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Ο Παξαθείκελνο ζηε Νέα Διιεληθή θαη ζηηο Γηαιέθηνπο:
παξαηεξήζεηο γηα ηε κνξθή θαη ηελ εμέιημή ηνπ1
1. Πνξίζκαηα ππάξρνπζαο έξεπλαο
Ζ κειέηε ηνπ ειιεληθνύ παξαθεηκέλνπ έρεη απαζρνιήζεη εθηελώο ηε
γισζζνινγηθή έξεπλα ζε ζπγρξνληθό (βι. Μirambel 1964, Μνser 1988, 2003, εηάην
1993, Βεινύδε 1990α, 1991, Veloudis 2003, θ.ιπ.) θαη δηαρξνληθό επίπεδν (βι.
Υαηδηδάθη 1905, Chantraine 1927, Aerts 1965, Moser 1988, Duhoux 1988, Βεινύδε
1990β, εηάην 1993, θ.ιπ.). Σν ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηώλ εζηηάδεηαη ηόζν ζηε
κνξθή όζν θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
ε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή κνξθή ππάξρνπλ δύν είδε παξαθεηκέλνπ πνπ
ζρεκαηίδνληαη πεξηθξαζηηθά, ν παξαθείκελνο α΄ κε ην βνεζεηηθό έρσ θαη έλα
απαξεκθαηηθό ηύπν2 ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο θσλήο (π.ρ. έρσ δέζεη / έρσ δεζεί)
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη ν παξαθείκελνο β΄ κε ηα βνεζεηηθά ξήκαηα έρσ ή
είκαη, αλάινγα κε ηε θσλή, θαη ηελ παζεηηθή κεηνρή (π.ρ. έρσ δεκέλν / είκαη
δεκέλνο). Ζ δηαθνξά ζηηο απόςεηο εληνπίδεηαη θπξίσο ζην εάλ είλαη
γξακκαηηθνπνηεκέλνο ή όρη ν παξαθείκελνο β‟, δειαδή εάλ απνηειεί κέξνο ηνπ
κνξθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ξήκαηνο. Δλώ ζηηο παξαδνζηαθέο πεξηγξαθέο ηέηνην
δήηεκα δελ ηίζεηαη, δειαδή θαη ν Σδάξηδαλνο (1946) θαη ν Σξηαληαθπιιίδεο (1988)
ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο εληαγκέλν ζην ξεκαηηθό ζύζηεκα ηεο θνηλήο λενειιεληθήο
(εθεμήο ΚΝΔ), όπσο θαη ηνλ παξαθείκελν α΄, ε Μόδεξ (1986 θαη 1988), ζηεξηδόκελε
ζηε ζεσξία ηεο γξακκαηηθνπνίεζεο, ζεσξεί όηη δελ είλαη γξακκαηηθνπνηεκέλνο.
Αληίζεηα, κε ηελ άπνςε ησλ παξαδνζηαθώλ γξακκαηηθώλ θαίλεηαη κάιινλ λα
ζπληάζζεηαη ν Βεινύδεο (1991), ν νπνίνο βαζηδόκελνο θπξίσο ζε ζεκαζηνινγηθά
θξηηήξηα ππνζηεξίδεη όηη ν παξαθείκελνο β‟ απνηειεί ξεκαηηθή πεξίθξαζε. Από ηηο
λεόηεξεο γξακκαηηθέο, νη Holton-Mackridge-Philippaki (1997: 233-4) ζεσξνύλ όηη
είλαη έλαο «ζπαληόηεξνο» ηξόπνο ζρεκαηηζκνύ ηνπ παξαθεηκέλνπ κε κεγαιύηεξε
επίδνζε ζηηο δηαιέθηνπο θαη ζε ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο (π.ρ. «ηα έρεη ρακέλα (ηα
κπαιά ηνπ»), ελώ νη Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο (2005) δελ αλαθέξνληαη θαλ ζε
απηόλ.
Όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟, θαηά ην εηάην (1984)
δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζε ζρέζε κε ην παξόλ ηεο εθθνξάο θαη όηη ην
πξνηεξόρξνλν ζεκαίλεη θαη αλαζθόπεζε ηνπ παξειζόληνο από ηε ζθνπηά ηνπ
παξόληνο ηεο εθθώλεζεο. H Moser (2003) ζεσξεί όηη βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ
παξαθεηκέλνπ α‟ είλαη ε δήισζε ηνπ πξνηεξόρξνλνπ ζην παξόλ θαη όηη από απηήλ
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απνξξένπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο όπσο ηεο ρξνληθήο απόζηαζεο (remoteness), ηεο
ζπληέιεζεο (completion), ηνπ δεδνκέλνπ (givenness) θ.ιπ. . Ο Βεινύδεο (1990αβ,
2003) ππνζηεξίδεη όηη κε ηνλ παξαθείκελν α' ν νκηιεηήο εζηηάδεη ζην δεδνκέλν ην
νπνίν πξνθύπηεη από έλα ζπληειεζκέλν πεξηζηαηηθό θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηξέρνπζα
ζπλνκηιηαθή πεξίζηαζε, ρεηηθά κε ηνλ παξαθείκελν β' ν Βεινύδεο (1991) ζεσξεί
πσο νη πεξηθξάζεηο ηνπ εθθξάδνπλ γεληθόηεξα ην απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα παξάγεη
κηα πεξίζηαζε ή ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθύςεη σο απνηέιεζκα3, ελώ ν εηάηνο
(1984) θαίλεηαη λα ζπληάζζεηαη κε ηηο παξαδνζηαθέο πεξηγξαθέο ηνπ Σδάξηδαλνπ
[1946: ν πξθ β' δειώλεη ηελ θαηάζηαζε (απνηέιεζκα) ηεο πξάμεο] ή ηνπ
Σξηαληαθπιιίδε (1988: δειώλεη ην ζπληειεζκέλν θάπσο εληνλόηεξα ή θαζαξόηεξα)
θαη κεηαμύ ηνπ α' θαη ηνπ β' εληνπίδεη δηαθνξέο όπσο όηη ν β' δειώλεη εληνλόηεξα ηε
ζπλέρεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ελέξγεηαο σο ην παξόλ.
2. Αληηθείκελν κειέηεο
ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα εμεηάζνπκε ην ζέκα ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο
ηνπ παξαθεηκέλνπ, ην νπνίν όκσο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έθθξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ. Θα ιάβνπκε ππόςε δεδνκέλα από δηάθνξεο θάζεηο ηεο ειιεληθήο ζε
ζπγρξνληθό, δηαρξνληθό, θαη ηδηαίηεξα ζε δηαιεθηηθό επίπεδν.
Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεξεύλεζε είλαη ηα εμήο:
α) θαηά πόζν ε δνκή ηνπ παξαθεηκέλνπ ζηηο δηαιέθηνπο είλαη όκνηα κε απηή ηεο
ΚΝΔ.
β) Πσο θαηαλέκνληαη γεσγξαθηθά νη ηπρόλ απνθιίζεηο.
γ) Ζ θαηάζηαζε ζηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο ζε ηί είδνπο ζπκπεξάζκαηα ζα
κπνξνύζε λα καο νδεγήζεη ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο δνκήο
ηνπ λενειιεληθνύ παξαθεηκέλνπ α‟.
δ) Πώο πξνήιζε ε δνκή ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ ηεο ΚΝΔ;
3. Ο παξαθείκελνο ζηηο δηαιέθηνπο
Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη νη πεξηθξαζηηθέο δνκέο ηνπ παξαθεηκέλνπ δελ έρνπλ
ηύρεη ηεο δένπζαο πξνζνρήο ζηηο δηάθνξεο δηαιεθηηθέο πνηθηιίεο, ζε αληίζεζε κε
ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εμέιημήο ηνπ ζηελ ΚΝΔ. Τπάξρνπλ γεληθά
κηθξήο έθηαζεο αλαθνξέο ζηνπο ζπληειηθνύο ρξόλνπο ζε δηάθνξεο πεξηγξαθέο ΝΔ
δηαιέθησλ, κε εμαίξεζε ηo άξζξν ηεο Agouraki (2006) γηα ηελ θππξηαθή θαη ηηο
εθηελείο αλαθνξέο ησλ Mirambel (1964), Aerts (1965), εηάηνπ (1993) θαη
Αλαζηαζηάδε (1976). Απηό είλαη παξάδνμν κε δεδνκέλν όηη όινη ζρεδόλ νη κειεηεηέο
ηεο ηζηνξίαο ηνπ παξαθεηκέλνπ (π.ρ. Aerts, Moser, Υαηδηδάθηο) αιιά θαη ζύγρξνλεο
γξακκαηηθέο πεξηγξαθέο (π.ρ. Holton-Mackridge-Philippaki 1997, Mackridge 1985)
επηζεκαίλνπλ όηη ε κειέηε ησλ δηαιέθησλ ζα έδηλε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα από
απηή ηεο ΚΝΔ θαη ζα δηαθώηηδε ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ παξαθεηκέλνπ θαηά ηελ
κεζαησληθή πεξίνδν.
Γηα ηε κειέηε ηνπ δηαιεθηηθνύ πιηθνύ ζεκαληηθό πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη από
ηελ ύπαξμε αληηθαηηθώλ πεξηγξαθώλ, θαζώο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξαηεξείηαη
κειέηεο ηεο ίδηαο δηαιέθηνπ λα κε ζπκθσλνύλ σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ή ην
θαζεζηώο ησλ πεξηθξαζηηθώλ δνκώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζύκθσλα κε ηνλ Σνκπαΐδε
(1988) δελ ππάξρεη παξαθείκελνο β‟ ζηελ πνληηαθή, ελώ αληίζεηα νη Οηθνλνκίδεο
(1958) θαη Αζαλαζηάδεο (1983) ππνζηεξίδνπλ ηελ ύπαξμή ηνπ, έζησ θαη ζε
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ππνρώξεζε έλαληη ηνπ ανξίζηνπ. Δπίζεο ζπρλόηαηα δε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο
δηάθνξεο πεξηόδνπο ηεο θάζε δηαιέθηνπ θαζώο θαη ζηελ επίδξαζε ηεο ΚΝΔ, αθνύ
γηα παξάδεηγκα, ζηε δηάιεθην ηεο αλαηνιηθήο Λέζβνπ εκθαλίδνληαη ηώξα ηειεπηαία
δνκέο παξαθεηκέλνπ α‟ νη νπνίεο δελ ππήξραλ ζην παξειζόλ. Βι. επίζεο θαη
Αλαγλσζηόπνπιν 1924 [θξεηηθά Αγ. Βαξβάξαο Ζξαθιείνπ], Μελάξδν 1925 θαη
Aerts 1965 [θππξηαθά], Παπαρξηζηνδνύινπ 1958 [ξνδίηηθα], Βνγηαηδίδε 1976
[θηκσιηαθά], Καηζάλε 1996 [ζακνζξαθηώηηθα].
ηελ πξνζπάζεηά καο λα δηεξεπλήζνπκε ηηο δνκέο ηνπ παξαθεηκέλνπ ζηηο
δηάθνξεο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο, ιάβακε ππόςε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία
αιιά θαη ην πιηθό ην νπνίν έρεη ζπιιεγεί ηα ηειεπηαία επηά ρξόληα ζην Δξγαζηήξην
Νενειιεληθώλ Γηαιέθησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Τπάξρεη έλαο ηεξάζηηνο
όγθνο δεδνκέλσλ θαη απνθιίζεσλ από δηάιεθην ζε δηάιεθην, αιιά θαη ζην εζσηεξηθό
αξθεηώλ δηαιέθησλ ή νκάδσλ ηδησκάησλ (βι. ελδεηθηηθά Αλαγλσζηόπνπιν 1924
[Ζπεηξώηηθα], Μελάξδν 1925 [Κππξηαθά], Πάγθαιν 1955 [Κξεηηθά], Rohfls 1950
[Καησηηαιηώηηθα], Νηίλα 2005 [πεξηνρή Κνδάλεο]), πνπ δελ ζα κπνξνύζακε λα
αλαθέξνπκε αλαιπηηθά ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο. Πνιύ
πεξηιεπηηθά, θαη ζε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηώλνπκε ηα εμήο:
α) Όπνπ ππάξρεη παξαθείκελνο, ε ζπλήζεο κνξθή ηνπ είλαη απηή ηνπ παξαθεηκέλνπ
β‟, ελώ παξαθείκελνο α΄ εκθαλίδεηαη κόλν ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο θαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο από απηέο είλαη πνιύ πηζαλό λα νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ΚΝΔ.
Πξάγκαηη, ηα δεδνκέλα από ηηο δηαιέθηνπο επηβεβαηώλνπλ παξαηεξήζεηο όπσο απηή
ηεο Μόδεξ (1988) όηη δνκέο ηύπνπ παξαθεηκέλνπ β‟ κε θαηαζηαζηαθή ιεηηνπξγία
εμαθνινπζνύζαλ λα ππάξρνπλ ζε όιε ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο θαη - εκείο ζα
πξνζζέηακε- ζε όιεο πηζαλόηαηα ηηο πεξηνρέο ηεο.
β) ε ιίγεο δηαιέθηνπο θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ηύπνο ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ κε ην
βνεζεηηθό ξήκα έρσ θαη κε κεηνρή αιιά ε θαηάζηαζε δελ κνηάδεη κε απηή ηεο ΚΝΔ,
αθνύ είηε θιίλεηαη ν ηύπνο πνπ αθνινπζεί ην βνεζεηηθό (1α) είηε είλαη άθιηην ην
βνεζεηηθό έρσ πνπ εκθαλίδεηαη πάληα ζην γ‟ πξόζσπν ηνπ εληθνύ (1β):
(1)α. Λεκληά (Κνληνλάηζηνπ 1989)
'exu 'kanu „έρσ θάλεη‟
β. Γξακκελνρώξηα (Αλαγλσζηόπνπινο 1924)
'eçi 'fau „έρσ θάεη‟
γ) Οη δηάιεθηνη δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηε κνξθνινγνπνίεζε ηνπ παξαθεηκέλνπ β‟.4
Τπάξρνπλ εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ παξαθείκελν β‟ σο κέξνο ηνπ κνξθνινγηθνύ
ξεκαηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο (π.ρ. ιεζβηαθά, ατβαιηώηηθα, ζακνζξαθηώηηθα΄,
ιηβηζηαλά, θπθιαδίηηθα Κηκώινπ θαη Απεξάζνπ Νάμνπ, ρηώηηθα, δσδεθαλεζηαθά,
θ.ιπ.), θαη εθείλεο (π.ρ. θαξαζηώηηθα, πνληηαθά) ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη ζε ζηάδην
πξνρσξεκέλεο ππνρώξεζεο.
δ) Οη δνκέο πνπ αλζίζηαληαη ζηελ επηξξνή ησλ κνξθώλ ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ ηεο
ΚΝΔ είλαη θπξίσο απηέο ηεο παζεηηθήο θσλήο. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ην ππάξρνλ
πιηθό ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ν Λέζβηνο θπζηθόο νκηιεηήο δελ ζα πεί - ηνπιάρηζηνλ
όρη αθόκα - 'exu δi'ζη 'έρσ δεζεί', ελώ αθνύγεηαη όιν θαη πην ζπρλά ην 'exu δes 'έρσ
4
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δέζεη'. ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ππνρώξεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ ηύπνπ
παξαηεξείηαη θπξίσο ζε θάπνηεο πεξηθεξεηαθέο δηαιέθηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα
θξηκαηναδνθηθά (Νηειόπνπινο 1983), ζηα θππξηαθά (Μελάξδνο 1925), θαη ζηα
καληάηηθα ηεο Κνξζηθήο (Blanken 1951), θ.ιπ. Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ην
ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν ζπκθσλεί ζε επίπεδν θαζνιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηελ
παξαηήξεζε όηη ζε δηάθνξεο γιώζζεο ν παξαθείκελνο δηαθξίλεηαη κνξθνινγηθά από
ηνλ αόξηζην κόλν ζηελ παζεηηθή θσλή, αιιά όρη θαη ζηελ ελεξγεηηθή (πβ. Comrie
1976).
ε) Ζ κνξθνινγνπνίεζε ηνπ παξαθεηκέλνπ β‟ έρεη πξνρσξήζεη ηόζν πνιύ ζε κεξηθέο
δηαιέθηνπο ώζηε ε κεηνρή λα εκθαλίδεηαη σο άθιηηε. Π.ρ. ζηα αηγηλήηηθα αλαθέξεηαη
ν ηύπνο tin 'exo iδo'mena 'ηελ έρσ δεη', ζύκθσλα κε ηνλ Κνληνζόπνπιν (2001), θαη
θαηά ην Rohlfs (1950) ζηα θαησηηαιηώηηθα ηεο Απνπιίαο νη ηύπνη 'exo pri'mmena tus
a'sku "έρσ θνπζθώζεη ηνπο αζθνύο", 'exo δo'mena 'mian gi'neka 'έρσ δεη κηα
γπλαίθα'. ύκθσλα κε ηνλ Πάγθαιν (1955) ην ίδην θαηλόκελν παξαηεξείηαη θαη ζηα
θξεηηθά όρη κόλν ζήκεξα αιιά από ηελ επνρή ηεο αλαγέλλεζεο.5 ηνλ ίδηνπο
γεσγξαθηθνύο ρώξνπο, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ε κνξθνινγνπνίεζε έρεη
πηνζεηήζεη ηνλ άθιηην γεξνπλδηαθό ηύπν ζε –ν/σληαο αληί γηα ηελ άθιηηε κεηνρή.
πγθεθξηκέλα, ν Πάγθαινο αλαθέξεη ηνλ ηύπν 'exo ζo'rodas po'lus spa'nus „έρσ δεη
πνιινύο ζπαλνύο‟ γηα ην ηδίσκα ηεο Πξίλαο θαη αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ
γηα ζηα θαησηηαιηώηηθα ηεο Καιαβξίαο θαη ηεο Απνπιίαο (Rohfls 1950).6
ζη) ε κία δηάιεθην, ζπγθεθξηκέλα ζηα ηζαθώληθα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ην ξεκαηηθό
επίζεην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ παξαθεηκέλνπ, είλαη ζε –ηνο (-ηε
ζηα ηζαθώληθα):
(2)α. 'emi 'exu fta'te „έρσ ςήζεη‟
β. 'emi fta'te „έρσ ςεζεί. ΄
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάιεθηνο καο παξέρεη ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή καξηπξία όηη
ζηε κεζαησληθή ειιεληθή ην ζπγθεθξηκέλν ξεκαηηθό επίζεην κπνξνύζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί παξαγσγηθόηαηα γηα ην ζρεκαηηζκό ζπληειηθώλ πεξηθξαζηηθώλ
δνκώλ. Πξάγκαηη, ν Κ. Μελάο ζην βηβιίν ηνπ Η γιώζζα ησλ δεκνζηεπκέλσλ
κεζαησληθώλ ειιεληθώλ εγγξάθσλ ηεο Κάησ Ιηαιίαο θαη ηεο Σηθειίαο (1994: 122)
αλαθέξεη ηνπο εμήο ηύπνπο: χωράφιον ὅπερ ἔχω ἀγοραστόν Trinchera 229
(1169), θαη τὸν ἀμπελῶνα τὸν ἅπερ εἶχε ἀγοραστόν Cusa 523 (1142).7
Αληίζηνηρεο καξηπξίεο, αλ θαη όρη ηόζν ζπζηεκαηηθά, εληνπίδνληαη θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο (Λέζβν, Βιάηζε Γ. Μαθεδνλίαο, Κνδάλε, Υίν, Κξήηε, Γέξκα
Καζηνξηάο, Απισλάξη θαη Κνλίζηξεο ηεο Δύβνηαο). Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ηύπσλ ζε
–κελνο από απηνύο ζε –ηνο δηθαηνινγείηαη ιεηηνπξγηθά, αθνύ ζύκθσλα κε ην εηάην

Π.ρ. θες ἔχεις γροικημένα Θυσία Αβραάμ ή ἔστοντας καὶ νὰ ἔχει ἀγορασμένα ἕνα περιβόλι
ζηελ εθδ. Μαλόιεο Βαξνύραο, λνηαξηαθέο πξάμεηο, Μνλαζηεξάθη Ακαξίνπ (1597-1613), εγγξ. 98
(1600).
6
Kαη ν ηύπνο απηόο καξηπξείηαη ζηελ κεζαησληθή ινγνηερλία, π.ρ. τὰ δύω δουκάτα ὁπου ἔχω
δίδοντας τῆς ἀρχόντισσας, ζε δηαζήθε ηνπ 1530 από ηελ Κξήηε, ή δηὰ τὸ ἤτον ἀποθάνοντα
Υξνλ.Μνξ. Ζ 1274,
7
Βι. επίζεο ηηο λνηαξηαθέο πξάμεηο Μ. Βαξνύρα, εγγξ. 41 (1598) ην ακπέιηλ νπνύ έτοσν αγοραζηό από
ηνπ θπξ. Αληξέα Βαξνύρα (κέρξη ζηηγκήο ηα παξαδείγκαηα είλαη κόλν κε ην ξήκα αγνξάδσ ζε λνκηθή
γιώζζα)
5

5
(1985) ηα επίζεηα ζε -ηόο κπνξνύλ λα δειώλνπλ, κεηαμύ άιισλ, όηη θαη ε κεηνρή ζε κέλνο.8
ύκθσλα κε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, ζεσξνύκε όηη ε πνηθηινκνξθία πνπ
παξαηεξείηαη ζε δηαιεθηηθό θαη ελδνδηαιεθηηθό επίπεδν σο πξνο ηε κνξθνινγηθή
έθθξαζε
ηνπ
παξαθεηκέλνπ
αληηπξνζσπεύεη
δηαθνξεηηθνύο
βαζκνύο
κνξθνινγνπνίεζεο ελόο θνηλνύ πξνηύπνπ, ην νπνίν ζύκθσλα κε ην Βεινύδε (1990α)
είλαη ν ζπλδπαζκόο βνεζεηηθνύ ξήκαηνο θαη παζεηηθήο κεηνρήο.9 Ζ πξνηίκεζε γηα
αληίζηνηρνπο ηύπνπο θαίλεηαη λα επηβεβαηώλεηαη θαη ζε δηαγισζζηθό επίπεδν γηα ην
ζρεκαηηζκό ζπληειηθώλ πεξηθξαζηηθώλ δνκώλ, όπσο ππνζηεξίδεηαη από ηνλ Dahl
(1985).
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνπκε ηηο εκθαλίζεηο ησλ δνκώλ ηνπ
παξαθεηκέλνπ ζε δηάθνξεο δηαιέθηνπο, θαζώο θαη ζηελ ΚΝΔ, έηζη όπσο ηηο
απνδειηηώζακε από ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ην πιηθό ηνπ πξνθνξηθνύ
ιόγνπ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, θαζώο θαη ην βαζκό ηεο κνξθνινγνπνίεζεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δνκώλ.

8

ε επίπεδν δηαρξνλίαο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο νη παξαηεξήζεηο ηνπ Schwyzer (1953) πνπ
ζεσξεί όηη ηα ζε -ηόο επίζεηα (όπσο θαη νη κεηνρέο ηνπ παξαθεηκέλνπ) ρξεζίκεπαλ γηα ηε δήισζε κηαο
θαηνξζσκέλεο θαηάζηαζεο [zur Bezeichnung eines erreichten Zustandes (wie die Partizipia des
Perfekts)], θαη ηνπ Jannaris (1897) πνπ ζεσξεί όηη ηα ζε -ηόο επίζεηα ήηαλ αλέθαζελ ζε θνηλή ρξήζε
θαη απέθηεζαλ κεγαιύηεξε δεκνηηθόηεηα από ηελ ειιελνξσκατθή πεξίνδν. Αλ ζπλδπάζνπκε απηέο ηηο
δύν παξαηεξήζεηο θαηαιήγνπκε ζην όηη, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηνρήο ηνπ παξαθεηκέλνπ, ζηε
δηαρξνλία ηεο ειιεληθήο θάηη πνπ δειώλεη θαηάζηαζε αξρίδεη λα απνθηά κεγαιύηεξε επίδνζε ηελ
επνρή ηεο ππνρώξεζεο ηνπ αξραηνειιεληθνύ κνλνιεθηηθνύ παξαθεηκέλνπ (βι. θαη ελόηεηα 4).
9
Βι. θαη Καηζνγηάλλνπ (1995) γηα παξόκνηα ζέζε.

6
Πίλαθαο παξαθεηκέλνπ ζηηο δηαιέθηνπο θαη ζηελ ΚΝΔ
πξθ α' /
πξθ β'
πξθ β'
(ζπαλίσο)

Μνξθή
δνκήο

κόλν πξθ β'

είκαη + παζ.
κηρ.

κόλν πξθ β'

έρσ +
παζ.κηρ.

κόλν πξθ β'

κόλν πξθ β'
Χο πξθ β'
Χο πξθ β'
Χο πξθ β'
Χο πξθ α'
Χο πξθ α'
Χο πξθ α'

Πξθ α'

είκαη +
παζ.κηρ.
έρσ+παζ.κηρ.
είκαη+παζ.κηρ.

Βαζκόο
κνξθνινγνπνίεζεο
Αλππαξμία ζπληειηθώλ
πεξηθξαζηηθώλ δνκώλ ή
εμαηξεηηθά πξνρσξεκέλε
ππνρώξεζε έλαληη ηνπ
ανξίζηνπ
Τπνρώξεζε ησλ
ελεξγεηηθώλ ζπληειηθώλ
πεξηθξαζηηθώλ δνκώλ
Μεξηθή ππνρώξεζε
ησλ ζπληειηθώλ
πεξηθξαζηηθώλ δνκώλ

Γηάιεθηνη

Μνξθνινγνπνίεζε

Μνξθνινγνπνίεζε

ιηβηζηαλά, ιεζβηαθά, ατβαιηώηηθα
θαη κνζρνλεζηώηηθα, βνπξιηώηηθα,
ζξαθηώηηθα ηεο Σζεληώο θαη ηεο
Μαδύηνπ, ζακνζξαθηώηηθα,
καθεδνληθά ηνπ θαινρσξίνπ, ηεο
Κνδάλεο, ηνπ Γέξκα θαη ηεο
Βιάηζεο, επεηξώηηθα ησλ Ησαλλίλσλ
θαη ηνπ Μεηζόβνπ, θπθιαδίηηθα ηεο
Κηκώινπ θαη ηνπ Απεξάζνπ Νάμνπ,
αγξαθηώηηθα, καληάηηθα ηεο
Πεινπνλλήζνπ, δσδεθαλεζηαθά,
επβντθά ηνπ Απισλαξίνπ θαη ησλ
Κνληζηξώλ, ιεκληά, ζαξαθαηζάληθα,
θξεηηθά Αγ. Βαξβάξαο Ζξαθιείνπ
θξεηηθά, θαησηηαιηώηηθα ηεο
Απνπιίαο, Αίγηλα
θξεηηθά Πξίλαο, θαησηηαιηώηηθα

Μνξθνινγνπνίεζε

ηζαθώληθα Πεινπνλλήζνπ

Μνξθνινγνπνίεζε

ηζαθώληθα Πξνπνληίδαο

έρσ + παζ.
κηρ. άθιηηε
έρσ + ηύπνο
ζε -όληαο
είκαη έρσλ +
παζ. κηρ. ζε
-ηέ
είκαη έρσλ +
κηρ. Πξθ.
έρσ + θιηηόο
ηύπνο

Μνξθνινγνπνίεζε

έρσ λα +
θιηηόο ηύπνο
έρεη + θιηηόο
ηύπνο

;;;

έρσ + απξθ.
ηύπνο

Μνξθνινγνπνίεζε

;;;

;;;

θαξαζηώηηθα, θαππαδνθηθά,
πνληηαθά, ίιιε

θξηκαηναδνθηθά, καληάηηθα
Κνξζηθήο, θππξηαθά, ζακηώηηθα
ρηώηηθα, ζξαθηώηηθα 40 Δθθιεζηώλ
θαη Σζαθηιίνπ, ζθνπειίηηθα,
νηλνπληηαθά Πεινπνλλήζνπ

ιεκληά, ζαζίηηθα, Άβδεξα,
καθεδνληθά από ην Γέξκα
Καζηνξηάο
θππξηαθά Σειιπξηάο θαη
Σζαθίζηξαο.
επεηξώηηθα Γξακκελνρσξίσλ,
Πάπηγθνπ θαη Κνπξέλησλ, Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο.

ΚΝΔ
ζθνπειίηηθα, καθεδνληθά,
επεηξώηηθα, ζεζζαιηθά, Βιάηζεο Γ.
Μαθεδνλίαο, θαινρσξίνπ, Γέξκα
Καζηνξηάο, ζαξαθαηζάληθα,
νπθιίνπ, Καξπάζνπ, νηλνπληηαθά,
δεζθηληώηηθα, βνπξιηώηηθα Μ.
Αζίαο, θπζεξατθά
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4. Δμέιημε ηνπ παξαθεηκέλνπ θαη εκθάληζε ηνπ παξαθεηκέλνπ α’ ζηελ ΚΝΔ
Χο γλσζηόλ, ζηελ αξραία ειιεληθή ππήξρε κνλνιεθηηθόο παξαθείκελνο πνπ
ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεηαη γεληθά αζηαζήο (πβ. Μόδεξ 1986) σο πξνο ηε
ζεκαζία θαη σο πξνο ηε κνξθή, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή λα
αξρίζεη λα ππνρσξεί έλαληη ηνπ ανξίζηνπ θαη ηειηθά λα ράλεηαη. Ζ εμαθάληζή ηνπ θαη
ε κνξθνινγηθή ηαύηηζε κε ηνλ αόξηζην, ζύκθσλα κε ηνπο Βεινύδε 1990β θαη Porter
(1989), ζεσξείηαη πεξίεξγε δεδνκέλνπ όηη είρε αλαπηύμεη δηάθνξα ππνλνήκαηα, ζε
ζεκείν πνπ γηα θάπνηα πεξίνδν (2ν-1ν αη. π.Υ. θαηά ηνλ Μαλδειαξά [Mandilaras]
1973) λα „αληηκάρεηαη‟ ηνλ αόξηζην. Γεληθά, όζνλ αθνξά ηελ εμέιημή ηνπ, νη
εξεπλεηέο ζπκθσλνύλ κε ηελ άπνςε όηη ν αξραηνειιεληθόο παξαθείκελνο δηέζεηε
αξρηθά κόλν ηελ θιεξνλνκεκέλε από ηελ ηλδνεπξσπατθή θαηαζηαζηαθή ιεηηνπξγία
(βι. ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηνπο Chantraine 1927, Rix 1992 θαη Sihler 1995) θαη όηη,
ζηε ζπλέρεηα, εκθαλίδνληαο θάπνηα ιεηηνπξγηθή νκνηόηεηα κε ηνλ αόξηζην,
νδεγήζεθε ζηελ ππνρώξεζή ηνπ. Οη Moser (1988) θαη Βεινύδεο (1990β)
ππνζηεξίδνπλ όηη θάπνην από ηα ππνλνήκαηά ηνπ νδήγεζε ζηε ζεκαζηνινγηθή (ζηε
ζπλέρεηα θαη ζπληαθηηθή) ηνπ επέθηαζε κε απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα γίλεη ηόζν
ελαιιάμηκνο κε ηνλ αόξηζην ώζηε λα αληηθαηαζηαζεί από απηόλ. ύκθσλα κε ηε
Moser απηό ην ππνλόεκα ήηαλ ε δήισζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ελώ νη Βεινύδεο θαη
Duhoux (1992) ζεσξνύλ όηη ζρεηίδεηαη κε ηε δήισζε ηνπ δεδνκέλνπ. Λόγσ ηνπ όηη
ζηηο αξραηνειιεληθέο δηαιέθηνπο δηαζέηνπκε παξαδείγκαηα όπνπ ν παξαθείκελνο
θαίλεηαη λα έρεη άιινηε ην έλα θαη άιινηε ην άιιν ππνλόεκα, ζα κπνξνύζακε λα
ζεσξήζνπκε όηη ε αλάπηπμε πνιιώλ ππνλνεκάησλ απνηέιεζε ιόγν γηα ηελ απώιεηα
ηνπ κνλνιεθηηθνύ παξαθεηκέλνπ επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε δνκή έπαςε λα „καξθάξεη‟
θάηη ην ζπγθεθξηκέλν, δειαδή έπαςε λα είλαη θνξέαο κηαο εηδηθήο ιεηηνπξγίαο.
Παξ‟όια απηά, ε δνκή πνπ ράζεθε ήηαλ ε κνλνιεθηηθή δήισζε ε νπνία
εμέθξαδε ην απνηέιεζκα πξνγελέζηεξεο πξάμεο. Αληίζεηα, δελ θαίλεηαη λα
εμαθαλίζηεθε ε αξρηθή θαηαζηαζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ παξαθεηκέλνπ (βι. McKay
1981 θαη Moser 1988), ε νπνία ππνζηεξηδόηαλ από ηελ ήδε γλσζηή από ηελ αξραία
επνρή δνκή κε ην βνεζεηηθό ξήκα εηκί θαη ηε κεηνρή.10 Πξάγκαηη, όπσο είδακε ζηελ
πξνεγνύκελε ελόηεηα ε ζπγθεθξηκέλε δνκή εμαθνινπζεί λα ππάξρεη σο κέξνο ηνπ
κνξθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζε πνιιέο από ηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο, ελώ
καξηπξείηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζαησληθήο πεξηόδνπ11. Σν
δήηεκα ινηπόλ πνπ ηίζεηαη (ζύκθσλα θαη κε ηε Moser 1988, 2003) είλαη γηαηί ε θνηλή
λενειιεληθή δελ αξθέζηεθε ζε απηή ηε δνκή αιιά εκθάληζε ηε κνξθή ηνπ
παξαθεηκέλνπ α‟.
Δπεηδή ε έξεπλα ζην ρώξν ησλ πεγώλ γηα παιαηόηεξεο κνξθέο ηεο γιώζζαο
δελ έρεη αθόκα νινθιεξσζεί ζα πξνβνύκε ζε θάπνηεο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο
ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο κνξθήο κε έρσ θαη απαξεκθαηηθό ηύπν, νη
νπνίεο όκσο πξέπεη λα επηβεβαησζνύλ κε πεξηζζόηεξα δεδνκέλα.
Καη‟αξράο ππνζέηνπκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δνκή θάιπςε θάπνην
κνξθνινγηθό θελό ζην ξεκαηηθό ζύζηεκα ηεο ειιεληθήο, ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε από ηελ αλάγθε λα εθθξαζηεί κνξθνινγηθά κηα βαζηθή
10

εκαληηθό ξόιν ζ'απηό έπαημε ην γεγνλόο όηη ήδε από ηελ ΑΔ ε ζρέζε κεηαμύ ηεο πεξίθξαζεο
εἰμί+κηρ.πξθ θαη κνλνιεθηηθνύ πξθ ήηαλ έληνλε, π.ρ. νιόθιεξεο εγθιίζεηο δειώλνληαλ ζρεδόλ κόλν
πεξηθξαζηηθά κε ην εἰμί+κηρ.πξθ, ελώ θαη ζηα ζπκθσλόιεθηα ξήκαηα ην αξθεηά ζπρλό (θαη αξθεηά
αζεκάδεπην) γ' πιεζ ήηαλ πεξηθξαζηηθό, π.ρ. ἠγγελμένοι εἰσί, ὠξυμμένος ὦ, πεφασμένος εἴης10.
11
ύκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Aerts (1965) ε ζπρλόηεηά ηεο δελ είλαη κεγάιε κέρξη θαη ην 10 αη.,
ελώ απμάλεη ζηε ζπλέρεηα. Ζ Moser (1988) ζεσξεί όηη ε ζπρλόηεηά ηεο είλαη γεληθά κηθξή θαηά ηε
κεζαησληθή πεξίνδν.
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ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γερόκαζηε όηη απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ην
πξνηεξόρξνλν ζην παξόλ (ζύκθσλα θαη κε ηε Moser 2003), θαη όηη απηή ε
ιεηηνπξγία πξνέθπςε κεηά ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ππεξζπληέιηθνπ λα εθθξάδεη ην
πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ.
Από κηα έξεπλα ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη παιαηόηεξα θείκελα πξνθύπηεη
όηη ν ππεξζπληέιηθνο κε ην έρσ θαη ηνλ απαξεκθαηηθό ηύπν πέξαζε από θάπνην
ζηάδην όπνπ είρε αλαιάβεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ (Υαηδηδάθηο 1905,
Μπαδνύθεο 2003) θαη όηη κηα εμεηδίθεπζή ηνπ κε ηε δήισζε ηνπ πξνηεξόρξνλνπ ζην
παξειζόλ καξηπξείηαη ζπζηεκαηηθά πξνο ηα ηέιε ηνπ 13νπ αη.12 (νη παιαηόηεξεο
γλσζηέο καξηπξίεο πνπ έρνπκε, είλαη ζην Χξνληθόλ ηνπ Μνξέσο). Τπνζέηνπκε όηη ε
εμεηδίθεπζε ιακβάλεη ρώξα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο επαλεξκελείαο ησλ δνκώλ κε
είρνλ θαη απαξεκθαηηθό ηύπν πνπ αξρηθά ζε ππνζεηηθνύο ιόγνπο ηνπ κε πξαγκαηηθνύ
(irrealis), δήισλαλ θάηη πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην παξειζόλ13. Σν απνηέιεζκα
απηήο ηεο επαλεξκελείαο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δνκή κε ην
βνεζεηηθό έρσ θαη ηνλ απαξεκθαηηθό ηύπν γηα ηε ζεκαζία ηνπ πξνηεξόρξνλνπ,14 ή
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δειώζεη όρη πηα κηα κε δπλαηή πεξίζηαζε αιιά κηα
ζπληειεζκέλε σο κέξνο ηεο γλσζηήο πξαγκαηηθόηεηαο πεξίζηαζε.15 Τπνζηεξηθηηθά
πξνο απηή ηελ άπνςε ιεηηνπξγνύλ θαη ηα δεδνκέλα ησλ δηαιέθησλ, νη νπνίεο, παξά
ην όηη δε δηαζέηνπλ παξαθείκελν α' θαη ππεξζπληέιηθν α', δηαζέηνπλ ηε δνκή είρα +
απαξεκθαηηθό ηύπν γηα ηε δήισζε ηνπ irrealis (παξά ην γεγνλόο όηη ζηηο δηαιέθηνπο
δελ έγηλε ε επαλεξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, πνπ νδήγεζε ηειηθά ζηε γέλλεζε
ηνπ ππεξζπληέιηθνπ α').
Αληίζεηα, νη πξώηεο ζπζηεκαηηθέο καξηπξίεο ηνπ παξαθεηκέλνπ εκθαλίδνληαη
ηξεηο αηώλεο αξγόηεξα, ζηα κέζα ηνπ 16νπ αη., ζε θείκελν ηνπ Γεώξγηνπ ηνπ
Αηησινύ16, αλ θαη ζε έλα θείκελν ηνπ 1096, από ηε ηθειία, ηνπ Εακπέιηνπ,
καξηπξείηαη έλαο ηύπνο έρνπλ δεζήλ 'έρνπλ δνζεί'.17 Ζ επόκελε ρξνληθά καξηπξία πνπ
12

Βι., κεηαμύ άιισλ, Aerts (1965). Ζ άπνςε όηη ν ίδηνο ν παξαθείκελνο πξσηνκαξηπξείηαη ζηα ηέιε
ηνπ 13νπ αη., ζύκθσλα κε ηε Μαλσιέζζνπ (ππό δεκ.) δελ ηζρύεη, γηαηί νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλε
αλάγλσζε από ηνλ Αerts (1965) ηνπ ζρεηηθνύ ρσξίνπ (Ζ4901) από ην Χξνληθόλ ηνπ Μνξέσο, δειαδή
από ηελ Πόιηλ έρεη ειζεί (ιάζνο) αληί γηα είρε ειζεί (πνπ είλαη γξακκέλν ζην θείκελν). Βι. όκσο θαη
ηνλ ηύπν θη ἀφότου γὰρ τοῦ ἔδωκεν ἐγράφως τὰ συνήθεια/ὅπου τὰ ἔχει ἐπάρεινε ἐκεῖνος ὁ
ἀδελφός του Χρον. Μορ. Ρ2613, ην νπνίν δελ ζρνιηάδεηαη από θαλέλα κειεηεηή θαη θαίλεηαη λα
έρεη ηελ ζεκαζία Τπεξζπληειίθνπ (πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ), πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη κηα
πεξίνδν αζάθεηαο σο πξνο ηελ ελαιιαγή ησλ δνκώλ ππεξζπληέιηθνπ θαη παξαθεηκέλνπ πξηλ από ηνλ
ηειηθό δηαρσξηζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ κνξθώλ. Σν αληίζηνηρν ρσξίν ζην ρθ. Ζ έρεη σο εμήο: Κι
ἀπαύτου γὰρ τοὺ ἔδωκεν ἐγράφως τὰ συνήθεια/../ἐνῶ τὰ ἦτον ἐπάροντα ἐκεῖνος ὁ ἀδελφός
του.
13
Βι., κεηαμύ άιισλ, Υαηδηδάθη (1905), Moser (1988), Browning (2002), Μπαδνύθε (2003), Horrocks
(2006).
14
Βι., κεηαμύ άιισλ, Υαηδηδάθη (1905), Aerts (1965), Moser (1988, 2003)
15
Μπαδνύθεο (2003).
16
Γεώξγηνο ν Αηησιόο [Παξάζνγινπ, ζει. 207-208 (β' κηζό 16νπ αη.)]: Λέγνπλ πσο έλαο θπλεγόο επήγε
κηα παγίδα λα ζηήζεη, θη έπαζθε πνιιά θη είρε θαιήλ ειπίδα πνπιί λα πάγεη, όξλενλ, δηά λα ην πηάζεη θαη
ηελ παγίδα κε ραξάλ ηόηε ηελ είρε θηηάζεη. Όξλενλ ηνλ εξώηεζε ηη θάκλεη θεη λα κάζεη. Δθείλνο πξνο ην
όξλενλ είπε πσο έρεη πάζεη θάζηξνλ δηά λα βνπιεζεί λα θάκεη θαη λα θηίζεη.
17
ηθειία [Εακπέιηνο, ζει. 158 (1096 κ.Υ.)]: Τνύην εζηί ηνπ θαηαιόγνπ πάλησλ ησλ αλζξώπσλ νπο
έδνθα εγώ θόκεο ξνγέξηνο εηο ηνπο εξεκίηαο ηνπ ζηύινπ νη θαηνηθνύληεο εηο ηελ Αξζαθύαλ ... Σηέξγσ δε
ζπλ θαη κεηά ηνύησλ όινπο ηνπο μέλνπο ηνπο εξρνκέλνπο εηο ηελ ρώξαλ ησλ εξεκηηώλ, ηνπ έρεηλ ζαο
απηνύο αθσιύησο, δηόηη αθνπζκέλσο έρνπλ δεζήλ εηο εζάο.
Υαξαθηεξηζηηθό ηνύ πόζν δελ έρεη πξνρσξήζεη ε έξεπλα ησλ πεγώλ όζνλ αθνξά ηελ πξώηε εκθάληζε
ηνπ πξθ α' είλαη όηη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ έρεη γίλεη κέρξη ηώξα θάπνηα πξνζπάζεηα
αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο καξηπξίαο παξά ην γεγνλόο όηη θαη ν Εακπέιηνο (1864) ηε ζρνιηάδεη
εθηελώο θαη ν Μελάο (1994) ηελ αλαθέξεη.

9
έρεη εληνπηζηεί (από ην εηάην 1993), αλήθεη ζηα κέζα ηνπ 17νπ αη. θαη καο έξρεηαη
από ην Φνξηνπλάην, ηε γλσζηή θσκσδία ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο.18 Γεληθά, ε κέρξη
ηώξα έξεπλα αιιά θαη ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ όηη αθόκε
θαη θαηά ην 19ν αη., ε ζπρλόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο δελ πξέπεη λα ήηαλ
πςειή19. Απηό, βέβαηα, πάληα κε ηελ επηθύιαμε όηη ίζσο ε ζπρλόηεηα λα έρεη λα
θάλεη θαη κε ην είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζώδνληαη. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζε έλα
ζώκα θεηκέλσλ όπσο απηό ηε Πεδνγξαθηθήο αλζνινγίαο ηνπ Κεραγηόγινπ ε
ζπγθεθξηκέλε δνκή κε ιεηηνπξγία παξαθεηκέλνπ απαληά ηξεηο θνξέο ζην Ο
Παηεξάγηνο θαη ν θηιάιεζνο ηνπ Ησάλλε Βειαξά (1ε 20εηία ηνπ 19νπ αη.)20.
Τπνζηεξίδνπκε επίζεο, παξ‟όιν πνπ δελ έρνπκε αθόκα ηθαλέο καξηπξίεο όηη
ν ζρεκαηηζκόο ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ είλαη απηόο πνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα ην
ζρεκαηηζκό ηνπ ζπληειεζκέλνπ κέιινληα, ζε αληίζεζε κε ηε Μoser (2003: 249), ε
νπνία θαίλεηαη λα ππνλνεί ηελ αληίζεηε εμέιημε.
ε ζρέζε κε ην γεσγξαθηθό ρώξν ζηνλ νπνίν αλαπηύρζεθε ν παξαθείκελνο
α‟, κηα ελδηαθέξνπζα ππόζεζε εξγαζίαο ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη από ην γεγνλόο
όηη ν Γεώξγηνο ν Αηησιόο εθπαηδεύηεθε θαη έδξαζε ζηελ Πόιε.21 Οπόηε ίζσο ν
παξαθείκελνο α‟ εηζρώξεζε ζηελ ειιεληθή από ηε δηάιεθην ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.
Ζ δνκή ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ δελ ζα ήηαλ άιισζηε ην κόλν θαηλόκελν πνπ νθείιεηαη
ζηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ζηε δηακόξθσζε ηεο ΚΝΔ ε γιώζζα ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Βeis & Μanolessou (2006) αλαθέξνπλ ην
ζρεκαηηζκό ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ ζε αηηηαηηθή αληί γεληθήο.
Χο πξνο ηε κνξθή πνπ έιαβε ν παξαθείκελνο α‟, δειαδή κε ηνλ ελεζηώηα ηνπ
βνεζεηηθνύ έρσ θαη ηνλ απαξεκθαηηθό ηύπν, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:
ην βνεζεηηθό ξήκα έρσ καξηπξείηαη ήδε από ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ζε δηάθνξεο
πεξηθξάζεηο, όπσο θαη ζηνλ παξαθείκελν β‟ ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο ησλ δηαιέθησλ,
θαζώο θαη ζηνλ ππεξζπληέιηθν (κε ηελ παξειζνληηθή κνξθή είρνλ). Οπόηε είλαη
εύινγε ε ρξήζε ηνπ ζην ζρεκαηηζκό ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟, κε ηε κνξθή ηνπ
ελεζηώηα έρσ, αθνύ αλαθέξεηαη ζην παξόλ. ΄Οζν γηα ηνλ απαξεκθαηηθό ηύπν
απαληά επίζεο ζηνλ ππεξζπληέιηθν αιιά θαη ζε δνκέο ηνπ κέιινληα κε ζέισ +
απαξέκθαην.
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Φνξηνπλάηνο, ζη. 409-412: Δπραξηζηίεο ζαο δίδνκε πνιιέο όζεο κπνξνύκε, θαη γηα αθεληάδεο
αθξηβνύο όινπο ζαο εθξαηνύκε γηα ηελ θαιήλ αθξόαζη νπνύ'ρεηε καο δώζεη ζε ηνύηε καο ηε θσκσδία.
εκεηώλνπκε όηη ν Aerts (1965) αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ελώ ζηελ θξεηηθή ινγνηερλία
καξηπξνύληαη ππεξζπληέιηθνη α', ζηηο πεξηγξαθέο ηηο δηαιέθηνπ γίλεηαη ιόγνο κόλν γηα ζπληειηθέο
πεξηθξαζηηθέο δνκέο β‟, θαη δηαηππώλεη ηελ ππόζεζε όηη ίζσο ζηα θξεηηθά ππήξραλ δνκέο ηύπνπ α‟ ζε
θάπνην πξνγελέζηεξν ζηάδην θαη ζηε ζπλέρεηα ππνρώξεζαλ. Χο ελδηαθέξνπζα ππόζεζε εξγαζίαο ζα
ήηαλ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πξνρσξεκέλε γξακκαηηθνπνίεζε ησλ δνκώλ ηύπνπ β‟,
ηνπιάρηζηνλ ζηα θξεηηθά, ιεηηνύξγεζε αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ θπξηαξρία ησλ δνκώλ ηύπνπ α‟.
19
Βι. Seiler (1952), Thumb (1974), εηάην (1983), Joseph (2000), Moser (2003), Μπαδνύθε (2003),
Μαλσιέζζνπ.
20
-Γέλνληαη θαη ςεύηηθα αγηνιείςαλα; -Έρσ αθνύζεη . . . πσο έλαο πινύζηνο κεγαινζηάλνο κηα θνξά,
όπνπ ηνλ πόλεηγαλ ζπρλά ηα δόληηα . . . εζέιεζε . . . λα ζπλάμεη όια ηα δόληηα ηνπ άγηνπ . . .
Γε κνπ ιέο, παηεξάγηέ κνπ, . . . κήπσο νη άγηνη ζειά'ρνπλ παξάλσ (δόληηα) από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο;
Κάξεο . . . δηπιέο θαη ηξίδηπιεο ηνπ ίδηνπ αγίνπ έρνπλ θαλεί ζε πνιιόηαηα κέξε.
-Πνηα είλαη απηά νπνύ δε βξίζθνληαη κήηε ζηε γε κήηε ζηνλ νπξαλό, η'αγηνιείςαλα; -Όρη η'αιεζηλά
αγηνιείςαλα . . . κνλ' . . . ζαλ ηα θόθαια ηνπ πξνθήηε Ηιία, λα εηπνύκε, νπνύ μέξεηο θ'ε αγηνζύλε ζνπ
πσο απηόο ν πξνθήηεο έρεη αξπαρηεί νινδώληαλνο ζηα νπξάληα από ην πύξηλν ακάμη θ'είλαη αδύλαην λα
βξεζνύλ θόθαιά ηνπ πάλσ ζηε γε.
Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη θαη νη ηξεηο δνκέο εκθαλίδνληαη ζε κε αθεγεκαηηθά κέξε θαη ην ίδην θαίλεηαη λα
ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πξνγελέζηεξεο καξηπξηέο από ηε ηθειία θαη από ην Γεώξγην ηνλ Αηησιό.
21
ύκθσλα κε ηνλ Παξάζνγινπ (1993) ζηελ Πόιε εθπόλεζε θαη ηε κεηάθξαζε ησλ κύζσλ ηνπ
Αηζώπνπ, όπνπ απαληά ν παξαθείκελνο ηνπ 16νπ αη.
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Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε κνξθνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ξεκαηηθνύ
ζπζηήκαηνο κε ηελ εκθάληζε ησλ δνκώλ ηνπ παξαθεηκέλνπ εληάζζεηαη ζε έλα
γεληθόηεξν πιαίζην δεκηνπξγίαο πεξηθξαζηηθώλ δνκώλ, νη νπνίεο, θαηά ηε Bybee
(1985), είλαη πην ζαθείο (more revealing) από ηνπο κνλνιεθηηθνύο ηύπνπο. Ζ
εκθάληζε ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ δελ είλαη παξά ε ζπλέρεηα θαη νινθιήξσζε κηαο
άιιεο παξάιιειεο εμέιημεο πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ησλ πεξηθξάζεσλ ηνπ
κέιινληα θαη ηνπ ππεξζπληέιηθνπ. ύκθσλα κε ην εηάην (1993) όηαλ ην λα
κεηαβιήζεθε ζε δείθηε ηξνπηθόηεηαο ε εθθνξά [ζέισ+απαξέκθαην] εγθαηαιείθζεθε
θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηε δνκή [ζα+ππνηαθηηθή] πνπ δειώλεη ηε ρξνληθή
θαηεγνξία ηνπ κέιινληα. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, ε δνκή [είρα+απαξέκθαην] έραζε ηελ
αξρηθή ηεο ηξνπηθή ρξήζε (δειαδή ηε δήισζε ηνπ κε πξαγκαηηθνύ) θαη κεηαηξάπεθε
ζε δείθηε ηνπ ππεξζπληέιηθνπ, εθθξάδνληαο ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. Ζ
παξάιιειε θαη κεξηθέο θνξέο ζπγθιίλνπζα πνξεία ησλ πεξηθξάζεσλ κε
[είρα+απαξέκθαην] θαη [ήζεια+απαξέκθαην] ηνλίδεηαη θαη από ηνλ Μπαδνύθε 2003
(πνπ βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα από ηνπο Φάιηε 1918 θαη Κξηαξά 1936), νη νπνίνη
παξαηεξνύλ όηη θαη νη δύν δνκέο θαίλεηαη όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε δπλεηηθή
ζεκαζία πξώηα ζε απνδόζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ππνζέζεηο ησλ ππνζεηηθώλ
ιόγσλ. ε δηαιεθηηθό δε επίπεδν, ν Μπαδνύθεο (2003) επηζεκαίλεη ηελ ύπαξμε ηνπ
ππεξζπληέιηθνπ κε ήζεια λα θαη παξεκθαηηθό ηύπν, νη νπνίεο, θαηά ηε γλώκε ηνπ,
δελ εμειίρζεθαλ ζε ζύζηεκα ζπληειηθώλ πεξηθξάζεσλ γηαηί ήδε ν ελεζησηηθόο ηύπνο
ζέισ ηεο πεξίθξαζεο είρε εκπιαθεί ζε κηα πνξεία γξακκαηηθνπνίεζεο πνπ έιεμε κε
ηε δηακόξθσζε ησλ πεξηθξάζεσλ ηνπ κέιινληα κε ην ζα.22
Σέινο, ζα νινθιεξώζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο κε κηα πηζαλή απάληεζε ζην
εξώηεκα γηαηί δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ εκθάληζε λέαο κνξθήο παξαθεηκέλνπ
αθνύ ζηε κεζαησληθή ειιεληθή θαη ζηηο δηαιέθηνπο ππήξρε πάληα ε κνξθή ηνπ
παξαθεηκέλνπ β‟. Θεσξνύκε όηη αλαζηαιηηθά πξνο ηελ θαζνιηθή επηθξάηεζε ηεο
κνξθήο ηνπ παξαθεηκέλνπ β‟ ιεηηνύξγεζε ε ύπαξμε ηεο κεηνρήο, ε νπνία
εμειηζζόκελε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε νλνκαηηθό/επηζεηηθό ζηνηρείν δελ ηαηξηάδεη
ζε ξεκαηηθέο πεξηθξάζεηο (πβ. Manolessou 2005). Απνδείμεηο γη‟απηή ηε ζέζε
πξνζθέξνπλ πάιη νη δηάιεθηνη (βι. πίλαθα), κεξηθέο από ηηο νπνίεο είηε εκθαλίδνπλ
ηνλ ηύπν ηνπ παξαθεηκέλνπ β‟ ζε πιήξε ππνρώξεζε (π.ρ. πνληηαθά) είηε δεκηνπξγνύλ
έλαλ άθιηην ηύπν κεηνρήο (π.ρ. θξεηηθά, θαησηηαιηώηηθα) κε κε νλνκαηηθά ζηνηρεία.
Δλ θαηαθιείδη, ν ζρεκαηηζκόο ηνπ παξαθεηκέλνπ α‟ εμππεξέηεζε
πεξηζζόηεξνπο ηνπο ελόο ζθνπνύο, αθνύ θάιπςε έλα κνξθνινγηθό θελό πηνζεηώληαο
παξάιιεια έλα ζαθή ξεκαηηθό ηύπν ν νπνίνο αλέιαβε ηε δήισζε ιεηηνπξγηώλ πνπ
ζε πξνεγνύκελν ζηάδην εθθξάδνληαλ είηε από ηνλ ππεξζπληέιηθν (πξνηεξόρξνλν ζην
παξόλ) είηε από ηνλ αόξηζην (ηε δήισζε ηνπ 'δεδνκέλνπ' πνπ πξνθύπηεη από έλα
ζπληειεζκέλν πεξηζηαηηθό)23.

Γεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηνλ παξαθείκελν

22

Αλαθέξεη, επίζεο όηη ζε δηαγισζζηθό επίπεδν νη πεξηθξάζεηο κε ην ζέισ δε θαίλεηαη λα θξίλνληαη
θαηάιιειεο γηα ην ζρεκαηηζκό παξαθεηκεληθώλ δνκώλ. Γηα ηε ρξήζε ηνπ ήζεια +απαξέκθ. ζε
κεζαησληθά θείκελα βι. P.Pappas (2001): The microcosm of a morphological change. Variation in
thelo + infinitive futures and ethela + infinitive counterfactuals in Early Modern Greek Diachronica 18
(2001), 59–92.
23
Με κηα δηαδηθαζία όπσο απηή πνπ πεξηγξάθεηαη από ην Βεινύδε (2005).
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