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Προϋποθέσεις 

Εισαγωγικά 
Να συγκρίνετε τα κείμενα 1. και 2. με το κείμενο 3. 

1. «Σε ναρκωτική ουσία οφείλεται η καταστροφή των ευρώ στη Γερμανία», Το Βήμα 
14/11/2006, Α21. 

2. «Αποχή δηκηγόρων στη Θεσσαλονίκη για την εγκύκλιο Κεδίκογλου», Ελευθεροτυπία 
17/11/2006, 4. 

3. «Απέστειλε ταχυδρομικώς την ψήφο του με γραμματόσημο των $ 200.000» Το Βήμα 
14/11/2006, Α18. 

Ορισμοί. Σημασιολογική συνεπαγωγή και προϋπόθεση 
p     →σ q p        >>  q 
A      → Α A       →  Α 
Ψ      → Α∨Ψ Ψ       →  A 
Α∨Ψ ← Α Α∨Ψ ←  A 
Ψ      ← Ψ     ?    ←  Ψ  

 (Πιθανοί) δείκτες προϋποθέσεων [presupposition triggers] 
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. Δεν 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 (>> Δεν 
θέλει/Δεν 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. Διαβαθμίσιμα. 
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 … >> Δεν 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/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: 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. Κλειδωμένη αμφισημία: «ΑΘΩΟΣ Ο ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ. Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» (ΤΑ ΝΕΑ, 13-7-90, 1) 

Βλ. S. Levinson, Pragmatics, 
Cambridge: CUP, 1983, 181-
184. 
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ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:  
ΖΩΗ >> ΑΓΩΝΑΣ:    «βιοπάλη»,  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ >> ΜΕΤΑΔΟΣΗ:   «δίνω ιδέες»,  
ΙΔΕΕΣ >> ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:   «– " –»,           the ‘conduit metaphor’ (M. J. Reddy) 
ΙΔΕΕΣ >> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:   «το περιεχόμενο»,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ >> ΜΑΧΗ:   «πολεμική»,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ >> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  «στέρεο επιχείρημα».  
Aξιολογικές μεταφορές:  
ΚΑΛΟ >> ΠΑΝΩ:    «μ’ ανεβάζει η γλωσσολογία»  
ΚΑΚΟ >> ΚΑΤΩ:    «νιώθει πεσμένος τελευταία». 

Αναλύστε τις προϋποθέσεις των ακόλουθων δημοσιευμάτων:  
 
1. Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη γλώσσα [τη Κάτιας 
Τσιμπλάκη, Αδέσμευτος [Μήτση], 13/02/01, 4]  
«Είναι αδιανόητο μια γλώσσα που ομιλείται πάνω από 5.000 χρόνια να παραγκωνίζεται 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 πανεπιστημιακά 
κέντρα της Νέας Υόρκης προκειμένου 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 λέξεις. 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 πανεπιστημιακής κοινότητας 
υποστήριζαν ότι πρέπει να αντικατασταθεί το ελληνικό αλφάβητο με λατινικό, να καταργηθούν οι το-
νοι 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 ευρωπαϊκών 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 πολυπλοκότητα της γλώσσας μας, που καθιστά δύσκολη την εκμάθησή της. 
  Το ερώτημα λοιπόν που θέτει ο μέσος Έλληνας 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;» 
 
2. Αντιδράσεις του Τύπου στην «πρόταση Λαμασούρ»  
 
Eλευθεροτυπία 29/12/94, 6: “Oι Γάλλοι 'κόβουν' τα Eλληνικά”,  Η Καθημερινή 29/12/94, 1: 
“Yπό διωγμόν, η ελληνική γλώσσα”, 4: “Kινητοποίηση για τη γλώσσα”, Aπογευματινή 
30/12/94, 1: “Oυστ, Γάλλοι!”, Pιζοσπάστης 30/12/94, 1: “Πλήρη υποταγή απαιτούν οι 
Βρυξέλλες”, Έθνος 30/12/94, 1: “Mετά την κατακραυγή, τα στρίβουν οι Γάλλοι για τη 
γλώσσα”, Ελευθεροτυπία 30/12/94, 1: “Σχέδιο για άφωνους 'μικρούς'”, Η Καθημερινή 
30/12/94, 1: “Σε θέση μάχης για τη γλώσσα”, Tα Nέα 30/12/94, 1: “Επιστολή Aνδρέα σε 
Mπαλαντύρ για τη γλώσσα”. 
 
Στη λαιμητόμο η μητέρα των γλωσσών [Aνατολική Aττική 39 (Iαν. 1995), 38] 
[...] «Δεν πρέπει να ξεχνούν, ότι η Eλληνική γλώσσα, είναι η μητέρα των γλωσσών, η γλώσσα των 
γλωσσών, και ό,τι να γίνει στην Γη, [...] ένα δεν μπορεί να αλλάξει ή να αμφισβητηθεί: H αξία, η 
σημασία της Eλληνικής γλώσσας. [...] οι Έλληνες, εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχουν δημιουργήσει ένα 
τέλειο γλωσσικό όργανο, που χάρη σ' αυτό γονιμοποιήθηκε το αρχαίο πνεύμα και έχει σήμερα η 
ανθρωπότητα, όλον εκείνο τον πλούτο της σκέψης και της γλώσσας, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο 
εξανθρωπισμός του ανθρώπου, και η καλλιέργεια του πνεύματος και της ψυχής του. Σε κάθε 
περίπτωση, η Eλληνική γλώσσα, δεν μπορεί να έχει μεταχείριση, οποιασδήποτε άλλης γλώσσας από 
τις νεότερες, γιατί σ' αυτή έχουν γραφτεί τα πολυτιμότερα κείμενα του ανθρώπινου πολιτισμού [...]. 
Mην ξεχνούν οι 'φίλοι' μας οι Γάλλοι ότι η γλώσσα τους περιέχει 40.000 ελληνικές λέξεις, που αν 
αφαιρεθούν, τότε θα πρέπει να συνεννοούνται με νεύματα.”  
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βλ. Σ. Α. Μοσχονάς, Ιδεολογία 
και γλώσσα, Αθήνα: Πατάκης, 
2005, 325-329. 

A. Ortony, επιμ., 
Metaphor and 
Thought, Cambridge: 
CUP, 1979, 284-310. 


