotted as a function of their length. As a
general trend, longer words are recalled later than shorter words. This is a “buffering”
effect, showing that longer words are recalled less easily than short words are. In fact,
for longer words, more symbol representations have to be maintained concurrently
while being manipulated for recall, and this raises the chances of substitution, deletion
and transposition errors. On the other hand, for longer forms, regulars are recalled
earlier than irregulars are, as shown by learning epoch values in the [9, 14] length range,
where values of regulars are systematically lower than those of irregulars. We take this
as evidence that regulars are recalled more easily than irregulars, in spite of the latter
being more easily predicted than the former. This is a morphological regularity effect.
In regular paradigms, all inflected forms share the same stem (Figures 3a and 3b), and
recall can take advantage of their joint support. When stems are long enough, their
positive support makes it up for the interference caused by their co-activation. This is
not the case for regular forms with shorter stems, which are learned comparatively later
than irregular forms with shorter stems are.
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Figure 6: Marginal plots of interaction effects between word length and inflectional regularity in
an LME model fitting word learning epochs for Modern Greek verb forms. Solid line = regulars,
dotted line = irregulars. Lines are shown in the range of attested data (adapted from Bompolas et
al. 2016).

Moving to a different domain of morphological inquiry, analysis of compounds offer
another interesting case of human perception of structural discontinuity. Ferro and
colleagues (2016) discuss a key question concerning the representation of compound
words in the mental lexicon: whether and how morphological structure plays any role in
the way they are stored and accessed. In particular, they focus on evidence from written
production: namely, elevation in typing time for the initial letter of the second
constituent of an English Noun Noun compound (e.g. b in snowball), relative to the
typing time for the final letter of the first constituent (w in snowball) (Gagné & Spalding
2016). This elevation indicates that production of compounds differs from that of monomorphemic words, and that the semantic transparency of the two constituents (i.e. the
extent to which the semantics of the whole compound is a function of the semantics of
its constituents) plays a role in this. At the same time, similar elongation effects are
found in so-called pseudo-compounds like carpet (apparently made up out of two
words: car and pet), which are reminiscent of effects of automatic morphemic
segmentation of apparent derivatives (e.g. corner or baguette). Once more, neither prelexical (Taft & Forster 1975) nor post-lexical (Giraudo & Grainger 2000) accounts of
morphological structure can account for the entire range of effects reported here. The
evidence appears to elude also so-called race models (Schreuder & Baayen 1995),
which posit two parallel pathways for compound processing, one for holistic and the
other for compositional interpretation. In a mono-morphemic word like carpet, for
example, the whole word path should take precedence, but this would cancel out effects
of apparent compositionality.
TSOMs can account for distributed processing effects at the peripheral level of
lexical access (Ferro et al. 2016). Figure 7a plots ease of prediction across compounds
(solid line) and pseudo-compounds (dashed line) by letter distance to the morpheme
boundary between the two (real or apparent, respectively) compound constituents C1
and C2 (with x = 0 corresponding to the position of the first letter of C2). The steeper
prediction rate for pseudo-compounds is in line with evidence of faster speedup rate in
typing of mono-morphemic vs. compound words by human subjects. Like irregularly
inflected items, pseudo-compounds suffer from competition by onset sharing
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neighbours, as their apparent first constituents (e.g. car in carpet) are usually
comparatively short and confusable. This is what we would expect: pseudo-compounds
are, in fact, only apparent compounds, i.e. mono-morphemic words, whose syllables just
happen to be formally identical to independent words. Nonetheless, as soon as the major
source of processing uncertainty is successfully dealt with, i.e. when the apparent
constituent boundary is reached, the prediction rate grows more quickly and the final
part of the mono-morphemic input word is more easily processed. This is confirmed by
the plot of Figure 7b, showing a drop in prediction rate between C1 and C2 for both real
compounds and pseudo-compounds, in line with Gagné and Spalding’s evidence. In
addition, the plot shows a higher level of uncertainty in processing the C2 of
compounds, as opposed to pseudos, and a steeper increase in processing the C2 of
pseudo-compounds than the C2 of real compounds. The trend is in keeping with
evidence of a significantly stronger perception of structural complexity in compounds
than pseudo-compounds, by human subjects.
a)

b)

Figure 7: Marginal plots of interaction effects between compounds vs. pseudo-compounds and
letter distance to morpheme boundary in an LME model fitting anticipation of up-coming BMUs
by a TSOM. Negative and positive x values indicate letter positions located, respectively, in the
first and second constituent. Anticipation is plotted across whole (pseudo)compounds (top panel),
and by individual constituents (bottom panel) (adapted from Ferro et al. 2016).
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5. General discussion
TSOMs represent, primarily, general models of serial memories. However, there is
more to TSOMs than just storage. First, they can simulate effects of structure-sensitive
global self-organisation of concurrently stored word forms. In TSOMs, competition and
co-activation of neighbouring words are grounded in shared memory/processing
resources. This means that the map representations of two word neighbours tend to
share a pool of identical memory nodes (or topologically close nodes, see Figure 3
above), and explains why activation of one lexical representation entails concurrent
activation of another lexical representation.
Due to Hebbian specialisation, this dominant effect is modulated by word frequency.
A high-frequency word tends to recruit dedicated nodes, i.e. memory nodes that are
selectively fired by that word. This does not cancel out co-activation of other
neighbouring lexical representations, but considerably reduces the effect magnitude.
Competition is another name for co-activation. What has a facilitatory effect on
some processing tasks, e.g. concomitant support of co-activated neighbours in parallel
processing of simultaneously presented stimuli, may have an inhibitory impact on other
tasks. For example, in prediction-based processing of serially presented stimuli, the
concomitant activation of a high-frequency, deeply entrenched non-target representation
may considerably interfere with recognition of the target representation, thus turning
neighbouring friends into potential “enemies”.
A paramount linguistic effect of Hebbian specialisation is reduced perception of
morphological structure. In a TSOM, morphological structure is interpreted as a less
skewed expectation for an upcoming stimulus at morpheme boundaries, leading to an
increase in prediction errors at those boundaries. This makes less frequent forms more
difficult to predict. At the same time, however, they exhibit an implicitly segmented
structure, which is conducive to induction of novel forms. Conversely, more frequent
words are easier to predict and process, but their internal structure is less salient
perceptually. We illustrated these effects in connection with high-frequency irregularly
inflected verb forms and so-called pseudo-compounds.
For our present concerns, the most important feature of TSOMs is that they
implement, in a straightforward, algorithmic way, a non-trivial interdependency
between memory and processing (Marzi & Pirrelli 2015). Their lexical representations
(or integrated memory traces) appear, in a sense, to cache the map’s processing
expectations. The nodes making up the lexical memory trace of a word form are exactly
those units that are fired while the map is processing the word form. In addition, the
processing behaviour of TSOMs depends on the long-term information stored in their
nodes. The dependency is in fact two-way. On the one hand, processing is based on the
temporary (short-term) re-activation of a pattern of memory nodes keeping (long-term)
information in their connections. On the other hand, long-term storage is crucially
shaped by the map’s processing behaviour, because it consists in recording successful,
routinized processing responses of the map, prompted by recurrent input patterns.
Looking at processing and memory from this perspective forcefully imposes the view
that the two processes are, respectively, the short-term and long-term dynamic of a
unique underlying process.
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I believe that, in spite of its simplicity, this view is conducive to an insightful
conception of the mental lexicon, whose main features (in a deliberately sharp contrast
with the more traditional list of section 1 above) can be summed up as follows:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)

(viii)

non-enumerative: there is no finite list of stored items in the lexicon;
there are many more (virtual) pathways between nodes than those
entrenched through training; the notion of “wordlikeness” (or “lexicality”)
is a gradient one (a lexical entry can be perceived by the map as more or
less “typical”), and is not co-extensive with the notion of “being listed”
parallel: items are activated simultaneously and accessed globally
dynamic: information is never stable; every time a lexical representation
is successfully accessed, its content changes accordingly (e.g. through
consolidation of connection strengths); moreover, access of any lexical
representation affects, more or less deeply, the activation state of all other
representations in the same lexicon
processing-dependent: the form of a lexical representation is
fundamentally grounded in processing principles, and consists in the same
processing units that are fired by the input word associated with the
lexical representation
redundant: it contains both lexical and sublexical structures
emergent: word structure is not a prior, but it is the perceived by-product
of stored, unsegmented input stimuli (full forms or units larger than full
forms)
multidimensional: the lexicon contains structural units defined on many
different hierarchical levels, ranging from syllables and morphemes, to
words and phrases, depending on the level of complexity of the input
two-way: its content affects, and is crucially affected by processing

Taken all together, these points constitute the core defining features of an “integrative”
view of the mental lexicon (Marzi et al. 2016), opposed to the more “discriminative” (or
radically modular) views of language architecture that were dominant in the preconnectionism years. It should be appreciated that TSOMs represent only a possible
implementation of this view. Other connectionist architectures can be envisaged that
comply with the simple pool of Hebbian principles of section 3. It is this pool of
principles (and their neurobiological correlates), we believe, that contributes and will
contribute much to reshaping our way of thinking of language, its architecture and,
ultimately, its ontological foundations. Pausing for thinking on the consequences of this
change in perspective is also good for building novel theoretical frameworks or
rediscovering old ones (Blevins 2016). Finally, it is bound to shed new light on timehonoured controversies in the linguistic literature, such as the morpheme-based vs.
word-based nature of the morphological competence, or Hockett’s (1954) dichotomy
between Item-and-Arrangement and Item-and-Process morphologies, by pointing to a
principled, dynamic way to reconcile opposing views.
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Abstract
Category change, broadly defined as the shift from one word class to another, is an
important mechanism of language innovation, yet it is usually not given much
consideration. Since the 1980s, language change and innovation have essentially been
accounted for by processes of grammaticalization and lexicalization (cf. Lehmann 1995
[1982], Brinton & Traugott 2005), with category change often seen as a mere side-effect of
these processes. However, in spite of their considerable merits, recent studies have pointed
out major shortcomings of these approaches and have started to admit the relevance of
constructions and context to language and language change. The fact that Construction
Grammar, a linguistic framework that considers language as a complex network of
‘constructions’ (i.e. form-function pairings), has recently gained a lot of interest (cf.
Goldberg 1995, Croft 2001, Hoffmann & Trousdale 2013) should be interpreted in this
context.
Against this background, I will revisit the definition of (lexical) category and category
change. The focus will be on category change processes with a lexical item as output in
Germanic and Romance languages. I will set out different criteria that underlie the
distinction between the main processes of category change in the European languages
(derivation, conversion, transposition and reanalysis). At the same time, the benefits of a
Construction Grammar approach to category change will be demonstrated. More
particularly, I adopt the view that a lexical category can be seen as a matrix of formal
(morphosyntactic) and functional-semantic features. As a consequence, lexical categories
can be understood as abstract instances of ‘constructions’ and category change will be
shown to be closely connected to the process of ‘constructionalization’, i.e. the creation of
new form-meaning pairings (Traugott & Trousdale 2013). Since the shift to another
category in general involves prominent changes at the formal level because the item has to
conform to the morphological and syntactic properties (in the sense of complement types
or inflectional properties, for instance) of the new word-class it belongs to, and this is
logically reflected at the functional-semantic level too, it mostly results in the creation of a
new construction. It will, however, also be shown that constructionalization is not involved
in all types of recategorization. Furthermore, I will advance that the constructionist
approach offers the advantage of accounting for the variety of input categories (ranging
from morphemes to multi-word units) as well as for some problematic characteristics
related to certain types of category change, such as context-sensitivity, counterdirectionality
and defectiveness.

Keywords: category change, derivation, conversion, transposition, reanalysis,
Construction Grammar
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1. Introduction: lexical categories and category change
1.1 Lexical categories
The classification of lexical items into categories (also called ‘parts of speech’ or ‘word
classes’) has been a fundamental concern in linguistic research from ancient times. This
issue was already fascinating the Greek philosophers Plato, Aristotle and the Stoics since
the fourth century B.C. The topic is nowadays attracting renewed attention, witness a
series of recent publications from different theoretical perspectives, such as Vogel &
Comrie (2000), Baker (2003), Panagiotidis (2014), Simone & Masini (2014) and Van
Goethem et al. (forthc.).
In a somewhat simplified way, two opposite approaches of classifying the lexicon into
categories can be distinguished: accounts based on either formal (morphosyntactic) or
semantic (functional) properties. However, both of them suffer from significant
shortcomings. As pointed out by, among others, Croft (2001) and Haspelmath (2007),
categorial morphosyntactic behavior turns out to be highly language-specific. In the
cognitive-semantic tradition (e.g., Langacker 2002), lexical categories are associated with
prototypical semantic concepts: nouns prototypically denote objects (persons, things,
places), adjectives are associated with properties and verbs with actions. Although these
semantic concepts make a claim to universal validity, it has been shown that this
semantic-class approach does not allow for consistent one-to-one mapping either: for
instance, a noun such as destruction denotes an action and whiteness refers to a property
(for a more elaborate discussion, see Croft 2001: 63-64 and Spencer 2005).
Building on the neogrammarians’ view (cf. Paul 1891: 403), Bauer (2005: 21) argues
that three aspects usually correlate with each lexical category: form (i.e., inflectional
properties and role in word-formation), meaning (i.e., association with prototypical
semantic concepts) and function (i.e., syntactic use in the sentence). Moreover, Ramat
(1999: 167) and Bauer (2005: 21-22) assume that lexical categories should not be seen as
monolithic unities but as (structured) bundles of (formal, semantic and functional)
features.
The mainstream of current investigation in the cognitive-functional vein follows this
view and two major implications may be drawn from it: lexical categories are
characterized by ‘synchronic gradience’ (Aarts et al. 2004, Aarts 2007) and this
‘synchronic gradience’ may reflect ‘diachronic gradualness’ (Traugott & Trousdale
2010). Recent cross-linguistic research has indeed drawn the attention to the significant
variation within and the intersection among lexical categories. Aarts (2007: 34) labels
these two phenomena as instances of ‘gradience’: it implies that some members of a
category are more prototypical than others (‘sub-sective gradience’)1 and that boundaries
in between categories are not clear-cut (‘inter-sective gradience’). Diachronically
speaking, this gradience reflects the fact that category change is not always an
instantaneous operation nor a complete change, but can be a gradual and unaccomplished
process too.

1

For example, happy could be considered as a more prototypical adjective than alive, among others
because the former allows attributive use while the latter does not (a happy person vs *an alive
person) (Aarts 2007: 105-107).
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1.2 Category change
Language users productively make use of category change to create new lexical items.
Therefore the process of category change can be considered as an important mechanism
in language innovation.
Category change, broadly defined as the shift from one word class to another, is
inherent to many different processes. Since the 1980s, language change and innovation
have essentially been accounted for by processes of grammaticalization and lexicalization
(e.g., Lehmann 1995 [1982], Hopper & Traugott 2003, Himmelmann 2004, Brinton &
Traugott 2005), with category change (mainly de-categorization, or loss of properties of
the source category) mostly considered as one of their identifying parameters. However,
it remains unclear how (synchronic) morphological category-changing processes (such as
conversion and derivation) relate to these diachronic processes.
Furthermore, a comprehensive typology of the different category-change processes
and their defining features is missing to date. One of the most problematic issues is the
fact that processes of category change without any formal marker, such as conversion and
transposition (see below), are often treated on a par, as rightly noticed by Valera (2004).

1.3 Aims and outline
The aim of this paper is double. First, I will present a detailed description of four main
processes of category change in the languages of Europe: derivational affixation,
conversion, transposition and reanalysis. The focus will be on category shifts with a
lexical item as output in Germanic and Romance. Second, I will argue that our view on
categories and category change may benefit from a constructionist approach (see also Van
Goethem et al. (forthc.)).
The outline of the paper is as follows. In section 2, I will briefly set out the different
criteria that underlie the distinction between the main processes of category change.
Processes of category change can be classified according to the types of units undergoing
the change, the presence or not of formal markers, their context-sensitivity, gradualness,
directionality and the degree of accomplishment of the shift. In section 3, four main
processes of category change (derivation, conversion, transposition and reanalysis) will
be identified and correlated to these defining criteria. Section 4 will be devoted to the
interconnection between category change and the process of constructionalization, i.e. the
creation of new constructions or form-meaning pairings. This will lead us to establish a
constructionist typology of the main category-change processes.

2. The defining criteria of category-change processes
Category-change processes can be arranged on different clines, for instance from abrupt
to gradual and from context-independent to highly context-sensitive. In order to
distinguish the different types of category shift, I will apply a set of seven defining
criteria.
Some processes are by definition category-changing and automatically lead to the
creation of a new lexical item (e.g., conversion). Others might be qualified as more
general, grammatical processes of linguistic change and may, but not necessarily, involve
lexical category change. The grammaticalization of full verbs into auxiliaries (e.g. OE
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willan ‘to want, to wish’ > PDE will ‘grammatical marker of future tense’), for instance,
will be considered as an intra-categorial shift (in this case, within the category of the verb)
and not as a lexical category change.
The output of the category change may be marked or not by a formal element such as
a derivational affix. For want of a formal marker, we are dealing with an “asymmetric”
structure in the sense that the semantic/functional change is not signaled by a concomitant
formal change In this respect, conversion can be opposed to affixal derivation, in which
overt affixation marks the change of category (cf. Valera 2014; Koutsoukos & Van
Goethem (subm.)). For example, the English suffix -er is commonly added to a verbal
base in order to signify nominal entities that are active or volitional participants in an
event, as in writeV > writerN (Bauer 1983: 112).
Third, category change may operate instantaneously or proceed in a gradual fashion.
Ramat (1999: 172), for instance, states that “recategorization does not happen abruptly.
On the contrary, there are gradual steps along a continuum, which in some cases may be
diachronically attested”. He illustrates this fact by means of the Modern French
preposition hormis ‘except’, derived from the combination of an adverb and a past
participle, and which is still attested in Old French texts with agreement (hors mise la
terre Saint Magloire ‘excepted the country Saint-Magloire’).
Processes of category-change can be more or less context-sensitive. Therefore it has
to be examined whether the category change relies on a specific (morphological or
syntactic) context or not. Shifts from noun to adjective, for instance, have been shown to
start out most of the time in a specific syntactic environment (the ‘bridging context’, cf.
Heine 2002). This has for instance been demonstrated in the case of the emergence of the
adjectival uses of English key (This is really a key point), which emerged in the attributive
position and gradually expanded to other typically adjectival contexts, such as the
predicative one (Amiot & Van Goethem 2012; Denison 2001, 2010; De Smet 2012; Van
Goethem & De Smet 2014).
A fifth criterion relates to the degree of category change: does the process necessarily
lead to full category membership of the target category or can we observe partial
membership and defective properties, such as lack of inflectional properties, a defective
complementation pattern, or distributional restrictions? In German, for instance, the
adjectival use of nouns such as Ernst ‘seriousness’ and Schuld ‘guilt’ result in defective
adjectives that in most cases can only be used predicatively (e.g., Der Mann ist schuld
‘the man is guilty’; *der schulde Mann) (cf. among others Pittner & Berman 2006; Van
Goethem & Hüning 2015).
As regards the input units of the change, category change mostly affects
monomorphemic lexical items (‘words’): derivation or conversion, for instance, mostly
apply to major word classes (N, V, A): e.g., Dutch gekA ‘crazy’ > de gekN ‘the fool’.
However, as will be shown in the remainder of this paper, also minor word classes, proper
nouns, morphemes and even multi-word units may, albeit more exceptionally, undergo a
process which turns them into new lexical items.
The final criterion is related to the issue of directionality. Grammaticalization theory
presupposes that language change is unidirectional: lexical items develop into
grammatical items, but not vice versa (among others, Lehmann 1995 [1982], Haspelmath
2004). For instance, there is a cross-linguistically attested tendency to use nouns referring
to body parts as locative adpositional expressions, as in on/at the back of (cf. Heine et al.
1991: 125-137; Ramat 1999: 171). However, the emergence of new lexical items out of
minor word classes, for instance, provides counterevidence for this claim and has been
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considered as an instance of so-called ‘de-grammaticalization’ (cf. Ramat 1992, Tabor &
Traugott 1998, Norde 2009).

3. A typology of category-changing processes
Category change may result from different processes. Apart from minor processes of
category change, such as back-formation (e.g., babysitterN > baby-sitV), and accidentally
category-changing processes such as reduplication (e.g., gishiri:N ‘salt’ > gishiri-gishiriA
‘salty’ in Hausa (Inkelas & Zoll 2005)), the most common category-change processes in
the languages of Europe are derivational affixation, conversion, transposition and
reanalysis. In Sections 3.1.-3.4., I will define these four recategorization processes in
more detail. The criteria set out in Section 2 will be applied to each of them in order to
highlight their similarities and differences. Finally, the defining characteristics of the four
main processes will be summarized in 3.5.

3.1 Derivational affixation
Derivation is the formation of new lexemes by means of affixation, i.e. the attachment of
bound morphemes to the stem forms of lexemes (Booij & Audring 2016). It is a
morphological process creating new lexical items and is often but not necessarily
category-changing. In Dutch, for instance, prefixes tend to be category-neutral (2),
whereas suffixation is mostly category-changing (3) (Booij & Audring 2016).
(1)
(2)

(Dutch)
(Dutch)

spreekV ‘speak’ > be-spreekV ‘talk about’
spreekV ‘speak’ > spre(e)k-erN ‘speaker’

Prefixation in (1) does not change the lexical category of the item – it remains a verb –
even if the grammatical category differs (spreek is an intransitive verb whereas be-spreek
is transitive). In (2), the derivational suffix -er formally marks a change in lexical
category. It changes the verb into a noun instantaneously and completely, and the change
does not depend on a specific (syntactic) context: that is, as soon as the new lexical item
has been derived, it can be used in all syntactic positions typical of the new word class it
belongs too (noun) and immediately adopts its morphological (inflectional) properties.
Derivational affixation generally applies to words of major word classes. However,
also words of minor word classes and even multi-word units may undergo categorychanging affixation. A nice example is the Dutch diminutive suffix -((e)t/p/k)je, that
mostly takes nominal stems as its base (3), but that can also apply to adjectives, verbs,
numerals, prepositions/adverbs (4), pronouns, determiners and even noun phrases and
prepositional phrases (5) (Booij 2002: 89).
(3)
(4)
(5)

(Dutch)
(Dutch)
(Dutch)

vrouw ‘woman’ > vrouw-tje ‘small woman, sweetheart’
uitP/ADV ‘out’ > uit-jeN ‘trip, excursion’
[onder ons]PP ‘between us’ > onderons-jeN ‘private chat’
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3.2 Conversion
In Bauer and Valera (2005: 8), conversion is defined as “a derivational process linking
lexemes of the same form, but belonging to different word-classes”. Like affixation,
conversion is a morphological and context-independent process. Both processes
instantaneously create new lexemes which adopt all the formal characteristics (such as
inflection) of the new word class they belong to. The new element is to be found in all
the syntactic contexts typical of the new category, but the change is not dependent on the
context. Contrary to affixation, however, conversion is by definition category-changing
without any formal marker signaling the word-class change, as already noticed by Sweet
(1960 [1891]: 38): “No formal change, except of the necessary change of inflection”.
As regards the units of change, conversion mostly applies to words of major word
classes (formally simplex words, e.g., to runV > runN), but, albeit more exceptionally, also
complex words (compounds) (6) and words belonging to minor word classes (7) may
undergo conversion.
(6)
(7)

(MG)
glossológosN ‘linguist’> glossologóV ‘to perform the activity of a
linguist’ (Koutsoukos 2013)
(Dutch) maarCONJ ‘but’ > maarV ‘to raise objections’

Possibly conversion is also involved in some cases of univerbation of (lexicalized) multiword units:
(8)
(9)

(English) [to run away][V + Part] > [runaway]N (Brinton & Traugott 2010: 37)
(English) [forget me not]S > [forget-me-not]N (‘flower name’) (Bauer 1983:
207)

In this case, multiword expressions or even complete sentences undergo ‘univerbation’
and conflate into new words belonging to a certain word class (cf. Simone & Masini 2014:
4).

3.3 Transposition
A third process of category change, often confused with conversion since it does not
involve formal change either, is transposition. Transposition is the grammatical process
by which a lexical item is inserted into a specific (syntactic or morphological) slot
intended for items belonging to another lexical category, resulting in an ‘ad hoc’
functional change. It is thus highly context-dependent.
Kerleroux (1996) labels this mismatch between category and function as an instance
of categorial distortion (“distorsion catégorielle”). Lauwers (2014) demonstrates that a
number of specific French constructions allow nouns in the predicative slot, even
combined with degree modification.
(10)

(French) Vous n'êtes pas très chocolat ? Découvrez les Oreo à la fraise
‘lit. you are not very chocolate? (…)’
‘You are not very fond of chocolate? Then discover Oreo with
strawberry taste’
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(http://www.cosmopolitan.fr/,vous-n-etes-pas-tres-chocolatdecouvrez-les-oreo-a-la-fraise,1962377.asp, March 2016)
With regard to the type of cases exemplified by (10), the reversible nature and contextdependency of the transposition can be evidenced by the ungrammaticality of the
attributive use: *une personne très chocolat ‘lit. a very chocolate person’.
Similar examples of nouns being used as predicates in copula constructions can be
found in (colloquial varieties of) German (cf. Gaeta 2014, Van Goethem & Hüning 2015,
Battefeld et al. (forthc.)):
(11)

(German) Der Typ ist echt Banane.
‘lit. the guy is really banana’
‘The guy is really weird.’

Like conversion, transposition is not marked by a formal element, which explains why
both processes are often mixed up (as also observed among others by Valera 2004, Gaeta
2014 and Van Goethem & Hüning 2015). However, they can be distinguished on the basis
of several important features (see also Van Goethem & Koutsoukos (subm.) for a detailed
comparison): unlike conversion, transposition only causes ‘ad hoc’ functional change,
dependent on a specific context and, hence, the output is characterized by defectiveness
when comparing it with the target category. For instance, nouns used predicatively do not
agree with the nominal subject in number, gender or, if applicable, case (*Cette personne
est très chocolate ‘lit. this person is very chocolate’).
Transposition mostly applies to words of major word classes, such as nouns used in
attributive (e.g., a key point) or predicative positions (e.g., that’s fun) (cf. De Smet 2012
on the recategorization of English key and fun). More exceptionally, words belonging to
minor word classes (12) and even full-fledged phrases (13) can be used in nominal slots.
(12)
(13)

(English) (…) all the ifs, maybes, and wherefores of Survivor scramble-time
politics. (https://www.yahoo.com/, April 2016)
(French) Ce que les "Je suis Charlie" ont retenu de 2015
‘What the “Je suis Charlie” have retained from 2015’
(http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160511.OBS0223/exclusifce-que-les-je-suis-charlie-ont-retenu-de-2015.html, May 2016)

As Haspelmath (1999: 1064, n.1) puts it, in this case “(…) words are taken out of their
construction and employed metalinguistically”.

3.4 Reanalysis
As shown above, transposition refers to regular syntactic patterns resulting in an ‘ad hoc’
functional change. Nevertheless, in recent studies, it has been shown that transposition
may be followed by a reanalysis and in the end lead to more advanced or even complete
category change.
Along with analogy, reanalysis is generally considered one of the two main languageinternal mechanisms of syntactic change (e.g., Harris & Campbell 1995, Hopper &
Traugott 2003, De Smet 2009). It can be defined as a mechanism of language change that
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occurs within the structure of a syntagm and “that does not involve any immediate or
intrinsic modification of its surface manifestation” (Langacker 1977: 58).
Reanalysis is often associated to the process of grammaticalization (Fischer 2007,
Hopper & Traugott 2003 [1993]). A textbook example is the reanalysis and
grammaticalization of English [to be going to] from main verb expressing movement to
auxiliary verb expressing future tense. Example (14) indicates the concomitant change in
the representation of the underlying structure of the syntagm (so-called ‘rebracketing’).
(14)

(English) [I am going [to get some water]] > [I am going to [get some water]]
[V [to Inf]]
[AUXfut V]

Reanalysis has been extensively illustrated for syntactic phenomena, such as (14), but can
affect morphological structures too (cf. Norde & Van Goethem 2014; Van Goethem &
Koutsoukos (subm.)), as in (15) where the left-hand part of the German compound
Riesenkraft ‘lit. giant strength; gigantic strength’ is first semantically reinterpreted as an
evaluative prefixoid (‘great’) and undergoes later on functional reanalysis into an
autonomous adjective (‘great’) (via so-called ‘debonding’, see, among others, Norde
2009, Norde & Van Goethem 2014, Van Goethem & De Smet 2014).
(15)

(German) Riesenkraft >
Riesenspaß > ein r/Riesen Dankeschön
‘strength of a giant‘ ‘great fun’
‘a big thank you’
[N N]N
[prefixoid N]N [det Adj N]NP

Reanalysis is a grammatical process that often involves lexical category change, as in the
shift from N to A in (15), but not necessarily: in (14), for instance, the grammatical
features of the verb go change, yet it remains a verb. Unlike derivation, but similar to
conversion and transposition, the category change is not marked formally. The possibility
of reanalysis relies on an environment with structural/semantic properties prone to
ambiguous representations and the process is thus highly context-sensitive. In earlier
studies, reanalysis was usually assumed to involve an abrupt change, but recent
investigation reveals that it is a step-wise expansion from one environment to another
(Himmelmann 2004; De Smet 2009, 2012). It does, however, not always result in full
category change. With respect to example (18), for instance, it can be noticed that
r/Riesen is not the expected form in this position (neuter, nominative/accusative, singular,
indefinite), which would be rieses (cf. ein großes Dankeschön ‘a big thank you’).
Nevertheless, as shown in Norde & Van Goethem (2014), riesen (with the -n ending as a
relic of the linking morpheme in the compound) is much more frequent than the expected
form rieses, which gives evidence of the defectiveness of this newly created adjective.
The hybrid status (between noun and adjective) is also perceivable from the fact that
spelling with or without capital can be observed.
The units undergoing reanalysis are often lexemes. The examples in (16) indicate that
the transposition of the English nouns key and fun has been followed by syntactic contextexpansion and further reanalysis into adjectives: as detailed by De Smet (2012), the path
followed by key goes from attributive to predicative position, while the path followed by
fun is the opposite one:
(16)

(English) a. a key point > a really key point > Customer satisfaction is very
key to us
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b. That’s fun > That’s really fun > a rather fun game
Beyond word-level, it has been observed that reanalysis may even affect multi-word units.
An example is the development of the English complex preposition far from (‘distant
from’) (17a) into and adverbial downtoner (‘not at all’) (17b) (De Smet 2012)
(17)

(English) a. The bus station in Patras is not far from the harbor.
b. The city is far from ugly.

3.5 Summary
Table 1 summarizes the distinguishing features of the four category-changing processes
described above. It can be noticed that derivational affixation and conversion are very
similar: both are morphological processes that create new lexical items in an
instantaneous, context-independent and irreversible manner; the main difference is the
fact that the shift into a new category is not formally marked in the case of conversion.
Transposition and reanalysis, by contrast, are grammatical and context-dependent
category-changing processes. Since the category change is restricted to one specific
syntactic position in the case of transposition, it involves only an ‘ad hoc’ and defective
change. Reanalysis implies further context-expansion and hence gradual extension of the
syntactic properties of the target category, with or without further extension of its
morphological properties (partial or full category shift). Finally, the four processes
provide evidence for the fact that category change is not confined to lexemes, but may
affect bound morphemes and (lexicalized) multi-word sequences too.
Derivational
affixation
Lexical

Conversion

Transposition

Reanalysis

Lexical

grammatical

grammatical

Units of
change

words
multi-word
units

words
multi-word
units

words
morphemes
multi-word
units

words
morphemes
multi-word
units

Formal
marking

formal marker

no formal
marker

no formal
marker

no formal
marker

Contextdependency

contextindependent

contextindependent

contextdependent

contextdependent

Gradualness
Degree of
accomplishment

Instantaneous
complete
change

instantaneous
complete
change

ad hoc
defective

Gradual
partial/
complete
change

Lexical or
grammatical
process

Table 1: A typology of category-change processes
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4. Category change from a constructionist perspective
4.1 Construction Grammar
Construction Grammar (cf. among others Croft 2001; Goldberg 1995, 2006; Hoffmann
& Trousdale 2013) is a relatively recent usage-based approach to language, language
acquisition, and language change. Crucial to this model is the concept of ‘constructions’,
i.e. conventional form-meaning pairings, as the basic units of language (Goldberg 1995;
Croft 2001). Constructions vary in size and complexity and range from bound morphemes
to phrasal patterns (cf. Goldberg 2006: 5; Traugott & Trousdale 2013: 151). 2 Inspired by
Goldberg’s leading definition of a construction (Goldberg 1995: 4)3, constructivists have
so far mainly focused on multi-word units with a non-predictable form or meaning aspect.
Furthermore, constructions exist at different levels of schematicity (i.e., levels of
abstraction) (Goldberg 1995, 2006); a distinction can be made between fully schematic
constructions (abstract grammatical patterns) (18), semi-schematic constructions or
constructional idioms combining lexically filled positions with open slots (19), and
substantive micro-constructions or fully idiomatic expressions (20).
(18)
(19)

(20)

ditransitive [S V Obj1 Obj2] construction ↔ ‘transfer’
e.g., He baked her a delicious moussaka.
[the Xer the Yer] ↔ covariational conditional
e.g., The more Greek you learn, the more you will realize how many words in
your own language originate from the Greek language.
(http://www.omilo.com/introduction/, accessed October 2016)
[It’s all Greek to me] ↔ ‘I don’t understand anything about it’

Constructions of different levels of abstraction can be linked to each other by inheritance
relations in which more specific constructions inherit properties from their more abstract
parent constructions, and, as a consequence, language can be considered a complex
taxonomic network of constructions, the ‘constructicon’. Importantly, constructions may
also inherit from more than one parent construction via so-called ‘multiple inheritance’
(Hudson 2012; Trousdale 2013; Trousdale & Norde 2013).
As also supported by Vartiainen (2016)’s analysis of adjectivally used participles, the
notion of ‘multiple inheritance’ is particularly relevant in a usage-based view on
categorization and category change: in the same way as a piano may be connected to the
conceptual categories of ‘musical instrument’ and ‘piece of furniture’, participles may be
linked to both the categories of verb and adjective, even if the connection may be stronger
to the former or the latter depending on the specific instance of use in the constructional
network (cf. the idea of ‘intersective gradience’ in 1.1).

2

However, contrary to constructionists such as Goldberg (2006), Booij (2010) considers the word
(and not bound morphemes) as the smallest linguistic construction in his model of Construction
Morphology “because morphemes are not linguistic signs, i.e. independent pairings of form and
meaning” (Booij 2010: 15).
3 “C is a CONSTRUCTION iff
def C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that some aspect of Fi or
some aspect of Si, is not strictly predictable from C’s component parts or from other previously
established constructions” (Goldberg 1995: 4).
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The examples in (18-20) are illustrative of a continuum between abstract grammatical
constructions and specific lexical expressions. One of the basic claims in Construction
Grammar is indeed the fact that there is no strict division between syntax and the lexicon.
This cline is clearly summarized by Croft (2001: 17) in a table that I copy below as Table
2.
Construction type
Complex and (mostly)
schematic
Complex and (mostly)
specific
Complex but bound
Atomic and schematic
Atomic and specific

Traditional name
Syntax
Idiom

Examples
[SBJbe-TNS VERB-en
by OBL]
[pull-TNS NP-'s leg]

Morphology
Syntactic category
Word/lexicon

[NOUN-s], [VERB-TNS]
[DEM], [ADJ]
[this], [green]

Table 2: The syntax-lexicon continuum (from Croft 2001: 17)

Finally, it should be noted that recently there has been a growing interest in studying the
diachronic evolutions of constructions and the emergence of new constructions (cf.
among others Bergs & Diewald 2008; Hilpert 2013; Traugott & Trousdale 2013). The
creation of new constructions, i.e. new form-meaning pairings, has been labelled
‘constructionalization’ by Traugott & Trousdale (2013). Constructionalization involves
“a sequence of changes in the form and meaning poles of a construction, whereby new
formal configurations come to serve particular functions, and to encode new meanings”
(Trousdale & Norde 2013: 36). When the change only affects the meaning or the formal
pole of the construction, but no new construction is created, Traugott & Trousdale (2013:
26) call this a ‘constructional change’ instead of a constructionalization. Constructional
changes often precede or follow a constructionalization.
From this usage-based view on language change, it is taken for granted that language
does not change in isolation, but that context is highly relevant in language evolution (e.g.,
Bergs & Diewald 2009). Moreover, constructions mostly change gradually, undergoing a
series of micro-steps (e.g., Traugott & Trousdale 2013). This is especially the case for
changes that result in constructions with a mostly ‘procedural’ function (‘grammatical
constructionalization’, cf. Traugott & Trousdale 2013: 94-148). When the output of the
constructionalization process is more ‘contentful’ than ‘procedural’, the process is called
‘lexical constructionalization’ (Traugott & Trousdale 2013: 149-194). Whereas the
development of new constructions is mostly to be seen as a gradual process, some
(lexical) micro-constructions arise in an instantaneous way (Traugott & Trousdale 2013:
186-190). This is for instance the case in productive word-formation patterns: given the
semi-schematic morphological construction [[Ver] ↔ person who Vs], we can
instantaneously create new micro-constructions serving as activity nouns out of almost
any activity verb (e.g., blogger) (Traugott & Trousdale 2013: 186).
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4.2 Lexical categories and category change in Construction
Grammar
Recently, the question of the organization of the lexicon and the notion of the lexical
category has regained the attention of linguistic research, especially within the framework
of Construction Grammar.
Jackendoff (1997, 2010, 2013 among others) proposes that ‘lexical items’ can contain
any combination of Phonological Structure (PS), Syntactic Structure (SS), and
Conceptual Structure (CS), as well as the interface links between them. In this view, the
lexicon is a repository of <PS, SS, CS> triplets that enable correspondences to be
established between pieces of structure derived by the three independent generative
systems, phonology, syntax and semantics.
Combining the basic tenets of Jackendoff’s Parallel Architecture (1997, 2010, 2013)
and the main principles of Construction Grammar, Booij (2010) has developed his
Construction Morphology model in which he provides a fully articulated model for the
organization of the morphological component and the analysis of word-formation
phenomena. The fact that words can be seen as constructions, i.e. form-meaning pairings
at word-level, is central to Booij’s Construction Morphology. This idea was already
suggested before by Rhodes (1992), for instance, in his definition of the morpheme, at his
turn inspired by Fillmore & Kay (1993). Figure 1, taken from Rhodes (1992: 414),
formally represents the lexeme (or ‘lexical construction’) shoe as a matrix combining
specific morpho-syntactic and semantic features (‘attributes’) and attribute values.

Figure 1: Attribute value matrix of the word shoe (from Rhodes 1992: 414)

From the fact that words can be seen as (substantive) constructions, it follows that lexical
categories can be considered as schematic instances of constructions. As a fact, Croft
(2001) considers word classes such as adjectives as atomic (i.e. not complex) and
schematic (i.e. abstract) constructions, as can be drawn from Table 2 in section 4.1.
More specifically, in a usage-based constructionist view on categorization, word
classes should not be regarded as syntactic primitives. Croft (2001) and Haspelmath
(2007), for instance, reject the existence of pre-established categories. In Croft’s (2001)
Radical Construction Grammar point of view, categories, including lexical ones, are not
only language-specific (see 1.1) but also constrained by the constructions of the language:
“Grammatical categories of particular languages are irreducibly language particular; in
fact, they are also construction-specific” (Croft 2001: 86).
As a consequence, lexical categories should be seen as abstract schemas “that emerge
from the use of hundreds of microconstructions that are related semantically and used in
the same subschemas” (Vartiainen 2016: 38; see also Traugott & Trousdale 2013: 12-14).
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For instance, the adjective schema emerges from the similar use of particular words in
semantically related micro-constructions such as degree modification (e.g., very nice),
comparative and superlative constructions (e.g., nicer, nicest), attribution (e.g., a nice
girl) and predication (e.g., she is nice) (Vartiainen 2016: 38).
Category change may then result from ‘multiple inheritance’ (see 4.1.): an item
originally connected to only one schematic category may, on semantic grounds for
instance, start developing connections with another category. For instance, in the case of
the N>A reanalysis of key, it has been demonstrated that the attributive use of the noun
(e.g., a key point) caused a semantic change (‘a crucial point’) which at its turn triggered
further adjectivization, including degree modification (e.g., a really key point) and
predicative use (e.g., Customer satisfaction is very key to us) (Denison 2001, 2010; De
Smet 2012).
If lexical categories are to be seen as constructions, the shift from one category to
another, typically affecting both its structural (morpho-syntactic) and semantic features,
is closely related to the notion of ‘constructionalization’ (4.1.). As in the case of key, a
semantic shift may trigger distributional changes and finally connect the item to a new
schematic category.

4.3 Towards a constructionist typology of category-change processes
Given the fact that derivational affixation and conversion result in complete category
change and the creation of a new lexical item, both processes can be considered as
instances of (lexical) constructionalization. Both types of category change are not
constrained by any specific environmental conditions and are assumed to operate in an
abrupt way: a lexical item is converted/derived into a new lexical word-class and
generally adopts the morphological and syntactic properties of this new category
instantaneously.
Reanalysis is a very different type of category-changing process. Since it may result
in a complete category change, it can also be considered as an instance of
constructionalization. However, often only partial constructionalization is attained. When
the output of the reanalysis only complies with the semantic/functional properties of the
target category, but displays morphological defectiveness or syntactic restrictions, we
could argue that the item has undergone constructional change but not
constructionalization (4.1.). Contrary to the aforementioned morphological categorychanging processes, reanalysis always proceeds in a gradual fashion, with stepwise
expansion from one to another context. In sum, reanalysis is to be seen as an instance of
gradual constructional change which may result or not in full constructionalization.
Constructionalization is however never involved in pure transposition because it does
not create a permanent category change. Transposition only results in an ad hoc functional
change constrained to one specific syntactic or morphological context. Only when
transposition is followed by a process of reanalysis, further category change (and
constructional change/ constructionalization) may occur.
This constructionist typology of the four category processes is visualized in Table 3.
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Category-change
process
Derivational
affixation
Conversion
Transposition

Reanalysis

Constructional
change Constructionalization
Full (lexical)
constructionalization
Full (lexical)
constructionalization
Constructional change/
Full (grammatical)
constructionalization
n/a

Gradualness

Contextsensitivity

Instantaneous

Contextindependent
Contextindependent
Contextdependent

Instantaneous
Gradual
‘ad hoc’

Contextdependent

Table 3: A constructionist typology of category-change processes

This constructionist view on category change provides a unified account of the different
category-change processes, because of different reasons.
First, it can account for the variety of the input units with respect to size. As shown
in section 3, category change mostly involves words, but is occasionally attested beyond
word-level too: bound morphemes and even multi-word units can shift to new lexical
categories. This is not problematic from a constructionist point of view, given that all of
these elements can be seen as instances of constructions, as long as they imply
conventional form-meaning pairings (cf. 4.1.).
Second, the constructionist approach to category change provides a balanced account
of the variety of input units with respect to function: the examples in section 3 demonstrate
that not only words belonging to major but also to minor word classes (such as
prepositions and conjunctions) may serve as input of the category change. The shift from
minor to major word class is problematic in grammaticalization theory that presupposes
unidirectionality (cf. 2.7.), but counterdirectional changes are not an issue in Construction
Grammar (Traugott & Trousdale 2013: 148).
Finally, Construction Grammar highlights the importance of context-sensitivity in
language change (cf. Bergs & Diewald 2009 among others) and this factor is also highly
relevant in defining and describing category-change processes: conversion and affixation
have been shown to be context-independent, whereas transposition and reanalysis are
highly context-dependent.

5. Conclusion
Category change can be seen as a complex and gradient phenomenon that may not yet
have received the attention it deserves. Category change is inherent to many different
types of change, such as lexicalization and grammaticalization, yet the different categorychange processes are usually not clearly distinguished from each other.
A central claim of this paper is that category-change processes can be described more
accurately by analyzing them from a constructionist perspective, since Construction
Grammar precisely insists on the strong interplay of the different language domains (i.c.
morphology, syntax and semantics) and on the context-sensitivity and gradualness of
language change, particularly relevant in the case of reanalysis. In addition, Construction
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Grammar allows us to account for the variety of input categories (ranging from
morphemes to multi-word units) and does not presuppose unidirectionality of the
category shifts.
From a constructionist point of view, most category-change processes (affixal
derivation, conversion, reanalysis) can be seen as instances of constructional change or
constructionalization since they create new form-meaning pairings, i.e. lexical items
belonging to new schematic constructions. The change can be either gradual (reanalysis)
or instantaneous (affixal derivation and conversion). It has been claimed that
constructionalization is however not involved in transposition because this mechanism
does not create a permanent category change.
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Address terms as pragmatic markers in
conversational narratives: the case of re &
and re peδi mu
Rania Karachaliou
University of Patras

Abstract
This paper intends to explore the role of the Greek address terms re and re peδi mu in
everyday storytelling. On a theoretical basis, particular attention is devoted to the relation
between address terms and the category of pragmatic markers, namely linguistic items
which signal speech organization and the stances of the speakers towards his/her utterance
or/and his/her interlocutors. On an analytical basis, the focus is placed on the functional
usage of re and re peδi mu in narrative interaction. My data consist of 311 narratives that
naturally occurred in 18 conversations among intimate adults aged from 20 to 40 years
old. Adopting a bottom-up approach and drawing upon the theoretical framework of
meaning potentials, I examine both the formal features of re and re peδi mu, namely their
position and collocations in the narrative turn, and their functional characteristics in the
textual, subjective and intersubjective domain of speech. The analysis of the data reveals
that re in storytelling seems to be used as a pragmatic marker with dominant
(inter)subjective functions which are related to the (core) meaning of deviation, while re
peδi mu develops dominant textual functions which are related to the (core) meaning of
repair.

Keywords: address terms, pragmatic markers, conversational narratives, re, re peδi mu

1. Introduction
The present study is concerned with the exploration of address terms in conversational
storytelling. Particularly, I focus my attention on the correlation between address terms
and pragmatic markers (henceforth PMs) as far as their formal and functional features
are concerned. Drawing on conversational analytic methods, I argue that address terms
can be PMs as long as they develop meaning potentials.
In brief, this paper is divided into four main sections: theoretical background, data,
analysis and conclusions. In the theoretical section, I focus on address terms and
pragmatic markers, first separately and then combined. As far as pragmatic markers are
concerned, I briefly discuss their functions, the different approaches to their meaning(s),
and theoretical frameworks. More specifically, I draw my attention to the theoretical
model of meaning potentials, as proposed by Aijmer (2013). Then, I concentrate on the
theory of storytelling via referring to Labov’s (1972) prototypical model and
conversation analytic approaches. In the third section, I present the data of the study and
in the fourth section, I analyse the formal and functional features of re and re peδi mu.
Finally, in section five I draw my conclusions.
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2. Theoretical background
2.1 Address terms
Address terms are syntactically optional linguistic expressions which speakers use in
order to directly refer to a certain addressee (Jucker & Taavitsainen 2003; Leech 1999);
in other words, address terms «establish the delivery of talk to a particular recipient»
(Clayman 2010: 162). As many studies have shown, different forms of address terms
can be used in different contexts for different purposes (McCarthy & O’Keeffe 2003:
159˙ Jaworski & Galasiński 2000: 35). Biber et al. (1999) distinguish among different
semantic forms of vocatives such as endearments (darling, baby), family terms (mom,
daddy), familiarizers (buddy, mate, man, bro), familiarized first names (Marj, Paulie),
first names in full (Marjorie, Paul), title and surname (Mrs Johns) and honorifics (sir,
madam).
Recent research on Conversational Analysis (see among others Rendle-Short 2007;
Butler et al. 2010; Tsakona 2014) has demonstrated that, via address terms, speakers can
achieve a variety of communicative goals, besides addressing. In this vein, CA analysts
have placed special emphasis on the multifunctionality of address terms and their
context-dependence. More specifically, the functions of address terms are classified
(McCarthy & O’Keeffe 2003: 30; Tsakona 2014):
(i)

(ii)

in those which relate to the organizational level of interaction and refer
to turn-taking actions such as selecting the next speaker, taking the next
turn, changing the subject, inserting a question, resolving overlapping,
delaying a dispreferred response and
in those which relate to the interpersonal level and refer to the
expression of stances or/and feelings, such as the demonstration of
personal interest, sincerity, frustration, the placement of emphasis, the
cultivation of intimacy and solidarity.

The above observations about the high context-sensitivity of address terms led some
researchers to correlate them with the category of pragmatic markers (henceforth PMs).
For instance, Leech (1999: 107-108) notes that vocatives are loosely attached to the
clause and «behave like a peripheral adverbial or … an insert such as an interjection or
discourse marker».1 Kleinknecht (2013: 150) suggests that fossilized vocative forms can
display functions of PMs.
Given the fact that PMs constitute an heterogeneous category and that the studies
about the relationship between address terms and PMs are surprisingly scarce, in what
follows, I will discuss the basic characteristics of PMs, in order to trace similarities
or/and differences among these two linguistic categories.

2.2 Pragmatic Markers
The field of PMs is very large and may involve diverse, even contrastive, approaches in
various aspects such as «the items taken into account, the terminology used, the
1

Another term for pragmatic markers. It places emphasis on their discourse functions.
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functions considered, the problems focused on and the methodologies employed»
(Fischer 2006: 1). Nevertheless, one of the most widely accepted features of PM is
multifunctionality. As Andersen (2001: 64) points out markers are not only
multifunctional in the sense that they can serve different pragmatic functions in different
contexts, but they are also multifunctional by virtue of displaying several pragmatic
features at the same time.
Most studies employ a three-fold taxonomy, including:
(i)

(ii)

(iii)

the textual level, which concerns the cohesive relations, that are created
among utterances, and more widely the structure of discourse. It involves
functions such as initiating discourse, acquiring the floor, indicating a
shift in topic, signaling new information, repairing etc. (anyway
‘τελοσπάντων’, basically ‘βασικά’, because ‘γιατί’, but ‘αλλά’, then
‘μετά’, therefore ‘συνεπώς’, now ‘τώρα’, moreover ‘επιπλέον’, so ‘άρα’)
the subjective level, which refers to the expression of speaker’s attitudes,
evaluations, judgements and, generally, indicates the self-expression of
the speaker (like ‘ξερωγώ’, sort of ‘κατά κάποιο τρόπο’, I mean/think
‘εννοώ/νομίζω’)
the intersubjective/interactional level which concerns the nature of social
exchange between the interlocutors such as understanding, attention,
intimacy, solidarity, requests of confirmation etc. right/all right/that’s
right ‘σωστά’, you know ‘ξέρεις’, you see ‘βλέπεις’).

By comparing the multiple uses of PMs on the different levels of speech, researchers
have attempted to isolate «an invariant semantic content for each marker, usually
referred to as its ‘core’ meaning» (Schourup 1999: 249). With regard to this meaning,
different approaches have been proposed:
(i)
(ii)
(iii)

homonymy, where the different meanings of the PM are not assumed to be
related,
monosemy, where an invariant meaning describes all the occurrences of
the PM and
polysemy, where the different meanings are assumed to be related in a
way.

Besides the discussion about the functions and the meaning/s of PMs, several
researchers have introduced frameworks from different theoretical perspectives, in order
to describe PMs in a more systematic way, such as
(i)
(ii)
(iii)

coherence-related approaches (Schiffrin 1987) which consider PMs as
«sequentially dependent elements which bracket units of talk»,
relevance-related approaches (Blakemore 2002) which consider that PMs
guide the interpretation process of an utterance,
context-related approaches (Aijmer 2013), which highlight the
interrelation between contextual parameters and PMs.

44 | Rania Karachaliou

At this point, I focus my attention on the third category and, especially, on the theory of
meaning potentials, which underscores the contribution of context in the activation of
(different) meanings.
According to the theory of meaning potentials (Norén & Linell 2007, see also Evans
2006), meaning is dynamically constructed through a dialogical interplay between
linguistic resources and contextual factors. In other words, lexical items do not have
strict, static, fixed meanings but develop meaning potentials, which are flexible and
«highly dependent on the utterance context in which they are embedded». In other
words, different meanings are activated in different communicative situations (Aijmer
2013: 12). In this wavelength, the meaning potentials of the PMs can be identical with
their functional potentials. For a thorough description of PMs’ role, Aijmer proposes a
model which co-examines formal and functional features. The formal properties
include:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

position, namely whether the PM appears in initial, medial or final
position in a turn
prosody, which involves the pronunciation, reduced forms, tempo,
loudness, accent e.tc.
collocation, namely the linguistic items which they co-occur with PMs
and
text type, namely in what kind of text PMs occur.

The functional features are described via three general contextual parameters:
(i)

(ii)
(iii)

coherence, which concerns the organization of discourse and involves
actions such as word search, self-repair, transition to a quotation (textual
level)
involvement, which concerns the expression of feelings and attitudes of
the speaker such as evaluation (subjective level)
politeness, which concerns the establishment, maintenance or the breach
of interpersonal relationships (intersubjective/interactional level).

2.3 Address terms as pragmatic markers
Although several studies have noted a connection between address terms and PMs, the
systematic correlation among these categories has not received much attention. In an
attempt to investigate this underexplored area, I compare address terms and PMs in
terms of functions, meaning(s) and theoretical frameworks. To this end, I make the
following observations:
(i)

address terms seem to display the same functional array as PMs. In
particular, the organizational functional level of address terms
corresponds to the textual level of PMs, while the interpersonal level
corresponds to the subjective and intersubjective level of PMs. Therefore,
as far as functions are concerned, address terms and PMs appear to
overlap.
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(ii)

focusing on the micro-level of interaction, conversation analysts do not
seem to aim at isolating a core meaning/meaning potentials of address
terms. In addition, they do not appear to propose general descriptions of
address terms through theoretical models.

Given the above remarks, in order to verify whether address terms can be included in
the category of PMs, I apply Aijmer’s (2013) model on two Greek address terms, re and
re peδi mu, in the text type of everyday storytelling. More specifically, I investigate
their position, collocations and functional role based on the contextual parameters of
coherence, involvement and interaction. As the analysis of the data will reveal, re seems
to be used as a pragmatic marker with dominant (inter)subjective functions which are
related to the meaning potential of deviation, while re peδi mu develops dominant
textual functions which are related to the meaning potential of repair.

2.4 Storytelling
Storytelling constitutes an everyday practice through which interlocutors organize
human experience, express attitudes and stances, share values, argue with each other,
interpret the world, construct identities, establish or strengthen bonds of friendship etc.
(Bamberg 1997; Georgakopoulou 1997, 2007; De Fina & Georgakopoulou 2012).
Following Labov (1972), I identify and analyse oral narratives that recount past events
of personal experience. In particular, Labov’s (1972: 363) model of narrative structure
consists of five parts:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

the abstract, which is a brief summary of the story,
the orientation, which serves to inform the hearer for the time, place,
persons and context of the narrated event,
the complicating action, which comprises a series of events that lead to a
climax,
the coda, which marks the end of the story and the transition from the
narrative world to the real word, and
the evaluation, which displays the attitudes and emotions of the narrator
towards the narrated events.

Additionally, I examine narratives which depart from Labov’s above mentioned model,
such as small stories of shared/known past events, or even stories about events that are
projected in the future (Georgakopoulou 2007).
My research adopts a conversational analytic approach, according to which stories
are considered to be «situated within interactional and sequential contexts» (Hutchby &
Wooffitt 1998: 131). Participants contribute to the construction of the story in various
ways, for example, via repairing, clarifying, adding information, asking for further
information, commenting, evaluating, etc (Becker & Quasthoff 2005). In other words,
narratives may consist of adjacency pairs (Schegloff & Sacks 1973˙ Schegloff 2007:
13), with parts of the story as first pair parts (FPP) and story recipients’ responses as
second pair parts (SPP). As Stivers (2008: 31) remarks, storytelling is considered to be a
social action with preferred and dispreferred response types. Preferred actions such as
agreements, acceptances, etc. usually occur immediately after the FPP and without
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hesitation, while dispreferred actions, such as disagreements, rejections, etc. are
performed with delay and are accounted for (Pomerantz 1984).

3. Data
My data consist of 18 casual conversations (total duration almost 14 hours, average
duration of each conversation 45min) between 20 members of a theater group, aged
between 20 and 40 years old. The members of the group met at least twice a week for
rehearsals. Some of them were close friends while others met only during the rehearsals.
The recordings took place with the participants’ consent in summer of 2011 in various
casual contexts such as before/after the rehearsals, gatherings at cafeterias, at their
houses etc. The majority of the data were collected through the method of selfrecording, namely without the presence of the researcher (Karachaliou 2015). In the 18
conversations of the corpus, 311 narratives occurred (total amount of words 76.000).

4. Analysis
4.1 The case of re
According to Joseph (1997), re derives from «earlier mo:rѐ the masculine vocative of
Ancient Greek mo:rόs dull, sluggish, foolish, stupid, idiotic». Although there is
difficulty in finding a literal translation, in Greek-English dictionaries re is often
translated as eh you, eh, you, man. Georgakopoulou (2001: 1886) notes that re is strictly
met in informal situational contexts while Archakis & Tzanne (2005: 273) correlate it
with intimacy. In what follows, I present the formal and the functional features of re in
my data and then I attempt to trace its meaning potentials.
4.1.1 Formal features
In my data, I traced 69 occurrences of re in 57 narratives of the corpus (9 occurrences
per 10.000 words). Re was used both by the storytellers (46/69 occurrences) and the
story-recipients (33/69). It appeared 6 times in initial position, 2 in medial position and
61 in final position and co-occurred with the phrases ade (come on, 11/69), ti les (tora)
(what are you talking about 8/69), and ela (come on, 7/69).
4.1.2 Functional features
In my data, re seems to present dominant functions in the contextual parameters of
involvement and interaction. Due to space limits, I will focus on the functions which
demonstrate the higher frequency as far as the three contextual parameters are
concerned (see section 2.2).
Involvement
26 out of 69 occurrences of re (38%) concern the contextual parameter of involvement,
namely the expression of speaker’s stances and beliefs. In this case, re is used by the
storytellers in order to signal the unexpected aspect of their story. In order to keep the
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audience interested, storytellers-to-be are expected to be able to construct their story as
noteworthy and tellable/reportable (Labov 1972; Sacks 1992). Hence, storytellers seem
to employ re to strengthen the tellability of the story and help the audience identify the
surprising aspect. More specifically, in my data, re is used by storytellers to indicate an
unexpected comment of evaluation, an unexpected event in complicating action or
unexpected orientation.
Example 1
[1]

Θ: Και γυρνάω γω και της λέω τι ↑λες
και με το που καταλαβαίνει τι έγινε
πατάει τα κλάματα παιδιά
και φεύγει μαλλιοκούβαρα ((γέλια))
και πάω από κει
→
κι έγινε σόου ρε εδώ
σόου σόου
Th: And I turn to her and I tell her what are you ↑talking about
and when she realizes what happened
she bursts into tears guys
and she goes away frustrated ((laughter))
and I follow her
→
and she gave a show re here
a show a show

[1]

In the example, after the complicating action of the story, the storyteller makes an
explicit evaluative comment about the protagonist’s behavior (and she gave a show re
here). The storyteller seems to consider her behavior unreasonable, hyperbolic and thus
unexpected. In order to highlight this out of ordinary behavior, he employs the
following linguistic means: re in medial position, loud voice (a show) and repetition (a
show a show).
Example 2
[1]

[2]
[3]

A: […] εκείνη τη στιγμή παιδιά
είναι μια νταλίκα μπροστά μου ((γέλια))
↑έτσι
αριστερή λωρίδα η νταλίκα
είμ- είμαι στην Πέτρου Ράλλη τώρα
κι έρχομαι από- κει προς τα δω
για ένα διαβολεμένο λόγο
χωρίς αλάρμ χωρίς ούτε φλας ούτε τίποτα
στρίβει απότομα δεξιά (.)
→
>και σκάει μια μηχανή απάνω της ρε<
Λ: Ιιι::
Β: Πο ρε ↑φίλε
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A: […] at that moment guys
there is a truck in front of me ((laughter))
↑like this
the truck is on the left line
I –I am in Petrou Ralli now
And I am coming from- there here
and for an unpredictable reason
without alarms/brake lights or turn signals or anything
it turns suddenly on the right (.)
→
>and a motorcycle crashes on it re<
L: Eee::
B: Jesus re↑mate

[1]

[2]
[3]

Here, re appears in narrative climax (and a motorcycle crashes on it re) in order «to
emphasize or intensify the newsworthiness of the event being reported» (Wu 2004: 96).
In other words, it conveys the stance of the storyteller towards the event.
Overall, as far as involvement is concerned, storytellers seem to intentionally design
their stories as unexpected and use re as a linguistic device, among others, to orient
story-recipients to the unexpected aspects of their stories.
Interaction
In this case, storytellers and story-recipients jointly negotiate the unexpected aspect of
the story. With regard to the contextual parameter of interaction, re appears in
(i)

sequences which concern the negotiation of the unexpected aspects of the
story (35/69 occurrences). In 28 cases, the story-recipients align
immediately with what the storyteller proposes as unexpected while in 7
cases, story-recipients seem to need further elaboration in order to align
with the unexpected events,
sequences of disagreement (8/69 occurrences), where the interlocutors use
re in order to signal their disagreement.

(ii)

Due to space limits, I will only refer only to the negotiation of the unexpected, i.e. the
category with the highest frequency.
Immediate alignment
In sequences of immediate alignment, story-recipients directly display their alignment
with the storyteller’s assumptions about what counts as unexpected. By employing
preferred responses, they express their mutual understanding and solidarity:
Example 3
[1]

[2]

A: […] έβλεπε ένα πραγματάκι να κρέμεται
και φοβήθηκε και πήγε
και της λέει επειγόντως χειρουργείο
→ Χ: Τι λες τώρα ↑ρε
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[3]

[1]

[2]
[3]

Α: Και γυρνάγαν τα ούρα μέσα
που αυτό ξέρεις
μπορεί να μείνεις
A: […] she saw a thing hanging
and she was scared and went to the doctor
and he ((the doctor)) tells her ungently surgery
→ X: Come on ↑re
A: And the urine went back inside
which you know
can kill you

In the above example, after the complicating action of the narrative reaches a climax,
the story-recipients respond immediately to the unexpected aspect of the story by using
an exclamatory formulaic phrase (come on re) along with re in final position in order to
display solidarity.
Delayed alignment
In sequences of delayed alignment, the story-recipients do not seem ready to align with
what is proposed as unexpected. In these cases, they employ
(i)

(ii)

demonstrations of ritualized disbelief, where they express their doubts for
the unexpected event through requesting confirmation. As Wilkinson and
Kitzinger (2006: 169) point out, through displays of ritualized disbelief,
hearers do not «so much ask questions as convey a stance»: the preceding
news is so unexpected that needs to be confirmed.
ancillary questions, where the alignment is delayed through requests for
further information

Example 4
[1]

[2] →
[3]

[1]

K: Και πρόσφατα που της μίλησα και της έλεγα
και καλά (.)
διάφορα (.) παράπονα
της λέω ποτέ δεν θα ξεχάσω το παιχνίδι που πέταξες
στα κεραμίδια και το ’βλεπα τόσα χρόνια (.)
↑ σκύλα
ναι αυτό
Μ: Σοβαρά ρε;
Κ: Ναι ρε και μου ’χε μείνει
κι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ
γιατί με αδικούσε πολύ
Κ: And recently when I was talking to her and I was telling her
some kind of (.) complaints
I tell her I will never forget the toy you threw away
on the roof tiles
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[2] →
[3]

↑ you bitch
yes this
M: Really re?
K: Yeah re, and I was thinking about it all the time
and I was very upset
because she wronged me a lot

Here, via the question really re the story recipient indicates that prior talk includes
information which is not compatible with her background assumptions i.e. calling your
mother a bitch. In the next turn, the storyteller confirms the accuracy of her report by
yeah re and gives some further information to explain her unexpected verbal behavior.
4.1.3 Meaning potentials
So far, I have discussed the formal and functional features of re, placing more emphasis
on the latter. At this point, I attempt to draw some conclusions on the meaning
potentials which re seems to develop in conversational storytelling. As the analysis has
shown, the majority of its functions involve the contextual parameters of involvement
and interaction:
Involvement
Marker of unexpected external evaluation
Marker of unexpected complicating action
Marker of unexpected orientation
Marker of unexpected abstract
Marker of unexpected coda
Interaction
Marker of immediate alignment to the unexpected
Marker of delayed alignment to the unexpected
Marker of disagreement
Given the above, I observe that the vast majority of re occurrences are related to the
deviation from expectations. In other words, re in most cases seems to indicate that
there is a disruption between what was expected to happen in the story and what
actually happened. As far as involvement is concerned, storytellers use re in order to
highlight behaviors, events, information in their stories which diverge from what it
would normally be the case. Regarding interaction, story-recipients primarily use re to
indicate their immediate alignment to what the storyteller considers as a deviation from
the norm; as a disruption of canonical development. Therefore, I conclude that deviation
constitutes one of the meaning potentials of re, providing a number of opportunities for
use in the context of everyday storytelling.

4.2 The case of re peδi mu
Re peδi mu consists of re and the address term peδi mu which literally means my child
and it is associated with the intimacy of interaction in the specific context. Re peδi mu
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shows a high frequency in my data as I traced 331 occurrences in 127 narratives of my
data (43 occurrences per 10.000 words).
4.2.1 Formal features
In the majority of occurrences, re peδi mu is used by the storytellers (326/331). It
appears 9 times in initial position, 82 times in medial position and 240 times in final
position. As far as collocations are concerned, it co-occurrs with the Greek PMs lipon
(thus), δilaδι (namely) and kseroγο (like).
4.2.2 Functional features
In my data, the majority of re peδi mu occurrences concerns the contextual parameter of
coherence (261/331) i.e. the sequential organization of speech. In particular, re peδi mu
appears in word-search, reformulation, speech representation and after a digression.
Finding the right word
In this case, re peδi mu appears in contexts where the storytellers have difficulty in
designing their turn (72/331). More specifically, they encounter the problem of finding
the right word to express their thoughts. This difficulty is resolved by the storyteller
himself/herself through self-correction. Self-corrections are characterized by pauses,
cuttings, prolongation of sounds (Schegloff et al. 1977: 367). In my data, narrators
appear to mostly correct themselves in segments of orientation, speech representation
and evaluation.
Example 5

→

A: παίξαμε τις πρώτες δώδεκα παραστάσεις αλφάδι
σ’ ένα:: (.)
στο θέατρο που ήταν η σεζόν μας ρε παιδί μου

→

A: we played the the first twelve shows without any problem
in a:: (.)
in the theater that was our season re peδi mu

[1]

[1]

Example 6
[1]

Σ: κάνει μετά αυτό
ένα πήδημα απότομο προ:ς τα:: (.)
→
δεξιά ρε παιδί μου

[1]

S: and then it
moves suddenly to: the:
→
right re peδi mu
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In the above examples the storytellers seem to have difficulty in finding the right word.
When they overcome this difficulty, they use re peδi mu to indicate that they speaker
have found the right expression.
Self-reformulation
As Cuenca and Bach (2007: 149) point out, reformulation can be considered a process
of textual re-interpretation via which speakers re-elaborate a fragment of previous
discourse and present it in a different way. This re-elaboration may involve correction,
giving further or more accurate/precise/specific, detailed information (expansion),
giving explanation, making a summary (reduction) etc. Here, I examine cases of
reformulation which are self-initiated and conducted by the same speaker (46/331). In
my data, the majority of re peδi mu occurrences concerns the expansion of a previous
segment of orientation.
Example 7
[1]
→
[1]

Σ: η κόρη της
γενικά είχαν άκρες εκεί
στα νέα ρε παιδί μου

S: her daughter
generally they had contacts there
→
at Nea ((name of a newspaper)) re peδi mu

In the above example, the storyteller seems to consider the word “there” inadequate and
decides to reformulate it by giving a more specific information along with re peδi mu.
Return after digression
Here, storytellers use re peδi mu in order to signal their return to the main narrative after
a digression. According to Lenk (1998), digressions can be divided in different types
such as situational digressions, word-search digressions, digressions supplying
additional background information, digressions of clarification. In my data, re peδi mu
occurs mostly in digressions supplying additional background information (30/46) and
digressions of clarification (13/46).
Example 8
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[…]

Γ: Ε και από κάποια στιγμή και μετά
ψάχναμε μια μπλούζα της Νίκης που είχε χάσει
και τους είχαμε κι εμείς κλασμένους
Β: Ποιας Νίκης ;
Γ: Της γνωστής
Β: Α από το::
Γ: [Μοθ] ((όνομα παράστασης))
Β: [Από την Παρς] ((όνομα της θεατρικής ομάδας))
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[19]
→
→

[1]

Γ: Λοιπόν
και ναι ρε παιδί μου
και η φάση ήταν αυτή ρε παιδί μου
κάπου της έπεσε η μπλούζα
Y: And then after a while
we were looking for the Niki’s T-shirt which she lost
and we weren’t paying attention to them
V: Niki who?
Y: You know
V: Oh from the
Y: [Moth] ((name of a theatrical play))
V: [from Purse] ((name of the theater group))

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[…]
[19]
→
→

Y: Loipon
and yeah re peδi mu
and the deal was that re peδi mu
she lost her T-shirt somewhere

In this case, the digression is initiated by the story-recipient who needs more
information about the protagonist of the story. After 15 turns of digression, the
storyteller returns to basic line of the story and signal his return with re peδi mu.
Speech representation
Here re peδi mu appears in segments of speech representation, namely narrative points
where the storyteller represents others’ voice (45/331). Speech representation, and
especially direct speech, is a common feature of Greek everyday storytelling, as Greek
storytellers tend to place more emphasis on what it was said than to what happened
(Georgakopoulou 1997; Lampropoulou 2012). In my data, re peδi mu occurs after the
speech representation is completed
Example 9
[1]

Λ: ήμασταν καλεσμένοι στο σπίτι της που είχε κήπο κι αυτά
και με πήρε να μου πει ότι είμαι κι εγώ καλεσμένη (.)
κι αν θα πάμε κι αυτά (.)
και του λέω πάμε ρε παιδί μου
→
και::
δεν ήρθε φυσικά

[1]

L: We were invited at her house which had a garden and all these stuff
and he called me to tell me that I was invited too (.)
and if we were going to go (.)
→
and I tell him let’s go re peδi mu
and::
of course he didn’t show up
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4.2.3 Meaning potentials
So far, I have presented the formal and functional features of re peδi mu as well as their
correlation. As we have seen, the majority of re peδi mu functions are related to the
contextual parameter of coherence.
Coherence
Finding the right word
Self-reformulation
Returning to the narrative point after digression
Speech representation
Given the dominant functions of re peδi mu, I observe that the first three can come
under the general function-meaning potential of repair while speech representation
under the function of transition. According to CA analysts, repair is a wide concept and
“refers to the processes available to the speaker through which they can deal with
problems or difficulties which emerge in talk (Schegloff et al. 1977˙). In my data, re
peδi mu appears when storytellers have difficulty in retrieving the right word, when they
wants to present what they have already said with a different way, when they want to
return to the point where their story was interrupted. Therefore, in the majority of
occurrences, re peδi mu activates the meaning potential of repair and in a lower
frequency the meaning potential of transition.

5. General conclusions
On a theoretical basis, in this article, I attempted to correlate address terms and PMs in
terms of functions, meanings and theoretical frameworks. I reached the conclusion that
in the case of address terms, due to their high context-sensitivity, analysts do not seem
to seek a meaning, neither have they proposed models for their description. On an
analytical basis, drawing on a bottom-up approach and based on Aijmer (2013), first I
examined the formal and functional features of the address terms under question and
then I tried to distinguish their meaning potential(s). I have shown that in the context of
everyday storytelling re activates the meaning potential of deviation, indicating the
unexpected aspect of the story or its negotiation. In addition, I demonstrated that re peδi
mu, in the majority of its occurrences, activates the meaning potential of repair,
indicating that the storyteller has overcome a difficulty in speech. It, therefore, becomes
clear that, as far as the text type of everyday storytelling is concerned, these address
terms can be include in the category of PMs.
Overall, the significance of this study lies to the fact it combines the microanalytical perspective of CA on address terms with the macro-analysis of pragmatics.
With the application of a theoretical model on address terms, a unified examination is
achieved, allowing general conclusions about their usage in everyday speech.
Furthermore, the investigation of address terms is expanded through the co-examination
of their formal and functional features as well as via the three-fold functional distinction
between the contextual parameters of coherence, involvement and interaction.
Nevertheless, there is wide scope for further research. For instance, it would be
interesting to examine whether other types of address terms could be included in the
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category of PMs such as first names, or whether re and re peδi mu have the same formal
and functional variability in different text types and contexts. Finally, with this study, I
hope to have contributed to the better understanding of these very frequent, but often
neglected, linguistic items of Greek everyday speech.
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Transcription conventions
> < fast pace
:: prolongation
xzx emphasis
↑ upward intonation
[ ] overlapping talk
= latching
(.) micropause
→ point of interest
((xzx)) comments of the author
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Δανεισμός στη γλώσσα του ποδοσφαίρου.
Περιπτώσεις δάνειων στοιχείων σε μορφολογικές
διαδικασίες
Παπαναγιώτου Χρήστος
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του γλωσσικού δανεισμού στην
ελληνική γλώσσα του ποδοσφαίρου. Έχει υποστηριχθεί πως ένα σημαντικό μέρος της
ορολογίας του ποδοσφαίρου είναι κοινό σε αρκετές γλώσσες και αποτελείται κυρίως από
δάνεια στοιχεία της αγγλικής γλώσσας (Pavić 2008˙ Sępek, 2008˙ Bergh & Ohlander
2012β). Η ελληνική γλώσσα του ποδοσφαίρου δεν φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση καθώς
εμφανίζει πλήθος δανείων από τα Αγγλικά ενώ παράλληλα δανείζεται από τα Ισπανικά,
Γαλλικά και Ιταλικά. Τα δάνεια στοιχεία αφορούν κυρίως ορολογίες σχετικές με το
παιχνίδι (π.χ. κόρνερ, φάουλ), τις θέσεις και τους τύπους των παικτών (π.χ. λίμπερο, χαφ,
μπακ) αλλά και θέματα τακτικής (π.χ. πρέσινγκ, όβερλαπ). Η συζήτηση θα επικεντρωθεί
στη διαδικασία του δανεισμού και στις γραμματικές κατηγορίες των δανείων αλλά και
στο αν και με ποιο τρόπο αυτά μετέχουν στις διάφορες μορφολογικές διαδικασίες της
ελληνικής γλώσσας

Λέξεις-κλειδιά: γλώσσα του ποδοσφαίρου, δανεισμός, ενσωμάτωση δανείων,
μορφολογικές διαδικασίες

1. Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ με το φαινόμενο του δανεισμού στην ελληνική
γλώσσα του ποδοσφαίρου (ΓΠ). Στόχος της εργασίας είναι ο εντοπισμός των γλωσσών
οι οποίες δανείζουν γλωσσικά στοιχεία στην ελληνική ΓΠ, η ερμηνεία της επιλογής
τους αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνονται τα δάνεια στοιχεία στην ΓΠ.
Αρχικά, θα συζητήσω για ζητήματα δανεισμού, όπως αυτά εντοπίζονται στη
βιβλιογραφία σχετικά με το περιεχόμενο του όρου αλλά και τις κατηγορίες των
δανείων. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στην ελληνική ΓΠ, η οποία στην παρούσα εργασία
εξετάζεται με λεξικολογικό και μορφολογικό ενδιαφέρον. Στην ενότητα 4 θα ασχοληθώ
εκτενώς με την κατηγοριοποίηση και ανάλυση των δάνειων στοιχείων της ΓΠ αλλά και
με τους τρόπους ενσωμάτωσής τους στη ΓΠ. Τέλος, θα εξετάσω περιπτώσεις
συμμετοχής δάνειων στοιχείων σε μορφολογικούς σχηματισμούς, όπως παράγωγα και
σύνθετα, στο πλαίσιο της ΓΠ.

2. Δανεισμός
Η εισαγωγής μίας λεξικής μονάδας ή ενός γραμματικού στοιχείου από μια γλώσσα-πηγή
(source language) σε μια γλώσσα-στόχο (target language) ονομάζεται δανεισμός
(borrowing) (Haugen 1950). Το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού αποτελεί μια από
τις σημαντικότερες πηγές εμπλουτισμού του λεξιλογίου κάθε γλώσσας (μεταξύ άλλων
Hock & Joseph 1996˙ Thomason 2001).
Proceedings of PICGL4
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Σύμφωνα με τον Haspelmath (2008: 58), δάνεια (loanword) είναι μια λέξη η οποία
εισήλθε σε μια γλώσσα από μια άλλη γλώσσα. Οι παράγοντες που ευνοούν ή
αποτρέπουν το δανεισμό μπορεί να είναι κοινωνικοί (π.χ. η στάση των ομιλητών
απέναντι στη γλώσσα-πηγή) ή/και γραμματικής φύσεως (π.χ. αν τα στοιχεία μιας
γραμματικής κατηγορίας αποτελούν κλειστή ή ανοιχτή τάξη).
Ο δανεισμός δεν αφορά αποκλειστικά λέξεις αλλά και προσφύματα (π.χ. -αρ(ω) <
ιτ. -ar(e)), φραστικές δομές (π.χ. πρες κόνφερανς < αγγλ. press conference) αλλά και τη
σημασία μιας λέξης ή φράσης από τη γλώσσα-πηγή η οποία αποδίδεται με τη χρήση
στοιχείων της γλώσσας-στόχο (π.χ. νόμος πλαίσιο < γαλλ. loi cadre).
Παράλληλα, τα δάνεια γλωσσικά στοιχεία μίας γλώσσας-στόχου μπορούν να
προέρχονται από μία άλλη γλώσσα (εξωτερικά δάνεια) ή από την ίδια τη γλώσσα (από
μια πρότερη μορφή της ή από μία διάλεκτό της) (εσωτερικά δάνεια) (Betz, 1959˙
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994˙ Apostolou-Panara 1991˙ Αποστόλου-Πανάρα 1999).
Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 43), τα εξωτερικά δάνεια
διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα. Τα άμεσα δάνεια διακρίνονται σε λεξικά στοιχεία
(π.χ. ίντερνετ < αγγλ. internet) και δάνεια στοιχεία (π.χ. -αρ(ω) < ιτ. -ar(e)), εισχωρούν
αυτούσια ή με φωνολογική ή/και μορφολογική προσαρμογή στη γλώσσα-στόχο, η
οποία εκτός από τη μορφή δανείζεται και τη σημασία τους. Τα έμμεσα χωρίζονται σε
σημασιολογικά και μεταφραστικά δάνεια και αξιοποιούν στοιχεία της ίδιας της γλώσσαςστόχο. Στα σημασιολογικά δάνεια, η λέξη προϋπάρχει στη γλώσσα-στόχο, ωστόσο
διευρύνει το σημασιακό της πεδίο καθώς επηρεάζεται από την ισοδύναμη λέξη της
γλώσσας-πηγής (π.χ. ποντίκι < αγγλ. mouse ‘συσκευή ηλεκτρονικού υπολογιστή’)
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994: 34˙ Χαραλαμπάκης 1999: 85-86). Στα μεταφραστικά
δάνεια παρατηρείται η κατά λέξη μετάφραση ενός γλωσσικού στοιχείου της γλώσσαςπηγής με στοιχεία της γλώσσας-στόχο (π.χ. βατραχάνθρωπος < αγγλ. frogman).
Μία άλλη έννοια η οποία σχετίζεται με τον δανεισμό είναι αυτή της ενσωμάτωσης.
Σύμφωνα με τον Haspelmath (2009), η ενσωμάτωση περιλαμβάνει εκείνη την
διαδικασία αλλαγών που παρατηρούνται σε ένα δάνειο ώστε αυτό να προσαρμοστεί στο
σύστημα της γλώσσας-στόχου και να χρησιμοποιηθεί από τους ομιλητές της. Τα είδη
της ενσωμάτωσης ποικίλουν και αφορούν τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης
(φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία). Η παρούσα εργασία εστιάζει το
ενδιαφέρον της στη μορφολογική ενσωμάτωση των δάνειων στοιχείων της ΓΠ. Η
μορφολογική ενσωμάτωση (βλ. Filipović 1981, 1995˙ Clyne 2003˙ Melissaropoulou
2010, 2013˙ Ralli 2012α,β,γ) περιλαμβάνει την αφομοίωση του δανείου στη
μορφολογία της γλώσσας-στόχου και επιτυγχάνεται είτε με τη χρήση παραγωγικών
προσφυμάτων (π.χ. μανατζάρω < αγγλ. manage), είτε με την ένταξη του δανείου σε
κλιτική τάξη με τη χρήση πραγματωμένου ή μηδενικού επιθήματος (π.χ. παπούτσι <
τουρκ. papuç), είτε με την προσαρμογή του δανείου σε επίπεδο γένους αλλά χωρίς τη
δημιουργία κλιτικού παραδείγματος και χωρίς τη χρήση πραγματωμένων κλιτικών
επιθημάτων (π.χ. ίντερνετ < αγγλ. internet).

3. Η γλώσσα του ποδοσφαίρου
Ως ΓΠ ορίζω τη γλωσσική ποικιλία της Κοινής Νεοελληνικής (εφεξής ΚΝΕ) η οποία
χρησιμοποιείται από τους ασχολούμενους με το ποδόσφαιρο προκειμένου να
αναφερθούν στο παιχνίδι και στις πολυποίκιλες προεκτάσεις του. Οι διαφοροποιήσεις
που εντοπίζονται στην ελληνική ΓΠ σε σχέση με την ΚΝΕ αφορούν κυρίως το
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λεξιλόγιο αλλά και κάποιες ιδιωματικές φραστικές δομές (π.χ. αλλάζω παιχνίδι ‘στέλνω
την μπάλα από την αντίθετη πλευρά από εκείνη όπου μέχρι εκείνη τη στιγμή παίζεται
το παιχνίδι’) (Παπαναγιώτου 2016) και προέρχονται κυρίως από την ανάγκη των
ομιλητών να ονοματίσουν και να χαρακτηρίσουν συγκεκριμένες πτυχές του παιχνιδιού.
Η ΓΠ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια ειδική γλώσσα (Bergh & Olander
2012: 14˙ Taborek 2012: 238) ή ως υπογλώσσα καθώς σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο, όπως προβλέπουν τα κριτήρια των παραπάνω όρων. Ωστόσο,
όσον αφορά την ελληνική ΓΠ τουλάχιστον, δεν έχουν εντοπιστεί γραμματικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ της τελευταίας και της ΚΝΕ και για τον λόγο αυτό δεν θα
υιοθετήσω αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την ελληνική ΓΠ στην παρούσα εργασία.
Το λεξιλόγιο της ελληνικής ΓΠ (βλ. Politis 2009˙ Παπαναγιώτου 2016) αποτελείται
από λέξεις της ΚΝΕ με διαφοροποιημένη σημασία (π.χ. κοράκι ‘διαιτητής’), νέες λέξεις
παράγωγες και σύνθετες (π.χ. τερματοφυλακάρα, τεταρτοπέμπτος), συμφυρμούς (π.χ.
θρυλοπολίδης), φραστικά σύνθετα (π.χ. λευκή ισοπαλία), ειδικές ονοματικές φράσεις
(π.χ. κεφαλιά ψαράκι) και αναλογικούς σχηματισμούς (π.χ. Μητρογκόλ, Τοτσεγκολ). Ως
προς την προέλευσή του το λεξιλόγιο της ΓΠ προέρχεται από τα ελληνικά άλλα και από
άλλες γλώσσες, όπως τα Αγγλικά (π.χ. κόρνερ, άουτ), τα Ιταλικά (π.χ. κατενάτσιο), τα
Ισπανικά (π.χ. πορτιέρο) και τα Γαλλικά (π.χ. βολέ). Τέτοιες περιπτώσεις θα αναλυθούν
εκτενώς στη συνέχεια.
Το υλικό της παρούσας εργασίας έχει αντληθεί από την αρθρογραφία
αθλητικογράφων δύο ιστότοπων αθλητικού περιεχομένου, το Sport24.gr και το
Contra.gr.

4. Δάνεια στοιχεία στη ΓΠ
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ με τα άμεσα εξωτερικά δάνεια, σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 43). Έχει υποστηριχθεί πως ένα
μεγάλο μέρος του λεξιλογίου του ποδοσφαίρου είναι κοινό διαγλωσσικά καθώς αυτό
έχει επηρεαστεί σημαντικά από τα Αγγλικά (Pavić 2008˙ Sępek 2008˙ Bergh &
Ohlander 2012β). Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η Αγγλία αποτελεί την
κοιτίδα του σύγχρονου ποδοσφαίρου ενώ τα Αγγλικά ήταν η γλώσσα στην οποία
καταγράφηκαν οι πρώτοι κανονισμοί του αθλήματος, παράλληλα με την τεράστια
επιρροή των Αγγλικών σε εμπορικό, τεχνολογικό, επιστημονικό επίπεδο τους
τελευταίους αιώνες (Bergh & Ohlander 2012α). Η επιρροή των Αγγλικών σε διάφορες
‘γλώσσες του ποδοσφαίρου’ ανά τον κόσμο επιβεβαιώνεται και από την ελληνική ΓΠ
καθώς εντοπίζονται σε αυτή αρκετά αγγλικά δάνεια, όπως αυτά που δίνονται στο (1).
(1)

άουτ ‘φάση κατά την οποία η μπάλα βγαίνει έξω από τον αγωνιστικό
χώρο’ (<αγγλ.out)
αράουτ ‘φάση κατά την οποία η μπάλα βγαίνει έξω από τον αγωνιστικό
χώρο από τις πλαϊνές πλευρές’ (<αγγλ.our out)
γκολ ‘επιτυχία που σημειώνει μια ομάδα, όταν η μπάλα περάσει τη
γραμμή της εστίας’ (<αγγλ.goal)
γκολκίπερ ‘ο τερματοφύλακας’ (<αγγλ.goalkeeper)
γκολπόστ ‘τα δοκάρια της εστίας’ (<αγγλ.goalpost)
κόουτς ‘ο προπονητής’ (< αγγλ.coach)
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κόρνερ ‘1. η γωνία του γηπέδου 2. το λάκτισμα από την γωνία του
γηπέδου 3. η ποινή για άουτ από τους αμυνόμενους στην τελική γραμμή
του γηπέδου’ (<αγγλ.corner)
λάιτσμαν ‘ο επόπτης γραμμών, ο βοηθός διαιτητή’ (<αγγλ.linesman)
λόμπα ‘ψηλοκρεμαστή, καμπύλη πάσα ή σουτ η οποία περνάει πάνω από
τον αμυνόμενο’ (<αγγλ.lob)
μαν του μαν ‘αμυντική τακτική κατά την οποίο ο κάθε αμυνόμενος
μαρκάρει αποκλειστικά έναν επιτιθέμενο (<αγγλ.man to man)
μπακ ‘αμυντικός παίκτης, κυρίως πλάγιος’ (<αγγλ.back)
νταμπλ ‘η κατάκτηση δύο τίτλων από την ίδια ομάδα σε μια αγωνιστική
περίοδο’ (<αγγλ.double)
ντέρμπι ‘σημαντικός αγώνας μεταξύ ομάδες της ίδιας πόλης ή ομάδες με
κοντινή βαθμολογία’ (<αγγλ.derby)
όβερλαπ ‘τακτική ανάπτυξης κατά την οποία ο ένας παίκτης δίνει πάσα
σε συμπαίκτη του και στη συνέχεια περνάει πίσω από την πλάτη του
δημιουργώντας χώρο για επίθεση’ (<αγγλ.overlap)
οφσάιτ ‘αντικανονική θέση του επιτιθέμενου ο οποίος δέχεται πάσα από
συμπαίκτη του εβρισκόμενος μεταξύ των δύο τελευταίων αμυνόμενων
της αντίπαλης ομάδας’ (<αγγλ.off said)
πάσα ‘μεταβίβαση της μπάλας σε άλλο παίκτη’ (<αγγλ.pass)
πασέρ ‘ο παίκτης που δίνει πάσα’ (<αγγλ.passer)
πέναλτι ‘1. η παράβαση και η ποινή για αντικανονικό παιχνίδι εντός της
περιοχής 2. η εκτέλεση της ποινής 3. (στον πληθυντικό) διαδικασία που
ακολουθεί ισόπαλης παράτασης ώστε να υπάρξει νικητής (<αγγλ.penalty)
πρέσινγκ ‘αμυντική τακτική κατά την οποία οι αμυνόμενοι ασκούν πίεση
συνεχώς, συνήθως στα 3/4 ή στα 4/4 του γηπέδου (<αγγλ.pressing)
ρέφερι ‘ο διαιτητής’ (<αγγλ.referee)
ριπλέι ‘επαναπροβολή στιγμιότυπου’ (<αγγλ.replay)
σέντερ μπακ ‘κεντρικός αμυντικός’ (<αγγλ.center back)
σέντερ φορ ‘κεντρικός επιθετικός’ (<αγγλ.center for(ward))
σέντρα 1. το εναρκτήριο λάκτισμα μετά από γκολ ή ημίχρονο ή έναρξη
αγώνα 2. το κέντρο του γηπέδου 3. λάκτισμα, κυρίως από τα πλάγια του
γηπέδου, με στόχο κάποιων συμπαίκτη στην αντίπαλη περιοχή’ (<αγγλ.
centr(e))
σκάουτερ 1. ανιχνευτής ταλέντων 2. «κατάσκοπος» αντίπαλων ομάδων
(<αγγλ.scouter)
σκάουτινγκ 1. ανίχνευση ταλέντων 2. «κατασκοπία» αντίπαλων ομάδων
(<αγγλ.scouting)
σκορ ‘το αποτέλεσμα ενός αγώνα’ (<αγγλ.score ή γαλλ.score)
σκόρερ ‘αυτός που πετυχαίνει γκολ’ (<αγγλ.scorer)
σουτ ‘το λάκτισμα της μπάλας με στόχο το γκολ’ (<αγγλ.shoot)
στόπερ ‘κεντρικός αμυντικός’ (<αγγλ.stopper)
στράικερ ‘ο παίκτης, κυρίως ο επιθετικός’ (<αγγλ. striker)
τάκλιν ‘προβολή αμυνόμενου με σκοπό την ανακοπή του αντιπάλου’
(<αγγλ.tackling)
τρίπλα ‘τεχνική κίνηση με την μπάλα με σκοπό την αποφυγή
αντιπάλου’ (<αγγλ. dribbl(e))
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φάουλ ‘1. αντικανονική ενέργεια παίκτη 2. η εκτέλεση της ποινής’
(<αγγλ.foul)
φουλ μπακ ‘πλάγιος αμυντικός ο οποίος καλύπτει όλη την πτέρυγα του
γηπέδου’ (<αγγλ.full back)
χατ τρικ ‘η επίτευξη τριών τερμάτων από τον ίδιο παίκτη σε έναν αγώνα
(<αγγλ.hat trick)
χαφ ‘παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου’ (<αγγλ.half)
χούλιγκαν ‘άτομο που ανήκει σε περιθωριακές ομάδες και που αντιδρά
βίαια και προκλητικά’ (<αγγλ.hooligan)
Λιγότερα είναι τα δάνεια που εντοπίζονται στην ελληνική ΓΠ τα οποία προέρχονται
από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τα Γαλλικά (2), τα Ιταλικά (3) και τα Ισπανικά
(4).
(2)

βολέ ‘χτύπημα της μπάλας πριν αυτή χτυπήσει στο έδαφος’ (<volée)
βολ πλανέ ‘εναέριο σουτ με το σώμα του παίκτη σε πλάγια καθοδική
πορεία’
ντεφορμέ ‘για ομάδα ή παίκτη σε κακή αγωνιστική κατάσταση’
(<déformé)
πλασέ ‘ειδικό έντεχνο χτύπημα της μπάλας, με το εσωτερικό μέρος του
ποδιού’ (<placé)
εξτρέμ ‘παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στα πλάγια της επίθεσης’
(<extremes)
μπλονζόν ‘πέσιμο του τερματοφύλακα με σκοπό να μπλοκάρει ή να
αποκρούσει την μπάλα’ (<plongeon)
παλμαρέ ‘κατάλογος νικητών ή επιτυχιών παίκτη ή ομάδας ή προπονητή’
(<palmarès)
μπαράζ ‘αγώνας μεταξύ δύο ισόβαθμων ομάδων, για πρόκριση σε
επόμενη φάση μιας αθλητικής διοργάνωσης ή άνοδο κατηγορίας’ (<γαλλ.
barrage < αγγλ. barrage)

(3)

κατενάτσιο ‘τρόπος παιχνιδιού ιδιαίτερα αμυντικός’ (<ιταλ. catenaccio)
λίμπερο ‘παίκτης αμυντικός αλλά με ιδιαίτερη ελευθερία κίνησης στο
γήπεδο ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα’ (<libero)
πορτιέρε ‘ο τερματοφύλακας’ (<portiere)

(4)

τσικό ‘τμήματα υποδομής μιας ομάδος’(<chico)
ραμπόνα ‘τεχνικό λάκτισμα με σταύρωμα των ποδιών’ (< rabona)
πορτιέρο ‘τερματοφύλακας’ (<porter)
γκολεαδόρ ‘σκόρερ’ (<goleador)

Βεβαίως, στον κατάλογο των δάνειων λέξεων θα μπορούσαν να προστεθούν τα κύρια
ονόματα των παικτών, των προπονητών, των ομάδων, των πρωταθλημάτων (π.χ.
Μπουντεσλίγκα ‘το πρωτάθλημα Γερμανίας’ (< γερμ. Bundesliga), των διοργανώσεων
(π.χ. Μουντιάλ ‘παγκόσμιο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων’ (< ισπ. Mudial), ακόμη και
παρωνύμια ομάδων, τα οποία προκύπτουν από μεταφορές και μετωνυμίες (π.χ ροσονέρι
‘η ομάδα της Μίλαν’ (< ιταλ. rossoneri ‘ερυθρόμαυροι), μπιανκονέρι ‘η ομάδα της
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Γιουβέντους’ (< ιταλ. bianconeri ‘ασπρόμαυροι’), τζιαλομπού ‘η ομάδα της Βερόνα’ (<
ιταλ. gialloblù ‘κιτρινομπλέ’), πάντσερ ‘η εθνική Γερμανίας (< γερμ. Panzer-Division
‘τύπος αεροπλάνου’).

4.1 Τρόποι ενσωμάτωσης δανείων
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσω αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους τα
δάνεια στοιχεία ενσωματώνονται στην ελληνική ΓΠ. Αρχικά, θα συζητήσω περιπτώσεις
όπου το δάνειο στοιχείο εισέρχεται στη ΓΠ χωρίς να λάβει πραγματωμένο κλιτικό
επίθημα αλλά λαμβάνοντας γένος. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω περιπτώσεις δανείων
τα οποία εντάσσονται σε κλιτικές τάξεις και τέλος περιπτώσεις δανείων τα οποία
ενσωματώνονται με τη χρήση ενσωματωτή (integrator).
4.1.1 Ενσωμάτωση χωρίς τη χρήση πραγματωμένου κλιτικού επιθήματος
Η ενσωμάτωση χωρίς τη χρήση πραγματωμένου κλιτικού επιθήματος περιλαμβάνει
ονοματικά δάνεια τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποια κλιτική τάξη. Το φαινόμενο
αυτό υπογραμμίζεται από τη Χριστοφίδου (2003: 106) ως μια τάση της ελληνικής
γλώσσας. Τα παραδείγματα του (5) ανήκουν στην ομάδα των δανείων της ΓΠ και
ενσωματώνονται χωρίς τη χρήση πραγματωμένου κλιτικού επιθήματος.
(5)

άουτ, αράουτ, γκολ, σκορ, κόρνερ, πέναλτι, γκολκίπερ, γκολπόστ,
κόουτς, μαν του μαν, μπακ, ντέρμπι, όβερλαπ, οφσάιτ, πασέρ, πρέσινγκ,
ρέφερι, σέντερ μπακ, σέντερ φορ, σκάουτερ, σκάουτινγκ, σκόρερ, σουτ,
στόπερ, στράικερ, τάκλιν, φάουλ, φουλ μπακ, χατ τρικ, χαφ, χούλιγκαν,
νταμπλ, βολέ βολ πλανέ, εξτρέμ, μπλονζόν, παλμαρέ, κατενάτσιο,
πορτιέρε, λίμπερο, τσικό, γκολεαδόρ, πορτιέρο, ντεφορμέ, λάιτσμαν,
ριπλέι

Καμία από τις περιπτώσεις του (5) δεν εμφανίζει πραγματωμένο κλιτικό επίθημα,
ωστόσο όλες μαρκάρονται ως προς την τιμή του γένους και της γραμματικής
κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα παραδείγματα του (5) ανήκουν στην κατηγορία
των ουσιαστικών εκτός από το ντεφορμέ το οποίο ανήκει στα επίθετα. Παράλληλα, όλα
λαμβάνουν γένος, ακόμη και περιπτώσεις φραστικών δομών για τη γλώσσα-πηγή, όπως
το man to man, το οποίο στη ΓΠ ουσιαστικοποιείται και μαρκάρεται με το ουδέτερο
γένος. Με την ίδια τιμή γένους μαρκάρονται και τα άουτ, αράουτ, γκολ, σκορ, κόρνερ,
πέναλτι, γκολπόστ, ντέρμπι, όβερλαπ, οφσάιτ, πρέσινγκ, σκάουτινγκ, σουτ, τάκλιν, φάουλ,
ριπλέι, παλμαρέ, μπλονζόν, βολ πλανέ, βολέ, νταμπλ, χατ τρικ, χαφ, κατενάτσιο, τσικό.
Αρσενικού (ή θηλυκού σπανιότερα, ανάλογα με το αν αναφέρεται σε άντρα ή γυναίκα)
γένους είναι τα γκολκίπερ, κόουτς, λάιτσμαν, πασέρ, ρέφερι, σκόρερ, σκάουτερ, στράικερ,
χούλιγκαν, πορτιέρε, γκολεαδόρ, πορτιέρο. Κάποια δάνεια εμφανίζουν δύο τιμές γένους
όπως τα μπακ σέντερ μπακ, σέντερ φορ, στόπερ, φουλ μπακ, εξτρέμ, λίμπερο τα οποία
εμφανίζονται ως αρσενικά ή ουδέτερα, ενδεχομένως για σημασιολογικούς λόγους
καθώς αναφέρονται στη θέση αλλά και στα άτομα που αγωνίζονται σε αυτή μέσα στο
γήπεδο (βλ. Ralli, Gkiouleka & Makri 2015). Τέλος, τα περισσότερα από τα δάνεια
αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται σε ενικό και πληθυντικό αριθμό, ενώ κάποια
εμφανίζουν μόνο ενικό (π.χ. το πρέσινγκ, το σκάουτινγκ, το μαν του μαν) ή μόνο
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πληθυντικό (π.χ. τα τσικό, τα γκολπόστ, τα ρεφλέξ) πιθανώς για σημασιολογικούς
λόγους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν κάποια δάνεια τα οποία εμφανίζουν παραγωγικά
επιθήματα της γλώσσας-πηγής. Για παράδειγμα, τα σκόρερ, τάκλιν, πρέσινγκ, σκάουτερ,
γκολκίπερ, πασέρ, στράικερ, πορτιέρε, γκολεαδόρ, πορτιέρο φέρουν παραγωγικά
επιθήματα της γλώσσας από την οποία προέρχονται (π.χ. -er, -ador).
Σύμφωνα με τους Wichmann & Wohlgemuth (2008: 99), ο τρόπος εισαγωγής των
παραπάνω παραδειγμάτων της ΓΠ ονομάζεται άμεση εισαγωγή καθώς παρατηρείται
μόνο μεταφορά στοιχείων με φωνολογικές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, όπως είδαμε
εκτός από τις φωνολογικές αλλαγές τα δάνεια στοιχεία λαμβάνουν τιμή γένους και
γραμματική κατηγορία. H διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως στοιχειώδη ενσωμάτωση
(primary integration) (Poplack & Sankoff 1984, Filipović 1981, 1995) καθώς πρόκειται
για ονοματικά δάνεια τα οποία εμφανίζουν ακλισία, χωρίς να εντάσσονται σε κάποια
από τις γνωστές κλιτικές τάξεις της ΚΝΕ. Ωστόσο, όπως θα δείξω στη συνέχεια παρά
το γεγονός πως τα δάνεια αυτής της κατηγορίας δεν εμφανίζουν πραγματωμένο κλιτικό
επίθημα σε κάποιες περιπτώσεις συμμετέχουν σε άλλες μορφολογικές διαδικασίες,
όπως η παραγωγή και η σύνθεση (βλ. ενότητα 4.2).
4.1.2 Ενσωμάτωση με την ένταξη σε κλιτική τάξη
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δάνεια τα οποία προσαρμόζονται στις κλιτικές τάξεις
της KNE και εμφανίζουν πραγματωμένα κλιτικά επιθήματα (σχετικά με τις κλιτικές
τάξεις βλ. Ράλλη 2005). Ας δούμε τα παραδείγματα του (6).
(6)

α. πάσα, λόμπα, σέντρα, τρίπλα/ντρίμπλα, ραμπόνα
β. χουλιγκάνι

Τα δάνεια του (6α) φέρουν την τιμή γένους ‘θηλυκό’ και ανήκουν όλα στη ΚΤ3,
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ονομάτων που προτείνεται από τη Ράλλη
(2005). Για παράδειγμα, το κλιτικό παράδειγμα της πάσας είναι το ακόλουθο:
(7)

Ενικός
Ον. πάσα
Γεν. πάσα-ς
Αιτ. πάσα

Πληθυντικός
πάσ-ες
πασ-ών
πάσ-ες

Το χουλιγκάνι (6β) αν και φαίνεται ως μια περίπτωση ενσωμάτωσης με ένταξη σε
κλιτική τάξη μάλλον πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Το χουλιγκάνι θεωρώ πως
δημιουργήθηκε από το δάνειο (ο) χούλιγκαν με αλλαγή γένους προκειμένου να λάβει
μειωτική σημασία (πρβ. Π.Α.Ο.Κ < παόκι/παόκια).
4.1.3 Ενσωμάτωση με χρήση ενσωματωτή
Μία άλλη ομάδα δανείων ενσωματώνονται στην ελληνική ΓΠ με τη βοήθεια ενός
ενσωματωτή (integrator). Ας δούμε τα παραδείγματα του (8).
(8)

α. τζαρτζάρω ‘μαρκάρω αντίπαλο με το σώμα, ώμο με ώμο’ (<αγγλ. charge)
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β. μαρκάρω ‘παρακολουθώ από κοντά κάποιον παίκτη και παρεμποδίζω τις
κινήσεις του’ (<αγγλ. mark ή ιταλ. marcar(e) ‘σημάδι/σημαδεύω’)
γ. ρολάρω ‘αποκτώ ροή, ρυθμό στο παιχνίδι (για ομάδα ή παίκτη)’ (<αγγλ.
roll ή ιταλ. rollar(e) ‘περιστρέφομαι’)
Στο (8α) εντοπίζεται η χαρακτηριστικότερη περίπτωση ενσωμάτωσης δανείου με τη
χρήση ενσωματωτή και πιο συγκεκριμένα ενός ρηματοποιητή, του -αρ(ω). Το αγγλικό
ρήμα charge ενσωματώνεται στην ελληνική ΓΠ με τη χρήση του παραγωγικού
επιθήματος -αρ(ω) δημιουργώντας τον τύπο τζαρτζάρω, ο οποίος λαμβάνει κλίση και
ανήκει στην ΚΤ1 (Ράλλη 2005). Η χρήση του ρηματοποιητή -αρ(ω) δεν μπορεί να
θεωρηθεί τυχαία καθώς το συγκεκριμένο επίθημα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό με βάσεις
οι οποίες προέρχονται από ευρωπαϊκές γλώσσες (Ράλλη 2005: 90-92˙ Ευθυμίου 2013).
Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως περιπτώσεις όπως αυτή του (7α) δεν θα πρέπει
να θεωρούνται περιπτώσεις παράγωγων λέξεων. Ο λόγος είναι πως για να υπάρξει
μορφολογική παραγωγή θα πρέπει να υπάρχει η βάση του παράγωγου στη γλώσσαστόχο. Στο τζαρτζάρω, για παράδειγμα, το τζαρτζ- δεν μπορεί να θεωρηθεί βάση του
σχηματισμού καθώς δεν υπάρχει μόρφημα *τζαρτζ- στην ΚΝΕ ή στη ΓΠ ώστε να
θεωρηθεί βάση ενός παράγωγου.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε πως ενσωματώνονται και οι
περιπτώσεις (8β) και (8γ), ωστόσο ίσως πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις. Τα
(8β) και (8γ) ενδέχεται να εισήλθαν στην ελληνική ΓΠ1 από τα Ιταλικά καθώς
υπάρχουν τα αντίστοιχα ιταλικά ρήματα. Σε αυτή την περίπτωση τα μαρκάρω, ρολάρω
ενσωματώθηκαν με τη χρήση πραγματωμένου κλιτικού επιθήματος. Για την περίπτωση
του ρολάρω και οι δύο αναλύσεις φαίνονται πιθανές. Σε σημασιολογικό επίπεδο δεν
μπορεί να δοθεί ακριβέστερη απάντηση καθώς το αγγλικό roll και το ιταλικό rollar(e)
σημαίνουν το ίδιο. Στην περίπτωση του μαρκάρω η ανάλυση που προβλέπει τη χρήση
ρηματοποιητή ίσως είναι ακριβέστερη καθώς σε σημασιολογικό επίπεδο το ρήμα
μαρκάρω της ελληνικής ΓΠ σημαίνει ό,τι και το ρήμα mark των Αγγλικών, λόγω
ιστορικότητας σχετικά με το άθλημα, αν και στα Ιταλικά υπάρχει αυτή η σημασία.

4.2 Δάνεια στοιχεία σε μορφολογικές διαδικασίες
Στις προηγούμενες ενότητες συζήτησα την ενσωμάτωση δανείων εστιάζοντας κυρίως
στη μορφολογική διαδικασία της κλίσης. Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθώ με τα
δάνεια στοιχεία της ΓΠ τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο βασικές μορφολογικές
διαδικασίες, την παραγωγή και τη σύνθεση.
Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005: 138), ως παραγωγή ορίζεται η διαδικασία δημιουργίας
νέων λέξεων, συνήθως με το συνδυασμό θέματος και παραγωγικού προσφύματος. Ας
δούμε τα παραδείγματα του (9) με παράγωγες λέξεις της ΓΠ στις οποίες οι βάσεις είναι
δάνεια στοιχεία και συνδυάζονται με διάφορα παραγωγικά προσφύματα.
(9)

α. γκολ < γκολάκι, γκολάρα, γκολτζής,
μαν του μαν < μαντουμαδόρος
μπακ < μπακάρα, μπακάκι
ματς < ματσάρα, ματσάκι

Αν εισήλθαν πρώτα στην ΚΝΕ και μετά στην ελληνική ΓΠ θα πρέπει να θεωρηθούν ως
εσωτερικά δάνεια από την ΚΝΕ προς τη ΓΠ.
1
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ντέρμπι < ντερμπάρα, ντερμπάκι
πέναλτι < πεναλτάκι, πεναλτάρα, πεναλτάκιας, πεναλτίστας
σέντερ φορ < σεντρεφοράς
φάουλ < φαουλάκι, φαουλάρα
χαφ < χαφάρα, χαφάκι
πάσα2 < πασαδόρος
πλασέ < πλασεδάκι, πλασεδάρα, πλασάρω
σέντρα < σεντράρω
τρίπλα < τριπλάρω
τζαρτζάρω < τζαρτζάρισμα
σουτ < σουτάρα, σουτάκι, σουτάρω
κόουτς < κοουτσάρω < κουτσάρισμα
σκορ < σκοράρω < σκοράρισμα
νταμπλ < νταμπλούχος
χούλιγκαν < χουλιγκάνικος
μουντιάλ < μουντιαλικός
β. στοπ < στοπάρω
σούπερ < σουπεράς
Στις περιπτώσεις του (9α) εντοπίζονται τρεις ομάδες παράγωγων βάσει της δομής και
της σημασίας τους. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από παράγωγα τα οποία ανήκουν στην
αξιολογική μορφολογία. Δηλαδή, αποτελείται από μεγεθυντικά (π.χ. γκολάρα, μπακάρα,
χαφάρα, πεναλτάρα, ματσάρα, ντερμπάρα) και υποκοριστικά (π.χ. ματσάκι, πεναλτάκι,
σουτάκι, πλασεδάκι, γκολάκι, ματσάκι). Τα παραγωγικά επιθήματα που εντοπίζονται σε
αυτή την ομάδα είναι το -αρα για τα μεγεθυντικά (π.χ. γκολ < γκολ-αρα), το -ακι για τα
υποκοριστικά (π.χ. σουτ < σουτ-ακι) αλλά και το -άκια(ς) στην περίπτωση του
πεναλτάκιας.
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από ρηματικά παράγωγα. Πιο συγκεκριμένα,
πρόκειται για παράγωγα ρήματα από ουσιαστικά (π.χ. τρίπλα < τριπλάρω, σέντρα <
σεντράρω, σουτ < σουτάρω) και ουσιαστικά τα οποία παράγονται από ρηματικές βάσεις
(π.χ. τζαρτζάρω < τζαρτζάρισμα, κοουτσάρω < κοουτσάρισμα, σκοράρω < σκοράρισμα).
Η τρίτη ομάδα αποτελείται από παράγωγα της κατηγορίας των επαγγελματικών
ουσιαστικών. Σε αυτήν ανήκουν τα ουσιαστικά γκολτζής, σεντρεφοράς, πεναλτίστας,
πασαδόρος, μαντουμαδόρος του (9α). Τα παραγωγικά επιθήματα που εντοπίζονται είναι
τα -τζη(ς), -α(ς), -ιστα(ς) και -αδόρ(ος). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του
γκολτζής όπου συνυπάρχουν το αγγλικό δάνειο στοιχείο γκολ και το δάνειο τουρκικό
παραγωγικό επίθημα -τζη(ς).
Ακόμη, ενδιαφέρουσες είναι οι περιπτώσεις του νταμπλούχος, όπου συνδυάζεται μια
δάνεια βάση με ένα επίθημα με το χαρακτηριστικό [+λόγιο], αλλά και των
χουλιγκάνικος και μουντιαλικός, τα οποία είναι τα μοναδικά παράγωγα της κατηγορίας
του επιθέτου στο υπό εξέταση υλικό.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό λεξικό του Τριανταφυλλίδη η λέξη πάσα αποτελεί αναδρομικό
σχηματισμό από το ρήμα πασάρω (<ιταλ. passer(e)) σε συνάρτηση με την αγγλική λέξη pass.
Ενώ, το πασαδόρος ίσως αποτελεί δάνειο από τη γλώσσα του βόλεϊ προς τη ΓΠ.
2
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Οι περιπτώσεις του (9β) εμφανίζουν την ιδιαιτερότητα πως οι βάσεις τους
αποτελούν εσωτερικά δάνεια από την ΚΝΕ προς τη ΓΠ αν και τα παράγωγα στοπάρω
και σουπεράς δημιουργούνται στο πλαίσιο της ΓΠ. Το ρήμα στοπάρω παράγεται με το
συνδυασμό της βάσης στοπ- και του παραγωγικού επιθήματος -αρ(ω) και περιγράφει
την ενέργεια ελέγχου της μπάλας, συνώνυμη με εκείνη του κοντρολάρω. Το ουσιαστικό
σουπεράς παράγεται από τη βάση σουπερ- και το παραγωγικό επίθημα -α(ς) και
χρησιμοποιείται για το μέλος του συνδέσμου φιλάθλων του Άρη Θεσσαλονίκης Super
3.
Δάνεια στοιχεία εντοπίζονται και σε σύνθετα της ΓΠ (βλ. Παπαναγιώτου &
Ανδρέου 2016 σχετικά με τη σύνθεση στην ελληνική ΓΠ), όπως αυτά του (10).
(10)

χασογκόλης ‘αυτός που αποτυγχάνει συχνά να βάλει γκολ’
αυτογκόλ ‘γκολ από παίκτη στην εστία της δικής του ομάδας’
αρχισκόρερ ‘αυτός που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ σε συγχρονικό
ή διαχρονικό επίπεδο κάποιας διοργάνωσης’
ξανασεντράρω ‘επιχειρώ ξανά σέντρα’
ξανασουτάρω ‘επιχειρώ ξανά σουτ’
ποδοβόλεϊ ‘παιχνίδι προπόνησης το οποίο μοιάζει με το βόλεϊ αλλά
παίζεται με τα πόδια’
μπακότερμα ‘χαρακτηρισμός για τερματοφύλακα ο οποίος παίζει και ως
αμυντικός μακριά από την εστία του’

Στα παραδείγματα του (10) τα δάνεια στοιχεία (γκολ, σκόρερ, σεντράρω, σουτάρω,
βόλεϊ) συμμετέχουν στη σύνθεση ως δεύτερα συστατικά, εκτός από το μπακότερμα
όπου το δάνειο στοιχείο είναι πρώτο συστατικό. Τα χασογκόλης, αυτογκόλ, αρχισκόρερ,
ποδοβόλεϊ, μπακότερμα ανήκουν στην κατηγορία των ουσιαστικών ενώ τα
ξανασουτάρω και ξανασεντράρω στην κατηγορία των ρημάτων. Όλα τα παραδείγματα
του (10) ανήκουν στα ενδοκεντρικά σύνθετα εκτός από το χασογκόλης το οποίο είναι
εξωκεντρικό σύνθετο. Στην περίπτωση του ποδοβόλεϊ η λέξη βόλεϊ (< αγγλ. volleyball)
προέρχεται από ευρύτερο λεξιλόγιο του αθλητισμού, ωστόσο το σύνθετο δημιουργείται
στο πλαίσιο της ΓΠ3 και λαμβάνει σημασία διαφορετική από την αρχική του.
Εκτός από τις αμιγώς μορφολογικές διαδικασίες με τις οποίες ασχολήθηκα ως τώρα,
θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συζητήσω εν συντομία για δάνεια στοιχεία της ΓΠ τα
οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες στα όρια της φωνολογίας και της μορφολογίας
(σύμφυρση) και της μορφολογίας και της σύνταξης (φραστικά σύνθετα, ειδικές
ονοματικές φράσεις).
Το φαινόμενο της ύπαρξης ονοματικών δομών με ιδιαίτερες μορφολογικές και
συντακτικές ιδιότητες έχει μελετηθεί αρκετά στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986˙ Ralli & Stavrou 1998˙ Koliopoulou 2009˙ Booij 2009˙
Ralli 2013) αλλά και ειδικότερα στην ελληνική ΓΠ (Παπαναγιώτου 2015). Στο (11)
παραθέτω περιπτώσεις φραστικών συνθέτων και ειδικών ονοματικών φράσεων από την
ΓΠ, στις οποίες υπάρχουν δάνεια στοιχεία.

Το φαινόμενο του δανεισμού στοιχείων από άλλα αθλήματα από την ελληνική ΓΠ δεν είναι
σπάνιο καθώς εκτός από την περίπτωση του βόλεϊ, εντοπίζονται και άλλες περιπτώσεις όπως το
φουνταριστός από τη γλώσσα της υδατοσφαίριση, το ριμπάουντ, την ασίστ και το τρανσμίσιον από
τη γλώσσα του μπάσκετ.
3
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(11)

ντέρμπι κορυφής ‘σημαντικός αγώνας ομάδων των πρώτων θέσεων της
βαθμολογικής κατάταξης’
επαγγελματικό φάουλ ‘εσκεμμένο φάουλ με κόσμιο τρόπο’
γκολ ποίημα ‘όμορφο γκολ’
σουτ κεραυνός ‘δυνατό ξαφνικό σουτ’
ματς φωτιά ‘αγώνας με έντονο ενδιαφέρον’
πέναλτι μαρς ‘κραυγαλέο πέναλτι’
πέναλτι μαϊμού ‘ανύπαρκτο πέναλτι’
σέντρα σουτ ‘λάκτισμα το οποίο μπορεί να είναι σέντρα ή να καταλήξει
σε σουτ’

Στις περισσότερες περιπτώσεις του (11) το δάνειο στοιχείο βρίσκεται στα αριστερά των
δομών εκτός από το επαγγελματικό φάουλ όπου αυτό βρίσκεται στα δεξιά, ενώ στα
σέντρα σουτ και πέναλτι μαρς και τα δύο στοιχεία είναι δάνεια. Ακόμη, τα δάνεια
στοιχεία αποτελούν κεφαλές των δομών στις οποίες συμμετέχουν σε όλα τα
παραδείγματα του (11)4. Το ντέρμπι κορυφής ανήκει στην κατηγορία των φραστικών
συνθέτων ενώ το επαγγελματικό φάουλ ανήκει στις ενδιάμεσες δομές (Ralli & Stavrou
1998). Τα υπόλοιπα παραδείγματα ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών ονοματικών
φράσεων (Ράλλη 2005, Ralli 2013) και χαρακτηρίζονται από χαλαρή δομική συνοχή
(π.χ. πέναλτι μαρς- μαρς πέναλτι, πέναλτι μαϊμού- μαϊμού πέναλτι).
Παράλληλα, περιπτώσεις συμφυρμών με δάνεια στοιχεία δεν βρέθηκαν 5 στο υπό
εξέταση υλικό, εκτός από την περίπτωση του βούρλιγκανς (βουρλίζομαι + χούλιγκανς)
το οποίο είναι όνομα συνδέσμου φιλάθλων της ομάδας της Κέρκυρας.
Τέλος, το δάνειο στοιχείο γκολ εντοπίζεται σε αναλογικούς σχηματισμούς της ΓΠ
(π.χ. Μητρογκολ < Μήτρογλου + γκολ, Τοτσεγκόλ < Τοτσέ + γκολ, Μπρεσεγκολ<
Μπρέσεβιτς + γκολ), οι οποίοι δημιουργούνται βάσει του προτύπου Μπατιγκόλ,
παρωνύμιου του ποδοσφαιριστή Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και χρησιμοποιούνται για το
χαρακτηρισμό δεινών σκόρερ.

5. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η θέση των Pavić (2008), Bergh & Ohlander (2012β) σχετικά με την
επιρροή των Αγγλικών στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα
της ελληνικής ΓΠ καθώς ένας σημαντικός αριθμός δανείων προέρχονται από τα
Αγγλικά, ενώ λιγότερα από τα Ισπανικά, Ιταλικά και Γαλλικά. Τα περισσότερα
εξωτερικά δάνεια της ΓΠ ενσωματώνονται χωρίς πραγματωμένο κλιτικό επίθημα (π.χ.
γκολ, πέναλτι), ενώ λιγότερες είναι οι περιπτώσεις ενσωμάτωσης με ένταξη σε κλιτική
τάξη (π.χ. λόμπα, πάσα) ή με χρήση στοιχείου ενσωμάτωσης (π.χ. τζατζάρω). Δάνεια
στοιχεία εντοπίστηκαν σε μορφολογικές διαδικασίες όπως η παραγωγή (π.χ. γκολάρα,
Στην περίπτωση του σέντρα σουτ θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως τα συστατικά του
σχηματισμού εμφανίζουν σχέσης υπόταξης, ωστόσο σημασιολογικά φαίνεται το πρώτο συστατικό
να είναι πιο σημαντικό από το δεύτερο. Με άλλα λόγια, μια σέντρα σουτ είναι συνήθως μια
σέντρα που γίνεται σουτ και όχι ένα σουτ που μετατρέπεται σε σέντρα. Στην περίπτωση του
πέναλτι μαρς το πέναλτι είναι η κεφαλή του σχηματισμού.
5 Αρκετοί είναι, ωστόσο, οι συμφυρμοί με συστατικό ένα ξένο κύριο όνομα (π.χ. γιαουρτάδο <
γιαούρτι + Ουρτάδο, αποτυχιμένεθ < αποτυχημένος + Χιμένεθ).
4
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σουτάκι) και η σύνθεση (π.χ. χασογκόλης, ποδοβόλεϊ) αλλά και σε φραστικά σύνθετα
(π.χ. ντέρμπι κορυφής) ειδικές ονοματικές φράσεις (π.χ. πέναλτι μαϊμού) και
αναλογικούς σχηματισμούς (π.χ. Μητρογκόλ). Βάσει της ανάλυσης των τρόπων
ενσωμάτωσης που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία εξάγεται το συμπέρασμα πως
αυτοί δεν είναι ιεραρχημένοι και πως τα δάνεια στοιχεία μπορούν να συμμετέχουν σε
διάφορες διαδικασίες ακόμη και αν δεν έχουν λάβει πραγματωμένο κλιτικό επίθημα
(π.χ. γκολ < γκολτζής, γκολάκι, χασογκόλης, Μητρογκόλ).
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship of implicit learning of
grammatical rules and executive control. The performance of monolinguals was compared
to that of bilinguals, since the latter have been found to have superior executive control, at
least in terms of inhibition. Fifty-seven participants, Greek monolinguals or Greek
advanced second language learners of English in Greece and the UK were tested. A
modified Simon task, such that its trials occurred in an order predetermined by an artificial
grammar, was used to test implicit learning and the different types of knowledge that could
be extracted by different language groups. All participants showed evidence of implicit
learning for the congruent trials, while the bilingual groups, especially the one in the UK,
were also relatively successful with the incongruent trials. The results show that implicit
learning of grammatical rules is possible, and especially so by bilinguals, who were more
successful with the more cognitively demanding incongruent trials.

Keywords: bilingualism, executive control, implicit learning, artificial grammar.

1. Introduction
This study will explore bilingualism, the ability to speak two languages at a native or
near-native level, and the ways it affects cognition. Extensive research in the past two
decades has found bilingualism to positively influence neuroplasticity and executive
control, especially where inhibition is concerned (e.g. Bialystok, 2001; Bialystok, Craik
& Luk, 2008; Bialystok & Viswanathan, 2009; Luk, DeSa & Bialystok, 2011). This
advantage will be considered in relation to implicit learning and non-conscious
processing.

1.1 Bilingualism and executive control
Executive control, as understood in bilingualism literature, largely corresponds to the
“central executive” part of working memory, as theorised by Baddeley and Wilson
(1986). In this paradigm, the executive control is a supervisory system that directs the two
“slave” systems of working memory: the visuospatial sketchpad and the phonological
loop. In an influential article Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter, and Wager
(2000) described what are thought to be the three major components of the executive
control system: shifting, updating, and inhibition. Shifting relates to the ability to switch
between, updating refers to the updating of existing working memory representations as
a result of new information, and, lastly, inhibition, which is the most relevant component
here, refers to the inhibition of “prepotent responses” (Miyake et al., 2000: 49).
Proceedings of PICGL4

74 | Eirini Zormpa & James Douglas Saddy

A number of articles have associated bilingualism with executive control benefits.
Adesope, Lavin, Thompson, and Ungerleider (2010) reviewed 63 studies examining the
cognitive correlates of bilingualism and concluded that reported benefits for attention
control, learning processes, and abstract and symbolic representation are well grounded.
The origin of these advantages remains unclear, although research has provided potential
explanations. These often rely on the finding that a language, once learned, cannot be
“switched off”, meaning that both of a bilingual's languages are activated to some extent
at any given moment (e.g. Dijkstra & van Heuven 1998; Marian & Spivey, 2003). To
avoid errors in lexical selection, bilinguals need to suppress one of their languages, and
practice of this behaviour makes them more efficient in inhibitory control. Alternatively,
language switching, and the fine balance between languages this requires, may be the key
to this advantage (Kroll, Dussias, Bogulski, & Valdes Kroff 2012). Whichever the basis
for this advantage, two important and interconnected factors that contribute to it are age
of acquisition (Luk et al. 2011), and experience with each language (Marian, Blumenfeld,
& Kaushanskaya 2007). The individual contribution of each factor is difficult to establish
as, the earlier a language is learned, the longer it is practised. The more a linguistic
behaviour is inhibited, the better this behaviour is learned, which, in turn, results in more
effective inhibitory control. This then is manifest not only in language, but also in nonlinguistic behaviours.
Evidence for this comes from various cognitive tests, the ones more pertinent to this
study being those assessing inhibition and facilitation in conflict resolution. The three
most widely used tasks of this type are the Stroop, the Simon, and the Eriksen flanker
tasks. In the Simon task, a variation of which was used in this study, participants are
presented with one square in each trial and are asked to press a key depending on the
colour of the square. This may be in one of two colours, each associated with a left-hand
response or a right-hand response. It has been found that the location of the squares,
although irrelevant to the task, leads to slower reaction times when not compatible with
the laterality of the response (Simon & Rudell 1967). The Simon task was selected
because in it the conflict arises from a task-irrelevant feature of the stimulus, unlike in,
for example the Stroop task where the incongruence is semantic, which complicates the
identification of the mechanisms that cause conflict to arise (Hommel 2011). Another
advantage of the Simon task is that it is a non-linguistic task, as bilinguals typically
experience slower lexical access (Bialystok et al. 2008). This is problematic for tasks
testing inhibition as slower reactions times can be attributed to the speed of conflict
resolution or of lexical access.

1.2 Implicit learning and executive control
Normally in the type of task described above, the order of the congruent and incongruent
trials is random. This study will explore what happens when the trials, unbeknownst to
the participants, appear in an order predicted by a deterministic grammar. This is a
common way to test implicit learning, which has been explained by Deroost,
Vandenbossche, Zeischka, Coomans and Soetens (2012) as a “fast and effortless
associative learning mode” that allows us “to extract structural regularity from the
environment without intention, conscious monitoring, and sometimes even awareness of
the learning content/process” (p. 1244). What has been observed in studies using fixed
sequences is that participants, having learned the embedded pattern, can predict the
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upcoming trials, which is captured by progressively faster reaction times. This effect is
reversed when a random order is introduced, i.e. participants decelerate when their
expectations about the trial order are not being met (e.g. Hoffman, Martin, & Schilling
2003). Extensive research on implicit learning has provided evidence that participants are
quick to learn such sequences successfully. Performance in these tasks can be affected
by, for instance, frequency (Tubau, Hommel, & López-Moliner 2007) and order of
transition probability (Remillard & Clark 2001).
Traditionally, implicit learning has been contrasted to executive control, as the former
is commonly associated with unconscious processes and the latter with conscious actions
that demand attention. Some researchers, however, have explored the relationship
between executive control and non-conscious learning with interesting findings.
Tubau, Hommel, and López-Moliner (2007) distinguish between stimulus-based and
plan-based control and associate each with different types of learning. They suggest that
stimulus-based responses do not require conscious action, unlike plan-based responses
that are the result of willed action. One of the few studies that used implicit learning in a
task containing incongruent trials to explore its relationship with executive control was
conducted by Deroost et al. (2012). The authors used a sequenced Stroop task to compare
control-based learning and learning-based control. The former predicts that the higher
demands of the task on executive control will lead to more effective use of the information
available, like trial sequence, while the latter predicts that learning a sequence will
enhance conflict resolution. The results showed that conflict did not enhance implicit
learning nor did implicit learning reduce conflict, rather more conflict made participants
more aware of the sequences of the trials.

1.3 The present study
The focus of this study is the relationship between implicit learning and executive control.
The Simon task was chosen to avoid confounds caused by semantics and speed of lexical
access. Unlike in the Deroost et al. (2012) study, the amount of conflict is not
manipulated, although inhibitory control may vary between groups. Importantly, the
order of the trials in this study relies on the rules of an artificial grammar, not a sequence.
Even though participants are not expected to learn these rules explicitly, they are expected
to use their experience to predict upcoming trials. This means that they will become
progressively faster for the blocks that follow the rules of this grammar, but will slow
down when encountering a random sequence. Bilinguals may exhibit greater gains for the
incongruent trials.

2. Methods
2.1 Participants
Fifty-seven participants divided in three groups, one of monolinguals and two of
advanced second language learners, were recruited for this study. None had been
diagnosed as dyslexic and they all had normal or corrected-to-normal vision. The native
language of all participants was Greek. The division of bilinguals in two groups was for
the purposes of a different study that was run concurrently and no difference between
these two groups was expected.
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The monolingual group consisted of 20 participants (7 males, 13 females) with an
average age of 23.65 (2.43). Complete monolinguals of comparable SES are difficult to
find in the Greek population as English and third language courses are compulsory in
secondary education. The monolingual group had a relatively low level of proficiency in
English and had not received any instruction in it for at least 5 years.
Of the 37 bilingual participants, 20 were allocated in the first group and 17 in the
second. The participants from the first group (7 males, 13 females) were all very advanced
learners of English who had received their higher education in English, on average for
4.26 (1.73) years. Due to their studies or work they used English daily. They had a C2
level qualification of English language proficiency, the CPE or ECPE, and considered
themselves to have native-like fluency. The participants from the second bilingual group
(12 males, 5 females) were also advanced learners of English who had been studying or
working in the UK for at least one year. More information can be found on Table 1. The
Bilinguals GR group stands for the bilingual group tested in Greece, and the Bilinguals
UK.

2.2 Materials
The images and conditions for this experiment
can be seen in Picture 1. The images were
100x100 pixels presented against a white
background to the left or right of the screen
depending on the condition. There were four
conditions depending on congruency and colour
of the squares. A blue square signalled the
participants to give a right-hand response and
the red square signalled a left-land response.

Picture 1. Materials and conditions
for the modified Simon task

2.3 Procedure
A modified Simon task was used, in which the order of the experimental trials was
determined by the rules of a classic Lindenmayer system. Formally, this is a language
with only two rewriting rules:
i.
ii.

A→B
B → AB

The first four generations of this grammar are illustrated in Picture 2. A sequence was
extracted from a later generation and As were taken to signify a blue square and Bs a red
square. This grammar does not determine which trials are incongruent. So as not to make
these entirely unpredictable, every sixth trial was an incongruent one. The participants
were instructed to press the left Shift key when they saw a red square, and the right Shift
key when they saw a blue square.
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Age

Start of L2
instruction

L2
level

Self-rated
proficiency

Education
in L2

Stay in L2
speaking
country

(up to 10)
Monolinguals

23.65
(2.43)

8.65 (1.4)

B2

5.35 (1.06)

-

Bilinguals GR

23
(1.38)

7 (2.49)

C2

8.25 (1.21)

4.26
(1.72)

0.48 (1.39)

Bilinguals UK

26.12
(2.59)

7.71 (2.49)

C2

7.88 (0.86)

1.59
(1.41)

1.71 (1.3)

Table 1: Participant information. L2 here is always English. Time information is given in years.

Data collection took place in Greece and in
the UK. The participants first gave informed
consent1, after which they filled in a
questionnaire regarding their language
knowledge and use. They then completed the
modified Simon task and a picture-sentence
verification task that is not discussed here.
These were run on an Acer 15.6' laptop using
Picture 2. The first four generations of the grammar
DmDX software.
The experiment started with a practice
round of 8 trials to ensure the participants
remembered which keys they had to press. Each trial started with a fixation cross
presented in the middle of the screen for 500ms. Then a red or blue square was presented
at the left or right part of the screen until a response was given or after 1000ms had passed.
The task consisted of seven blocks. The first block consisted of 72 trials following a
random sequence to allow participants to become accustomed to the task. The following
5 blocks were the experimental blocks and the trial order followed the grammar rules.
Each block consisted of 120 trials. The seventh and final block consisted of 108 trials in
a random sequence. This was essential in ensuring that any performance improvement
was the result of grammar learning and not of practice. The participants could take a short
break at the end of the fourth block, approximately half-way through the task. This task
lasted approximately 25 minutes.

2.4 Data analysis
The data were grouped by congruency and predictability. Analyses were run to test
performance over time and for different groups. Measures of reaction times (RTs) are in
1

The information sheet and consent form were translated in Greek for use with the Greek
monolingual population.

78 | Eirini Zormpa & James Douglas Saddy

milliseconds (ms) and of accuracy in percentages. All data, unless otherwise specified,
were ordinal and normally distributive.

3. Results
The main finding is that all participants learned the grammar to some extent: they became
progressively faster in the congruent trials and slowed down for the last block, when the
trial sequence was random. First, the trials were separated as congruent and incongruent
and the accuracy rates and reaction times (RTs) were calculated. The RT results are
displayed in Tables 2 and 3. Reactions to the congruent trials were significantly faster for
all groups in all blocks, demonstrating the Simon effect. This effect was comparable for
all groups, unlike what studies showing a bilingual advantage would expect. Furthermore,
RTs for congruent trials significantly increased from Block 6 to Block 7, meaning that
participants had expectations about upcoming trials at that point and these expectations
were not being met. This was not observed for incongruent trials.
Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

Block 5

Block 6

Block 7

391.07
(45.48)

332.33

339.71
(17.68)

325.97
(21.04)

315.49
(26.66)

309.35
(25.34)

342.82
(32.82)

Bilinguals GR

411.8
(52.38)

365.54
(38.27)

352.59
(39.0)

332.86
(44.2)

318.45
(58.08)

316.36
(47.39)

352.24
(66.35)

Bilinguals UK

400.54
(51.22)

359.76
(42.4)

357.7
(40.77)

346.94
(42.54)

331.01
(38.16)

324.88
(39.91)

353.49
(33.61)

Monolinguals

(24.66)

Table 2. RTs (ms) for congruent trials for all groups, across all blocks

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

Block 5

Block 6

Block 7

Monolinguals

430.88
(36.14)

428.55
(34.49)

444.85
(22.74)

427.94
(21.18)

429.45
(48.82)

423.81
(37.55)

417.74
(36.64)

Bilinguals GR

469.67
(17.41)

475.30
(17.42)

475.62
(31.09)

444.64
(6.72)

427.4
(51.96)

430.89
(74.8)

420.52
(14.09)

Bilinguals UK

466.76
(47.63)

475.99
(47.63)

461.13
(85.81)

461.3
(66.38)

427.90
(14.26)

427.21
(5.914)

428.77
(29.53)

Table 3. RTs (ms) for incongruent trials for all groups, across all blocks

Accuracy was high for all groups, although performance for the incongruent trials was
lower. Consistent with the RT data, accuracy decreases for the last block, in which the
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Accuracy

grammar rules were violated. This was only the case for congruent trials. Accuracy results
for the congruent trials are displayed in Figure 1 .

*

100,00%
95,00%

Monolingual
s

90,00%

BilingualsG
R
Block1 Block2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 Block 7

Figure 1 Accuracy (%) for congruent trials for all groups across all blocks

3.1 Congruency
As reported above, responses to congruent trials exhibited the expected pattern: gradually
decreasing RTs for the experimental blocks (blocks 2-6) and an increase for block 7. The
results from paired samples t-test on the RTs for the congruent trials in Blocks 2 and 6
were as follows:
i.

The monolinguals were significantly faster in Block 6, with mean RT=
309.35 (25.34)) than in Block 2, with mean RT= 332.33 (24.66), t(14) =
2.671, p<0.05.

ii.

The bilingual group in Greece was significantly faster in Block 6, with mean
RT= 316.36 (47.39) than in Block 2, with mean RT = 365.54 (38.28), t(17)
= 4.798, p<0.05. The bilingual group in the UK was also significantly faster
in Block 6, where mean RT = 324.88 (39.91) than in Block 2, where mean
RT = 359.76 (42.4), t(16) = 5.450, p<0.05.

To ensure this was the effect of learning, not practice, paired samples t-tests were run on
the RTs for Blocks 5 and 7.
i.

Monolinguals: t(14) = -2.998, p<0.05. RTs in Block 7 were higher, mean =
342.82 (32.82) than in Block 5, mean = 315.49 (26.66).

ii.

Bilinguals, group in Greece: t(17) = -3.816, p<0.05. RTs in Block 7 were
higher, mean = 352.24 (45.18), than in Block 5, mean = 318.45 (58.08).
Group in the UK: t(16) = -3.853, p<0.05. RTs in Block 7 were higher, mean
= 355.49 (33.61), than in Block 5, mean = 331.01 (38.16).

A paired samples t-test was run on the RTs for the incongruent trials in the same blocks.
i.

For the monolinguals, no statistically significant difference between the
RTs for Blocks 2 and 6 (t(14) = 1.621, p>0.05) or for Blocks 5 and 7 (t(14)
= 0.977, p>0.05) was found.
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ii.

For the bilinguals, a difference was found for the RTs in Blocks 2 and 6.
The results for the group in Greece were as follows: t(17) = 3.251, p<0.05
with RTs in Block 6 being lower (Mean = 430.36 (66.35)) than in Block 2
(Mean = 475.30 (40.42)). The results for the group in the UK were as
follows: t(16) = 4.804, p<0.05) with RTs in Block 6 being smaller (Mean
= 427.9 (50.7)) than in Block 2 (Mean = 475.99 (53.43). No difference was
found for the RTs in Blocks 5 and 7 for either group. This difference was
confirmed with a one-way ANOVA comparing the groups’ performance
for the incongruent trials F(2,47) = 4.020, p<0.05). A Tukey post-hoc test
revealed that the second bilingual group improved more, mean =
48.78(41.87), p = 0.033) than the monolingual group, mean= 4.74(40.58)).
The RTs of the participants on incongruent trials can be seen in Figure 2.
Clearly, the bilingual groups show more improvement, but it is interesting
that their initial reactions were much slower than the monolinguals’.

RTs (ms)

490,00
Monolinguals
440,00

BilingualsGR
BilingualsUK

390,00
Block2

Block 4

Block 6

Figure 2 RTs (ms) for incongruent trials in Blocks 2, 4, and 6 for all groups.

3.2 Predictability of Incongruent Trials
To further explore the type of knowledge being acquired, the trials were also examined
by their predictability. As was described in the Procedure section, the colour of the
squares, and consequently the order of the trials, was determined by the grammar rules
and the frequency of incongruent trials was constant, i.e. every sixth trial was incongruent.
This regularity allows the participants to predict when incongruent trials will occur, but
not which key they needed to press, as this was determined by the colour of the squares.
Because of the structure of the grammar, all trials were preceded by one blue square, two
blue squares, or one red square. In the two latter cases the square colour was entirely
predictable by the preceding squares (two blue squares were always followed by a red
one, and one red square was always followed by a blue one). This, along with the
regularity of the incongruent trials, means that there were two different types of
knowledge participants could extract from the sequence: they could learn these smaller
trial sequences or the grammar rules. Whether the participants learned the shorter
sequences or the actual grammar can be examined in the unpredictable trials. These were
the trials after one blue square (meaning this was preceded by a red square and not another
blue square). The likelihood of one blue square being followed by a red or blue square is
at chance and improvement on these trials suggests that the participant has successfully
acquired the grammar.
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Paired t-tests comparing performance in Blocks 2 and 6 were run separately for each
group and condition. These blocks were selected as the first and last experimental blocks.
For all groups, accuracy for the unpredictable trials, the ones following one blue square,
was lower than for the predictable trials.
a.

Monolinguals. The RTs of this group did not show any improvement in any of
the conditions. This is not surprising, as the previous analysis only showed
improvement with the congruent trials for this group.

b.

Bilinguals. The RTs of the bilingual group in Greece decreased only for the trials
preceded by one red square. These were the easier to predict, as the participants
only needed to remember one of the preceding trials to predict the current one.
There was no difference for the other two conditions. With the bilingual group
in the UK, however, the comparisons for all three types of preceding trials
reached statistical significance. More specifically, for the 1 Blue condition t(16)
= 2.445, p<0.05, with the trials in Block 6 eliciting faster responses
(455.57(27.25)) than the ones in Block 2 (477.89(52.79)). For the 2 Blue
condition t(16) = 2.400, p<0.05 with the trials in Block 6 eliciting faster
responses (418.52(51.71)) than the ones in Block 2 (456.17(59.28)), and for the
1 Red condition t(16) = 3.350, p<0.05 with the responses in Block 6 being faster
(428.49(66.13)) than in Block 2 (481.55(63.48)). These results are shown in
Figure 3.

RTs (ms)

550,00

*

450,00

1 Blue
2 Blues

350,00
250,00
Block 2

Block 3

Block 4

Block 5

Block 6

1 Red

Figure 3 RTs (ms) to predictable/ unpredictable incongruent trials for bilinguals in the UK.

4. Discussion
The aim of this study was to assess whether the rules of a simple grammar can be learned
implicitly and how this interacts with the executive control system. The results suggest
that implicit learning of grammatical rules is indeed successful, but only for situations
where no further attentional control is required. Some of the results also indicate that
bilinguals may be better at acquiring this knowledge even in more demanding situations.
The difference in participants’ performance for congruent and incongruent trials
suggests that two distinct types of learning occurred. Congruent trials place a smaller
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constraint on executive control, which allows participants to react to stimuli while
unconsciously acquiring the grammar. Incongruent trials are more cognitively demanding
and require explicit attention leading participants to develop strategies to respond to them
more efficiently.
It is important to identify these strategies and the different ways in which they were
used by the three groups. The first regularity to be acquired was that the incongruent trials
were always the sixth in a row. Within these incongruent trials, the participants could
learn the rules of the grammar and two easily noticeable sequences based on first and
second-order-transitions probabilities (a red square was followed by a blue square and
two blue squares were followed by a red square). Knowledge of the grammar was
essential to predict the trials following a blue square after a red one. That these trials were
more difficult for the participants was evident in their lower accuracy for them. The
performance of the monolingual group with the incongruent trials did not improve
throughout the experiment. The bilingual group in Greece learned one of the predictable
patterns, that a blue square always follows a red one. The bilingual group in the UK
became faster in all incongruent trials as the task progressed, suggesting they were able
to learn both the predictable patterns and the grammar.
According to this analysis, the bilingual groups, which have enhanced executive
control as has been demonstrated in the literature, exhibited superior learning compared
to the monolingual group. This supports the idea of control-improved learning, deviating
from Deroost et al.'s (2012) results. A finding that this and Deroost et al.’s (2012) study
share is that implicit learning did not improve control – the Simon effect remained robust
throughout the duration of the experimental blocks. This creates an interesting picture.
Bilinguals showed better implicit learning compared to their monolingual peers, but did
not exhibit the well-attested advantage for inhibitory control. That is, implicit learning
and inhibitory control were dissociated in this task.
It should be noted that a positive influence of bilingualism on cognition was detected,
but not on inhibition. A reason for this could be the participants’ age; young adults are at
the peak of their cognitive performance, which may overshadow the effect of
bilingualism. Indeed, all participants performed almost at ceiling, especially for the
congruent trials. There are, however, other studies that have failed to detect a bilingual
advantage for inhibitory control (e.g. Hilchey & Klein 2011; Paap & Greenberg 2013).
In the current study, it is surprising that only one of the bilingual groups showed
improvement for the unpredictable incongruent trials. If this result reflects an actual
difference between the groups, and is not just an effect of the small number of
participants, it raises an interesting question regarding their differences. In terms of
language proficiency, this group had a lower self-reported proficiency, even though they
were comparable to the other group in terms of standardized testing. However, this group
had been living in a country where their L2 was the native language, exposing them to
more and more naturalistic input. No comparison can be made between the relative
significance of proficiency and exposure however, as this was not an original question,
but rather an observation that emerged from a post-hoc examination of the data. The
separation of the bilinguals in distinct groups was not expected to lead to different
observations for this experiment. It should be noted that the bilingual groups were slower
than the monolingual group at the beginning of the experiment and any subsequent
acceleration may be related to their initially slower responses.
This study faced a few limitations. Firstly, the number of participants was relatively
low. Furthermore, the participants in the different groups were similar to each other in the
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sense that they all grew up monolingual and later learned English to various levels of
proficiency. A follow-up study with true monolinguals and simultaneous bilinguals may
provide clearer results. If the differences reported here are replicated, it would be worth
exploring the relationship between bilingualism and implicit learning with neuroimaging
techniques, like EEG or fMRI, to identify differences in processing and perhaps brain
structures involved in learning for different populations.

5. Conclusion
This study aimed to examine the relationship between implicit learning and executive
control in monolingual and bilingual populations. All participants were able to acquire
the rules of a simple grammar in situations that did not demand high attentional control.
Bilingual participants seem to have been more effective in developing strategies to
respond to the more demanding trials in a more effective way. Enhanced executive control
seems to be associated with more successful implicit learning, although this may not
necessarily be related to inhibitory control, as the monolingual and bilingual groups
showed a comparable Simon effect.
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-(I)l / -(I)n morphology in Turkish: Implications
for u-syncretism
Songül Gündoğdu
Muş Alparslan University-Boğaziçi University

Abstract
It has been mostly argued that -(I)l is the passive marker while -(I)n is the reflexive marker in
Turkish; however, based on the various studies in the literature I show that both -(I)l and -(I)n
markers are used not only in the passive and reflexive, but also show up on middle and marked
anticausative verbs in Turkish (Göksel 1993; Dietrich 2003; Balakbabalar 2013; among others).
I argue that these are all unaccusative verbs and they share identical voice morphology - namely
-(I)l /-(I)n-, but this is not the result of an accidental homophony. In line with Embick (2004), I
propose that the morphological syncretism observed on unaccusative verbs (u-syncretism) is
not purely arbitrary but it implies a common structural property at the heart of this
morphological pattern; i.e., -(I)l/-(I)n markers are the byproducts of the lack of an external
argument in syntax. However, all these processes have different syntactico-semantic features
depending on their agentive character. In tandem with Embick (2004) and Alexiadou (2010), I
propose that passives, reflexives and middles have a v head with agentive features [+AG] while
marked anticausatives have a v head without agentive feature [-AG] yielding cause
interpretation. Since reflexivization in Turkish is not a productive process and only a small
number of verbs has reflexive forms with -(I)l /-(I)n, the verb root in reflexives has an abstract
[self] feature thus only those having this feature undergoes reflexivization, which explains why
there are lexicalized reflexive verbs.

Keywords: unaccusativity, passive, reflexive, middle, anticausative, Turkish.

1. Introduction
The current study investigates different types of unaccusative constructions with -(I)l /(I)n marker in Turkish.1 Although it is mostly argued that -(I)l is a passive marker while
-(I)n is a reflexive marker in Turkish, based on the literature I will show that both -(I)l
and -(I)n markers are used in the passive, reflexive, middle and marked anticausative
structures in Turkish. In parallel with Embick (1997, 2004), I will claim that the
appearance of -(I)l/-(I)n markers in these unaccusative constructions is not the result of
an accidental homophony but it is the morphological realization of a sub-structural
property they have in common, namely the lack of external argument.
The structure of the paper is as follows: Section 2 presents the use of -(I)l and -(I)n
markers in Turkish passives, reflexives, middles and anticausatives. Section 3 reviews the
u-syncretism hypothesis of Embick (2004) and its implications for Turkish -(I)l and -(I)n
morphology. Section 4 discusses the syntactic structures each construction lexicalizes
under -(I)l/-(I)n syncretism in this language. Concluding remarks are presented in Section
5.
Note that the capital I stands for /i, ı, u, ü/ depending on the rules of the Turkish Vowel
Harmony (TVH).
1
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2. -(I)l and -(I)n markers in Turkish
It has been previously assumed that -(I)l is the passive morpheme in Turkish and -(I)n is
one of its variants, the occurrence of which is conditioned by the phonological context
(Lewis 1967; Banguoğlu 1974; Adalı 1979; Gencan 1979; Ediskun 1985; Özkaragöz
1986; Ergin 1989; Capritsa et al. 1991; Göksel 1993, 1995, Taneri 1996; Göksel &
Kerslake 2005; Efeoğlu 2011; among others). [-n] appears after vowels while [-In]
attaches to the verb ending in [l]. The allomorph [-Il] is used elsewhere (1).2
(1)

a. yıka-n
wash-PASS
b. bul-un
find-PASS
c. aç-ıl
open-PASS

As for the reflexive morpheme, there is no consensus among researchers, although some
considers only -(I)n morpheme as representing reflexives in Turkish (Lewis 1967;
Banguoğlu 1974; Adalı 1979; Gencan 1979; Ediskun 1985; Capritsa et al. 1991; Göksel
1993, 1995; Özsoy 1999; Göksel & Kerslake 2005; Koşaner 2005), others take both -(I)l
and -(I)n as markers expressing reflexive reading (Ergin 1989; Nakipoğlu-Demiralp
1998; Yücel 1999; Terzi 2000). As the following examples show, both markers are used
in the reflexivization process.
(2)

a. yıka-n
wash-REF
b. döv-ün
beat-REF
c. yor-ul
tire-REF

The general tendency is to assume that passive and reflexive markers are not the same but
they are just homophonous so the grammar must list them as minimal pairs separately.
For instance, Capritsa et al. (1991), and Göksel (1993, 1995) propose that there are two (I)n morphemes in Turkish grammar; one is for passive and the other is for reflexive.
Moreover, Capritsa et al. (1991), Göksel (1993, 1995) and Dietrich (2003) argue that -(I)l
2

Abbreviations used in this paper are as follows: ABL ablative, ACC accusative, AOR aorist,
CAUS causative, DAT dative, FUT future, GEN genitive, INS instrumental, LOC locative, NOM
nominative, PASS passive, PL plural, POSS possessive, PST past, REFL reflexive, SG singular, S
singular person, 1/2/3 first/second/third person.
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and -(I)n suffixes also converge on middle reading, which in turn complicates the
phenomenon even more since the same markers can also induce passive, reflexive and
middle readings. The following sentences from Göksel (1993) clearly illustrate the cases
where ambiguity arises. Note that for the examples in (3) I do not use gloss for -(I)l and (I)n suffixes to show ambiguities.
(3)

a. Kapı-Ø
aç-ıl-dı-Ø
door-NOM
open-Il-PST-3S
1. ‘The door was opened.’
2. ‘The door opened.’
b. Çocuk-lar-Ø
yıka-n-dı-Ø
child-PL-NOM
wash-In-PST-3S
1. ‘The children were washed.’
2. ‘The children washed themselves.’
c. Çok
öv-ün-dü-n
much
praise- In-PST-2S
‘You praised yourself a lot.’
d. Çok
öv-ül-dün
much
praise-Il-PST-2S
‘You were praised a lot.’
Göksel (1993: 259-260)

Göksel suggests that in the first example (3a) -Il has a passive and a middle reading while
in the last example (3d) it only has a passive reading. Similarly, although in (3b) -(I)n is
ambiguous between a passive and reflexive reading, in (3c) it induces only a reflexive
reading. In the following sub-sections, I will provide further information about these
structures in Turkish. I will start with the properties of passives and then explain
reflexives, middles and anticausatives respectively.

1.1. Passives
Passivization in Turkish is a bit striking because it not only applies to transitive but also
to intransitive verbs (Lewis 1967; Gencan 1979; Özkaragöz 1986; Biktimir 1986; Ergin
1989; Özsoy 1990; Capritsa et al. 1991; Göksel 1993, 1995; Taneri 1996; NakipoğluDemiralp 1998, 2002a, 2002b; Yücel 1999; Göksel & Kerslake 2005; Efeoğlu 2011;
among others). Sentences given in (4) illustrate personal passives derived from transitive
verbs while the ones in (5) are impersonal passives derived from intransitives. Note that
the agent in personal passive constructions can optionally be expressed through
tarafından-phrase ‘by-phrase’ while it is not licensed in impersonal passive
constructions.3
The agent in a personal passive construction can also be expressed via –CA suffix, if it refers to
an institution or a collective body. Moreover, if the subject of the active transitive verb is not a
3
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(4)

a. Çocuk-lar-a
(aileler
tarafından) hediye-ler-Ø
child-PL-DAT
their family by
gift-PL-NOM
ver-il-di-Ø
give-PASS-PST-3S
‘The presents were given to the children (by their families).’
b. Kağıt-lar
(müdür
tarafından)
paper-PL-NOM
principal by
‘The papers were signed (by the principal).’

imzala-n-dı-Ø
sign-PASS-PST-3S

(from Göksel 1993: 262, with slight modifications)
(5)

a. Çayır-lar-da
(*insanlar tarafından)
field-PL-LOC
people by
‘People run in the fields.’
b. Buz-un
üstünde (*insanlar tarafından)
ice-GEN
on
people by
‘People fall on the ice often.’

koş-ul-ur
run-PASS-AOR
sık sık düş-ül-ür
often fall-PASS-AOR

(from Biktimir 1986: 59-60, with slight modifications)
Impersonal passives (IP) are only compatible with unergative verbs in Turkish.
Nakipoğlu-Demiralp (1998; 2002) indicates that externally-instigated verbs
(unaccusatives) are generally not allowed in IP constructions. However, there are
instances where an unaccusative verb is licensed in an IP construction in the aorist with a
generic reading (Özkaragöz 1986; Göksel 1993, 1995; Nakipoğlu-Demiralp 1998,
2002b). Examples are from Nakipoğlu-Demiralp (1998: 65).
(6)

a. Türkiye-de
her gün
trafik kazalarında öl-ün-ür
Turkey-LOC
every day traffic accidents
die-PASS-AOR
‘In Turkey it is died in traffic accidents every day.’
(In Turkey some people or other die in traffic accidents every day.)
b. *Geçen sene Türkiye-de en çok trafik kazalarında öl-ün-dü
last year Turkey-LOC most traffic accidents
die-PASS-AOR
‘Last year it was died most in traffic accidents in Turkey.’

Besides, the logical subject of an IP must be a non-specific human (although the agentive
tarafından phrase is not licensed) (Özkaragöz 1986; Biktimir 1986; Göksel 1993, 1995;
Nakipoğlu-Demiralp 1998, 2002b; among others). For instance, the action denoted by the
passive verbs in the following sentences çıkıldı-düşüldü is understood to be done by a
human but not by an animal or an inanimate object (Göksel 1993: 263):
human but an instrument, then it is expressed in the form of an ile-postpositional phrase, and if it
refers to a causer/source, it is marked with the ablative marker –Den (Taylan & Göksel 2014).
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(7)

a. Insan-lar-Ø
/ kedi-ler-Ø
bahçe-ye
human-PL-NOM
/ cat-PL-NOM garden-DAT
‘The people / cats went out into the garden.’

çık-tı-Ø
go out-PST-3S

b. Bahçe-ye
çık-ıl-dı-Ø
garden-DAT
go out-PASS-PST
‘(one, some people / ?? the cats) went out into the garden.’
(8)

a. İnsan-lar-Ø
/ kitaplar-Ø
yer-e
human-PL-NOM
/ book-PL-NOM floor-DAT
‘The people / the books fell on the floor.’

düş-tü
fall-PST

b. Yer-e
düş-ül-dü
floor-DAT
fall-PASS-PST
‘(one / ??the books) fell on the floor.’
In Turkish, a verb may have double passive marking but such forms are not widespread
in usage and they are syntactically the same as the verbs with one passive marker (Lewis
1967; Banguoğlu 1974; Gencan 1979; Özkaragöz 1986; Ergin 1989; Capritsa et al. 1991;
Göksel 1993, 1995; Taneri 1996; Göksel & Kerslake 2005; among others).
(9)

a. Yemek-Ø
ye-n-di-Ø
meal-NOM
eat-PASS-PST-3S
‘The meal was eaten.’
b. Yemek-Ø
ye-n-il-di
meal-NOM
eat-PASS-PASS-PST
‘The meal was eaten.’

So far, I have tried to show that both -(I)l and -(I)n markers are used in Turkish passives,
and passivization is like a detransitivization process which suppresses the external
argument. In the next sub-section, I will illustrate that reflexives are similar to passives
in this sense.

1.2. Reflexives
In cases where there is an implied item co-referential with the subject, the reflexive
markers -(I)l and -(I)n appear on the verb to express this relationship. Göksel (1993)
argues that reflexives are formed by adding the -(I)n suffix to the verb and have variants
depending on the THV rules and on whether the verb ends in a consonant or a vowel. If
the stem ends in a consonant it is [-In], otherwise it is [-n], (10a). However, Ergin (1989),
Nakipoğlu-Demiralp (1998), Yücel (1999) and Terzi (2000) indicate that there are some
verbs which take -(I)l in the reflexive form (10b).
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(10)

a. yıka-n
öv-ün
sar-ın

‘wash oneself’
‘praise oneself’
‘wrap oneself up’

b. yor-ul
eğ-il
üz-ül

‘get tired’
‘bend oneself’
‘worry oneself’

It is widely accepted in the literature that concatenation of a reflexive marker with the
verb is not a productive process in Turkish, thus many verbs do not allow the occurrence
of the reflexive markers. In such cases, the reflexive pronoun kendi ‘self’ is used to
express the reflexive reading (Banguoğlu 1974; Adalı 1979; Gencan 1979; Capritsa et al.
1991; Göksel 1993, 1995; Özsoy 1999; Göksel & Kerslake 2005; Koşaner 2005; Taylan
& Göksel 2014). Examples are from Taylan and Göksel (2014). 4
(11)

a. Ali-Ø
yıka-n-dı-Ø
Ali-NOM
wash-REF-PST-3S
‘The child washed himself’
b. Ayşe-Ø
kendin-i
Ayşe-NOM
himself-ACC
‘Ayşe know herself.’
c. *Ayşe-Ø
Ayşe-NOM

bil-iyor-Ø
know-PROG-3S

bil-in-iyor-Ø
know-REF-PROG-3S

The reflexive marker and reflexive pronouns are mutually exclusive because the meaning
of self is already encoded in the reflexive suffix. Demiralp-Nakipoğlu (1998) takes it as
evidence showing that the suffix -(I)l has a reflexive function in the following verbs:
(12)

a. Emre-Ø
kendi-ni
Emre-NOM
himself-ACC
‘Emre bent himself.’
b. Emre-Ø
Emre-NOM
‘Emre bowed.’

(13)

4

eğ-di-Ø
bend-PST-3S

eğ-il-di-Ø
bend-REF-PST-3S

a. Bilge-Ø
kendin-i
Bilge-NOM
herself-ACC
‘Bilge worried herself.’

üz-dü-Ø
worry-PST-3S

They also mention that there is a number of verbs with reflexive morphology having lexicalized
meaning such as ed-in ‘acquire (smth)’, geç-in ‘get along (with sb)’, sev-in ‘to be pleased’, al-ın ‘to
be offended’, etc.
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b. Bilge-Ø
üz-ül-dü-Ø
Bilge-NOM
worry-REF-PST-3
‘Bilge got worried.’
Another example is:
(14)

a. Ahmet-Ø
kendi-ni
adaylık-tan
çek-ti-Ø
Ahmet-NOM himself-ACC candidateship-ABL withdraw-PST-3S
‘Ahmet withdrew himself from candidacy.’
b. Ahmet-Ø
(*kendi-ni)
adaylık-tan
çek-il-di-Ø
Ahmet-NOM himself-ACC candidateship-ABL withdraw-REF-PST-3S
‘Ahmet withdrew his candidature.’

Although it is generally argued that reflexive morphology arises when the subject and the
direct object are co-referential (as given in (12)-(14)), we observe a number of cases
where the subject is co-referential with an oblique object. In the former case the reflexive
verb is intransitive, while in the latter case it is transitive as it can take an accusative cased
marked object (Adalı 1979; Capritsa et al. 1991; Göksel 1993, 1995).
(15)

a. Naz-Ø
kendisin-e
koku-lar
Naz-NOM herself-DAT
perfume-PL
‘Naz put perfumes on herself.’

sür-dü-Ø
put-PST-3S

b. Naz-Ø
koku-lar
sür-ün-dü-Ø
Naz-NOM perfume-PL
pu-REF-PST-3S
‘Naz put perfumes on herself.’
(Göksel 1993: 265)
(16)

a. Çocuk-Ø
küfe-yi
kendisin-e
child-NOM
basket-ACC
himself-DAT
‘The child took loaded the basket (on himself).’

yükle-di-Ø
load-PST-3S

b. Çocuk-Ø
küfe-yi
yükle-n-di-Ø
child-NOM
basket
load-REF-PST-3S
‘The child took loaded up the basket (on himself).’
(Adalı 1979: 54-55)
Just like passive, reflexivization is also a detransitivization process suppressing an
argument in Turkish. Göksel (1993, 1995) and Nakipoğlu-Demiralp (1998) argue that
unlike passives, the suppressed element in reflexives is the internal argument. In Section
3, I will further elaborate on this issue.

92 | Songül Gündoğdu

1.3. Middles
Middles are considered to be distinct from active sentences in terms of the surface position
of the internal argument because the internal argument appears as a subject in these
constructions. Capritsa (et al. 1991) and Göksel (1993) argue that in Turkish, the
sentences with middle reading have a passive suffix and it is possible to obtain that
reading with any tense and aspect marker.5, 6 Examples are from Göksel (1993: 308):
(17)

a. Bu kapı-Ø
anahtar-la
this door-NOM
key-INS
‘This door can be opened by a key.’

aç-ıl-ır-Ø
open-PASS-AOR-3S

b. Bu kapı-Ø
her gün
anahtar-la
this door-NOM every day key-INS
‘This door opens everyday with a key.’
c. Bu kapı-Ø
ne zaman
this door-NOM
when
‘When will this door open?’
d. Bu kapı-Ø
kendiliğinden
this door-NOM
on its own
‘This door opened on its own.’

aç-ıl-ıyor-Ø
open-PASS-AOR-3S

aç-ıl-acak-Ø
open-PASS-FUT-3S
aç-ıl-dı-Ø
open-PASS-PST-3S

They propose that the generic reading in middles is the direct outcome of the unspecified
agent rather than being a distinct syntactic phenomenon which needs to be specified
within the grammar. Thus, the middle readings in these sentences disappear once the
agent phrase is introduced.

5

However, Keyser and Roeper (1984) argue that middles in English have a generic reading, thus
they sound bad in the Past Tense (iii), they are non-eventive, thus cannot appear in the Progressive
constructions (iv) and they are only used with adverbials (i-ii).
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
6

Messages transmit rapidly by satellite.
The car drives nicely.
?? At yesterday’s house party, the kitchen wall painted easily.
* The walls are painting.

There seems to be no consensus among Turkish linguists on whether Turkish has middle
constructions or not. Although some Turkish linguists think the examples above express middle
reading, others do not agree. They believe that Turkish does not have middles, and the only example
as a middle construction in Turkish is Bu kitap çok satar ‘This book sells well’ (Prof. Balkız Öztürk,
pc.).
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(18)

a. Bu kapı-Ø
ancak bir
çilingir tarafından
this door-NOM only one locksmith by
aç-ıl-ır-Ø
open-PASS-AOR-3S
‘This door can only be opened by a locksmith.’

In contrast, the examples of Turkish middles provided in Dietrich (2003) are all in the
aorist and they include an adverb (just like in English). For instance, she discusses that
the example in (19a) is passive, the one in (19b) is anticausative, while the last one is
middle:
(19)

Ben
su-yu
1SG.NOM
water-ACC
‘I spilled the water on the floor.’

yer-e
floor-DAT

dök-tü-m
spill-PST-1S

a. Su-Ø
dök-ül-dü-Ø
water-NOM
spill-PASS-PST-3S
‘The water was spilled.’
b. Su-Ø
dök-ül-dü-Ø
water-NOM
spill-PASS-PST-3S
‘The water spilled.’
c. Su-Ø
kolay
dök-ül-ür-Ø
water-NOM
easily
spill-PASS-AOR-3S
‘The water spills easily.’
Göksel (1993, 1995) suggest that there is no tense, person or aspect marker that is
identified with the middle construction in Turkish, because middle is not specified in the
grammar of Turkish, but it is just a descriptive term which points that the agent is
arbitrary. The discussion and examples provided in these studies suggest that although (I)l and -(I)n markers are not specified for middles in Turkish, they can induce middle
readings in addition to passive and reflexive readings in Turkish.

1.4. Anticausatives
Anticausative verbs (also called inchoatives) refer to the intransitive version of changeof-state verbs that undergo the causative alternation and they are considered a subset of
unaccusative verbs, since their subject is underlyingly a patient (Levin and Rapaport
(1995, Schäfer 2008). Languages may mark either the intransitive or the transitive
alternant or there might be no morphological marking at all. However, in Turkish, we can
find morphological marking in either version (Balakbabalar 2013). There are -(I)l/-(I)n
marked anticausatives such as kır-ıl ‘break’, böl-ün ‘divide’, ez-il ‘crush’, del-in ‘become
pierced’, etc, as illustrated in (20b).
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(20)

a. Ali-Ø
fotoğraf-ı
Ali-NOM photo-ACC
‘Ali tore apart the pictures.’

yırt-tı-Ø
tear-PST-3S

b. Fotoğraf-Ø
yırt-ıl-dı-Ø
photo-NOM
tear-PASS-PST-3S
‘??The pictures tore apart.’
On the other hand, there are also root anticausatives in Turkish such as çürü- ‘rot’,
büyü- ‘grow’, eri- ‘melt’, kuru- ‘dry’, karar- ‘turn black’, etc, (21b).
(21)

a. Ayşe-Ø
ev-in-i
Ayşe-NOM
house-POSS.3S-ACC
‘Ayşe humidified her apartment.’

nemlen-dir-di-Ø
humidfy-CAUS-PST-3S

b. Ev-Ø
nemlen-di-Ø
house-NOM
humidfy-PST-3S
‘The apartment humidified.’
(Balakbabalar 2013: 2)
In general, anticausatives in Turkish do not accept an agentive implication; therefore
tarafından ‘by’ phrase is not licensed in such sentences (22). This, in turn, supports the
generalization that the lack of agentive features distinguishes anticausatives from passives
(Schäfer 2008, Alexiadou 2010). Sentences are from Balakbabalar (2013) with slight
modifications:
(22)

a. Fotoğraf-Ø
(*annem tarafından)
Photograph-NOM
by my mother
‘??This pictures tore apart (*by my mother).’
b. Açlık-tan
(*açlık/Ayşe tarafından)
hunger-ABL
by hunger/Ayşe
‘I am starving (*by hunger/by Ayşe).’

içim
inner

yırt-ıl-dı-Ø
tear-PASS-PST-3S

ez-il-di-Ø
crush-PASS-PST-3S

A language can make use of two different structures proposed for anticausatives, one with
a Voice projection and one without. Balakbabalar (2013) says that both representations
are available in Turkish; (23a) stands for -(I)l/-(I)n marked anticausatives whereas root
anticausatives have the structure provided in (23b). It is the marked anticausatives which
are under discussion in the scope of the current study.
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(23)

a.

b.

VoiceP
3
-ext. arg. Voice’
3
voice
vP
morphology 3
DP
v’
The door 3
v
√OPEN

vP
3

DP
v’
The plant 3
v

√GROW

2. U-syncretism (Embick 2004) and -(I)l/-(I)n morphology in Turkish
2.1. U-syncretism (Embick 2004)
Investigating the common property of unaccusative verb classes, namely anticausatives,
passives, reflexives and middles, Marantz (1984) suggests that all these unaccusative verb
types lack the external argument which he specifies as [-log subj]. Likewise, Embick
(1997, 2004) argues that anticausatives, passives, reflexives and middles share identical
voice morphology and this syncretism cannot be purely arbitrary. The fact that such a
morphological syncretism is associated with distinct syntactic processes even in
completely unrelated languages such as Uto-Aztecan, Turkic, Ethiopian, Semitic,
Australian and Dravidian is not the result of accidental homophonies. Adopting a
Distributed Morphology approach, which considers affixes the realization of syntactic
features, he proposes that the morphological syncretism observed on unaccusative verbs
(u-syncretism) is the output of a certain syntactic configuration, namely the lack of an
external argument. Therefore, although these unaccusative verbs are different in terms of
their featural make-up and other aspects of their derivation, they all have a common
subpart to which detransitivizing morphology is sensitive. Below is given Embick
(2004)’s syntactic representation of unaccusative verbs.
(24)

Unaccusative syntax
vP
3
v
VP
6
…. Verb….DP
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Embick (2004) shows that Modern Greek verbs inflect for two voices, namely Active and
Non-active, and Non-active morphology only appears in passives, reflexives and anticausatives. He argues that the identical morphological pattern these unaccusative verbs
carry signals a particular sub-structural property; Non-active morphology does not
passivize / reflexivize / intransitivize the verb, but it is the result of a structural or a
featural commonality all these verbs exhibit.
As Turkish examples provided in the previous section show, passives, reflexives,
middles and morphologically marked anticausatives in Turkish share the same
morphology, that is -(I)l/-(I)n. Göksel (1993) states that passives, reflexives and middles
are associated with argument suppression and similarly Nakipoğlu-Demiralp (1998) takes
passives and reflexives as detransitivizing processes. However, as demonstrated in the
previous sub-sections, all these processes have different syntactico-semantic features
despite their identical morphology. For instance, anticausatives do not have agentive
features, thus v does not license an agentive interpretation, while passives, middles and
reflexives license agentive interpretation despite the fact that they differ in its application.
While middles can license unspecified arbitrary agentive reading, reflexives express coreferential agentive interpretation. Similarly, impersonal passives have a generic human
implication hence tarafından phrase that encodes specified agentive reading cannot
survive in all these constructions excluding passives.

2.2. -(I)l/-(I)n morphology in Turkish: Its structural implications
In line with Embick (1997, 2004), I propose that the appearance of -(I)l/-(I)n markers in
passives, reflexives, middles and anticausatives in Turkish is not the result of an
accidental homophony, but it implies a common structural property at the heart of this
morphological pattern. Therefore, rather than holding the view that -(I)l/-(I)n markers
show up on the verbs when there is an argument suppression or detransitivizing process,
I argue that -(I)l/-(I)n markers are the morphological realization of argument suppression
or a detransitivizing process. Although they have different structural properties, all these
processes in Turkish seem to share a common sub-structural property. This may be the
lack of external argument in their structural configuration, just like in Greek, as Embick
proposes, or it may be something else. In order to find out what this common sub-property
is, I need to figure out the internal structure of these processes.
Passive constructions in Turkish have unaccusative syntax because the external
argument is not projected and the surface subject is the underlying internal argument.
Özsoy (2009) claims that since the passive morpheme [-Il] on the verb absorbs the
Accusative Case on the internal argument, it moves to the Spec,TP position (subject
position) to check Case and to satisfy EPP. Öztürk (2006), on the other hand, proposes an
in-situ analysis for Turkish passives wherein the passive morphology suppresses the agent
and the theme argument is the only survivor NP that checks syntactic case in situ. She
argues that there is no movement to the Spec,TP position for Case or EPP reasons in
Turkish, because passivization in situ is sensitive to morphological case realization.
Moreover, Göksel (1993, 1995) states that passive has the property of suppressing the last
argument in a chain of arguments – which corresponds to external argument in our terms.
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Therefore, all these studies hold the view that there is no external argument in the passive
syntax.
Similarly, middles are like passives structurally because their surface subjects are also
generated in the internal argument position. Göksel (1993, 1995) suggests that there is
not a certain marker identified with middle constructions, but middle reading is available
with passive morphology in cases where the agent is arbitrary. Assuming that Turkish has
constructions inducing middle reading through -(I)l/-(I)n markers, the structural
configuration will be just like passives –where there is no external argument.
As for anticausatives, they are also like passives in that they do not have an external
argument. Balakbabalar (2013) argues that both anticausative representations given in
(23) are available in Turkish, neither of which involves an external argument. Schäfer
(2008) states that cross-linguistically neither marked nor unmarked anticausatives have
external argument semantics. For the purposes of our discussion in this paper, we are
dealing with marked anticausatives –the ones having a Voice projection provided in
(23b). The extra morphology of marked anticausatives is cross-linguistically associated
with Voice, thus they are semantically intransitive but syntactically transitive to the extent
that they involve a Voice projection. However, the Voice head in marked anticausatives
does not introduce a thematic external argument, so it is semantically inert (Schäfer 2008).
Therefore, based on Schäfer (2008) and Balakbabalar (2013), I assume that -(I)l/-(I)n
marked anticausatives in Turkish have a passive-like structure in that they also lack an
external argument.
So far, I have shown that among the constructions with -(I)l/-(I)n markers, passives,
middles and anticausatives lack an external argument. Then, what about the internal
structure of reflexives in Turkish? Göksel (1993, 1995) argues that similarly to passives,
reflexives also have the property of argument suppression, but in the case of reflexives
the suppressed argument is the first argument in a chain, corresponding to the internal
argument. Assuming that the internal argument is suppressed in reflexivization processes,
the transitive reflexive verbs like giyin- ‘dress oneself’, sürün- ‘perfume oneself’, yüklen‘load oneself’ (see 15-16) would pose problems because each of these verbs have an
internal argument appearing as in Ayşe elbiselerini giyindi ‘Ayşe dress’. Göksel (1993)
avoids such a problem discussing that such transitive reflexive verbs contain a fossilized
and idiomatic usage of reflexive, thus they have separate lexical representations whose
semantics involve the reflexive interpretation. Likewise, Nakipoğlu-Demiralp (1998)
proposes that reflexivization and passivization are two ways of detransitivizing a
transitive verb and, since their morphemes are phonologically identical, one need some
criteria to distinguish the passivized ditransitive verbs from the reflexive ones. She posits
instigation as a semantic criterion and suggests that passivized verbs are externally
instigated (just like unaccusatives), as they are brought about by the existence of an
external force, thus an agentive phrase like tarafından is compatible with such verbs. On
the other hand, the reflexivized verbs are internally instigated (like unergatives), as they
are brought about by the properties inherent to an animate argument. For instance, the
action described by the verb eğ-il ‘bow’ arises from the volition or the will of the human
being. Both researchers consider reflexivization an instance of internal argument
absorption, the result of which is the verb plus an external argument, namely an unergative
verb.
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However, if reflexives are unergatives in Turkish, then they are expected to behave in
parallel to unergatives in some instances. For instance, an unergative verb such as koş‘run’ may be transitivized (25a) as well as causativized (25b) in this language, yet the
reflexive verb yields ungrammaticality in both cases (26a/b) just like a passive verb does
(26c/d).7
(25)

a. Dün
maraton-da
300 metre-yi
yesterday marathon-LOC 300 mile-ACC
‘I ran three miles in the marathon race yesterday.’

koş-tu-m
run-PST-1S

b. Dün
maraton-da
koç
beni
koş-tur-du-Ø
yesterday marathon-LOC coach 1SG.ACC
run-CAUS-PST-3S
‘The coach made me run in the marathon race yesterday.’
(26)

a. Ayşe-Ø
*kendi-ni
/ *beni
Ayşe-NOM self-ACC
/ 1SG.ACC
‘Ayşe deck herself / me out.’

süsle-n-di-Ø
beautify-REF-3S

b. *Anne-si
Ayşe-yi
süsle-n-dir-di-Ø
mother-POSS.3S Ayşe-ACC
deck-REF-CAUS-PST-3S
‘Her mother made Ayşe deck herself out.’
c. Ayşe-Ø
*beni
/ *arkadaş-ın-ı
çağır-ıl-dı-Ø
Ayşe-NOM 1SG.ACC /
friend-POSS.3S-ACC call-PASS-PST-3S
‘*Ayşe was called me/her friend.’
d. Anne-si
Ayşe-yi
çağır-ıl-dır-dı-Ø
mother-POSS.3S
Ayşe-ACC
call-PASS-CAUS-PST-3S
‘*Her mother made Ayşe was called.’
Nakipoğlu-Demiralp (1998) presents certain tests to distinguish unergatives from
unaccusatives. When we apply these tests to reflexives, we see that they behave in parallel
to unaccusatives in some cases, whereas they pattern with unergatives in others. For
instance, reflexives are not compatible with -Ik stativization just like like unergatives thus
reflexive verb+Ik are ungrammatical (27).
(27)

7

a. *süsle-n-ik
beautiy-REF-Ik

We do not observe an accusative case marked object in any of the constructions investigated in
this paper, namely passives, middles, anticausatives and reflexives. According to Burzio’s
generalization, the lack of Accusative Case marking is the result of the lack of external argument,
implying that these constructions do not have an external argument. However, Öztürk (2005, 2006)
and Özsoy (2009) argue some points against Burzio’s generalization for Turkish, thus I will not
maintain this discussion here in this paper.
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b. *ört-ün-ük
cover-REF-Ik
c. *eğ-il-ik
bow-REF-Ik
On the other hand, like unaccusatives, most of the reflexive verbs cannot appear in
Impersonal Passive (IP) constructions (28a/b), and even the ones acceptable in IP are
allowed only in the aorist (28c).

(28)

a. *Ali-Ø
çok
öv-ün-ül-dü-Ø
Ali-NOM much praise-REF-PASS-PST-3S
‘*Ali was praised himself much.’
b. *Soğuk-tan
çocuk-Ø
cold-ABL
child-NOM
‘*The boy was covered himself.’

ört-ün-ül-dü-Ø
cover-REF-PASS-PST-3S

c. Büyük-ler-in
önünde
saygıyla
eğ-il-in-ir
big-PL-POSS.3PL in front of
respectfully bow-REF-PASS-AOR
‘?It was bowed in front of the elder people respectfully.’
Besides, some reflexive verbs are licensed in Adjectival Passive constructions just like
unaccusative verbs (as in bat-mış gemi ‘the sunk ship’), that’s why reflexive + mIş forms
like örtün-müş kadın ‘the covered woman’, eğil-miş çocuk ‘the bowed child’ are
grammatical. I suggest that, since the implied agent and the affected object are coreferential in reflexives, they are neither as agentive as unergatives nor as patient-like as
unaccusatives, yet nevertheless as I have demonstrated above they mostly behave like
unaccusative verbs in Turkish. In the literature, reflexive verbs often exhibit identical
marking with passives, unaccusatives and middles thus in many works reflexives are
treated as sharing the syntactic structure of passives, unaccusatives and middles (Marantz
1984; Grimshaw 1990; Embick 1997, 2004; Kallulli 2006). The fact that reflexives
mostly pattern with unaccusatives in Turkish implies that the -(I)l/-(I)n morphology they
carry is not just a case of homophony (following Embick 1997, 2004), but rather it
suggests that reflexives do not have an external argument in their derivation just like
passives, middles and anticausatives. Lastly, I share Göksel (1993)’s view that transitive
reflexive verbs have separate lexical representations whose semantics involve the
reflexive interpretation thus, our analysis does not cover those verbs.
3.

Analysis: u-syncretism w.r.t. -(I)l/-(I)n morphology in Turkish

In the previous section, I discussed that -(I)l/-(I)n morphology in Turkish signals the lack
of external argument in passives, middles, anticausatives and reflexives. To put it another
way, -(I)l/-(I)n marker is the morphological realization of a structural configuration these
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constructions have in common, namely no external argument. However, this does not
mean that they are structurally the same; in fact they have different features which are
repeated in the table below:

Personal Passives

Implied Agent
specific agent (tarafından phrase)

Impersonal Passives
Middles
Reflexives
Marked anticausatives

human
arbitrary
co-referential
no agent but cause

Table 1: The features of unaccusatives in Turkish

Alexiadou (2010) states that, although passives do not have external arguments, they have
agentive features, but anticausatives lack both external argument and agentive features.
Embick (2004) also asserts that the v head in passives and reflexives licenses agentive
interpretation. In tandem with Embick (2004) and Alexiadou (2010), I propose that the
unaccusative verbs in Turkish under discussion have a v head without an external
argument but they differ in their feature content. While passives, reflexives and middles
(middles are like passives) have a v head with agentive features [AG], marked
anticausatives have a v head without agentive feature [-AG] which yields cause
interpretation. 8 This in turn enables us to capture the common property of these
constructions as well as their basic structural and semantic distinctions. Moreover, since
reflexivization in Turkish is not a productive process and only a small number of verbs
have reflexive forms with -(I)l /-(I)n, I suggest that the verb root in reflexives has an
abstract [self] feature, thus only those having this feature undergo reflexivization. This in
turn may explain why there are lexicalized reflexive verbs such as giyin ‘dress’, edin
‘acquire’, sevin ‘to be pleased’, etc. The syntactic structures each construction lexicalizes
are provided in (29). Note that the VP in impersonal passives contains only the V head.
(29)

All these constructions in Turkish have unaccusative syntax, as they lack an external
argument, and -(I)l /-(I)n marker is the morphological realization of this sub-structural
Note that the v head in Embick (2004) corresponds to the Voice head in Schäfer (2008) and
Alexiadou (2010).
8
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configuration. The fact (I)l /-(I)n markers occur in different phonological environments
is a matter of allophony, which takes place when individual vocabulary items with
phonologic content are inserted at the Morphological Structure.

5. Conclusion
This paper was an attempt to investigate the sub-types of unaccusative verbs with -(I)l /(I)n marker in Turkish. In tandem with Embick (1997, 2004), I argued that the appearance
of -(I)l/-(I)n markers in passives, reflexives, middles and marked anticausatives in
Turkish is not the result of an accidental homophony, but it is the morphological
realization of a certain structural configuration where there is no external argument.
However, I also discussed that, despite the identical morphology, all these processes have
different syntactico-semantic features depending on their agentive character. In order to
capture their common as well as basic structural and semantic distinctions, I proposed
that they all lack an external argument but passives, reflexives and middles have a v head
with an agentive feature [AG] while marked anticausatives have a v head without an
agentive feature [-AG] which yields the cause interpretation.
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Ποσοδείκτες: Από την Τυπική Λογική στη Σύνταξη
Μίνα Γιαννούλα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Abstract
Focusing on the existential quantifiers polis-polli-poli, ligos-ligi-ligo, arketos-arketiarketo and merikos-meriki-meriko, the main question this research poses is whether
the semantic category of quantifier occupies a position into the phrase-marker and if
it does, with which criteria it should acquire syntactic existence. In other words, are
quantifiers, other than semantic, syntactic category, or getting through the syntax,
they should transmuted in one of the existing syntactic categories? And finally, are
quantifiers a lexical or functional category? This research attempts to present, based
on representative examples, the morphological and syntactic properties of these
lemmas and their syntactic structure.
Λέξεις-κλειδιά: επίθετο, Θεωρία Γενικευμένων Ποσοδεικτών, ποσοδείκτης,
προσδιοριστικός δείκτης, Φράση Αριθμού, χαρακτηριστικό [+ποσότητα].

1. Εισαγωγή
Οι ποσοδείκτες, μια από τις ακρογωνιαίες κατηγορίες της Τυπικής Λογικής,
αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο μελέτης σε επίπεδο που συνδέει τη Σημασιολογία
με τη Σύνταξη, αλλά και τη Σύνταξη μόνο. Tα τελευταία χρόνια αρκετές έρευνες
εστιάζουν στο ζήτημα της δομικής θέσης των ποσοδεικτών μέσα στην ονοματική
φράση.
Το βασικό ερώτημα που θέτει η παρούσα εργασία είναι αν η σημασιολογική
κατηγορία ποσοδείκτης έχει θέση μέσα στον φραστικό δείκτη και αν ναι, με ποια
κριτήρια μπορεί να αποκτήσει συντακτική υπόσταση. Πιο συγκεκριμένα, είναι ο
ποσοδείκτης, εκτός από σημασιολογική, και συντακτική κατηγορία, ή περνώντας στη
σύνταξη θα πρέπει να μετουσιωθεί σε μια από τις υπάρχουσες συντακτικές κατηγορίες;
Και αν η απάντηση στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος είναι θετική, ο ποσοδείκτης
αντιστοιχεί σε λεξική ή λειτουργική κατηγορία;
Σε σχέση με τα παραπάνω ερωτήματα, οι Giusti (1991, 1997) και Cardinaletti &
Giusti (1991, 2005) έχουν υποστηρίζει ότι οι συντακτικά απλοί ποσοδείκτες, όπως
many, some, three, molti, πολύς, λίγος κλπ., είναι ποσοδεικτικές κεφαλές, όταν δε
συνοδεύονται από ένα προσδιοριστικό δείκτη, αλλά είναι (ποσοτικά) επίθετα, όταν
εμφανίζονται μετά από ένα προσδιοριστικό δείκτη.
Η έρευνα προσπαθεί να δείξει, ειδικότερα σε σχέση με τη ΝΕ, αν οι λογικοί
ποσοδείκτες είναι και συντακτικές κατηγορίες, εστιάζοντας στους υπαρκτικούς
ποσοδείκτες πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο, αρκετός-ή-ό και μερικός-ή-ό και
προσεγγίζοντας τη Θεωρία των Γενικευμένων Ποσοδεικτών (Barwise & Cooper 1981;
Partee et al. 1987), σύμφωνα με την οποία οι ποσοδείκτες της Τυπικής Λογικής και
Σημασιολογίας αντιστοιχίζονται σε ονοματικές φράσεις στη Σύνταξη. Προτείνεται, στη
βάση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων, καθώς και των μορφολογικών και
Proceedings of PICGL4
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συντακτικών ιδιοτήτων των λημμάτων αυτών, ότι οι λέξεις πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο
και αρκετός-ή-ό ανήκουν στην κατηγορία των επιθέτων, ενώ το μερικός-ή-ό ανήκει
στην κατηγορία των προσδιοριστικών δεικτών. Επομένως, το βασικό πλεονέκτημα της
παρούσας έρευνας σε σχέση με τις υπόλοιπες που έχουν διεξαχθεί είναι ότι δεν
τοποθετείται στη Σύνταξη κατηγορία, η οποία είναι κατ’ αρχήν και κατ’ εξοχήν
σημασιολογική, αλλά με αμφίβολη συντακτική υπόσταση. Παράλληλα, η τοποθέτηση
του κάθε λήμματος ξεχωριστά σε μια συντακτική κατηγορία γίνεται ανάλογα με τις
ιδιότητες που αυτό φέρει, αποφεύγοντας γενικεύσεις που θέλουν τους ποσοδείκτες να
ανήκουν σε μία ορισμένη συντακτική κατηγορία.

2. Ποσοδεικτικότητα και ποσοδείκτες
Η ποσοδεικτικότητα αποτελεί καθολικό φαινόμενο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη
νοητική δραστηριότητα της μέτρησης. Εμφανίζεται είτε με την μορφή αριθμών και
αριθμητικών είτε με τους ποσοδείκτες, οι οποίοι επιτρέπουν μια συλλογική,
επιμεριστική ή αναλογική ερμηνεία. Παραδείγματα στοιχείων που φανερώνουν
ποσοδεικτικότητα είναι το όλη της Ελληνικής, τα many και few της Αγγλικής, το sette
της Ιταλικής ή το -djark- της Mayali στη Βόρεια Αυστραλία, το οποίο εμφανίζεται με
την μορφή ενθήματος (παραδείγματα από Keenan & Paperno 2012):
(1)

α. Έφαγε όλη την τούρτα.
(Ελληνική)
β. Many students attended the lecture, few understood it.
(Αγγλική)
γ. Sette
scimmie
ballavano
sul
tetto.
επτά-ΑΡΣ.ΕΝ πίθηκος-ΘΗΛ.ΠΛΗΘ χορεύω-ΠΑΡΕΛΘ.ΜΗ ΣΥΝ σε+την
στέγη
Επτά πίθηκοι χόρευαν στη στέγη.
(Ιταλική)
δ. barri-djarrk-dulubom
gunj.
3ΠΛΗΘ.ΠΑΡΕΛΘ-όλος-πυροβολώ.ΠΑΡΕΛΘ.ΣΥΝΟΠΤ kangaroo
Όλοι πυροβόλησαν το καγκουρό.
(Mayali)

3. Οι ποσοδείκτες στην Τυπική Λογική
Οι ποσοδείκτες υπόκεινται σε διάφορες κατηγοριοποιήσεις. Η πιο βασική είναι εκείνη
που τους διακρίνει σε καθολικούς (universal) και υπαρκτικούς (existential). Στην
Τυπική Λογική, ο καθολικός ποσοδείκτης συμβολίζεται ως ∀:
(2)

∀x [Α(x)  Μ(x)]

Ο ποσοδείκτης στην αρχή της λογικής πρότασης στο (2) διασφαλίζει τη δήλωση της
καθολικότητας, ενώ η υπόθεση Α(x) της συνεπαγωγής που ακολουθεί διασφαλίζει τη
δήλωση του περιορισμού. Επομένως, το περιεχόμενο της πρότασης ‘Όλοι οι σκύλοι
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γαυγίζουν’ διαβάζεται ως ‘Για κάθε οντότητα x ισχύει ότι αν η οντότητα x είναι
σκύλος, τότε η οντότητα x γαυγίζει’.
(3)

α. Όλοι οι σκύλοι γαβγίζουν.
β. ∀x [σκύλος (x)  γαβγίζει (x)]

Εκτός από τον καθολικό, μια άλλη έκφραση ποσοτικής ένδειξης είναι ο υπαρκτικός
ποσοδείκτης, ο οποίος συμβολίζεται ως ∃. Η δεύτερη αυτή σταθερά είναι απαραίτητη
για την απόδοση περιεχομένων, όπως εκείνο της πρότασης στο (5α), το οποίο
διαβάζεται ως ‘Υπάρχει τουλάχιστον μία οντότητα x, η οποία οντότητα x είναι σκύλος
και η οντότητα x δαγκώνει’.
(4)

∃x [Α(x) ∧ Μ(x)]

(5)

α. Μερικοί σκύλοι δαγκώνουν.
β. ∃x [σκύλος(x) ∧ δαγκώνει(x)]

4. Θεωρητικό πλαίσιο
Σύμφωνα με τη Θεωρία των Γενικευμένων Ποσοδεικτών και τους Barwise & Cooper
(1981), σημασιολογικά, τα more than half και most δεν συμπεριφέρονται ως
ποσοδείκτες, αλλά ως στοιχεία που ανήκουν στην κατηγορία των προσδιοριστικών
δεικτών και συνδυάζονται με μια ονοματική έκφραση, προκειμένου να παράξουν έναν
ποσοδείκτη (more than half/ most women), όπως δείχνει η δομή στο δενδροδιάγραμμα
(6). Συγκρίνοντας τη συγκεκριμένη δομή με εκείνη μιας συντακτικά απλής πρότασης,
διαπιστώνεται ότι η δομή του λογική ποσοδείκτη αντιστοιχεί ακριβώς με τη δομή μιας
ορισματικής ΟΦ της Αγγλικής, όπως αναπαριστάται στο δενδροδιάγραμμα (7). Για τον
ίδιο λόγο ακριβώς, το most θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προσδιοριστικός δείκτης
και όχι ως ποσοδείκτης. Το ίδιο μπορεί να αποδειχτεί αν στη θέση του most
τοποθετήσουμε το more than half.
Ποσοδείκτης

(6)

(7)

ΟΦ

ΠΔ

Ονομ. Έκφραση

ΠΔ

Ονομ. Έκφραση

most

women

most

women

Σε συντακτικό επίπεδο, οι Giusti (1991, 1997) και Cardinaletti & Giusti (1991, 2005)
θεωρούν ότι λέξεις όπως το molti έχουν διττή συντακτική αναπαράσταση, ανάλογα με
το αν συνεμφανίζονται ή όχι με το οριστικό άρθρο. Τοποθετούν τo molti στην κεφαλή
Ποσοδείκτη, όταν αυτό δεν προηγείται ούτε έπεται του οριστικού άρθρου, από όπου
επιλέγει για συμπλήρωμά του μια ΦΠΔ:
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(8)

ΠοσΦ
Ποσ΄
Ποσ

ΦΠΔ

molti

ragazzi

Συνεχίζοντας, οι Giusti και Cardinaletti & Giusti θεωρούν ότι οι ποσοδείκτες που
εμφανίζονται μετά το οριστικό άρθρο λειτουργούν ως προσδιοριστές του ονόματος. Πιο
συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο δενδρο-διάγραμμα (8), και αντίθετα με ό,τι
είδαμε προηγουμένως, το molti ακολουθούμενο αυτή τη φορά από το οριστικό άρθρο i
εμφανίζεται ως ποσοδεικτικό επίθετο.
(9)

ΦΠΔ
ΠΔ΄
ΠΔ
i

ΧΦ
Ποσ.Επ.Φ
molti

Χ

Χ΄
ΟΦ
ragazzi

Η θεωρία των Barwise & Cooper αποτέλεσε το βασικότερο έναυσμα για την παρούσα
έρευνα. Επιπλέον, καθώς οι Giusti και Cardinaletti & Giusti παρουσιάζουν μια διττή
ιδιότητα των ποσοδεικτών, έγινε προσπάθεια να εξεταστεί η περίπτωση μιας ενιαίας
ανάλυσης των στοιχείων αυτών. Και καθώς στην ανάλυση των Giusti και Cardinaletti
& Giusti εμπλέκεται η κατηγορία του επιθέτου, προχώρησα στη σύγκριση των
μορφολογικών και συντακτικών χαρακτηριστικών των στοιχείων πολύς-πολλή-πολύ,
λίγος-η-ο, αρκετός-ή-ό και μερικός-ή-ό με εκείνα των κοινών προσδιοριστικών
επιθέτων1.

5. Συγκριτική ανάλυση επιθέτων - ποσοδεικτών
5.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά
α) Σχέσεις συμφωνίας

Τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από συνομιλίες με φυσικούς ομιλητές
της ΝΕ, καθώς και από δεδομένα του ΣΕΚ και του ΕΘΕΓ.
1
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Τα προσδιοριστικά επίθετα συμφωνούν σε γένος, αριθμό και πτώση τόσο με το άρθρο
(εφόσον υπάρχει) όσο και με το όνομα το οποίο προσδιορίζουν 2:
(10)

α. (ο) έξυπνος άνθρωπος
β. (της) όμορφης πόλης
γ. (των) χριστουγεννιάτικων στολιδιών

Όπως και τα επίθετα της ΝΕ, τα ποσοδεικτικά στοιχεία πολύς, λίγος, μερικός και
αρκετός συμφωνούν σε γένος, αριθμό και πτώση με το όνομα που προσδιορίζουν:
(11)

α. πολλούς φοιτητές
β. αρκετών βιβλίων
γ. λίγος χρόνος
δ. μερικά παιδιά

Επομένως, οι ποσοδείκτες εμπίπτουν στα κλιτικά παραδείγματα των κοινών
προσδιοριστικών επιθέτων 3 , καθώς και τα δυο είναι φορείς αριθμού, γένους και
πτώσης.
β) Παραθετικά
Βαθμοί ενός επιθέτου είναι οι διάφορες μορφές που αυτό λαμβάνει προκειμένου να
δηλώσει διάφορα είδη και διάφορους βαθμούς σύγκρισης. Τα παραθετικά είναι οι τύποι
του επιθέτου που σχηματίζονται στον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό:
(12) α. πλούσιος-πλουσιότερος/ πιο πλούσιος-πλουσιότατος/ πάρα πολύ πλούσιος/
ο πλουσιότερος/ ο πιο πλούσιος
β. βαρύς-βαρύτερος/ πιο βαρύς-βαρύτατος/ πάρα πολύ βαρύς/ ο βαρύτερος/ ο
πιο βαρύς
γ. επιμελής-επιμελέστερος/ πιο επιμελής-επιμελέστατος/ πάρα πολύ επιμελής/
ο επιμελέστερος/ ο πιο επιμελής
Όμοια, τα πολύς και λίγος δηλώνουν διαφορετικό βαθμό στο χαρακτηριστικό της
ποσότητας που φέρουν σχηματίζοντας παραθετικά:
(13)

α. λίγος-λιγότερος/ πιο λίγος-πάρα πολύ λίγος/ ο λιγότερος/ ο πιο λίγος
β. πολύς-περισσότερος/ πιο πολύς-πάρα πολύς/ ο περισσότερος/ ο πιο πολύς

Στη ΝΕ υπάρχουν και άκλιτα επίθετα, τα οποία έχουν έναν τύπο για όλα τα γένη, δείχνοντας με
αυτό τον τρόπο ότι η συμφωνία υπάρχει σε ένα αφηρημένο επίπεδο και δεν είναι μορφολογική.
Για παράδειγμα: το γκρι/ ριγέ/ σατέν φόρεμα, των γκρι/ ριγέ/ σατέν φορεμάτων, τις γκρι/ ριγέ/
σατέν φούστες.
2

Τα επίθετα εντάσσονται σε περισσότερα από ένα κλιτικά παραδείγματα, π.χ. καλός-καλή-καλό,
αλλά βαρύς-βαριά-βαρύ. Επομένως, το πολύς στο αρσενικό και το ουδέτερο κλίνεται όπως το
βαρύς και βαρύ αντίστοιχα, ενώ το θηλυκό πολλή όπως το καλή.
3
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Ωστόσο, δεν σχηματίζουν όλα τα επίθετα παραθετικά, καθώς δεν παρουσιάζουν
διαβαθμίσεις στη σημασία τους. Ορισμένα φανερώνουν ιδιότητα ή ποιότητα ενός
πράγματος χωρίς να επιτρέπουν τη σύγκριση με κάποιο άλλο:
(14)

α. αδερφικός/ *αδερφικότερος/ *ο πιο αδερφικός φίλος
β. θαλασσινή/ *θαλασσινότερη/ *η πιο θαλασσινή αύρα
γ. χθεσινό/ *χθεσινότερο/ *το πιο χθεσινό φαγητό

Όμοια, τα αρκετός και μερικός δεν παρουσιάζουν διαβαθμίσεις στη σημασία τους και
έτσι δεν σχηματίζουν παραθετικά:
(15)

α. μερικά/ *πιο μερικά παιδιά
β. μερικές/ *πιο μερικές φοιτήτριες
γ. αρκετά/ *πιο αρκετά βιβλία
δ. αρκετοί/ *αρκετότεροι άνθρωποι

γ) Σχηματισμός επιρρήματος
Ένα επίρρημα χρησιμοποιείται για να δηλώσει διάφορες σχέσεις, όπως τόπο, τρόπο,
χρόνο, ποιότητα κλπ. Σχηματίζεται από το αντίστοιχο επίθετό του για τον προσδιορισμό
ρημάτων, επιθέτων, άλλων γραμματικών κατηγοριών, ακόμα και ολόκληρης πρότασης
(speaker-oriented adverbs) (Ernst 2009):
(16)

α. Τις τελευταίες μέρες συμπεριφέρεται παράξενα.
β. Η εμφάνισή της ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.
γ. Παραδόξως οι τιμές των εισιτηρίων δεν αυξήθηκαν φέτος.

Όμοια, τα ποσοδεικτικά στοιχεία πολύς, λίγος και αρκετός σχηματίζουν τα επιρρήματα
πολύ, λίγο και αρκετά αντιστοίχως:
(17)

α. Είναι πολύ ευχάριστη στην παρέα.
β. Ο Πέτρος είναι λίγο τσιγκούνης.
γ. Δεν ενδιαφερθήκαμε αρκετά για την εθνική μας ασφάλεια.

Από την άλλη, το μερικός παρουσιάζει αδυναμία σχηματισμού επιρρήματος. Η
μοναδική περίπτωση συναντάται όταν το μερικός λαμβάνει τη σημασία του partial της
Αγγλικής, η οποία δεν σχετίζεται με την παρούσα ανάλυση:
(18)

α. Εξέτασε το μερικώς επεξεργασμένο κείμενο.
β. Ο Πλάτων επηρεάστηκε μερικώς στην κοσμολογία του από παλαιότερούς
του Έλληνες φιλοσόφους, μεταξύ των οποίων και ο Πυθαγόρας.

5.2 Συντακτική συμπεριφορά
α) Εμφάνιση σε προ-ονοματική θέση
Όμοια με τα κοινά προσδιοριστικά επίθετα, οι ποσοδείκτες πολύς, λίγος, αρκετός και
μερικός εμφανίζονται πριν από το όνομα το οποίο προσδιορίζουν:

Ποσοδείκτες: Από την Τυπική Λογική στη Σύνταξη | 111

(19)

Πολλοί/ λίγοι/ αρκετοί/ μερικοί φοιτητές παρακολούθησαν το μάθημα.

Ωστόσο, στην ΝΕ τα προσδιοριστικά επίθετα εμφανίζονται εξίσου και σε μεταονοματική θέση, όταν η ονοματική φράση δεν περιέχει οριστικό άρθρο ή άλλο ισχυρό
προσδιοριστικό δείκτη (Karanassios 1992; Alexiadou et al. 2007; Stavrou 2012). Το
ίδιο ισχύει και για τα πολύς, λίγος και αρκετός.
(20)

α. - Τι καιρό έχετε εκεί;
- Αέρας δυνατός!
β. - Τι καιρό έχετε εκεί;
- Αέρας πολύς!

β) Εμφάνιση μετά το οριστικό άρθρο
Όπως και τα προσδιοριστικά επίθετα, οι ποσοδείκτες πολύς, λίγος και αρκετός
εμφανίζονται μετά το οριστικό άρθρο:
(21)

α. Οι άριστοι φοιτητές έλαβαν βραβείο για την εξαιρετική επίδοσή τους.
β. Τα πολλά παραδείγματα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του
φαινομένου.
γ. Τα λίγα γκολ οφείλονται σε πολλά αίτια.
δ. Τα αρκετά κιλά χαρίζουν χρόνια!

Αντίθετα, το μερικός παρουσιάζει αδυναμία συνεμφάνισης με το οριστικό άρθρο.
Ωστόσο, εμφανίζεται με αυτό σε μαρκαρισμένες περιπτώσεις περιθωριακής χρήσης:
(22)

Τα μερικά πορτοκάλια που μου έφερες ήταν χαλασμένα.

γ) Δυνατότητα παράλειψης του ονόματος
Τόσο τα κοινά προσδιοριστικά επίθετα όσο και τα ποσοδεικτικά στοιχεία πολύς, λίγος,
αρκετός και μερικός επιτρέπουν την παράλειψη του ονόματος στην πρόταση 4:
(23)

α. Ο Δημήτρης αγόρασε κίτρινα αυτοκινητάκια, ενώ ο Θοδωρής πράσινα.
β. Ο Δημήτρης αγόρασε πολλά/ λίγα αυτοκινητάκια, ενώ ο Θοδωρής αρκετά/
μερικά.
γ. Η Ναταλία δεν παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις, ενώ η Χριστίνα
παρακολουθεί πολλές/ λίγες/ αρκετές/ μερικές.
δ. Η Ιωάννα τοποθέτησε αρκετές γλάστρες στο μπαλκόνι, ενώ η
Κωνσταντίνα λίγες/ μερικές.

Με την εμφάνιση είτε του επιθέτου είτε του ποσοδείκτη η παράλειψη του ονόματος
κεφαλής υπακούει στις γενικότερες συνθήκες, επιτρέποντάς την (Lobeck 1991; Rooth
1992; Giannakidou & Merchant 1997; Giannakidou & Stavrou 1999; Ntelitheos 2004).
Η βασική προϋπόθεση της παράλειψης είναι η ύπαρξη ενός εστιασμένου συστατικού,
το οποίο νομιμοποιεί την έλλειψη. Το εστιασμένο συστατικό εδώ είναι το επίθετο και ο
ποσοδείκτης. Όπως διαπιστώνουν οι Giannakidou & Stavrou (1999), εκείνο που
4

Βλ. και Giannakidou & Stavrou (1999).
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ουσιαστικά νομιμοποιεί την παράλειψη του ουσιαστικού είναι η αντίθεση του σχετικού
μέρους μεταξύ εκείνου της προηγούμενης φράση προσδιοριστικού δείκτη και εκείνου
που απομένει:
(24)

α. Η Άννα διάβασε πολλά βιβλία, ενώ η Αλίκη λίγα.
β. *Η Άννα διάβασε πολλά βιβλία, ενώ η Αλίκη πολλά.

Επιπλέον, αν και η παράλειψη μπορεί να αφορά σε ονοματικές φράσεις που βρίσκονται
στην ίδια δομική θέση, η σύμπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται να έχει εκφραστεί ήδη στη συζήτηση το όνομα που παραλείπεται και όχι να
συνεπάγεται από αυτή (Giannakidou & Stavrou 1999):
(25)

Στο δρόμο συνάντησα πολλούς φίλους, αλλά λίγοι με αναγνώρισαν.

δ) Δυνατότητα ουσιαστικοποίησης
Στην ΝΕ πολλά επίθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ουσιαστικά
(ουσιαστικοποιημένα επίθετα). Το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό παραλείπεται, όταν το
περιεχόμενό του ανακτάται από τα συμφραζόμενα και όταν η παράλειψη
νομιμοποιείται μορφολογικά (Giannakidou & Stavrou 1999). Στην περίπτωση αυτή, το
επίθετο με την παρουσία του οριστικού άρθρου λειτουργεί ως κεφαλή της ονοματικής
φράσης:
(26)

α. Οι μικροί εμφανίστηκαν μετανιωμένοι.
β. Ο τελικός θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα στις πέντε.
γ. Οι τριακόσιοι/ οι πολιτικοί συνεδριάζουν.

Ως ουσιαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πολύς και λίγος. Η ουσιαστικοποίηση
του αρκετός είναι δυνατή όταν στην πρόταση εμφανίζονται λέξεις, όπως ο
επιρρηματικός προσδιορισμός απλώς, ο οποίος φέρει τη σημασία του ‘μόνο’,
δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι αρκετοί δεν αποτελούν ικανοποιητική ποσότητα
προκειμένου να έχουν δύναμη (28).
(27)

α. Δυστυχώς, οι λίγοι τρέχουν για τους πολλούς.
β. Οι λίγοι θα διώξουν τους πολλούς.
γ. Οι λίγοι μπορούν να συνεννοηθούν, ενώ οι πολλοί αδυνατούν.

(28)

Οι πολλοί έχουν δύναμη, οι αρκετοί απλώς δεν έχουν.

Από την άλλη, το μερικός παρουσιάζει αδυναμία ουσιαστικοποίησης, η οποία
πιθανότατα συνδέεται με την αδυναμία συνεμφάνισης με το οριστικό άρθρο:
(29)

*Οι μερικοί μπορούν να συνεννοηθούν, ενώ οι πολλοί αδυνατούν.

ε) Χρήση ως κατηγορουμένου
Εκτός από το να προσδιορίζει άμεσα κάποιο ουσιαστικό το επίθετο μπορεί να
συνδέεται µε το ουσιαστικό που προσδιορίζει µέσω κάποιου συνδετικού ρήματος, όπως
είμαι, γίνομαι, φαίνομαι κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση το επίθετο λειτουργεί ως
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κατηγορούμενο δίνοντας μια ιδιότητα στο υποκείμενο που προσδιορίζει. Τη
δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ως κατηγορούμενα δίνοντας την ιδιότητα της
ποσότητας στο υποκείμενο που προσδιορίζουν έχουν και οι ποσοδείκτες πολύς, λίγος
και αρκετός:
(30)

α. Οι καλεσμένοι στο πάρτι ήταν πολλοί/ λίγοι/ αρκετοί.
β. Οι αιτήσεις ήταν πολλές/ λίγες/ αρκετές.
γ. Τα σπίτια στο χωριό είναι πολλά/ λίγα/ αρκετά.

Αντίθετα, το μερικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατηγορούμενο:
(31)

α. *Τα σπίτια στο χωριό είναι μερικά.
β. Είναι μερικά σπίτια στο χωριό.
γ. Σπίτια στο χωριό είναι μερικά.

Το μερικός δημιουργεί αντιγραμματικές ακολουθίες σε θέση κατηγόρησης. Από την
άλλη, στις προτάσεις (31β) και (31γ) εμφανίζεται με το ρήμα είμαι χωρίς να προκαλεί
προβλήματα γραμματικότητας. Σε περιπτώσεις όπως αυτές, όμως, το οριστικό άρθρο
απουσιάζει και επομένως το μερικός δεν λειτουργεί ως κατηγορούμενο, αλλά
εμφανίζεται ως συστατικό υπαρκτικής δομής λαμβάνοντας την ερμηνεία ‘Υπάρχουν
μερικά σπίτια στο χωριό’.
στ) Εμφάνιση με την προσωπική αντωνυμία
Τα πολύς και λίγος, όμοια με τα επίθετα, έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζονται σε θέση
δεξιά της προσωπικής αντωνυμίας. Από την άλλη, τα αρκετός και μερικός δεν μπορούν
να εμφανιστούν με την προσωπική αντωνυμία:
(32)

α. Εμείς οι ψηλοί/ πολλοί/ λίγοι.
β. Εσείς οι μεγάλοι/ *αρκετοί/ *μερικοί.

ζ) Δυνατότητα θεματοποίησης ονόματος
Το φαινόμενο της θεματοποίησης (topicalization ή fronting) παρέχει επιπλέον στοιχεία
υπέρ της κατηγοριακής ομοιότητας ποσοδεικτών και επιθέτων. Πιο συγκεκριμένα,
συναντάμε θεματοποιημένα συντάγματα που περιέχουν τόσο επίθετο και όνομα όσο και
ποσοδείκτη και όνομα (33α) (Roussou & Tsimpli 1993). Επιπλέον, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου το όνομα βρίσκεται σε θεματοποιημένη θέση αφήνοντας πίσω το
επίθετο ή τον ποσοδείκτη (33β).
(33)

α. Ιστορικά/ πολλά/ λίγα/ αρκετά/ μερικά βιβλία αγόρασα από το
παλαιοπωλείο.
β. Βιβλία αγόρασα ιστορικά/ πολλά/ λίγα/ αρκετά/ μερικά από το
παλαιοπωλείο.

Σύμφωνα με μια πρώτη πειραματική προσέγγιση του φαινομένου της θεματοποίησης σε
45 φυσικούς ομιλητές της ΝΕ, διαπιστώθηκε ότι στον προφορικό λόγο οι ομιλητές
θεματοποιούν τα ονόματα με την παρουσία τόσο των ποσοδεικτών όσο και των κοινών
προσδιοριστικών επιθέτων μέσα στην πρόταση. Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των
προτάσεων, στο 80,32 % η θεματοποίηση με την παρουσία επιθέτων θεωρήθηκε από
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τους συμμετέχοντες αρκετά ή εντελώς αποδεκτή. Ένα ποσοστό 12,38 % των
προτάσεων δεν ανέδειξε καμία από τις δύο τιμές αποδεκτότητας, καθώς
χαρακτηρίστηκε από αδυναμία εκτίμησης (‘δεν ξέρω’). Τη τιμή αυτή ακολουθεί η μη
αποδοχή των θεματοποιημένων δομών με επίθετα με ποσοστό 7,3 %. Σχετικά με το
φαινόμενο της θεματοποίησης με την παρουσία ποσοδεικτών, το 81,48 % του δείγματος
τοποθετήθηκε στις αρκετά ή εντελώς αποδεκτές δομές. Το 13,33 % των συμμετεχόντων
αδυνατεί να εκτιμήσει την κλίμακα αποδεκτότητας των προτάσεων επιλέγοντας την
τιμή ‘δεν ξέρω’. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό (5,19 %) δεν αποδέχεται τις δομές
θεματοποίησης των ποσοδεικτών.
η) Δυνατότητα πολυοριστικότητας
Όπως και τα κοινά προσδιοριστικά επίθετα (Androutsopoulou 1995; Alexiadou &
Wilder 1998; Kolliakou 1994; Campos & Stavrou 1994; Lekakou & Szendroi 2007,
2012; Panagiotidis & Marinis 2011; Karatsareas & Lekakou 2015 μεταξύ άλλων), τα
πολύς και λίγος, όταν προσδιορίζουν ένα όνομα, μπορούν να εμφανιστούν με το δικό
τους οριστικό άρθρο. Στην περίπτωση αυτή το άρθρο δεν παράγει πολλαπλή
αναπαράσταση περιεχομένου, καθώς ποσοδεικτικό στοιχείο και όνομα έχουν το ίδιο
αντικείμενο αναφοράς (Giusti 2002), ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει περιορισμός ως προς
τη συντακτική σειρά του προσδιορισμού και του προσδιοριζόμενου ονόματος:
(34)

α. τα βαριά τα βιβλία
β. τα λίγα/ τα πολλά τα βιβλία
γ. τα βιβλία τα βαριά
δ. τα βιβλία τα λίγα/ τα πολλά

Ωστόσο, δεν βρέθηκαν περιπτώσεις εμφάνισης του αρκετός με το δικό του οριστικό
άρθρο, οι οποίες είναι πιθανό ότι δημιουργούν εκφράσεις που κινούνται στα όρια της
γραμματικότητας:
(35)

? η αρκετή η ζάχαρη

Από την άλλη, καθώς το μερικός παρουσιάζει αδυναμία συνεμφάνισης με το οριστικό
άρθρο, αποκλείεται και η δυνατότητα πολυοριστικότητας:
(36)

α. *οι μερικοί οι φοιτητές
β. *οι μερικές οι φορές
γ. *τα μερικά τα βιβλία

θ) Εμφάνιση με επιρρηματικό προσδιορισμό
Tα επίθετα επιτρέπουν τον προσδιορισμό τους από ένα επίρρημα δηλώνοντας με αυτό
τον τρόπο διαβάθμιση στην ιδιότητα που τα πρώτα φέρουν. Όμοια, τα πολύς και λίγος
επιτρέπουν τη συνεμφάνισή τους με επιρρηματικό προσδιορισμό, σε αντίθεση με τα
αρκετός και μερικός:
(37)

α. Μόνο οι πολύ εύστροφοι φοιτητές βρήκαν τη λύση της άσκησης.
β. Απογοητευτικά λίγοι φοιτητές ήρθαν στη διάλεξη.
γ. Απίστευτα πολλά/ *αρκετά/ *μερικά παιδιά συμμετείχαν στην εκδήλωση.
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Πιο συγκεκριμένα, τα αρκετός και μερικός παρουσιάζουν αδυναμία συνεμφάνισης με
επιρρηματικό προσδιορισμό, όπως το απίστευτα, δημιουργώντας αντιγραμματικές
προτάσεις. Η ασυμβατότητα αυτή οφείλεται στην αδυναμία ενός επιρρήματος που
δηλώνει ένταση, όπως το απίστευτα, να λειτουργεί ως προσδιορισμός του αρκετά ή του
μερικά, καθώς τα τελευταία δεν επιτρέπουν περαιτέρω διαβαθμίσεις στη δήλωση του
χαρακτηριστικού της ποσότητας που φέρουν.
ια) Δυνατότητα σύνδεσης ποσοδεικτών και επιθέτων
Η πιο βασική συντακτική ιδιότητα που μοιράζονται ποσοδείκτες και επίθετα είναι η
δυνατότητα της συνεμφάνισης και ιδιαίτερα της σύνδεσή τους με τη χρήση συνδέσμων:
(38)

α. Κατά την παραμονή μας στη Τσεχία επισκεφτήκαμε πολλά και
ενδιαφέροντα μουσεία.
β. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας κάναμε πολλές και όμορφες
συζητήσεις.
γ. Κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα.
δ. Η πόλη έχει λίγους και στενούς χώρους στάθμευσης.
ε. Θύματά τους είναι οι λίγοι και φτωχοί κάτοικοι των νησιών.
στ. Κατέβαλε αρκετή, αλλά όχι αποτελεσματική προσπάθεια.
ζ. Συζήτησαν αρκετά, αλλά όχι ουσιώδη θέματα.

Στις προτάσεις (38α)-(38ζ), τα πολύς, λίγος και αρκετός εμφανίζονται σε ονοματικές
εκφράσεις μαζί με προσδιοριστικά επίθετα και ταυτόχρονα συνδέονται μεταξύ τους με
τη χρήση είτε του συμπλεκτικού συνδέσμου και είτε του αντιθετικού συνδέσμου αλλά.
Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι, στους οποίους ανήκουν τα και και αλλά, χρησιμοποιούνται
για να συνδέσουν όμοια στοιχεία. Το γεγονός, λοιπόν, ότι οι ποσοδείκτες πολύς, λίγος
και αρκετός συνδέονται με τα επίθετα μέσω του και ή του αλλά σημαίνει ότι πρόκειται
για όμοια στοιχεία μεταξύ τους, τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Καθώς δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι στις παραπάνω προτάσεις λέξεις, όπως ενδιαφέροντα, όμορφες,
διαφορετικά, στενούς, φτωχοί, αποτελεσματική και ουσιώδη, ανήκουν στην κατηγορία
των επιθέτων, φαίνεται ότι και οι λέξεις πολύς, λίγος και αρκετός, με τις οποίες οι
πρώτες συνδέονται, ανήκουν επίσης στην κατηγορία των επιθέτων και πιο
συγκεκριμένα σε επίθετα που δηλώνουν το χαρακτηριστικό της ποσότητας στο όνομα
που προσδιορίζουν.
Από την άλλη, το μερικός παρουσιάζει αδυναμία συνεμφάνισης με επίθετα εντός
ονοματικών φράσεων με τη χρήση παρατακτικών συνδέσμων:
(39)

α. *Αγόρασε μερικά και κόκκινα παντελόνια.
β. *Η πόλη έχει μερικούς και στενούς δρόμους.

Συμφωνία
με
προσδιοριζόμενο όνομα
Σχηματισμός
παραθετικών
Σχηματισμός επιρρήματος
Προ-ονοματική θέση

Πολύς
•

•

Λίγος
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Αρκετός
•

Μερικός
•

•
•

•
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Συνεμφάνιση με οριστικό
άρθρο
Παράλειψη ονόματος
Ουσιαστικοποίηση
Χρήση ως κατηγορούμενο
Συνεμφάνιση
με
προσωπική αντωνυμία
Θεματοποίηση ονόματος
Πολυοριστικότητα
Συνεμφάνιση
με
επιρρηματ. προσδιορισμό
Παρατακτική σύνδεση με
επίθετο

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Πίνακας 1: Μορφολογικά - συντακτικά χαρακτηριστικά
Έχοντας συγκεντρώσει τα μορφολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά μπορεί κανείς
να διαπιστώσει ότι τα ποσοδεικτικά στοιχεία πολύς και λίγος βρίσκονται σε πλήρη
εναρμόνιση με τα επίθετα, ενώ το αρκετός παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτά.
Από την άλλη, η μορφολογική και συντακτική συμπεριφορά του μερικός διαφέρει κατά
πολύ από εκείνη των επιθέτων.

5.3 Διαφορές
Παρά τις αρκετές ομοιότητές τους, προσδιοριστικά επίθετα και ποσοδείκτες φαίνεται να
διαφέρουν σε κάποια σημεία μεταξύ τους ως προς τη συντακτική τους συμπεριφορά.
Πιο συγκεκριμένα, οι ποσοδείκτες πολύς, λίγος, αρκετός και μερικός επιτρέπουν
περιπτώσεις εμφάνισης σε θέση άναρθρου ορίσματος.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με κοινά αποδεκτές θέσεις (Contreras 1986; Torrego
1989; Stowell 1991; Cinque 1994; Longobardi 1994, 1996; Chierchia 1998 μ.ά.),
μετρήσιμα ουσιαστικά στον πληθυντικό αριθμό και μη μετρήσιμα ουσιαστικά στον
ενικό αριθμό μπορούν να εμφανιστούν ως άναρθρα ορίσματα στην Αγγλική. Άλλες
γλώσσες, όπως η Ιταλική και η Ισπανική, επιτρέπουν επίσης τέτοιες θέσεις κάτω από
αυστηρούς, ωστόσο, περιορισμούς (δηλ. μόνο σε θέσεις που κυβερνώνται λεξικά).
(40)

α. I
drink wine.
εγώ πίνω κρασί
β. I
eat
potatoes.
εγώ τρώω πατάτες
γ. Beavers build
dams.
κάστορες χτίζουν φράγματα

(Αγγλική)

(41)

α. Bevo sempre vino.
Πάντα πίνω κρασί
β. *(I) castor
construiscono dighe.
(οι) κάστορες χτίζουν
φράγματα

(Ιταλική)
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Οι Roussou & Tsimpli (1993) υποστηρίζουν ότι στην ΝΕ τα μετρήσιμα ουσιαστικά
στον πληθυντικό αριθμό και μη μετρήσιμα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό εμφανίζονται
σε θέση αντικειμένου, αλλά όχι υποκειμένου. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν προτάσεις, στις
οποίες ως υποκείμενα χρησιμοποιούνται άναρθρες ονοματικές φράσεις:
(42)

α. Ο Γιάννης αγόρασε βιβλία.
β. ? Γυάλινες μπάλες έπεσαν στο πάτωμα.
γ. ΠΑΙΔΙΑ παίζουν στην αυλή.

Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο πρώτες προτάσεις είναι η λεξική κυβέρνηση, η
οποία ικανοποιείται είτε επειδή ως αντικείμενο η ονοματική φράση βρίσκεται μέσα
στην ρηματική φράση είτε επειδή ως εσωτερικό όρισμα η ονοματική φράση μπορεί να
ερμηνευθεί στην αρχική θέση παραγωγής της 5 (Alexiadou & Anagnostopoulou 1999).
Η πρόταση (42γ) είναι γραμματικά ορθή μόνο όταν το υποκείμενο είναι
τονισμένο/εστιασμένο. Έτσι, αν και εξωτερικό όρισμα, ο κενός προσδιοριστικός
δείκτης νομιμοποιείται από την Φράση Εστίασης (Chierchia 1998; Marinis 2005).
Επομένως, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα που ακολουθούν, η
γραμματικότητα δεν εξαρτάται από την εμφάνιση των πολύς, λίγος, αρκετός ή μερικός,
καθώς οι δομές είναι το ίδιο αποδεκτές όταν επίσης η ονοματική φράση συνοδεύεται
από επίθετο (42β).
(43)

α. Πολλά πορτοκάλια πήρα.
β. Αρκετά παιδιά τρέχουν στην αυλή.

Επιπλέον, σε σημασιολογικό επίπεδο, ακόμα και στην περίπτωση προτάσεων, όπως στο
(42β), υπάρχει ένας υπαρκτικός ποσοδείκτης, ο οποίος είναι κενός 6 , στην ίδια θέση
όπου προτάσεις όπως στο (43) έχουν ένα ρητά εκπεφρασμένο ποσοδείκτη. Ο κενός
αυτός υπαρκτικός ποσοδείκτης είναι απροσδιόριστος ως προς την ποσότητα, συνεπώς
φέρει λιγότερες πληροφορίες από οποιοδήποτε άλλο ρητά εκπεφρασμένο ποσοδεικτικό
στοιχείο, όπως είναι τα πολύς, λίγος και αρκετός. Επομένως, διαισθητικά προτιμάται
λιγότερο ο κενός υπαρκτικός ποσοδείκτης, ενώ παράλληλα η εμφάνισή του σε
προτάσεις είναι περιορισμένη σε τήρηση του αξιώματος της ποσότητας 7 (maxim of
quantity) κατά τον Grice (1975).

6. Προτεινόμενες συντακτικές δομές
Έχοντας εξετάσει τα μορφολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά τους και
στηριζόμενη στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιθέτων και των
Σύμφωνα με τη Diesing (1992), η ονοματική φράση, που είτε παραμένει είτε ενώ έχει
μετακινηθεί μπορεί να ερμηνευτεί στη θέση παραγωγής της, όπου βρίσκεται το ίχνος της,
ερμηνεύεται υπαρκτικά.
6 Παρόμοια ο Longobardi (1994) προτείνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο προσδιοριστικός
δείκτης παραμένει κενός και του αποδίδεται υπαρκτική λειτουργία.
7 Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα αξιώματα της συνομιλίας, σύμφωνα με το οποίο η συμβολή
ενός ομιλητή θα πρέπει να είναι τόσο κατατοπιστική όσο απαιτείται προκειμένου να εξελιχθεί η
συνομιλία. Δεν θα πρέπει να είναι ούτε πολύ λίγη ούτε υπερβολική.
5
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πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο και αρκετός-ή-ό, το βασικό ερώτημα το οποίο προσπαθώ
να απαντήσω είναι σε ποιο σημείο μέσα στην ονοματική φράση τοποθετούνται τα
τελευταία. Θα προτείνω επίσης τη δομή για το μερικός-ή-ό, η οποία διαφέρει από
εκείνη των πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο και αρκετός-ή-ό.

6.1 Η συντακτική δομή των πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-ή-ό και αρκετός-ή-ό
Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, βρίσκομαι πλέον σε θέση να
προτείνω μια ανάλυση, η οποία τοποθετεί τα πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο και αρκετόςή-ό στην ίδια θέση με τα επίθετα. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε θέση
χαρακτηριστή λειτουργικής κατηγορίας, θέση που τους δίνει τη δυνατότητα να
λειτουργούν ως προσδιορισμοί του ονόματος. Επειδή πρόκειται για επίθετα που
δηλώνουν ποσότητα (αριθμό κ.λπ.) θεωρώ ότι φέρουν το χαρακτηριστικό [+ποσότητα]
και με βάση αυτό δικαιωματικά καταλαμβάνουν θέση μέσα στη Φράση Αριθμού8.
Τι είναι όμως η Φράση Αριθμού; Εξετάζοντας διαγλωσσικά τη δομή της ονοματικής
φράσης, πολλοί ερευνητές υποστήριξαν την ύπαρξη μιας λειτουργικής προβολής
συνδεδεμένης με την κωδικοποίηση του αριθμού (ενικός/ πληθυντικός). Πρόκειται για
τη Φράση Αριθμού (Number Phrase), η οποία φέρει το χαρακτηριστικό του αριθμού
[+/- ενικός], επιβάλλεται δομικά στην ΟΦ και κυριαρχείται με τη σειρά της από την
ΦΠΔ (βλ. Bernstein 1991; Carstens 1991; Delfitto & Schroten 1991; Picallo 1991;
Ritter 1991, 1992; Valois 1991 μ. ά.).
Τα δενδρο-διαγράμματα που ακολουθούν δίνουν τη συντακτική αναπαράσταση των
πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο και αρκετός-ή-ό σε διαφορετικές περιπτώσεις:

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρότασή μου για τη συντακτική αναπαράσταση των πολύς-πολλήπολύ, λίγος-η-ο και αρκετός-ή-ό βρίσκει έρεισμα στην πρόταση των Stavrou & Terzi (2010) για
την ΝΕ, σύμφωνα με την οποία τα αριθμητικά καταλαμβάνουν τη θέση κεφαλής στη Φράση
Αριθμού.
8
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α) οριστικές ονοματικές φράσεις
(44)

τα πολλά/ λίγα/ αρκετά βιβλία
ΦΠΔ
Χαρ

ΠΔ΄
ΠΔ
[+οριστ]
τα

ΑριθμΦ
ΕπιθΦ

ΑριθμΦ

Επιθ

Αριθμ

ΟΦ

[+ποσότητα]
πολλά
λίγα
αρκετά

[-ενικ]

βιβλία

Στο (44), τα πολύς, λίγος και αρκετός τοποθετούνται σε θέση χαρακτηριστή της Φράσης
Αριθμού. Η θέση αυτή είναι που τους δίνει και τη δυνατότητα να λειτουργούν ως
προσδιορισμοί του ονόματος και να συμπεριφέρονται ως επίθετα που δηλώνουν
ποσότητα φέροντας το χαρακτηριστικό [+ ποσότητα]. Στη θέση της κεφαλής Αριθμ
τοποθετείται το χαρακτηριστικό [+/- ενικός], επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο την
κατάλληλη κατηγορία (ΟΦ ή ΠροθΦ). Στο παραπάνω δενδρο-διάγραμμα, το
χαρακτηριστικό [-ενικός] επιλέγει μια ΟΦ (βιβλία). Η Φράση Αριθμού επιλέγεται από
την ΦΠΔ. Η κεφαλή ΠΔ φέρει το χαρακτηριστικό [+ οριστικότητα] και πραγματώνεται
με το οριστικό άρθρο. Επιπλέον, εντοπιζόμενα σε θέση χαρακτηριστή λειτουργικής
κατηγορίας, όπως είναι η Φράση Αριθμού, τα πολύς, λίγος και αρκετός συμφωνούν με
το όνομα (καθώς και τα άλλα επίθετα, τα οποία προβάλλονται μέσα στην ονοματική
προβολή9).
Μια άλλη ακριβής πρόβλεψη της ανάλυσής μου είναι ότι τα επίθετα αυτά που
φέρουν το χαρακτηριστικό [+ ποσότητα] είναι εκείνα που εμφανίζονται πρώτα σε μια
σειρά επιθέτων. Είναι εκείνα τα οποία τοποθετούνται στην ιεραρχικά υψηλότερη
λειτουργική κατηγορία, με άλλα λόγια τη ΑριθΦ, ενώ όλες οι άλλες εμφανίζονται σε
χαμηλότερες λειτουργικές κατηγορίες.

9

Σχέση χαρακτηριστή-κεφαλής (spec-head relation).
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β) αόριστες ονοματικές φράσεις
(45)

πολλά/ λίγα/ αρκετά βιβλία
ΦΠΔ
ΠΔ΄
ΠΔ
[-οριστ]
Ø

ΑριθμΦ
ΕπιθΦ
Επιθ
[+ποσότητα]
πολλά
λίγα
αρκετά

ΑριθμΦ
Αριθμ
[-ενικ]

ΟΦ
βιβλία

Το παραπάνω δέντρο διαφέρει από το (44), καθώς ο ΠΔ φέρει το χαρακτηριστικό [οριστικότητα]. Το χαρακτηριστικό αυτό έχει μηδενική πραγμάτωση ως
προκαθορισμένο στοιχείο (default). Σε αυτή την περίπτωση, ο μηδενικός ΠΔ
νομιμοποιείται από την παρουσία του χαρακτηριστικού [+ ποσότητα] που φέρουν τα
πολύς, λίγος και αρκετός σύμφωνα με τη σημασία τους.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνω ότι σε μια αόριστη ΦΠΔ όπου το άρθρο δεν είναι
παρόν, τα στοιχεία πολύς, λίγος και αρκετός μετακινούνται στην κενή αυτή ΦΠΔ. Αλλά
ανεξάρτητα από το αν μετακινούνται ή όχι, θεωρώ ότι είναι το χαρακτηριστικό [+
ποσότητα] το οποίο φέρουν τα στοιχεία αυτά και το οποίο τα τοποθετεί σε μια
υποκατηγορία επιθέτων διαφορετική από τα άλλα επίθετα που φέρουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος, χρώμα, σχήμα κλπ. Το χαρακτηριστικό [+ ποσότητα]
μπορεί να συμπεριφέρεται ως νομιμοποιητής (licenser) σε ένα κενό ΠΔ. Αυτό είναι που
εξηγεί τη διαφορά μεταξύ των πολύς, λίγος και αρκετός και των άλλων προσδιοριστικών
επιθέτων (βλ. και υποενότητα 5.3).
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γ) επιμεριστικές δομές
(46)

πολλά/ λίγα/αρκετά από τα βιβλία
ΦΠΔ
ΠΔ΄
ΠΔ
[-οριστ]

ΑριθμΦ
ΕπιθΦ

ΑριθμΦ

Ø
Επιθ

Αριθμ

ΠροθΦ

πολλά
λίγα
αρκετά

[-ενικ]

από τα βιβλία

Είδαμε ότι τα πολύς, λίγος και αρκετός τοποθετούνται σε θέση χαρακτηριστή της
Φράσης Αριθμού. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η κεφαλή Αριθμός φέρει το χαρακτηριστικό
[+/-ενικός], όπως στο δενδρο-διάγραμμα (46).

6.2 Η συντακτική δομή του μερικός-ή-ό
Στην ενότητα 5 παρουσιάστηκε ένα σύνολο μορφολογικών και συντακτικών ιδιοτήτων
του μερικός-ή-ό που το διαφοροποιούν από τα κοινά προσδιοριστικά επίθετα. Έχω ήδη
προτείνει ότι η θέση του μερικός στον φραστικό δείκτη θα πρέπει να είναι διαφορετική
από εκείνη των κοινών προσδιοριστικών επιθέτων, καθώς και από εκείνη των πολύς,
λίγος και αρκετός. Επιπλέον, μεταξύ των ιδιοτήτων που σημειώθηκαν, το γεγονός ότι το
συγκεκριμένο στοιχείο εκφράζει αδυναμία συνεμφάνισης με το οριστικό άρθρο ο-η-το
με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εμφανίζεται στην ίδια θέση με το οριστικό άρθρο. Πιο
συγκεκριμένα:
(47)

μερικά βιβλία
ΦΠΔ
ΠΔ΄
ΠΔ

ΑριθμΦ
Αριθμ΄

[-οριστ]
μερικά
Αριθμ

ΟΦ

[-ενικ]

βιβλία
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Σύμφωνα με το δενδρο-διάγραμμα στο (47), το μερικά τοποθετείται στην κεφαλή ΠΔ
της ΦΠΔ. Έτσι, η θέση του ΠΔ πραγματώνεται από το στοιχείο αυτό. Σε αυτού του
είδους την ανάλυση, το όνομα που ακολουθεί το μερικός δεν είναι κενό πια. Επιπλέον,
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δομή, η θέση του ΠΔ νομιμοποιείται από ένα ρητά
εκπεφρασμένο προσδιοριστικό δείκτη, με άλλα λόγια, το μερικά που φέρει το
χαρακτηριστικό [- οριστικότητα].

7. Συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια εξέτασης της συντακτικής αναπαράστασης των
ασθενών ποσοδεικτών της ΝΕ πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-ή-ό, αρκετός-ή-ό και μερικός-ήό. Η κύρια υπόθεση που αποτυπώνεται είναι ότι οι ποσοδείκτες είναι μια
σημασιολογική κατηγορία, η οποία δε χρειάζεται να προβάλλει συντακτική κατηγορία.
Με άλλα λόγια, οι ποσοδείκτες εκφράζονται συντακτικά χωρίς την ύπαρξη μέγιστης
προβολής Ποσ.
Έδειξα επίσης ότι τα πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο και αρκετός-ή-ό, από την μία, και
το μερικός-ή-ό, από την άλλη, έχουν διαφορετική συντακτική αναπαράσταση μέσα στον
φραστικό δείκτη, αναπαράσταση η οποία προκύπτει από τις ποικίλες χρήσεις του κάθε
στοιχείου και τις λειτουργίες του μέσα στην πρόταση. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από
την ανάλυση των μορφολογικών και συντακτικών τους χαρακτηριστικών διαπιστώνεται
ότι τα πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-η-ο και αρκετός-ή-ό εμπίπτουν στη συντακτική
κατηγορία των επιθέτων, η οποία αποτελεί λεξική κατηγορία, συνιστώντας μια
υποκατηγορία με το χαρακτηριστικό [+ ποσότητα]. Από την άλλη, το μερικός-ή-ό
φαίνεται να είναι προσδιοριστικός δείκτης και άρα λειτουργική κατηγορία.
Επομένως, πιστεύεται ότι η θεώρηση τουλάχιστον των πολύς-πολλή-πολύ, λίγος-ηο, αρκετός-ή-ό και μερικός-ή-ό ως Ποσοδεικτών μέσα στη σύνταξη είναι περιττή. Οι
ποσοδείκτες είναι μια σημασιολογική κατηγορία η οποία αναπαριστάται είτε από
λεξικές είτε από λειτουργικές κατηγορίες.
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Η πολυσημία στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο του
δημοτικού σχολείου
Παπουτσή Μαριέτα
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην πολυσημία που εμφανίζουν εξειδικευμένες
ακαδημαϊκές λέξεις των διδακτικών εγχειρίδιων του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για
λέξεις οι οποίες απαντώνται σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα με διαφοροποιημένα
σημασιολογικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λέξη πηγή η
οποία εμφανίζεται στα διδακτικά εγχειρίδια της γεωγραφίας (Ε’ Δημοτικού) και της
ιστορίας (Στ’ Δημοτικού). Στη γεωγραφία χρησιμοποιείται με τη σημασία του μέρους από
όπου βγαίνει νερό (του σημείου από όπου πηγάζει ένας ποταμός), ενώ στην ιστορία με τη
σημασία του πρωτότυπου κειμένου από όπου αντλούνται άμεσα πληροφορίες. Η
πολυσημία που εμφανίζει η λέξη πηγή μελετάται υπό το πρίσμα της γνωσιακής
γλωσσολογίας, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική χρήση. Εξετάσαμε τις
σημασίες της λέξης σε δεδομένα φυσικής χρήσης (σώμα κειμένων του Ινστιτούτου
Επεξεργασίας Λόγου), καθώς η γνώση της γλώσσας αναδύεται μέσα από τη χρήση της
(Croft & Cruse 2004). Επιχειρήσαμε, τέλος, τη δημιουργία ενός δικτύου σημασιών στο
οποίο οι διαφορετικές σημασίες της λέξης πηγή αναλύονται βάσει των γνωσιακών
μηχανισμών της μεταφοράς και της μετωνυμίας.

Λέξεις-κλειδιά: ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, πολυσημία, δίκτυο σημασιών, γνωσιακοί
μηχανισμοί

1. Εισαγωγή
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του
δημοτικού σχολείου είναι μια συγκεκριμένη μορφή της ελληνικής, η ακαδημαϊκή. Η
ακαδημαϊκή γλώσσα είναι μια εξειδικευμένη μορφή γλώσσας που χρειαζόμαστε για τη
μετάδοση αφηρημένων ιδεών και φαινομένων και το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο αποτελεί το
βασικό εργαλείο μετάδοσης αυτών των εννοιών (Nagy & Townsend 2012).
Στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, εκτός από τις γενικές ακαδημαϊκές λέξεις,
περιλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες ακαδημαϊκές λέξεις οι οποίες αποκτούν
διαφορετική σημασία ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, το γνωστικό δηλαδή
αντικείμενο στο οποίο εμφανίζονται. Η γνώση μιας λέξης αναπτύσσεται σταδιακά κάθε
φορά που οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τη σημασία της λέξης σε διαφορετικά
κειμενικά περιβάλλοντα (Lesaux, Kieffer, Faller & Kelley 2010). Η γνώση των
ακαδημαϊκών λέξεων βασίζεται όχι μόνο στη γνώση των ορισμών των λέξεων, αλλά
στο να γνωρίζει κάποιος τόσο τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις όσο και πώς
χρησιμοποιούνται σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (Townsend, Filippini, Collins &
Biancarosa 2012). Σύμφωνα με τους Nagy και Townsend (2012), η εκμάθηση της
ακαδημαϊκής γλώσσας δεν είναι η εκμάθηση νέων λέξεων για να εκφράσει κανείς το
ίδιο πράγμα που θα μπορούσε να εκφράσει με άλλες λέξεις. Μαθαίνει να κάνει νέα
πράγματα με τη γλώσσα και να κατακτά νέα εργαλεία γι’ αυτούς τους νέους σκοπούς.
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Η σύνδεση γλώσσας και σκέψης, δηλαδή γλώσσας και νόησης, μας οδηγεί στις
αρχές της γνωσιακής γλωσσολογίας. Η γνωσιακή γλωσσολογία προσδίδει ιδιαίτερη
σημασία στη συγκειμενοποίηση (contextualizing) των γλωσσολογικών δομών
(Geeraerts 2006). Δε λαμβάνει υπόψη απλά και μόνο τη γραμματική δομή, αλλά την
εξετάζει ως αλληλεπιδρώσα με την πραγματική γλωσσική χρήση.
Αυτό με το οποίο αξίζει να ασχολούμαστε δεν είναι τόσο οι σημασίες των λέξεων
όσο οι χρήσεις μιας λέξης σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα (Taylor 2006). Ο
ομιλητής μιας γλώσσας δε μαθαίνει μια λίστα λέξεων (με τις σημασίες τους) και μια
λίστα κανόνων για τον συνδυασμό των λέξεων, όπως έχει προταθεί από τον Jackendoff
(2002). Ο ομιλητής μαθαίνει έναν μεγάλο αριθμό χρήσεων των λέξεων, μερικές πιο
συχνές από κάποιες άλλες, μερικές πιο παραγωγικές από κάποιες άλλες.
Για την επίλυση των προβλημάτων, που δημιουργεί η πολυσημία στους ομιλητές, η
γνωσιακή γλωσσολογία προτείνει την κατηγοριοποίηση, η οποία είναι μια νοητική
διαδικασία που προηγείται της χρήσης και κατανόησης της γλώσσας. Πρόκειται για μία
από τις πιο βασικές νοητικές δραστηριότητες που οδηγεί στη δημιουργία των
εννοιακών κατηγοριών. Οι εννοιακές κατηγορίες χρησιμοποιούνται ως γνωσιακά
εργαλεία και συνδέονται με ένα μεγάλο αριθμό γενικών λειτουργιών, όπως είναι η
εκμάθηση, ο σχεδιασμός, η επικοινωνία και η οικονομία (Croft & Cruse 2004).

1.1 Ακαδημαϊκό λεξιλόγιο
Για την οργάνωση του λεξιλογίου οι Nation (2001) και Beck, McKeown και Kucan
(2002) έχουν προτείνει μια τριμερή κατηγοριοποίηση. Το λεξιλόγιο διακρίνεται σε:
(i)
(ii)

(iii)

βασικές λέξεις ή λέξεις υψηλής συχνότητας, οι οποίες καλύπτουν πάνω
από το 80% των περισσότερων κειμένων,
γενικές ακαδημαϊκές λέξεις και λέξεις με πολλαπλές σημασίες ή
ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, το οποίο περιλαμβάνει λέξεις που είναι συχνές σε
ακαδημαϊκά κείμενα και καλύπτουν το 8 – 10% του συνόλου και
ειδικού/εξειδικευμένου περιεχομένου λέξεις ή τεχνικό λεξιλόγιο, το οποίο
διαφοροποιείται ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και καλύπτει το 5%
των κειμένων.

Στην πρόσφατη βιβλιογραφία ο όρος ακαδημαϊκό λεξιλόγιο ενσωματώνει τόσο τη
δεύτερη όσο και την τρίτη κατηγορία. Οι Baumann και Graves (2010) σημειώνουν ότι
οι ερευνητές ορίζουν το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο με έναν από τους δύο τρόπους:
(i)

(ii)

ως ακαδημαϊκό λεξιλόγιο εξειδικευμένου πεδίου (domain-specific
academic vocabulary) ή, αλλιώς, ως λέξεις εξειδικευμένου περιεχομένου
οι οποίες χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά πεδία, όπως είναι η
βιολογία, η γεωμετρία, η γεωγραφία και/ ή
ως γενικό ακαδημαϊκό λεξιλόγιο ή, αλλιώς, λέξεις που εμφανίζονται σε
όλα τα επιστημονικά πεδία, αλλά είναι δυνατό να διαφέρουν
σημασιολογικά ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό πεδίο.

Επιπρόσθετα, οι Hiebert και Lubliner (2008) αναφέρουν ότι το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο
διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, στις γενικές και τις εξειδικευμένες ανάλογα με το
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επιστημονικό πεδίο ακαδημαϊκές λέξεις. Στην ίδια κατηγοριοποίηση οδηγούνται και οι
Nagy και Townsend (2012), οι οποίοι ως ακαδημαϊκό λεξιλόγιο ορίζουν τόσο τις
γενικές ακαδημαϊκές λέξεις (general academic words), δηλαδή λέξεις που
χρησιμοποιούνται στα διάφορα επιστημονικά πεδία με μεγαλύτερη συχνότητα στην
ακαδημαϊκή απ’ ό,τι στη μη ακαδημαϊκή γλώσσα, όσο και τις εξειδικευμένες
ακαδημαϊκές λέξεις που αντιστοιχούν σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο (disciplinespecific academic words).
Βάσει της βιβλιογραφίας, όπως παρουσιάστηκε συνοπτικά, ως ακαδημαϊκό
λεξιλόγιο θεωρούμε τις ακόλουθες ομάδες λέξεων:
(i)

(ii)

γενικές ακαδημαϊκές λέξεις (ή γενικού σκοπού ακαδημαϊκές λέξεις), οι
οποίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων,
χωρίς να αποτελούν ορολογία (όπως είναι μετατρέπει, επικρατεί,
συστατικά, εισχωρεί).
εξειδικευμένες ακαδημαϊκές λέξεις, στις οποίες εμπίπτουν δύο υποκατηγορίες.

Στην πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνονται λέξεις, οι οποίες αφορούν τεχνικό/
επιστημονικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο συγκεκριμένων
γνωστικών αντικειμένων (όπως είναι κυτταρική μεμβράνη, κλάσμα), ενώ στη δεύτερη
υποκατηγορία ανήκουν λέξεις, οι οποίες απαντώνται στα ποικίλα γνωστικά
αντικείμενα, αποκτώντας εξειδικευμένα σημασιολογικά χαρακτηριστικά (όπως είναι
πηγή, δύναμη, πράξη, πλευρά).
Η δεύτερη υποκατηγορία λέξεων αποτελεί το κεντρικό θέμα της παρούσας μελέτης,
καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με λεξιλόγιο ήδη γνωστό από την καθημερινή
τους ζωή, που, όμως, αποκτά διαφορετική σημασία στο πλαίσιο των γνωστικών
αντικειμένων. Η γλώσσα του σχολείου, στην ακαδημαϊκή της μορφή, χρησιμοποιεί
παρόμοια λεξικο-συντακτικά στοιχεία με την καθημερινή γλώσσα. Ωστόσο, η ερμηνεία
των ίδιων στοιχείων μεταβάλλεται στο πλαίσιο του σημασιολογικού συστήματος στο
οποίο εμφανίζονται. Η διαφορετική ερμηνεία, λοιπόν, των ίδιων στοιχείων ανάλογα με
το περιβάλλον χρήσης μας οδηγεί στην πολυσημία σε συνδυασμό με τις αρχές της
γνωσιακής γλωσσολογίας, την οποία αξιοποιούμε ως θεωρητικό πλαίσιο για την
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου λεξιλογίου.

1.2 Πολυσημία και γνωσιακή γλωσσολογία
Η πολυσημία αναφέρεται στον συσχετισμό μιας μορφής με περισσότερες από μία
σημασίες. Οι σημασίες μιας λέξης αναδύονται μέσα από τη χρήση της σε διαφορετικά
γλωσσικά περιβάλλοντα και είναι συνήθως σχετικές μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, η
Παναρέτου (2011) σημειώνει ότι η χρήση μιας λέξης παρέχει πρόσβαση στο σύνολο
της γνώσης (σημασιακής και εγκυκλοπαιδικής) που έχουμε για την οντότητα που
δηλώνει. Ενεργοποιεί μια σχηματική δομή, η οποία περιλαμβάνει ό,τι ξέρουμε για την
οντότητα αυτή. Ανάλογα με το περικείμενο και τη γλωσσική χρήση αξιοποιούνται
διαφορετικές πλευρές της γνώσης που έχουμε για μια οντότητα και κατασκευάζουμε
την τρέχουσα σημασία της λέξης. Άρα, με όρους γνωσιακής γλωσσολογίας η
πολυσημία είναι ο δείκτης της απουσίας διακριτών ορίων ανάμεσα στη σημασιολογία
και την πραγματολογία (Lewandowska-Tomaszczyk 2007).
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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γνωσιακής γλωσσολογίας στη μελέτη της
πολυσημίας είναι ότι την αναλύει ως μια μορφή κατηγοριοποίησης. Οι λέξεις
θεωρούνται φυσικές κατηγορίες σημασιών οι οποίες οργανώνονται ακτινωτά γύρω από
μια κεντρική, προτυπική σημασία. Τα μέλη των κατηγοριών σχηματίζουν μια αλυσίδα
συσχετιζόμενων σημασιών που εξαρτάται από τη χρήση.
Ο Langacker (1987, 1991) προτείνει το δικτυακό μοντέλο (network model),
σύμφωνα με το οποίο οι ποικίλες σημασίες μιας λέξης ορίζουν μια σύνθετη κατηγορία
στην οποία αναπαρίστανται ως κόμβοι σε ένα ιεραρχικά οργανωμένο σημασιολογικό
δίκτυο και συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα είδη σχέσεων κατηγοριοποίησης (όπως
είναι η επέκταση και η εξειδίκευση). Χαρακτηριστικά ο Langacker (1991) χρησιμοποιεί
το παράδειγμα με την πολύσημη λέξη τρέχω (run) η οποία έχει μια προτυπική σημασία
‘γρήγορη ανθρώπινη κίνηση με τα δύο πόδια’ (βλ. σχήμα 1). Αυτή η σημασία είναι
δυνατό να επεκταθεί προς τη σημασία ‘γρήγορη κίνηση’ (προς τα πάνω) ή σε πιο
εξειδικευμένες σημασίες, όπως ‘τρέχω σε αγώνες’, ανταγωνιστική μετακίνηση με δύο
πόδια (προς τα κάτω). Υπάρχουν, επίσης, και μεταφορικές σημασίες, όπως είναι η
σημασία της ανταγωνιστικής πολιτικής δραστηριότητας ενός υποψηφίου στις εκλογές.

Σχήμα 1: Δίκτυο σημασιών για την πολύσημη λέξη run (Langacker 1991: 267)

Όλοι οι τύποι σχέσεων παρουσιάζουν διαβαθμίσεις (Langacker 1987) και
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τη γνωσιακή τους υπεροχή (cognitive salience).
Άλλοι είναι πιο κεντρικοί και άλλοι πιο περιθωριακοί.
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Η θεωρία της προτυπικότητας (Geeraerts 1989), άρρηκτα συνδεδεμένη με το
δικτυακό μοντέλο, καθορίζει τα είδη αυτών των σχέσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τη θεωρία της προτυπικότητας υπάρχουν προτυπικές κατηγορίες οι οποίες:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

εμφανίζουν διαβάθμιση τυπικότητας (δηλαδή κάθε μέλος μιας
κατηγορίας δεν είναι ισότιμα αντιπροσωπευτικό με κάποιο άλλο μέλος),
έχουν ασαφή, δυσδιάκριτα όρια και
δεν είναι δυνατό να οριστούν με όρους μιας και μοναδικής ομάδας
αναγκαίων και επαρκών χαρακτηριστικών, καθώς
αυτό που υπερέχει είναι τα κοινά χαρακτηριστικά. Η ένταξη μιας έννοιας
σε μια κατηγορία στηρίζεται στις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των
μελών της, στην οικογενειακή ομοιότητα (family resemblance, Βελούδης
2005˙ Ungerer & Schmid 2006). Βέβαια, τα μέλη μιας κατηγορίας έχουν
κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα μέλη
έχουν απαραίτητα τα ίδια χαρακτηριστικά.

Η ανάδειξη των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των κατηγοριών είναι δυνατό να
συμβάλει σε μια διαφορετική προσέγγιση των πολύσημων λέξεων. Σύμφωνα με τον
Kövesces (2002), η πολυσημία έχει συχνά τη βάση της στη μεταφορά και τη
μετωνυμία. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, υπάρχουν συστηματικές μεταφορικές και
μετωνυμικές σχέσεις ανάμεσα σε δύο σημασίες μιας λέξης.
Με βάση τη γνωσιακή γλωσσολογία, η μεταφορά μας επιτρέπει να κατανοήσουμε
ένα εννοιακό πεδίο μέσω ενός άλλου, οικειότερου, εννοιακού πεδίου (Lakoff 1993) και
η μετωνυμία είναι μια διαδικασία στην οποία μια εννοιακή οντότητα παρέχει πρόσβαση
σε μια άλλη οντότητα μέσα στο ίδιο πεδίο (Kövesces 2002). Σύμφωνα με τον Βελούδη
(2002: 191-192), η μεταφορά και η μετωνυμία:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

είναι εννοιακές (conceptual) κατά τη φύση τους,
μπορούν να συμβατικοποιηθούν, να αποτελέσουν δηλαδή αυτόματα,
ασύνειδα, γενικά μοντέλα σκέψης, και να περάσουν απαρατήρητες,
δίνουν τη δυνατότητα στη γλώσσα να αυξήσει τα μέσα της και
μπορούν να εξηγηθούν ως διαδικασίες συνάρτησης.

Άρα η μεταφορά και η μετωνυμία αποτελούν γνωσιακούς μηχανισμούς με τους οποίους
είναι δυνατό να συνδεθούν, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, οι σημασίες των
πολύσημων λέξεων που αποκτούν χαρακτηριστικά ακαδημαϊκού λεξιλογίου σε
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι ένα δίκτυο σημασιών που
θα συνδέει τις διάφορες σημασίες μέσω των συγκεκριμένων γνωσιακών μηχανισμών
ενδέχεται να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της πολυσημίας του ακαδημαϊκού
λεξιλογίου.

2. Σύνδεση με προηγούμενη έρευνα
Σε προηγούμενη έρευνα (Παπουτσή & Κατσιμαλή 2014) είχαμε ελέγξει την κατανόηση
από δωδεκάχρονους δίγλωσσους μαθητές δέκα λέξεων (σειρά, λόγος, πηγή, μορφή,
βάση, δύναμη, σημείο, πλευρά, μέτρο, πράξη) που εμφανίζονται σε περισσότερα του ενός
γνωστικά αντικείμενα της Ε’ και Στ’ δημοτικού.
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Για τον έλεγχο της κατανόησης χρησιμοποιήθηκε τεστ συμπλήρωσης κενών με
αυτές τις δέκα λέξεις σε προτάσεις που εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένα διδακτικά
εγχειρίδια και χρησιμοποιήθηκαν αναλλοίωτες. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές
(δίγλωσσοι, αλλά και μονόγλωσσοι που λειτούργησαν ως ομάδα ελέγχου)
αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προσαρμόσουν μεμονωμένες λέξεις σε συμφραζόμενα
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Δυσκολεύονται, δηλαδή, στον επαρκή
χειρισμό αυτών των λέξεων, ο οποίος προϋποθέτει ανασύσταση της σημασίας τους
ανάλογα με το συγκείμενο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λέξη πηγή που εμφανίζεται στα γνωστικά αντικείμενα
της γεωγραφίας και της ιστορίας:
(1)

α. Σε έναν ποταμό διακρίνουμε τις πηγές και τις εκβολές (γεωγραφία, Ε’
δημοτικού, σελ. 66).
β. Με βάση τα κείμενα των πηγών, να διατυπώσετε τα αίτια του πολέμου
(ιστορία, Στ’ δημοτικού, σελ. 47).

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ειδικά στην πρόταση που αφορούσε το
γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας οι δωδεκάχρονοι μαθητές που συμμετείχαν στην
έρευνα αδυνατούσαν να κατανοήσουν και, κατά συνέπεια, να χειριστούν επαρκώς τη
συγκεκριμένη λέξη (από τα δεκαπέντε υποκείμενα μόνο δύο κατόρθωσαν να
συμπληρώσουν ορθά το λεξιλογικό κενό που την αφορούσε).

3. Έρευνα
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας που έδειξαν ότι οι
μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού παρουσιάζουν εμφανείς δυσκολίες στην
κατανόηση πολύσημων λέξεων που αποκτούν χαρακτηριστικά ακαδημαϊκού λεξιλογίου
σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, επιχειρήσαμε μια διερεύνηση της σημασίας της
λέξης πηγή σε πολλαπλά επίπεδα, ώστε να καταστεί σαφέστερη η σημασιολογική της
διαφοροποίηση.
Συγκεκριμένα, η έρευνά μας περιελάμβανε τρία βήματα:
(i)
(ii)
(iii)

1ο βήμα: αναζήτηση της λέξης πηγή σε λεξικά της νέας ελληνικής,
2ο βήμα: αναζήτηση της λέξης πηγή στο σώμα κειμένων του Ινστιτούτου
Επεξεργασίας Λόγου,
3ο βήμα: δημιουργία δικτύου σημασιών για τη λέξη πηγή.

Όπως γίνεται κατανοητό, διερευνήθηκε η σημασία της λέξης πηγή σε λεξικά της νέας
ελληνικής, αλλά και στο σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ).
Σύμφωνα με τη Μαρμαρίδου (2008), τα λεξικά, στα οποία καταγράφονται σημασίες
λημμάτων όπως αυτές απαντούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και είδη λόγου,
αποτελούν μια πηγή σημασιολογικής έρευνας που εξ ορισμού βασίζεται στη χρήση της
γλώσσας. Τα λεξικά αποτελούν και αυτά ένα είδος λόγου και με αυτή τους την ιδιότητα
είναι κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηρισμένα.
Όσον αφορά το σώμα κειμένων, χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθούν οι σημασίες
της λέξης στα δεδομένα φυσικής χρήσης του λόγου. Τα σώματα κειμένων παρέχουν ένα
αντικειμενικό πλαίσιο αναφοράς, καθώς οι πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται,
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δεν έχουν επιλεχθεί για να επιβεβαιώσουν υπάρχουσες συνειδητές (ή ασυνείδητες)
προκαταλήψεις (Baker 2006) και η ανάλυσή τους είναι μια αξιόπιστη διαδικασία,
επαληθεύσιμη από άλλους ερευνητές (Kostopoulou 2013). Η έρευνα που στηρίζεται
στην ανάλυση κειμένων χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών
τεχνικών. Δηλαδή, τα πρότυπα σύνδεσης (association patterns) αναπαριστούν
ποσοτικές σχέσεις, μετρώντας το βαθμό στον οποίο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και
μεταβλητές συσχετίζονται με συγκειμενικούς παράγοντες, αλλά εξίσου απαραίτητη
κρίνεται και η ποιοτική ερμηνεία τους (Baker 2006). Τα σώματα κειμένων είναι
συνήθως πολύ μεγάλα (αποτελούμενα από χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια λέξεις)
και συνιστούν αντιπροσωπευτικά δείγματα συγκεκριμένων γλωσσικών ειδών (Baker
2006).
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας τόσο τα γλωσσικά δεδομένα του σώματος
κειμένων όσο και τα λεξικά συνέβαλαν στην ανάδειξη της σημασιολογικής δομής της
λέξης πηγή.

3.1 Αναζήτηση σε λεξικά της νέας ελληνικής
Το πρώτο βήμα της έρευνας περιελάμβανε την αναζήτηση της λέξης πηγή στα τρία
ευρέως χρησιμοποιούμενα λεξικά της νέας ελληνικής:
(i)
(ii)
(iii)

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
1998/ 2005,
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη) 1998/ 2002 και
Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (Ακαδημία Αθηνών)
2014.

Η προσεκτική εξέταση των λημμάτων και στα τρία λεξικά μας οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαφορές τόσο στην οριοθέτηση όσο και στην κατάταξη των
σημασιών. Συγκεκριμένα, στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη)
παρατίθενται εννέα σημασίες («ερμηνεύματα») για το λήμμα πηγή, ενώ στο Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) και στο Χρηστικό Λεξικό της
Νεοελληνικής Γλώσσας παρατίθενται τέσσερις σημασίες. Βέβαια, στο Χρηστικό
Λεξικό δίνονται δύο επιπρόσθετες σημασίες (συνολικά, δηλαδή, έξι) για τον λεξικό
τύπο πηγές (πληθυντικός αριθμός του λήμματος).
Ωστόσο, το κοινό σημείο και των τριών λεξικών είναι ότι η σημασία που
παρουσιάζεται πρώτη είναι αυτή του μέρους απ’ όπου αναβλύζει νερό (γνωστικό
αντικείμενο γεωγραφίας). Στη συνέχεια, ακολουθούν οι μεταφορικές σημασίες που
αφορούν την αφετηρία και τον τόπο ή το πρόσωπο άντλησης πληροφοριών και στο
τέλος του λήμματος παρουσιάζεται η ακαδημαϊκή σημασία του πρωτότυπου κειμένου
(γνωστικό αντικείμενο ιστορίας).

3.2 Αναζήτηση στο σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας
Λόγου (ΙΕΛ)
Για την έρευνά μας επιλέχθηκε το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας
Λόγου (ΙΕΛ) το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 47.000.000 λέξεις
(http://hnc.ilsp.gr/). Το σώμα κειμένων, γνωστό ως ΕΘΕΓ (Εθνικός Θησαυρός της
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Ελληνικής Γλώσσας), αποτελείται από κείμενα που έχουν επιλεγεί ως
αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας και προέρχονται από πολλές
πηγές καλύπτοντας ποικίλη θεματολογία.
Η αναζήτηση της λέξης πηγή στον ΕΘΕΓ επέστρεψε 2.000 αποτελέσματα, που είναι
ο μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων ανεύρεσης προτάσεων με βάση τις δυνατότητες του
συγκεκριμένου σώματος κειμένων. Έγινε, επίσης, μια επιπρόσθετη αναζήτηση με βάση
το κειμενικό είδος ‘σχολικό εγχειρίδιο/ βοήθημα’, η οποία επέστρεψε 29 αποτελέσματα
(σύνολο 2.029 αποτελέσματα). Αξίζει να σημειωθεί ότι αναζητήσαμε την πηγή ως
λήμμα, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν όλοι οι κλιτοί τύποι της λέξης.
Μετά από προσεκτική εξέταση τόσο του συνόλου των δεδομένων του ΕΘΕΓ όσο
και της παρουσίασης του λήμματος στα τρία λεξικά της νέας ελληνικής, επιχειρήσαμε
μια κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων βάσει τεσσάρων σημασιών, όπως
παρουσιάζονται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2: Σημασίες της λέξης πηγή

Για την καλύτερη κατανόηση της σημασιολογικής διαφοροποίησης παραθέτουμε
ένα παράδειγμα κάθε σημασίας αυτούσιο από τα αποτελέσματα του ΕΘΕΓ:
(2)

α. Την είχε γνωρίσει πλάι σε μια πηγή σαν αυτή, να πίνει νερό (1η σημασία:
μέρος από όπου βγαίνει νερό).
β. Πηγή έμπνευσής του υπήρξε η καθημερινή πραγματικότητα κατά την
περίοδο ανάπτυξης της Καλιφόρνιας τον 19ο αιώνα (2η σημασία: αρχή,
προέλευση, αφετηρία).
γ. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι πληροφορίες, που μεταδίδονται από
κυβερνητικές πηγές, για αλλαγή κορυφής (3η σημασία: τόπος ή πρόσωπο
άντλησης πληροφοριών).
δ. Θέλουν να εντοπίσουν στα λαξεύματα πάνω στο λόφο του Άρειου Πάγου
το υπαίθριο αρχαίο δικαστήριο, πέρα από τα ιερά και τις κατοικίες που
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ήταν εκεί σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές (4η σημασία: πρωτότυπο
κείμενο).
3.2.1 Ανάλυση των δεδομένων
Επιχειρώντας μια ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, βασισμένη στις τέσσερις
σημασίες της λέξης πηγή, διαπιστώσαμε ότι στην πρώτη σημασία (αυτή του μέρους από
όπου βγαίνει νερό) αντιστοιχούν μόλις 80 πραγματώσεις σε σύνολο 2029
αποτελεσμάτων, ποσοστό περίπου 4% (3,94%). Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε
παραδείγματα του τύπου:
(3)

α. Οι γειτονιές είναι βουτηγμένες στη λάσπη, τα σημερινά προάστια είναι
βουτηγμένα στο πράσινο, τα ποτάμια κυλούν ανεμπόδιστα, οι πηγές δεν
έχουν τη διαφάνεια του νερού τους.
β. Πολλοί ορκίστηκαν πως είδαν το στοιχειό να τριγυρίζει τη νύχτα σ' όλη
τη συνοικία, να καταλήγει στην πηγή του νερού και να χάνεται.
γ. "Ξέρετε, στους Δελφούς υπάρχει μια πηγή τόσο διάφανη που πρέπει να
βυθίσεις τα χέρια σου για να βεβαιωθείς για την ύπαρξή της, αλλά αν
ρίξεις ένα φύλλο ή ένα κλαράκι, αυτό εξαφανίζεται με τη μεγαλύτερη
ταχύτητα, τόση είναι η ορμή της".

Στη δεύτερη σημασία (αρχή, προέλευση, αφετηρία) αντιστοιχούν 864 πραγματώσεις
στο σύνολο των 2029 αποτελεσμάτων, ποσοστό περίπου 43% (42,58%).
Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε παραδείγματα του τύπου:
(4)

α. Οι γραφειοκράτες βλέπουν τους πελάτες σαν πηγή ενόχλησης εναντίον
των οποίων εγκαθιστούν προστατευτικά πλαίσια.
β. Χρησίμευσε σαν πηγή ιδεών στις κατοπινές ιστορίες του για τον
κινηματογράφο, αλλά του άφησε και μια παντοτινή πίκρα για το πώς
αντιμετωπίζεται η εργασία.
γ. Γυναίκες ύστερα από 30 ή 40 χρόνια εργασίας, πρώτα στη δουλειά του
πατέρα τους και ύστερα του συζύγου, δεν έχουν ούτε ένα ένσημο
«κολλημένο», καμία πηγή εισοδήματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην πλειοψηφία των πραγματώσεων που αναφέρονται στη
συγκεκριμένη σημασία της λέξης πηγή παρατηρείται το σχήμα:
πηγή [ΟΦ γενική]
Στα παραδείγματα έχουμε, ενδεικτικά, πηγή γνώσης, ιδεών, ενόχλησης, εισοδήματος,
υπερηφάνειας, εκπαίδευσης, έμπνευσης, έντασης, ενέργειας. Δηλαδή, όταν η λέξη πηγή
ακολουθείται από ΟΦ που βρίσκεται σε γενική πτώση, φέρει τα σημασιακά
χαρακτηριστικά της αρχής, προέλευσης, αφετηρίας.
Μεταβαίνοντας στην τρίτη σημασία που σχετίζεται με τον τόπο ή το πρόσωπο από
όπου αντλεί κάποιος άμεσα πληροφορίες, παρατηρούνται 976 πραγματώσεις, ποσοστό
48% (48,1%) με παραδείγματα όπως:
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(5)

α. Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, ο πρωθυπουργός
τοποθετεί χρονικά τον ανασχηματισμό λίγο πριν από την έκθεση της
Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο, ενώ επιμένει ότι δεν θα είναι ριζικός,
αλλά θα έχει καθαρά διορθωτικό χαρακτήρα.
β. Από κυβερνητικές πηγές υποστηριζόταν, πάντως, χθες ότι τα
αναφερόμενα στο κείμενο της Κομισιόν δεν ξεπερνούν ουσιαστικώς τα
«αναμενόμενα».
γ. Κι αυτό διότι –σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές– τα νέα έγγραφα από την
Κύπρο αποκαλύπτουν τα εξής:
δ. Εισαγγελικές πηγές διευκρίνιζαν ότι η έκδοση αδειών για ηλεκτροδότηση
αυθαιρέτων από τη ΔΕΗ είναι, έτσι και αλλιώς, παράνομη.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη σημασία (τόπο ή πρόσωπο από όπου αντλεί κάποιος
άμεσα πληροφορίες), τα δεδομένα δείχνουν ότι η λέξη πηγή χρησιμοποιείται, κατά
κύριο λόγο, στον πληθυντικό αριθμό (ενικός αριθμός: 224 πραγματώσεις σε σύνολο
976 πραγματώσεων, ποσοστό 23%, πληθυντικός αριθμός: 752 πραγματώσεις σε
σύνολο 976 πραγματώσεων, ποσοστό 77%) και συχνά προηγείται κάποιο επίθετο (όπως
είναι τα έγκυρη, αξιόπιστη, ανώνυμη, εισαγγελική, δικαστική, διπλωματική, αστυνομική).
Προκύπτει, δηλαδή, το ακόλουθο σχήμα:
([ΕΠΙΘΕΤΟ]) πηγές ή πηγή
Στη σημασία, τέλος, που αφορά το πρωτότυπο κείμενο (τέταρτη σημασία) τα
αποτελέσματα του ΕΘΕΓ δίνουν ποσοστό περίπου 3% (2,6%), δηλαδή μόλις 54
πραγματώσεις σε σύνολο 2.029 αποτελεσμάτων με παραδείγματα όπως:
(6)

α. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι πάντοτε ο άνθρωπος παρακολουθούσε τις
αντιδράσεις των ζώων για να προστατευθεί από τις φυσικές καταστροφές.
β. Οι Σπαρτιάτες απαξιούσαν να ασχοληθούν με τον γραπτό λόγο,
συσκότιζαν δε και απέκρυπταν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πόλη
τους, έτσι ώστε οι πηγές να είναι πολύ «ρηχές» στο θέμα αυτό.
γ. Δίπλα στις παπυρολογικές πηγές και τις βυζαντινές πηγές, οι στίχου του
χρονικού του Μορέως και των δημοτικών τραγουδιών, οι αναφορές της
ελληνικής χωροφυλακής.

Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης βάσει των τεσσάρων
σημασιών παρουσιάζονται στο σχήμα 3.
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Σχήμα 3: Ποσοστά σημασιών της λέξης πηγή

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του σώματος κειμένων μας οδηγεί στα ακόλουθα
συμπεράσματα:
(i)

(ii)

Η πρώτη σημασία της λέξης πηγή (αυτή που εμφανίζεται στο γνωστικό
αντικείμενο της γεωγραφίας) παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό (4%) στα
δεδομένα χρήσης. Το ίδιο και η ακαδημαϊκή σημασία της λέξης που
εμφανίζεται στην ιστορία (3%).
Αντιθέτως, οι μεταφορικές σημασίες της λέξης (αυτές που σχετίζονται με
την προέλευση και την άντληση πληροφοριών) παρουσιάζουν συχνότητα
εμφάνισης 91%. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό σε σχέση
με τα ποσοστά που εμφανίζουν οι σημασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται
στα διδακτικά εγχειρίδια της Ε’ και Στ’ δημοτικού.

Βέβαια, οι σημασίες της πολύσημης λέξης πηγή συνδέονται μεταξύ τους και σε μεγάλο
βαθμό καθορίζονται από τη συντακτικο-σημασιολογική δομή στην οποία συμμετέχει η
λέξη σε συγκεκριμένα εκφωνήματα (Μαρμαρίδου 2008).

3.3 Δίκτυο σημασιών
Για τη διερεύνηση της σύνδεσης των σημασιών επιχειρήσαμε την προσέγγιση της λέξης
πηγή μέσω του δικτυακού μοντέλου. Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο (βλ. σχήμα 4) βάσει
των σημασιών που προέκυψαν από τις ποικίλες χρήσεις, βάσει, δηλαδή, των
αποτελεσμάτων του ΕΘΕΓ, και έχοντας κατά νου τις εμφανείς δυσκολίες των
δωδεκάχρονων μαθητών στην κατανόηση του συγκεκριμένου λεξιλογίου.
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Σχήμα 4: Δίκτυο σημασιών για την πολύσημη λέξη πηγή

3.3.1 Σχολιασμός δικτύου σημασιών
Στο δίκτυο σημασιών, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 4, η κεντρική (προτυπική)
σημασία της λέξης πηγή είναι αυτή του μέρους από όπου βγαίνει νερό. Η σημασία αυτή
συμπίπτει με τη σημασία της λέξης όπως χρησιμοποιείται στο γνωστικό αντικείμενο της
γεωγραφίας. Υπάρχουν δύο επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την ΕΝΝΟΙΑ πηγή.
Πρόκειται για τον τόπο και την ενέργεια. Ο τόπος είναι το μέρος και η ενέργεια είναι το
ότι κάτι βγαίνει, αναβλύζει, εκπορεύεται.
Τα δύο αυτά επιμέρους στοιχεία του τόπου και της ενέργειας συνδέουν την κεντρική
σημασία με τις τρεις παραγόμενες, αλλά και όλες τις σημασίες μεταξύ τους. Είναι,
δηλαδή, τα κοινά χαρακτηριστικά που συνιστούν αυτό που ονομάζεται, σύμφωνα με τη
θεωρία της προτυπικότητας, (οικογενειακή) ομοιότητα (family resemblance). Πρόκειται
για την ομοιότητα που εμφανίζουν τα μέλη της ίδιας κατηγορίας.
Από την κεντρική σημασία του μέρους από όπου βγαίνει νερό μεταβαίνουμε με τη
γνωσιακή διαδικασία της μεταφοράς στη σημασία της αρχής, προέλευσης, αφετηρίας.
Όταν μιλάμε για πηγή έμπνευσης, πηγή ιδεών, πηγή εισοδήματος, για παράδειγμα,
ενυπάρχει μεταφορικά ένας τόπος, ένα σημείο όπου συμβαίνει μια ενέργεια, δηλαδή
βγαίνει κάτι, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι αφηρημένες έννοιες.
Από την κεντρική σημασία μεταβαίνουμε, επίσης, με τη διαδικασία της μεταφοράς
στη σημασία του τόπου ή προσώπου από όπου αντλούμε πληροφορίες. Η ενέργεια στο
συγκεκριμένο σημείο αφορά το ότι βγαίνουν πληροφορίες (παντός είδους). Βέβαια, σε
αυτή τη σημασία εμπλέκεται και η γνωσιακή διαδικασία της μετωνυμίας, εφόσον σε
παραδείγματα του τύπου κυβερνητικές πηγές χρησιμοποιούμε τον όρο κυβέρνηση
(χρησιμοποιούμε, δηλαδή, έναν τόπο) αντί για τους ανθρώπους (για τα πρόσωπα) που
αποτελούν την κυβέρνηση.
Μεταβαίνοντας τώρα στην τέταρτη σημασία, τη σημασία του πρωτότυπου κειμένου,
η οποία χρησιμοποιείται στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας και είναι η ακαδημαϊκή
σημασία, και πάλι παρατηρούμε τη μεταφορική μετάβαση από την κεντρική σημασία.
Το κείμενο θεωρείται τόπος και η ενέργεια έχει να κάνει με το ότι βγαίνει πληροφορία,
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που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εξειδικευμένη, είναι ιστορική μαρτυρία,
επιστημονικό τεκμήριο.
Και οι τρεις επιμέρους σημασίες κινητοποιούνται, ενεργοποιούνται, πυροδοτούνται
από την κεντρική σημασία, το κεντρικό μέλος του δικτύου σημασιών.

4. Συμπερασματικά
Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκε η πολυσημία λέξεων που αποκτούν
χαρακτηριστικά ακαδημαϊκού λεξιλογίου στα ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το παράδειγμα της λέξης πηγή, οι σημασίες της οποίας
αναζητήθηκαν τόσο σε ευρέως χρησιμοποιούμενα λεξικά όσο και στο σώμα κειμένων
του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου. Η προσεκτική ανάλυση των δεδομένων μας
οδήγησε στη δημιουργία ενός δικτύου σημασιών, που βασίστηκε στη θεωρία της
γνωσιακής γλωσσολογίας για την πολυσημία.
Στη γνωσιακή γλωσσολογία η λέξη θεωρείται ως μια κατηγορία στην οποία τα μέλη
της (οι επιμέρους, δηλαδή, σημασίες) σχετίζονται μεταξύ τους με μέσα γνωσιακών
αρχών, όπως είναι η μεταφορά και η μετωνυμία (Nerlich, Todd, Herman & Clarke
2003). Το δίκτυο σημασιών για τη λέξη πηγή αναδεικνύει τη συνολική σύνδεση των
επιμέρους σημασιών. Συγκεκριμένα, το δίκτυο σημασιών στηρίχτηκε σε μία κεντρική
σημασία, από την οποία πυροδοτήθηκαν οι επιμέρους σημασίες, και αναλύθηκαν (μέσω
της προβολής των ομοιοτήτων, των κοινών χαρακτηριστικών) με τους γνωσιακούς
μηχανισμούς της μεταφοράς και της μετωνυμίας.
Θεωρούμε ότι δίκτυα σημασιών, όπως αυτό που παρουσιάστηκε για τη λέξη πηγή,
βασισμένα σε αυθεντικά γλωσσικά δεδομένα, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε
συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών της διαφοροποίησης της σημασίας τέτοιου
είδους λέξεων ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης και να καταστήσουν ευκολότερη την
κατανόηση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου.
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Native Language Identification (NLID) in the
Sony Hack Case: A Preliminary Study of
Authorship Profiling with focus on interlinguistic
patterns in the hackers’ interlanguage.
Athina Koutsiafti
Aston University

Abstract
This paper summarises the preliminary attempt of the author to identify the hackers’
native language in the Sony hack case. On November 24th, 2014 the self-declared
“Guardians of Peace (GOP)” hacked the software of Sony Pictures Entertainment (SPE),
threatening the company for an upcoming release of confidential data, unless it cancels
the release of the film “The Interview”. Assumptions were made initially about the
involvement of North Korea, and later of Russia. These assumptions emerged when FBI
agents identified the IP address of the computers from which 22 threatening e-mails (1796
tokens in total) written in English were sent and confirmed that the interception methods
were similar to those used by North Korea in other cases.
This, however, is not necessarily linked to the hacker’s linguistic profile, since it
neither guarantees that the authors’ native language was Korean or Russian, nor that
they did not pretend to be non-native speakers of English. The latter refers to the issue
of disguise in language, which, however, a previous linguistic study has already
excluded.
Accordingly, the present paper began rather ambitiously seeking an answer to the
research question “What is the hackers’ native language?”, which unfortunately due to a
number of limitations, i.e. restricted time, word limit, multiple sociolinguistic aspects
characterising authorship profiling and the fact that there is still a remarkable research
gap in forensic NLID, remains unanswered. However, this does not prevent it from
constituting a solid preliminary study which provides every language scientist
interested in forensic Native Language Identification (NLID) with the necessary
theoretical basis which shall definitely increase their awareness and sensitivity towards
parameters that define the construction of a person’s interlanguage and towards the
practical application of applied linguistics frameworks and notions adapted
accordingly for forensic linguistic purposes.
Therefore, except for the theoretical overview covering a remarkable part of the paper,
there follows the practical part which presents only a sample of the linguistic analysis
conducted. The author is based on an analysis within Halliday’s (2001) Systemic
Functional Linguistics (SFL) framework at Clause Complex level and assesses its
efficiency in the detection of “errors”, or, more correctly in forensic linguistics terms, of
“interlinguistic elements”, and thus in the construction of interlinguistic patterns.
More specifically, every clause constituent in all the 22 e-mails is labelled at clause
complex level according to Halliday’s three strands of meaning (Ideational,
Interpersonal, Textual). However, the results are inadequate and therefore, the author
applies further a more specialized interlinguistic analysis, adopting the categorisation
criteria suggested by Perkins (2014). These criteria are followed for the detection of
article (A/An/The) uses in the hacker’s interlanguage and the subsequent construction of
article patterns.
Concluding, SFL analysis is particularly significant for understanding the
hackers’ interlanguage and effectively organising the patterning process. However, an
SFL analysis including smaller categories e.g. Noun Complexes, or an interlinguistic
analysis according to criteria suggested by Perkins (2014) may be proved to be
less biased and more revealing in number and quality for building a criminal’s linguistic
profile in the future.
Proceedings of PICGL4
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1. Introduction
On November 24, 2014 Sony Pictures Entertainment experienced a hack in its software
accompanied by 22 threatening e-mails (1796 tokens in total), which, according to a
previous study, were highly likely to be written by non-native speakers of English. The
e-mails were informing about the release of confidential data including personal
information about the company’s employees and their families, as well as e-mails
between employees, and copies of unreleased films of Sony. The hackers were selfdeclared as "Guardians of Peace" or "GOP" and demanded that Sony should cancel the
release of the film “The Interview”. This statement and the fact that the hacking method
employed by the hackers was according to the North Korean techniques arouse the
suspicion that the authors of the e-mails were of North Korean origin. However, North
Korea has denied its involvement in the case casting doubt on the evidence and
implying the role of possibly another nation.
For the examination of the 22 threatening e-mails, with the purpose to answer the
initial question “What is the hackers’ native language?”, approaches are adopted, i.e.
Native Language Identification, Systemic Functional Linguistics, and methods are
adapted, i.e. Interlinguistic Analysis, which are both based on notions of Applied
Linguistics, aiming to be adapted for linguistic analysis in forensic contexts and
specifically in the field of Forensic Linguistics. Besides, as Coulthard, Grant and
Kredens (2010: 529) state in their study, forensic linguistics is a field of applied
linguistics which concerns “written legal texts, spoken legal practices and the provision
of evidence for criminal and civil investigations, and courtroom disputes” and which is
not an autonomous field but rather a part of the broader discipline of applied linguistics.
Thus, forensic linguists are foremost linguists who apply their linguistic knowledge to
forensic contexts.
Before proceeding with the main part of the present paper, it is important to mention
the limitations which regrettably do not allow the present study to answer the above
question and contribute to a complete and unbiased examination of the threatening emails.
Specifically, Native Language Identification (NLID) within a forensic context
entails difficulties and limitations which arise mainly from the multidimensional
linguistic and social nature of language and specifically of an L2 language. The
complexity of a person’s linguistic background which affects their interlanguage, along
with the limited number of tokens in the threatening e-mails, which prevents the
establishment of the robust frequency (Cotterill in O’Keffe & McCarthey 2010: 579) of
an interlinguistic feature, impact the reliability of the results and increase subjectivity.
Moreover, the restricted number of studies focusing on NLID in forensic contexts due to
its late presence (Bykh & Meurers 2012: 426), the dynamic nature of interlanguage, the
restricted time limit and the specific word limit provided for the initial project, as well
as the absence of a specific set of known authors, obstruct the objective and complete
linguistic profiling of the authors.
However, these limitations do not diminish the value of the Sony hack e-mails as a
remarkable data set for the introduction of a linguist in authorship analysis, as well as
for the exploration of a Systemic Functional Linguistics (SFL) approach and a data-
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driven interlinguistic analysis, regarding their contribution to the identification of
interlinguistic features and the construction of patterns.

2. Literature review
2.2 Native language identification and authorship analysis
The task of Native Language Identification (NLID) is the determination of an author’s
native language, being based on a text which the author has written in a second
language (Bykh & Meurers 2012: 425). NLID was initially explored by the field of
Second Language Acquisition (SLA) which examines the way in which language,
generally, works (Bykh & Meurers 2012: 426), as well as the acquisition of any
language other than the first (L1) (Ellis 1997: 6). Concerning its connection to forensic
linguistics, NLID is a very specific area within the field with particular relation to the
area of authorship analysis, since it is connected to groups and communities of writers
that, as Gibbons (2003: 302) states, may be distinguished through a number of features,
such as class/individual/idiosyncratic features, which, when combined, result to the
possibility of identification. Authorship analysis, as Coulthard, Grant and Kredens,
(2010) state, falls under the area of the provision of evidence and is divided into two
sub-areas, namely authorship profiling and authorship attribution.
In the present paper the focus is on “authorship profiling”. “Authorship profiling” is
a “type of document classification task, where the classes correspond to traits of the
authors” (Estival et al. 2007: 25). More specifically, it involves the prediction of a set of
traits assigned to the text’s author, even when the training data may not include any
documents written by the actual author. That is the case in this study, since no
documents of the actual author are available to be compare with the 22 e-mails. These
traits are classified according to a number of different dimensions in which every option
included in each of them is mutually exclusive (Bykh & Meurers 2012: 267). This is
indicative in the present study, where in the SFL analysis a linguistic feature cannot be
labelled twice within the same metafunction, e.g. the ideational, facilitating patterning.
Further studies, e.g. Shuy (2001), suggest that authorship profiling is also
inextricably linked to the notion that social factors, such as the educational level or
social class, affect our language broadly, and our linguistic choices specifically, relating
it to the wide discipline of sociolinguistics. Therefore, authorship profiling may
successfully provide answers to studies related to native language (L1) (Perkins, in
Dawson & Omar 2014: 2).

2.3 The employment of two analyses
2.3.1 Analysis 1: Systemic functional linguistics analysis
Before further analysing SLA and automatically shifting to the second part of analysis,
i.e. interlinguistic analysis, it is important to mention the reasons why a systemic
functional linguistics approach is chosen in the first part.
With reference to the sociolinguistic stance of authorship profiling mentioned above,
forensic linguistics and, specifically, Native Language Identification (NLID) rejects
prescriptivism and adopts functionalism, aiming to demonstrate not how language
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should be used, but how it is actually used by every individual, always being influenced
by their interaction within certain social groups (Perkins, in Dawson & Omar 2014: 3).
And this real use of language is central in the forensic linguistic analysis employed
below. Moreover, the fact that no previous application of an SFL analysis for authorship
profiling purposes is recorded is a further incentive for its exploration in the present
study.
According to Systemic Functional Linguistics (SFL), a text is a “mirror” to the
system of a language. The system is the resource which language exploits in order to
create meanings, however, it is not autonomous, since text and system are two
interdependent objects (Halliday 2001: 26). As a result an SFL analysis may be
contributing to the identification of patterns in forensic contexts, at least for those
patterns where the choices made among the alternatives, which the language offers,
results in a change in labelling, as it may occur in the labelling of the Sony hackers’ emails. These choices among alternatives may not only involve lexical items which carry
meaning, but also function words or the article, which is examined in the present paper,
since its absence, presence or marked choice may be indicative of an alternative way in
which a definite meaning is expressed structurally in an another language.
By adopting the SFL approach with focus on the lexicogrammatical strand, the
primary processing unit is the clause, since this is where different kind of meanings are
“mapped into an integrated grammatical structure” (Halliday 2001: 10). Every language
has a scale of rank in its grammar. Focussing on the English grammar, the scale is as
follows: Clause, Phrase/Group, Word and Morpheme. Every rank consists of units
which may form complexes, such as clause complexes, phrase complexes etc. (Halliday
2001: 9). In the particular study the focus is on clause complex level.
With regard to the aforementioned strands of meaning, the stratum of
lexicogrammar consists of three metafunctions, which this paper is based on. The first is
the ideational metafunction, which is divided into the experiential and the logical and it
is where meanings are construed (Halliday 2001: 29). Language, however, except for
construing, is simultaneously enacting our relationships with other people. More
specifically, it is not only the “doing” or “happening”, the “saying” or “sensing” etc.
expressed through processes, participants and circumstances in a clause, but it is also a
proposition or a proposal, whereby we may inform, ask or command etc. those we are
communicating with. This is the interpersonal metafunction, which represents ‘language
as action’ (Halliday 2001: 29). A further mode of meaning is presented through
grammar, with regard to the construction of text, and it is called the textual
metafunction. This metafunction functions facilitatively, since it enables the discursive
construction of a text by elements of cohesion and continuity (Halliday 2001: 30). The
paper is based on these metafunctions in the first part of the analysis. More specifically,
the 22 e-mails are analysed clause by clause by labelling their constituents according to
Halliday’s three strands of meaning (Ideational, Interpersonal, Textual) with the aim to
identify interlinguistic elements and construct patterns.
2.3.2 Analysis 2: Interlinguistic analysis
Since Second Language Acquisition (SLA) is the closest body of research which a
forensic linguist could consult, it may be indispensable for them, prior to dealing with
Native Language Identification (NLID) in forensic contexts, to be aware of some
important principles of SLA. However, the majority of them may not be applicable
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within forensic contexts, as, according to Perkins (in Dawson & Omar 2014: 6), a big
proportion of research conducted in the field is based on intuition and preconceptions
about language acquisition, contradicting the need of forensic linguistics to be based on
factual information.
To begin with, the notion of Transfer is particularly relevant in NLID, since
according to Odlin (1989: 27), it refers to “the influence resulting from similarities and
differences between the target language and any other language that has been previously
[...] acquired”. Thus, during the examination of a set of texts written by non-native
speakers of English, as is the case in the present paper, a forensic linguist may
encounter both “correct” and “faulty” features which, depending mainly on the length of
the text, could create patterns indicative of the authors’ native language.
The product of the combination of similarities and differences is called
“Interlanguage” (IL), and Selinker (1972) describes it as “the intermediate stages (or
interim grammars) of a learner’s language as it moves toward the target L2”.
This is a particularly creative procedure which is reinforced by the individual’s
tendency to interact along with environmental factors. The person’s L1, as well as input
from the target language are regarded to influence the learner’s IL, however, linguists
emphasize the autonomous status of an interlanguage as a third language system which
will always differ from the L1 and L2 while being developed (Saville-Troike 2012: 43).
As language, interlanguage is both systematic and dynamic. In other words, it relies on
a set of rules which construes the interim grammar of the learner (systematic), but
which rules change constantly resulting to a number of internal grammars. Moreover,
the interlanguage is variable, meaning that a variety of language use patterns may occur,
depending on the context (Saville-Troike 2012: 43-44) and is analysed differently each
time (Tarone 1982 in Bialystok & Smith 1985: 103).
Relevant to the theories of interlanguage mentioned earlier, by applying an
interlinguistic method, it may not be guaranteed that the patterns identified are
indicative of the native language of the speaker, but rather of all the languages the
learner has learnt or has acquired familiarity with through social interactions (Perkins,
in Dawson & Omar 2014: 3). Therefore, it may be preferable to refer to linguistic
identification as a tool for a person’s country or region of socialisation and not for their
nationality or native language (Singler 2004 in Eades 2005: 507). This amalgam of
languages that an interlanguage of a person is most likely to be arises several concerns
as to which features should be selected as elements for the construction of patterns in
the hackers’ interlanguage.
The above notions, i.e. interlanguage and the social nature of language, prove why a
complete interlinguistic analysis of the written texts rather than the choice of specific
linguistic elements may lead to a likely robust and unbiased conclusion and why an
“error analysis” may be excluded. Besides, error analysis accounts only for the errors,
and thus it distinguishes it from forensic NLID which examines all the features of a
language (Perkins in Dawson & Omar 2014: 5). However, such a complete analysis
involving “corrects” and “errors” in a person’s interlanguage requires a long-lasting
research, which is not applicable in the present study.
Lastly, the aim of examining NLID for application in forensic contexts is divergent
to the aim of research conducted on interlanguage till today. For example, the
observation of interlinguistic features in the Sony hack e-mails intends to reveal those
elements which may be indicative of their native language, rather than analysing the
factors which lead to their production as is the case in SLA studies. This statement is
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focal, since it supports the data-driven approach adopted by Perkins (in Dawson &
Omar, 2014: 6) in her study, and further applied for the purposes of the present paper.

2.4 The definite ‘The’ and the indefinite ‘A/An’
The article is chosen as the main body of research in the second part, i.e. in the
interlinguistic analysis which adopts Perkin’s (2014) criteria, since, even though
American and British English present remarkable differences among features, such as
the vocabulary or grammar, they do not present any difference in the use of the article
(McArthur 2003: 173-174). This allows the unbiased approach of an already subjective
interlinguistic analysis of the hackers’ e-mails.
There followed the uses of the article in the Standard English grammar on which the
categorisation of the interlinguistic article usage patterns in the second part of analysis
is based.
2.4.1 The definite ‘The’
According to Huddleston & Pullum (2002: 368), the definite article ‘the’ represents
definiteness and has five main properties within the Standard English grammar use.
The first property is identifiability. Specifically, there is a familiarity from the part
of the addressee with the referent of the noun phrase (NP), e.g. “Where did you buy the
car?”: the person may be the owner of the car or they may simply know other
characteristics of it, such as its colour, etc.
Related to the category of identifiability is uniqueness which indicates that there is a
unique object that is relevant to the context (Huddleston & Pullum 2002: 369).
The notion of existential presupposition is further related to the use of ‘the’, since it
implies that an entity, set or quantity which the addressee should be capable of
identifying exists (Huddleston & Pullum 2002: 369). Finally, ‘the’ is used for an object
which may have just entered the discourse.
Other functions of the definite article include its roles as a modifier in cases where
the superlative and comparative degree is present, e.g. ‘The longer we stay, the more
chance there is we‘ll be caught’ (Huddleston & Pullum 2002: 370), and in cases where
‘the’ is used before proper names (Carter & McCarthy 2006: 350-352).
2.4.2 The indefinite ‘A/An’
According to Huddleston & Pullum (2002: 371) and Carter & McCarthy (2006: 336) the
indefinite ‘A/An’ represents quantitativeness and qualitative indefiniteness. In other
words, ‘a/an’ shows either existential quantification referring to someone who belongs
to a certain group of objects, or expresses belonging to an abstract group of objects,
respectively.

3. Methodology
The linguistic analysis of the 22 threatening e-mails consists of two parts which are both
based on notions of Applied Linguistics, i.e. “Systemic Functional Linguistics” and
“Interlanguage”, and are accordingly adapted to fulfil the NLID purpose in this forensic
context.
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The first part explores the contribution of an analysis based on Halliday’s (2001)
Systemic Functional Linguistics (SFL) framework at Clause Complex level to the
detection of “interlinguistic elements” and the construction of patterns. Due to the word
limit only the most indicative examples of successful or unsuccessful application of SFL
analysis in the detection of interlinguistic elements are mentioned, and which are
resulted by the labelling of each clause constituent of the e-mails at every metafunction
level (Ideational, Interpersonal and Textual).
Following the evaluation of SFL analysis and its inadequate results to provide an
answer to the research question is the second part which consists of an interlinguistic
analysis categorising the interlinguistic patterns according to criteria suggested by
Perkins (2014). The focus at this part is on the identification of usage patterns only of
the article (A/An/The) due to limitations mentioned in the introduction and the literature
review.
Finally, concerning the data (22 threatening e-mails/1796 tokens), they are available
online by the website of Wikileaks or on https://www.riskbasedsecurity.com/2014/12/abreakdown-and-analysis-of-the-december-2014-sony-hack/#thebeginning, ensuring that
no ethical considerations arise from their analysis.

4. Analysis and discussion
For the examination of the Systemic Functional Linguistics analysis as to the
identification of interlinguistic patterns, a full labelling of the 22 Sony hack e-mails
alleged to be written by non-native speakers of English is employed. SFL Analysis is
followed by an interlinguistic analysis suggested by Perkins (2014) and adapted
accordingly to the specific data set of the present research.

4.1 Patterning through SFL analysis at clause complex level
Beginning with SFL Analysis, some significant linguistic elements are identified at
most levels of language, indicating at an initial stage the possible usefulness of the
Systemic Functional Grammar in the identification of interlinguistic elements and, thus,
its contribution in the construction of patterns.
More specifically, the main reason SFL analysis is identified to result in the
detection of an interlinguistic feature is when the labelling which is expected to be
assigned to the feature deviates from the one which is finally attached to it. The only
explanation to that is proved to be the different function of the element which is chosen
by the author among the alternatives which their interlanguage offers (Halliday 2001:
19), and which requires a different labelling according to the systemic functional
linguistics grammar.
Such examples are:
(1)

FIELD

(α)
||| But

it

is

-

Verbiage

Pr: Ver…

widely
Circ:
Extent
(Spatial)

reported
…bal
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Non-elliptical finite declarative clause (β) hypotactically projected by (α)
Hypotaxis (β)

FIELD
(2)

FIELD
TENOR

|| as if

our activity

is related

Circ: Manner

Goal

Pr: Material

to the Interview. |||
Circ:
Extent
(Spatial)

Non-elliptical finite declarative clause
|| till
Circ:
Location
(Temporal)
Adjunct:
Circumstantial
[Extent: (Temporal)]

our request

be

met.|||

Goal

Pr: Material

Subject

Finite

Predicator

Example (1) is the case of a feature which violates the rule of projection after verbal
processes with the structural conjunction ‘that’ being realised by a circumstance of
manner, i.e. ‘as if’. This factor along with the frequency of the feature in the e-mails,
considering the limited number of tokens, could indicate the construction of a pattern of
the nature ‘Verbal Process + as if’ and should definitely be included in a corpus
linguistic analysis in the future.
Example (2) is of the same nature and consists one of the most striking instances of
the contribution of SFL in the exploration of an authors’ interlanguage and the rules
which contribute to its constitution. The fact that passive voice is constructed with the
uninflected ‘be’ which constitutes a non-finite form according to SFL and that the
feature is frequent within the e-mails could also be a factor of considering it as a pattern
initially. With respect to frequency, it should be noted that this is particularly subjective
in the certain set of data, since the texts are short and not enough in quantity in order to
establish a robust frequency (Cotterill in O’Keffe & McCarthey 2010: 579). This is also
one of the reasons why the definite and indefinite article and not such individual or lowfrequent features were selected for the interlinguistic analysis which follows the part of
SFL analysis and is conducted based on categories of features identified by Perkins
(2014: 79).
Since the establishment of such linguistic features, and more others, as patterns
should follow after all their equivalent “correct” uses, and in this case passive voice, or
other deviant elements are detected, the selection of the article was made. The limited
time and space do not allow a complete analysis of the hackers’ interlanguage, since as
mentioned above, the process of examining both the “corrects” and the “errors” detected
is time consuming if the analyst aims to conducting a research which is primarily
unbiased.
Proceeding to the following examples, several flaws in SFL analysis at clause
complex level emerge.
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(3)

Non-elliptical finite declarative clause
|| as

it

adds

in PASTEBIN

FIELD

Circ: Manner

Actor

Pr:
Material

Circ: Location

TENOR

Adjunct:
Circumstantial
(Manner)

Subject

Finite

Predicator

Adjunct:
Circumstantial
[Location
(Spatial)]

More specifically, as it is obvious from the above example (3), passive voice is not
labelled faultily according to the Systemic Functional Grammar even though its
formulation is incompatible to the Standard English Grammar. This confirms our
statement about the usefulness of SFL analysis only when a change in labelling occurs
and illustrates a level at which the inefficiency of SFL analysis at clause complex level
is obvious.
A further example (4) which reflects the inability of SFL analysis at clause complex
level to reflect interlinguistic features is the example of elements which are
characterised by marked constructions, such as misspelling errors (Shuy 2001) , since
no label can be assigned to them at that level. Thus, such an analysis may not be
successful for the identification of such patterns, which, however, considering the nature
of the texts as threatening, may only be an attempt of the authors to disguise their native
language, or better, their interlanguage.
(4)

FIELD

Non-elliptical finite declarative clause
||| The sooner
Circ: Manner

SPE
Actor

accept
Pr: Material

our demands,
Goal

Regarding the case of the article, it is identified that SFL analysis at clause complex
level has no contribution to the identification of marked interlinguistic features in the
Sony hack e-mails, with relation to the use of the indefinite article ’a/an’. Concerning
the definite article ‘the’, however, it is detected that even though SFL analysis may not
be able to reveal any marked presence of the definite article at clause complex level, it
may be valuable for the construction of patterns within smaller complexes. More
specifically, the presence of relational processes of identifying nature and mainly of
intensive and circumstantial function draws the attention of the analyst to broad patterns
of usage, which are then subdivided by the analyst themselves, according to the patterns
they identify. Thus, SFL analysis at the level of clause complex is proved to be a useful
initial stage for a subsequent, more detailed interlinguistic analysis and construction of
patterns, according to the linguist’s subjective judgement.
This subdivision mentioned above is focal, since, for example, by exploring the
definite article ‘the’ only at the level of clause complex, instances of its usage within
noun phrases are automatically ignored and, thus, no interlinguistic pattern can emerge.
The following examples are representative of the inability of a clause by clause analysis
of the Sony hack e-mails to label specific constituents, excluding them from the
construction of patterns at this part of analysis.
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(5)

Non-elliptical finite declarative clause

|| we

'll
release

data shown
below

to the world. |||

Actor

Pr: Material

Goal

Beneficiary:
(Spatial)

(6)

Recipient/Circ:

Location

Imperative clause

||| Determine

[[what will you do]]

Pr: Mental

Phenomenon

till November the 24th, 11:00
(GMT)]] |||
Circ: Extent (Temporal)

Example (5) illustrates the inability of SFL analysis at clause complex level to increase
a researcher’s awareness of patterns of the definite article ‘the’ combined with
circumstances of location, for example. This pattern may be standard according to the
Standard English Grammar (Huddleston & Pullum 2002: 368), however, if the authors’
interlanguage presents the article ‘a’ instead of ‘the’, this change in the article would be
omitted. Further, this example (6) depicts the same problematic aspect of a clause by
clause SFL analysis, since it excludes linguistic elements which, in this case are nonstandard according to the Standard English Grammar, i.e. the formulation of the date.
The position of the article before the month is not explicit with such an analysis and,
therefore a more detailed interlinguistic analysis is required.

4.2 Patterning through interlinguistic analysis
Such a detailed interlinguistic analysis is designed particularly for the present study with
focus on the article and is based on the adoption of feature categorisations identified by
Perkins (2014) during the examination of linguistic identifiers of L1 Persian speakers
writing in English with the view to develop an NLID approach for authorship analysis.
Perkins (2014: 75) refers extensively in her writing to the extensively high degree of
subjectivity which underlies a linguistic analysis and specifically the coding of items
and patterns.
For this purpose Perkins (2014) cites Carletta (et al. 1997: 29) referring to the notion
of inter-coder reliability. Considering this notion, as well as the fact that a forensic
linguistics approach should be a data driven approach (Perkins in Dawson & Omar
2014: 6), the interlinguistic analysis applied for the identification of patterns of the
article is based on two criteria. Firstly, it maintains the division of the elements into
high-level and low-level features, with the high-level features including the general
category and the low-level features including the category of “Marked Presence”.
“Marked Presence” is further subdivided into “Unsure” and “Non-Standard”. The
category of the indefinite article ‘a/an’ comprises only of the Unsure category, since no
instances of a non-standard use of the article is detected, while the category of the
definite article ‘the’ involves the Non-Standard and the Unsure. At this point, it may be
worth-mentioning that the term Non-Standard and not “error” is used by Perkins (2014)
and further applied in this paper, since, as mentioned earlier, interlanguage may involve
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elements which may not be in agreement with the L2 language, however, they may be
grammatical and ‘correct’ in another language (Corder in Saville-Troike 2012: 41).
These categories are not purposely selected, but rather they are the result of the
analysis conducted. It should be noted, however, that the sub-category of “awkward”
proposed by Perkins (2014) is excluded and implicitly incorporated into the subcategory of “uncertain”, in order to ensure the lowest bias possible for the current study
at this preliminary stage.
Concerning the grouping of the patterns, a general characterisation based on the
function of the articles in the Standard English Language is introduced, i.e.
“Uniqueness” and “Existential Presupposition” (Huddleston & Pullum, 2002: 368).
These categories are further extended to patterns which emerged during the examination
of the use of the article in the hackers’ e-mails. The three most indicative patterns are:
(i)
(ii)
(iii)

Existential Presupposition + Preposition + Entities: For Objects/Persons,
e.g. “You can find what we do on the following link.”,
Existential Presupposition: For Abstract/Concepts, e.g. “sign your name
to object the false of the company”,
Uniqueness: For Quality/Identity, e.g. “I am the boss of G.O.P.”

This arbitrariness in the approaches which may be applied on forensic texts for Native
Language Identification purposes is probably the most representative of the uniqueness
of an individual’s language, and most importantly of their interlanguage (Dulay & Burt
in Cook 1993: 27).

5. Conclusion
To sum up, the employment of a Systemic Functional Linguistics analysis at clause
complex level is proved beneficial for the familiarity of the forensic linguist with the
nature of the authors’ interlanguage from the aspect of the clause, but it is almost
unreliable as to drawing the attention of the linguist to the subtle elements of smaller
complexes which complement significantly the complete identification of patterns.
Therefore, a more detailed interlinguistic analysis which considers both “errors” and
“corrects” and which is adapted each time on the specific data set may be the most
valuable and efficient approach to a forensic text for purposes of NLID.
The conclusion is that SFL analysis is proved to be particularly significant for
understanding the hackers’ interlanguage and effectively organising the patterning
process. However, an analysis including smaller categories e.g. Noun Complexes, may
be proved to be less biased and more revealing in number and quality for building a
criminal’s linguistic profile in the future.
Regarding the second part of the analysis which is based on Perkin’s (2014) criteria,
it is definitely contributing to the categorisation of interlinguistic elements and
phenomena as well as to the efficient arrangement of the interlinguistic patterns
identified. However, time and writing restrictions obstruct the integration of more
interlinguistic features which are also identified.
Thus, the present study is only a preliminary study which should be complemented
by a complete interlinguistic analysis and patterning. The complete patterns should then
be explored by use of corpora and language typologies in order to finally reveal the
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interlanguage of the hackers. However, the answer may still be controversial, due to the
inadequate number of data.
Fortunately, however, the Sony hack e-mails are a unique “source” of knowledge for
any forensic linguist who wishes to gain deep insight in authorship profiling in a
multilingual and multicultural world. The need for as much solid background in Second
Language Acquisition, Language Typologies and Authorship Profiling before entering
the immense field of NLID is indubitable.
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Η εφαρμογή της MIPVU σε περιβάλλοντα
συναισθηματικού λόγου
Κυριακή Τσαπακίδου, Θεόδωρος Ξιούφης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Στο άρθρο παρουσιάζονται τα πορίσματα της εφαρμογής της μεθόδου MIPVU –μίας
διαδικασίας για την αναγνώριση της μεταφορικής γλώσσας στο συνεχή λόγο– σε σώματα
κειμένων του συναισθηματικού λόγου, που κατασκευάστηκαν κατά την εκπόνηση δύο
μεταπτυχιακών διατριβών και περιέχουν συμφράσεις (collocates) των λεξικών μονάδων
συναίσθημα, αίσθημα, έρωτας. Πρωταρχικός στόχος του ερευνητικού μας εγχειρήματος
ήταν η μελέτη του συνόλου της μη-κυριολεκτικής γλώσσας (figurative language, π.χ.
μεταφορά/μετωνυμία/μεταφορά μέσα στη μετωνυμία) που εμφανίζεται στο πλαίσιο του
συναισθηματικού λόγου, προκειμένου να προσεγγίσουμε την διαφορετική εκφραστική
λειτουργία των επιμέρους εκφράσεων. Σκοπός της υιοθέτησης της MIPVU ήταν να
διαπιστώσουμε αν μια μέθοδος που εστιάζει στη σημασιακή προσέγγιση ή/και περιγραφή
των συμφραστικών σημασιών (contextual meaning) των λεξικών μονάδων, προκειμένου
να αποφανθεί για τη μεταφορική ή μη χρήση τους, μπορεί να εντοπίσει πάντοτε και με
ευκρίνεια το συνολικό μη-κυριολεκτικό νόημα της γλώσσας των συναισθημάτων, το
οποίο συχνά προκύπτει από τη διαπλοκή διαφορετικών ειδών μη-κυριολεκτικής γλώσσας
ή/και με βάση το φαινόμενο της μεταφοράς μέσα στην μετωνυμία (Θεοδωροπούλου
2004).
Αντλώντας από το θεωρητικό πλαίσιο της Γνωσιακής Γλωσσολογίας (Lakoff &
Johnson 1980), ορίζουμε το συναισθηματικό λόγο –με βάση την αντιπαραβολή του με το
λόγο των συναισθημάτων– ως το είδος αυτό φυσικού λόγου στο πλαίσιο του οποίου οι
γλωσσικές εκφράσεις αντανακλούν ή αποτυπώνουν το συναισθηματικό βίωμα (Bednarek
2008). Η στενή σχέση της μεταφορικής γλώσσας και του συναισθηματικού λόγου έχει
συχνά επισημανθεί, τόσο με βάση την ιδιαίτερα έντονη παρουσία μεταφορικών
εκφράσεων στο λόγο αυτό (Cameron 2009˙ Kövecses 2000) όσο και σε συνάρτηση με το
ρόλο της μεταφοράς στην ανάδειξη του συναισθηματικού βιώματος (Χριστίδης 2001˙
Θεοδωροπούλου 2004). Με βάση, ειδικότερα, την ιδιαίτερη αυτή ικανότητα της
μεταφοράς να ανακαλεί στοιχεία του βιώματος (Θεοδωροπούλου 2012), υιοθετούμε την
άποψη ότι ο ρόλος των μεταφορικών εκφράσεων στο συναισθηματικό είναι πρωτίστως
εκφραστικός (Foolen 2012˙ Theodoropoulou 2012α) και σε ένα μικρότερο βαθμό
γνωσιακός. Συνδέοντας την εκφραστικότητα με τη μεταφορική γλώσσα και όχι με τις
υποκείμενες εννοιακές μεταφορές στόχος μας, όσον αφορά στον εντοπισμό των
μεταφορικών εκφράσεων στα υπό μελέτη σώματα κειμένων, είναι να επικεντρωθούμε
στο γλωσσικό επίπεδο.
Υιοθετούμε, για το λόγο αυτό, την μέθοδο MIPVU (Steen et al. 2010α,β), η οποία
αποτελεί μια λεξικο-σημασιακή μέθοδο αναγνώρισης της γλωσσικής μεταφοράς που
στηρίζεται στη σύγκριση σημασιών με βάση τα λεξικά ευρείας χρήσης. Στόχος της
μεθόδου είναι να εντοπίσει μεταφορικές σημασίες αντιδιαστέλλοντας τη συμφραστική
σημασία μιας λεξικής μονάδας με μια άλλη σημασία της, που δεν είναι παρούσα στο
συγκεκριμένο συγκείμενο. Η προτεραιότητα του γλωσσικού –έναντι του εννοιακού–
επιπέδου και το αρκετά αντικειμενικό κριτήριο του λεξικού καθιστούν την MIPVU ως
την καταλληλότερη μέθοδο για την προσέγγιση του συναισθηματικού λόγου.
Οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται σχετικά με την εφαρμογή της σχετίζονται κυρίως
με την επάρκεια της μεθόδου όσον αφορά στην απόδοση της μεταφορικής σημασίας
λεξικών μονάδων που συν-εμφανίζονται με ή περιέχονται σε μετωνυμικές εκφράσεις.
Proceedings of PICGL4
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Επισημαίνεται ότι για τον εντοπισμό αυτών των σημασιών δεν είναι πάντα επαρκής η
αποκλειστική εστίαση στο γλωσσικό επίπεδο. Ορισμένες φορές μάλιστα διαπιστώθηκε
ότι η αποκλειστική εστίαση στις σημασίες των λέξεων με βάση την απόλυτη διάκριση σε
βασική/συμφραστική είναι δυνατό να λειτουργεί παραπλανητικά σε σχέση με την
λειτουργία των –καθοριστικών για την απόδοση βασικών χαρακτηριστικών του
συναισθήματος– μετωνυμικών εκφράσεων.

Λέξεις-κλειδιά: συναισθηματικός λόγος, μεταφορά, μετωνυμία, MIPVU, σώματα
κειμένων

1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της μεθόδου MIPVU
(Steen et al. 2010α) σε περιβάλλοντα συναισθηματικού λόγου. Η MIPVU αποτελεί μια
μέθοδο για την αναγνώριση της γλωσσικής μεταφοράς σε σώματα κειμένων (ΣΚ) και
υιοθετήθηκε εξαιτίας των πλεονεκτημάτων της (αντικειμενικότητα, αποφυγή
διαισθητικών παρατηρήσεων) σε σχέση με άλλες μεθόδους. Η εφαρμογή της
επιχειρήθηκε σε ΣΚ τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μας
διατριβών και εντάσσονται σε αυτό που ονομάζεται γενικότερα συναισθηματικός
λόγος, καθώς στο πλαίσιό τους επιτελείται η έκφραση συναισθηματικών βιωμάτων. Το
ερευνητικό εγχείρημα που παρουσιάζουμε αφορά την –μη-κυριολεκτική– έκφραση
συναισθημάτων σχετικών με τις έννοιες ‘έρωτας’, ‘συναίσθημα’, ‘αίσθημα’. Μέσα από
την εφαρμογή της μεθόδου ανέκυψαν ορισμένοι προβληματισμοί οι οποίοι σχετίζονται
με τη μέθοδο αυτή καθαυτή (π.χ. η προσφυγή σε λεξικά) αλλά και με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του συναισθηματικού λόγου, έτσι όπως αυτά αναδείχθηκαν μέσα από
μελέτες βασισμένες σε άλλες μεθόδους (π.χ. το ζήτημα αναγνώρισης και λειτουργίας
της μετωνυμίας στην έκφραση του συναισθήματος). Τα συμπεράσματα της συζήτησης
που ακολουθεί θέτουν ζητήματα σχετικά τόσο με τις μεθόδους εντοπισμού της μηκυριολεκτικής γλώσσας όσο και με την ευρύτερη μελέτη της σχέσης γλώσσας και
συναισθήματος.

2. Γλώσσα και συναίσθημα
2.1 Ο συναισθηματικός λόγος
Η μελέτη της σχέσης γλώσσας και συναισθήματος πραγματοποιείται αργά στην ιστορία
της γλωσσολογικής έρευνας. Συγκεκριμένα, η εστίαση στο συναίσθημα ακολουθεί την
εμφάνιση της λεγόμενης Γνωσιακής Γλωσσολογίας της δεύτερης γενιάς, στο πλαίσιο
της οποίας επιτελείται η στροφή «στο νόημα […] αλλά και σε φαινόμενα που ως τότε
θεωρούνταν περιθωριακά», και αναδεικνύεται η σωματικότητα της σκέψης και ο μηπροτασιακός της χαρακτήρας, γεγονός που προωθεί τη ζεύξη συγκινησιακού και
γνωσιακού (Κατή κ.α. 1999: 19-24). Μόνο μέσα από αυτή την οπτική στάθηκε δυνατή
η μετατόπιση από τη μελέτη «των τρόπων με τους οποίους εκφράζονται γλωσσικά τα
συναισθήματα, στη μελέτη τόσο των εννοιών των συναισθημάτων όσο και του
νοήματος των γλωσσικών εκφράσεων που δηλώνουν συναισθήματα» (Θεοδωροπούλου
2004: 173).
Προτάσσοντας τη σωματικότητα της σκέψης, η Γνωσιακή Γλωσσολογία
αναγνωρίζει τον ενσώματο χαρακτήρα της γλώσσας και της νόησης, υπογραμμίζοντας
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το ρόλο της προγλωσσικής/προεννοιακής, αισθητηριο-κινητικής εμπειρίας στην
παραγωγή του νοήματος (Johnson 1987). Κεντρική στο πλαίσιο αυτό είναι η έννοια του
ενσώματου νου (embodied mind), σύμφωνα με την οποία η νόηση (cognition) και η
παραγωγή σημασιών μεσολαβούνται από πρωταρχικές σωματικές εμπειρίες, με τρόπο
ώστε τα πιο αφηρημένα εννοιακά πεδία ή/και νοήματα (ένα από τα οποία θεωρείται ότι
είναι και το συναίσθημα) δομούνται με βάση την προσφυγή σε περισσότερο
συγκεκριμένα πεδία της εμπειρίας (όπως είναι οι σωματικές διεργασίες, βλ. Johnson
1987). Όσον αφορά στα συναισθήματα, στόχος του γνωσιακού παραδείγματος είναι να
αποδείξει ότι αυτά δεν είναι απλώς ‘άμορφα αισθήματα’ αλλά ότι, αντιθέτως, διαθέτουν
εννοιακό περιεχόμενο και δομή (Lakoff 1987˙ Kövecses 2000). Κατά συνέπεια, οι
έρευνες επικεντρώνονται στην εννοιοποίηση (conceptualization) της συναισθηματικής
εμπειρίας και στην ανάδειξη των εννοιών των συναισθημάτων (emotion concepts), οι
οποίες προσεγγίζονται ως γνωσιακά μοντέλα η δομή των οποίων μοιάζει με σενάριο
όπου διαδραματίζεται η διαδοχή ενός συνόλου γεγονότων (Kövecses 2000).
Επισημαίνεται επιπλέον ότι η γλώσσα έχει την ικανότητα όχι μόνο να αποτυπώνει
λεκτικά τις έννοιες των συναισθημάτων ή να περιγράφει συναισθήματα αλλά και να
εκφράζει –άμεσα– συναισθηματικά βιώματα (Grondelaers & Geeraerts 1998˙ Kövecses
& Palmer 1999˙ Foolen 2012), προκαλώντας διαφορετικές ενσυναίσθητες αντιδράσεις
και πυροδοτώντας καινούρια συναισθήματα (Theodoropoulou 2012α˙ Semino 2010˙
Cameron 2008).
Η διερεύνηση του παράδοξου αυτού χαρακτηριστικού της γλώσσας, που αφορά
ειδικά το συναίσθημα –να μπορεί, δηλαδή, να περιγράφει και να εκφράζει
συναισθήματα– συνδέεται με την παράλληλη θεωρητική διάκριση στο εσωτερικό του
λόγου του σχετικού με συναισθήματα, η οποία αντανακλά ακριβώς τις δύο αυτές
ιδιότητες της συναισθηματικής γλώσσας που ενίοτε συμπίπτουν. Συγκεκριμένα, ο
Foolen (2012: 350) υποστηρίζει ότι η γλώσσα έχει ταυτόχρονα μια έμμεση και μια
άμεση σύνδεση με το συναίσθημα. Με βάση την ικανότητά της να εννοιοποιεί
συναισθήματα –με τη χρήση, για παράδειγμα, συναισθηματικών όρων, ρημάτων κ.α.– η
γλώσσα παραπέμπει στη συναισθηματική εμπειρία έμμεσα, ενώ η άμεση ανάκλαση
συναισθήματος πραγματοποιείται στις περιπτώσεις όπου η γλώσσα εκφράζει
συναισθήματα, επιτελεί, με άλλα λόγια, εκφραστική λειτουργία.
Περισσότερο στοχευμένη προς τη διαφοροποίηση των προσεγγίσεων της
συναισθηματικής γλώσσας, η κατηγοριοποίηση που επιχειρούν οι Grondelaers και
Geeraerts (1998: 357) διακρίνει μεταξύ γλωσσικών εκφράσεων που δηλώνουν
συναισθήματα και οι οποίες συναποτελούν τη γλώσσα για τα συναισθήματα (language
about emotions) και γλωσσικών εκφράσεων που αποτελούν συμβατικές αντανακλάσεις
ή ενδείκτες (indexes) των συναισθημάτων του υποκειμένου και οι οποίες
περιλαμβάνονται στην κατηγορία της γλώσσας ως συναίσθημα (language as emotion).
Υιοθετώντας την τελευταία διάκριση, η Bednarek (2008: 10-11) υποστηρίζει ότι οι
παραπάνω διακριτές κατηγορίες γλωσσικών εκφράσεων συγκροτούν αντίστοιχα το
λόγο των συναισθημάτων (emotion talk) και τον συναισθηματικό λόγο (emotive talk). Ως
συναισθηματικός λόγος, επομένως, ορίζεται ο φυσικός λόγος στο πλαίσιο του οποίου οι
γλωσσικές εκφράσεις αντανακλούν ή αποτυπώνουν το συναισθηματικό βίωμα. Στο
λόγο αυτό εμφανίζεται έντονο το υποκειμενικό στοιχείο, που καθορίζει και διαπερνά
την γλωσσική έκφραση, μέσω της οποίας εκτονώνεται η ανάγκη για
έκφραση/εκφόρτιση και μετάδοση –των γνωρισμάτων– της συναισθηματικής εμπειρίας
και για την πρόκληση μιας ενσυναίσθητης αντίδρασης (Theodoropoulou 2012α˙ Foolen
2012˙ Semino 2010).
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2.2 Μη-κυριολεκτική γλώσσα και συναίσθημα
Όπως επισημάνθηκε, η γλώσσα διαθέτει πάρα πολλά μέσα για την έκφραση του
συναισθήματος, σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με ένα ευρύ
φάσμα ερευνών, οι μεταφορικές εκφράσεις αποτελούν το κατεξοχήν μέσο για την
ανάδειξη και έκφραση του συναισθήματος (Ortony & Fainsilber 1989˙ Fussell & Moss
1998˙ Θεοδωροπούλου 2004˙ Schnall 2005˙ Cameron 2008˙ Crawford 2009˙ Foolen
2012), πράγμα που εξηγεί και την μεγάλη συσσώρευση μεταφορών στο
συναισθηματικό λόγο (Cameron 2003). Η άποψη αυτή και οι συνακόλουθες παραδοχές
της συχνά αντιδιαστέλλονται ή/και αντιτίθενται στην κυρίαρχη θεώρηση της μεταφοράς
όπως αυτή πραγματοποιείται στο εσωτερικό του γνωσιακού παραδείγματος.
Με βάση την επικρατούσα άποψη της Γνωσιακής Γλωσσολογίας, η σύνδεση
γλώσσας, συναισθήματος και νόησης αντλεί από τη Θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς
(ΘΕΜ), σύμφωνα με την οποία η μεταφορά είναι καταρχάς γνωσιακός –νοητικός–
μηχανισμός για την κατανόηση αφηρημένων εννοιακών πεδίων-στόχων μέσω της
αντιστοίχισής τους με πιο συγκεκριμένα και απτά πεδία-πηγές (Lakoff & Johnson 1980:
28-30). Στην προσέγγιση αυτή τα συναισθήματα θεωρήθηκαν αφηρημένες και ασαφείς
νοητικές οντότητες, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται μέσω εννοιακών
αντιστοιχίσεων (mappings) με άλλες, εμπειρικά βασικές, έννοιες: π.χ. ΤΟ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ, Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ1 (Kövecses 2000: 40).
Υποστηρίζεται επομένως ότι η συχνή χρήση γλωσσικών μεταφορών στο
συναισθηματικό λόγο οφείλεται στο ότι ένα μεγάλο μέρος της δομής των εννοιών των
συναισθημάτων αποτελείται από εννοιακές μεταφορές (Kövecses 2000: 40).
Η έντονη κριτική που αναπτύχθηκε εντός του γνωσιακού παραδείγματος και
αφορούσε την εξομοίωση του συναισθήματος με τη νόηση (Theodoropoulou 2012α)
και την περιθωριοποίηση των ιδιοσυστασιακών γνωρισμάτων του συναισθήματος
(Θεοδωροπούλου 2004), τον συναισθηματικό πυρήνα (core-affect) (Lindquist 2009),
οδήγησε στην επανεξέταση του ρόλου της μεταφοράς ως αποκλειστικά γνωσιακού
μηχανισμού για την κατανόηση του μη οικείου μέσω του οικείου (Θεοδωροπούλου
2012: 175-176). Η εστίαση στην ιδιαιτερότητα της χρήσης της, ιδίως στο
συναισθηματικό λόγο (Foolen 2012˙ Semino 2010˙ Cameron 2008˙ Ortony & Fainsilber
1989), αναγνωρίζει το γεγονός ότι «η μεταφορά ξεκινάει από το συναίσθημα για να
αναδείξει το συναίσθημα» (Θεοδωροπούλου 2004: 364), με την έννοια ότι αυτό
αποτελεί τον βασικό παράγοντα που πυροδοτεί τη χρήση της μεταφορικής γλώσσας.
Με τον τρόπο αυτό, έρχεται στο προσκήνιο η εκφραστική λειτουργία της γλωσσικής
μεταφοράς (Foolen 2012), η οποία γίνεται εμφανέστερη στην μετάδοση δύσκολων,
έντονων (Ortony & Fainsilber 1989) και, σε πολλές περιπτώσεις, επώδυνων εμπειριών
(Semino 2010).
Στο πλαίσιο αυτό, η εκφραστικότητα συνδέεται με ή απορρέει από τη μεταφορική
γλώσσα και όχι από τις υποκείμενες εννοιακές μεταφορές: εξαρτάται, δηλαδή, από την
εκφραστικότητα των ίδιων των μεταφορικών εκφράσεων και τις συνδηλώσεις των ίδιων
των λεξικών μονάδων και μελετάται με βάση την επιλογή λέξης από συγκεκριμένα
εννοιακά πεδία (Θεοδωροπούλου 2008). Επισημαίνεται, για παράδειγμα, η διαφορά
στην εκφραστική λειτουργία της εκφοράς το συναίσθημα με πνίγει από αυτή των το
Σύμφωνα με τις συμβάσεις τις ΘΕΜ, οι εννοιακές μεταφορές αποτυπώνονται στο γραπτό λόγο
με κεφαλαία γράμματα ώστε να διαφέρουν από τις γλωσσικές πραγματώσεις τους, οι οποίες
αποτυπώνονται με πεζά γράμματα.
1
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συναίσθημα με πιάνει / ληστεύει / τυφλώνει. Παρ’ όλο που και τα τρία πραγματώνουν
την αντιστοίχιση ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ, το πνίγει είναι πιο εκφραστικό
καθώς αντανακλά το συνολικό αφανισμό του εαυτού και άρα ένα πιο έντονο βίωμα.
Οι λέξεις, κατά συνέπεια, αναδεικνύουν διαφοροποιήσεις στη χρήση και το ρόλο
της μεταφοράς που μόνη η εστίαση στις αντιστοιχίσεις δεν μπορεί να αναδείξει. Οι
διαφορές αυτές σχετίζονται με τα στοιχεία του βιώματος που κάθε λέξη αποτυπώνει
(Θεοδωροπούλου 2004). Μπορούμε έτσι να ισχυριστούμε ότι ο πρωταρχικός ρόλος της
μεταφοράς στο συναισθηματικό λόγο δεν είναι να δομήσει τις υποθετικά αφηρημένες
έννοιες των συναισθημάτων (γνωσιακός ρόλος), αλλά να εκφράσει/αποτυπώσει το
βίωμα (εκφραστικός ρόλος). Η μεταφορά, επομένως, μπορεί να νοηθεί ως ένας
‘ευλύγιστος μηχανισμός’: από τη μία οι εννοιακές αντιστοιχίσεις δομούν τις έννοιες –
σκελετικά στην περίπτωση των συναισθημάτων–, ενώ τη δόμηση αυτή τη γεμίζει με
‘πάθος’ η λέξη με τις συνδηλώσεις της, εφόσον, από την άλλη, η μεταφορά έχει την
ιδιότητα να ανακαλεί στοιχεία του βιώματος (Θεοδωροπούλου 2012).
Με βάση την προσέγγιση αυτή, επομένως, ο σημαντικότερος στόχος μίας μελέτης
που εστιάζει στο συναισθηματικό λόγο είναι να προσδιορίσει την εκφραστική
λειτουργία των γλωσσικών μεταφορών, αναζητώντας πρωτίστως την «επιβίωση» της
συναισθηματικής εμπειρίας μέσα στην αφηρημένη γλώσσα καθώς και τους τρόπους με
τους οποίους αυτή εμφανίζεται. Η μετωνυμία θεωρείται, επίσης, ότι παρέχει μία αρχική
αναπαράσταση του συναισθηματικού βιώματος, εφόσον, σύμφωνα και με την γνωσιακή
άποψη, οι μετωνυμίες είναι ο γνωσιακός και γλωσσικός χώρος που κατεξοχήν
βρίσκεται πιο κοντά στην εμπειρία (Lakoff & Johnson 1980: 39), στο ενδιάμεσο,
δηλαδή, μεταξύ γλώσσας και συναισθήματος. Έτσι, η επιλογή μιας μετωνυμικής
έκφρασης, έναντι μίας π.χ. κυριολεκτικής, στη ροή του συναισθηματικού λόγου,
σηματοδοτεί μία πιο άμεση έκφραση του συναισθήματος, που σχετίζεται με τη
σωματική βάση της εμπειρίας.
Η μεταφορά, βέβαια, προτάσσεται ως ο κατεξοχήν γλωσσικός χώρος ανάδειξης των
βιωματικών στοιχείων του συναισθήματος (Θεοδωροπούλου 2004· Χριστίδης 2001) και
η επιλογή της γλωσσικής μεταφοράς από το εκάστοτε εννοιακό πεδίο-πηγή, αντανακλά
το υποκειμενικό στοιχείο και το βαθμό εμπλοκής του γλωσσικού χρήστη
(Θεοδωροπούλου 2008). Τέλος, συχνή στο συναισθηματικό λόγο είναι η εμφάνιση ενός
άλλου σχήματος μη-κυριολεκτικής γλώσσας: της μεταφοράς μέσα στη μετωνυμία
(metaphor within metonymy, Theodoropoulou 2012β). Το σχήμα αυτό βρίσκεται πίσω
από ένα μεγάλο μέρος των μεταφορικών ιδιωματικών εκφράσεων ενός συνόλου
συναισθημάτων, έχοντας έναν καθοριστικό ρόλο στην έκφραση του συναισθήματος: ο
ρόλος της μετωνυμίας στις εκφράσεις αυτές είναι να φέρει στο προσκήνιο ένα μέρος
του σώματος ή μια φυσιολογική/συμπεριφορική αντίδραση, ενώ η μεταφορά
υπογραμμίζει –και πάλι– στοιχεία του βιώματος (Theodoropoulou 2012α: 455).

3. Μέθοδος Αναγνώρισης Γλωσσικής Μεταφοράς (MIPVU)
Με βάση όσα προηγήθηκαν και εφόσον ένας από τους στόχους του ερευνητικού μας
εγχειρήματος ήταν η αναγνώριση των γλωσσικών μεταφορών στο πλαίσιο του
συναισθηματικού λόγου των ΣΚ που συγκροτήθηκαν, απαραίτητη κρίθηκε η υιοθέτηση
ενός μεθοδολογικού μοντέλου για τον εντοπισμό της μεταφοράς στο λόγο, το οποίο να
διαχωρίζει σαφώς το γλωσσικό από το εννοιακό επίπεδο, τις εννοιακές αντιστοιχίσεις,
με άλλα λόγια, από τις γλωσσικές του πραγματώσεις. Οι γλωσσικές μεταφορές, ένα –
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πολυπληθές συνήθως– σύνολο διαφορετικών λέξεων ή οι εκφράσεων, απαρτίζουν το
λεξιλόγιο/την ορολογία ενός πεδίου-πηγή μιας μεταφορικής αντιστοίχισης. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, στην αντιστοίχιση Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ, το πεδίο-πηγή ‘ταξίδι’
πραγματώνεται μέσω της γλωσσικής μεταφοράς αδιέξοδο στην εκφορά Βρίσκομαι σε
αδιέξοδο. Αντίστοιχα, το πεδίο-πηγή ΕΧΘΡΟΣ κινητοποιεί τις γλωσσικές μεταφορές
πνίγει και τυφλώνει στις εκφορές Το συναίσθημα με πνίγει/με τυφλώνει.
Ένα από τα πιο προβληματικά σημεία όλων των μελετών –είτε αυτές βασίζονται σε
ΣΚ, είτε όχι– παραμένει αυτή καθαυτή η αναγνώριση της μεταφοράς, καθώς σε όλες
σχεδόν τις σχετικές έρευνες οι μεταφορές επισημαίνονται και στη συνέχεια
ταξινομούνται με βάση διαισθητικά κριτήρια (Stefanowitsch 2006: 11). Η τακτική
αυτή, αν και ασφαλής για τις πολύ ξεκάθαρες περιπτώσεις, θεωρείται ανεπιτυχής για
την πλειοψηφία των παραδειγμάτων, που είναι προβληματικά. Αναγνωρίζοντας, κατά
συνέπεια, την ανάγκη υιοθέτησης μιας, όσο το δυνατόν, σαφούς, αξιόπιστης και,
κυρίως, ελέγξιμης διαδικασίας, επιλέξαμε για τον εντοπισμό των μεταφορικών
εκφράσεων την μέθοδο MIPVU (Steen et al. 2010α). Ο κύριος λόγος για τον οποίο
θεωρούμε ότι η MIPVU –μια εξελιγμένη εκδοχή της MIP (Pragglejaz Group 2007)–
είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για την αναγνώριση της μεταφοράς στα ΣΚ είναι ότι
αποτελεί μια αποκλειστικά γλωσσική μέθοδο. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια λεξικήσημασιακή (lexical-semantic) προσέγγιση (Steen et al. 2010α,β), η οποία, για το λόγο
αυτό, βασίζεται στα λεξικά ευρείας χρήσης, γεγονός που –αν μη τι άλλο– την καθιστά
σε μεγάλο βαθμό αντικειμενική και ανοιχτή σε έλεγχο.
Στο θεωρητικό υπόβαθρο της MIPVU διατηρείται ο ορισμός της μεταφοράς ως
αντιστοίχισης μεταξύ πεδίων της εννοιακής δομής προκειμένου να υποστηριχθεί ότι οι
μεταφορικές σημασίες είναι το αποτέλεσμα αυτής της αντιστοίχισης που συνέβη μέσω
ενός είδους σύγκρισης των πεδίων (Steen et al. 2010α: 10-11). Οι Steen et al. (Steen et
al. 2010α: 15) ονομάζουν την αντιστοίχιση αυτή πλαγιότητα στην εννοιοποίηση και
υποστηρίζουν ότι πραγματώνεται γλωσσικά με δύο τρόπους: είτε μέσω πλάγιας
(indirect metaphor) είτε μέσω άμεσης μεταφοράς (direct metaphor). Στόχος της MIPVU
είναι, επομένως, να αναγνωρίσει όλες ανεξαιρέτως τις γλωσσικές εκφράσεις που
αποτελούν πιθανή –ή δυνάμει– αντανάκλαση της πλαγιότητας στην εννοιοποίηση.
Εφαρμόζεται, για το σκοπό αυτό, μια γλωσσική ανάλυση η οποία αντιδιαστέλλεται με
την εννοιακή ανάλυση, εφόσον η πρώτη μελετά τις λέξεις και τις σημασίες τους, ενώ η
δεύτερη τις έννοιες και τα εννοιακά πεδία όπου ανήκουν (Steen et al. 2010α).
Τίθεται έτσι το ζήτημα αποσύνδεσης της γλωσσικής μεταφοράς από την εννοιακή
της υπόσταση –τουλάχιστον χάριν της γλωσσικής αναγνώρισής της– και αυτό είναι
σημαντικό, εφόσον η MIPVU εστιάζει αποκλειστικά στις γλωσσικές μεταφορές, χωρίς
καμία νύξη για την εννοιακή δομή τους (Steen et al. 2010β). Η ανακατασκευή και
ανάδειξη των πιθανών αντιστοιχίσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα επόμενο και
ανεξάρτητο στάδιο, στο πλαίσιο μιας επαγωγικής (inductive) μεθόδου εύρεσης
εννοιακών μεταφορών (Steen et al. 2010β): στο πρώτο στάδιο η γλωσσική ανάλυση –η
MIPVU– είναι αυτή που θα πρέπει να αναγνωρίσει την μεταφορική σημασία των
γλωσσικών εκφράσεων δείχνοντας ότι προκύπτει από την ύπαρξης μιας αντίθεσης
μεταξύ της συμφραστικής και βασικής της σημασίας, ενώ σε δεύτερο στάδιο, η
εννοιακή ανάλυση θα υποδείξει τις εννοιακές αντιστοιχίσεις που πραγματώνουν οι
γλωσσικές μεταφορές (Steen et al. 2010α: 9-10). Συνεπώς, το μόνο με το οποίο έχει να
κάνει η φάση της γλωσσικής ανάλυσης είναι οι διακριτές και συγκρίσιμες σημασίες.
Η διεργασία αυτή είναι μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω –από τα γλωσσικά
δεδομένα προς τις εννοιακές αντιστοιχίσεις– και συμβαδίζει για το λόγο αυτό με τις
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βασικές αρχές των εμπειρικών μεθόδων που βασίζονται στη χρήση. Δεν προϋποτίθεται,
επομένως, η ύπαρξη ενός συνόλου εννοιακών αντιστοιχίσεων που τα γλωσσικά
δεδομένα θα κληθούν να επιβεβαιώσουν, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε
με μία περισσότερο εξαντλητική μέθοδο, στο βαθμό που στόχος είναι η διερεύνηση
όλων των γλωσσικών μεταφορών και όχι μόνο όσων ανταποκρίνονται σε ένα
προεπιλεγμένο σύνολο.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά συνέπεια, η αναγνώριση μεταφορικών εκφράσεων
ισοδυναμεί με την αναγνώριση μεταφορικής σημασίας συγκεκριμένων εκφράσεων που
μπορεί να έχουν τη μορφή πλάγιων μεταφορών ή άμεσων μεταφορικών εκφράσεων,
δηλαδή παρομοιώσεων. Για τις ανάγκες του ερευνητικού μας εγχειρήματος εστιάσαμε
κατά βάση στην πλάγια μεταφορά, η οποία με βάση τις παραδοχές της MIPVU,
προκύπτει μέσα από την αντίθεση μεταξύ της συμφραστικής σημασίας μιας λεξικής
μονάδας (ΛΜ) και της πιο βασικής της σημασίας, η οποία απουσιάζει από το παρόν
συμφραστικό πλαίσιο αλλά εμφανίζεται σε άλλα (Steen et al. 2010α). Ένα αρκετά
ξεκάθαρο παράδειγμα πλάγιας μεταφορικής σημασίας στα δεδομένα μας είναι, π.χ., η
ΛΜ παλεύω στην εκφορά Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βίωνα ένα τόσο τρομακτικό
συναίσθημα, αλλά νά που ήρθε, και δεν το παλεύω καθόλου καλά.
Τέσσερα διαφορετικά βήματα (Steen et al. 2010α: 32-37) οδηγούν στον
προσδιορισμό μιας ΛΜ ως μεταφορικής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται:
(i)

(ii)

(iii)

Αναγνώριση (στο λεξικό) της συμφραστικής σημασίας της ΛΜ, της
σημασίας δηλαδή που έχει η ΛΜ στο πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται.
Η σημασία αυτή μπορεί να είναι συμβατική –όπως στην περίπτωση του
παλεύω– και, ως εκ τούτου, να εντοπίζεται στα λεξικά. Μπορεί όμως,
πράγμα εξίσου πιθανό, να είναι πρωτότυπη ή/και εξειδικευμένη.
Αναγνώριση της βασικής σημασίας της ΛΜ (Steen et al. 2010α: 35-37).
Ως βασική ορίζεται η περισσότερο απτή, συγκεκριμένη και ανθρώπινα
προσανατολισμένη σημασία που παρατίθεται για τη ΛΜ στη σύγχρονη
γλωσσική χρήση.
Καθορισμός της επαρκούς διακριτότητας (discreteness) και ομοιότητας
μεταξύ συμφραστικής και βασικής σημασίας (Steen et al. 2010α: 37). Η
βασική σημασία θα πρέπει, με άλλα λόγια, να είναι επαρκώς διακριτή –ή
αντίθετη– από τη συμφραστική, έτσι ώστε να υποστηριχτεί ότι η
τελευταία συμμετέχει σε ένα διαφορετικό εννοιακό ή σημασιακό πεδίο
(Steen et al. 2010α). Επιπλέον προσδιορίζεται εάν η συμφραστική
σημασία μπορεί να συσχετιστεί με τη βασική μέσω κάποιου είδους
ομοιότητας. Αυτό κατά κανόνα συμβαίνει όταν η συμφραστική σημασία
«επωφελείται» από εξωτερικές ομοιότητές της με τη βασική και μοιάζει
με αφηρημένη εκδοχή αυτής της συγκεκριμένης βασικής σημασίας (Steen
et al. 2010α).

Τέλος, εάν η σημασία της ΛΜ προσδιορίζεται ικανοποιητικά με βάση τα παραπάνω
κριτήρια, τότε η ΛΜ σημειώνεται ως γλωσσική μεταφορά. Έτσι, στο παράδειγμα που
αναφέρθηκε τα βήματα έχουν ως εξής:
(i)

Συμφραστική σημασία παλεύω: ‘μάχομαι, πολεμώ, αγωνίζομαι
απεγνωσμένα εναντίον αντιπάλων ή αντίξοων συνθηκών’ (ΛΚΝ 2).
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(ii)
(iii)

Βασική σημασία παλεύω: ‘αγωνίζομαι εναντίον κάποιου σώμα με σώμα,
για να τον ρίξω και να τον ακινητοποιήσω στο έδαφος’ (ΛΚΝ 1).
Αντίθεση: Ναι, η βασική σημασία αναφέρεται στο απτό πεδίο της
σωματικής πάλης, ενώ η συμφραστική στο αφηρημένο πεδίο των
συναισθημάτων. Σύγκριση: Ναι, μπορούμε να κατανοήσουμε ένα
συναίσθημα που προκαλεί δυσφορία και από το οποίο επιθυμούμε να
απαλλαγούμε ως πρόσωπο με το οποίο αναγκαζόμαστε να παλέψουμε
σώμα με σώμα.

4. Η έρευνα
4.1 Το υλικό
Με βάση όσα προηγήθηκαν, στόχος του ερευνητικού μας εγχειρήματος ήταν η μελέτη
του συνόλου της μη-κυριολεκτικής γλώσσας (μεταφορά/μετωνυμία/μεταφορά μέσα στη
μετωνυμία) που εμφανίζεται στο πλαίσιο του συναισθηματικού λόγου προκειμένου να
προσεγγίσουμε την διαφορετική εκφραστική λειτουργία των επιμέρους εκφράσεων σε
συνάρτηση με τα στοιχεία του βιώματος (π.χ. την ένταση) που ανακαλούν. Θεωρήθηκε
εξαρχής δεδομένο ότι μια έρευνα του συναισθηματικού λόγου δε θα ήταν δυνατό να
αγνοήσει τη διαπλοκή των διαφορετικών τύπων μη-κυριολεκτικής γλώσσας, καθώς
όπως είδαμε με βάση αυτή αναδύεται το συνολικό μη-κυριολεκτικό, υποκειμενικό
νόημα των γλωσσικών εκφορών. Ως προς την προσέγγιση της μεταφορικής γλώσσας
και εφόσον πρωτίστως επικεντρωθήκαμε στην επιλογή λέξης –γλωσσικής μεταφοράς–
για την ανάδειξη του υποκειμενικού στοιχείου, θεωρήσαμε την υιοθέτηση της MIPVU
απαραίτητη, στο βαθμό που θέτει ένα αποκλειστικά γλωσσικό/σημασιακό κριτήριο για
τον εντοπισμό της μεταφοράς στο λόγο.
Η εφαρμογή της MIPVU πραγματοποιήθηκε σε δύο ΣΚ που κατασκευάστηκαν στο
πλαίσιο της εκπόνησης των μεταπτυχιακών μας διατριβών (βλ. Ξιούφης 2015·
Τσαπακίδου 2015). Το πρώτο αποτελείται από εκφορές που περιλαμβάνουν τις λέξεις
αίσθημα και συναίσθημα και αντλήθηκαν από ένα ηλεκτρονικό psy-forum επικοινωνίας
υποκειμένων με στόχο τη μετάδοση επώδυνων συναισθημάτων ή/και την
συμπαράσταση, ενώ το δεύτερο από γραπτές απαντήσεις 80 υποκειμένων (18-50 ετών:
48 γυναίκες και 32 άντρες) στην ερώτηση ‘Τι είναι για σένα ο έρωτας;’.
Τα βασικά εργαλεία για τον ακριβή προσδιορισμό των συμφραστικών και βασικών
σημασιών των ΛΜ που πλαισιώνουν τις λέξεις συναίσθημα, αίσθημα και έρωτας είναι,
κυρίως, το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) (στο εξής ΛΚΝ) καθώς και, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο, το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (1998) (στο εξής
ΛΝΕΓ).
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη των δεδομένων των ΣΚ με βάση τα βήματα της
MIPVU και την αναγνώριση των γλωσσικών μεταφορών, θεωρούμε αναγκαίο να
διατυπώσουμε ορισμένες παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σχετικά με αυτό το
μεθοδολογικό μοντέλο.

4.2 Παρατηρήσεις
Ένα ζήτημα που τίθεται αρχικά είναι ότι η αναγνώριση της μεταφορικής σημασίας, όσο
ακριβής και να είναι στην απόδοση της –πλάγιας– συμφραστικής σημασίας μιας λέξης,
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δεν επαρκεί για την απόδοση ολόκληρου του μη-κυριολεκτικού νοήματος της συνολικής
εκφοράς, που είναι πρωταρχικής σημασίας στο συναισθηματικό λόγο για την
κατανόηση της βιωματικής εμπειρίας που μεταδίδεται. Πολλές φορές μάλιστα η
αποκλειστική εστίαση στις σημασίες των λέξεων με βάση την απόλυτη διάκριση σε
βασική/συμφραστική είναι δυνατό να λειτουργεί παραπλανητικά σε σχέση με το
συνολικό μη-κυριολεκτικό νόημα. Έχουμε, με άλλα λόγια, περιπτώσεις στις οποίες μία
ΛΜ έχει τη βασική/κυριολεκτική της σημασία και ταυτόχρονα επιτελεί μια μηκυριολεκτική λειτουργία (figuration), συμβάλλοντας καθοριστικά στο συνολικό μη
κυριολεκτικό νόημα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτών των περιπτώσεων είναι οι
μετωνυμίες: η μέθοδος προβλέπει ότι συχνά μια εκφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί
εξίσου μεταφορική ή μετωνυμική –πράγμα που συμβαίνει στις προσωποποιήσεις– και,
εφόσον και οι δύο ερμηνείες θεωρούνται ισότιμες, υποστηρίζεται ότι η μεταφορική
ερμηνεία δε θα πρέπει να χαθεί και οι ΛΜ σημειώνονται ως πιθανές μεταφορές.
Στην περίπτωση του συναισθηματικού λόγου μια γενική μετωνυμική αρχή που
βρίσκει
εφαρμογή
συνολικά
στα
συναισθήματα
είναι
Η
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ/ΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΑΝΤΙ
ΤΟΥ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ή ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (Kövecses 1990˙
Θεοδωροπούλου 2004). Στο ΣΚ του ‘έρωτα’ το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μπορεί να είναι:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

μια φυσιολογική αντίδραση: σκίρτημα,
μια συμπεριφορική αντίδραση: αγκαλιές, φιλιά, βλέμματα, αγγίγματα, να
κάνεις τα πάντα, να ακούς την ανάσα της,
μια νοητική αντίδραση: να τον σκέφτεσαι, την σκέφτεσαι, και
μια επιθυμία: θες να τον βλέπεις, θες να τον αγγίζεις, θες να είσαι συνέχεια
μαζί της.

Τις παραπάνω μετωνυμικές χρήσεις η μέθοδος ενδεχομένως να τις αναγνώριζε ως
πιθανές μεταφορικές εκφράσεις –κάτι μεταξύ μεταφοράς και μετωνυμίας– οπότε
χάνεται το σημαντικό νοηματικά φορτίο που προσδίδει η μετωνυμία στις
συναισθηματικές εκφράσεις. Είτε θα έπρεπε να αναγνωρίσει τη μετωνυμία –γιατί
σίγουρα κάτι μη-κυριολεκτικό (figurative) θα πρέπει να αναγνωριστεί– οπότε θα είχαμε
προσφυγή στο νοητικό/εννοιακό επίπεδο, κάτι στο οποίο όμως η μέθοδος αντιτίθεται:
ακριβώς επειδή εστιάζει στον εντοπισμό της γλωσσικής μεταφοράς, η MIPVU οφείλει
να παραβλέπει τις –γνωσιακές– μετωνυμίες, εφόσον πρέπει να οδηγηθούμε στο
εννοιακό επίπεδο για να τις αναγνωρίσουμε. Ωστόσο, η χρήση μετωνυμικών
εκφράσεων είναι αναπόσπαστο μέρος του συναισθηματικού λόγου, καθώς αποτελεί
άμεση έκφραση του συναισθήματος με αναφορά στη σωματική βάση της εμπειρίας
(Theodoropoulou 2012β). Επιπλέον, φαίνεται ότι οι μετωνυμίες χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με τις μεταφορές –και όχι έναντι αυτών– γεγονός που μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι δεν γίνεται να τις αγνοούμε όταν προσεγγίζουμε τον συναισθηματικό
λόγο ακόμα και αν η αναζήτηση αφορά την μεταφορά.
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι η καταγραφή των
μετωνυμιών στο παράπλευρο συγκείμενο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην
κατηγοριοποίηση μιας έκφρασης ως μεταφορικής ή μετωνυμικής. Για παράδειγμα, στην
παρακάτω απάντηση στο ερώτημα ‘τι είναι για σένα ο έρωτας;’
(1)

Δεν έχω ιδέα. Εικόνες, λέξεις, σφιξίματα, κόμποι στο στομάχι, στιγμές,
μυρουδιές, βλέμματα, αγγίγματα, μουσικές. Βασικά, χάος. Μέσα απ' το
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οποίο αναδύονται όλα όσα ανέφερα και άλλα τόσα που αδυνατώ να
περιγράψω.
καταγράφεται ένα σύνολο μετωνυμικών και μεταφορικών εκφράσεων από τις οποίες η
πιο ιδιαίτερη είναι η έκφραση χάος. Η ιδιαιτερότητα αυτής της ΛΜ έγκειται στο εξής:
οι μετωνυμικές και μεταφορικές εκφράσεις που προηγούνται και έπονται είναι αυτές
που καθορίζουν εάν θα εκλάβουμε τη σημασία της ως μεταφορική ή μετωνυμική.
Αρχικά, οι μετωνυμικές και μεταφορικές χρήσεις που προηγούνται οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι η ΛΜ χάος χρησιμοποιείται με τη μεταφορική σημασία: ‘μεγάλη
έλλειψη τάξης και οργάνωσης, γενική σύγχυση’ (ΛΚΝ). Ωστόσο, η συνέχεια της
απάντησης μας ωθεί να εκλάβουμε το χάος με τη βασική του σημασία, δηλαδή την
‘άμορφη ύλη από την οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος, σύμφωνα με τις δοξασίες των
αρχαίων λαών’ (ΛΚΝ). Το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στη μεταφορική και τη βασική
σημασία της λέξης δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί εάν η μεταφορά δεν εξεταζόταν
μέσα στο συμφραστικό της πλαίσιο και δεν λαμβάναμε υπόψη και τις υπόλοιπες
μεταφορικές και μετωνυμικές εκφράσεις. Και στην περίπτωση αυτή, επομένως, η
μέθοδος δεν καταφέρνει να αποτυπώσει αυτό το ιδιαίτερο μη-κυριολεκτικό νόημα της
λέξης, εφόσον η ξεχωριστή εξέταση κάθε ΛΜ στα λεξικά, με βάση την απόλυτη
διάκριση/αντίθεση βασικής και συμφραστικής σημασίας, τις αποκόβει –θέλοντας και
μη– ως ένα βαθμό από το συγκείμενο.
Η σημασία βέβαια αναγνώρισης της μετωνυμίας μπορεί να φανεί
χαρακτηριστικότερα σε περιπτώσεις όπου έχουμε το φαινόμενο της μεταφοράς μέσα στη
μετωνυμία, τη σύμπραξη των δύο μηχανισμών, η οποία έχει καταγραφεί στις
περιπτώσεις της χαράς (Theodoropoulou 2012α) και του φόβου (Theodoropoulou
2012β). Στα δικά μας δεδομένα καταγράφηκαν εκφράσεις όπως:
(2)
(3)
(4)

η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει
χάνω συνέχεια τα λόγια μου
να έχεις κάποιον συνεχώς στο μυαλό σου

Πρόκειται για εκφράσεις στις οποίες αν εφαρμοστεί η MIPVU θα καταγραφούν ως
μεταφορικές οι ΛΜ σπάσει, χάνω, έχω, χωρίς όμως να επισημαίνεται ότι οι παραπάνω
εκφορές αποτελούν γλωσσικές πραγματώσεις του φαινομένου της μεταφοράς μέσα στη
μετωνυμία. Ας δούμε αναλυτικά την κάθε μια από αυτές:
(5)

η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει, όπου έχουμε τους εξής μηχανισμούς:
Μετωνυμία: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Μεταφορά: Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (σπάσει)

(6)

χάνω συνέχεια τα λόγια μου, όπου έχουμε τους εξής μηχανισμούς:
Μετωνυμία: Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Μετωνυμία: ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΙ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ)

Μεταφορά: ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (χάνω)
(7)

να έχεις κάποιον συνεχώς στο μυαλό σου, όπου έχουμε τους εξής
μηχανισμούς:
Μετωνυμία: Η ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
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Μετωνυμία: ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΙ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ)

Μεταφορά: ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ (μεταφορά: έχω)
Στις παραπάνω προτάσεις δρα αρχικά η μετωνυμία που είδαμε και παραπάνω, Η
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ/ΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΑΝΤΙ
ΤΟΥ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ. Η αύξηση των παλμών της καρδιάς είναι μια φυσιολογική

αντίδραση, η αδυναμία έκφρασης είναι μια συμπεριφορική αντίδραση και η
προσηλωμένη σκέψη είναι μια νοητική αντίδραση. Η μετωνυμική επίκληση τους αντί
του έρωτα δεν σταματά όμως εκεί, καθώς μέσα σε αυτές δρουν επιπλέον μετωνυμίες
και μεταφορές οι οποίες αναδεικνύουν τη μεγάλη ένταση με την οποία βιώνονται οι
διάφορες αντιδράσεις.2 Μία αποκλειστικά λεξική μέθοδος βλέπουμε ότι ενδεχομένως
θα έχανε αυτή τη διπλή δράση μεταφοράς και μετωνυμίας, αν δεν προέβλεπε το
φαινόμενο αυτό που αντανακλά μια διπλή νοητικοποίηση (Theodoropoulou 2012α), με
την έννοια ότι προσφεύγουμε σε δύο –και όχι σε έναν– γνωσιακούς μηχανισμούς. Και
από ό,τι φαίνεται ειδικά στην περίπτωση των συναισθημάτων η προσφυγή στη διπλή
αυτή νοητικοποίηση είναι απαραίτητη: η μετωνυμία είναι ο φανερά γνωσιακός
μηχανισμός ενώ η μεταφορά ανακαλεί στοιχεία του βιώματος. Όμως, μια
λεξική/σημασιακή μέθοδος (θα πρέπει να) παραβλέπει την –αποκλειστική στο
συναισθηματικό λόγο– διεπίδραση μεταξύ νόησης και συναισθήματος, όπως αυτή
αντανακλάται μέσα στη γλώσσα˙ να παραβλέπει δηλαδή μια ουσιώδη διάσταση της
ιδιαίτερης σχέσης γλώσσας, νόησης και συναισθήματος.3
Ένα πιο τυπικό ζήτημα που τέθηκε σχετίζεται με το ότι συχνά η περιγραφόμενη
σημασία μιας ΛΜ σε ένα λεξικό δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως το νόημα της
συνολικής εκφοράς έτσι ώστε να αντανακλά με σαφήνεια την λειτουργία του
εκφωνήματος. Αυτό συμβαίνει διότι τον καθορισμό της αντίθεσης και σύγκρισης
μεταξύ των δύο σημασιών συχνά δυσχεραίνει η περιγραφή και αρίθμηση των εννοιών
των ΛΜ στα λεξικά. Συγκεκριμένα, εκτός από τις ξεκάθαρες περιπτώσεις, εντοπίσαμε
από τη μια περιγραφές όπου συμφραστική και βασική σημασία ταξινομούνται μαζί
κάτω από την ίδια έννοια, ενώ από την άλλη έχουμε και παραδείγματα όπου δεν είναι
σαφές αν όντως έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές σημασίες, παρόλο που αυτές
ταξινομούνται ως διακριτές έννοιες
Ένα παράδειγμα σχετικό με την πρώτη δυσκολία είναι η ΛΜ επικρατώ στην εκφορά
το συναίσθημα που επικράτησε ήταν η οργή, στην περιγραφή της οποίας στο ΛΚΝ
συνυπάρχουν κάτω από την ίδια έννοια η φυσική υπεροχή με την επικράτηση σε
νοητικό επίπεδο4. Σε παρόμοιες περιπτώσεις η μέθοδος επιβάλλει να αναζητήσουμε τη
σημασιακή περιγραφή της ΛΜ και στο ΛΝΕΓ. Κατ’ επέκταση, στην περίπτωση που με
βάση το νέο λεξικό οι δύο έννοιες διαχωρίζονται –όπως συμβαίνει στην περίπτωση του

Για μια αναλυτικότερη περιγραφή των εκφράσεων και του ρόλου της μεταφοράς και της
μετωνυμίας, βλ. Xioufis, υπό δημοσίευση.
3 Για το λόγο αυτό προκρίνεται ένας συνδυασμός επαγωγικής και απαγωγικής λογικής στον
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα δεδομένα του συναισθηματικού λόγου: [Ο]n the one hand,
you work in a bottom-up way from data to hypotheses, but on the other hand, those hypotheses
will also be derived top-down from the theoretical perspective you adopt in thinking about your
data. (Geeraerts 2006: 24).
4 Πρβ. επικρατώ: (απόλ., σε σύγκριση ή αναμέτρηση) ‘αποδεικνύεται ότι κάποιος ή κτ. είναι
ανώτερος, ισχυρότερος κτλ. από κπ. ή από κτ. άλλο· υπερτερώ, υπερισχύω’ (ΛΚΝ 1).
2
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επικρατώ5– θα τις θεωρήσουμε ως επαρκώς διακριτές, σημειώνοντας τη ΛΜ ως
μεταφορά. Αντίθετα, αν η συγχώνευση υποστηρίζεται και στα δύο λεξικά, αυτό θα
θεωρηθεί ικανοποιητική απόδειξη για το ότι οι δύο αυτές έννοιες είναι επαρκώς όμοιες
και από αυτήν αυστηρά την άποψη δεν χρησιμοποιούνται μεταφορικά (Steen et al.
2010α: 75), πράγμα που –κατά παράδοξο τρόπο– συμβαίνει με ένα σύνολο συνώνυμων
λέξεων όπως στις εκφορές το συναίσθημα υπερτερεί/ κυριαρχεί/ υπερισχύει όπου η
συμφραστική και η βασική σημασία ταυτίζονται, δηλαδή ταξινομούνται κάτω από την
ίδια έννοια σε όλα τα λεξικά.6 Με βάση την MIPVU, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν
έχουμε μεταφορική χρήση, πράγμα που οδηγεί στο μάλλον αμφίβολο συμπέρασμα ότι
συνώνυμες μεταξύ τους λέξεις θα πρέπει να θεωρηθούν μεταφορικές ή μη με αναφορά
μόνο στα λεξικά, χωρίς να συντρέχουν άλλοι λόγοι όπως, για παράδειγμα, το
συμφραστικό πλαίσιο. Για εμάς, αντιθέτως, όλα τα παραπάνω ρήματα πραγματώνουν
την ίδια εννοιακή μεταφορά, ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, η οποία
εντοπίζεται στα συναισθήματα διαγλωσσικά (Kövecses 1990: 78).
Ως προς την περίπτωση όπου η συμφραστική σημασία δεν αναγνωρίζεται ως
μεταφορική παρ’ όλη την ύπαρξη δύο ξεχωριστών σημασιακών περιγραφών, αρκεί να
σημειώσουμε το παράδειγμα του ρήματος νιώθω, για το οποίο τόσο στο ΛΚΝ, όσο και
στο ΛΝΕΓ, καταγράφονται δύο διακριτές μεταξύ τους έννοιες7. Εφαρμόζοντας την
MIPVU η συμφραστική σημασία της λέξης νιώθω είναι αυτή που παρουσιάζεται ως
δεύτερη στα λεξικά και θα έπρεπε να καταχωρηθεί ως μεταφορική. Ωστόσο, θεωρούμε
ότι η βασική σημασία του ρήματος είναι πιο γενική από την ειδικότερη συμφραστική
και όχι αντίθετη με αυτή και για αυτό η χρήση του ρήματος θεωρείται κυριολεκτική.

5. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες γενικότερες παρατηρήσεις σχετικά με
την εφαρμογή της MIPVU στο συναισθηματικό λόγο, αλλά και, ειδικότερα, την
υιοθέτησή της στις περιπτώσεις εκείνες όπου απώτερο στόχο της μελέτης αποτελεί η
διερεύνηση της λειτουργίας του συνόλου των μη-κυριολεκτικών εκφράσεων στην
έκφραση του συναισθήματος.
Κατά συνέπεια, διαπιστώσαμε ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου
είναι η αντικειμενικότητα και σαφήνεια της διαδικασίας αναγνώρισης μεταφορικών
σημασιών, η οποία κατά βάση προκύπτει από το ότι βασίζεται στα λεξικά ευρείας
χρήσης και αποδεικνύεται, ως εκ τούτου, ελέγξιμη σε ένα μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, και
εφόσον η ανάδειξη της εκφραστικότητας των μη-κυριολεκτικών εκφράσεων έγκειται
στην ικανότητα της γλωσσικής μεταφοράς να ανακαλεί βιωματικά στοιχεία
(Θεοδωροπούλου 2012), η MIPVU αποδεικνύεται η καταλληλότερη –αυτή τη στιγμή–
μέθοδος για την αναγνώριση της μεταφορικής σημασίας, στο βαθμό που διακρίνει
σαφώς το γλωσσικό από το εννοιακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, και εστιάζοντας
Πρβ. επικρατώ: βασική σημασία ‘επιβάλλομαι, υπερισχύω σωματικά’ (ΛΝΕΓ 1) / συμφραστική
‘είμαι το κυρίαρχο στοιχείο’ (ΛΝΕΓ 2).
6 Ενδεικτικά: υπερτερώ: ‘είμαι ή γίνομαι ανώτερος, υπερέχω’ (ΛΚΝ).
7 Συμφραστική σημασία: ‘έχω ένα συναίσθημα’ (ΛΚΝ 2), ‘δοκιμάζω ένα συναίσθημα ή
βρίσκομαι σε μία ψυχική κατάσταση’ (ΛΝΕΓ 2). β. Βασική σημασία: ΣYN ‘αισθάνομαι’, ‘έχω
ένα αίσθημα, δέχομαι ένα εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα και αντιδρώ σε αυτό’ (ΛΚΝ 1α),
‘αντιλαμβάνομαι μέσω των αισθήσεων· αισθάνομαι’ (ΛΝΕΓ 1).
5
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στην αναλυτική περιγραφή της συμφραστικής –μεταφορικής– σημασίας η μέθοδος
είναι δυνατό να αποκαλύπτει τις λεπτές διαφοροποιήσεις που η κάθε λεξική μονάδα –
μέσω των συνδηλώσεών της– φέρει.
Οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν αφορούν κατά βάση την επάρκεια της μεθόδου
όσον αφορά στην απόδοση του μη-κυριολεκτικού νοήματος των εκφορών του
συναισθηματικού λόγου και οφείλονται, κατά συνέπεια, στο μεγαλύτερό τους βαθμό,
στις ιδιαιτερότητες του λόγου αυτού, έτσι τουλάχιστον όπως αυτές προκύπτουν για την
ελληνική γλώσσα. Ενώ, με άλλα λόγια, πρόκειται για μια μέθοδο που εξαρχής λαμβάνει
υπόψη της το άμεσο συμφραστικό πλαίσιο των μεταφορικών σημασιών –τη σύμφραση
(collocate)– η εφαρμογή της υποδεικνύει ότι ενδεχομένως να αγνοεί τις επιμέρους
ιδιαιτερότητες του συνολικού συγκείμενου πλαισίου (context), καθώς και τις ανάγκες
και τους επικοινωνιακούς στόχους που αυτό εξυπηρετεί. Διαπιστώσαμε συγκεκριμένα
ότι η αποκλειστική εστίαση της λεξικο-σημασιακής αυτής μεθόδου στη σύγκριση
σημασιών και η αναγνώριση όλων των συμφραστικών σημασιών που διαφοροποιούνται
από τη βασική ως πιθανών μεταφορών ενέχει τον κίνδυνο να αγνοήσουμε τη λειτουργία
των μετωνυμιών – ένα είδος μη-κυριολεκτικής γλώσσας με σημαντική παρουσία και
ρόλο στο συναισθηματικό λόγο. Ακολουθώντας, τέλος, τα βήματα αναγνώρισης σε ένα
αποκλειστικά γλωσσικό επίπεδο αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να αγνοήσουμε το
φαινόμενο της μεταφοράς μέσα στην μετωνυμία, ο εντοπισμός του οποίου απαιτεί την
προσφυγή σε μια εννοιακή ανάλυση.
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι παρατηρήσεις αυτές είναι
πρωταρχικές και αφορούν αποκλειστικά το συναισθηματικό λόγο. Είναι προφανώς
απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνησή τους στο πλαίσιο αυτό καθώς και η εφαρμογή
αυτής της μεθόδου σε περισσότερα κειμενικά είδη αν θέλουμε να διατυπώσουμε
ασφαλέστερα συμπεράσματα.
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Η «παρών» βουλευτίνα: γλωσσικός σεξισμός στον
κοινοβουλευτικό λόγο υπό το πρίσμα της κριτικής
ανάλυσης λόγου
Αλέξανδρος Τσαμπούκας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο σεξισμός
αναπαρίσταται, παγιώνεται και αναπαράγεται μέσω της γλώσσας στον κοινοβουλευτικό
λόγο. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, στη διαδικασία εκλογής
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του
2015, κατά την οποία ορισμένες βουλευτίνες, οι οποίες δεν επιθυμούσαν να ψηφίσουν τον
υποψήφιο Πρόεδρο, δηλώσαν «παρούσα» αντί για το «παρών» που ορίζει ο Κανονισμός
της Βουλής. Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της
Βουλής των Ελλήνων, όπου εκεί αναζητήθηκαν τα πρακτικά από τις Συνεδριάσεις της
Ολομέλειας. Επίσης, αξιοποιούνται τα σχετικά βίντεο από τις ψηφοφορίες, από τα οποία
απομαγνητοφωνήθηκαν μόνο τα σημεία εκείνα όπου οι βουλευτίνες δήλωσαν «παρούσα»
αντί για «παρών». Ως μέθοδος ανάλυσης επιλέγεται η κριτική ανάλυση λόγου (βλ. Wodak
& Meyer 2001), η οποία μπορεί να αναδείξει τις ιδεολογικές πτυχές του υπό διερεύνηση
φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται το τριμερές μοντέλο του Fairclough (1989),
σύμφωνα με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της γλωσσικής χρήσης (μικροεπίπεδο) με τις κοινωνικές δομές (μακρο-επίπεδο) μέσω της διεπίδρασης (μεσο-επίπεδο).
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και ορισμένες έννοιες από την ανάλυση της συνομιλίας (βλ.
ten Have 1999), οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες συνομιλιακές δομές. Από την ανάλυση,
λοιπόν, προκύπτει ότι τα στοιχεία του μικρο-επιπέδου που εντοπίστηκαν (γενικευτική
χρήση του αρσενικού γένους, ετεροδιορθώσεις και επικαλύψεις) διαμορφώνουν τη
σύγκρουση ταυτοτήτων φύλου και κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στο μεσο-επίπεδο, πράγμα
που με τη σειρά του συνδέεται με τις σχέσεις εξουσίας (διακρίσεις εις βάρος των γυναικών,
δίπολο κυβέρνησης-αντιπολίτευσης) που υπάρχουν στην κοινωνία μας (μακρο-επίπεδο).

Λέξεις-κλειδιά: γλωσσικός σεξισμός, κοινοβουλευτικός λόγος, κριτική ανάλυση λόγου,
ανάλυση συνομιλίας

1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει εάν και κατά πόσο ο σεξισμός
αναπαρίσταται, παγιώνεται και αναπαράγεται μέσω της γλώσσας στον κοινοβουλευτικό
λόγο. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό γεγονός, στη
διαδικασία εκλογής Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας από τη Βουλή των Ελλήνων
(και Ελληνίδων) τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015.
Το ιστορικό πλαίσιο έχει ως εξής: στις 17/12/2014 η Ολομέλεια της Βουλής των
Ελλήνων κλήθηκε να εκλέξει τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς η θητεία του
Κάρολου Παπούλια, του προηγούμενου Προέδρου, θα έληγε πολύ σύντομα. Οι
κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας (στο εξής ΝΔ) και του Πανελλήνιου
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Σοσιαλιστικού Κινήματος (στο εξής ΠΑΣΟΚ)1 είχαν προτείνει ως υποψήφιο τον Σταύρο
Δήμα (ΝΔ), ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος. Από την ψηφοφορία της
17/12/2014 δεν αναδείχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού δε συγκεντρώθηκε ο
απαιτούμενος αριθμός ψήφων, κατά το άρθρο 32, παρ. 3 του Συντάγματος (Βουλή των
Ελλήνων 2010: 437) και γι’ αυτόν τον λόγο η ψηφοφορία επανελήφθη στις 23/12/2014.
Ούτε, όμως, από τη δεύτερη ψηφοφορία ψηφίστηκε Πρόεδρος και, έτσι,
πραγματοποιήθηκε και τρίτη ψηφοφορία στις 29/12/2014, η οποία απέβη και αυτή δίχως
αποτέλεσμα.
Κατά συνέπεια, η Βουλή διαλύθηκε δέκα μέρες μετά την τελευταία ψηφοφορία και
προκηρύχθηκαν βουλευτικές εκλογές για τις 25/1/2015, όπως ορίζει το άρθρο 32, παρ. 4
του Συντάγματος (Βουλή των Ελλήνων 2010: 437-438). Από τις εκλογές αυτές
αναδείχθηκε η νέα Βουλή, η οποία κλήθηκε να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις
18/2/2015. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
(στο εξής ΣΥΡΙΖΑ) και των Ανεξάρτητων Ελλήνων (στο εξής ΑΝΕΛ)2 πρότειναν ως
υποψήφιο τον Προκόπη Παυλόπουλο (ΝΔ), ο οποίος είχε τη στήριξη και της ΝΔ, ενώ το
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι πρότειναν τον Νίκο Αλιβιζάτο. Τελικά, στην τέταρτη αυτήν
ψηφοφορία εξελέγη ο Π. Παυλόπουλος.
Κατά τη διαδικασία, λοιπόν, των εν λόγω ψηφοφοριών παρατηρήθηκε το εξής
φαινόμενο: όσοι/ες βουλευτές/ίνες δεν ήθελαν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ
του προτεινόμενου υποψηφίου, σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 6 του Κανονισμού της
Βουλής (Βουλή των Ελλήνων 2010: 255-256), έπρεπε να δηλώνουν «παρών» είτε ήταν
άντρες είτε γυναίκες. Υπήρξαν, όμως, ορισμένες βουλευτίνες οι οποίες δηλώσαν
«παρούσα» παρά τον Κανονισμό της Βουλής.
Ως προς τη δομή της μελέτης, αυτή διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες. Αρχικά, γίνεται
αναφορά στις βασικές έννοιες που αφορούν την κριτική ανάλυση λόγου και τη σχέση
ανάμεσα στη γλώσσα και το φύλο (ενότητα 2). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (ενότητα 3) και έπειτα τα αποτελέσματα της έρευνας
(ενότητα 4). Παρακάτω επιχειρείται η ανάλυση και η ερμηνεία του υπό διερεύνηση
φαινομένου (ενότητα 5), ενώ στο τέλος του άρθρου εκτίθενται τα συμπεράσματά μας
(ενότητα 6).

2. Θεωρητικό πλαίσιο: κριτική ανάλυση λόγου και φύλο
Ως κριτική ανάλυση λόγου (critical discourse analysis) (στο εξής ΚΑΛ) ορίζεται η
προσέγγιση του λόγου που «αναλύει τόσο αδιαφανείς όσο και διαφανείς δομικές σχέσεις
κυριαρχίας, διακρίσεων, εξουσίας και ελέγχου, όπως αυτές εκδηλώνονται στη γλώσσα»
(Wodak 2001: 2). Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο των κοινωνικών προσεγγίσεων της
γλώσσας, η ΚΑΛ τονίζει την ιδεολογική διάστασή της και τον ρόλο που διαδραματίζει η
ιδεολογία στη διαμόρφωση της σχέσης ανάμεσα στις γλωσσικές και στις κοινωνικές
δομές (Στάμου 2014: 149). Ακόμη, η ΚΑΛ αντιμετωπίζει τον λόγο ως μία κοινωνική
πρακτική, δηλαδή ως μία διεπίδραση που καθορίζεται από την επικοινωνιακή περίσταση,
τους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές δομές (Fairclough & Wodak 1997: 258).
Εκείνη την περίοδο η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας είχε σχηματιστεί από το κόμμα
της ΝΔ (με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά) σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.
2 Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στις εκλογές της 25/1/2015 απέκτησε την πλειοψηφία των εδρών της
Βουλής, σχημάτισε τη νέα κυβέρνηση της χώρας με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και σε
συνεργασία με τους ΑΝΕΛ.
1
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Κύριος στόχος της ΚΑΛ είναι να διερευνήσει με κριτικό βλέμμα την κοινωνική
ανισότητα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκδηλώνεται, αναπαρίσταται, νομιμοποιείται
και διαιωνίζεται μέσα από τη χρήση της γλώσσας (Wodak 2001: 2). Επιπλέον, η ΚΑΛ
δεν αυτοπροβάλλεται ως αντικειμενική κοινωνική επιστήμη, αλλά ως μία προσέγγιση η
οποία εμπλέκεται και παρεμβάλλεται μέσα στις κοινωνικές πρακτικές και στις
κοινωνικές σχέσεις. Μάλιστα, οι ερευνητές της ΚΑΛ είναι συχνά πολιτικά ενεργά άτομα
με αντιρατσιστική και φεμινιστική δράση (Fairclough & Wodak 1997: 258).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΚΑΛ έχει ως αφετηρία της κοινωνικά προβλήματα
και, γι’ αυτόν τον λόγο, τα θέματα της έρευνάς της αφορούν, ως επί το πλείστον,
ζητήματα ρατσισμού, φύλου και σεξισμού, ταυτοτήτων, καθώς και τον λόγο των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (Wodak 2001: 3). Έτσι, τα κείμενα στα οποία εστιάζει το
ενδιαφέρον της προέρχονται από τη δημόσια σφαίρα, δηλαδή από το πεδίο της πολιτικής,
της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης και της μαζικής ενημέρωσης (Στάμου 2014:
152).
Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κοινωνικό πρόβλημα του
σεξισμού3, έτσι όπως αυτός εκφράζεται στη γλώσσα. Σύμφωνα με τον Δασκαλάκη «ως
σεξισμός νοείται κάθε διάκριση ή αρνητική προδιάθεση εναντίον ατόμων […] με
κριτήριο, κατ’ αρχήν, το φύλο και το γένος τους και, γενικότερα, την σεξουαλική τους
προτίμηση» (2009: 329). Θεωρητικά, οι διακρίσεις με βάση το φύλο μπορεί να είναι εις
βάρος τόσο των αντρών όσο και των γυναικών. Στην πράξη, όμως, οι γυναίκες
βρίσκονται σε μία κατά πολύ χειρότερη θέση (βλ. Hughes, Kroehler & Vander Zanden
2002: 246˙ Δασκαλάκης 2009: 331).
Επιπλέον, ο σεξισμός μπορεί να εντοπιστεί σε δύο επίπεδα, το ατομικό και το θεσμικό
(βλ. Hughes, Kroehler & Vander Zanden 2002: 246). Σύμφωνα με το πρώτο, οι άνδρες
και οι γυναίκες προορίζονται εκ φύσεως για διαφορετικούς ρόλους μέσα σε μια κοινωνία
εξαιτίας των βιολογικών διαφορών τους. Αυτό μάλιστα υποτίθεται ότι αποτελεί και την
κύρια αιτία της διαφοροποίησης των δύο φύλων ως προς την κατανομή των ρόλων, τις
θέσεις εξουσίας, το εισόδημα κ.λπ. Σύμφωνα με το δεύτερο επίπεδο, σε μια κοινωνία
μπορεί να υπάρχουν πρακτικές και πολιτικές, οι οποίες παράγουν αποτελέσματα που
προωθούν την ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.
Για αρκετές φεμινίστριες, ωστόσο, η βάση της καταπίεσης των γυναικών δε βρίσκεται
τόσο στις κρατικές και οικονομικές δομές αλλά, κυρίως, στον πολιτισμό, στη θρησκεία,
στη γλώσσα και στη γνώση, πεδία στα οποία ασκούν έντονο έλεγχο οι άντρες (Bryson
2003: 198). Έτσι, ο σεξισμός υπάρχει και στη γλώσσα, αφού οι έμφυλες διακρίσεις
μπορούν να αποτυπώνονται σε αυτή, και τότε μιλάμε για γλωσσικό σεξισμό, ένα
φαινόμενο που εξετάζει ο ιδιαίτερος κλάδος της κοινωνιογλωσσολογίας.
Ως γλωσσικός σεξισμός, λοιπόν, θα μπορούσε να οριστεί η άνιση αντιμετώπιση των
γυναικών μέσω της γλώσσας ή μέσω της χρήσης της γλώσσας (Παυλίδου 2006: 22).
Πρώτη η Lakoff (1975) έθεσε το ζήτημα με σαφήνεια και άνοιξε τον δρόμο για τη
διερεύνηση του φαινομένου. Συγκεκριμένα, ο γλωσσικός σεξισμός μπορεί να ανιχνευθεί
μέσα στην καρδιά του γλωσσικού συστήματος, δηλαδή στη μορφολογία, στη σύνταξη
και στη σημασιολογία (βλ. ενδεικτικά για τα Ελληνικά: Τσοκαλίδου 2001˙ Αρχάκης &
Κονδύλη 2004: 153-155˙ Παυλίδου 2006: 41-47˙ και για τα Αγγλικά: Holmes 2001: 305309˙ Weatherall 2002: 12-26˙ Litosseliti 2006: 13-19).

Για μία κατατοπιστική εισαγωγή στο ζήτημα της ανισότητας των δύο φύλων βλ. Hughes, Kroehler
& Vander Zanden (2002: 244-277).
3
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Ειδικότερα, εδώ θα μας απασχολήσει το είδος εκείνο του γλωσσικού σεξισμού που
εντοπίζεται στο επίπεδο της μορφολογίας και αφορά την απόκρυψη του γυναικείου
φύλου από τη γλώσσα μέσω της γενικευτικής χρήσης του αρσενικού γραμματικού
γένους. Λόγου χάρη, στην πρόταση Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δει το γραπτό του η
φράση ο φοιτητής χρησιμοποιείται για να δηλώσει και τα δύο φύλα, όπως επίσης το ίδιο
μπορεί να συμβαίνει και με τις φράσεις ο δηλών, ο παραλήπτης κ.λπ.4 Έτσι, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η Παυλίδου, φαίνεται στη γλώσσα ότι οι άντρες
«εκπροσωπούν γενικά το ανθρώπινο είδος» (2006: 42).
Βέβαια, πίσω από αυτήν την ασυμμετρία που εντοπίζεται στη γλώσσα κρύβεται η
ασυμμετρία και η ανισότητα που βρίσκεται στην κοινωνία. Μάλιστα, δεν είναι μόνο η
κοινωνική ανισότητα που αντανακλάται στο γλωσσικό σύστημα, αλλά και η ίδια η
γλώσσα μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει την κοινωνία. Πρόκειται, δηλαδή, για μια
σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλοκαθορισμού, καθώς οι διακρίσεις με βάση το φύλο
που εντοπίζονται στο γλωσσικό σύστημα φυσικοποιούνται και, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αναπαράγονται και διαιωνίζονται μέσω αυτού (βλ. Αρχάκης & Κονδύλη 2004: 152).
Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η ΚΑΛ μπορεί να είναι μία αποτελεσματική μέθοδος
ανάλυσης του γλωσσικού σεξισμού, επειδή ακριβώς έχει ως στόχο να αποκαλύψει τις
σχέσεις εξουσίας και την ανισότητα που υπάρχει μέσα στην κοινωνία (βλ. Jule 2008: 2830˙ Λαμπροπούλου 2014: 424-429).

3. Μεθοδολογία της έρευνας
Η ΚΑΛ μπορεί, πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο που παρέχει, να χρησιμοποιηθεί και
ως μεθοδολογία5. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος ποιοτικής μεθόδου, το οποίο
μπορεί να αναδείξει τις ιδεολογικές πτυχές, ρητές και υπόρρητες, των πρακτικών λόγου.
Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεται το μοντέλο ανάλυσης του Fairclough (1989), με βάση το
οποίο το μικρο-επίπεδο των γλωσσικών επιλογών μπορεί να συνδεθεί με το μακροεπίπεδο των κοινωνικών δομών. Γι’ αυτόν τον λόγο, κυρίως, επιλέχθηκε ως το
καταλληλότερο ανάμεσα στις υπόλοιπες βασικές προσεγγίσεις της ΚΑΛ 6. Επιπλέον,
αξιοποιούνται και ορισμένες έννοιες από την Ανάλυση της Συνομιλίας (βλ. Sacks,
Schegloff & Jefferson 1974˙ ten Have 1999), οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες
συνομιλιακές δομές (π.χ. διόρθωση κ.λπ.).
Η έρευνα εστιάζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό γεγονός, στη διαδικασία της
εκλογής του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας από τη Βουλή των Ελλήνων τον
Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015. Έτσι, λοιπόν, τα δεδομένα μας
προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων 7, όπου εκεί
αναζητήθηκαν τα πρακτικά από τις Συνεδριάσεις της Ολομέλειας για τις ημερομηνίες 17,
23, 29/12/2014 και 18/2/2015. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν τα σχετικά βίντεο από τις
ψηφοφορίες, από τα οποία απομαγνητοφωνήθηκαν μαζί με το άμεσο συγκείμενό τους τα
επίμαχα σημεία όπου οι βουλευτίνες δήλωναν «παρούσα» αντί για «παρών».
Είναι, επίσης, αναγκαίο να αναφερθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν
ξεκάθαρο εάν ακουγόταν από κάποια βουλευτίνα «παρών» ή «παρούσα». Έτσι, έχουμε
Τα παραδείγματα προέρχονται από την Παυλίδου (2006: 41-42).
Για την ΚΑΛ ως μεθοδολογία βλ. Wodak & Meyer (2001).
6 Για μία περιεκτική παρουσίαση των βασικών προσεγγίσεων της ΚΑΛ βλ. Wodak (2011: 40-45)
και Στάμου (2014: 156-158).
7 Βλ. http://www.hellenicparliament.gr/.
4
5
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την περίπτωση της Ό. Βαλαβάνη (ΣΥΡΙΖΑ), η οποία στη δεύτερη συνεδρίαση δήλωσε
«παρούσα», ενώ στην τρίτη ήταν δύσκολο να ακούσει κανείς τι ακριβώς είπε. Επίσης,
έχουμε την περίπτωση της Μ. Ρεπούση (Δημοκρατική Αριστερά, στο εξής ΔΗΜΑΡ), η
οποία στην πρώτη συνεδρίαση είπε «παρούσα», ενώ στις επόμενες δύο δεν ακούστηκε
καθαρά. Τέλος, στη δεύτερη και στην τρίτη συνεδρίαση ούτε η βουλευτίνα Α.
Θεοπεφτάτου (ΣΥΡΙΖΑ) ακούστηκε καθαρά τι είπε. Αυτές οι περιπτώσεις δε
συνυπολογίστηκαν στην ανάλυση.

4. Αποτελέσματα
Κατ’ αρχάς, στην πρώτη ψηφοφορία (17/12/2014) οι βουλευτίνες οι οποίες δε δήλωσαν
την προτίμησή τους υπέρ του μοναδικού υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας
ανήλθαν στις σαράντα δύο από τις εξήντα τρεις. Από αυτές μόνο οι πέντε δήλωσαν
«παρούσα», ενώ οι υπόλοιπες δήλωσαν «παρών» (βλ. βίντεο στο Πρακτικά Βουλής 2014α
και Πίνακα 1).
Πρώτη η βουλευτίνα Ε. Κουντουρά (ΑΝΕΛ) δήλωσε «παρούσα» και ο ψηφολέκτης
Ι. Τζαμτζής (ΝΔ) μετά από μία μικρή παύση απάντησε «παρών» (βλ. διεπίδραση 18). Στη
συνέχεια, ακολούθησαν το παράδειγμα της Ε. Κουντουρά άλλες τέσσερις βουλευτίνες.
(1)

[…]
Τζαμτζής: Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος.
Σκανδαλίδης: Δήμας Σταύρος.
Τζαμτζής: Σταύρος Δήμας. Κουντουρά Έλενα.
Κουντουρά: Παρούσα.
Τζαμτζής: (1.5) Παρών. Μιχαλολιάκος Νικόλαος.
[…]
(Συνεδρίαση 17/12/2014, βίντεο: 09΄:21΄΄-09΄:35΄΄)

Στη δεύτερη ψηφοφορία (23/12/2014) τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Ο
αριθμός των βουλευτίνων που δε δήλωσαν προτίμηση υπέρ του υποψηφίου ανήλθε στις
σαράντα τρεις, εκ των οποίων οι είκοσι δήλωσαν «παρούσα» (βλ. βίντεο στο Πρακτικά
Βουλής 2014β και Πίνακα 1). Αυτήν τη φορά την αρχή έκανε η Θ. Φωτίου (ΣΥΡΙΖΑ),
προκαλώντας μία μικρή αναστάτωση στην αίθουσα. Ο ψηφολέκτης κάνοντας μία
επικάλυψη απάντησε «παρών» (βλ. διεπίδραση 2).
(2)

8

[…]
Τζαμτζής: Μιχελάκης Ιωάννης.
Μιχελάκης: Σταύρος Δήμας.
Τζαμτζής: Σταύρος Δήμας. Φωτίου Θεανώ.
Φωτίου: Παρούσα κ. Πρόε[δρε ψηφίζω το παρών.
Τζαμτζής:
[Παρών.
((Μικρή αναστάτωση στην αίθουσα))
Τζαμτζής: Τσουκαλάς Δημήτριος.
[…]
(Συνεδρίαση 23/12/2014, βίντεο: 06΄:42΄΄-07΄:12΄΄)

Για τα σύμβολα της απομαγνητοφώνησης βλ. Παράρτημα.
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Έπειτα, ακολούθησαν άλλες δεκαεννέα βουλευτίνες. Σε αυτήν τη συνεδρίαση
ενδιαφέρον παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής σημεία: στη διεπίδραση 3 υπάρχουν
τέσσερις βουλευτίνες οι οποίες δηλώνουν η μία μετά την άλλη «παρούσα» και ο
ψηφολέκτης επιμένει να λέει «παρών», ενώ προς το τέλος της ψηφοφορίας η κατάσταση
φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς στη διεπίδραση 4 η βουλευτίνα Α. Σταμπουλή
(ΣΥΡΙΖΑ) έρχεται σε σύγκρουση με τον ψηφολέκτη.
(3)

[…]
Τζαμτζής: Καφαντάρη Χαρούλα.
Καφαντάρη: Παρών.
Τζαμτζής: Παρών. Κατριβάνου Βασιλική.
Κατριβάνου: Παρούσα.
Τζαμτζής: Παρών. Αυλωνίτου Ελένη.
Αυλωνίτου: Παρούσα.
Τζαμτζής: Παρών. Χατζησοφιά Άννα.
Χατζησοφιά: Παρούσα.
Τζαμτζής: Παρών. Κούβελα Φωτεινή.
Κούβελα: Παρούσα.
Τζαμτζής: Παρών. Λοβέρδος Ανδρέας.
[…]
(Συνεδρίαση 23/12/2014, βίντεο: 10΄:37΄΄-11΄:01΄΄)

(4)

[…]
Τζαμτζής: Λεονταρίδης Θεόφιλος.
Λεονταρίδης: Σταύρος Δήμας.
Τζαμτζής: Σταύρος Δήμας. Σταμπουλή Αφροδίτη.
Σταμπουλή: ΠΑΡΟΥΣΑ να γράψετε ( ).
Τζαμτζής: Παρών. Μπόλαρης Μάρκος. οΝα μάθετε γραμματικήο.
Μπόλαρης Μάρκος.
[…]
(Συνεδρίαση 23/12/2014, βίντεο: 27΄:49΄΄-28΄:03΄΄)

Στην τρίτη συνεδρίαση (29/12/2014) τα πράγματα δεν εμφανίζονται διαφορετικά από τη
δεύτερη συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, από τις σαράντα τρεις βουλευτίνες που δεν ψήφισαν
τον υποψήφιο Πρόεδρο, οι είκοσι δήλωσαν ξανά «παρούσα» (βλ. βίντεο στο Πρακτικά
Βουλής 2014γ και Πίνακα 1).
Τέλος, μετά τις εκλογές, στην τέταρτη συνεδρίαση (18/3/2015) παρατηρείται το εξής:
η νέα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζ. Κωνσταντοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ), λίγο πριν
από την έναρξη της ψηφοφορίας αναφέρει ότι οι «βουλευτές που δεν επιθυμούν να
εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ ορισμένου προσώπου, δηλώνουν “ΠΑΡΩΝ” ή
“ΠΑΡΟΥΣΑ”» (Πρακτικά Βουλής 2015: 272), συμπληρώνοντας στην ουσία το άρθρο
140, παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής (Βουλή των Ελλήνων 2010: 255-256).
Ωστόσο, παρά την επισήμανση αυτή, από τις έξι συνολικά βουλευτίνες που δε
δήλωσαν προτίμηση υπέρ κάποιου υποψηφίου μόνο μία βουλευτίνα δήλωσε «παρούσα».
Βέβαια, το σύνολο των βουλευτίνων που δήλωσαν «παρούσα» αυτήν τη φορά είναι πολύ
μικρό, καθώς οι υπόλοιπες βουλευτίνες, οι οποίες στις προηγούμενες συνεδριάσεις
ψήφιζαν «παρών» ή «παρούσα», σε αυτήν τη συνεδρίαση δήλωσαν προτίμηση υπέρ
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κάποιου προσώπου. Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο νέος ψηφολέκτης,
Δ. Γάκης (ΣΥΡΙΖΑ), απάντησε «παρών» και αμέσως μετά έκανε μία αυτοδιόρθωση
λέγοντας «παρούσα».
[…]
Γάκης: Κέλλας Χρήστος.
Κέλλας: Προκόπης Παυλόπουλος.
Γάκης: Προκόπης Παυλόπουλος. Σβερώνη-Χονδρονάσιου Δέσποινα.
Σβερώνη: Παρούσα.
Γάκης: Παρών παρούσα. (3.0) Μπαργιώτας Κωνσταντίνος.
[…]
(Συνεδρίαση 18/2/2015, βίντεο: 35΄:53΄΄-36΄:06΄΄)

(5)

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα ως άνω αποτελέσματα:

Βουλευτίνες
που δήλωσαν
«παρούσα»

Συνεδρίαση
17/12/2014

Συνεδρίαση
23/12/2014

Συνεδρίαση
29/12/2014

Συνεδρίαση
18/2/2015

5/42

20/43

20/43

1/6

Πίνακας 1: Αριθμός βουλευτίνων που δήλωσαν «παρούσα» κατά συνεδρίαση

Χρήσιμο θα ήταν, ακόμη, να παρουσιαστούν οι αριθμοί αυτοί σε ποσοστά επί τοις εκατό,
προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα:

46,50%

46,50%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

16,60%

11,90%

10,00%
0,00%
Συνεδρ.
17/12/2014

Συνεδρ.
23/12/2014

Συνεδρ.
29/12/2014

Συνεδρ.
18/2/2015

Βουλευτίνες που δήλωσαν «παρούσα»
Πίνακας 2: Ποσοστά εμφάνισης επί τοις εκατό βουλευτίνων που δήλωσαν «παρούσα» κατά
συνεδρίαση

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα (Πίνακας 2), στην πρώτη συνεδρίαση από τις
βουλευτίνες που δε δήλωσαν προτίμηση υπέρ του υποψηφίου το 11,9% δήλωσε
«παρούσα». Στη δεύτερη και στην τρίτη συνεδρίαση το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο
46,5%, ενώ στην τέταρτη συνεδρίαση το ποσοστό έπεσε στο 16,6% (δηλαδή μία
βουλευτίνα).
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Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα αυτά από την
οπτική της κριτικής ανάλυσης λόγου, αξιοποιώντας, πιο συγκεκριμένα, την προσέγγιση
του Fairclough.

5. Συζήτηση
Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί επιγραμματικά το μοντέλο κριτικής ανάλυσης
λόγου του Fairclough (1989) και θα εφαρμοστεί στο γεγονός που εξετάζουμε. Έπειτα, θα
αναφερθούν ορισμένοι περιορισμοί της έρευνας.

5.1 Το μοντέλο κριτικής ανάλυσης λόγου του Fairclough
Σύμφωνα με τον Fairclough (1989: 22) η γλώσσα είναι μία μορφή κοινωνικής πρακτικής.
Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί μέρος της κοινωνίας και δεν υπάρχει έξω από αυτήν, ενώ
παράλληλα πρόκειται για μία κοινωνική διαδικασία, η οποία καθορίζεται από
εξωγλωσσικούς παράγοντες.
Πιο συγκεκριμένα, στο μοντέλο ανάλυσης του Fairclough επιδιώκεται να αναδειχθεί
και να αναλυθεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα τρία μέρη του λόγου (discourse),
δηλαδή ανάμεσα στο κείμενο (text), στη διεπίδραση (interaction) και στο περικείμενο
(context). Επιπλέον, κατά τον Fairclough, υπάρχουν τρεις διαστάσεις ή στάδια της ΚΑΛ,
τα οποία αντιστοιχούν στις τρεις διαστάσεις του λόγου:
(i)
(ii)

(iii)

Η περιγραφή είναι το στάδιο που έχει σχέση με τα μορφικά
χαρακτηριστικά του κειμένου.
Η ερμηνεία αφορά τη σχέση ανάμεσα στο κείμενο και στη διεπίδραση
–και αντιμετωπίζει το κείμενο ως προϊόν μιας διαδικασίας παραγωγής και
ως πηγή κατά τη διαδικασία ερμηνείας […].
Η εξήγηση αφορά τη σχέση ανάμεσα στη διεπίδραση και στο κοινωνικό
περιβάλλον –μαζί με τον καθορισμό των διαδικασιών παραγωγής και
ερμηνείας, καθώς και των κοινωνικών τους συνεπειών.
(Fairclough 1989: 26)

Με λίγα λόγια, το μοντέλο του Fairclough κινείται σε τρία επίπεδα ανάλυσης. Γίνεται η
σύνδεση του μικρο-επιπέδου της γλωσσικής χρήσης (περιγραφική ανάλυση) με το
μακρο-επίπεδο των σχέσεων εξουσίας (επεξηγηματική ανάλυση) μέσω του μεσοεπιπέδου των πρακτικών λόγου (ερμηνευτική ανάλυση) (βλ. Στάμου 2014: 164). Με
βάση αυτά τα επίπεδα ανάλυσης, θα επιχειρηθεί παρακάτω η ερμηνεία του γεγονότος που
μας απασχολεί στην παρούσα εργασία.
5.1.1 Περιγραφική ανάλυση
Η περιγραφική ανάλυση αφορά τα γλωσσικά στοιχεία των κειμένων και πολύ συχνά
αξιοποιείται ως αναλυτικό μεθοδολογικό πλαίσιο η συστημική-λειτουργική
γλωσσολογία του M. A. K. Halliday (βλ. Halliday & Matthiessen 2004). Πρωταρχικό
ρόλο στην προσέγγιση αυτήν έχουν οι σημασίες της γλώσσας και οι λειτουργίες που
πραγματώνουν τα γλωσσικά στοιχεία, ενώ βασική σημασιολογική μονάδα αποτελεί το
κείμενο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως διαδικασία και αποτέλεσμα που εξαρτάται άμεσα
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από το κοινωνικοπολιτισμικό του πλαίσιο. Έτσι, αναγνωρίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του
κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος, το οποίο κατασκευάζει και διαμορφώνει τα
νοήματα μέσω της γλώσσας (Λύκου 2000).
Στις συνομιλίες που καταγράψαμε το κεντρικό χαρακτηριστικό που εντοπίζεται
βρίσκεται στο επίπεδο της μορφολογίας και αφορά τη γενικευτική χρήση του αρσενικού
γραμματικού γένους, το οποίο καλύπτει και τα δύο βιολογικά φύλα, και, όπως
προαναφέρθηκε, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα γλωσσικού σεξισμού (βλ.
Τσοκαλίδου 2001˙ Παυλίδου 2006: 41-42). Πρόκειται, δηλαδή, για τη γενικευτική χρήση
του «παρών» με το επιχείρημα ότι αφορά χαρακτηρισμό ψήφου και όχι δήλωση του ότι
οι βουλευτές/ίνες βρίσκονται εντός της αίθουσας 9.
Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι το ακόλουθο: δεδομένου ότι στην ελληνική
γλώσσα τα επίθετα10 σχηματίζουν τύπους σε όλα τα γένη (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης
2004: 217), τότε για ποιον λόγο να μην επιλεχθεί για τον χαρακτηρισμό της ψήφου το
«παρούσα» ή τουλάχιστον το ουδέτερο «παρόν»; Μάλιστα, η τελευταία δυνατότητα θα
μπορούσε να αποτελέσει μία λύση, εφόσον η υποτιθέμενη πρόθεση είναι να δηλωθεί
χαρακτηρισμός ψήφου (ψηφίζεται το «παρόν»). Άλλωστε, τα «παρών» και «παρόν»
συμπίπτουν φωνητικά και, συνεπώς, δε θα υπήρχε καμία διαφορά στον προφορικό λόγο.
Μία άλλη λύση θα μπορούσε να είναι αυτό που πραγματικά έγινε, δηλαδή οι
βουλευτές/τίνες να δηλώνουν «παρών» ή «παρούσα», ανάλογα δηλαδή με το φύλο τους,
με τη σκέψη ότι πράγματι θα μπορούσαν απλώς να δηλώνουν την παρουσία τους στην
αίθουσα, για να μην εκφράσουν προτίμηση υπέρ κάποιου/ας υποψηφίου/ας.
Βέβαια, η επιλογή του αρσενικού γραμματικού γένους δεν είναι καθόλου τυχαία και
αθώα, όπως θα φανεί παρακάτω, αλλά ούτε και πρωτοφανής. Πρόσφατη μελέτη για το
γραμματικό γένος στα δημόσια διοικητικά έγγραφα (Γεωργαλίδου & Λαμπροπούλου
2016) έδειξε ότι η υπερίσχυση του αρσενικού έναντι του θηλυκού γένους είναι
συντριπτική, πράγμα που όχι μόνο καθιστά τις γυναίκες ανύπαρκτες στον δημόσιο λόγο,
αλλά και δημιουργεί κείμενα ασαφή και δυσλειτουργικά.
Επιπλέον, σε μικρότερο βαθμό εντοπίζεται κι ένα άλλο στοιχείο στο επίπεδο της
γραμματικής δομής, η τροπικότητα με τη χρήση του να (βλ. Κλαίρης & Μπαμπινιώτης
κ.ά. 2004: 474-483). Συγκεκριμένα, στη διεπίδραση 4 η βουλευτίνα Α. Σταμπουλή
παρακαλεί (ή προστάζει) τον ψηφολέκτη να γράψει «παρούσα». Ο ψηφολέκτης, αφού
πρώτα κάνει ετεροδιόρθωση, την προστάζει να μάθει γραμματική, υπερβαίνοντας, κατ’
αυτόν τον τρόπο, τα όρια του ρόλου του.
Σε επίπεδο κειμενικής δομής, κυριαρχεί η ετεροδιόρθωση με αυτοέναρξη11 κάθε φορά
που ο ψηφολέκτης απαντά «παρών» και στην ουσία διορθώνει τις βουλευτίνες που
δηλώνουν «παρούσα». Επίσης, εντοπίζονται τρεις επικαλύψεις (π.χ. διεπίδραση 2), που
φανερώνουν την πρόθεση του ψηφολέκτη να επιβληθεί το δικό του «παρών» έναντι του
«παρούσα» των βουλευτίνων. Τέλος, εντοπίζεται και μία αυτοδιόρθωση με αυτοέναρξη
Βλ. ενδεικτικά την αντίδραση ορισμένων ηλεκτρονικών ΜΜΕ, τα οποία τάχθηκαν ενάντια στη
χρήση του «παρούσα»:
http://www.iefimerida.gr/news/183345/giati-oi-voyleytines-elegan-hthes-stin-psifoforia-gia-tonproedro-paron-kai-ohi-paroysa,
http://www.koolnews.gr/stories/542269-giati-einai-lathos-oi-gynaikes-vouleftes-na-lene-parousastis-prifofories-stin-vouli/.
10 Σύμφωνα με την περιγραφή των Κλαίρη και Μπαμπινιώτη (2004: 234-235), οι μετοχές της
Αρχαίας Ελληνικής που λήγουν σε -ων, -ουσα, -ον αποτελούν πλέον επίθετα της Νέας Ελληνικής.
11 Για τις διορθώσεις βλ. ten Have (1999: 116-119).
9
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(διεπίδραση 5) σε μία προσπάθεια του νέου ψηφολέκτη να συμμορφωθεί με τη μικρή
αλλαγή που επέφεραν οι βουλευτίνες στον Κανονισμό της Βουλής.
5.1.2 Ερμηνευτική ανάλυση
Η ερμηνευτική ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στο κείμενο και στο
περικείμενο12. Στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε στην ερμηνεία του καταστασιακού
περικειμένου, το οποίο αφορά την περίσταση της επικοινωνίας. Ειδικότερα, κρίνεται
απαραίτητο να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με το θέμα, τη δραστηριότητα
και τον σκοπό της επικοινωνίας (περί τίνος πρόκειται;), τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
(ποιοι/ες εμπλέκονται;), τις σχέσεις εξουσίας και την κοινωνική απόσταση (με τι είδους
σχέσεις;), καθώς και σε σχέση με την ίδια γλώσσα (ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας;)
(Fairclough 1989: 146-149).
Ως προς το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, θα μπορούσαμε να πούμε σε αδρές
γραμμές ότι πρόκειται για ένα είδος θεσμικής διεπίδρασης, στο οποίο εμπλέκονται οι
Έλληνες βουλευτές και οι Ελληνίδες βουλευτίνες μέσα στο περιβάλλον του ελληνικού
Κοινοβουλίου, προκειμένου να εκλέξουν τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όσον αφορά στο τρίτο ερώτημα, οι ομιλητές/τριες διατηρούν σε αυτό το θεσμικό
περιβάλλον μία απόσταση μεταξύ τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 6
του Κανονισμού της Βουλής (Βουλή των Ελλήνων 2010: 255-256), οι ψηφολέκτες/τριες
σημειώνουν τις ψήφους των βουλευτών/ίνων και αυτή είναι η μόνη αρμοδιότητά τους.
Σημειωτέον ότι ο/η ψηφολέκτης/τρια είθισται να επαναλαμβάνει τη δήλωση των
βουλευτών/ίνων, προκειμένου να μη γίνει κάποιο λάθος. Ωστόσο, στο υπό εξέταση
συμβάν φαίνεται ότι ο ψηφολέκτης, μετά από κάθε «παρούσα» που ακούγεται, δεν
επαναλαμβάνει ακριβώς αυτό, αλλά λέει συνεχώς «παρών» σε όλες τις περιπτώσεις και
σε όλες τις συνεδριάσεις, παρά τον μεγάλο αριθμό βουλευτίνων (κατά τη δεύτερη και
τρίτη συνεδρίαση) που επιλέγουν να δηλώσουν το φύλο τους μέσω της γλώσσας.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι εδώ έχουμε ένα είδος σύγκρουσης (conflict) και
διαπραγμάτευσης (negotiation)13 μέσω των αντιτιθέμενων γραμματικών γενών «παρών»«παρούσα». Ως γλωσσική σύγκρουση θα μπορούσε να οριστεί «κάθε τύπος λεκτικών και
μη λεκτικών αντιθέσεων, οι οποίες κυμαίνονται από τη διαφωνία έως τις αντιπαραθέσεις,
κυρίως, κατά την κοινωνική διεπίδραση» (Kakavá 2001: 650). Οι βουλευτίνες έρχονται
σε σύγκρουση με τον κυρίαρχο θεσμικό λόγο που τις αποκρύπτει από τη γλώσσα.
Υπάρχει, δηλαδή, μία σύγκρουση των ταυτοτήτων που αφορούν το φύλο και μία
διαπραγμάτευση για τη δήλωση του θηλυκού γραμματικού γένους στη γλώσσα.
Επιπρόσθετα, δε θα πρέπει να παραβλεφθεί και ο πολιτικός παράγοντας. Από τη μια
πλευρά, οι βουλευτίνες που κατά την πρώτη συνεδρίαση δήλωσαν «παρούσα» ανήκαν σε
κόμματα της τότε ελάσσονος αντιπολίτευσης (ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ) και κατά τη δεύτερη και
τρίτη συνεδρίαση ακολούθησαν το παράδειγμά τους και οι βουλευτίνες της αξιωματικής
αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ), η οποία διεκδικούσε στις επόμενες εκλογές την
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από την άλλη, ο ψηφολέκτης ανήκε στο κόμμα της τότε
κυβέρνησης (ΝΔ), η οποία έβλεπε ότι η αντιπολίτευση στο σύνολό της σκοπεύει να
οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές με το να μην ψηφίσει τον μοναδικό υποψήφιο για την
Προεδρία της Δημοκρατίας. Επομένως, σ’ ένα ιδιαίτερα πολωμένο πολιτικά κλίμα,

12
13

Για τα είδη του περικειμένου βλ. ενδεικτικά Στάμου (2014: 165).
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Kakavá (2001).
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φαίνεται ότι η σύγκρουση ταυτοτήτων φύλου επιτείνεται και από τη σύγκρουση που
συντελείται σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
Τέλος, ως προς το τέταρτο ερώτημα, ο ρόλος της γλώσσας κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντικός. Η γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους, οι αλλεπάλληλες
ετεροδιορθώσεις και σε μικρότερο βαθμό οι επικαλύψεις και η τροπικότητα (προσταγή)
συνιστούν εκείνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη σύγκρουση σε λεκτικό επίπεδο, η
οποία βεβαίως συγκροτείται και από εξωγλωσσικούς παράγοντες που αφορούν τις
ευρύτερες σχέσεις εξουσίας μέσα στην κοινωνία.
5.1.3 Επεξηγηματική ανάλυση
Η επεξηγηματική ανάλυση περιλαμβάνει τη σχέση του περικειμένου με το ευρύτερο
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Συνδέει, δηλαδή, τις πρακτικές λόγου με τις κοινωνικές
δομές και τις σχέσεις εξουσίας, τις οποίες οι πρακτικές λόγου εξυπηρετούν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Fairclough (1989: 162-166), προκειμένου να γίνει αυτή
η σύνδεση ανάμεσα στο μεσο- και στο μακρο-επίπεδο, θα πρέπει να απαντηθούν
ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με τους κοινωνικούς παράγοντες (σχέσεις εξουσίας σε
κάθε περίσταση), τις ιδεολογίες και τις συνέπειες μιας πρακτικής λόγου.
Όσον αφορά στους κοινωνικούς παράγοντες στο υπό εξέταση γεγονός, οι
συμμετέχοντες/ουσες στη διεπίδραση έχουν θεσμικά συγκεκριμένες δικαιοδοσίες: οι
βουλευτές/ίνες να ψηφίζουν και οι ψηφολέκτες/τριες να καταγράφουν τις ψήφους. Δεν
μπορεί, φερειπείν, κάποιος/α από τους/τις βουλευτές/ίνες να ανέβει στο προεδρείο και να
αρχίζει, κατά αυθαίρετο τρόπο, να συλλέγει αυτός/ή τις ψήφους. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο
ψηφολέκτης κατά τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις ξεπερνά τα όρια που του ορίζει ο
Κανονισμός και προσβάλλει μία από τις βουλευτίνες, η οποία του ζήτησε να γράψει
«παρούσα», λέγοντάς της να μάθει γραμματική. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να
υποστηρίξει κανείς ότι οι βουλευτίνες παραβαίνουν τον Κανονισμό, ο οποίος ρητά
αναφέρει ότι «βουλευτές που δεν επιθυμούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ
ορισμένου προσώπου δηλώνουν “παρών”». Ωστόσο, η βασική διαφορά ανάμεσα στις
βουλευτίνες και στον ψηφολέκτη είναι ότι οι πρώτες αγωνίζονται για μία μη σεξιστική
χρήση της γλώσσας, ενώ ο δεύτερος επιδιώκει με το πρόσχημα του Κανονισμού να
διατηρήσει, να επιβάλει και εντέλει να διαιωνίσει τις ισχύουσες σχέσεις εξουσίας,
πράγμα που καθορίζεται από ιδεολογικούς παράγοντες.
Είναι αλήθεια ότι σε αρκετές χώρες του κόσμου η ισότητα των δύο φύλων είναι
θεσμικά κατοχυρωμένη. Ωστόσο, η σεξιστική ιδεολογία συνεχίζει να είναι καλά
εδραιωμένη στις σύγχρονες κοινωνίες, πράγμα που φαίνεται στις διακρίσεις που
υπάρχουν εις βάρος του γυναικείου φύλου τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή
(Δασκαλάκης 2009: 329-331). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Giddens, «δεν υπάρχει
καμία κοινωνία μέσα στην οποία οι άντρες να μην έχουν, σε ορισμένες όψεις της
κοινωνικής ζωής, περισσότερο πλούτο, κύρος και επιρροή από τις γυναίκες» (1997: 260).
Οι διακρίσεις με βάση το φύλο στηρίζονται σε στερεότυπα και προκαταλήψεις που
θέλουν τις γυναίκες λιγότερο ικανές και ανεξάρτητες από τους άντρες (βλ. σχετικές
έρευνες για τα στερεότυπα στο Κοκκινάκη 2005: 220-221). Μάλιστα, τις σεξιστικές
αυτές πεποιθήσεις μπορεί να ασπαστούν ήδη από μικρή ηλικία και οι ίδιες οι γυναίκες,
συναινώντας και διαιωνίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον κυρίαρχο λόγο των αντρών
(Κοκκινάκη 2005: 221).
Έτσι, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες οι γυναίκες μένουν κατά κανόνα
περιορισμένες στον χώρο του σπιτιού, με κύριες αρμοδιότητες αυτές της φροντίδας του
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νοικοκυριού και της ανατροφής των παιδιών, ενώ οι άντρες, από την άλλη, βρίσκονται
περισσότερο στον δημόσιο χώρο, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την κατανομή του
πλούτου και της ισχύος (Giddens 1997: 261). Με άλλα λόγια, οι γυναίκες δεν έχουν
καταφέρει να περάσουν τη διαχωριστική γραμμή που διακρίνει την ιδιωτική από τη
δημόσια σφαίρα. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, λοιπόν, ότι για αυτό το status quo
οι βουλευτίνες διαμαρτύρονται διεκδικώντας το αυτονόητο: να υπάρχουν στον λόγο και
στη γλώσσα, για να μπορούν να υπάρχουν ουσιαστικά και στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη
με τους άντρες.
Τέλος, ως προς τις συνέπειες που δημιούργησε αυτή η πρακτική λόγου, είναι εμφανής
η πάλη της ομάδας αυτής των βουλευτίνων να αποκαταστήσουν την υπόστασή τους μέσα
στη γλώσσα, πράγμα που στην τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, αφού μία από
αυτές τις βουλευτίνες έγινε Πρόεδρος της Βουλής. Πρέπει, ωστόσο, να ειπωθεί ότι την
αρχή έκαναν οι πέντε βουλευτίνες της πρώτης συνεδρίασης και στις επόμενες δύο
συνεδριάσεις αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός τους, αφού φαίνεται συνειδητοποίησαν το
πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν ήταν μόνο γλωσσικό.
Οι παραπάνω σχέσεις ανάμεσα στα τρία επίπεδα μπορούν να αποδοθούν στο
παρακάτω σχήμα:

Μακρο-επίπεδο
Σχέσεις εξουσίας:
1. Διακρίσεις εις βάρος των
γυναικών (σεξισμός)
2. Δίπολο κυβέρνησηαντιπολίτευση

Μεσο-επίπεδο
Πρακτικές λόγου:
1. Σύγκρουση ταυτοτήτων
φύλου
2. Σύγκρουση κυβέρνησηςαντιπολίτευσης

Μικρο-επίπεδο
Γλωσσικά στοιχεία:
1. Γενικευτική χρήση
αρσενικού γένους
2. Ετεροδιορθώσεις
3. Επικαλύψεις
4. Τροπικότητα (να)

Εικόνα 1: Σχέση ανάμεσα στο μικρο-, μεσο- και μακρο-επίπεδο
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5.2 Περιορισμοί της έρευνας
Οι περιορισμοί της έρευνας θα μπορούσαν να ενταχθούν σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο
επικρίσεων προς την ΚΑΛ. Μία από αυτές είναι η εστίαση σ’ ένα πολύ συγκεκριμένο
γεγονός. Ωστόσο, η επιλογή αυτού του συμβάντος δεν είναι τυχαία, καθώς υπαγορεύεται
από τη γενικότερη διαπίστωση των κοινωνικών επιστημόνων ότι, παρά τα βήματα που
έχουν γίνει, οι γυναίκες στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες υφίστανται διακρίσεις τόσο
στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί μία πτυχή του
φαινομένου που ενυπάρχει στη γλώσσα και διαιωνίζεται με τη βοήθειά της, χωρίς βέβαια
να υπάρχει πρόθεση να διατυπωθούν γενικεύσεις από ένα συγκεκριμένο γεγονός.
Επομένως, η πραγμάτευση που προηγήθηκε προσπάθησε να φέρει στην επιφάνεια το
πρόβλημα του (γλωσσικού) σεξισμού μέσα από μία ενδεικτική περίπτωση.
Επιπλέον, ένας άλλος περιορισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί η συγκεκριμένη
ιδεολογική τοποθέτηση εκ μέρους του ερευνητή, πράγμα που θα μπορούσε να πλήξει την
αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι απατηλή η
αντίληψη για την αντικειμενικότητα της επιστήμης και, κατά συνέπεια, η οπτική της
ΚΑΛ αποτελεί μία συνειδητή επιλογή. Οι ερευνητές/τριες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του αντικειμένου της έρευνάς τους και η συνειδητοποίηση αυτού του πράγματος
συνιστά τον αναστοχασμό που χρειάζεται να έχει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε ασχολείται
με την έρευνα (Στάμου 2014: 163-164). Γίνεται, επομένως, σαφές ότι, υιοθετώντας την
οπτική της ΚΑΛ, υιοθετούμε και μία συγκεκριμένη ιδεολογική σκοπιά, κατά την οποία
τα δύο φύλα είναι αδιαπραγμάτευτα ισότιμα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

6. Συμπεράσματα και προεκτάσεις
Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με το ζήτημα του
γλωσσικού σεξισμού στον κοινοβουλευτικό λόγο. Εστιάσαμε το ενδιαφέρον στο
πολιτικό γεγονός της εκλογής του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο
του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015, κατά το οποίο ορισμένες βουλευτίνες δηλώναν
«παρούσα» αντί για το «παρών» που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. Ως μέθοδος
ανάλυσης επιλέχθηκε η ΚΑΛ και, πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση του Fairclough
(1989). Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα στοιχεία του μικρο-επιπέδου της γλωσσικής
χρήσης που εντοπίστηκαν (γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους, ετεροδιορθώσεις
και, σε μικρότερο βαθμό, επικαλύψεις και τροπικότητα με το να) συνδέονται με την
ευρύτερη σεξιστική ιδεολογία που λανθάνει στην κοινωνία, η οποία οξύνεται και από τη
συγκρουσιακή σχέση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης (μακρο-επίπεδο), μέσω της
σύγκρουσης ταυτοτήτων φύλου και κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στο μεσο-επίπεδο των
πρακτικών λόγου.
Καταλήγοντας, κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες για
την αποκάλυψη του γλωσσικού σεξισμού στο ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να
αναδειχθούν και άλλες συνδέσεις ανάμεσα στη γλωσσική χρήση και στο
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και να φανεί η συστηματικότητα ή μη του φαινομένου
σε αυτό το είδος δημόσιου λόγου. Μάλιστα, θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή και
άλλες προσεγγίσεις της ΚΑΛ (π.χ. η λογοϊστορική προσέγγιση της ομάδας της Wodak).
Έτσι, το πρόβλημα θα αναδειχθεί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα λυθεί
αυτομάτως. Ωστόσο, θεωρούμε ότι, εάν το πρόβλημα έρθει στην επιφάνεια, τότε θα
συνειδητοποιήσουμε το μέγεθός του και τις επιπτώσεις που αυτό επιφέρει. Αυτό μπορεί
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να αποτελέσει μία καλή αρχή για να αλλάξει προς μία μη σεξιστική κατεύθυνση κάτι
στην ίδια τη γλώσσα και συνακόλουθα να πραγματοποιηθεί και μία αλλαγή –έστω και
μικρή– στην κοινωνία. Γιατί άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος.
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Παράρτημα
Σύμβολα μεταγραφής (βλ. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974: 731-734˙ ten Have 1999:
213-214˙ Παυλίδου 2006: 215-217). Η ακολουθία “xxx” χρησιμοποιείται για να δηλωθεί
το απόσπασμα λόγου:
(0.0)
[
.
XXX
°xxx°
(( ))
()
[…]

παύση με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου
έναρξη επικάλυψης
καθοδικός/τελικός επιτονισμός
αύξηση έντασης της φωνής σε σχέση με το υπόλοιπο εκφώνημα
μείωση έντασης της φωνής σε σχέση με το υπόλοιπο εκφώνημα
σχόλια ερευνητή/τριας για την περίσταση της επικοινωνίας
ακατανόητο εκφώνημα ή μη αναγνώριση της ταυτότητας του/της
ομιλητή/τριας.
παράλειψη κειμένου

Γαλλικά χρονικά επιρρηματικά στοιχεία σε
γραμματικές από Έλληνες συγγραφείς
Παναγιώτα Ιωάννου, Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τρία χρονικά επιρρηματικά στοιχεία της Γαλλικής γλώσσας,
το pendant [κατά την διάρκεια], pour [για]και το depuis [από] τα οποία παρουσιάζουν
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Γαλλικές γραμματικές που έχουν γραφτεί από Έλληνες
συγγραφείς για Ελληνοφώνους και κατ’ επέκταση Κύπριους μαθητευομένους της
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι
οι Έλληνες συγγραφείς Γαλλικών γραμματικών αν και συνήθως αναπαράγουν στην
πλειοψηφία τους τα γραμματικά φαινόμενα και επεξηγήσεις τους από τις πρωτότυπες
Γαλλικές γραμματικές, στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε κάποιες άλλες
περιπτώσεις, προσπαθούν να καλύψουν την δυσκολία κατανόησης και χρήσης των πιο
πάνω επιρρημάτων, αναπροσαρμόζοντας επεξηγήσεις και παραδείγματα βάση των
γλωσσικών κανόνων της μητρικής γλώσσας των μαθητευομένων (θεωρία
contextualisation, 2011:2-22.).

Λέξεις-κλειδιά: χρονικά
contextualisation

επιρρηματικά

στοιχεία,

γραμματικές,

θεωρία

της

1. Εισαγωγή
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η οποία εμπλέκει όχι
μόνο μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά επίσης και συγγραφείς οι οποίοι προσπαθούν να
συγγράψουν εγχειρίδια που να λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες των μαθητών
τους.(2014:5)Το παρόν άρθρο αναλύει τρία χρονικά επιρρηματικά στοιχεία, το pendant,
το depuis και το pour.Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τα παραδείγματα, τον τρόπο και τις
επεξηγήσεις που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς
για τα τρία προαναφερθέντα
επιρρηματικά στοιχεία. Το άρθρο αρχίζει με την ανάλυση της μεθοδολογίας της
έρευνας καθώς και την θεωρία της contextualisation στην οποία εμπίπτει και η
παρούσα έρευνα. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα γαλλικά χρονικά επιρρήματα με τις
ιδιαιτερότητές τους καθώς και τα αντίστοιχα τους στα Ελληνικά. Η έρευνα
επικεντρώνεται κυρίως στο τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες συγγραφείς παρουσιάζουν
τα γαλλικά χρονικά επιρρήματα στις γραμματικές που έχουν συγγράψει. Τέλος,
αναλύονται τα συμπεράσματά και μερικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα.

2. Η Μεθοδολογία της έρευνας και θεωρία της contextualisation
2.1. Μεθοδολογία της έρευνας
Για την παρούσα έρευνα που αφορά τα χρονικά επιρρήματα μελετήθηκαν τρία είδη
γραμματικών. Πρώτα έχουν μελετηθεί γαλλικές λόγιες γραμματικές που έχουν γραφτεί
από Γάλλους συγγραφείς και προορίζονται για Γάλλους μαθητές. Επίσης, έχουν
Proceedings of PICGL4
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μελετηθεί γαλλικές γραμματικές για Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα που έχουν γραφτεί από
Γάλλους συγγραφείς και Γάλλους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής Γλώσσας. Τέλος, έχουν
μελετηθεί Γαλλικές γραμματικές για Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα, γραμματικές που έχουν
γραφτεί από Έλληνες συγγραφείς και εκπαιδευτικούς της Γαλλικής γλώσσας.
Συγκεκριμένα, έχουν μελετηθεί 5 λόγιες γραμματικές (πχ. 1991, 1993, 1995, 1997,
2016) από Γάλλους συγγραφείς που έχουν γραφτεί από το 1991 μέχρι το 2016, 15
Γαλλικές γραμματικές για Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα από Γάλλους συγγραφείς (πχ.
1995, 2002, 2004, 2013, 2015) που έχουν γραφτεί από το 1995 μέχρι το 2015 και 40
Γαλλικές γραμματικές για Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα (π.χ.1993, 2002, 2004, 2005,
2014) που έχουν γραφτεί από Έλληνες συγγραφείς από το 1983 μέχρι και το 2014.
Έχουμε συγκεντρώσει περισσότερες γαλλικές γραμματικές για Γαλλικά ως Ξένη
Γλώσσα από Γάλλους συγγραφείς αλλά επιλέξαμε 15 λόγω του ότι και στις υπόλοιπες
γραμματικές η παρουσίαση των επιρρηματικών στοιχείων ήταν παρόμοια.
Για τα τρία είδη γραμματικών η έρευνα περιλάμβανε δύο φάσεις. Πρώτα από όλα,
για την κάθε γραμματική ξεχωριστά έχουν εντοπιστεί οι γενικές πληροφορίες όπως
συγγραφέας, έτος συγγραφής, γλώσσα, παρουσία ή απουσία του γραμματικού
φαινόμενου, ασκήσεις, τύπο ασκήσεων. Στην συνέχεια, έχουν καταγραφεί πιο
λεπτομερή στοιχεία για τα χρονικά επιρρήματα όπως η περιγραφή που δίνεται για το
χρονικό επίρρημα, τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται και οι ασκήσεις που
προτείνονται στους μαθητές. Στις γραμματικές για Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα από
Έλληνες συγγραφείς μελετήθηκαν επιπλέον οι ενδείξεις αναπροσαρμογών
(contextualisation) στην κάθε γραμματική, δηλαδή αν υπάρχουν αναπροσαρμογές στα
παραδείγματα ή/και στις επεξηγήσεις για το pendant, pour και depuis βασισμένες στους
γραμματικούς κανόνες της μητρικής γλώσσας, δηλαδή της ελληνικής.
Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αποκαλούμε τις πιο πάνω προθέσεις
επιρρηματικά στοιχεία αφού δεν λειτουργούν μόνες τους αλλά είναι πάντα
ακολουθούμενες από διάφορες λέξεις όπως επιρρήματα, ονοματικές φράσεις, και
προσωπικές αντωνυμίες. Εξάλλου όπως σημειώνει ο Κλαίρης και Μπαμπινιώτης συχνά
τα επιρρήματα συνοδεύονται από προθέσεις αλλά και ίδιες οι «προθέσεις λειτουργούν
ως αυτοτελώς επιρρήματα» (Κλαίρης και Μπαμπινιώτης 2004: 882). Η κύρια
λειτουργία των επιρρηματικών στοιχείων είναι να δώσουν πιο συγκεκριμένη
πληροφορία για το τι θέλει να δηλώσει το ρήμα της πρότασης. Παράλληλα, τα
επιρρηματικά στοιχεία λειτουργούν επίσης και ως «συμπλήρωμα του ρήματος,
προσδιορισμός άλλου επιρρηματικού στοιχείου, ολόκληρης της πρότασης, του
ονόματος, ή του επιθέτου» (Κλαίρης και Μπαμπινιώτης 2004: 878).

2.2 Θεωρία της contextualization
Σύμφωνα με τον Jean Claude Beacco (2011: 3), ο όρος contextualisation επινοήθηκε
για να ορίσει τις αλλαγές/τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται σε Γαλλικές
γραμματικές οι οποίες συγγράφονται από μη Γάλλους και οι οποίοι προσαρμόζουν την
περιγραφή γραμματικών φαινομένων στις ήδη υπάρχουσες γραμματικές γνώσεις των
μαθητών της κάθε χώρας τους. Κύριος στόχος λοιπόν της θεωρίας είναι η καταγραφή
πιθανών μορφών αναπροσαρμογής (contextualisation) της Γαλλικής γραμματικής από
συγγραφείς που δεν είναι Γάλλοι και δεν ζουν ούτε δημοσιεύουν σε γαλλικό έδαφος.
Ανάμεσα στις μορφές αναπροσαρμογής (contextualisation) που μπορεί να υπάρχουν
σε μια Γαλλική γραμματική που δεν είναι γραμμένη από Γάλλους συγγραφείς είναι η
μετάφραση της Γαλλικής ορολογίας στην γλώσσα της κάθε χώρας και του κάθε
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πληθυσμού όπως και η παραγωγή κάποιων κανόνων που να παραπέμπουν στους
κανόνες της μητρικής γλώσσας. Επίσης μια άλλη μορφή contextualisation αποτελεί και
η χρησιμοποίηση κάποιων διαγραμμάτων και πινάκων που έχουν σαν στόχο να
διευκολύνουν την οπτική μνήμη των μαθητών (2014:25).
Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται δύο είδη γραμματικών: 1) γραμματικές αναφοράς
που προορίζονται σε ένα ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένου φοιτητές γαλλικής
φιλολογίας και 2) παιδαγωγικές γραμματικές που χρησιμοποιούνται από
εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν στην διαδικασία μάθησης της Γαλλικής
ως Ξένης Γλώσσας. Τα βιβλία αυτά είναι προσαρμοσμένα στο κάθε επίπεδο και στην
ηλικία των μαθητών (2011:3). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα και Κύπρο δεν
εμφανίζεται το πρώτο προαναφερόμενο είδος, δηλαδή γραμματικές αναφοράς οι οποίες
έχουν συγγραφεί από Έλληνες και που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
εκπαιδευτικούς ή/και φοιτητές γαλλικής φιλολογίας. Παρουσιάζεται μόνο το δεύτερο
είδος, δηλαδή, γραμματικές για παιδαγωγικούς σκοπούς οι οποίες προορίζονται για
μαθητές και εκπαιδευτικούς.

3. Τα χρονικά επιρρηματικά στοιχεία pendant, pour και depuis στην
Γαλλική γλώσσα
3.1 Παρουσίαση του pendant, pour και depuis στις λόγιες
γραμματικές
Μετά την παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας και της θεωρίας της
contextualisation, ακολουθεί η παρουσίαση των επιρρηματικών στοιχείων στις λόγιες
γραμματικές που έχουν γραφτεί από Γάλλους συγγραφείς.
3.1.1 Pendant
Σύμφωνα με τον Maurice Grevisse (1993) το pendant είναι μια πρόθεση που
υποδεικνύει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παράλληλα οι Wagner και Pinchon
(1991: 518) προσθέτουν ότι το pendant χρησιμοποιείται κυρίως στον προφορικό λόγο
ενώ στο γραπτό λόγο χρησιμοποιείται το αντίστοιχο του pendant, το durant.
Ακολουθείται από ουσιαστικό και το ρήμα τοποθετείται κυρίως στον αόριστο χρόνο.
3.1. 2 Depuis
Σύμφωνα με τον Maurice Grevisse (1993) το depuis είναι η πρόθεση που
χρησιμοποιείται για να υποδείξει την στιγμή την οποία μια πράξη έχει ξεκινήσει. Μετά
το depuis ακολουθεί ουσιαστικό και το ρήμα της πρότασης βρίσκεται στον ενεστώτα.
Επίσης οι Wagner και Pinchon (1991: 518) σημειώνουν ότι το depuis αποτελεί μια
πρόθεση η οποία βοηθά στον σχηματισμό ενός συνόλου το οποίο αναφέρεται στην
αρχική χρονική στιγμή μιας πράξης.
3.1.3 Pour
Oι Wagner και Pinchon (1991) θεωρούν το pour ως την πρόθεση η οποία
χρησιμοποιείται για να σχηματίσει ένα επιρρηματικό σύνολο το οποίο εκφράζει επίσης
την διάρκεια. Ακολουθείται από ουσιαστικό και το ρήμα μπορεί να τοποθετηθεί σε
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ενεστώτα, αόριστο ή μέλλοντα. Επίσης, ο Girodet (1997: 619-620) θεωρεί το pour ως
την χρονική έκφραση που δηλώνει την προβλεπόμενη διάρκεια μιας πράξης.
Τα τρία επιρρηματικά στοιχεία που έχουν αναλυθεί πιο πάνω χρησιμοποιούνται για
να υποδείξουν την διάρκεια μιας πράξης. Ακολουθούνται και τα τρία από ονοματικές
φράσεις αλλά χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς χρόνους.

3.2 Παρουσίαση του pendant, pourκαι depuisστις γραμματικές της
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας από Γάλλους συγγραφείς
Πιο κάτω παρουσιάζονται τα επιρρηματικά στοιχεία pendant, pour και depuis σε τρείς
γραμματικές της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας από Γάλλους συγγραφείς.
Η πρώτη γραμματική που εξετάστηκε είναι η Grammaire Progressive du Français η
οποία γράφτηκε το 1995. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το pendant ακολουθείται
κυρίως από ουσιαστικό και χρησιμοποιείται με ρήμα στον αόριστο και λιγότερο συχνά
στους άλλους χρόνους. Όσον αφορά το επιρρηματικό στοιχείο depuis αυτό ορίζει την
διάρκεια μιας πράξης από την αρχή της μέχρι την παρούσα στιγμή. Μετά από το depuis
ακολουθεί ουσιαστικό και το ρήμα της πρότασης είναι στον ενεστώτα ή στον αόριστο
με την προϋπόθεση να είναι στην άρνηση. Τέλος το επιρρηματικό στοιχείο pour είναι
ακολουθούμενο από ένα ουσιαστικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ενεστώτα,
στον αόριστο και στον μέλλοντα (1995: 188).
Μια άλλη γραμματική από Γάλλους συγγραφείς που μελετήθηκε είναι η Νouvelle
Grammaire du Français που έχει γραφτεί το 2004. To pendant, pour και depuis
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των προθέσεων. Σύμφωνα με τους Γάλλους συγγραφείς
το pendant υποδεικνύει την διάρκεια μιας πράξης στον παρόν, στο παρελθόν και το
μέλλον (2004: 162). Επίσης, το συγκεκριμένο επιρρηματικό στοιχείο μπορεί να
ακολουθηθεί από ουσιαστικό, ή αντωνυμία. Το ρήμα της πρότασης μπορεί να είναι
στον αόριστο, στον ενεστώτα ή στον μέλλοντα (2004:263). Όσον αφορά το
επιρρηματικό στοιχείο depuis χρησιμοποιείται για να δείξει το σημείο έναρξης μιας
δραστηριότητας η οποία επεκτείνεται στο παρόν ή στο παρελθόν (2004:264). Τέλος το
επιρρηματικό στοιχείο pour δείχνει την προβλεπόμενη διάρκεια μιας πράξης και
ακολουθείται και αυτό όπως και το προηγούμενο επιρρηματικό στοιχείο από
ουσιαστικό. Το ρήμα της πρότασης βρίσκεται στον αόριστο ή στον ενεστώτα. Αξίζει να
αναφερθεί ότι στην συγκεκριμένη γραμματική οι συγγραφείς κάνουν ένα παραλληλισμό
ανάμεσα στο pendant και στο pour. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι το pendant δείχνει
γενικά μια διάρκεια ενώ το pour αναφέρεται σε μια διάρκεια που είναι προβλεπόμενη.
Tέλος, η τρίτη γραμματική που εξετάστηκε είναι η Focus Grammaire du Français
που έχει γραφτεί το 2015. Το pendant, pour και depuis περιγράφονται στο κεφάλαιο της
έκφρασης του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς το pendant, pour και depuis
είναι εκφράσεις που δείχνουν αν μια πράξη έχει τελειώσει ή όχι. Συγκεκριμένα, το
pendant δείχνει την διάρκεια μιας πράξης και ακολουθείται από ουσιαστικό. Το ρήμα
της πρότασης είναι στον ενεστώτα, αόριστό ή μέλλοντα (2015: 148). Το depuis δηλώνει
το σημείο έναρξης μιας δραστηριότητας η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το depuis
ακολουθείται από ουσιαστικό και το ρήμα της πρότασης, είτε στον ενεστώτα, είτε στο
αόριστο σε αρνητική μορφή. Τέλος, το pour δείχνει τον χρόνο που θα διαρκέσει μια
πράξη. Ακολουθείται από ουσιαστικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ενεστώτα,
αόριστο ή μέλλοντα.
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Συνοψίζοντας, τα τρία προαναφερθέντα επιρρηματικά στοιχεία δείχνουν την
διάρκεια μιας πράξης και ακολουθούνται από ουσιαστικά. Η βασική διαφορά τους
έγκειται στους χρόνους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το κάθε ένα.
Κάνοντας δε μια σύγκριση ανάμεσα στις λόγιες γραμματικές και τις γραμματικές της
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας από Γάλλους συγγραφείς καταλήγουμε στο συμπέρασμα
ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα επιρρηματικά στοιχεία είναι παρόμοιος
απλά στις γραμματικές της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας η παρουσίαση των
επιρρηματικών στοιχείων είναι λίγο πιο απλοϊκή λόγο του ότι χρησιμοποιούνται
περισσότερα διαγράμματα παρά συνεχής λόγος και οι συγγραφείς απαριθμούν τους
χρόνους με τους όποιους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κάθε επιρρηματικό στοιχείο κάτι
το οποίο δεν γίνεται στις λόγιες γραμματικές.

4.Τα αντίστοιχα χρονικά επιρρηματικά στοιχεία του depuis, pendant
και pour στην Ελληνική Γλώσσα
4.1 Γαλλο-ελληνικά Λεξικά
Για να εξετάσουμε λοιπόν κατά πόσο υπάρχει αναπροσαρμογή των κανόνων με τα
Ελληνικά για τα πιο πάνω γαλλικά επιρρηματικά στοιχεία, θεωρήσαμε ότι επιβάλλεται
αρχικά να παρουσιάσουμε τις πιθανές μεταφράσεις των χρονικών επιρρημάτων
pendant, pour και depuis στην Ελληνική Γλώσσα οι οποίες προέρχονται από
Γαλλοελληνικά λεξικά που έχουν γραφτεί από Έλληνες εκπαιδευτικούς. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι σε κανένα από τα λεξικά που μελετήθηκαν δεν γίνεται αναφορά στον
χρόνο που χρησιμοποιείται με την κάθε χρονική πρόθεση.
Το πρώτο Ελληνογαλλικό λεξικό γράφτηκε από μια ομάδα καθηγητών και έχει
εκδοθεί από τις εκδόσεις Καλοκάθη το 2000. Σύμφωνα με το λεξικό αυτό το pendant
είναι μια πρόθεση και η οποία μπορεί να μεταφραστεί στα Ελληνικά ως κατά την
διάρκεια ενώ το depuis είναι ένα επίρρημα που μεταφράζεται ως από (2000: 108).
Επίσης, το παρόν λεξικό κατηγοριοποιεί το pour ως μια πρόθεση που μπορεί να έχει ως
πιθανές μεταφράσεις το για ή σε. Το δεύτερο λεξικό στο οποίο εστιάζεται η έρευνα για
τα χρονικά επιρρήματα είναι αυτό των εκδόσεων Kauffmann του Δημήτρη
Pandélodimos και του Collette Lust που έχει γραφτεί το 2004. Σύμφωνα με αυτό το
λεξικό, το pendant είναι μια πρόθεση και μπορεί να μεταφραστεί ως επί (διάρκεια) και
κατά ενώ η πρόθεση depuis έχει σαν μετάφραση τη λέξη από. Τέλος, η πρόθεση pour
μεταφράζεται από αυτό το λεξικό στα Eλληνικά ως για ή σε (2004: 829). Το τρίτο
λεξικό που εξετάστηκε είναι αυτό που χρησιμοποιείται και στα δημόσια σχολεία της
Κύπρου και έχει γραφτεί από τον Ισίδωρο Μαστρομιχαλάκη το 2001. Σύμφωνα με τον
Ισίδωρο το pendant μπορεί να μεταφραστεί στα Ελληνικά σε κατά ή κατά την διάρκεια
ενώ το depuis μεταφράζεται ως από, εδώ και, από τότε (2001: 123). Τέλος το pour
μπορεί να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα ως για.
Πιο κάτω παρουσιάζεται ο συνοπτικός πίνακας με τις μεταφράσεις για το κάθε
λεξικό.
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Λεξικά
Ελληνογαλλικό λεξικό
Εκδόσεις: Kalokathi
Ελληνογαλλικό λεξικό
Εκδόσεις: Kauffmann
Γαλλοελληνικό
Ελληνογαλλικό λεξικό
Εκδόσεις:ΕλληνοεκδότικήΟλύμπια

Xρονικά επιρρήματα
Pendant
Pour
Για
Κατά την διάρκεια
Σε
Επί (διάρκεια)
Για
Κατά
Σε
Κατά την διάρκεια
Κατά

Για

Depuis
Από
Από
Από
Εδώ και
Από τότε

Πίνακας 1: Μεταφράσεις των χρονικών επιρρημάτων στα Ελληνογαλλικά λεξικά

Από το πιο πάνω πίνακα διαφαίνεται ότι το κάθε χρονικό επίρρημα στα Γαλλικά μπορεί
να έχει πολλές πιθανές μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα.

4.2 Τα ισοδύναμα των pendant, pour και depuis στις Ελληνικές
γραμματικές
4.2.1Επί
Σύμφωνα με τους Κλαίρη και Μπαμπινιώτη (2004: 944), το επί στην Ελληνική γλώσσα
είναι η πρόθεση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την διάρκεια και το χρονικό
διάστημα. Το επί συντάσσεται με όνομα που να είναι στην αιτιατική πτώση και μέσα
από τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν οι δύο συγγραφείς διαφαίνεται ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στον ενεστώτα και στον παρατατικό. Παράλληλα, οι Holton,
Μackridge και Φιλιππάκη-Warburton (2009: 387) αναφέρουν το επί προέρχεται από
την καθαρεύουσα και ακολουθείται από όνομα σε αιτιατική.
4.2.2 Κατά
Όσον αφορά το κατά οι Κλαίρης και Μπαμπινιώτης (2004: 947) σημειώνουν πως η
πρόθεση αυτή δηλώνει χρόνο σε προσέγγιση και συντάσσεται με όνομα που να είναι
στην αιτιατική πτώση. Παράλληλα, οι Holton, Μackridge και Φιλιππάκη-Warburton
(2009: 373) επισημαίνουν πως η πρόθεση κατά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην
έκφραση κατά την διάρκεια που θα είναι ακολουθούμενη από όνομα στην γενική
πτώση.
4.2.3 Από
Όπως αναφέρεται στην Γραμματική της Νέας Ελληνικής του Κλαίρη και Μπαμπινιώτη
(2004: 936), το από δηλώνει «το σημείο εκκίνησης ενός διαστήματος στον χρόνο». H
πρόθεση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όνομα στην αιτιατική ή με επίρρημα.
Παράλληλα, μπορεί να συνταχτεί με μέλλοντα καθώς επίσης και με ενεστώτα. Επίσης,
οι Ηοlton, Μackridge και Φιλιππάκη-Warburton (2009: 366) σημειώνουν ότι το από
δείχνει την έναρξη μιας κατάστασης και χρησιμοποιείται στον ενεστώτα και
παρατατικό.
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4.2.4 Για
Η πρόθεση για αποτελεί σύμφωνα με τον Κλαίρη και Μπαμπινιώτη μια από τις πιο
συχνές προθέσεις στην Ελληνική Γλώσσα. Είναι από τις προθέσεις που έχουν αρκετές
σημασίες ανάμεσα στις οποίες και η διάρκεια. Συγκεκριμένα οι Κλαίρης και
Μπαμπινιώτης (2004: 938) αναφέρουν ότι η πρόθεση για μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
όνομα στην αιτιατική πτώση ή ακόμα και με άλλο επίρρημα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με παρατατικό και αόριστο χρόνο. Επίσης οι Holton, Μackridge και
Φιλιππάκη-Warburton (2009) προσθέτουν ότι κάποιες φορές το pour μπορεί να
παραλείπεται. Πιο κάτω παρουσιάζεται ο συνοπτικός πίνακας με την συνδυαστική
χρήση των προθέσεων της ελληνικής με πτώσεις και χρόνους.
Πρόθεση
Επί
Κατά την διάρκεια

Πτώση
Αιτιατική
Γενική

Από

Αιτιατική/ επίρρημα

Για

Αιτιατική/ επίρρημα

Χρόνος
Ενεστώτας/ παρατατικός
Αόριστος
Ενεστώτας/
μέλλοντας/παρατατικός
Παρατατικό /αόριστο

Πίνακας 2: Συνδυαστική χρήση των προθέσεων στην ελληνική γλώσσα

Εν κατακλείδι, οι τρείς προθέσεις που έχουν αναλυθεί πιο πάνω
διάρκεια μιας πράξης και ακολουθούνται από ονόματα ή επιρρήματα.

δείχνουν την

5.Παραδείγματα contextualisation σε γραμματικές από
Ελληνόφωνους συγγραφείς
Σε αυτή την ενότητα του άρθρου παρατίθενται κάποια παραδείγματα από γραμματικές
που έχουν γραφτεί από Έλληνες συγγραφείς στις οποίες εμπεριέχονται τροποποιήσεις
με σκοπό να ανταποκρίνονται στους Έλληνες μαθητές- σπουδαστές. Tο pendant, pour
και depuis παρουσιάζονται ως προθέσεις ή ως επιρρήματα και ακολουθούνται από
ουσιαστικά, προθέσεις ή επιρρήματα.
Μια από της γραμματικές που παρουσιάζεται εδώ είναι η Γαλλική Γραμματική στα
Ελληνικά της Catherine Tsouctidi (2004). Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του
βιβλίου η γραμματική αυτή προορίζεται στον Έλληνα μαθητή και για αυτό τον λόγο
είναι γραμμένη στην μητρική γλώσσα του μαθητή. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν
μεταφράσεις των χρονικών επιρρημάτων, παραδείγματα και επεξηγήσεις στην
ελληνική γλώσσα. Παραδείγματος χάριν,
(1)
(2)
(3)

[Pour (για) Δείχνει διάρκεια προβλεπόμενη]
[Pendant (κατά την διάρκεια)]
[Depuis (από)] (2004: 172-173)

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στο depuis με περισσότερες
επεξηγήσεις για την σημασία του.
(4)
(5)

[Δείχνει την αρχή μιας πράξης που διαρκεί ακόμη την στιγμή που μιλάμε]
[Je suis à Paris depuis 10 mai. Είμαι στο Παρίσι από τις 10 Μαΐου]
(Σημαίνει έφτασα στο Παρίσι στις 10 Μαΐου)] (2004:173)
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Όπως φαίνεται πιο πάνω, η συγγραφέας της γραμματικής αυτής μεταφράζει πρωτίστως
το κάθε χρονικό επίρρημα στην Ελληνική γλώσσα και μετά δίνει μια περεταίρω
επεξήγηση για την σημασία και την χρήση του κάθε χρονικού επιρρήματος.
Ένα άλλο εγχειρίδιο που μελετήθηκε είναι η Γαλλική Γραμματική της Mary E.
Coffman. Όπως και το προηγούμενο εγχειρίδιο και αυτό είναι γραμμένο στην Ελληνική
γλώσσα και χρησιμοποιεί τις μεταφράσεις.
(6)
(7)
(8)

[Pendant (κατά την διάρκεια)]
[Depuis (από)]
[Pour (για)] (1993:68)

Υπογραμμίζει δε την δυσκολία επιλογής της σωστής πρόθεσης λόγο πολλαπλής
αντιστοιχίας μεταξύ των δυο γλωσσών.
(9)

[Η δυσκολία στην χρήση των προθέσεων έγκειται στο γεγονός ότι συχνά
μια πρόθεση της ελληνικής γλώσσας έχει πολλές αντίστοιχες στη γαλλική
γλώσσα και συνεπώς η σωστή μετάφραση εξαρτάται από το νόημα της
πρότασης.](1993:67)

Tέλος, ένα τρίτο βιβλίο γραμματικής που χρησιμοποιεί απλοποιήσεις και που
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της μητρικής γλώσσας των
μαθητών είναι η Γαλλική Γραμματική στα Ελληνικά (2014). Σε αυτό το βιβλίο γίνεται
παρουσίαση του pendant, του pour και του depuis σε δύο ενότητες. Οι ενότητες
αρχίζουν με τον ορισμό της κάθε κατηγορίας με άλλα λόγια τι είναι η πρόθεση και τι
είναι το επίρρημα. Μετά παρουσιάζονται η σημασία της κάθε λέξης που συνοδεύεται
με παράδειγμα.
α.
β.
γ.

[Επιρρήματα- Δηλώνουν χρόνο και συχνά απαντούν στην ερώτηση
quand ( =πότε)]
[depuis εδώ και από + χρόνο]
[Pendant, Durant ενώ, κατά την διάρκεια] (2014:69)

Επιπλέον παρουσιάζονται μέσα σε πρόταση ακολουθούμενη από την μετάφραση της.
(10)

[Elle travaille depuis 10 heures du matin]
[Δουλεύει από τις 10 το πρωί](2014:144)

Εκτός από τις μεταφράσεις των επιρρημάτων στα Ελληνικά γίνονται και κάποιοι
παραλληλισμοί ανάμεσα σε δύο επιρρηματικά στοιχεία για να επεξηγηθούν οι διαφορές
και οι ομοιότητες τους. Στο βιβλίο Μάθε μόνος σου Γαλλικά χρησιμοποιείται ο πιο
κάτω παραλληλισμός:
(11)

[Το pendant δηλώνει μια πράξη που καταλαμβάνει μια ορισμένη χρονική
στιγμή. Αντιθέτως το pour φανερώνει ένα χρονικό όριο]
α. Νουs resterons à Paris pendant 6 jours
Αλλά
β. Il va à Paris pour le weekend (2014 : 333)
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Τέλος αν και δεν αναφέρονται συχνά οι χρόνοι με τους οποίους συντάσσονται,
κάποτε γίνεται αναφορά στο ποιον της ενέργειας. Αν δηλαδή ο ομιλητής βλέπει το
γεγονός συνοπτικά, ως μια ενέργεια στο σύνολό της, χωρίς να ενδιαφέρεται για τη
διάρκειά του ή αν ο ομιλητής βλέπει το γεγονός σε εξέλιξη, επαναλαμβανόμενο,
συνεχές και ατελές (χρονικές βαθμίδες). Παραδείγματος χάριν,
(12)

[Je voyage depuis trios jours = ταξιδεύω εδώ και τρείς μέρες.
Το «depuis» δείχνει την χρονική στιγμή που ξεκίνησε μια δραστηριότητα
αλλά και που συνεχίζει να υφίσταται. Δηλαδή: ταξιδεύω εδώ και τρείς
μέρες και συνεχίζω ακόμα να ταξιδεύω. Αναφέρεται στον παρόν.]
(2000:266)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γαλλική Γραμματική στα Ελληνικά (2014) καθώς και το
Μάθε μόνος σου Γαλλικά (2014) προτρέπεται η χρήση του παρατατικού με το
χρονικό επίρρημα pendant ενώ σύμφωνα με τις πρωτότυπες γαλλικές γραμματικές το
pendant συντάσσεται πάντα με τον αόριστο. Παραδείγματος χάριν,
(13)
(14)

[Je travaillais à Paris pendant l’hiver.] (2014:70)
[Pendant le séjour de Marie à la campagne, j’avais beaucoup de travail]
(2014 :486)

Αντίθετα με τα αντίστοιχα του pendant στα Ελληνικά όπως για παράδειγμα το επί,
το ρήμα συντάσσεται κυρίως με τον παρατατικό (Κλαίρη και Μπαμπινιώτη 2004˙
Holton , Μackridge και Φιλιππάκη-Warburton 2009). Ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο
ο παρατατικός επιτρέπεται σε κάποιες από τις γραμματικές των ελληνοφώνων
συγγραφέων και με το pendant.
Τα τρία αυτά βιβλία γραμματικής εμπεριέχουν χαρακτηριστικά τα οποία
φανερώνουν ότι είναι προσαρμοσμένα σε Έλληνες-Κύπριους μαθητές. Χρησιμοποιούν
κυρίως την Ελληνική γλώσσα τόσο στις επεξηγήσεις όσο και στα παραδείγματα.
Σημειώνουν την πολλαπλή αντιστοιχία η οποία εξαναγκάζει τον μαθητή να επιλεγεί το
επιρρηματικό στοιχείο κατά προσέγγιση. Επίσης γίνεται σύγκριση μεταξύ τους για να
διασαφηνιστεί η σημασία τους. Όσον αφορά δε τους χρόνους με τους οποίους
συντάσσονται τα Pendant, Depuis και Pour, είτε δεν αναφέρονται, είτε αναφέρονται
πολύ συνοπτικά, είτε προσαρμόζονται σε αυτούς που χρησιμοποιούνται για τα
αντίστοιχα χρονικά επιρρηματικά στοιχεία της ελληνικής.

6. Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει ότι εύλογα η χρήση και η εκμάθηση των χρονικών
επιρρηματικών στοιχείων προκαλεί δυσκολίες στους Ελληνόφωνους μαθητές της
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Η πρώτη βασική δυσκολία σχετίζεται με το γεγονός του
ότι τα τρία προαναφερόμενα επιρρηματικά στοιχεία της Γαλλικής γλώσσας έχουν
περισσότερες από μια μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. Η δεύτερη σημαντική
δυσκολία σχετίζεται με την χρήση των χρόνων η οποία δεν αντιστοιχεί πάντοτε στις
δυο γλώσσες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Έλληνες συγγραφείς γαλλικών γραμματικών
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πιο πάνω δυσκολίες με απλοποιήσεις και
επεξηγήσεις καθώς και μεταφράσεις αλλά και συγκρίσεις μεταξύ των επιρρηματικών
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στοιχείων. Αποφεύγουν συνήθως την επεξήγηση της συνδυαστικής χρήσης των χρόνων
με τα επιρρηματικά στοιχεία και αναφέρουν λίγα για το ποιόν ενέργειας, δηλαδή τον
τρόπο θεώρησης των γεγονότων από τον ομιλητή.
Ευχαριστίες
Με το παρόν άρθρο θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες μας ευχαριστίες στο
Πανεπιστήμιο Πάτρας και στην διοργάνωση του 4ου Διεθνές Συνεδρίου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών Γλωσσολογίας. Μέσα από αυτό το συνέδριο μας δόθηκε η ευκαιρία να
συγγράψουμε το άρθρο αυτό και να παρουσιάσουμε κάποιες σημαντικές πτυχές τις
έρευνας μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια μου Φρύνη ΚακογιάννηΝτοά για την καθοδήγηση και την στήριξη σε όλη την διάρκεια της συγγραφής του
άρθρου.
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Αγγλικά δάνεια ρήματα στην ελληνική και
μηχανισμοί ενσωμάτωσης: Η γλώσσα του internet
και των διαδικτυακών παιχνιδιών
Χριστίνα Χαλκιοπούλου
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
O δανεισμός λέξεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τάσεις του τελευταίου αιώνα και
είναι μία φυσική διαδικασία όταν δύο γλώσσες έρθουν σε επαφή (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
1994· Crystal 2003). Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ με το θέμα του λεξιλογικού
δανεισμού και, συγκεκριμένα, τις ρηματικές δάνειες λέξεις που έχουν εισαχθεί στην
ελληνική γλώσσα από την αγγλική και αφορούν κυρίως τη γλώσσα του διαδικτύου και των
παιχνιδιών.
Μέσα από το δείγμα μου που αποτελείται από 128 δάνειες ρηματικές δομές ανακτημένες
κυρίως από το διαδίκτυο, θα εξετάσω τους δύο μηχανισμούς δανεισμού, όπως αυτοί
περιγράφονται από τους Wichmann και Wohlgemuth (2008), που εμφανίζει η ελληνική
κατά τη διαδικασία δανεισμού ρημάτων από την αγγλική: τη στρατηγική χρήσης ελαφρού
ρήματος (κάνω) (π.χ. κάνω ζουμ) και την έμμεση προσθήκη του δάνειου στοιχείου μέσω
επιθηματοποίησης (-άρω) (π.χ. γκουγκλάρω). Θα αναφερθώ στη σύγκριση των δύο
παραπάνω στρατηγικών μέσα από ποσοτικές αναλύσεις, εξετάζοντας τους πιθανούς λόγους
εμφάνισης της μίας στρατηγικής έναντι της άλλης, αλλά και περιπτώσεις ταυτόχρονης
εμφάνισης και των δύο μηχανισμών σε ένα παράδειγμα (π.χ. κάνω κλικ και κλικάρω), με
παράλληλη μελέτη στη χρήση του ελληνικού ρηματικού επιθήματος –άρω (Efthymiou
2011).
Μέσα από τη σύγκριση και την ανάλυση των δύο παραπάνω στρατηγικών όσον αφορά
τα παραδείγματα του δείγματος μου, θα επιχειρήσω να εξάγω συμπεράσματα για το
φαινόμενο του δανεισμού ρημάτων γενικότερα, αλλά και για τη γλώσσα του διαδικτύου
και των παιχνιδιών στην ελληνική ειδικότερα. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό η εμφάνιση
συγκεκριμένων μηχανισμών δανεισμού σε μία γλώσσα, αλλά και η προτίμηση των νέων
στο διαδίκτυο στη χρήση περισσότερο της μίας από τις δύο στρατηγικές, να συνδέεται με
τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτής της γλώσσας και τo βαθμό ενσωμάτωσης των
δάνειων ρημάτων σε αυτή.

1. Εισαγωγή
Στο παρόν άρθρο ασχολούμαι με το λεξιλογικό δανεισμό και, συγκεκριμένα, τις
ρηματικές δάνειες λέξεις από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Στόχος μου, είναι να
περιγράψω και να αναλύσω τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης ρηματικών δανείων και πώς
αυτοί λειτουργούν στην ελληνική.
Στο κεφάλαιο 2 ορίζω τον γλωσσικό δανεισμό και τα χαρακτηριστικά του. Στη
συνέχεια, παραθέτω τα είδη δάνειων λέξεων και δομών, επικεντρώνοντας την προσοχή
μου στο λεξιλογικό δανεισμό και ειδικότερα από την αγγλική γλώσσα. Στην επόμενη
υποενότητα εξετάζονται κάποια γενικά στοιχεία για την ιστορία της αγγλικής γλώσσας.
Συγκεκριμένα, περιγράφω την ιστορική της πορεία, τους λόγους επικράτησης της και
δανεισμού λέξεων και δομών από αυτή αλλά και τους τομείς της γλώσσας που υπάγονται
αυτά τα δάνεια.
Proceedings of PICGL4
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Στο κεφάλαιο 3, που αποτελεί και την κύρια ενότητα του παρόντος άρθρου, περιγράφω
και αναλύω τους μηχανισμούς δανεισμού ρημάτων από την αγγλική στην ελληνική.
Ειδικότερα, εξετάζονται περιπτώσεις αγγλικών δάνειων ρημάτων που στην ελληνική
σχηματίζονται με τη στρατηγική ελαφρού ρήματος, συγκεκριμένα του κάνω, αλλά και
την περίπτωση του ελληνικού επιθήματος –άρω που χρησιμοποιείται για την
προσαρμογή αγγλικών δανείων στην ελληνική. Σε αυτή την ενότητα, γίνεται σύγκριση
αυτών των μηχανισμών μέσα από παραδείγματα του δείγματος μου και στατιστικές
αναλύσεις.
Επιπλέον, ακολουθεί το κεφάλαιο με τα συμπεράσματα, όπου προσπαθώ να αναδείξω
γλωσσικές τάσεις των νέων, κυρίως μέσω της γλώσσας του διαδικτύου και των
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους μηχανισμούς δανεισμού
στη γλώσσα.
Το τελευταίο μέρος του άρθρου αφορά την παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών.

2.Θεωρητικό πλαίσιο
2.1.Γλωσσικός δανεισμός
Ο δανεισμός είναι μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία, εφόσον όταν δύο γλώσσες
έρθουν σε επαφή είναι φυσικό να αντλήσει η μία στοιχεία από την άλλη (ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη, 1994). Η εισαγωγή ενός τεράστιου αριθμού δάνειων λέξεων στις γλώσσες
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές τάσεις του τελευταίου αιώνα (Crystal, 2003). Για το
δανεισμό, ένας παράγοντας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι η σχέση που επικρατεί
ανάμεσα σε δύο λαούς και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Έτσι, στο παρόν άρθρο θα
δούμε το φαινόμενο του δανεισμού με την έννοια της γλωσσικής αλλαγής που οφείλεται
στην επίδραση συγκεκριμένα της αγγλικής στη νέα ελληνική γλώσσα.

2.2. Είδη δανείων
Από την πρώτη και γενική διάκριση των δανείων σε εσωτερικά (όταν δανείζεται μια
γλώσσα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια τη γλώσσα) και εξωτερικά (όταν μια γλώσσα
δανείζεται λέξεις από άλλη γλώσσα), τα δεύτερα είναι αυτά που αφορούν τη
συγκεκριμένη μελέτη.
Η μία εκ των δύο υποκατηγοριών των εξωτερικών δανείων είναι τα έμμεσα. Στα
έμμεσα ανήκουν ο σημασιολογικός δανεισμός, δηλαδή ο δανεισμός μόνο του
περιεχομένου της λέξης (π.χ. καλύπτω (δημοσιογραφικά ένα γεγονός) > cover (αγγλ.))
και ο μεταφραστικός δανεισμός, κατά τον οποίο δημιουργείται ένα νέο λέξημα σύμφωνα
με τη μετάφραση του ξένου (π.χ. τερματοφύλακας > goalkeeper (αγγλ.)) (ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη 1994· Pulcini et al. 2012 ). Άλλα είδη δανείων είναι οι διεθνισμοί (π.χ.
τεχνολογία, τηλέφωνο) και τα αντιδάνεια (καναπές <canapé (γαλλ.) < compeum (λατ.) <
κωνωπείον (αρχ. Ελλ.)).
Η δεύτερη κατηγορία, αυτή των άμεσων δανείων είναι αυτή που με απασχολεί, γιατί
σε αυτή ανήκει ο λεξιλογικός δανεισμός. Κατά αυτόν, μία γλώσσα δανείζεται λεξικές
μονάδες, γραμματικά μορφήματα και επιθήματα από μία άλλη (Haspelmath, 2009).
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Συγκεκριμένα στις γλώσσες που μελετώ, ο δανεισμός των λεξικών μονάδων δείχνει τη
μεγάλη επίδραση που ασκεί η αγγλική στην ελληνική λόγω του μεγάλου αριθμού
παραδειγμάτων. Τα αγγλικά ως κυρίαρχη γλώσσα δανείζουν στοιχεία στη νέα ελληνική
γλώσσα και σε λεξιλογικό επίπεδο και σε επίπεδο φράσης, όμως εδώ με απασχολεί
αποκλειστικά ο λεξιλογικός δανεισμός.
Τα πιο πολλά δάνεια λεξικά στοιχεία από την αγγλική στην ελληνική είναι ονοματικής
κατηγορίας (π.χ. μάρκετινγκ < marketing). Κι αυτό συμβαίνει, διότι τα ουσιαστικά σε
σύγκριση με τα επίθετα είναι αυτόνομη κατηγορία. Το ίδιο αναφέρεται και στη μελέτη
των Pulcini και συνεργατών (2012: 12) ως προς τη μεγαλύτερη ή μικρότερη πιθανότητα
δανεισμού λέξεων με βάση τη λεξική τους κατηγορία. Η πλειοψηφία των δάνειων λέξεων
είναι ουσιαστικά (είτε μονολεκτικά, είτε σύνθετα), στη συνέχεια ακολουθούν τα ρήματα
και γενικά οι υπόλοιπες λέξεις ανοιχτών τάξεων (επίθετα και επιρρήματα) και τέλος οι
κλειστές τάξεις λέξεων. Τα δάνεια ρήματα, που αποτελούν το κεντρικό θέμα του
παρόντος άρθρου, αποτελούν, επομένως, μία μεγάλη ομάδα από τα δάνεια στοιχεία της
ελληνικής από την αγγλική και παρουσιάζουν συγκεκριμένους μηχανισμούς εισαγωγής
και ενσωμάτωσης στη γλώσσα, που θα παραθέσω και θα αναλύσω στο κεφάλαιο 3.
2.3 Δανεισμός και αγγλική γλώσσα
Η αποικιοκρατία της Αγγλίας σε διάφορες χώρες αποτέλεσε το λόγο εξάπλωσης της
αγγλικής γλώσσας, ήδη από το 19ο αιώνα στην περίπτωση της Ελλάδας. Η πρώτη
επιρροή των αγγλικών στην ελληνική ξεκίνησε πριν από την ελληνική επανάσταση του
1821, και κατά το 19ο αιώνα, που η δύναμη της Αγγλίας μεγάλωνε και Άγγλοι ταξιδιώτες
διέσχιζαν τον κόσμο, οπότε και καταγράφονται πολλές αγγλικές δάνειες λέξεις στην
ελληνική (Swanson 1958: 28). Όμως, εφόσον αγγλική και ελληνική γλώσσα δεν
συνυπήρξαν ποτέ επίσημα στον ελληνικό χώρο και οι δύο αυτές χώρες δεν παρουσιάζουν
γεωγραφική επαφή, ο τρόπος εισαγωγής αγγλικών δανείων στην ελληνική γλώσσα ήταν
οι δίγλωσσοι ομιλητές. Η επιρροή της αγγλικής σε άλλες γλώσσες άρχισε να μεγαλώνει
ιδιαίτερα με το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου, όπου η αγγλοαμερικανική γλώσσα
έγινε πια διεθνής γλώσσα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994). Έτσι, κατά τον Swanson
(1958: 28), μπορεί κανείς να συμπεράνει πως η πρώιμη επιρροή στα ελληνικά ήταν
κυρίως από την αγγλική (έως το 1920), ενώ αργότερα παρατηρείται επίδραση κυρίως από
την αμερικανική γλώσσα (από το 1920 έως σήμερα). Κατά τον 20ο αιώνα, το μεγάλο
ενδιαφέρον των ανθρώπων του ελληνικού χώρου για το ξένο τρόπο ζωής (τις τέχνες, τη
λογοτεχνία, τον κινηματογράφο κ.α.) είχε ως αποτέλεσμα το δανεισμό από την αγγλική
σε διαφόρους τομείς με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες της σύγχρονης ζωής των
ανθρώπων μέσα από τη δημιουργία νέων όρων. Δάνειες λέξεις εντάσσονται στο σύστημα
της ελληνικής κυρίως από δυτικές γλώσσες, όπως τα αγγλικά στη συγκεκριμένη
περίπτωση, λόγω της εξέλιξης των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στην τεχνολογία και
τον πολιτισμό (Ξυδόπουλος, 2008: 101). Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
(1994) τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτελούν την κύρια πηγή
εισαγωγής δανείων στην ελληνική, και όπως θα δείξω και παρακάτω, μέσω του
διαδικτύου διαδίδονται οι νέες αυτές λέξεις, εφόσον η αγγλική αποτελεί μια παγκόσμια
γλώσσα επικοινωνίας. Στη σημερινή κοινωνία, η γλωσσική επαφή γίνεται σε μεγάλο
βαθμό μέσα από την κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο (McMahon 2005). Η ανάπτυξη,
λοιπόν, των υπολογιστών παράλληλα με την ανάπτυξη του διαδικτύου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης κάνει την αγγλική κυρίαρχη γλώσσα στον τομέα του δανεισμού,
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εφόσον αποτελεί την πιο συχνά εμφανιζόμενη γλώσσα στο διαδίκτυο (Hjarvard 2014:
86).
Ενώ άλλες γλώσσες διαθέτουν αριθμητικά περισσότερους φυσικούς ομιλητές (π.χ.
ισπανική), η αγγλική χρησιμοποιείται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό τόσο αγγλόφωνων
αλλά και μη αγγλόφωνων ομιλητών προκειμένου οι ίδιοι να επικοινωνήσουν έξω από τα
όρια της γλωσσικής τους κοινότητας (Αναστασιάδη – Συμεωνίδη 1994 : 137· Hjarvard
2014: 76). Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ο αριθμός των ομιλητών της κάθε γλώσσας που
παίζει σημασία στην κυριαρχία και, συνεπώς, στο δανεισμό στοιχείων σε άλλες γλώσσες,
αλλά πολιτικοοικονομικοί παράγοντες είναι αυτοί που ρυθμίζουν το κατά πόσο ένα
κράτος είναι ισχυρό (Crystal, 2003: 7-10). Όμοια κατά τους Pulcini και συνεργάτες
(2012) ο δανεισμός μίας γλώσσας από μία άλλη συνδέεται με το κύρος της δότριας
γλώσσας. Η αγγλική γλώσσα έχει γόητρο και κύρος και η χρήση αγγλικών δάνειων (ή
αγγλισμών) είναι κάτι μοντέρνο, μοδάτο και εκφράζει ένα υψηλό επίπεδο επάρκειας και
επαγγελματισμού.
Η τεχνολογική εξέλιξη και πρόοδος αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που μία
γλώσσα, συγκεκριμένα η ελληνική, δανείζεται στοιχεία από την αγγλική. Κι αυτό γιατί
εισέρχονται νέα αντικείμενα και νέες έννοιες που είναι αναγκαίο να δηλωθούν στη
γλώσσα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994). Με βάση αυτό, κατά τον Ηaspelmath (2009:
46-48) αλλά και τον Crystal (2003) , τα δάνεια τείνουν να διακρίνονται σε δύο είδη:
λέξεις για έννοιες που η γλώσσα δεν είχε πριν το δανεισμό και γι’ αυτές που
αντιπροσωπεύουν έννοιες που η γλώσσα είχε ήδη κωδικοποιημένη με μία λέξη. Στην
πρώτη κατηγορία, λοιπόν, μπορεί να κατατάξει κανείς τις λέξεις του διαδικτύου που
αφορούν έννοιες νεοεισαχθείσες στη γλώσσα. Η δεύτερη κατηγορία δάνειων λέξεων,
σύμφωνα με τον ίδιο, είναι και αυτή που δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική, διότι για
κάποιους υπάρχει ο φόβος ότι αυτή η νέα δάνεια λέξη θα αντικαταστήσει την παλιά που
είχε ήδη η γλώσσα.
Σύμφωνα με τον Swanson (1958: 27), τα αγγλικά αποτελούν την κεντρική πηγή
δανείων στο λεξιλόγιο της νέας ελληνικής. Παρ’ ότι άλλες γλώσσες όπως τα γαλλικά και
ιταλικά φαίνεται να δανείζουν έναν μεγάλο αριθμό λέξεων την ελληνική, η αγγλική
κατέχει την πρώτη θέση συγκριτικά με αυτές ως προς τον αριθμό δάνειων λέξεων, κατά
τον ίδιο.
Όλο και περισσότερες λέξεις και, συγκεκριμένα, ρήματα εισάγονται στην ελληνική
γλώσσα μέσω του λεξιλογικού δανεισμού από την αγγλική. Το γεγονός ότι αυτές οι λέξεις
εισήχθησαν πρόσφατα στην ελληνική, και ότι η δημιουργία ρημάτων από αγγλικά δάνεια
είναι μια πιο παραγωγική διαδικασία τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσε εν μέρει να
δικαιολογηθεί λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της εμφάνισης και της κυριαρχίας
των σύγχρονων μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας σήμερα. Δηλαδή, ο δανεισμός λέξεων
που αφορούν νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας (tweet > τουϊτάρω, tag > ταγκάρω)
δεν μπορεί παρά να είναι πρόσφατος, λόγω της πρόσφατης εμφάνισης και εισαγωγής
αυτών των μεσών στην καθημερινότητα. Χρήστες τέτοιων λέξεων που αφορούν το
διαδίκτυο είναι κατά κύριο λόγο οι νέοι, οι οποίοι αποτελούν μία πολλή σημαντική πηγή
και δύναμη κατά το δανεισμό (Crystal 2003· Haspelmath 2009: 46). Τέτοιες, όμως,
υποθέσεις μπορούν να αποδειχθούν ή να διαψευσθούν μόνο μέσα από
κοινωνιογλωσσολογικές μελέτες που θα εξετάζουν κατά πόσο οι νέοι είναι αυτοί που
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χρησιμοποιούν περισσότερο δάνειες λέξεις, ή ένα στάδιο πριν, κατά πόσο είναι οι ίδιοι η
πηγή δημιουργίας ελληνικών ρημάτων με βάση αγγλικές δάνειες λέξεις.

3.Παρούσα έρευνα
3.1.Στόχος έρευνας
Η παρούσα έρευνα είχε στόχο την περιγραφή και την ανάλυση των μηχανισμών
ενσωμάτωσης των ρηματικών δανείων και πώς αυτοί λειτουργούν στην ελληνική.
Ειδικότερα, μέσα από το δείγμα ρημάτων που έχω συλλέξει, εξετάζω περιπτώσεις
αγγλικών δάνειων ρημάτων που στην ελληνική σχηματίζονται με τη στρατηγική ελαφρού
ρήματος, συγκεκριμένα του κάνω, αλλά και την περίπτωση του ελληνικού επιθήματος –
άρω που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή αγγλικών δανείων στην ελληνική. Μέσα
από τη μελέτη μου προσπαθώ να αναδείξω γλωσσικές τάσεις των νέων στη γλώσσα του
διαδικτύου και των διαδικτυακών παιχνιδιών, να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους
μηχανισμούς δανεισμού στη γλώσσα, και να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για την
ενσωμάτωση των δάνειων στοιχείων στην ελληνική.

3.2. Συλλογή υλικού
Για την ανάλυση μου χρησιμοποιώ παραδείγματα από το δείγμα που συνέλεξα μέσα από
προσωπική διαδικτυακή έρευνα (μέσα επικοινωνίας όπως το facebook, twitter κ.α.), από
διαδικτυακά παιχνίδια (league of legends, lineage κ.α.), την τηλεόραση και τον
καθημερινό αυθόρμητο προφορικό λόγο. Το δείγμα μου αποτελείται από 128 δάνεια
ρήματα.

3.3. Μηχανισμοί δανεισμού και ενσωμάτωσης ρημάτων
Οι μηχανισμοί δανεισμού σύμφωνα με τους Wichmann και Wohlgemuth (2008) είναι
τέσσερις: η στρατηγική ελαφρού ρήματος ‘light verb strategy’ η άμεση προσθήκη
δανείου ‘direct insertion’, η έμμεση προσθήκη δανείου ‘indirect insertion’ και, τέλος, η
μεταφορά κλιτικού παραδείγματος ‘inflectional paradigm transfer’.
Στις επόμενες ενότητες αναλύω έναν-έναν τους μηχανισμούς δανεισμού λέξεων, όπως
αυτoί λειτουργούν στην ελληνική και συγκεκριμένα στην έρευνά μου.

3.4. Στρατηγική ελαφρού ρήματος
Αρχικά, η στρατηγική χρήσης ενός ελαφρού ή βοηθητικού ρήματος για την ενσωμάτωση
του δανείου αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς τρόπους εισαγωγής ενός στοιχείου ως
ρήμα στη γλώσσα-στόχο. Ως ελαφρύ ρήμα εννοείται η κατηγορία των βοηθητικών
ρημάτων (π.χ. do για την περίπτωση της αγγλικής) που χρησιμοποιούνται σε περίπλοκες
συντακτικές δομές. Αν και σε διάφορες μελέτες χρησιμοποιούταν ο όρος the do-strategy,
τώρα πια παρατηρεί κανείς προτίμηση στον όρο του ελαφρού ρήματος, διότι κατά το
σχηματισμό των δάνειων ρημάτων μπορεί να συμμετέχουν και άλλα ρήματα αντί του do
για τα αγγλικά (π.χ. make) (Wichmann & Wohlgemuth 2008). Πολλές είναι οι γλώσσες
που χρησιμοποιούν ένα ελαφρύ ρήμα για την ενσωμάτωση ενός δανείου στο σύστημα
τους (όπως η τουρκική κ.α.). Μέσα σε αυτές είναι και η ελληνική.
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Στην περίπτωση της ελληνικής, αυτή κατά την εισαγωγή δάνειων ρηματικών
στοιχείων από την αγγλική παρουσιάζει τη χρήση του ρήματος κάνω, με τη δομή [κάνω
+ δάνειο στοιχείο]. Ακολουθούν παραδείγματα αγγλικών δάνειων στοιχείων που
ενσωματώνονται στην ελληνική μέσω του παραπάνω μηχανισμού, όπως τα βρήκα στο
δείγμα μου.
(1) Κάνω κλικ < click
(2) Κάνω ζουμ < zoom
(3) Κάνω τεστ < test
(4) Κάνω τσεκ-απ < check-up
(5) Κάνω λάικ < like

Οι περιπτώσεις δάνειων στοιχείων της αγγλικής που εισέρχονται στην ελληνική με τον
παραπάνω μηχανισμό και, συνεπώς, σχηματίζονται με το ρήμα κάνω ανέρχονται στις 75
από τα 128 ρήματα συνολικά του δείγματος (59%). Στην ενότητα 3.6. παραθέτω το
ποσοστό εμφάνισης τους σε σύγκριση με αυτό του μηχανισμού που ακολουθεί.

3.5. Έμμεση προσθήκη δάνειου ρήματος
Το δεύτερο είδος μηχανισμού εισαγωγής δανείων ρημάτων από μία γλώσσα σε μία άλλη
είναι η έμμεση προσθήκη του δανείου. Σύμφωνα με αυτό, περιγράφεται η εισαγωγή ενός
δάνειου στοιχείου που κατά την προσαρμογή στο σύστημα της γλώσσας-στόχου γίνεται
προσφυματοποίηση. Το πρόσφυμα αυτό, εκτός από τη λειτουργία του στο να
προσαρμόζει το δάνειο στη γλώσσα, έχει κι άλλες λειτουργίες: ρηματοποιεί και δείχνει
την τάξη στην οποία ανήκει το ρήμα (Wichmann & Wohlgemuth 2008). Αν και διάφορες
γλώσσες εμφανίζουν προσφυματοποίηση με τη μορφή προθηματοποίησης, κατά την
ενσωμάτωση ενός δάνειου ρήματος στη γλώσσα, η ελληνική ανήκει σε αυτές που
παρουσιάζουν επιθηματοποίηση. Για την εισαγωγή ρημάτων τόσο από την αγγλική όσο
και από άλλες γλώσσες (π.χ. γαλλική), γίνεται χρήση του παραγωγικού επιθήματος –άρω,
το οποίο προέρχεται από τον απαρεμφατικό τύπο της ιταλικής που λήγει σε –are (Ράλλη
2005).

3.5.1. Επιθηματοποίηση: η περίπτωση του -άρω
Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005), τα ρήματα θεωρούνται δομικοί τύποι και αποτελούνται
από ένα θέμα, είτε αυτό είναι μονομορφηματικό είτε πολυμορφηματικό, και από ένα
κλιτικό επίθημα. Σε γλώσσες με πλούσια κλίση, όπως η ελληνική, η παρουσία των
κλιτικών επιθημάτων είναι πολύ σημαντική και η ποικιλία που παρουσιάζουν ως προς τη
μορφή είναι μεγάλη.
Η ελληνική ανήκει στις διαχυτικές γλώσσες, δηλαδή εμπεριέχει λέξεις που έχουν μία
εκτεταμένη μορφολογική δομή, όπου το κάθε μόρφημά της εκφράζει πολλές
πληροφορίες. Συγκεκριμένα, η ρηματική κλίση εκφράζει τα εξής: πρόσωπο, αριθμό,
φωνή, χρόνο, έγκλιση, όψη καθώς και την κλιτική τάξη. Έτσι, κατά τη δημιουργία ενός
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λεξήματος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ρημάτων, εμφανίζονται πρώτα τα
παραγωγικά επιθήματα που είναι πιο δεμένα με το θέμα και τοποθετούνται κοντά σε
αυτό, ενώ ακολουθούν τα κλιτικά επιθήματα στην περιφέρεια του ρήματος, διότι αυτά
φέρουν χαρακτηριστικά κλίσης που έχουν συντακτική αξία (Ράλλη, 2005).
Τα παραγωγικά επιθήματα δημιουργούν νέα λεξήματα και μπορούν να μετατρέψουν
τη συντακτική κατηγορία της βάσης. Με την πρόσθεση ενός παραγωγικού επιθήματος
αλλάζει η γραμματική κατηγορία του στοιχείου: για παράδειγμα, ο συνδυασμός ενός
ονοματικού θέματος με ένα ρηματικό παραγωγικό επίθημα θα έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός ρήματος, την αλλαγή δηλαδή της κατηγορίας από ουσιαστικό σε ρήμα
(π.χ. όργαν(ο) – οργαν-ών(ω)). Τα παραγωγικά επιθήματα ρημάτων: -ευ(ω), -ιζ(ω), αζ(ω), -ων(ω), -αιν(ω), -αρ(ω).
Το –αρ(ω) είναι ένα ιταλικής προέλευσης επίθημα και συνδυάζεται με ξενικής
προέλευσης θέματα. Προέρχεται μετά από τη διαδικασία της επανανάλυσης από τους
απαρεμφατικούς ρηματικούς τύπους της ιταλικής. Το απαρέμφατο της ιταλικής που έχει
την κατάληξη –are απορροφάται ως έχει από την ελληνική (θέμα + -are), επαναναλύεται
σε θέμα και εισάγεται στην ελληνική γλώσσα μέσα από την προσθήκη του ρηματικού
κλιτικού επιθήματος, η παρουσία του οποίου είναι υποχρεωτική στα ελληνικά. Εφόσον
είναι το πλέον παραγωγικό επίθημα της ελληνικής που συνδυάζεται με θέματα ξενικής
προέλευσης για την παραγωγή ρημάτων, είναι αυτό που θα με απασχολήσει στη
συγκεκριμένη εργασία. Είναι, βέβαια, το πιο παραγωγικό, αλλά όχι το μοναδικό, γιατί
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου άλλα από τα ελληνικά παραγωγικά επιθήματα, που κατά
βάση συνδυάζονται με ελληνικές (ή λατινικές) βάσεις, προστίθενται σε ξενικά θέματα
(ιταλικής, τουρκικής κτλ προέλευσης, π.χ. σοβαντίζω < sova (τουρκ.), παπαγαλίζω <
pappagallo (ιταλ.)). Έτσι, παρατηρείται ότι ένας τέτοιου είδους περιορισμός που αφορά
το συνδυασμό λεξικών διακριτικών χαρακτηριστικών, μπορεί να παραβιαστεί σε μερικές
περιπτώσεις, κάτι που όμως συμβαίνει μόνο σποραδικά (Ράλλη 2005· Efthymiou 2011).
Κατά τον Ξυδόπουλο (2008: 181), η σημασία που δίνει το –αρ(ω) στο κυρίως ξενικής
προέλευσης στοιχείο που προστίθεται είναι ότι το παράγωγο ρήμα εκφράζει την εκτέλεση
μιας ενέργειας.
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ρηματικά παραγωγικά επιθήματα που εμφανίζουν
μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την κατηγορία της βάσης (συνδυάζονται με ονόματα,
επίθετα και επιρρήματα, εκτός του –αίν(ω) που δεν δέχεται επιρρηματικές βάσεις), το –
αρ(ω), σύμφωνα με τη Ράλλη (2005, 2007) συνδυάζεται κυρίως με ονοματικές βάσεις
ξένης προέλευσης (σκοράρω < score (ουσ.)). Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά
παραδείγματα όπου το ίδιο συνδυάζεται τόσο με επιθετική (σνομπάρω < snob (επίθ.))
όσο και με ρηματική βάση (μανατζάρω < manage (ρήμα)) (Σκιαδάς 2014: 168), αλλά και
άλλες περιπτώσεις που το βλέπουμε να προστίθεται σε ελληνικής προέλευσης βάσεις
(κεντράρω < κέντρο (ελλ.)).
Τα ρήματα της ελληνικής διακρίνονται σε δύο κλιτικές τάξεις. Ο διαχωρισμός αυτός
γίνεται με βάση την παρουσία ή την απουσία μιας συγκεκριμένης συστηματικής
αλλομορφίας: τα ρηματικά θέματα που εμφανίζουν αλλομορφία Χ(α) ~ Χφωνήεν θα
ανήκουν στη δεύτερη κλιτική τάξη (αγαπ(ά)-ώ, αγαπήσω) ενώ όσα δεν εμφανίζουν, στην
πρώτη (γράφ-ω, γράφσω). Κατά το χωρισμό σε αυτό, τα ρήματα που εμφανίζουν ως
ρηματικό επίθημα το –άρω ανήκουν στην πρώτη κλιτική τάξη (Ράλλη, 2005,
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Ξυδόπουλος, 2008). Κατά την κλίση τους, παρατηρεί κανείς ότι παρουσιάζουν
αλλομορφίες: ο παρατατικός των ρημάτων σε –άρω εμφανίζεται και ως –(άρ)ιζα και ως
–(αρ)α (π.χ. τσεκάρω – τσεκάριζα και τσέκαρα), ενώ στον αόριστο συναντάμε πάλι το –
(αρ)α αλλά και τύπους με κατάληξη –(άρ)ισα (π.χ. τσεκάρω – τσέκαρα και τσεκάρισα)
(Σκιαδάς, 2014). Από τα ρήματα της ελληνικής, η κατηγορία των ρημάτων που λήγουν
σε –άρω είναι η μόνη που εμφανίζει απουσία διάκρισης του ενεστωτικού από του
αοριστικού θέματος (π.χ. τσεκ-άρω, τσέκ-αρα) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994: 200).
Τέλος, κάποια ρήματα της νέας ελληνικής φαίνεται να παρουσιάζουν διπλοτυπία. Με
άλλα λόγια εννοείται η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο τύπων ενός ρημάτου, τόσο με την
προσθήκη του επιθήματος –άρω όσο και με του –ίζω (π.χ. πουδράρω αλλά και
πουδραρίζω). Κατά την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 200), αυτό συμβαίνει διότι από
τον τύπο του αορίστου των ρημάτων σε –άρω (-άρισα) θα δημιουργηθεί ένας νέος τύπος
στον ενεστώτα (π.χ. πουδράρω – πουδράρισα < πουδραρίζω).
Σε αυτό το σημείο θεωρώ σκόπιμο να εξετάσω την παραγωγικότητα του επιθήματος –
άρω. Σύμφωνα με την Ευθυμίου (2013: 8), οι περιορισμοί των μορφολογικών
διαδικασιών αλλά και η ανταγωνιστικότητα ενός παραγωγικού επιθήματος με τα
υπόλοιπα μέσα σε ένα γλωσσικό σύστημα αποτελούν δύο πολλοί σημαντικούς
παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των παραγωγικών επιθημάτων. Κατά
την ίδια, για να εξετάσει κανείς την παραγωγικότητα τους είναι χρήσιμο να ανατρέξει
στα κριτήρια της Ladányi (2009). Συγκεκριμένα, ύψιστο βαθμό παραγωγικότητας
εμφανίζουν τα παραγωγικά επιθήματα που μπορούν να προσαρτηθούν σε αρκτικόλεξα ή
ακρωνύμια. Στην επόμενη θέση είναι τα παραγωγικά επιθήματα που δεν μπορούν να
προσαρτηθούν σε αρκτικόλεξα και ακρωνύμια αλλά μπορούν σε βάσεις της ίδιας
γλώσσας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα παραγωγικά επιθήματα που εμφανίζουν μεσαία,
μικρή ή ελάχιστη παραγωγικότητα, και αντίστοιχα τα μεσαία δεν προσαρτώνται σε μη
ξενικές βάσεις, τα επόμενα σε μόνο προσαρμοσμένες δάνειες βάσεις και τα τελευταία
δεν συνδυάζονται με καμία βάση και η λειτουργία αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση
δάνειων λέξεων στο μορφολογικό σύστημα της γλώσσας. Με βάση τα παραπάνω
κριτήρια, συμπεραίνει κανείς πως το επίθημα –άρω συγκαταλέγεται στη δεύτερη
κατηγορία των παραγωγικών επιθημάτων κι εμφανίζει μεγάλο βαθμό παραγωγικότητας.
Κι αυτό διότι υπάρχουν παραδείγματα όπου το –άρω προστίθεται και σε ελληνικής
προέλευσης βάσεις, όπως έδειξα προηγουμένως. Το γεγονός, όμως, ότι αυτές οι
περιπτώσεις είναι λίγες, εφόσον η κύρια λειτουργία του είναι να προσαρτάται σε ξενικές
βάσεις και να τις προσαρμόζει στο ελληνικό σύστημα, δείχνει μάλλον την οριακή ένταξή
του σε αυτή την κατηγορία. Σύμφωνα με την Ευθυμίου (2013: 8), αυτό μπορεί να
οφείλεται στην ανταγωνιστικότητα των άλλων ελληνικών επιθημάτων, εφόσον
επιθήματα όπως τα –ίζω, –ώνω και –εύω εμφανίζουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην
ελληνική. Έτσι, το –άρω αποτελεί ένα αρκετά παραγωγικό επίθημα της νέας ελληνικής
με περιορισμούς ως προς τον τύπο βάσης που επιλέγει και λόγω της ανταγωνιστικότητας
με τα υπόλοιπα ελληνικά παραγωγικά επιθήματα.
Ακολουθούν παραδείγματα περιπτώσεων αγγλικών δάνειων ρημάτων του δείγματος
μου που εισήχθησαν στη νέα ελληνική και ενσωματώθηκαν μέσω της διαδικασίας της
επιθηματοποίησης, συγκεκριμένα με το ελληνικό επίθημα –άρω.
(6) σκανάρω < scan
(7) χακάρω < hack
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(8) γκουγκλάρω < google
(9) ποστάρω < post
(10) μαρκάρω < mark

Οι περιπτώσεις δάνειων στοιχείων της αγγλικής που προσαρμόστηκαν στην ελληνική
μέσω του μηχανισμού έμμεσης προσθήκης ανέρχονται στις 118 από το συνολικό δείγμα
128 ρημάτων (92%). Ήδη από το μεγάλο μέγεθος του αριθμού αυτού μπορεί κανείς να
δει πιθανώς μια τάση των ομιλητών, κυρίως των νέων κατά τη γλώσσα του διαδικτύου,
να χρησιμοποιούν την επιθηματοποιημένη μορφή του ρήματος στην επικοινωνία. Για να
βγάλω, όμως, πιο ασφαλή συμπεράσματα, συγκρίνω τους δύο παραπάνω μηχανισμούς
με βάση τις περιπτώσεις του δείγματος μου στην ενότητα που ακολουθεί.

3.6. Σύγκριση των δύο μηχανισμών
Ως τώρα έδειξα πως η ελληνική κάνει χρήση και των δύο μηχανισμών εισαγωγής
δανείων, τόσο του μηχανισμού χρήσης ελαφρού ρήματος όσο και της έμμεσης εισαγωγής
της δάνειας λέξης. Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι να παρατηρήσει κανείς κατά πόσο αυτοί
οι δύο μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα σε ένα συγκεκριμένο δάνειο
και όχι σε κάποιο άλλο.
Υπάρχουν παραδείγματα αγγλικών ρημάτων που εισήχθησαν στην ελληνική και
ενσωματώθηκαν σε αυτή αποκλειστικά μέσω χρήσης του ελαφρού ρήματος κάνω.
(11) κάνω τσεκ-απ < check-up
(12) κάνω ποκ < poke
(13) κάνω ντιμπέιτ < debate
(14) κάνω ριφρές < refresh
(15) κάνω ριπόρτ < report

Αυτά τα ρήματα δε φαίνεται να έχουν και δεύτερο τύπο, να έχουν ενσωματωθεί δηλαδή
στην ελληνική και μέσω έμμεσης προσθήκης τους με επιθηματοποίηση: χρησιμοποιείται
ο όρος κάνω τσεκ-απ ενώ όχι *τσεκαπάρω. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα παραπάνω
παραδείγματα ρημάτων που σχηματίζονται με το κάνω δεν εμφανίζουν και
επιθημοτοποιημένη μορφή: *ποκάρω, *ντιμπεϊτάρω, *ριφρεσάρω και *ριπορτάρω. Τα
δάνεια αγγλικά στοιχεία του δείγματος μου που χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο
αυτή τη στρατηγική είναι 10 από τις 75 συνολικά περιπτώσεις που εμφανίζουν δομές με
το κάνω και από τα 128 δάνεια ρήματα του δείγματος μου.
Από την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις επιθηματοποιημένων αγγλικών δάνειων ρημάτων
που δεν εμφανίζουν και δομές με το ρήμα κάνω. Κάποια παραδείγματα τέτοιων ρημάτων
ακολουθούν.
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(16) χακάρω < hack
(17) γκουγκλάρω < google
(18) λινκάρω < link
(19) κουλάρω < cool
(20) σπικάρω < speak
Τα παραπάνω ρήματα φαίνεται να προέρχονται από τα αντίστοιχα αγγλικά με την
προσθήκη του ελληνικού επιθήματος –άρω για την ενσωμάτωση του δάνειου στην
ελληνική. Αλλά δεν παρουσιάζουν και τη χρήση του πρώτου μηχανισμού ενσωμάτωσης,
δηλαδή του ελαφρού ρήματος: συναντά κανείς κουλάρω αλλά όχι *κάνω κουλ.
Αντίστοιχα, δε φαίνεται να χρησιμοποιούνται οι όροι *κάνω χακ, *κάνω γκουγκλ, *κάνω
λινκ και *κάνω σπικ. Οι περιπτώσεις δάνειων αγγλικών στοιχείων που εμφανίζονται
μόνο με επιθηματοποιημένη μορφή στην ελληνική είναι 53 στα 118 ρήματα σε –άρω από
τις 128 περιπτώσεις συνολικά του δείγματος μου.
Εκτός, όμως από τα δάνεια ρήματα που προσαρμόστηκαν στην ελληνική αποκλειστικά
με τον έναν ή τον άλλον από τους παραπάνω μηχανισμούς, μεγάλη είναι η κατηγορία
των ρημάτων που εμφανίζονται στη νέα ελληνική τόσο με τη στρατηγική ελαφρού
ρήματος όσο και με την επιθηματοποίηση του αγγλικού δάνειου στοιχείου.
(21) τεστάρω/κάνω τεστ < test
(22) κλικάρω/κάνω κλικ < click
(23) φαρμάρω/ κάνω φαρμ < farm
(24) ποστάρω/ κάνω ποστ < post
(25) τρολάρω/ κάνω τρολ < trol

Αυτή φαίνεται να είναι μία πολυάριθμη κατηγορία, εφόσον σχεδόν τα μισά ρήματα του
δείγματος μου παρουσιάζουν και τις δύο μορφές: 65 ρήματα στα 128 του συνολικού
δείγματος μου.
Γράφημα 1: Τα ποσοστά εμφάνισης των δύο μηχανισμών και του συνδυασμού τους στο
συνολικό δείγμα δάνειων ρημάτων από την αγγλική.
Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, από τα δάνεια ρήματα του δείγματος
συνολικά, το 51% εμφανίζεται και με τις δύο μορφές, το 41% μόνο με την
επιθηματοποιημένη μορφή, ενώ μόνο το 10% των ρημάτων σχηματίζεται αποκλειστικά
με τη στρατηγική του ελαφρού ρήματος κάνω. Το παραπάνω εύρημα, σε συνδυασμό με
το ότι το 92% του δείγματος αποτελείται από ρήματα σε –άρω ενώ το ποσοστό το
ρημάτων σε δομές με το κάνω είναι σημαντικά χαμηλότερο (59%), δείχνει προτίμηση
των ομιλητών να χρησιμοποιούν την επιθηματοποιημένη μορφή του ρήματος.
Συγκεκριμένα, εφόσον το δείγμα μου είναι κατά κύριο λόγο μέσα από το διαδίκτυο και
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τα παιχνίδια, και οι βασικοί ομιλητές είναι οι νέοι, συμπεραίνω πως οι νέοι κατά τη χρήση
της γλώσσας του διαδικτύου επιλέγουν να προσαρμόσουν τα δάνεια στοιχεία της
αγγλικής με τη στρατηγική της έμμεσης προσθήκης του στοιχείου ή το συνδυασμό και
των δύο στρατηγικών, ενώ η ενσωμάτωση του δανείου μόνο μέσω της στρατηγικής του
ελαφρού ρήματος είναι σπάνια.
Ενδιαφέρον, όμως, θα ήταν να μελετήσει κανείς για ποιο λόγο κάποια ρήματα
εμφανίζουν και τους δύο τύπους ενώ κάποια μόνο τον ένα. Με μία πρώτη ματιά,
παρατηρώ ότι το επίθημα –άρω φαίνεται να προτιμά να προστίθεται σε μονοσύλλαβες
αγγλικής προέλευσης βάσεις. Παρ’ όλα αυτά, αυτό μπορεί να αποτελεί πιθανώς μία τάση,
και σίγουρα όχι ένα καθολικό, διότι υπάρχουν παραδείγματα που το ίδιο προσαρτάται σε
βάσεις με περισσότερες των μία συλλαβών, αν και αυτά είναι ελάχιστα στο δείγμα μου.
(26) ριλαξάρω < relax
(27) μανατζάρω < manage
(28) φοκουσάρω < focus
(29) φεϊσμπουκάρω < facebook
Επιπλέον, από τα ρήματα που ενσωματώθηκαν στην ελληνική μέσω και των δύο
μηχανισμών, η χρήση της επιθηματοποιημένης μορφής τους φαίνεται να συνηθίζεται και
να προτιμάται μεταξύ νέων χρηστών του διαδικτύου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.
Σε διαλόγους μεταξύ νέων στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα μέσα σε κάποιο διαδικτυακό
παιχνίδι, χρησιμοποιούνταν κυρίως φράσεις, όπως οι παρακάτω.

(30) (α) Δε μου αρέσει το πικ (pick) μου σε αυτό το game, θα τρολάρω. (αντί κάνω
τρολ > trol)
(β) -Σόρρυ παιδιά βγαίνω γιατί λαγκάρω.
-Μπάκαρε πρώτα μη σε φάνε. (αντί κάνω μπακ > back)
(γ) –Πες τους τι έκανες χθες να γελάσουν.
–Άστα, χθες φείλαρα όλα τα attacks. (αντί κάνω φέιλ > fail)
(δ) Έλα να παίξουμε ρε και τσατάρεις μετά. (αντί κάνω τσατ > chat)
(ε) –Σου έστειλα το λινκ χθες.
–Ε, στείλτο μου πάλι, βαριέμαι να σκρολάρω μέχρι πάνω να το βρω. (αντί
κάνω σκρολ > scroll)
Στις παραπάνω περιπτώσεις που αποτελούν παραδείγματα chatting μέσα στο πλαίσιο
διαδικτυακών παιχνιδιών, οι νέοι χρησιμοποιούν τα αγγλικά δάνεια ρήματα στην
επιθηματοποιημένη μορφή τους με το –άρω, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις θα
χρησιμοποιήσουν τη δομή κάνω με το αγγλικό δάνειο, κυρίως σε διάλογο με μη χρήστες
του παιχνιδιού ή με μεγαλύτερους. Αυτό δείχνει πάλι την προτίμηση των νέων στην
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ενσωμάτωση δάνειων αγγλικών στοιχείων μέσω του μηχανισμού της έμμεσης
προσθήκης και της χρήσης των ρημάτων σε –άρω, ακόμα και στις περιπτώσεις που
υπάρχει αντίστοιχη δομή με το ελαφρύ ρήμα κάνω.

3.7. Άμεση προσθήκη δανείου
Κατά την διαδικασία άμεσης προσθήκης ενός δάνειου ρήματος, αυτό μεταφέρεται στη
γλώσσα στόχο αυτούσιο χωρίς καμία μορφολογική ή συντακτική προσαρμογή. Κατά
τους Wichmann και Wohlgemuth (2008), οι φωνολογικές μεταβολές δεν παίζουν κάποιο
ρόλο. Το δάνειο ρήμα μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή ρίζας, απαρεμφάτου,
τριτοπρόσωπης κλίσης ή ονοματοποιημένου στοιχείου. Η ελληνική, παρ’ όλα αυτά, δε
φαίνεται να εισάγει δάνεια ρήματα από την αγγλική και να τα κρατά ως αυτούσια στη
γλώσσα, κάτι που πιθανώς συμβαίνει λόγω της υποχρεωτικής παρουσίας της ρηματικής
κλιτικής μορφολογίας. Για να προσαρμοστεί ένα στοιχείο και να ενσωματωθεί ως ρήμα
που να ανήκει πια επίσημα στο ελληνικό σύστημα, πρέπει να περιληφθεί σε κάποια από
τις ρηματικές κλιτικές τάξεις και να αποκτήσει κλιτικό παράδειγμα, γεγονός που γίνεται
μέσα από την προσθήκη ενός (πρώτα παραγωγικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση το –
αρω) κλιτικού επιθήματος, όπως έδειξα στις προηγούμενες ενότητες.

3.8. Μεταφορά κλιτικού παραδείγματος
Αντίστοιχα εμπόδια υπάρχουν και κατά τη χρήση του τελευταίο μηχανισμού δανεισμού
ρημάτων όσον αφορά την ελληνική. Σύμφωνα με το μηχανισμό μεταφοράς του κλιτικού
παραδείγματος, το δάνειο ρήμα μεταφέρεται στη γλώσσα-στόχο μαζί με την κλιτική
μορφολογία που είχε στη γλώσσα-πηγή, με άλλα λόγια δεν προσαρμόζεται καθόλου στη
μορφολογία της γλώσσας που εισάγεται (Wichmann & Wohlgemuth, 2008). Για
αντίστοιχους λόγους με τον προηγούμενο μηχανισμό, η ελληνική δεν εμφανίζει
παραδείγματα εισαγωγής ολόκληρου του κλιτικού παραδείγματος της αγγλικής, εφόσον
στην περίπτωση των ρημάτων αυτά δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο ελληνικό
ρηματικό σύστημα χωρίς να παρουσιάζουν τη ρηματική κλιτική μορφολογία της
γλώσσας.

3.9. Συνδυασμός μηχανισμών δανεισμού
Λοιπόν, παρατηρείται ότι υπάρχουν γλώσσες, μεταξύ αυτών και η ελληνική, που
εμφανίζουν παραπάνω από έναν μηχανισμό δανεισμού ρημάτων. Και με αυτό δεν εννοώ
τις γλώσσες που διαχρονικά είχαν διαφορετικούς μηχανισμούς αλλά στην κάθε φάση
χρησιμοποιούν έναν, αλλά αυτές που συγχρονικά χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο ή
παραπάνω μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, στα ελληνικά συναντάται τόσο η χρήση της
στρατηγικής του ελαφρού ρήματος για την ενσωμάτωση ενός δάνειου αγγλικού στοιχείου
στη γλώσσα, όσο και η έμμεση προσθήκη του στοιχείου της αγγλικής μέσα από μία
διαδικασία επιθηματοποίηση για να ταιριάξει στο ελληνικό ρηματικό σύστημα.
Επομένως, το ίδιο ρήμα μπορεί να εμφανίζεται και με τις μορφές με βάση τους δύο
αυτούς μηχανισμούς, όπως έδειξα στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Το γεγονός ότι δάνεια ρήματα αντιμετωπίζονται από την ίδια γλώσσα πότε με τον έναν
και πότε με τον άλλο μηχανισμό, αλλά και περιπτώσεις όπως η τελευταία, όπου το ίδιο
ρήμα ενσωματώνεται στο ελληνικό σύστημα και με τους δύο μηχανισμούς, δείχνει πως
δεν μπορεί να γίνει κανενός είδους πρόβλεψη ως προς το πώς θα είναι το αποτέλεσμα
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του ρηματικού δάνειου στη γλώσσα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν το
κατά πόσο ένα δάνειο στοιχείο της αγγλικής θα καταλήξει στην ελληνική σε μία δομή με
το κάνω ή ως ρήμα με την κατάληξη –άρω, γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δομικά
χαρακτηριστικά της γλώσσας που να επιτρέπουν το ένα ή το άλλο σε διαφορετικές
περιπτώσεις, εφόσον συνυπάρχουν.
Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να μιλήσει κανείς για τάσεις γλωσσών να προτιμούν κάποιους
μηχανισμούς έναντι κάποιων άλλων κατά τους Wichmann και Wohlgemuth (2008).
Αυτές οι τάσεις, σύμφωνα με τους ίδιους, εξαρτώνται από το βαθμό διγλωσσίας των
ομιλητών, δηλαδή το βαθμό που οι ομιλητές της γλώσσας-στόχου είναι εκτεθειμένοι στη
γλώσσα-πηγή. Συγκεκριμένα, όσο πιο έντονη είναι η γλωσσική επαφή και τα επίπεδα
διγλωσσίας, τόσο πιο πλήρη ενσωμάτωση του δανείου θα έχουμε στη γλώσσα, χωρίς να
χρειαστούν περαιτέρω μορφοσυντακτικές διαδικασίες. Από την άλλη, η στρατηγική
χρήσης ενός ελαφρού ρήματος δείχνει μικρό βαθμό ενσωμάτωσης στο σύστημα, και η
έμμεση προσθήκη ενός δανείου μέσω προσφυματοποίησης δείχνει μια μεσαίου βαθμού
ενσωμάτωση. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο των Wichmann και Wohlgemuth για την
ιεράρχηση των μηχανισμών δανεισμού, η ελληνική γλώσσα που παρουσιάζει τους δύο
πρώτους μηχανισμούς, προβλέπεται ότι εμφανίζει μικρού έως μεσαίου βαθμού επαφή με
την αγγλική και αντίστοιχα επίπεδα διγλωσσίας των ομιλητών.
Παρόμοια, κατά τους Pulcini et al. (2012), ο βαθμός προσαρμογής και ενσωμάτωσης
των δάνειων λέξεων ποικίλει ανάλογα με την ηλικία της κάθε δάνειας λέξης, τη γνώση
των ομιλητών της γλώσσας-δέκτη για τη δότρια γλώσσα αλλά και τη στάση τους
απέναντι σε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, αν η δάνεια λέξη είναι πρόσφατη και η δότρια
γλώσσα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η αγγλική, είναι γνωστή στους ομιλητές, τότε οι
ίδιοι μπορεί να κάνουν ελάχιστες αλλαγές ή να επιλέξουν να μην προσαρμόσουν καθόλου
τη λέξη φωνολογικά στο σύστημα της γλώσσας τους.
Παρ’ όλα αυτά, εγώ θα μπορούσα να πω πως πιθανώς η τάση συγκεκριμένων γλωσσών
να προτιμούν συγκεκριμένους μηχανισμούς να συνδέεται με την εμφάνιση πλούσιας ή
όχι μορφολογίας μιας γλώσσας και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εμφάνισης της.
Τουλάχιστον στην περίπτωση της ελληνικής, η έμμεση ενσωμάτωση δάνειων ρημάτων
μέσω προσθήκης ενός παραγωγικού επιθήματος, ενώ η αδυναμία άμεσης ενσωμάτωσης
ενός ρήματος της αγγλικής χωρίς καμία αλλαγή μορφολογικά, ίσως να οφείλεται
λιγότερο στον παράγοντα της διγλωσσίας, και κυρίως στα δομικά χαρακτηριστικά της
συγκεκριμένης γλώσσας. Η ελληνική, που είναι μία πλούσια σε μορφολογία γλώσσα, και
η παρουσία ρηματικής κλιτικής μορφολογίας είναι υποχρεωτική για την ένταξη του
ρήματος σε μία από τις κλιτικές τάξεις, είναι λογικό να μην εμφανίζει παραδείγματα
άμεσης προσθήκης ενός δανείου ή μεταφορά ολόκληρου κλιτικού παραδείγματος. Από
την άλλη, γλώσσες όπως η αγγλική, που δεν εμφανίζουν ρηματική κλιτική μορφολογία,
είναι ευκολότερο να δανειστούν ρήματα αυτούσια από μία άλλη γλώσσα και να τα
εντάξουν στο δικό τους ρηματικό σύστημα χωρίς την ανάγκη επέμβασης πάνω στον
δάνειο τύπο μορφολογικά. Φυσικά, το παραπάνω αποτελεί απλώς μία υπόθεση, που
χρήζει τυπολογικών, μορφολογικών και άλλων ερευνών για να μελετηθεί βαθύτερα και
εκτενέστερα.
Με βάση, λοιπόν, τη συσχέτιση των μηχανισμών δανεισμού με το βαθμό ενσωμάτωση
ενός δάνειου στοιχείου στη γλώσσα, όπως την έκαναν οι Wichmann και Wolhgemuth
(2008), η ελληνική εμφανίζει λίγα παραδείγματα χρήσης της στρατηγικής του ελαφρού
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ρήματος ενώ όλο και περισσότερα αγγλικά στοιχεία διεισδύουν στην ελληνική και
ενσωματώνονται σε αυτή μέσω της έμμεσης προσθήκης, όπως φάνηκε μέσα από τη
συγκεκριμένη εργασία. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική έχει αρχίσει να παρουσιάζει ένα
μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης δάνειων ρημάτων. Φορέας αυτής της αλλαγής είναι οι
νέοι κυρίως μέσα από τη γλώσσα στο διαδίκτυο.

4.Συμπεράσματα
Στο παρόν άρθρο εξέτασα τους μηχανισμούς δάνειων ρημάτων από την αγγλική στην
ελληνική. Συγκεκριμένα μέσα από ένα δείγμα 128 ρηματικών δομών, ανέλυσα τις δύο
στρατηγικές που εμφανίζει η ελληνική για να ενσωματώσει τα αγγλικά δάνεια στοιχεία:
τη χρήση του ελαφρού ρήματος κάνω και την έμμεση προσθήκη δανείου μέσω
επιθηματοποίησης με τη χρήση του επιθήματος –άρω.
Μέσα από την ανάλυση, διέκρινα ότι η ελληνική γλώσσα εμφανίζει όλο και
περισσότερα παραδείγματα έμμεσης εισαγωγής δάνειων ρημάτων, τουλάχιστον στον
τομέα του διαδικτύου: των μεσών κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών
παιχνιδιών. Το ότι αυτά τα δάνεια είναι νέα και πρόσφατα στη γλώσσα και ότι
περιπτώσεις αγγλικών δάνειων στοιχείων εισέρχονται τώρα στην ελληνική με την
επιθηματοποιημένη ρηματική μορφή φαίνεται λόγω και της πρόσφατης ανάπτυξης του
διαδικτύου, των μεσών επικοινωνίας και των παιχνιδιών στην καθημερινή ζωή. Η
δημιουργία δάνειων λέξεων που αφορούν για παράδειγμα το facebook κ.α., δεν μπορεί
παρά να έλαβε χώρα από τη στιγμή που αυτό εμφανίστηκε και κυριάρχησε στην
καθημερινότητα, δηλαδή την τελευταία δεκαπενταετία.
Το παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι νέοι κατά τη χρήση της γλώσσας στο
διαδίκτυο προτιμούν να χρησιμοποιούν την επιθηματοποιημένη σε –άρω μορφή του
δάνειου αγγλικού στοιχείου έναντι της δομής με το κάνω δείχνει πως η ελληνική έχει
αρχίσει να εμφανίζει ένα μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης των δάνειων ρημάτων στη
γλώσσα. Και συγκεκριμένα, οι νέοι μέσα από την επικοινωνία τους στο διαδίκτυο μέσα
από εφαρμογές και παιχνίδια είναι οι φορείς αυτής της γλωσσικής αλλαγής.
Τέλος, ο μεγάλος αριθμός δάνειων λέξεων από την αγγλική γενικά, αλλά και
συγκεκριμένα στον τομέα του διαδικτύου που μελέτησα, δείχνει τη μεγάλη επιρροή που
ασκεί η αγγλική γλώσσα στην ελληνική στο δανεισμό.
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Ψευδόφιλες λεξικές μονάδες: εξέταση δάνειων
όρων από την Ελληνική στην Αγγλική
Βασιλική Βαρσαμά
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία εξετάζω το φαινόμενο της ψευδοφιλίας σε λεξικές μονάδες-προϊόντα
δανεισμού από την ελληνική προς την αγγλική. Ψευδόφιλες καλούνται οι λέξεις οι οποίες μολονότι
παρουσιάζουν φωνητικές και μορφολογικές ομοιότητες, αποκλίνουν σε σημασιολογικό επίπεδο. Η
παρούσα έρευνα στηρίζεται στη διαγλωσσία και φέρει το δανεισμό ως κύρια συνέπεια εμφάνισης
του φαινομένου. Εστιάζοντας στις σημασιολογικές ψευδόφιλες μονάδες διαπιστώνουμε ότι η
σημασία ενδέχεται να είναι μερική ή πλήρης και έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση, συρρίκνωση ή
αλλαγή της από την αρχική στη γλώσσα προέλευσης. Βάσει της παραπάνω διάκρισης προχώρησα
στην κατάταξη των ψευδόφιλων ζευγών λέξεων που μελετώ, σε τέσσερις υποκατηγορίες,
προκειμένου να εξετάσω εκτενέστερα τον τρόπο χρήσης και τα περιβάλλοντα εμφάνισης τους στην
μια και την άλλη γλώσσα.
Ως μια πρώτη προσέγγιση του θέματος:

i.
ii.
iii.
iv.

Συγκέντρωσα όλα τα ψευδόφιλα ζεύγη που αποτελούν δάνειους όρους από την
ελληνική.
Στη συνέχεια προχώρησα, αρχικά, σε ετυμολογικό έλεγχο των μονάδων και έπειτα
σε εύρεση όλων των σημασιών τους.
Κατέταξα τα ψευδόφιλα ζεύγη στις τέσσερις κατηγορίες – βάσει των
σημασιολογικών τους χαρακτηριστικών.
Τέλος, πήρα αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε κατηγορία και παρέθεσα αναλυτικά
τις σημασίες της λέξης πηγής, της δάνειας λέξης, τα σημασιολογικά τους ισοδύναμα
στην μια και την άλλη γλώσσα και τις τυχόν κοινές τους σημασίες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αρχική μου υπόθεση, ότι δηλαδή
λέξεις της ελληνικής και της αγγλικής οι οποίες, με μια πρώτη ματιά, παρουσιάζουν ομοιότητες
και φέρουν κοινές ρίζες, στην πραγματικότητα έχουν σημασιολογική απόκλιση.
Πιο συγκεκριμένα:

i.
ii.

iii.
iv.

Ζεύγη λέξεων όπως τα autopsy/αυτοψία, empathy/εμπάθεια και episodic/επεισοδιακός
παρουσιάζουν μορφοφωνολογική ομοιότητα, αλλά αποκλίνουν πλήρως σημασιολογικά.
Έπειτα, τα ellipsis/έλλειψη, diathesis/διάθεση, diploma/δίπλωμα αφενός μοιράζονται τα
ίδια χαρακτηριστικά με τις παραπάνω περιπτώσεις, αφετέρου φέρουν, επιπλέον, και
κάποιες κοινές σημασίες εκτός από τις δικές τους διαφορετικές, στη μια και την άλλη
γλώσσα. Με άλλα λόγια, έχουν περιορισμένο φάσμα αναφορών στη Γ2 συγκριτικά με τη
Γ1.
Το αντίστροφο συμβαίνει για τα diagnostic/διαγνωστικός, school/σχολείο και
therapy/θεραπεία.
Τέλος, υπάρχουν και ψευδόφιλα ζεύγη όπως τα analyze/αναλύω, scene/σκηνή και
scope/σκοπός τα οποία μοιράζονται κάποιες κοινές σημασίες και έπειτα διακλαδώνονται
σε ένα ίσο, σχετικά, αριθμό αποκλίνουσων σημασιών στη μία και την άλλη γλώσσα.
Proceedings of PICGL4
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Καταλήγοντας, διαπιστώνουμε πως λέξεις που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τη σημασία τους και τον
τρόπο χρήσης τους, μπορεί να είναι αυτές που θα μας μπερδέψουν περισσότερο και θα
προκαλέσουν προβλήματα τόσο στη επικοινωνία μας, όσο και σε τομείς όπως η μετάφραση και η
διδασκαλία.
Λέξεις-κλειδιά: ψευδοφιλία,
σημασιολογική απόλιση

δανεισμός,

διαγλωσσία,

μορφοφωνολογική

ομοιότητα,

1. Ψευδόφιλες λεξικές μονάδες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
1.1 Το φαινόμενο της ψευδοφιλίας
Οι ψευδόφιλες λεξικές μονάδες αποτελούν πεδίο μελέτης διαφόρων επιστημονικών
κλάδων όπως η μετάφραση, η διδακτική, η λεξικογραφία, και η εφαρμοσμένη
γλωσσολογία. Ο όρος εισήχθη το 1928 από τους Γάλλους γλωσσολόγους Koessler και
Derocquigny και μιλά για λεξικές μονάδες δυο ή περισσότερων γλωσσών, οι οποίες
μολονότι παρουσιάζουν φωνητικές και μορφολογικές ομοιότητες, αποκλίνουν σε
σημασιολογικό επίπεδο. Μολονότι πολλοί είναι εκείνοι που υιοθέτησαν τον όρο,
σύμφωνα με την Λεονταρίδη (2008), παρατηρείται μεγάλη ποικιλία στην μεταγλώσσα
που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για την περιγραφή του ίδιου φαινομένου. Κάποιοι
επιπλέον όροι που συναντούμε συχνά είναι οι εξής: ψευδή ισοδύναμα (false equivalents),
ψευδή ομόρριζα (false cognates), δόλια δίδυμα (treacherous twins), ψευδή ζεύγη (false
pairs), ψευδοδιαφανείς λέξεις (deceptive words), ψευδοδιαγλωσσικά ομότυπα και
ψευδοφίλιες λέξεις (Broz, 2008: 200)
Το φαινόμενο της ψευδοφιλίας μπορεί να μελετηθεί σε δυο διαφορετικά επίπεδα, το
ενδογλωσσικό και το διαγλωσσικό. Ο Koessler, ήδη από το 1928, έκανε λόγο για
ψευδόφιλες μονάδες στο εσωτερικό μιας γλώσσας, που οφείλονται στην φυσική εξέλιξή
της με την πάροδο του χρόνου· άλλωστε, σημαντικές αλλαγές γίνονται συνέχεια με νέες
έννοιες να προστίθενται σε ένα λεξικό τεμάχιο και άλλες να αποκλείονται λόγω μη
συχνής ή περιφερειακής χρήσης τους. Η ψευδοφιλία σε διαγλωσσικό επίπεδο έχει
μελετηθεί εκτενέστερα και είναι αυτή που θα μας απασχολήσει στην παρούσα μελέτη.
Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Βλέτση (2009), όταν μία λεξική μονάδα
εισέρχεται σε ένα νέο γλωσσικό περιβάλλον είναι πιθανό να διατηρήσει κάποιες από τις
αρχικές της σημασίες όμως ενδέχεται να αναπτύξει και νέες που απουσιάζουν από τον
αρχικό όρο. Συχνά, μάλιστα, ομιλητές οι οποίοι γνωρίζουν παραπάνω της μίας γλώσσας
συγχέουν μία λέξη της δεύτερης γλώσσας τους με μία της μητρικής τους και θεωρώντας
τες ανάλογες τις χρησιμοποιούν με λανθασμένο τρόπο – τις περισσότερες φορές οι
συνέπειες εντοπίζονται στο σημασιολογικό κομμάτι. Έτσι, προκύπτουν λέξεις
παρεμφερείς ως προς τη μορφή και την προφορά, των οποίων όμως το νόημα απέχει
άλλοτε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

1.2 Αιτίες εμφάνισης ψευδόφιλων λεξικών μονάδων
Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τις τέσσερις κύριες αιτίες στις οποίες οφείλεται η
εμφάνιση των ψευδόφιλων λεξικών μονάδων. Ξεκινώντας από το τυχαίο του φαινομένου
της ψευδοφιλίας, προχωρούμε στα λάθη και τις παρερμηνείες που λαμβάνουν χώρα κατά
την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας, και κλείνουμε με το ρόλο που διαδραματίζουν τόσο
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η ετυμολογική συγγένεια όσο και ο δανεισμός. Κοινό σημείο όλων η σημασιολογική
μεταβολή που οδηγεί φυσικά στην ψευδοφιλία.
1.2.1 Τυχαία διαγλωσσική μορφοφωνολογική ομοιότητα
Σε πολλές περιπτώσεις η γένεση των ψευδόφιλων λεξικών μονάδων αποτελεί απλή
σύμπτωση σε επίπεδο τόσο φωνηματικό όσο και γραφηματικό. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ελληνικού τόπι (είδος μπάλας) και του αγγλικού
topi ή topee (καπέλο στην Ινδική Χερσόνησο)(Α.Ε.Λ.Ψ.Μ., 2005:9). Οι δύο λέξεις
μοιάζουν σε μορφή και προφορά αλλά δεν μοιράζονται κοινή ετυμολογία και συνεπώς
δεν φέρουν και την ίδια ή παρόμοια σημασία.
1.2.2 Εκμάθηση ξένης γλώσσας
Η Λεονταρίδη (2008) υποστηρίζει ότι οι ομιλητές κατά τη διαδικασία εκμάθησης μίας
νέας γλώσσας συχνά ανατρέχουν στις αρχές που ισχύουν στην μητρική τους γλώσσα
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την δομή και λειτουργία της δεύτερης. Ωστόσο,
σύμφωνα με την Carroll (1992:94), πολλές φορές οι ανεπιθύμητες ομοιότητες μεταξύ των
γλωσσών που έρχονται σε επαφή οδηγούν σε εσφαλμένη χρήση των λέξεων και ακούσια
διαστρέβλωση του νοήματος. Φυσικό επακόλουθο η ανάπτυξη ψευδόφιλων μονάδων. Οι
Matthaioudakis και Patsala (2007:322-323), βέβαια, αναφέρουν ότι οι ψευδόφιλες
μονάδες είναι δυνατό να προκύψουν και σε προχωρημένα στάδια κατάκτησης της Γ2.
1.2.3 Ετυμολογική συγγένεια
Όταν δύο γλώσσες συνδέονται γενετικά – όπως η περίπτωση της ελληνικής και αγγλικής
που ανήκουν στην Ινδο-Ευρωπαική (ΙΕ) οικογένεια γλωσσών – η ετυμολογία από μόνη
της μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο της ψευδοφιλίας, χωρίς να εμπλέκεται
απαραίτητα το φαινόμενο του δανεισμού (Α.Ε.Λ.Ψ.Μ., 2005:9). Δεν είναι λοιπόν
απίθανο να εντοπίσουμε λέξεις που, ενώ ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια, η
σημασία τους ακολούθησε διαφορετική πορεία μέσα στους αιώνες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν το ελληνικό νέος και το αγγλικό new τα οποία ανήκουν στην ΙΕ
οικογένεια γλωσσών, αλλά η πρώτη είναι άμεσος απόγονος της αρχαίας ελληνικής ενώ,
η δεύτερη προέρχεται από το αρχαίο αγγλικό niwe, neowe που ανάγεται στην γερμανική
ομάδα ΙΕ γλωσσών (Α.Ε.Λ.Ψ.Μ., 2005:9).
1.2.4 Γλωσσικός δανεισμός
Η McMahon (2005:285) αναφέρει ότι, σε συνθήκες γλωσσικής επαφής, στοιχεία από μία
γλώσσα μπορεί να μεταβιβαστούν σε μία άλλη. Τα τεμάχια που επηρεάζονται από το
δανεισμό ονομάζονται δάνεια και οι γλώσσες που συμμετέχουν στη διεργασία
χαρακτηρίζονται ανάλογα με το ρόλο τους γλώσσα πηγή (Γ1) και γλώσσα στόχος (Γ2). Ο
Παπαναστασίου (2014), βάσει του τόπου προέλευσης της λέξης, διακρίνει τον γλωσσικό
δανεισμό σε εσωτερικό και εξωτερικό, η συγκεκριμένη μελέτη, βέβαια, επικρεντρώνεται
στον δεύτερο και πιο συγκεκριμένα στο φαινόμενο του εξωτερικού λεξικού δανεισμού,
εστιάζοντας στα λεξικά δάνεια που αποτελούν ψευδόφιλες μονάδες.
Οι Fromkin και Rodman (1978) αναφέρουν σχετικά με το λεξικό δανεισμό οτι μία
γλώσσα προσθέτει στο λεξικό της απόθεμα λέξη άλλης γλώσσας, ενώ ο Campbell
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(2004:63) συμπληρώνει λέγοντας ότι η λέξη μετά την ένταξή της στο νέο γλωσσικό
σύστημα αποτελεί πια αναπόσπαστο κομμάτι του λεξιλογίου του. Πολλές φορές, βέβαια,
η δάνεια λέξη ενδέχεται να παρουσιάσει κάποιες σημασιολογικές αποκλίσεις από τη
λέξη πηγή. Ο Urban (2014) αναγνωρίζει δύο είδη λεξικής σημασιολογικής μεταβολής:
τη διεύρυνση και τη συρρίκνωση. Στην πρώτη περίπτωση, ο δάνειος όρος φέρει
περισσότερες έννοιες από τον αντίστοιχο αρχικό στην γλώσσα πηγή, ενώ στη δεύτερη, η
λέξη περιορίζει το εύρος των σημασιών της (Campbell, 2004). Συνοψίζοντας, μία λέξη
περνώντας σε ένα νέο γλωσσικό περιβάλλον είναι πιθανό να διατηρήσει μέρος του
αρχικού της νοήματος, να αποκτήσει περαιτέρω σημασίες ή ακόμα και να περιορίσει τις
αναφορές της (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Βλέτση, 2009). Οι συγκεκριμένες συνθήκες
ευνοούν την δημιουργία ψευδόφιλων λεξικών μονάδων.

1.3 Ταξινόμηση ψευδόφιλων λεξικών μονάδων
Σύμφωνα με τη Λεονταρίδη (2009), παρατηρείται μεγάλη ποικιλία σχετικά με την
κατηγοριοποίηση των παραδειγμάτων των ψευδόφιλων λεξικών μονάδων. Εντούτοις, οι
περισσότεροι μελετητές συγκλίνουν στην βασική κατηγοριοποίησή τους σε τυχαίες και
σημασιολογικές. Τυχαίες καλούνται εκείνες οι λέξεις που, μολονότι δεν μοιράζονται την
ίδια ετυμολογική προέλευση, έχουν την ίδια μορφή αλλά διαφορετική σημασία· ενώ
σημασιολογικές οι λέξεις με ίδια ετυμολογία και ίδια ή παρόμοια μορφή, αλλά
αποκλίνουσα σημασιολογία. Εστιάζοντας στις δεύτερες, η διαφοροποίηση στη σημασία
ενδέχεται να είναι μερική ή πλήρης και έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση, συρρίκνωση
ή αλλαγή της από την αρχική στη γλώσσα προέλευσης. Χαρακτηριστικό παραδείγμα
πλήρους σημασιολογικής απόκλισης αποτελεί το ζεύγος italic-ιταλικός το οποίο
αναπαρίσταται από δύο ξεχωριστούς κύκλους, ενδεικτικούς της απόλυτης
σημασιολογικής απόκλισης των δύο λέξεων· ενώ το ζεύγος physical-φυσικός αποτελεί
χαρακτηριστική περίπτωση μερικής σημασιολογικής απόκλισης και αναπαρίσταται με
δυο τεμνόμενους κύκλους.
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Αγγλικά
ITALIC
Do not use italics,
underlining or bold to
emphasize keywords.
«Μην χρησιμοποιείς την
πλαγιογραφή, την έντονη
γραφή ή την υπογράμμιση για να δώσεις έμφαση
- -κλειδιά»
στις λέξεις

Ελληνικ
ΙΤΑΛΙΚΟΣ
Ο Ιταλικός καφές είναι
πολύ βαρύς.
«Italian coffee is too
strong.
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1.4 Κατηγορίες σημασιολογικών ψευδόφιλων λεξικών μονάδων
Προσεγγίζοντας την ψευδοφιλία υπό το σημασιολογικό πρίσμα και έχοντας ως βάση την
παραπάνω διάκριση σε ψευδόφιλες μονάδες πλήρους και μερικής απόκλισης, θα
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προχωρήσουμε στην εξέταση των τεσσάρων σημασιολογικών κατηγοριών στις οποίες θα
βασιστεί η μελέτη μας. Η πρώτη περιλαμβάνει δάνειες λέξεις οι οποίες στη Γ2
παρουσιάζουν πλήρη σημασιολογική διαφοροποίηση από τις δομικά παρόμοιες στη Γ1.
Η δεύτερη περιλαμβάνει λέξεις οι οποίες εμφανίζονται να απαντούν σε περισσότερες
σημασίες στη Γ1 συγκριτικά με τη Γ2. Στον αντίποδα βρίσκεται η τρίτη όπου οι
ψευδόφιλες λέξεις καλύπτουν ευρύτερο φάσμα αναφορών στην Γ2 απ’ ότι στη Γ1, ενώ
στην τελευταία οι ψευδόφιλες λέξεις παρόλο που απαντούν σε κάποιες σημασίες
διαφορετικές στη μία και την άλλη γλώσσα, μοιράζονται, επίσης, κάποιες κοινές
σημασίες.

2. Έρευνα και Μεθοδολογία
Στην παρούσα εργασία επιχειρώ να κατατάξω τις ψευδόφιλες μονάδες στις τέσσερις
κατηγορίες, βάσει των σημασιολογικών τους χαρακτηριστικών, και έπειτα να τις
εξετάσω κατά ζεύγη λέξη-πηγή δάνεια-λέξη, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο βαθμό
σημασιολογικής σύγκλισης και απόκλισης που παρουσιάζουν μεταξύ τους. Σε αυτό το
σημείο είναι σημαντικό να αναφερθώ στα βήματα που ακολούθησα από τη συγκέντρωση
του προς μελέτη υλικού μέχρι και την επιλογή του τελικού δείγματος προς παρουσίαση.
Πρώτο βήμα ήταν ο εντοπισμός και η συγκέντρωση όλων των ψευδόφιλων ζευγών
που αποτελούν δάνειους όρους από την ελληνική. Το μοναδικό δίγλωσσο λεξικό
ψευδόφιλων μονάδων που είχα στη διάθεση μου ήταν το Α.Ε.Λ.Ψ.Μ. του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005). Αρχικά, ξεχώρισα και συγκέντρωσα 84
ψευδόφιλα ζεύγη συνολικά. Στη συνέχεια προχώρησα, αρχικά, σε ετυμολογικό έλεγχο
των μονάδων και έπειτα σε εύρεση όλων των σημασιών τους· εδώ χρησιμοποίησα τόσο
μονόγλωσσα όσο και δίγλωσσα λεξικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην συνέχεια,
κατέταξα τα ψευδόφιλα ζεύγη στις τέσσερις κατηγορίες και πραγματοποίησα την
καταληκτική επιλογή των λέξεων που θα εξέταζα παίρνοντας ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα τριών ζευγών για καθεμία από τις κατηγορίες. Έπειτα, παρέθεσα αναλυτικά τις
σημασίες της λέξης πηγής, της δάνειας λέξης, τα σημασιολογικά τους ισοδύναμα στην
μία και την άλλη γλώσσα και τις τυχόν κοινές τους σημασίες. Κριτήριο επιλογής των
ζευγών που μελέτησα ήταν ο βαθμός συχνότητας χρήσης και εμφάνισης των εν λόγω
λέξεων στον καθημερινό λόγο. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η
παρούσα έρευνα στηρίζει τα πορίσματά της στα δεδομένα αξιόπιστων σωμάτων
γλωσσικού υλικού για τις δύο γλώσσες υπό εξέταση.

3. Σημασιολογικές κατηγορίες ψευδόφιλων λεξικών μονάδων
3.1 Ά κατηγορία ψευδόφιλων λεξικών μονάδων: μορφολογική και
φωνολογική ομοιότητα, πλήρης σημασιολογική απόκλιση
Η πρώτη κατηγορία ψευδόφιλων λεξικών μονάδων εστιάζει το ενδιαφέρον της στα ζεύγη
δάνειων λέξεων και λέξεων πηγών οι οποίες, παρά τις μορφολογικές και φωνολογικές
τους ομοιότητες, παρουσιάζουν μεταξύ τους πλήρη σημασιολογική διαφοροποίηση.
Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η σημασία που καταλήγει να έχει η λέξη στη γλώσσα
στόχο καθώς και η σημασιολογική σύγκλιση ή απόκλιση από την λέξη πηγή μπορεί να
είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων όπως οι διαφορετικές γλωσσικές ανάγκες της
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νέας γλωσσικής κοινότητας, το πέρασμα της λέξης στην άλλη γλώσσα με λανθασμένη
σημασία, είτε, ακόμα, και η μεταβολή των σημασιών της με το πέρασμα των αιώνων.
autopsy/αυτοψία
Η λέξη αυτοψία έχει τη ρίζα της στην αρχαία ελληνική. Ο συνδυασμός της οριστικής
αντωνυμίας αὐτός με το ουσιαστικό ὄψις έδωσε, στην ελληνιστική κοινή, το σύνθετο
αὐτοψία το οποίο πέρασε αυτούσιο στην κοινή ελληνική και από εκεί στην αγγλική
(autopsy). Η καταγωγή, λοιπόν, του δανείου εξηγεί την μορφολογική και φωνολογική
ομοιότητα που παρουσιάζει με την λέξη πηγή, ωστόσο θα δούμε ότι σε σημασιολογικό
επίπεδο απέχουν σημαντικά.
Ας εξετάσουμε όμως την κάθε λέξη ξεχωριστά. Ξεκινώντας από το αγγλικό autopsy,
θα διαπιστώσουμε και μέσα από παραδείγματα ότι φέρει εντελώς διαφορετική σημασία
από το ελληνικό αυτοψία, καθώς, μεταφράζεται πάντα ως ιατροδικαστική εξέταση,
νεκροψία.
(1)

We haven't got the autopsy, sir, so I've no idea when the girl died, yet.
‘Δεν έχουμε τη νεκροψία, κύριε, συνεπώς δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε πέθανε
το κορίτσι.’
(B.N.C.)

Στην αγγλική, η σημασία του ουσιαστικού autopsy μπορεί να αποδοθεί εξίσου
ικανοποιητικά και από τη φράση post-mortem examination. Ενδεικτικό είναι το
παράδειγμα που ακολουθεί.
(2)

The body was removed from the scene by ambulance to Waterford Regional
Hospital where a post mortem examination/autopsy was carried out later.
‘Η σωρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τον τόπο του συμβάντος στο
νοσοκομείο Waterford Regional, όπου και έγινε αργότερα η νεκροψία.’
(Webdante.com, n.d.)

Συνεχίζοντας με τις σημασίες της λέξης πηγής, η αυτοψία αποτελεί νομικό όρο και
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε θεματικές που σχετίζονται με τον κλάδο της
Νομικής. Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2008), πρόκειται για μια «άμεση αυτοπρόσωπη
εξέταση σημαντικών καταστάσεων (τόπος, αντικείμενα, πρόσωπα) για μια δίκη,
προκειμένου να αποκτηθεί άμεση αντίληψη της κατάστασης για το σχηματισμό
δικανικής πεποίθησης».
(3)

Συνεργείο της Πολεοδομίας διενήργησε αυτοψία στα σπίτια των
σεισμοπλήκτων, εξετάζοντας την καταλληλότητα τους.
(Μπαμπινιώτης, 2008)

Βέβαια, πολλές φορές η λέξη αυτοψία χρησιμοποιείται και μεταφορικά για να δηλώσει
απλώς ότι κάποιος έχει προσωπική αντίληψη μιας κατάστασης. Ενδεικτικό είναι το
ακόλουθο παράδειγμα.
(4) Στα θετικά της έκδοσης είναι ότι τα κείμενα έχουν την αμεσότητα της πρόσφατης
αυτοψίας των συγγραφέων στους τόπους που περιγράφονται και ερμηνεύονται
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συνοπτικά λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των πιο πρόσφατων ερευνών.
(ΠΥΛΗ)
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα autopsy
και αυτοψία παρουσιάζουν κάποια αδιαφάνεια ως προς τη μετάφρασή τους και ενδέχεται
να παραπλανήσουν.
(5) Τον βρήκαν στις 5.30 τα ξημερώματα νεκρό στην τουαλέτα. Ειδοποιήθηκε
ιατροδικαστής, ο οποίος από την αυτοψία απέδωσε τον θάνατό του σε
αυτοκτονία.
(ΠΥΛΗ)
Εξετάζοντας το παραπάνω παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι στο συγκεκριμένο
περικείμενο θα ταίριαζαν νοηματικά και οι δύο λέξεις, γεγονός που θα προκαλούσε
σύγχυση σε όποιον καλούνταν να το μεταφράσει. Επομένως, είναι σημαντικό να
εξετάζουμε όλα τα δεδομένα προτού προβούμε σε κάποια μετάφραση ή συμπέρασμα.
Όσον αφορά την απόδοση της αυτοψίας στα αγγλικά, απαντάται από τις αγγλικές
λέξεις examination και inspection, τα οποία έχουν τη σημασία της εξέτασης και του
ελέγχου-εξέτασης, αντίστοιχα. Και οι δυο όροι προσδιορίζονται επιπλέον από επίθετα
όπως visual, close, detailed τα οποία εξειδικεύουν τη σημασία τους και επιτρέπουν την
παρουσία τους σε περιβάλλοντα με συγκεκριμένο περικείμενο. Ενδεικτικά είναι τα
παρακάτω παραδείγματα.
(6) (α) The crime scene examination and subsequent search should be done in careful
and methodical manner.
‘Η αυτοψία στο τόπο του εγκλήματος καθώς και η συνεπακόλουθη έρευνα
πρέπει να γίνονται προσεκτικά και μεθοδικά.’
(H.W. "Rus" Ruslander, χ.χ)
(β) The investigator carried-out a visual inspection of the Le Parc II apartment
building where Nisman’s body was found on January 18.
‘Ο αστυνομικός ερευνητής πραγματοποίησε αυτοψία στο διαμέρισμα του Le
Parc II όπου βρέθηκε το πτώμα του Νίσμαν στις 18 Ιανουρίου.
(Herald staff with DyN, 2015)
Επιπροσθέτως, τα search, investigation, (criminal) inquiry και inquest, φέρουν τη
σημασία της έρευνας ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, περικλείουν και την έννοια της
αυτοψίας.
(γ) Τhe Scene Examiner will conduct a meticulous search of the area to recover
the evidence which can prove or disprove if a crime has occurred.
‘Ο υπεύθυνος ερευνητής θα διεξάγει αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να
ανακαλύψει στοιχεία που πιστοποιούν ή όχι αν υπήρξε εγκληματική
δραστηριότητα.’
(http://www.spa.police.uk/forensic-services/150843/)
(δ) When the police arrived, the senior officers reported the matter to the RSPCA
who undertook an investigation.
‘Όταν έφτασε η αστυνομία, ο αξιωματικός έδωσε την αναφορά στο RSPCA
που προχώρησε σε αυτοψία.’
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(Webdante.com, n.d.)
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ζεύγος
autopsy/αυτοψία χαρακτηρίζεται από πλήρη σημασιολογική διαφοροποίηση. Άλλες
περιπτώσεις ψευδόφιλων ζευγων της Ά κατηγορίας είναι τα: empathy/εμπάθεια και
episodic/επεισοδιακός.

3.2 ΄Β κατηγορία ψευδόφιλων λεξικών μονάδων: ευρύτερο φάσμα
σημασιολογικών αναφορών για τη Γ1
Στη δεύτερη κατηγορία ψευδόφιλων λεξικών μονάδων, θα ασχοληθούμε με ζεύγη
δάνειων λέξεων και λέξεων πηγών όπου οι δάνειοι όροι εμφανίζουν περιορισμένο πεδίο
αναφοράς στη γλώσσα στόχο συγκριτικά με τις αντίστοιχες πηγές τους. H κατηγορία
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα ζεύγη που εξετάζουμε, εκτός από
σημασιολογικές αποκλίσεις, φέρουν εξίσου και ομοιότητες ως προς κάποια
περιβάλλοντα. Το γεγονός αυτό βέβαια ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση τόσο στον
γλωσσολόγο και τον μεταφραστή όσο και στο δάσκαλο και τον μαθητευόμενο.
ellipsis/έλλειψη
Η λέξη πηγή εντοπίζεται ήδη στη κλασική εποχή, σε έργα του Πλάτωνα, όπου
αποτελούσε σύνθετο όρο με πρώτο συνθετικό την πρόθεση εν και δεύτερο το ρήμα λείπω
(Μπαμπινιώτης, 2011). Ωστόσο, η χρήση της λέξης ως ειδικός όρος, στην επιστήμη της
Γλωσσολογίας και της Γεωμετρίας, μαρτυράται κατά την ελληνιστική περίοδο, και με
αυτή την μορφή και σημασία πέρασε στην αγγλική γλώσσα, γύρω στα 1560
(Etymonline.com, n.d.). Το γεγονός αυτό μας δίνει μια ιδέα σχετικά με το λόγο για τον
οποίο, στην ελληνική η λέξη χρησιμοποιείται με περισσότερες σημασίες από ότι στην
αγγλική. Θα δούμε άλλωστε και στη συνέχεια ότι η λέξη πηγή παρουσιάζει μεγαλύτερη
πολυσημία από την δάνεια λέξη, οι σημασίες της οποίας περιορίζονται μόνο στους
επιστημονικούς κλάδους της Γλωσσολογίας και της Γεωμετρίας.
Παίρνοντας όμως τα πράγματα από την αρχή, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι
δύο λέξεις μοιράζονται μια κοινή σημασία, εκείνη του ελλειπτικού λόγου.
(7) Typically, we find ellipsis occurring in exchanges like this: Are you going to the
theatre tonight? No. Tomorrow.
‘Τυπικά συναντούμε την έλλειψη (ελλειπτικό λόγο) σε στιχομυθίες όπως αυτή:
Θα πας στο θέατρο απόψε; Όχι. Αύριο.’
(B.N.C.)
Το αγγλικό δάνειο ellipsis έχει περιορισμένο πεδίο αναφοράς συγκριτικά με την ελληνική
πηγή έλλειψη, καθώς, εκτός από την παραπάνω σημασία, απαντά επιπλέον μόνο σε άλλη
μία, τα αποσιωπητικά. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα δύο φράσεις που
αποδίδουν την ίδια σημασία – αν και με αρκετά μικρότερη συχνότητα – το a series of
dots και το three full stops. Ας εξετάσουμε τα παραδείγματα.
(8) (α) Editorial omissions in quotations must be indicated by an ellipsis in square
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brackets: [...].
‘Οι συντακτικές παραλείψεις μέσα σε παρενθέσεις πρέπει να επισημαίνονται
με αποσιωπητικά εντός αγκυλών: […].’
(Webdante.com, n.d.)
(β) If you leave words out from a passage, you should indicate the omission by
the use of three points known as ellipsis.
‘Αν αφήσεις κάποια λόγια εκτός κειμένου, θα πρέπει να δηλώσεις την
παράλειψη με τη χρήση τριών σημείων γνωστά ως αποσιωπητικά.’
(Α.Ε.Λ.Ψ.Μ., 2005)
Στο πρώτο παράδειγμα, οι φράσεις a series of dots και three full stops θα μπορούσαν να
αντικαταστήσουν το ellipsis όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με το δεύτερο. Οι εν λόγω
φράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη επίσημα περιβάλλοντα όμως για πιο
επίσημο λόγο χρησιμοποιούμε πάντα το ellipsis το οποίο αποτελεί και γλωσσολογικό
όρο. Στην ελληνική, τα αποσιωπητικά μπορούν να αποδοθούν και από τη φράση
ελλειπτική γραφή η οποία, μολονότι ανήκει στο επίσημο λεξιλόγιο, δεν είναι τόσο
εύχρηστη και δεν προτιμάται συνήθως από τον ομιλητή.
Περνώντας τώρα στην λέξη πηγή, θα εξετάσουμε τις δύο επιπλέον σημασίες που την
καθιστούν πολύσημη λέξη στα ελληνικά ενώ θα δούμε ότι στα αγγλικά οι εν λόγω
σημασίες αποδίδονται από άλλες λέξεις και όχι το ellipsis. Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη
(2008), η δεύτερη σημασία της λέξης πηγής απαντά σε μία κατάσταση κατά την οποία
δεν υπάρχει κάποιος ή κάτι. Η ανυπαρξία και η απουσία, όροι συνώνυμοι, θα μπορούσαν
επίσης να σταθούν σε προτάσεις στη θέση της έλλειψης.
(9) (α) Μία από τις χειρουργικές μονάδες του Ιπποκρατείου χρειάστηκε να
"σφραγιστεί" λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.
‘One of the Οperation Rooms of Hippocration Hospital was needed to be
closed due to lack/shortage/scarcity of anesthesiologists.’
(ΠΥΛΗ)
(β) Η άρνηση, η σιωπή, η αναβολή, η έλλειψη σεβασμού γεννούν προβλήματα
που συσσωρεύονται και, όταν δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα, οδηγούν τους
εφήβους σε παραπτωματική συμπεριφορά.
‘The denial, silence, postponement, lack/absence of respect give birth to
problems which are gathered and, if not faced on time, lead the adolescents
to misconduct behavior.’
(ΠΥΛΗ)
Στα παραπάνω παραδείγματα παρατηρούμε ότι δεν ταιριάζουν όλες οι αγγλικές λέξεις
που φέρουν τη σημασία της έλλειψης (απουσία) στα ίδια περιβάλλοντα. Πιο
συγκεκριμένα, συναντούμε πιο εύκολα τα shortage και scarcity σε προτάσεις όπου η
έλλειψη έχει να κάνει με πράγματα ή πρόσωπα, εκτός της περίπτωσης που το scarcity
φέρει την έννοια της λιτότητας (economic scarcity). Το absence, έχοντας κυριώς τη
σημασία της απουσίας, το βρίσκουμε πιο εύκολα σε περιβάλλοντα όπου η έλλειψη
σχετίζεται με πιο γενικές έννοιες όπως ψυχραιμία και σεβασμός. Τέλος, βλέπουμε ότι το
lack μπορεί να σταθεί και στις δύο περιπτώσεις ισάξια.
Η τρίτη σημασία της έλλειψης, κατά τον Μπαμπινιώτη (2008), είναι η ατέλεια,
ελάττωμα. Βρίσκεται συνήθως στον πληθυντικό αριθμό (ελλείψεις) και έχει μία πιο
μεταφορική χροιά. Στην αγγλική αποδίδεται με τα imperfection, defect, shortcomings,
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deficiencies και shortages.
(10) (α) Προσπάθησε να συμπληρώσει τις ελλείψεις του στα Μαθηματικά.
‘He tried to remedy his deficiencies/shortcomings/shortages at Maths.’
(Τριανταφυλλίδης, 1998)
(β) Το σπίτι έχει ακόμα κάποιες ελλείψεις.
‘The house still has some deficiencies/shortcomings/defects/imperfections.’
(Τριανταφυλλίδης, 1998)
Και εδώ οι λέξεις ατέλεια και ελάττωμα, επίσης στον πληθυντικό, αποδίδουν το ίδιο νόημα
με το ελλείψεις και θα μπορούσαμε να τις βρούμε στα ίδια περιβάλλοντα.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στον
ομώνυμο όρο ellipse/έλλειψη ο οποίος συναντάται, και στις δύο γλώσσες, στον κλάδο της
Γεωμετρίας. Πρόκειται για την «κλειστή καμπύλη γραμμή που χαρακτηρίζεται από το
σταθερό άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου της από δύο σταθερά σημεία που
ονομάζονται εστίες» (Hornby & Turnbull, 2010) (Τριανταφυλλίδης, 1998). Το
παράδειγμα θα μας δείξει ότι, πράγματι, η σημασία αυτού του ζεύγους δάνειας λέξης και
λέξης πηγής ταυτίζεται σε ελληνικά και αγγλικά.
(11) Στο ηλιακό σύστημα οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον ήλιο είναι ελλείψεις.
‘Ellipses in the solar system are the orbits of the planets around the sun’
(Τριανταφυλλίδης, 1998)
Όλα τα παραπάνω σχετικά με το ζεύγος ellipsis, ellispse/έλλειψη1, έλλειψη 2, μας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, πράγματι, η λέξη πηγή έχει πολύσημο χαρακτήρα σε
αντίθεση με τη δάνεια λέξη. Αποδείξαμε και μέσα από παραδείγματα, και στις δύο
γλώσσες, ότι οι επιπλέον σημασίες που απαντώνται από την έλλειψη, στην αγγλική
αποδίδονται από άλλα αγγλικά σημασιολογικά ισοδύναμα και όχι από το ellipsis που
εξετάζουμε. Άλλες περιπτώσεις ψευδόφιλων ζευγών της ΄Β κατηγορίας είναι τα:
diathesis/διάθεση και diploma/δίπλωμα.

3.3 ΄Γ κατηγορία ψευδόφιλων λεξικών μονάδων: ευρύτερο φάσμα
σημασιολογικών αναφορών για τη Γ2.
Στην τρίτη κατηγορία μελετούμε ψευδόφιλες λεξικές μονάδες, όπου οι δάνειοι όροι, αυτή
τη φορά, καλύπτουν ευρύτερο φάσμα αναφορών στη γλώσσα στόχο συγκριτικά με τη
γλώσσα πηγή. Και σε αυτή την κατηγορία οι ομοιότητες που παρουσιάζουν οι
ψευδόφιλες λέξεις μεταξύ τους σε κάποια περιβάλλοντα, δυσχεραίνουν το τοπίο.

therapy/θεραπεία
Το ζεύγος ψευδόφιλων μονάδων, therapy/θεραπεία, αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση
της ΄Γ κατηγορίας. Ρίχνοντας μια ματιά στην ετυμολογία της λέξης πηγής
πληροφορούμαστε ότι αρχικά είχε τη σημασία της υπηρεσίας, φροντίδας – ιδιαίτερα της

Ψευδόφιλες λεξικές μονάδες: εξέταση δάνειων όρων από την Ελληνική στην Αγγλική | 223

ιατρικής – αλλά αναφερόταν και σε κάθε είδους υπηρεσία γενικότερα (πχ άρχοντα, θεό).
Βέβαια σήμερα, η σημασία της λέξης έχει συρρικνωθεί ως ένα βαθμό, καθώς
περιορίζεται μόνο στην ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με το Etymonline.com, το δάνειο
therapy πέρασε στην αγγλική, το 1846, μέσω της λατινικής η οποία είχε ήδη δανειστεί
τον όρο από τα ελληνικά. Φυσικά πέρασε μόνο με την σημασία της ιατρικής περίθαλψης
αλλά, μπορούμε να πούμε ότι επεκτάθηκε ως ένα βαθμό, καλύπτοντας και δύο περαιτέρω
σημασίες, σχετικές πάντα με την ήδη υπάρχουσα.
Δάνεια λέξη και λέξη πηγή μοιράζονται δυο κοινές σημασίες, μια κυριολεκτική και
μια μεταφορική. Σύμφωνα με τους Τριανταφυλλίδη (1998) και Hornby και Turnbull
(2010) η πρώτη αποδίδει κάθε μέσο που χρησιμοποιεί η ιατρική επιστήμη με σκοπό την
αποκατάσταση της υγείας.
(12) (α) Η πραγματικότητα είναι πως έχουμε στη διάθεσή μας ολοένα και
περισσότερες θεραπείες, οι οποίες επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν με τον
καρκίνο, να μην πεθαίνουν ή τουλάχιστον να πεθαίνουν πολύ αργότερα.
‘The truth is that we have at our disposal an increasing number of therapies,
which can give patients the opportunity to live along with the cancer, do not
die or at least die a lot later.’
(ΠΥΛΗ)
(β) He is now in therapy five days a week to try to strengthen his crushed
muscles so he can walk again.
‘Αυτός κάνει τώρα θεραπεία πέντε μέρες τη βδομάδα προσπαθώντας να
δυναμώσει τους πληγωμένους μύες του προκειμένου να ξαναπερπατήσει.
(Webdante.com, n.d.)
Παρατηρώντας το παράδειγμα 12(α), θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θεραπείες μπορεί
να αποδωθεί από τα αγγλικά cures και treatments χωρίς όμως αυτό μειώνει το
σημασιολογικό βάρος του therapies. Δεν ισχύει το ίδιο και για το 12(β) γιατί πρόκειται
για παγιωμένη έκφραση (in therapy) και δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί.
Η δεύτερη σημασία, τώρα, χρησιμοποιείται με μεταφορική χροιά και αποδίδει την
διόρθωση μιας ανωμαλίας, βλάβης, σφάλματος. Ας εξετάσουμε όμως το παράδειγμα που
ακολουθεί.
(13) H κοινωνική αποσύνθεση έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε το κακό δεν
επιδέχεται θεραπεία.
‘The social disintegration has reached such a level that it leaves no
room for therapy.’
(ΠΥΛΗ)
Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν λέξεις, και στις δυο γλώσσες, που θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν σαν σημασιολογικά ισοδύναμα. Για τα αγγλικά, οι λέξεις είναι τα cure
και remedy ενώ για τα ελληνικά τα γιατρειά και ίσως το βελτίωση (για το 13)· αν και δεν
έχει άμεση σημασιολογική σχέση με τη λέξη που εξετάζουμε, αποδίδει ικανοποιητικά το
νόημα της πρότασης.
Εστιάζοντας τώρα στη δάνεια λέξη, θα διαπιστώσουμε και μέσα από παραδείγματα
ότι χρησιμοποιείται με μία επιπρόσθετη σημασία, που σίγουρα δεν συναντούμε στα
ελληνικά με τη λέξη πηγή, αλλά και με μία άλλη που χρησιμοποιείται μεταφορικά.
Αναφορικά με την πρώτη, το therapy αποδίδει την ψυχοθεραπεία χωρίς όμως να
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χρειάζεται να δηλωθεί περαιτέρω το είδος της θεραπείας. Αντίθετα, ο όρος θεραπεία
αναφέρεται γενικά σε κάθε είδους θεραπεία, διαφορετικά, η επεξήγηση γίνεται με τρόπο
περιφραστικό.
(14) She has decided it’s cheaper to perform standup than go into therapy.
‘Εκείνη αποφάσισε ότι είναι φθηνότερο να κάνει standup από το να πάει στον
ψυχολόγο/κάνει ψυχοθεραπεία.’
(Webdante.com, n.d.)
Το ερώτημα που πιθανώς γεννάται σε αυτή την περίπτωση είναι, πώς ξεχωρίζουμε το
therapy (ψυχοθεραπεία) από το therapy (γενική έννοια). Η απάντηση βρίσκεται στα
συμφραζόμενα. Άλλωστε, το therapy (ψυχοθεραπεία) χρησιμοποιείται κατά κόρον στον
καθημερινό λόγο. Ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει εξίσου ο όρος psychotherapy αλλά τον
συναντούμε συνήθως είτε σε πιο επίσημα περιβάλλοντα (βλ.15(α)) είτε όταν καθίσταται
αναγκαίο να ξεχωρίσουμε στο λόγο την ψυχοθεραπεία από κάποιου άλλου είδους
θεραπεία ή όταν θέλουμε απλώς να δώσουμε έμφαση (βλ.15(β, γ)). Ας ελέγξουμε τα
παρακάτω παραδείγματα.
(15) (α) The course offers post-qualification training in the theory and practice of
cognitive psychotherapy.
‘Το μάθημα προσφέρει μετεκπαίδευση τόσο στο θεωρητικό όσο και το
πρακτικό κομμάτι της γνωστικής ψυχοθεραπείας.’
(Webdante.com, n.d.)
(β) I explored psychotherapy and art therapy and my work became more
personal, symbolic, and dare I say it, more abstract.
‘Έκανα ψυχοθεραπεία και θεραπεία τέχνης και η δουλεία μου απέκτησε
ένα πιο προσωπικό, συμβολικό χαρακτήρα και τολμώ να πω έγινε πιο
αφηρημένη.’
(Webdante.com, n.d.)
(γ) There is also an interesting interlude on the position of hypnotherapy
amongst other psychotherapies.
‘Υπάρχει επίσης μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση σχετικά με το ρόλο της
υπνοθεραπείας σε σύγκριση με άλλες ψυχολογικές μεθόδους.’
(Webdante.com, n.d.)
Τέλος, το therapy χρησιμοποιείται μεταφορικά και με τη σημασία της χαλάρωσης.
(16) Cooking became a kind of therapy which he really enjoyed.
‘Η μαγειρική έγινε ένα είδος χαλάρωσης/θεραπείας το οποίο απολάμβανε
πραγματικά.’
(Α.Ε.Λ.Ψ.Μ., 2005)
Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, συναντάται και στον καθημερινό λόγο της ελληνικής,
παρόλο που δεν είναι καταγεγραμμένο στα λεξικά με αυτή τη μορφή.
Συνοψίζοντας, το ζεύγος therapy/θεραπεία μολονότι φέρει αρκετές ομοιότητες και σε
σημασιολογικό επίπεδό, και πάλι η δάνεια λέξη απάντα σε περισσότερα περιβάλλοντα
στην αγγλική. Άλλες περιπτώσεις ψευδόφιλων ζευγών της ΄Γ κατηγορίας είναι τα:
diagnostic/διαγνωστικός, school/σχολέιο.
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3.4 ΄Δ κατηγορία ψευδόφιλων λεξικών μονάδων: ισάριθμές σημασίες
για Γ1 και
Γ2
Η τέταρτη κατηγορία μελετά ψευδόφιλα ζεύγη τα οποία ενδέχεται να μοιράζονται
κάποιες κοινές σημασίες αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους φέρουν διαφορετικές
σημασίες στη μια και την άλλη γλώσσα. Οι λέξεις, εδώ, κινούνται γύρω από ένα βασικό
σημασιολογικό πυρήνα ο οποίος εντοπίζεται στις πρώτες χρήσεις της λέξης στη γλώσσα
πηγή καθώς και στις σημασίες με τις οποίες πέρασε στη γλώσσα στόχο. Με δεδομένο ότι
οι λέξεις αποτελούν προιόντα της ανθρώπινης νόησης και πλάθονται ανάλογα με τις
ανάγκες της εκάστοτε γλωσσικής κοινότητας, λέξεις που απευθύνονται σε διαφορετικά
γλωσσικά συστήματα, έστω και αν έχουν τη σχέση δανείου-πηγής, είναι πιθανό να
διευρύνουν ή να συρρικνώσουν τις σημασίες τους με αποτέλεσμα να αποκλίνουν
σημασιολογικά η μια από την άλλη.
analyze/αναλύω
Το ρήμα αναλύω αποτελούσε σύνθετο όρο με πρώτο συστατικό το ἀνά και δεύτερο το
ρήμα λύω. Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2011), αρχικά σήμαινε λύνω, ξεδένω και
κατόπιν διαλύω, απαλλάσσω, πεθαίνω. Αργότερα, βάσει των προηγούμενων σημασιών,
η έννοια επεκτάθηκε σε διαλύω σε επιμέρους συστατικά και με αυτή τη σημασία την
συναντούμε και στην περίφημη λογική του Αριστοτέλη. Στην αγγλική, πέρασε πρώτο το
ουσιαστικό analysis, μέσω της λατινικής γλώσσας, και γύρω στα 1600, το ρήμα.
Αρχικά θα εξετάσουμε τις δυο κοινές σημασίες του ψευδόφιλου ζεύγους. Σύμφωνα
με τους Τριανταφυλλίδη (1998) και Hornby και Turnbull (2010), τα analyze/αναλύω
φέρουν τη σημασία του εξετάζω κάτι προσεκτικά με την έννοια ότι «διακρίνω τα στοιχεία
που συνθέτουν μια κατάσταση, φαινόμενο ή προιόν της σκέψης για να το κατανοήσω
καλύτερα ή να το μελετήσω». Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό.
(17) Now you need to analyze the results of the survey.
‘Τώρα χρειάζεται να αναλύσεις τα αποτελέσματα της έρευνας.’
(Webdante.com, n.d.)
Βέβαια, στο παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εξίσου
ικανοποιητικά και τα σημασιολογικά ισοδύναμα των analyze/αναλύω· τα examine,
dissect, investigate, study για τα αγγλικά, και τα εξετάζω, μελετώ για τα ελληνικά.
Προχωρώντας στη δεύτερη κοινή σημασία του ψευδόφιλου ζεύγους, σύμφωνα με το
Webdante.com και τον Τριανταφυλλίδη (1998), οι δυο λέξεις χρησιμοποιούνται και με
τη σημασία του «χωρίζω κάτι στα στοιχεία που το αποτελούν προκειμένου να μελετήσω
τη σύσταση τους». Και σε αυτή την περίπτωση τα examine και εξετάζω λειτουργούν ως
σημασιολογικά ισοδύναμα.
(18) Apparently, a Polish scientist analyzed a meteorite and gave its composition.
‘Όπως φαίνεται, ένας Πολωνός επιστήμονας ανέλυσε ένα μετεωρίτη και έδωσε
τη σύσταση του.’
(Webdante.com, n.d.)
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Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, τόσο η δάνεια λέξη όσο και η λέξη πηγή φέρουν και
κάποιες επιπλέον σημασίες στην γλώσσα στόχο και στη γλώσσα πηγή αντίστοιχα, οι
οποίες δεν απαντώνται από την άλλη περίπτωση. Ξεκινώντας από το δάνειο analyze,
πληροφορούμαστε από τις Hornby και Turnbull (2010), ότι έχει τη σημασία του
ψυχαναλύω, όρος που, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2011), άρχισε να χρησιμοποιείται
στον τομέα της ψυχανάλυσης τον 19ο αιώνα. Μολονότι, στην ελληνική δεν απαντάται με
αυτή τη σημασία, υπάρχει η φράση σε τελική ανάλυση που παραπέμπει σε αυτή, και
αποτελεί μεταφραστικό δάνειο του γαλλικού en derniere analyse.
(19) What right did he have to analyze me? He didn't even know me!
‘Με ποιο δικαίωμα μου έκανε ψυχανάλυση; Ούτε καν με ήξερε!’
(Webdante.com, n.d.)
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Α.Ε.Λ.Ψ.Μ. (2005), σε κάποιες περιπτώσεις το analyze
χρησιμοποιείται και με τη σημασία του διακρίνω, διαχωρίζω.
(20) (α) They analyzed the reasons into three categories.
‘Διέκριναν τις αιτίες σε τρείς κατηγορίες.’
(Α.Ε.Λ.Ψ.Μ., 2005)
(β) The average number of employees (wherever employed) in the year, analyzed
into categories appropriate to the business.
‘Ο μέσος όρος των υπαλλήλων (σε όποιο πόστο) μέσα στη χρονιά
διαχωρισμένος σε κατηγορίες κατάλληλες για την επιχείρηση.’
(B.N.C.)
Το analyze στο παράδειγμα 19 θα μπορούσε φυσικά να αποδοθεί και από το
psychoanalyze ωστόσο, το δεύτερο χρησιμοποιείται σε πιο επίσημα περιβάλλοντα ενώ το
πρώτο το συναντούμε συχνότερα στον καθημερινό λόγο. Όσον αφορά το analyze (βλ.
20(α, β)), δεν χρησιμοποιείται συχνά με τη σημασία του διακρίνω/διαχωρίζω εκτός από
κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Στην αγγλική λοιπόν είναι ευρύτερη η χρήση του
αγγλικού divide από το δάνειο analyze.
Περνώντας στην εξέταση της λέξης πηγής, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2008), το
αναλύω χρησιμοποιείται και με τη σημασία του λιώνω δηλαδή μετατρέπω ένα στερεό
σώμα σε υγρό με θέρμανση ή με ανάμειξη του με άλλο υγρό. Ενδεικτικά είναι τα δύο
ακόλουθα παραδείγματα.
(21) (α) Αναλύουμε το βούτυρο στη φωτιά.
‘We melt the butter in the fire.’
(Τριανταφυλλίδης, 1998)
(β) Ανέλυσα τη ζάχαρη στο νερό.
‘I melted/diluted/dissolved the sugar into the water.’
Όπως παρατηρούμε, το δεύτερο παράδειγμα μπορεί να μεταφραστεί στα αγγλικά και με
τα dissolve και dilute. Τα δυο ρήματα, βέβαια, έχουν τη σημασία του διαλύω (κάτι) σε
υγρό και όχι του αναλύω, ωστόσο το 21(β) μπορεί να αποδοθεί και με τους δυο τρόπους
σε αντίθεση με το 21(α).
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Επιπλέον, σε κάποιες περιφράσεις της ελληνικής συναντούμε τον μεσοπαθητικό τύπο
της λέξης πηγής (αναλύομαι σε) ο οποίος έχει τη σημασία του «ξεσπώ σε ή ξεκινώ κάτι
με έντονο τρόπο» (Μπαμπινιώτης, 2008).
(22) Ο δημοσιογράφος συγκλονίστηκε από όσα άκουσε και φεύγοντας αναλύθηκε
σε λυγμούς.
‘The reporter was shocked by everything he had heard and when leaving he burst
into tears.
(“Έβαλε τα κλάματα Γερμανός
ρεπόρτερ στο Δίστομο», 2015)
Το analyze, λοιπόν, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως στα ελληνικά ωστόσο, υπάρχει
η αγγλική περίφραση burst into η οποία αποτελεί το μεταφραστικό ισοδύναμο του
αναλύομαι σε.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση μας, καταλήγουμε στο οτι o ρόλος των
μεταφραστικών ισοδύναμων λέξεων ή φράσεων είναι πολύ σημαντικός σε αυτή την
έρευνα, καθώς επιβεβαιώνει την ανάγκη της εκάστοτε γλώσσας να αποδώσει το νόημα
που δεν μπορεί να αποδοθεί από την ψευδόφιλη λεξική μονάδα. Άλλες περιπτώσεις
ψευδόφιλων ζευγών της ΄Δ κατηγορίας είναι τα: scene/σκηνή, scope/σκοπός.

4. Επίλογος
Λέξεις εύκολες, του καθημερινού λόγου, λέξεις που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τη
σημασία και τον τρόπο χρήσης τους μπορεί να είναι αυτές που θα μας μπερδέψουν
περισσότερο και θα δυσχεράνουν την επικοινωνία μας. Η μετάβαση μίας λέξης από ένα
γλωσσικό σύστημα σε ένα άλλο μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη σημασία της. Οι αλλαγές
αυτές, είτε μεγάλες είτε μικρές συμβαίνουν, καθώς η λέξη δεν ανήκει πια στη σφαίρα
επιρροής της δότριας γλώσσας, είναι πλέον κομμάτι μίας νέας γλώσσας και καλείται να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της νέας γλωσσικής κοινωνίας. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι θα παραμείνει αναλλοίωτη· ενδέχεται δηλαδή να υποστεί μεταβολές, είτε
αυτό σημαίνει συρρίκνωση, επέκταση είτε ακόμα και πλήρη σημασιολογική
διαφοροποίηση από τη λέξη πηγή. Επομένως, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι εκτός από
τις σημασίες μία λέξης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα περιβάλλοντα εμφάνισης της.
Μία διαγλωσσική μελέτη, όπως αυτή που συζητήσαμε, η οποία βασίζεται σε σώματα
κειμένων και των δυο γλωσσών εργασίας, μπορεί να ρίξει φως σε πιθανά λάθη και
παρερμηνείες των ομιλητών, ενώ δύναται να λειτουργήσει και σαν χρήσιμο εργαλείο,
αρχικά για την καθημερινή επικοινωνία και, δευτερευόντως για τους κλάδους της
γλωσσολογίας, μετάφρασης/διερμηνείας και φυσικά της διδακτικής. Σε ένα επόμενο
επίπεδο, η διαγλωσσική μελέτη θα μπορούσε να περιλαμβάνει και έρευνα πεδίου
βασισμένη στους φυσικούς ομιλητές της μίας και της άλλης γλώσσας εξέτασης. Ο
συνδυασμός των δύο θα δώσει συμπεράσματα που θα στοχοποιούν ακόμα πιο ξεκάθαρα
το πρόβλημα, συνεπώς θα διευκολύνει την αναζήτηση πιθανών λύσεων.
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O Παρακείμενος σε κείμενα διαμεσολαβημένης
επικοινωνίας: ποιόν ενεργείας και λειτουργία
Αλεξάνδρα Κωστελέτου & Κατερίνα Πορφύρη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Η παρούσα εργασία μελετά τη σχέση ποιού ενεργείας και Παρακειμένου της ΚΝΕ καθώς
και τη λειτουργία του Παρακειμένου στην αφήγηση, που έχει μελετηθεί ελάχιστα. Τα
δεδομένα αντλούνται από αφηγήσεις σε 7 ιστολόγια και 1 forum, κειμενικά περιβάλλοντα
που ανήκουν στη διαμεσολαβημένη επικοινωνία. Με βάση, λοιπόν, την κατηγοριοποίηση
του Vendler σχετικά με το ποιόν ενεργείας και την προσκηνιακή ή παρασκηνιακή
λειτουργία του Παρακειμένου στην αφήγηση προσπαθούμε να φωτίσουμε όψεις του
Παρακειμένου που ως τώρα είναι, θα λέγαμε, ασαφείς.
Διαπιστώνουμε, μέσα από τη σύγκριση με τον Ενεστώτα και τον Αόριστο, επίδραση του
Παρακειμένου στο ποιόν ενεργείας όσον αφορά την τελικότητα και τη διάρκεια και
εξετάζουμε συνάψεις του Παρακειμένου με το να καθώς και την ιδιαίτερη περίπτωση του
αφηγηματικού να με στόχο , τελικά, να συμβάλλουμε στην έρευνα σχετικά με τη φύση του
Παρακειμένου.

Λέξεις-κλειδιά: Παρακείμενος, αφήγηση, να, Ενεστώτας, Αόριστος

1. Εισαγωγή
Ο Παρακείμενος της Νέας Ελληνικής είναι ένα θέμα που έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα. Η
μελέτη αφορά τη σχέση του με τον Αόριστο και τον Ενεστώτα, καθώς και την ίδια τη
φύση του.
Στην έρευνά μας μελετάμε τον Παρακείμενο σε αφηγηματικά κείμενα γραπτού
μονολόγου και γραπτού διαλόγου με σκοπό να εξετάσουμε τη σχέση του με τον Αόριστο
και τον Ενεστώτα και τη λειτουργία του σε περιβάλλον αφήγησης.
Στην ενότητα 2 θα παρουσιάσουμε τα δεδομένα τα οποία θα αναλύσουμε. Στην
ενότητα 3 θα εξετάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασιζόμαστε για την ανάλυση.
Στην ενότητα 4 θα αναλύσουμε τα δεδομένα. Στην υποενότητα 4.1 θα παρουσιάσουμε τη
σύγκριση ανάμεσα στον Παρακείμενο και τον Αόριστο αναλύοντας τις περιπτώσεις
δραστηριοτήτων (4.1.1) και επιτεύξεων (4.1.2). Στην υποενότητα 4.2 θα παρουσιάσουμε
τη σύγκριση ανάμεσα στον Αφηγηματικό Παρακείμενο και τον Ενεστώτα. Στην
υποενότητα 4.3 θα εξετάσουμε τη σχέση του Παρακειμένου με το να σε εξαρτημένες
προτάσεις (4.3.1) και με το αφηγηματικό να (4.3.2). Τέλος στην ενότητα 5 θα
συζητήσουμε τα συμπεράσματα της έρευνας.
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2. Δεδομένα
Η αυξανόμενη, σήμερα, χρήση του Παρακειμένου στην αφήγηση μας οδηγεί να τον
μελετήσουμε και σε νέα περιβάλλοντα ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις
πραγματολογικές λειτουργίες που επιτελεί αλλά και για τη φύση του. Στην παρούσα
μελέτη θα εξετασθεί η χρήση του στη διαμεσολαβημένη επικοινωνία, δηλαδή την
επικοινωνία που προϋποθέτει τη διαμεσολάβηση κάποιου τεχνητού μέσου (Γούτσος
2006). Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει παράγει πληθώρα
νέων διαμεσολαβημένων κειμενικών ειδών. Δύο από αυτά είναι τα διαδικτυακά fora και
τα ιστολόγια.
Συνοπτικά, ένα forum είναι μια διαδικτυακή συνομιλία όπου οι συμμετέχοντες
ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα (posts). Τα fora διαφέρουν από τα chat rooms, καθώς
στα πρώτα οι απαντήσεις είναι συνήθως μεγαλύτερης έκτασης και στις περισσότερες
περιπτώσεις αποθηκεύονται, επομένως όσοι συμμετέχουν στη συζήτηση, αλλά και όσοι
την παρακολουθούν έχουν πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε forum υπάρχει
η δυνατότητα να αναπτυχθούν διαφορετικές συνομιλίες με διαφορετικά θέματα
(topics/threads). Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κάθε forum οι χρήστες μπορεί να είναι
ανώνυμοι ή να χρειάζεται να συνδεθούν και να αποκτήσουν όνομα χρήστη για να
συμμετέχουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δε χρειάζεται να συνδεθούν για να
διαβάσουν τα μηνύματα που ήδη υπάρχουν 1.
Ιστολόγιο (ή blog) ονομάζεται α) μία ιστοσελίδα που ενημερώνεται συχνά,
αποτελείται από προσωπικές παρατηρήσεις και μπορεί να διαθέτει αποσπάσματα από
άλλες πηγές η οποία συνήθως ανήκει σε ένα άτομο και διαθέτει υπερσυνδέσμους προς
άλλες ιστοσελίδες και β) ένα διαδικτυακό ημερολόγιο. Τα είδη ιστολογίων με βάση το
σκοπό που το καθένα επιτελεί είναι τα εξής: Ιστολόγιο ημερολόγιο, ιστολόγιο φιλίας,
επαγγελματικό ιστολόγιο και ιστολόγιο διαφήμισης. Στα υποείδη των ιστολογίων
ημερολογίων ανήκουν για παράδειγμα προσωπικού χαρακτήρα ημερολόγια και τα
ταξιδιωτικά ιστολόγια. Στα υποείδη των ιστολογίων φιλίας ανήκουν τα πολιτικά
ιστολόγια ή τα ιστολόγια με θέματα τεχνολογίας. Δημοσιογραφικά ή
εκπαιδευτικά ιστολόγια ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών ιστολογίων.
Τέλος τα ιστολόγια εταιρειών ανήκουν στα ιστολόγια διαφήμισης (Hoffmann 2012:
36,37).
Για να οριστούν τα είδη των κειμένων που δημιουργούνται θα ακολουθήσουμε τον
Πολίτη (2001) σύμφωνα με τον οποίο, ο λόγος αποτελεί ένα συνεχές γραπτούπροφορικού το οποίο τέμνεται από ένα συνεχές μονολόγου-διαλόγου δημιουργώντας
έτσι τέσσερις μήτρες ειδών λόγου: τον προφορικό μονόλογο (πχ. πολιτικοί λόγοι) τον
γραπτό μονόλογο (πχ. λογοτεχνικά κείμενα) τον προφορικό διάλογο (πχ. καθημερινή
συνομιλία) και τον γραπτό διάλογο (πχ. ανταλλαγή επιστολών). Τα fora κατατάσσονται
στην κατηγορία του γραπτού διαλόγου. Τα ιστολόγια από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι
ανήκουν στην κατηγορία του γραπτού μονολόγου.

1

Βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_forum για τη δομή και τους κανόνες στα fora
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Το υλικό που παρουσιάζεται συλλέχθηκε από δύο θέματα ενός forum 2 και από επτά
ιστολόγια 3. Από το forum συλλέχθηκαν συνολικά έξι αφηγήσεις. Όλες οι συντάκτριες
είναι γυναίκες 4 και αφηγούνται την ημέρα του γάμου τους ή ευτράπελα που συνέβησαν
στο γάμο τους ή στο γάμο κάποιου κοντινού τους προσώπου. Τα ιστολόγια που
επιλέχθηκαν ανήκουν στο πρώτο είδος που αναφέραμε παραπάνω. Πρόκειται δηλαδή για
ιστολόγια που έχουν χαρακτηριστικά ημερολογίου όπου αποτυπώνονται οι προσωπικές
σκέψεις των συγγραφέων.

3. Θεωρητικό Πλαίσιο
Ο Παρακείμενος της Νέας Ελληνικής αποτελεί μια γραμματική κατηγορία η οποία έχει
ερευνηθεί ιδιαίτερα. Η έρευνα αφορά τη σχέση του με τον Αόριστο και τον Ενεστώτα,
καθώς και την ίδια τη φύση του. Σχετικά με αυτό το ζήτημα έχει υποστηριχθεί ότι
πρόκειται για χρόνο (Μόζερ & Μπέλλα 2003), άποψη (Μπαμπινιώτης & Κοντός, 1967),
συνδυασμό τρίτης ρηματικής άποψης και χρόνου (Holton, Mackridge & Philippaki 1997)
και ξεχωριστή πραγματολογική κατηγορία που εκφράζει το δεδομένο (Βελούδης 1989).
Τέλος ο Comrie (1976: 52) υποστηρίζει ότι ο Παρακείμενος είναι ένα είδος άποψης,
παρόλο που θέτει διαφορετικά κριτήρια για τη μελέτη του Παρακειμένου από αυτά που
ακολουθεί για την περιγραφή της κατηγορίας της άποψης. Μάλιστα ορίζει τέσσερις
κατηγορίες Παρακειμένου:
i)
ii)
iii)
iv)

Παρακείμενος του αποτελέσματος (Perfect of result)
Παρακείμενος της εμπειρίας (Experiential Perfect)
Παρακείμενος της εμμένουσας κατάστασης (Perfect of persistent
situation)
Παρακείμενος του πρόσφατου παρελθόντος (Perfect of recent past)

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ως άποψη ορίζεται η γραμματική κατηγορία που μας
επιτρέπει να δούμε την εσωτερική σύσταση των ενεργειών ή καταστάσεων (Comrie
1976: 3). Η άποψη διακρίνεται στη συνοπτική και τη μη συνοπτική άποψη. Η πρώτη μας
επιτρέπει να δούμε ένα γεγονός στην ολότητά του, ενώ η δεύτερη μας δίνει τη δυνατότητα
να δούμε στο εσωτερικό ενός γεγονότος. Η συνοπτική άποψη συναρτάται με τις εξής
έννοιες του στιγμιαίου, του σύντομου και του τετελεσμένου μιας ενέργειας ή
κατάστασης. Αντίθετα η μη συνοπτική άποψη συνδέεται με το συνεχές και το σύνηθες,
αν και για το δεύτερο εγείρονται αμφιβολίες, κατά πόσο δηλαδή η έννοια του συνήθους
ανήκει στην υποκατηγορία της μη συνοπτικής άποψης (Mόζερ 1994: 39-45).
Ενώ η άποψη αποτελεί την υποκειμενική θεώρηση στην εσωτερική σύσταση των
ενεργειών ή καταστάσεων ποιόν ενεργείας ονομάζεται η γραμματική κατηγορία που
2

www.teleiosgamos.gr/forum
Τα ιστολόγια που μελετάμε είναι τα εξής: 1.το βυτίο, 2. Herr K., 3.Vita moderna, 4.Του κανενός
το ρόδο, 5.Vive la Vie !!!, 6.a/man/called/…, 7.κόκκινα παπούτσια
4 Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την πραγματική ταυτότητα των συμμετεχόντων σε ένα
forum, αλλά βασιζόμαστε στις πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχουν.
3
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εκφράζει την αντικειμενική θεώρηση στη εσωτερική σύσταση των ενεργειών ή
καταστάσεων. Με βάση των ορισμό αυτό τα ρήματα διακρίνονται σε τέσσερις
κατηγορίες:
i)
ii)
iii)
iv)

Καταστάσεις (states)
Δραστηριότητες (activities)
Συμβάντα (achievements)
Επιτεύξεις (accomplishments)

Στην κατηγορία των καταστάσεων ανήκουν τα ρήματα που έχουν το χαρακτηριστικό της
στατικότητας, όπως είναι το ρήμα «έχω» . Στην κατηγορία των δραστηριοτήτων ανήκουν
ρήματα που δηλώνουν ενέργειες των οποίων η αρχή, η μέση ή το τέλος δε μας
ενδιαφέρουν, όπως συμβαίνει με το ρήμα «τρέχω». Συμβάντα (απόλυτα τερματικά)
ονομάζεται η κατηγορία στην οποία ανήκουν ρήματα όπως το «βρίσκω», δηλώνουν
δηλαδή μια στιγμιαία ενέργεια. Στις ονομαζόμενες επιτεύξεις (σταδιακά τερματικά)
ανήκουν ρήματα που δηλώνουν την επίτευξη ενός στόχου, όπως είναι για παράδειγμα η
ρηματική φράση «τρέχω ένα χιλιόμετρο» (Mόζερ 1994). Κατά το Vendler οι
δραστηριότητες διαφέρουν των καταστάσεων ως προς το ότι οι δεύτερες συγκροτούνται,
θα λέγαμε, από επιμέρους φάσεις σε αντίθεση με τις πρώτες που θεωρούνται ως
ομοιογενείς. Οι δραστηριότητες διαφέρουν των επιτεύξεων ως προς το ότι οι δεύτερες
υπονοούν ή δηλώνουν ρητά την ύπαρξη ενός τελικού σημείου. Οι επιτεύξεις διαφέρουν
των συμβάντων ως προς το ότι τα δεύτερα έχουν στιγμιαίο χαρακτήρα ενώ τα πρώτα
προϋποθέτουν μια διαδικασία που οδηγεί σε ένα στόχο-τελικό σημείο. Παρόλα αυτά οι
κατηγορίες των συμβάντων και των επιτεύξεων ομοιάζουν ως προς την ύπαρξη ενός
τελικού σημείου (Vendler 1957). Ο ίδιος ο Vendler δε μιλά για τελικότητα, ωστόσο ο
όρος αυτός εισάγεται αργότερα για λόγους αποσαφήνισης των κατηγοριών (Μοζερ
1994). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ακόμη ότι ένας ρηματικός τύπος είναι δυνατό να
ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες.
Παρά την εκτενή έρευνα σχετικά με τον Παρακείμενο, ελάχιστα έχει απασχολήσει τη
βιβλιογραφία η χρήση του σε περιβάλλον αφήγησης, καθώς κατά το παρελθόν ήταν
ιδιαίτερα περιορισμένη και συχνά μη αποδεκτή. Η Ψάλτου-Joycey (1991: 204-208) κάνει
κάποιες πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με την αφηγηματική διάσταση του Παρακειμένου
και επισημαίνει την υποκειμενική εμπλοκή που υποδηλώνει η χρήση του. Έπειτα η
Μπέλλα (2003) μελετά τον Παρακείμενο εστιάζοντας στις γνωστικές λειτουργίες που
σχετίζονται με τη χρήση του σε περιβάλλον προφορικής αφήγησης, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι ο Αφηγηματικός Παρακείμενος λειτουργεί ως μέσο προβολής των
αφηγούμενων γεγονότων περισσότερο από τον Αόριστο αλλά λιγότερο από τον Ιστορικό
Ενεστώτα.
Επιπλέον πέρα από την ενασχόληση της Μπέλλα με τη χρήση του Παρακειμένου σε
περιβάλλοντα όπως αυτά της προφορικής αφήγησης και την εξέταση της χρήσης του
Παρακειμένου σε ποικίλα περιβάλλοντα όπως τα δελτία ειδήσεων και οι τηλεοπτικές
εκπομπές από την Ψάλτου-Joycey (1991), δεν έχει επιχειρηθεί άλλη προσπάθεια μελέτης
της χρήσης του Παρακειμένου σε καθορισμένα κειμενικά περιβάλλοντα. Αν και οι δύο
προαναφερθείσες εργασίες προσέφεραν χρήσιμα δεδομένα για την κατανόηση της
φύσης του Παρακειμένου, δεν υπήρξε περεταίρω μελέτη σε άλλα περιβάλλοντα που να
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περιλαμβάνουν μάλιστα και τη σφαίρα του Διαδικτύου. Έτσι, στην παρούσα εργασία
κύριος στόχος είναι η χρήση του Παρακειμένου στα ιστολόγια και στα fora.

4. Ανάλυση Δεδομένων
4.1 Παρακείμενος και Αόριστος
4.1.1 Δραστηριότητες (activities)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ρήματα που δηλώνουν ενέργεια απροσδιόριστης
διάρκειας. Στα σημεία:
1)
2)
3)

[Η] ίδια έχει τσακωθεί.
Έτοιμα να σωριαστούν στα μάρμαρα και δεν έχω φυλλομετρήσει κανένα.
Έχω διαβάσει πολλές ιστορίες για λάμπες που ζωντάνεψαν.

Αν τα ρήματα τσακώνομαι, φυλλομετράω, διαβάζω συναφθούν με τη συνοπτική άποψη
(όπως τσακώθηκα, διπλοπάρκαρα, εποίκισα, ανέπτυξα) δηλώνουν εναργέστερα το τελικό
σημείο της δραστηριότητας που περιγράφεται και βλέπει κανείς το γεγονός στην ολότητά
του. Στους τύπους του Παρακειμένου θα μας επιτρεπόταν να πούμε ότι το ενδιαφέρον δε
βρίσκεται στο τελικό σημείο της δραστηριότητας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η
δραστηριότητα δε γίνεται αντιληπτή ως ολοκληρωμένη. Χαρακτηρίζεται θα λέγαμε
προβληματική η χρήση του Παρακειμένου για να δηλωθεί το τελικό σημείο της
ενέργειας. Στην περίπτωση
4)

Δεν έχει νόημα να αναζητάς διπλωματία στις εκφράσεις όταν έχεις
μεγαλώσει θεωρώντας κάποια πράγματα αυτονόητα

Το ρήμα μεγαλώνω με συνοπτική άποψη φαίνεται να δηλώνει είσοδο-μετάβαση σε
κατάσταση και άρα να μεταπηδά στην κατηγορία των συμβάντων. Ωστόσο στον
Παρακείμενο θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μια δυσκολία τέτοιας μετάβασης των
ρηματικών αυτών τύπων από την κατηγορία των δραστηριοτήτων σε αυτή των
συμβάντων.
Το απόσπασμα
5)

και γενικά πώς έχεις εξελιχθεί εσύ ή οι ιδέες σου μέσα στο χρόνο

μας αποκαλύπτει ότι μέσω του Παρακειμένου αντιμετωπίζεται ως δεδομένο το τελικό
σημείο της δραστηριότητας και τίθεται στο προσκήνιο το πέρα από αυτό το σημείο.
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4.1.2 Επιτεύξεις (accomplishments)
Τα αποσπάσματα
6)
7)
8)

Έχει τακτοποιήσει τον γέρο της.
Έχει καρφώσει το mp3 επάνω του ο άνθρωπος.
Έχει καεί η μια λάμπα δαπέδου στο σαλόνι.

περιλαμβάνουν ρήματα που ανήκουν στην κατηγορία των επιτεύξεων. Αν τα ρήματα
αυτά συνδυαστούν με συνοπτική άποψη τότε προβάλλεται θα λέγαμε το στιγμιαίο που
είναι και μέρος του ποιού ενεργείας τους, το αποτέλεσμα δηλαδή στο οποίο κατέληξαν
οι περιγραφόμενες από τα ρήματα ενέργειες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ρητή αυτή
δήλωση του τελικού σημείου μέσα από το συνοπτικό αλλάζει σε ένα βαθμό το ποιόν
ενεργείας των ρημάτων αυτών καθώς με μη συνοπτική άποψη δεν είναι ρητή η δήλωση
του τελικού σημείου. Τα ρήματα αυτά όταν βρίσκονται σε Παρακείμενο δεν
παρατηρούμε να εμφανίζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ως προς την τελικότητα (κάηκεέχει καεί η λάμπα). Το ρήμα αλλάζω στο απόσπασμα
9)

αν και κατά πόσον έχει αλλάξει η στάση σου σε κάποια πράγματα

με συνοπτική άποψη φαίνεται να δηλώνει είσοδο-μετάβαση σε κατάσταση και άρα να
μεταπηδά στην κατηγορία των συμβάντων.

4.2 Αφηγηματικός Παρακείμενος και Ενεστώτας
Οι δύο απαγωγικές μονάδες που συναντάμε στην αφήγηση, είναι το προσκήνιο, δηλαδή
ο σκελετός της αφήγησης και το παρασκήνιο, το οποίο υποβοηθά, σχολιάζει ή ενισχύει
το προσκήνιο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτές τις δύο έννοιες ως
αντίθετες, αλλά ως ένα συνεχές με δύο άκρα τα οποία μάλιστα αλληλοσυμπληρώνονται
(Georgakopoulou 1997: 15). Οι εναλλαγές χρόνου και ποιού ενεργείας είναι ιδιαίτερα
σημαντικές στη μελέτη αυτού του συνεχούς, αφού αποτελούν τον κύριο μηχανισμό με
βάση τον οποίο ρυθμίζονται η απόσταση και η εμπλοκή του αφηγητή σε σχέση με τα
συμβάντα τους χαρακτήρες και τους αποδέκτες της αφήγησης. (Γεωργακοπούλου &
Γούτσος 2011: 130)
Η επιλογή χρόνου αφορά το πόσο κοντινό και συναφές «βλέπει» ο ομιλητής το
γεγονός (Μπέλλα 2001). Επειδή ο Παρακείμενος χαρακτηρίζεται από θετική τιμή
συνάφειας και απόστασης, προβάλει τα γεγονότα που περιγράφει περισσότερο από τον
Αόριστο που χαρακτηρίζεται από [-συνάφεια] και [+απόσταση], αλλά λιγότερο από τον
Ενεστώτα που χαρακτηρίζεται από [+συνάφεια] και [-απόσταση]. Με αυτό τον τρόπο
τοποθετεί τα επεισόδια δράσης που περιγράφει στο προσκήνιο όταν για το παρασκήνιο
χρησιμοποιείται ο Αόριστος και στο παρασκήνιο όταν για το προσκήνιο χρησιμοποιείται
ο Ενεστώτας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της Μπέλλα (2003) προκύπτουν περιορισμοί στη χρήση του
Αφηγηματικού Παρακειμένου ο οποίος συνήθως απαντά σε περιβάλλοντα Ιστορικού
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Ενεστώτα, του οποίου μάλιστα προηγείται. Επιπλέον για να χρησιμοποιηθεί πρέπει στο
περικείμενο να προηγείται ένας Αόριστος ο οποίος θα τοποθετεί το χρονικό άξονα της
αφήγησης στο παρελθόν. Έτσι προκύπτει η ακολουθία χρόνων: Αόριστος →
Παρακείμενος → Ενεστώτας. Βέβαια ενδιάμεσα μπορούν να παρεμβάλλονται άλλοι
χρόνοι αλλά και αποσπάσματα σε ευθύ λόγο όπως βλέπουμε παρακάτω 5.
10)
11)

12)
13)

Ξημερωσε λοιπον Σαββατο και δεν εχουμε σταματησει να πινουμε..! Δεν
εχω κοιμηθει και καλα ολη την βδομαδα αλλα.. δεν πτωουμαι!!
Τελικα ανακαλυψαμε οτι ενα φιογκακι στο τελος των κορδονιων ειχε
κόπιτσα και το έβγαλε απο την μια, και τσουπ ανοιξε λιγο ακομα, πανε να
μου το βαλουνε απο πανω, τιποτα - ξαναβγαλτο.. χαχαχα με εχει πιασει
νευρικο, μα τι κανουμε λαθος??
Εκει ειναι που λυθηκα, δεν μπορουσα να σταθω στα ποδια μου απο το γελιο
[...] εχω γονατισει απο το γελιο, κωμμωδία τελειως ειμαστε!
Ηρθε λοιπον μετα μεσα κι ο κουμπαρος να μου βαλει τα παπουτσια, κι
εκεινη τη στιγμη θυμηθηκα οτι δεν εχω γραψει τιποτα απο κατω, αλλα.. δεν
προλαβαινουμε τωρα!

Και στις τέσσερις περιπτώσεις ο Αφηγηματικός Παρακείμενος λειτουργεί με τον τρόπο
που περιγράψαμε.
Στα αποσπάσματα που ακολουθούν ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες
αποκλίνουν από τη χρονική ακολουθία την οποία είδαμε.
14)

Στις αδερφής μου το γάμο έχουν φύγει όλοι και έχουμε μείνει εγώ η νύφη ο
μπαμπάς μας και η κουμπάρα που είχε νοικιάσει αμάξι ..μπαίνουμε στο
αμάξι και δεν βρίσκει πουθενά τα κλειδιά ψάχνει τίποτα ..ο μπαμπάς μου
έτοιμος να πάθει εγκεφαλικό ο αδερφός μου να παίρνει τηλεφωνά γιατί δεν
είμαστε από πίσω τους και εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Τελικά τα βρήκαμε στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου που τα είχε βάλει για
να μην τα χάση

H παραπάνω αφήγηση γίνεται σε Ιστορικό Ενεστώτα με τον Αφηγηματικό Παρακείμενο
να προηγείται για να δηλώσει στοιχεία του παρασκηνίου. Ωστόσο δεν υπάρχει πουθενά
Αόριστος. Αυτό το γεγονός εξηγείται αφενός από την ύπαρξη Υπερσυντέλικου, ο οποίος
είναι καθαρά παρελθοντικός χρόνος, καθώς δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν,
αφετέρου από το γεγονός ότι η αφήγηση εμφανίζεται σε θέμα που φέρει τον τίτλο
«Ευτράπελα από τους γάμους μας.» άρα ο χρονικός άξονας της αφήγησης τίθεται στο
παρελθόν από το περικείμενο.
15)

Φτασαμε στο εκκλησακι [...] και ο Δημητρης καθεται κατευθείαν στο
σκαλακι της εκκλησιας με σκημενο το κεφαλι κ ενα παραπονο, εχουν ολοι

Έχει διατηρηθεί η αρχική ορθογραφία και στίξη. Για τεχνικούς λόγους έχουν αφαιρεθεί τα
emoticons.
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λυθει στα γελια, ειμαστε σκετη κομμωδια ακομα και στις στιγμες που ολοι
κανονικα συγκινουνται, τελικα με δινει, φιλιομαστε [...]
Εδώ συναντάμε μία περίπτωση όπου ο Αφηγηματικός Παρακείμενος έπεται του
Ιστορικού Ενεστώτα, αλλά το κείμενο είναι αποδεκτό. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει
επειδή η αφηγήτρια χρησιμοποιεί τον Παρακείμενο λόγω του χαρακτηριστικού του
[+απόσταση]. Μέχρι εκείνο το σημείο χρησιμοποιούσε τον Ενεστώτα που
χαρακτηρίζεται από [-απόσταση] για να εστιάσει στον εαυτό της και τον σύντροφό της,
ενώ με τον Παρακείμενο, το πλάνο ανοίγει -για να χρησιμοποιήσουμε έναν
κινηματογραφικό όρο- και βλέπουμε τις αντιδράσεις των καλεσμένων.
16)

Αρχισαμε να χαιρεταμε οσους δεν θα ερχοντουσαν στην δεξιωση, βγαλαμε
τις οικογενειακες φωτογραφιες, και [...] κατευθηνθηκαμε προς μια παιδικη
χαρα [...] για την καλλιτεχνικη φωτογραφιση. [...] Επομενη αναποδια κατα
καποιον τροπο ειναι οταν αντιλαμβανεται η φωτογραφος οτι μου εχει
ξεκολλησει η βλεφαριδα. Και τωρα????? Που βρισκουμε κολλα οεο?
Ξεκιναμε για το κτημα και ενημερωνω πανικοβλητη τον κομμωτη μου που
θα ερχοταν να μου αλλαξει χτενισμα για το τι εχει γινει και τρεχει και αυτος
πανικοβητος για να μου βρει κολλα.

Σε αυτή την περίπτωση η αφηγήτρια αρχικά χρησιμοποιεί Αόριστο για να περιγράψει το
τέλος της τελετής, τα συγχαρητήρια που δέχτηκε το ζευγάρι από φίλους και συγγενείς
και τη φωτογράφηση. Είναι ενδιαφέρον ότι το συγκεκριμένο σημείο της αφήγησης δεν
περιέχει κάποιο στοιχείο ανατροπής, καθώς οι διαδικασίες εξελίσσονται κανονικά και
για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ο Αόριστος, ο οποίος είναι αμαρκάριστος σε πλαίσιο
αφήγησης. Ωστόσο μετά τη φράση «επόμενη αναποδιά» που σηματοδοτεί τη μετάβαση
στην κλιμάκωση, η αφήγηση συνεχίζεται σε Ιστορικό Ενεστώτα ο οποίος είναι
μαρκαρισμένος σε αυτό το περιβάλλον και η εναλλαγή του με τον Αόριστο τονίζει τις
σημαντικές στιγμές στην εκδίπλωση της αφήγησης (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 2011:
131).
Στη συνέχεια, βρίσκουμε άλλες δύο περιπτώσεις όπου ο Αφηγηματικός Παρακείμενος
ακολουθεί τον Ιστορικό Ενεστώτα. Παρατηρούμε εδώ, ότι ο Παρακείμενος βρίσκεται και
στις δύο περιπτώσεις μέσα σε δευτερεύουσες προτάσεις, που λειτουργούν ως
συμπληρώματα στα ρήματα «αντιλαμβάνεται» και «ενημερώνω» και εκφράζει την
τρέχουσα συνάφεια του γεγονότος. Για παράδειγμα, η βλεφαρίδα της αφηγήτριας έχει
ξεκολλήσει και βρίσκεται ακόμα σε αυτή την κατάσταση όταν το αντιλαμβάνεται η
φωτογράφος.
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4.3 Παρακείμενος και να
4.3.1 Εξαρτημένες προτάσεις και «να»
Η εμφάνιση του Παρακειμένου έγινε σε μια σειρά δευτερευουσών προτάσεων όπως οι
αιτιολογικές (17), αναφορικές (18), πλάγιες ερωτηματικές (19), επιρρηματικές τροπικές
(20) και συμπερασματικές (21)
17)
18)
19)
20)
21)

Ο Πέτρος αντιδρά γιατί της έχει πει ότι είναι καλύτερος ο βασιλόπουλος
από το καρφούρ,
Υπάλληλος σε γραφείο με φορμάικα του ’70 που έχει σπάσει ή ξεκολλήσει
σε σημεία,
Οπότε το ερώτημα γεννιέται ξαφνικά μέσα σου, πόσο πολύ έχει φουντώσει
η αρρώστια μέσα σου,
όπως έχει ξανασυμβεί
ώστε να έχουν έρθει από την άλλη άκρη της Ελλάδας οι γονείς του καλού
μου.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε την περίπτωση της αιτιολογικής πρότασης.
Σε αυτήν ο Παρακείμενος δύσκολα αντικαθίσταται από τον Αόριστο διότι , η συνθήκη
που μας οδηγεί στη χρήση του Παρακειμένου σε αυτή την πρόταση είναι η έννοια του
προτερόχρονου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνύπαρξη του Παρακειμένου με το να. Οι
περιπτώσεις που συναντούμε σύναψη του Παρακειμένου με το να είναι οι εξής:
22)

23)

24)

Κι όταν άφησα πίσω μου τα τελευταία χαμηλά άσπρα σπίτια, εκεί, σ’ένα
πλάτωμα του νησιού καταμεσής της άνοιξης, είδα να έχει στηθεί το
μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εμπορικό κέντρο ολόκληρου του
Αργοσαρωνικού,
ατέρμονοι ανθρώπινοι κύκλοι και πρόσωπα μόνο χαμογελαστά, βουτιές
από τα βράχια της Αγίας Άννας, στο Μούρο, στην Καλοταρίτισσα, στον
Άγιο Παύλο, ξαπλώνω στη ζεστή αμμουδιά της Αιγιάλης και νιώθω να’χω
βρει τη θέση μου στον κόσμο,
Στα δύσκολα σημεία της παράστασης παρατήρησα το μπροστινό ζευγάρι
να κρατιέται απ’το χέρι και το κορίτσι να’χει γείρει στον ώμο του αγοριού.

Στις φράσεις είδα να έχει στηθεί, νιώθω να ’χω βρει, παρατήρησα να ’χει γείρει
παρατηρούμε ότι το εκάστοτε ρήμα που δέχεται ως συμπλήρωμα τη σύναψη «να» και
Παρακειμένου είναι ρήμα αισθήσεως. Ακόμη διαπιστώνουμε ότι τα ρήματα αυτά
αισθήσεως επιτρέπουν σύναψη μόνο με τους τύπους του Παρακειμένου και τους τύπους
του Ενεστώτα.
i)
ii)

Είδε να στήνεται το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο
Είδε να έχει στηθεί το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο.
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iii)
iv)
v)
vi)

*Είδε να στήθηκε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο.
*Είδε να στηνόταν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο.
*Είδε να στηθεί το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο.
*Είδε να είχε στηθεί το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο.

Είναι δυνατό να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι αυτό που επιτρέπει στα δύο πρώτα
παραδείγματα την εμφάνιση συμπληρώματος με να είναι το κοινό στοιχείο της ύπαρξης
του παρόντος. Ο Ενεστώτας είναι ο κατεξοχήν χρόνος του παρόντος και ο Παρακείμενος
έγκειται στη σφαίρα του παρόντος. Στις περιπτώσεις της συμπερασματικής πρότασης και
αυτής με ρήμα εξάρτησης το ελπίζω επιτρέπονται όλοι οι τύποι με να που ονομάζονται
παραδοσιακά τροπικοί τύποι.
4.3.2 Αφηγηματικό «να» και Παρακείμενος
Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα δεδομένα είναι οι παρακάτω
περιπτώσεις χρήσης του αφηγηματικού να σε συνδυασμό με Παρακείμενο.
25)

26)

27)

28)

29)
30)

31)

32)

33)

Καπου γυρω στις 11 το παρτυ εληξε, με 50 ατομα ακομα να ειναι στο
κτημα και τα γκαρσονια να εχουν αγανακτησει οτι δεν προκειται ποτε να
πανε σπιτι τους.
6 Ιουλίου χαρακτηριστική ημερομηνία… (α) να έχουν έρθει η κουμπάρα
μου και μια φίλη μου και εγώ, (β) να καθόμαστε και στερεώνουμε τις
πέτρες
Εγώ να κλαίω και να τον έχω αγκαλιά, ο πατέρας μου το ίδιο, η μαμά μου
να προσπαθεί να μας ηρεμήσει και ο άντρας μου να έχει ανέβει πάνω γιατί
δεν μπορούσε να μας βλέπει.
Ο άντρας μου να προσπαθεί να κόψει τα λουλουδάκια που θα έβαζα στα
μαλλιά από την γλάστρα και από το ανχος του να τα έχει σπάσει σχεδόν
όλα… στο τέλος έφερε την γλάστρα μέσα και είπε στην κομμώτρια, κόψτα
μόνη σου.
Έφτασε η ώρα 7:45 και εγώ έτοιμη βγαίνω από το δωμάτιο, οι γονείς μου
ακόμα να μην έχουν ντυθεί.
Ε, και μετά, τι να σας πω, γίναμε νούμερο για επιθεώρηση. Εγώ με τη
νυφικούρα έξω, να κοιτάω τη ζημιά, (α) να έχουν μαζευτεί ένα σωρό
άτομα, από την πλατεία [...] και να προσπαθούν όλοι να σηκώσουν το
αμάξι Εγώ, (β ) να έχω πεθάνει στο γέλιο και να είμαι τέρας ψυχραιμίας.
[Και] να λεω στον Διονυση [...] Διονυση ηρθαμε σε αλλον γαμο αυτος να
γελαει γιατι τους ηξερε αφου μαζι δουλευουν.. εγω να εχω πανικοβληθει!!
σε μια στιγμη βλεπω τον φωτογραφο μας κ ηρεμω..
Με
βλεπει
και
δεν
μπορει
να
ελεγξει
τον
εαυτο
του.πωωωωωωωωωπωπωπωπω να μου λεει, πωπω μαναρι μου, τι κουκλα
εισαι εσυ, να με φιλαει και να θελει να με βαλει κατω οπως ειμαστε, εμενα
να με εχει πιασει γελιο, του λεω, χμ,νομιζω σου αρεσω ε?
Μπαινω στο αυτοκινητο της νυφης, μπαινουν ολοι στα αυτοκινητα τους,
κι ο Δημητρης να μην φευγει απο διπλα μου, να με εχει παρει απο πισω,
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μεχρι που εκλεισα την πορτα, του λεω, φυγε, φυγε, δεν ειμαι δικη σου
ακομα, και να γελαω [...] και να λεει μωρο μου, μωρο μου, και να μην
ξεκολαει!!!
Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποια ανάλυση σχετικά με το συνδυασμό του
αφηγηματικού να με Παρακείμενο επομένως θα βασιστούμε στις ιδιότητές του, όπως
προκύπτουν μέσα από το συνδυασμό του με τον Ενεστώτα και στη συνέχεια θα δούμε
πως αυτές επηρεάζουν τη χρήση του με τον Παρακείμενο. Η Georgakopoulou (1997:
143) αναφέρει ότι η χρήση του αφηγηματικού να σε ανεξάρτητες προτάσεις 6, καθώς και
το πέρασμα από τον Ιστορικό Ενεστώτα σε αφηγηματικό να, είναι μια σημαντική τεχνική
των ελληνικών αφηγήσεων για τη δήλωση διαβαθμίσεων στην προσκηνιακή δράση.
Δομές με αφηγηματικό να βρίσκουμε σε σημεία κλιμάκωσης της αφήγησης 7, όπου
συνεμφανίζονται εκτός από τον Ιστορικό Ενεστώτα και με κατασκευασμένους
διαλόγους. Οι δομές με αφηγηματικό να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν στην αφήγηση
περισσότερη ζωντάνια ακόμα και από τον Ιστορικό Ενεστώτα, επειδή όχι μόνο έχουν την
ιδιότητα να εκφράζουν μη συνοπτική άποψη αλλά επιπλέον μπορούν να συνδυάζονται
με ρήματα που δηλώνουν κατάσταση και δραστηριότητα, σε αντίθεση με τον Ιστορικό
Ενεστώτα ο οποίος συνδυάζεται σχεδόν αποκλειστικά με ρήματα που δηλώνουν έναρξη
ή λήξη συμβάντων.
Επομένως το αφηγηματικό να δίνει μεγαλύτερη διάρκεια από τον Ενεστώτα στα
γεγονότα που εκφράζει. Αυτή η απόκλιση του να από τη νόρμα της αφήγησης με Ιστορικό
Ενεστώτα είναι που του δίνει την ιδιότητα να λειτουργεί προσκηνιακά ως προς αυτόν.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις συνδυασμού του αφηγηματικού να με
Παρακείμενο.
Κατ' αρχάς παρατηρούμε ότι χρησιμοποιείται με γεγονότα που δηλώνουν επίτευξη
και παρουσιάζονται ως ολοκληρωμένα και στην περίπτωση που έχουμε άρνηση,
εκφράζεται ακριβώς το ανολοκλήρωτο 8.
26α) να έχουν έρθει
27) να έχει ανέβει πάνω
28) να τα έχει σπάσει σχεδόν όλα
29) να μην έχουν ντυθεί
Εδώ, είναι χαρακτηριστικό ότι εάν οι αφηγήτρια χρησιμοποιούσε Ενεστώτα, το
υπονόημα θα ήταν διαφορετικό.

Στα δεδομένα της Georgakopoulou οι ανεξάρτητες προτάσεις έχουν τη δομή: αφηγηματικό να +
Ενεστώτας, συνήθως με μη συνοπτική άποψη, ενώ η χρήση συνοπτικής σύμφωνα με την ίδια είναι
ιδιαίτερα περιορισμένη.
7 Σύμφωνα με τον Longacre (1981, 1983) οι αφηγήσεις έχουν παραπάνω από ένα σημεία
κλιμάκωσης.
6

Βέβαια ούτως ή άλλως η Georgakopoulou (1997: 15) αναφέρει πως οι προτάσεις με άρνηση
ανήκουν στο παρασκήνιο.
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27) η μαμά μου να προσπαθεί να μας ηρεμήσει (1) και ο άντρας μου να ανεβαίνει
πάνω (2)
Σε αυτή την περίπτωση λόγω της μη συνοπτικής άποψης του Ενεστώτα θα θεωρούσαμε
ότι το γεγονός (2) εξελίσσεται παράλληλα με το γεγονός (1). Η συνοπτική όμως άποψη
του Παρακειμένου το παρουσιάζει ως ολοκληρωμένο και το τοποθετεί στο παρασκήνιο
σε σχέση με το γεγονός (1).
Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που δηλώνουν αλλαγή κατάστασης, και η χρήση του
Παρακειμένου εκφράζει την ολοκλήρωση αυτής της αλλαγής.
25) να έχουν αγανακτήσει
31) να έχω πανικοβληθεί
32) να με εχει πιασει γελιο
Όπως βλέπουμε παρακάτω στην περίπτωση (25) για παράδειγμα η χρήση Ενεστώτα θα
δήλωνε τη διαδικασία αλλαγής κατάστασης κάτι που θα ήταν μη αποδεκτό
πραγματολογικά, ή τουλάχιστον περίεργο, λόγω του Αορίστου έληξε που προηγείται.
Καπου γυρω στις 11 το παρτυ εληξε, με 50 ατομα ακομα να ειναι στο κτημα και τα
γκαρσονια να αγανακτούν οτι δεν προκειται ποτε να πανε σπιτι τους
Τέλος υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δηλώνεται μια δραστηριότητα.
30 α) να έχουν μαζευτεί ένα σωρό άτομα
β) Εγώ, να έχω πεθάνει στο γέλιο, και να είμαι τέρας ψυχραιμίας
33) να με εχει παρει απο πισω
Όπως ξέρουμε οι δραστηριότητες δεν έχουν εγγενές τέλος, οπότε δεν μπορούμε να πούμε
ότι ο Παρακείμενος τις παρουσιάζει σαν ολοκληρωμένες όπως συμβαίνει με τις αλλαγές
κατάστασης και τις επιτεύξεις. Στο (30α) ο κόσμος μπορεί να συνέχισε να μαζεύεται και
στο (30 β) η αφηγήτρια πιθανότατα συνέχισε να γελά. Η μετατροπή των ρημάτων σε
Ενεστώτα, θα μας δώσει και εδώ την απάντηση.
30 α) να μαζεύονται ένα σωρό άτομα
30 β) να πεθαίνω στο γέλιο, και να είμαι τέρας ψυχραιμίας
33) να με παίρνει από πίσω
Οι δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διακριτές φάσεις. Η χρήση του Παρακειμένου
και της συνοπτικής του άποψης στο (30α) δίνει τη δυνατότητα στην αφηγήτρια να
παρουσιάσει κάποιες από τις φάσεις ως ολοκληρωμένες και με αυτό τον τρόπο να τις
τοποθετήσει στο παρασκήνιο, ενώ ο Ενεστώτας θα παρουσίαζε τη δραστηριότητα ως
δυναμικά εξελισσόμενη παράλληλα με τα υπόλοιπα γεγονότα του προσκηνίου (πχ. να
προσπαθούν όλοι να σηκώσουν το αμάξι) και άρα ως μέρος του. Αντίστοιχα και στο (30β)
η αφηγήτρια φτάνει στο σημείο όπου «πεθαίνει στο γέλιο» και χρησιμοποιώντας
Παρακείμενο τοποθετεί αυτό το σημείο στο παρασκήνιο ως προς τη συνέχεια «και να
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είμαι τέρας ψυχραιμίας» την οποία και αναδεικνύει. Τέλος, στην περίπτωση (33) η χρήση
Ενεστώτα θα δήλωνε επανάληψη, ότι δηλαδή ο σύντροφος της αφηγήτριας ξεκινά να την
ακολουθεί, σταματά, και ξεκινά πάλι, ενώ ο Παρακείμενος που χρησιμοποιείται δηλώνει
ότι κάποιες φάσεις έχουν ολοκληρωθεί (δηλαδή έχει ξεκινήσει να την ακολουθεί) έως το
σημείο που η αφηγήτρια δηλώνει «μεχρι που εκλεισα την πορτα».
Είδαμε ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ο Παρακείμενος στη χρήση του με το
αφηγηματικό να δεν εναλλάσσεται με τον Ενεστώτα. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι
προφανώς δεν εναλλάσσεται ούτε με τον Αόριστο, ο οποίος δεν μπορεί να συνδυαστεί
με αφηγηματικό να. Αυτό εξηγείται αν λάβουμε υπόψη μας ότι επειδή το αφηγηματικό
να τονίζει τα γεγονότα και τα αποτελέσματά τους (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 2011:
132), μπορεί να συνδυάζεται με Ενεστώτα και Παρακείμενο επειδή και οι δύο είναι
θετικά μαρκαρισμένοι ως προς τη συνάφεια σε αντίθεση με τον Αόριστο ο οποίος είναι
μαρκαρισμένος αρνητικά.
Επίσης, είναι σημαντική η διαπίστωση πως οι δομές με αφηγηματικό να και
Παρακείμενο τοποθετούν τα γεγονότα στο παρασκήνιο σε σχέση με αυτές με Ενεστώτα,
κάτι που προκύπτει από το χαρακτηριστικό [+απόσταση] του Παρακειμένου σε αντίθεση
με το [-απόσταση] του Ενεστώτα. Ωστόσο σε σχέση με το σύνολο της αφήγησης οι δομές
με αφηγηματικό να και Παρακείμενο τοποθετούν σαφώς τα γεγονότα πιο κοντά στο άκρο
του προσκηνίου.

5. Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας, σχετικά με την αφήγηση παρατηρούμε ότι: τα δεδομένα
επιβεβαιώνουν την ανάλυση της Μπέλλα (2003). Λόγω του χαρακτηριστικού
[+απόσταση] που φέρει ο Παρακείμενος, τα γεγονότα που περιγράφει τοποθετούνται
παρασκηνιακά σε σχέση με αυτά που περιγράφει ο Ενεστώτας. Επιπλέον φαίνεται ότι ο
Παρακείμενος όταν χρησιμοποιείται σε κύριες ή εξαρτημένες προτάσεις δηλώνει
τρέχουσα συνάφεια και όταν συνδυάζεται με το αφηγηματικό να τονίζει το στιγμιαίο στα
ρήματα με τα οποία χρησιμοποιείται.
Θεωρούμε ότι αυτό που επιτρέπει στον Παρακείμενο να συνδυάζεται με το να σε
συμπληρώματα και με το αφηγηματικό να, είναι το γεγονός ότι ανήκει στη σφαίρα του
παρόντος. Ο Παρακείμενος και ο Ενεστώτας είναι οι μόνοι χρόνοι που έχουν αυτή τη
δυνατότητα και το κοινό τους στοιχείο είναι η ύπαρξη του παρόντος στη σημασία τους.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την παρασκηνιακή του λειτουργία σε περιβάλλον
αφήγησης φαίνεται να ενισχύουν την άποψη των Μόζερ και Μπέλλα (2003) ότι πρόκειται
για χρόνο που δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν.
Όσον αφορά τη σύγκριση του Παρακειμένου με τον Αόριστο μπορούμε να πούμε τα
εξής:.Αν υποθέσουμε ότι η συνοπτική άποψη σχετίζεται με το τελικό σημείο, ως σημείο
εισόδου σε κατάσταση ή σημείο λήξης ενέργειας, τότε, είτε ο λεγόμενος μη
παρεμφατικός εξαρτημένος τύπος του Παρακειμένου, που έχει μορφολογία συνοπτικού,
διαφέρει από τη συνοπτική άποψη στο τελικό αυτό σημείο και άρα πρέπει να οριστεί τι
τύπος είναι αυτός, είτε ο τύπος «έχω» επηρεάζει την αίσθηση της τελικότητας, είτε οι
τύποι για παράδειγμα στήσει (μη παρεμφατικός) και έστησα ταυτίζονται αποψιακά και
πρέπει να δοθεί άλλος ορισμός του συνοπτικού. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα
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μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας ώστε να φωτιστούν πτυχές
του Παρακειμένου που μένουν αδιευκρίνιστες.
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Morphosyntactic Variation and the role of Gender
and Age: The case of the dialectal variety of Ano
Syros
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Abstract
In this paper we attempt to describe and interpret the linguistic and sociolinguistic
behavior of a certain morphosyntactic variable of the dialectal variety of Ano Syros.
In particular, we examine the accusative case marking for masculine plural nouns in
–os [I(nflectional) C(lass) 1; Ralli 2005] in Noun Phrases (NP), which serve either as
verb complements or adjuncts to Verbal Phrases (VP). Moreover, we endeavor to
develop a scientific hypothesis about the outcome of language contact between the
variety of Ano Syros and the SMG in reference to the variable under discussion as
well as the role of gender and age in language contact.
Keywords: linguistic variation, levelling, gender, age, change from above

1. Introduction
This paper studies patterns of linguistic variation and change in the speech of three
distinct age groups of both genders from Ano Syros. Specifically, we are concerned with
a morphosyntactic variable of Ano Syros’ dialect (Southern Greek Variety;
Kontosopoulos 2008), i.e. the case variable.
The research has been held in Syros, where language contact has taken place
throughout the 19th and during the first half of the 20th century. Since the 2nd half of the
19th century, Syros has been one of the most important commercial ports as well as the
core of the transit trade in Eastern Mediterranean. In addition to this, Syros was one of
the first industrial cities of Greece, with a great many industries flourishing in the 19th
century. Apart from the continuous flow of population, Syros has hosted two big waves
of immigrants: one wave of immigrants from Smyrna, Chios and from Psara after the
outburst of the 1821 Greek War of Independence, and another from Crete and Turkey
after the 1922 Asia Minor Catastrophe. Indeed, those newcomers contributed immensely
in the rapid transformation of Syros into a flourishing urban city in the early decades of
the 19th century. Moreover, their being in contact with the islanders and joining the
existing social networks brought about several drastic changes on a cultural and linguistic
basis.
Nonetheless, after the two world wars and the 1944 Civil War, the flourishing
economy of the island started to fade with all industries closing down. It was not before
1980, when Syros’ economy started to recover through the vehicle of tourism.
Hermoupolis, though, as the capital of the Cyclades managed to retain its urban profile,
and as a result the standard of living in Syros in the early ‘60s was considerably high. In
Proceedings of PICGL4
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fact, all social and economic changes which followed the 1974 democratic national
convention imparted bourgeois features to the local community (such as wealth, advanced
education and upward mobility expectations), and therefore resulted in the creation of a
middle class.
Nowadays, the country’s financial instability has brought about severe repercussions
on the island’s economy with high unemployment rates among the younger people, most
of whom are seeking for employment opportunities in big city centers.

2. Data of the Study
This study is held within a variationist framework and it is based on a corpus of 15 casual
conversations recorded in self-selected dyads, for approximately 60 minutes.
In terms of data collection, we followed ethnographic methods of data collection. To
become more specific, the recordings were conducted by a trained member of the local
community of Ano Syros, who leveraged her existing social ties within the community
so as to approach and record her informants. Therefore, the informants had friendships
both with one another and the fieldworker. It is also worth mentioning that the fieldworker
adopted the participant observation technique as the major approach to the ethnographic
research, avoiding energetic participation in the spontaneous, unstructured conversations.
Our data emerged from the recordings of 30 native speakers sampling the local
community along three different age groups and gender. Table 1 below illustrates the
design of the sample.

Younger (18-30)

Middle (35-55)

Older (60-85)

Male

Female

Male

Female

Male

Female

5

5

5

5

5

5

Table 1: Design of the fieldwork sample

2.1. Sample of the design
2.1.1. Age
The participants in the survey have been allocated to three different age groups, each one
of them being one generation older than the previous age group. These three generations
are associated with different sociolinguistic and language contact conditions. More
specifically, the older generation is the first generation after the establishment of
immigrants from Asia Minor, after the Asia Minor Catastrophe. The middle generation
was born in times of advanced urbanization and economic recovery, while the younger is
brought up during Syros’ economic recession, a fact that necessitates their secession from
the local community and identity.
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2.1.2. Gender
The term alludes to the male-female distinction as socially and discursively constructed
(Cameron 1997; Eckert & McConnell-Ginet 2003; Holmes 2013d; Pavlidou 2006) in
stark contrast to the biological difference, which is expressed through the term ‘sex’. In
this study, however, each of the genders is considered unified, without further internal
divisions.

3. Analysis
3.1. Qualitative Analysis
Our qualitative analysis focuses on the accusative case marking for masculine plural
nouns in –os (IC1) in Noun Phrases (NP), which serve either as verb complements or
adjuncts to Verbal Phrases (VP). According to our hypothesis, the accusative case of these
nouns is not indicated by a certain inflectional suffix in the dialectal variety of Ano Syros.
That is, the inflectional suffix does mark only the nominal characteristic of the number
(and that of the inflectional class), while that of the case is indicated by the article or the
syntactic environment in case there is no article.

(2) Sizitusame me tis palji naftiki ‘We were discussing with the old sailors’.
In other words, there is no morphological distinction between the nominative and the
accusative case, within the inflectional suffix of the noun, but a single form -that of the
nominative case- corresponds to both morphosyntactic functions (syncretism). In other
words, we witness a process of paradigmatic levelling between the two distinct
morphological forms with the extension by analogy of the inflectional suffix of the
nominative case (-i) to the accusative case of the masculine plural nouns under discussion
(Karatzola, Ε. & Α. Fliatouras 2004; Ralli 2005; Trudgill 1986). A subsequent process
that seems to be tied with the emergence of this phenomenon is a simplification (and
reallocation) process with distinct features being denoted by different forms; the number
is marked by the inflectional suffix while the case is denoted by the article (e.g. Milisa
me tis fili mu ‘Ι had a conversation with my friends’). This 1:1 correspondence between
the forms and the functions enhanced the transparency as well as the symmetry of the
dialectal system (Trudgill, 1986: 88-126).
A paradigmatic levelling process between the IC1 and the IC2 might also account for
this phenomenon (Karatzola, Ε. & Α. Fliatouras 2004). And this presumption of ours is
to be underpinned by the fact that in IC2, which includes almost all the other Greek
masculine nouns (-as, -is, -es), there is no morphological distinction between the two
cases in plural either (e.g. oi andres – tus andres ‘the men’). We are, therefore, inclined
to extrapolate that IC1 masculine plural nouns might follow the salient tendency of all
other masculine plural nouns to have the same morphological form for both the
nominative and the accusative case. It would be an omission not to mention that
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syncretism applies also for both feminine and neuter nouns in both numbers (singular and
plural) in Standard Modern Greek and the dialectal variety of Ano Syros.
Today, in the linguistic community of Ano Syros, the masculine plural nouns under
discussion are expressed either by the dialect form (-i) or the S(tandard) M(odern) G(reek)
form (-us). These are the two variants of the morphosyntactic variable in question.
(1) Ixe poli furni ‘There were many bakeries’.
(2) Itan me tis ali pethameni ‘S/he was with the other dead people’.
(3) Zografizi tixus ‘S/he is painting walls’.

(4) Vrike enan ap’ tus filus tis ‘She found one of her friends’.
3.2. Quantitative Analysis
In an attempt to investigate the potential influence of linguistic factors on the choice of a
variant, we examined the following morphosyntactic categories, which can be associated
with the case feature: i) the lexical category of the noun, ii) definiteness (i.e. definite/
indefinite noun), iii) animacy (i.e. animate/ inanimate noun), iv) abstract/ concrete noun,
v) the semantic category of the verb, vi) the inflectional class of the noun, and vii) the
origin of the noun (i.e. Greek word or loanword).
We conducted T-tests for each of the aforementioned linguistic variables in order to
figure out if the variation under scrutiny is due to linguistic factors. The results of our
analysis, however, were not statistically significant, a fact that led us to assume that none
of the above linguistic categories plays a role on the choice of a variant. It would be an
omission, though, not to mention that all eight (8) abstract nouns were assigned the
accusative case, which is the SMG form. Nonetheless, they were all found in utterances
of middle-aged women, which underpins our assumption that even in the case of these
nouns variation cannot be attributed to linguistic factors, but the social characteristics of
the informants may determine the choice of a variant.
Our quantitative analysis revealed that the independent social variables of gender and
age rather than the linguistic ones determine the choice of a variant. Specifically, it was
illustrated that the variable of age plays a predominant role, given that the young
informants (18 – 30 year olds) steadily use the SMG form instead of the dialectal one
(99% Vs 1% respectively), as opposed to the senior informants (60 – 85 year olds), who
systematically opt for the dialectal variant instead of the SMG form (95% Vs 5%
respectively). As for the middle-aged (35 – 55 year olds), they show a slight preference
for the SMG form (54% Vs 46%), according to Figure 1. Indeed, this differentiation
between the three age groups cannot be considered incidental, given the high statistical
significance of the ANOVA test results [Sig (2 tailed) = 0.000].
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Figure 1: Realizations of the case variable according to age

As far as the middle-aged speakers are concerned, the remarkable variation in their case
was not to be interpreted by the variable of age. For them, we ascertained that gender was
proved to be a crucial element, given that middle-aged women produced very few local,
non-standard, dialectal variants (only 2%), while men of the same age preferred the use
of the dialectal variant instead of the non-local, standard one (78% Vs 22% respectively),
as shown in Figure 2. It is also worth mentioning that the existing differentiation between
the two gender groups within the middle generation is highly significant, according to the
results of the T-test we conducted. Finally, it would be an omission not to emphasize that
gender does play a predominant role only in the case of the middle generation, while the
linguistic behavior of both younger and older informants is homogenous and unified, with
slight differences between male and female speakers in the choice of a variant.
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4. Discussion
4.1. Language change from above
As Holmes points out, ‘All language change has its origins in variation. The possibility
of a linguistic change exists as soon as a new form develops and begins to be used
alongside an existing form. If the new form spreads, the change is in progress. If it
eventually displaces the old form, the change has become a fait accompli’ (Holmes,
2013d: 207). What is more, when a linguistic change is spreading through a community,
there will be a regular increase or decrease in the use of the linguistic form over time. For
an innovation -a form on the increase- this will show up in a graph as a low use of the
form by older people and a higher use among younger people. For a form which is
disappearing, just the opposite will be true (Holmes 2013d).
This seems to well apply for the dialect of Ano Syros, where the new form of the
accusative case was introduced in the community and started to be used alongside the
existing form of the nominative case. To be more specific, our data analysis showed that
the older generation uses almost exclusively the nominative case (dialectal form) in the
syntactic environments under discussion, a fact which makes explicit that this is the old
form of the dialect. On the other hand, middle-aged show a slight preference for the
accusative case (SMG form), while the younger generation do not use but the SMG form.
This, in combination with the very small percentage of the standard variant in the speech
of the older generation (only 5%), led us to assume that the SMG form is quite new in the
Ano Syros dialect, and it appeared for the first time in the oldest generation’s linguistic
system. And this is, because they were the ones who came in contact with the immigrants
from Asia Minor, and borrowed the structure under discussion.
The exclusive use of the SMG form by the younger generation suggests that this form
has already displaced the old form, and thus the change is not in progress but it has
become a ‘fait accompli’. Suffice it to say that in such a short period of time (i.e. that of
three consecutive generations), the standard form witnessed a surprising expansion, at the
expense of the old, dialectal form, which may be considered a social marker (Labov 1994;
Wolfram 2009), as it exhibits both social and stylistic variation, and it is closely
associated with the older generation’s speech and identity. It is also worth mentioning
that the seldom dialectal variant in the speech of the younger informants could serve either
as a flag of local identity or a stigmatized form (social stereotype). However, we need
more data in order to arrive at some satisfactory conclusion concerning it.
It is noticeable that the language change we have probed into is thought to be a change
from above (Chambers & Trudgill 1998; Holmes 2013d; Labov 1994), given that it is
moving towards a socially-accepted norm, i.e. the accusative case (SMG form), which
has overt prestige, and it is cited as a model of correctness. We assume that the standard
form is preferred by the middle-aged and younger generation due to the symbolic power
(i.e. the power of constructing reality) of the Standard Modern Greek variety within the
Greek community (Bourdieu 1991). This power stems from the SMG variety’s having
legal or de jure status as the official language of the Greek state, and thus of the
government and education. As such, it has become dominant through institutions and
powerful based on who uses it, i.e. the high-ranked social groups. Consequently, its
symbolic value in the linguistic market place is considerably high, and a speaker of a
minority variety may be taking great pains in order to change into a competent speaker of
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the official language. And this is, because the standard language may serve as a signifier
of elevation, and a warrant of upward social mobility.
Finally, as Bourdieu suggests, ‘In order for one mode of expression among others to
impose itself as the only legitimate one, the linguistic market place has to be unified and
the different dialects have to be measured practically against the legitimate language’
(Bourdieu, 1991: 45). And this makes explicit that most minority languages diverging
from the linguistic norm and lacking in power and overt prestige, are stigmatized and
marginalized, a fact that leads to the very shrinkage of the linguistic variation. This
happens to apply also for the Ano Syros’ dialect in reference to the variable we analyzed,
since the younger exclusively use the standard variant, which will then be bequeathed to
the next generations.

4.2. The initiators of the change
As we have already mentioned, the very small percentage of the standard variant in the
speech of the older generation (only 5%) indicates that the SMG form appeared for the
first time in the oldest generation’s linguistic system. The four standard variants produced
by the older informants were equally distributed among males and females, and therefore
we cannot draw a conclusion concerning the influence of the gender variable on the
choice of a variant. It seems to be of no import in the case of the older generation. The
fact that the new form first appeared in the speech of the elderly contrasts with a great
many research works which correlate the younger generation with the initiation of a new
form in a community. In fact, our study demonstrated that it was not the younger
generation that initiated the innovation in the local community of Ano Syros, given that
they exclusively use the standard form. That is, there is no variation in the case marking
of the nouns under discussion within this age group, a fact underlying that the change has
come from an older generation. Therefore, the younger are not thought to be the
innovators, but they seem to have inherited the new form from their parents, and more
specifically from their mothers or female caretakers (Labov 2009). And the fact that they
have adopted their mothers’ speech was corroborated by our data, which showed that
middle-aged women strongly prefer the standard form by 98%, as opposed to their male
peers, who produced more local variants probably as a flag of their local identity. Middleaged women are therefore considered to have helped diffuse the innovation through their
local community.
As for the progress of the change, it could be represented by an S-curve, as illustrated
in Figure 3 (Chambers & Trudgill 1998). As depicted by the line graph, the percentage of
the standard variant witnesses a gradual increase from the older to the younger generation
within the group of females. More specifically, the figure suggests that the percentage of
the new form rises slowly at first, then gathers speed, and then slackens off until it reaches
a ceiling or limit. This has been described as a slow-quick-quick-slow progression
(Holmes, 2013d: 232).
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Figure 3: Distribution of the case variable according to age within the group of Females

It is also worth mentioning that our study confirms the outcomes of relevant studies
suggesting that middle-aged women initiate new prestige changes in their communities
(cf. Arapopoulou 2006; Chambers & Trudgill 1998; Eckert 2009; Edwards 2009; Fisher
1958; Gal 2009; Holmes 2013d; Kakridi-Ferrari 2005; Labov 1994; Pavlidou 2006;
Thorne & Henley 1975; Trudgill 1972, 1974). In fact, many different explanations of
women’s preference for the standard forms have been suggested. Trudgill (2009) has
claimed that women use more standard speech forms than men because they are more
status-conscious than men, and therefore they are more aware of the fact that the way they
speak signals their social class background or social status in their community (cf.
Edwards 2009). Standard forms are associated with high status and politeness, and thus
women use more standard forms as a way of claiming such status and protecting their
‘face’. It has been suggested that this is especially true for women whose social position
in our society is less secure than that of men, in case they do not have paid employment,
since they cannot use their occupation as a basis for signaling social status. A variation
on this explanation suggests that ‘prestige forms represent linguistic capital which people
can use to increase their value or marketability in some contexts’ (Holmes, 2013d: 167).
The second explanation for the fact that standard variants occur mostly in the speech
of women points to the macho connotations of masculinity and toughness (or
promiscuity) carried by the vernacular forms (Holmes 2013d; Trudgill 2009). It has been
argued that these forms have ‘covert prestige’ by contrast with the overt prestige of the
standard forms, which tend to be associated with female values and femininity.
Refinement and sophistication are much preferred for women, given their role as
guardians of the society’s values. According to Holmes (2013d), women are designated
the role of modelling correct behavior in the society, especially when they are serving as
models for children’s speech. That is, they have to ‘speak well’, to ‘speak properly’, and
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‘to produce the products that respond to the demands of a certain linguistic market’
(Bourdieu, 1991: 78).
Both explanations are likely to account for the very high percentage of the standard
variant in the speech of the middle-aged women in the local community we examined. As
a matter of fact, women of middle generation seem to be aware of the fact that the way
they speak serves as a signifier of their social class background or social status in their
community, and thus they prefer the standard forms as signs of elevation. We should take
into account that the middle-aged women of our study were born in times of economic
recovery and belonged to an emerging middle-class with expectations of upward
mobility, wealth and advanced education. With respect to this context, standard language
was therefore thought to be the preferred variety not only at school, but also in most of
the other social networks they joined. What is more, middle-aged women in Ano Syros
tend to stigmatize vernacular forms, and correlate them with low social status. Finally,
they are taking great pains to speak properly, especially in front of their children and in
formal situations.
The reason why we put our emphasis on women of the middle generation is that in
their middle years people are most likely to respond to the wider society’s speech norms
by using fewer vernacular forms. Conversely, it is in the middle age that they are most
likely to use more standard forms. It is worth mentioning that the use of standard or
prestige forms typically peeks between the ages of 30 and 55 when people experience
maximum societal pressure to conform standard culture. So the standard variant of the
case variable (i.e. the accusative case) is usually highest in this period of women’s lives.
By way of contrast, standard variants occur less frequently in the speech of the older
generation by lack of social pressure and expectations of upward mobility (Eckert 1997;
Chambers & Trudgill 1998).
However, the interactional setting always plays a predominant role on the choice of a
variant, and thus we should take it into careful consideration. It is remarkable that the
same speaker may use either the vernacular or the standard variants depending on the
formality of the setting. I personally heard a middle-aged woman from Ano Syros using
exclusively the standard variant in a formal setting (i.e. at the office), and the vernacular
one while discussing with her mother (i.e. in an informal, casual conversation). This
ethnographic piece of information is a compelling evidence that people speak differently
across different social situations (Coupland 2009).

5. Concluding Remarks
In the present paper, we examined a morphosyntactic variable of the dialectal variety of
Ano Syros, i.e. the accusative case marking for masculine plural nouns in –os in Noun
Phrases (NP), which serve either as verb complements or adjuncts to Verbal Phrases (VP).
According to our analysis, these nouns are assigned either the nominative (dialectal form)
or the accusative (SMG form) case, which constitute the two variants of the variable under
discussion.
Our data analysis has demonstrated that the independent social variables of gender
and age do influence the choice of a variant. More specifically, we suggested that age
plays an important role differentiating sub-groups of the community, given that the
younger informants steadily use the SMG form, as opposed to the senior informants who
do prefer the dialectal variant. Moreover, gender was proved to play a salient role in
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variation and change within the middle generation, on the grounds that middle-aged men
systematically produce local, dialectal variants, while women of that age use almost
exclusively the standard form.
What is more, the noticed variation serves as an indicator of linguistic change from
above, due to the fact that the change moves towards a socially-accepted norm (i.e. the
standard form of the accusative case). As is illustrated by the data discussed in previous
sections, middle-aged women were identified as the initiators of this change coming
from above the level of social awareness, and involving the new prestige form of higherranked social groups, since they exclusively use the accusative form and bequeath it to
their children.
By way of conclusion, these findings signal dialect shift and a move from local to
standard within the local community, given that the younger generation adopts the
linguistic patterns of their mothers (Papazachariou 2006), and consequently they never
use the dialectal variant. What is more, their migration for educational purposes in big
city centers leads to their further secession from the local dialect and identity.
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