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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε.,  
Εαρινό εξάµηνο 2006,  
Σ. Α. Μοσχονάς, Γενική Γλωσσολογία 

23 Μαΐου 2006 
 

1. Λογικές-Σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ προτάσεων: Άρνηση, 
Συνεπαγωγή, Ισοδυναµία, Σύζευξη, ∆ιάζευξη (εγκλειστική / 
αποκλειστική), Σηµασιολογική συνεπαγωγή, Προϋπόθεση 
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2. ∆είκτες προϋποθέσεων 
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ: Ο βασιλιάς της Γαλλίας είναι καραφλός. Είδε το φτερωτό άλογο. Ο πιο καλός 
ο µαθητής. 
ΓΕΓΟΝΟΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ/ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: Λυπάµαι που δεν καταλαβαίνετε τίποτα. ∆εν αντιλήφθηκε το 
λάθος στην τρίτη αράδα. Έχεις συνείδηση ότι χρωστάς λεφτά; Ξέρω ότι [≠ ξέρω να]. Ενηµερώνω ότι. 
Μετανιώνω που. Αδιαφορώ για το ότι/που. (Βλ. προϋποθετικούς συνδέσµους.) 
ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ: Κατάφερε ν� ανοίξει την πόρτα. (>> Προσπάθησε ν� ανοίξει την πόρτα, →σ 
Άνοιξε την πόρτα). Ξέχασε να φέρει το φυλλάδιο (>> Σκόπευε/Όφειλε να �). Αποφεύγει ν� απαντήσει 
(>> ∆εν θέλει/∆εν µπορεί να �). 
ΡΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ: Αρχίζω να. Συνεχίζω/εξακολουθώ να. Κάνω να. 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ: Ήρθε πάλι (>> Έχει ξανάρθει). Για ν-οστή φορά. Επιστρέφω. Ξαναρχίζω να. 
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Από τότε που Χ, Ζ >> Χ. Καθώς Χ, Ζ >> Χ. Προτού να Χ, Ζ >> Χ. Με πόσα 
τρέχατε όταν περάσατε µε κόκκινο; >> Περάσατε µε κόκκινο. 
ΠΡΟΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΕΜΦΑΤΙΚΑ: Είναι ο Χ που Ζ >> κάποιος Ζ. Αυτό που έκανε ήταν να Χ >> Χ. 
ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΜΦΑΤΙΚΑ: Η γλωσσολογία δεν ανακαλύφθηκε από τον ΤΣΟΜΣΚΥ! >> Κάποιος 
ανακάλυψε τη γλωσσολογία. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ: Είναι καλύτερος φοιτητής από τη Μαρία (>> Η Μ. είναι καλή φοιτήτρια). Τόσο � όσο. 
Περισσότερο/λιγότερο. ∆ιαβαθµίσιµα. 
ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΑ: Τον είπε κοµµουνιστή και προσβλήθηκε (>> ατιµωτικό). Τον είπε κοµµουνιστή και την 
ευχαρίστησε. Πβ. σειρά προτάσεων. 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Φ, Ζ, Χ >> Ζ. 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ: Αν ερχόταν � >> ∆εν ήρθε. Αν η γιαγιά µου είχε 
καρούλια >>  � 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Είναι στο τραπέζι ή στο γραφείο; >> (Είναι στο τραπέζι ∨  Είναι στο γραφείο). Ποιος Χ; 
>> Κάποιος Χ. Τι Χ; >> Κάτι Χ. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ/ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ: πια, ήδη, µόλις, µόνο. που (-να/ότι/πως· βλ. γεγονοτικά ρήµατα). 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Χθες δεν καταλάβατε τίποτα· ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως είστε της γ� δέσµης. Άλλαξε 
πεζοδρόµιο και την είδε. Την είδε κι άλλαξε πεζοδρόµιο. «ΑΘΩΟΣ Ο ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ. Ο ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» (ΤΑ ΝΕΑ, 13-7-90, 1) 
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ � ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:  
ΖΩΗ >> ΑΓΩΝΑΣ:    «βιοπάλη»,  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ >> ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ:   «δίνω ιδέες»,  
Ι∆ΕΕΣ >> ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:   «� " �»,  
Ι∆ΕΕΣ >> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:   «το περιεχόµενο»,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ >> ΜΑΧΗ:   «πολεµική»,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ >> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  «στέρεο επιχείρηµα».  
Aξιολογικές µεταφορές:  
ΚΑΛΟ >> ΠΑΝΩ:    «µ� ανεβάζει η γλωσσολογία»  
ΚΑΚΟ >> ΚΑΤΩ:    «νιώθει πεσµένος τελευταία». 
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3. Είδη προϋποθέσεων 

Eίδος Παράδειγµα Προϋπόθεση 
υπαρκτική «το Χ» >> «∃ Χ» 
γεγονοτική «λυπάµαι που Π» >> «Π» 
µη γεγονοτική «προσποιούµαι ότι Π» >> «¬Π» 
µη πραγµατική «αν ίσχυε ότι Π�» >> «¬Π» 
Λεξική «κατάφερα να Π» >> «προσπάθησα να Π» 
∆οµική «πότε Π;» >> «Π» 
Γενικευµένη «βιο - [α] � πάλη [β]» [α] >> [β] 

Ασκήσεις 

Προσδιορίστε τις προϋποθέσεις και τα είδη τους, επισηµαίνοντας τους δείκτες και 
χρησιµοποιώντας τους απαραίτητους ορισµούς: 

1. Η ελληνική γλώσσα θα φτωχύνει αν, όπως προτείνουν µερικοί, το φώνηµα /i/ 
παριστάνεται µόνο µε ένα γράµµα {ι}. 

2. Αρχίζω να συνηθίζω στην ιδέα ότι δεν θα περάσω στις εξετάσεις. 
3. ∆εν αντιλήφθηκε το λάθος στη δεύτερη παράγραφο. 
4. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την επόµενη εβδοµάδα. 
5. Η ελληνική γλώσσα έγινε φτωχότερη/απλούστερη µε το µονοτονικό 
6. Μάχεται για τις ιδέες του από τις επάλξεις της δηµοσιογραφίας. 
7. Μέσα σ� αυτές τις λίγες γραµµές υπάρχει τόση σοφία! 
8. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη γλώσσα του κόσµου. 

Αναλύστε τις προϋποθέσεις του ακόλουθου δηµοσιεύµατος. Κρίνετε τις 
προϋποθέσεις αυτές µε βάση τις αρχές της νεότερης γλωσσολογίας. 

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη γλώσσα 
[Εξάψαλµος, από την Κάτια Τσιµπλάκη, Αδέσµευτος [Μήτση], 13/02/01, σ. 4] 

«Είναι αδιανόητο µια γλώσσα που οµιλεί-
ται πάνω από 5.000 χρόνια να παραγκω-
νίζεται και να υφίσταται πόλεµο». 
  Με αυτά τα λόγια η κ. Βάγια Καραντινίδη, 
διεθνής επιστήµων της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας, σε οµιλία της στη Νέα Υόρκη, 
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη 
συστηµατική αλλοίωση της ελληνικής 
γλώσσας.  
  Το Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών έχει 
ξεκινήσει εκστρατεία ενηµέρωσης σε πανε-
πιστηµιακά κέντρα της Νέας Υόρκης προ-
κειµένου να ενηµερώσει τους καθηγητές 
που διδάσκουν µαθήµατα συνυφασµένα 
µε τον ελληνικό πολιτισµό. 
  Στο πλαίσιο των εν λόγω εκδηλώσεων, η 
κ. Καραντινίδη υπογράµµισε ότι η ελληνική 
γλώσσα είναι η πλουσιότερη του κόσµου 
καθώς έχει 5.000.000 λέξεις και 
70.000.000 λεξικούς τύπους, σε αντίθεση 
µε την αγγλική που έχει µόλις 490.000 λέ-
ξεις. Και τόνισε ότι «αν ο Έλληνας θέλει να 
αναδείξει τις φυλετικές του αρετές πρέπει 
να µάθει το παρελθόν του και τη δική του 
προϊστορία». Η οµιλία αυτή έγινε σε µια 
κρίσιµη στιγµή όπου αρκετά µέλη της πα-

νεπιστηµιακής κοινότητας υποστήριζαν ότι 
πρέπει να αντικατασταθεί το ελληνικό αλ-
φάβητο µε λατινικό, να καταργηθούν οι τονοι 
και τα φωνήεντα και να χρησιµοποιείται το �ι� 
για την απλούστευση της γραφής. 
  Έτσι, λοιπόν, αντί να προστατεύσουµε την 
ελληνική γλώσσα, την τροφό, τη βάση, όπως 
έχει χαρακτηριστεί, των υπόλοιπων ευρω-
παϊκών γλωσσών, ορισµένοι επιθυµούν να την 
εξοβελίσουν και να τη θέσουν στο περιθώριο. 
  Άλλωστε, ένα από τα επιχειρήµατα που 
προβάλλουν οι υπέρµαχοι της ιδέας αυτής έχει 
σχέση µε την ιδιοµορφία και την πολυπλο-
κότητα της γλώσσας µας, που καθιστά δύσκο-
λη την εκµάθησή της. 
  Το ερώτηµα λοιπόν που θέτει ο µέσος Έλλη-
νας είναι: «Από τη στιγµή που οι υπόλοιποι 
Ευρωπαίοι δεν µπορούν να µάθουν εύκολα την 
ελληνική γλώσσα, γιατί να αναγκαστούµε να 
την προσαρµόσουµε στα δικά τους µέτρα και 
σταθµά και να υποβαθµίσουµε το δικό µας 
πολιτισµό;» 


