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Συνταγµατικές και παραδειγµατικές σχέσεις 
Α. Saussure: «αυθαίρετες κατατµήσεις ενός συνεχούς» (σσ. 141, 150): 
 
        α′       β′        γ′        δ′     σηµαινόµενα 
 
 

σηµαίνοντα 
 

       α        β        γ       δ 
 
Β. 
 
συνταγµατικές Ο  Γιάννης            τρέχει 
σχέσεις 
  Ο  φοιτητής            κοιµάται 
  Η  Μαρία            γράφει 
  Οι  µαθητές            χασµουριούνται  παραδειγµατικές 
  Το  παιδί            µίλησε           σχέσεις 
  …  …   … 
 
 

Συνταγµατικές σχέσεις: Παραδειγµατικές σχέσεις: 
διαδοχή, αλυσίδα, «ρύµη» του λόγου, «γραµµικότητα» σχέσεις συνειρµικές  

υποχρεωτικότητα, συνδυαστικότητα, συντακτική 
οργάνωση 

επιλεκτικότητα, «εκφραστικές επιλογές», ποικιλότητα 

συνύπαρξη στοιχείων: σχέσεις εν παρουσία παραδειγµατικότητα στοιχείων: σχέσεις εν απουσία 
παράθεση στοιχείων αντικατάσταση στοιχείων («πιθανές αντικαταστάσεις») 

Το σύνολο των διαφορών ενός στοιχείου από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στη συνταγµατική αλυσίδα και από όλα 
τα στοιχεία µε τα οποία βρίσκεται σε παραδειγµατική σχέση προσδιορίζει την αξία του στοιχείου αυτού µέσα στο 
γλωσσικό σύστηµα. Τα γλωσσικά στοιχεία συναπαρτίζουν ένα σύστηµα (  στρουκτουραλισµός / δοµισµός). 

Για τον προσδιορισµό αυτού του συνόλου διαφορών, συνήθως αναγνωρίζονται: 
• Σχέσεις συνάφειας 
• Σχέσεις αντίθεσης 
• Σχέσεις διαφοράς. 

Αλλά, στην πραγµατικότητα, κάθε «γλωσσικό πρόβληµα» αναγνωρίζεται εν πολλοίς µε τους δικούς του, 
ιδιαίτερους όρους, σαν µια εστία αντιθέσεων (συγκρίνετε: ρηµατικό µε ονοµατικό σύστηµα και, στη συνέχεια, 
ονοµατικό µε επιθετικό σύστηµα). 

Παράδειγµα του Saussure για την «αξία» των λεξικών µονάδων: 
louer 

mieten vermieten 
νοικιάζω 

 
1.  «Αξία»-«Σηµασιολογικά πεδία». Εξετάστε τα κυριότερα «αισθήσεως σηµαντικά» ρήµατα στα ελληνικά και 

στα αγγλικά (βλέπω, κοιτάζω, φαίνεται, ακούω-γεται, µυρίζω-ει, γεύοµαι-έχει γεύση, see, look, looks/seems 
hear, listen to, smell-s, taste-s· ερώτηση: τα πιάνω/αγγίζω, touch είναι «αισθήσεως σηµαντικά»;). ∆ώστε 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα χρήσης για κάθε ρήµα. Στη συνέχεια, ταξινοµήστε όλα τα ρήµατα σε δύο 
συγκεντρωτικούς πίνακες, ανά αίσθηση (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση) και ανά «τροπικότητα» (οι πρώτες 
τρεις στήλες: βλέπω, κοιτάζω, φαίνεται ― see, look, looks/seems). Τι αποκαλύπτει η σύγκριση των δύο 
πινάκων για την «αξία» των επιµέρους ρηµάτων; 

2. «Αξία». Σε τι διαφέρει το /b/ από το /p/ (/bíra/~/píra/); από το /v/ (/bira/~/víra/); από το /t/ (/bóra/~/tóra/); από 
το /d/ (/na bó/~/to dó/); από το /f/ (/bíra/~/fira/). Ως προς τι µοιάζουν/διαφέρουν τα ζεύγη φωνηµάτων /b,p/, 
/b,v/, /b,t/; /f,v/; Ως προς τι µοιάζουν/διαφέρουν τα /t,v/; τα /p,v/; τα /p,b,t/; τα /b,d,v/; τα /p,t,b,d/; τα /t, d, v/; 
τα /p,t,b,d,f,v/;Παρατηρήστε ότι ορισµένες οµαδώσεις είναι πιο φυσικές από άλλες. Ποιες είναι αυτές; 

3. Σχολιάστε τις ακόλουθες διατυπώσεις του Saussure: 
α. «η γλώσσα είναι ένα σύνολο διαφορών» 
β. «η γλώσσα είναι µορφή και όχι ουσία». 


