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Βεϖεζετσ 

           

         Α δολγοζατ εγψρσζτ α σζινταξισ, µ〈σρσζτ αζ αλκαλµαζοττ νψελϖσζετ τµακρβε 

ταρτοζικ. 

         Α δολγοζατ τ〈ργψα αζ αλ〈ρενδελ! σζινταγµ〈κ εγψικ τπυσ〈νακ, αζ ν. φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκνεκ (Φυνκτιονσϖερβγεφγε, χοµπλεξ ϖερβαλ στρυχτυρεσ, #∃%&∋()∗+,−) 

.−/∋0),%1) α ϖιζσγ〈λατα. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  µεγτλσε σ ελεµζσε ελσ!δλεγεσεν 

µιντ νψελϖηελψεσσγι προβλµα µερλτ φελ α 19. σζ〈ζαδ κζεπν, αµιτ ϕ⌠λ ιλλυσζτρ〈λ αζ 

εµλτεττ σζ⌠καπχσολατοκ ϕελλσρε µγ µα ισ ηασζν〈λατοσ τερπεσζκεδ! κιφεϕεζσεκ 

ελνεϖεζσ. Α δολγοζατ  α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ (πλ. σεγτσγετ νψϕτανι, !∀#∃%&#∋( 

)!∗!+(, Ηιλφε λειστεν, το γιϖε ηελπ) ελ!φορδυλ〈σ〈νακ γψακορισ〈γ〈τ, ϖαλαµιντ εννεκ οκαιτ 

ϖιζσγ〈λϕα εγψ σπεχι〈λισ σζακτερλετεν, νεϖεζετεσεν α ϕογι σζακνψελϖ κερετειν βελλ. 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελ!φορδυλ〈σι γψακορισ〈γ〈τ ινδοκολ⌠ τνψεζ!κ φελτ〈ρ〈σα α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ σζινονιµιτ〈σ〈νακ, ϖαλαµιντ α ϖιζσγ〈λτ σζερκεζετεκ 

σαϕ〈τσ〈γοσ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ αζ ελεµζσρε πλ. Υγψανακκορ α ϕογι σζακνψελϖρε 

ϕελλεµζ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖιζσγ〈λατα α ϕογι σζακνψελϖ, ϖαλαµιντ α ϕογ σ α νψελϖ 

κζττι σπεχι〈λισ, ρενδκϖλ σζοροσ καπχσολατ 〈ττεκιντστ ισ φελττελεζι. Α δολγοζατ 

σζερκεζετι φελπτσε σ φεϕεζετεκρε ϖαλ⌠ ταγολ〈σα εννεκ φιγψελεµβεϖτελϖελ τρτντ. 

         Α δολγοζατ ελσ! φεϕεζετε (Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈νοσ ισµρϖει) α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ νψελϖσζετι σαϕ〈τοσσ〈γαινακ α ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ φογλαλκοζικ. Α τµα κυτατ〈σ〈νακ 

τρτνετι 〈ττεκιντστ κϖετι α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκνεκ µιντ α σζ⌠καπχσολατοκ εγψικ 

τπυσ〈νακ α βεµυτατ〈σα, ϖαλαµιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ αλκοτ⌠ κοµπονενσεκ 

σζεµαντικαι σ µορφοσζιντακτικαι ελεµζσε.  

         Α δολγοζατ µ〈σοδικ φεϕεζετε (Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α σζινονιµιτ〈σ) α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κζττι, ϖαλαµιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι 

σζινονιµιτ〈στ ϖιζσγ〈λϕα. Βεµυτατϕυκ αζοκατ α σζεµαντικαι, σζιντακτικαι σ στιλισζτικαι 

κλνβσγεκετ, αµελψεκ α ϖιζσγ〈λτ νψελϖι εγψσγεκ καπχσολατ〈τ ϕελλεµζικ. 

         Α δολγοζατ ηαρµαδικ φεϕεζετε (Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ργενσ−ϖονζατ 

ϖισζονψ) α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ προβλµακρνεκ βιζονψοσ ασπεκτυσαιτ µυτατϕα βε. Α 

τµα κυτατ〈σι ελ!ζµνψεινεκ 〈ττεκιντστ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελεµζσε σορ〈ν 
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ηασζν〈λτ φογαλµακ λερ〈σα κϖετι. Εζ α φεϕεζετ ϖιζσγ〈λϕα τοϖ〈ββ〈 α κοµπλεξ ργενσεκ σ αζ 

εγψσζερ∀ ιγει ργενσεκ κζττι ηασονλ⌠σ〈γοκ σ ελτρσεκ οκαιτ. 

         Α δολγοζατ νεγψεδικ φεϕεζετε (Α ϕογι σζακνψελϖ σ α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ) α νψελϖ σ α 

ϕογ σσζεφγγσειτ, ϖαλαµιντ α ϕογι σζακνψελϖ µεγηατ〈ροζοττ ισµρϖειτ τεκιντι 〈τ. Εννεκ α 

προβλµακρνεκ α κιφεϕτστ α δολγοζατβαν ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ βεµυτατ〈σα ζ〈ρϕα.              

         Α δολγοζατ τδικ φεϕεζετε  (Φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α ϕογι σζακνψελϖβεν) α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζερεπτ τ〈ργψαλϕα α ττελεσ ϕογ σ α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ νψελϖβεν. 

Υγψανεζ α φεϕεζετ φογλαλκοζικ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ γψακορι ηασζν〈λατ〈νακ 

ινδοκολ〈σ〈ϖαλ. 

         Α δολγοζατ ηατοδικ φεϕεζετε (Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστσνεκ 

λεηετ!σγει σ φελττελει) α ϕογι σζακνψελϖρε ϕελλεµζ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγϖελ τρτν! 

ηελψεττεστσνεκ λεηετ!σγειτ σ φελττελειτ τ〈ρϕα φελ. Εννεκ σορ〈ν µεγ〈λλαπτϕυκ αζοκατ α 

τνψεζ!κετ, αµελψεκ λεηετ!ϖ τεσζικ, βεφολψ〈σολϕ〈κ, ιλλετ!λεγ κιζ〈ρϕ〈κ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σζινονιµ ιγκκελ τρτν! ηελψεττεστστ. Εζεν τνψεζ!κ φελτ〈ρ〈σα α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈νακ νψελϖι σ ϕογι σζεµποντοκ σζεριντι ελεµζσρε πλ. 

Κϖετκεζσκππεν α δολγοζατ ηαρµαδικ φεϕεζετε κεττ!σ κτ!δσ∀: νψελϖσζετι σ ϕογι. 

 

         Α κυτατ〈σ χλϕα αννακ ινδοκολ〈σα, ϖαϕον µιρτ κερλνεκ ελ!τρβε ϕογι σζακνψελϖι 

σζϖεγεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α σζινονιµ ιγκκελ σζεµβεν. Εζεν χλ ελρσηεζ 

αζ εγψεσ φεϕεζετεκβεν αζ αλ〈ββι φελαδατοκ µεγολδ〈σ〈ρα ϖολτ σζκσγ: 

  1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈νοσ ισµρϖεινεκ α µεγηατ〈ροζ〈σα. 

  2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι σζινονιµιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα. 

  3. Α ργενσεκ σ α ϖονζατοκ κζττι σσζεφγγσεκ αζον ασπεκτυσαινακ ϖιζσγ〈λατα, 

αµελψεκ  α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελεµζσε σζεµποντϕ〈β⌠λ ρελεϖ〈νσακ. 

  4. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σπεχι〈λισ ισµρϖεινεκ αζ ελεµζσε, κλνσ  

τεκιντεττελ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ!, ιλλετϖε κλσ! ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈ρα. 

  5. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκνεκ µιντ κοµπλεξ ργενσεκνεκ σ αζ ιγκνεκ µιντ  

εγψσζερ∀ ργενσεκνεκ αζ σσζεηασονλτ⌠ ελεµζσε. 

  6. Α ϕογι σζακνψελϖ αζον λεγφοντοσαββ ισµρϖεινεκ α βεµυτατ〈σα, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ τ〈ργψαλ〈σ〈ηοζ σζκσγεσεκ. 

  7. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζερεπνεκ ϖιζσγ〈λατα α ϕογι σζακνψελϖβεν. 
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  8. Α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ ϖιζσγ〈λατα φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ ταρταλµαζ⌠ ϕογι 

σζακνψελϖι µονδατοκβαν. 

  9. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  σζινονιµ ιγϖελ ϖαλ⌠ ηελψεττεστστ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

φελτ〈ρ〈σα.  

10. Αζοκνακ α φογαλµακνακ α λερ〈σα, αµελψεκ αλκαλµασακ α µεγϕελλτ φελαδατοκ 

ελϖγζσρε. 

 

         Φελττελεζσνκ σζεριντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελ!φορδυλ〈σ〈νακ γψακορισ〈γα α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι σζινονιµ ϖισζονψ, ϖαλαµιντ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ κοµπονενσει 〈λταλ µεγηατ〈ροζοττ ϖονζατστρυκτρα σαϕ〈τοσσ〈γαιβαν ρεϕλικ. Εννεκ 

ιγαζολ〈σ〈ρα ολψαν ϕογι σζακνψελϖι µονδατοκατ ελεµεζτνκ, αµελψεκβεν α κοµπλεξ ργενσ 

σζερεπτ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ τλτικ βε. Αζ ελεµζσ πλδαανψαγ〈τ αζ οροσζ ϕογι 

σζακνψελϖ, αζον βελλ ελσ!δλεγεσεν α ττελεσ ϕογ, ϖαγψισ α τρϖνψκνψϖεκ σ ϕογσζαβ〈λψοκ 

σζϖεγει σζολγ〈λταττ〈κ. Α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ κιϖ〈λασζτ〈σ〈βαν νψελϖι σ ϕογι τνψεζ!κ εγψαρ〈ντ 

σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ.  

         Α κυτατ〈σ µ⌠δσζερε αζοκνακ α ϖαλ⌠σ σ 〈ταλακτοττ ϕογι σζακνψελϖι µονδατοκνακ αζ 

εγψβεϖετ! ελεµζσε ϖολτ, αµελψεκ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ, ιλλετϖε α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκκελ σζινονιµ ιγκετ ταρταλµαζνακ. Εννεκ ρϖν σικερλτ φελτ〈ρνι α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ηασζν〈λατι γψακορισ〈γ〈νακ οκαιτ. 
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1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈νοσ ισµρϖει 

          

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈νοσ ισµρϖεινεκ α βεµυτατ〈σα α κϖετκεζ! η〈ροµ 

λπσβεν τρτνικ: 

1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψνεκ µεγηατ〈ροζ〈σα α σζ⌠καπχσολατοκ ρενδσζερβεν 

(1.1.) 

2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενσνεκ α ϕελλεµζσε (1.2.) 

3. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσνεκ α ϕελλεµζσε (1.3.) 

 

Εζτ µεγελ!ζ!εν αζονβαν ινδοκολτνακ λ〈τσζικ κτ, εγψµ〈σσαλ σζοροσαν σσζεφγγ! 

προβλµα µεγεµλτσε. Αζ εγψικ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζακιροδαλµι µεγτλσϖελ, α 

µ〈σικ α ϖιζσγ〈λτ ϕελενσγ ϕελλσρε ηασζν〈λτ τερµινυσοκκαλ καπχσολατοσ. Α κτ προβλµα 

σσζεφγγσε α τερµινυσοκ ελτρ! ϖολτ〈βαν ρηετ! τεττεν, υγψανισ � α κλνβζ! νψελϖσζετι 

ρτκελσεκτ!λ φγγ!εν � αζ εµλτεττ σζερκεζετεκετ κλνβζ! τερµινυσοκκαλ ϕελλτκ. 

         Α φυνκχι⌠ιγε µεγνεϖεζσ µιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενσνεκ 

ϕελλσρε ηασζν〈λτ τερµινυσ ϕκελετ∀ α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν. Α φυνκχι⌠ιγε τερµινυστ 

εγψ λεηετσγεσ ν〈λλ⌠ σζ⌠φαϕι κατεγ⌠ρια µεγνεϖεζσρε ελ!σζρ Κεσζλερ Βορβ〈λα αλκαλµαζτα 

Α µαι µαγψαρ νψελϖ σζ⌠φαϕι ρενδσζερε χµ∀ τανυλµ〈νψ〈βαν (Κεσζλερ 1992: 131−134). 

Νζετε σζεριντ: �Α φυνκχι⌠ιγκ ϕελλεµζ!ϕε, ηογψ εγψ ηατ〈ροζ⌠σ ϖαγψ τ〈ργψραγοσ εσετβεν 

〈λλ⌠ νϖσζ⌠ϖαλ φορδυλνακ ελ!; ν〈λλ⌠ ϕελεντσκ λνψεγτελεν; γψακραν ηελψεττεστηετ! α 

σζερκεζετ α ϕελεντσ µαγϖ〈τ ηορδοζ⌠ (ραγοσ) νϖσζ⌠β⌠λ κπζεττ ιγϖελ. Α φυνκχι⌠ιγε τεη〈τ 

χσυπ〈ν αζ ιγε γραµµατικαι φυνκχι⌠ϕ〈τ ηορδοζζα, ολψκορ κεζδστ, βεφεϕεζεττσγετ στβ.−τ ισ 

κιφεϕεζϖε. Πλδ〈κ: κλχσν ϖεσζ (κλχσνζ), γψανβα φογ (γψανστ), κιφογ〈στ εµελ 

(κιφογ〈σολ), παρανχσοτ αδ (παρανχσολ), ϖ〈λασζτ αδ (ϖ〈λασζολ), η〈λ〈τ αδ (η〈λ〈λκοδικ), χσερβε 

αδ (χσερλ), ενγεδλψτ αδ (ενγεδλψεζ), ελιγαζτ〈στ αδ (ελιγαζτ), βοσσζτ 〈λλ (βοσσζυλ), τϕ〈ρα 

βοχσ〈τ (ελβοχσ〈τ), φογσ〈γβα εσικ (ελφογϕ〈κ), ρενδσζερβε φογλαλ (ρενδσζερεζ), λεϖελεζστ 

φολψτατ (λεϖελεζ), τλετετ ηοζ (τλκεζικ), δντστ ηοζ (δντ), σζϖετσγετ κτ (σζϖετκεζικ), 

ζαϖαρτ οκοζ (ζαϖαρ) στβ.� (Κεσζλερ 1994: 49)  
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          Αηογψαν αζτ α φεντιεκβεν εµλτεττκ, α φυνκχι⌠ιγε τερµινυσ ϕ α µαγψαρ νψελϖσζετι 

σζακιροδαλοµβαν, αζονβαν αζ 〈λταλα ϕελλτ σζερκεζετ ργι ιδ!κτ!λ ϕελλεµζι α 

νψελϖηασζν〈λατοτ. Πλδακντ εµλτηετϕκ α 17. σζ〈ζαδι ρισζκι ιρατοκ νψελϖτ. Εζεκβεν α 

σζϖεγεκβεν νεµχσακ ελ!φορδυλνακ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, ηανεµ α τ〈ργψασ σ α  

ηατ〈ροζ⌠σ σζερκεζετεκ γψακορι ηασζν〈λατα εζεκνεκ αζ ιρατοκνακ αζ εγψικ φοντοσ νψελϖι 

σαϕ〈τοσσ〈γα.  

         Αζ ιγει αλαπταγ σζερκεζετεκ α 17. σζ〈ζαδι ροττ νψελϖ 〈λλανδ⌠ σ κεδϖελτ ελεµει κζ 

ταρτοζτακ, 〈µ µ〈ρ κορ〈ββαν ισ ελ!φορδυλτακ αζ ροττ σ α βεσζλτ νψελϖβεν εγψαρ〈ντ. Γψακορι 

ηασζν〈λατυκ  κλνσεν ϕελλεµζ!  α περσζϖεγεκρε (Ζσιλινσζκψ 1996: 96), εννεκ ελλενρε α 

ϖιζσγ〈λτ σζερκεζετεκ νεµ α ϕογι νψελϖ ϕτ〈σαι. Α Μαγψαρ Νψελϖτρτνετι Σζ⌠τ〈ρ αδαται, 

αµελψεκ α 17. σζ〈ζαδβ⌠λ, ιλλετϖε αζ αζτ µεγελ!ζ! ιδ!σζακβ⌠λ σζ〈ρµαζνακ, σζιντν αζτ α 

φελτεϖστ ερ!στικ µεγ, ηογψ αζ ιγει αλαπταγ σζερκεζετεκ ελτερϕεδτεκ ϖολτακ α κοραβελι 

νψελϖηασζν〈λατβαν. Α σζ⌠τ〈ρ α τεσζ ιγϖελ µιντ � µοδερν τερµινολ⌠γι〈ϖαλ λϖε � 

φυνκχι⌠ιγϖελ σζ〈ζν〈λ τββ σζερκεζετετ ταρταλµαζ: β!ντ τεσζ, ηατ〈ρτ τεσζ, ιγαζατ τεσζ, 

βεσζδετ τεσζ στβ. (ΜΝψΣζ 1893: 604−615) 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ � κλνβζ! ελνεϖεζσεκκελ � α 19. σζ〈ζαδ κζεπε ⌠τα 

φογλαλκοζτατϕ〈κ α νψελϖσζεκετ. Ηασζν〈λατυκ ηελψεσσγνεκ µεγτλσε ελσ!δλεγεσεν µιντ 

νψελϖηελψεσσγι προβλµα µερλτ φελ, αµιτ α Μαγψαρ Νψελϖ∀ρ (Παρλαγι 1907: 314−316, 

Σιµονψι 1915: 437, Νψεϖιχζκεψ 1915: 66−71, Σζικλα 1918: 72−73, ∆νεσ 1920: 10−16, 

Προη〈σζκα 1956: 185−193, Κ〈ρολψ�Ζσεµβερψ 1960: 148−154) κορ〈ββι σζ〈µαινακ ηασ〈βϕαιν 

µεγϕελεντ σζ〈µοσ ρ〈σ ιγαζολ. Α κιζ〈ρ⌠λαγ νψελϖµ∀ϖελ! σζεµποντ µεγκζελτσ 

κϖετκεζτβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατα ελλεν ιρτ⌠ηαδϕ〈ρατ κεζδ!δττ, αµελψ 

αζυτ〈ν τββ ϖτιζεδεν κερεσζτλ φολψτατ⌠δοττ. Ρσζτϖεϖ!ι αζ ιροδαλµι σ α κζνψελϖ 

ϖδελµτ ηανγοζτατϖα κατεγορικυσαν ελλενεζτκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈τ, 

µονδϖ〈ν ηογψ �� α φλσλεγεσ κρλρ〈σοκ, ιγεηγτ〈σοκ παπροσζ∀ϖ, σαβλονσζερ∀ϖ 

τεσζικ βεσζδνκετ σ ρ〈συνκατ; αµελλεττ γψακραν φλρερτστ, κτρτελµ∀σγετ, ζαϖαρτ 

οκοζνακ, δε µινδενεκ φλττ ιδεγενεκ, µαγψαρταλανοκ, χσνψ〈κ, κτελεντικ α στλυστ� 

(Προη〈σζκα 1956: 192−193).  

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ νψελϖµ∀ϖελ!ι ηελψτελεντστ ϕ⌠λ ιλλυσζτρ〈λϕα α τερπεσζκεδ! 

κιφεϕεζσ ελνεϖεζσ, αµιϖελ αζ εµλτεττ σζ⌠καπχσολατοκατ 〈λταλ〈βαν ϕελλτκ. Εµελλεττ εγψβ, 

σζιντν νεγατϖ ρτκτλετετ τκρζ! ϕελζ!ϖελ ισ υταλτακ ε σζ⌠καπχσολατοκρα, αµεννψιβεν 
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νεµχσακ τερπεσζκεδ!νεκ, ηανεµ �τερϕενγ!σνεκ, φλσλεγεσνεκ, κτρτελµ∀νεκ, 

χικορνψ〈σνακ, δαγ〈λψοσνακ, ηιϖαταλοσκοδ⌠νακ, ιδεγενσζερ∀νεκ, σεµµιτµονδ⌠νακ, 

κιφεϕεζστελεννεκ, σζντελεννεκ, χσνψ〈νακ�, σ!τ �γαρ〈ζδ〈νακ σ δυπλαφενεκ∀νεκ� 

µιν!στεττκ !κετ. Α µαγψαρ νψελϖβεν α �λεγεσλεγγαρ〈ζδ〈ββ� ιγε α χσιν〈λ, σ εζτ κϖετικ 

ολψαν ιγκ, µιντ πλδ〈υλ αζ εσζκζλ, ϕυττατ, τεσζ, βρ, φογανατοστ, ηελψεζ, ηοζ, νψερ, νψϕτ, 

αδ, εµελ, φολψτατ, γψακορολ, κπεζ, ρενδελκεζικ, ταλ〈λ, σζερεζ, τρτνικ, ϖεσζ στβ. (Προη〈σζκα 

1956: 185)  

          Α τερπεσζκεδ! κιφεϕεζσ τερµινυσ µινδεν ϖαλ⌠σζν∀σγ σζεριντ ∆ενγλ ϑ〈νοσνακ α 

τερπεσζκεδ! ιγκρ!λ ρτ χικκε (∆ενγλ 1938: 196) νψοµ〈ν τερϕεδτ ελ σ ϖ〈λτ κζκελετ∀ϖ. 

∆ενγλ τερπεσζκεδ! ιγκνεκ νεϖεζτε αζοκατ αζ ιγκετ, αµελψεκ βιζονψοσ κιφεϕεζσεκβεν 

µ〈σ ιγκετ κισζορτανακ α ηελψκβ!λ σ εζεκ ηελψτ ϕογταλανυλ βιρτοκολϕ〈κ. Σζ〈µταλαν πλδ〈τ 

εµλτεττ α χσιν〈λ ιγϖελ µιντ α λεγεσλεγγαρ〈ζδ〈ββ ιγϖελ αννακ ιγαζολ〈σ〈ρα, ηογψ αζ ιλψεν 

κιφεϕεζσεκβεν α τ〈ργψασ ιγει καπχσολατ ηελψρε α τ〈ργψκντ ηασζν〈λτ φ!νϖβ!λ κπζεττ 

εγψσζερ∀ ιγε κϖ〈νκοζικ (µ⌠κ〈τ χσιν〈λ � µ⌠κ〈ζικ, σζεµετετ χσιν〈λ � σζεµετελ, βεϖ〈σ〈ρλ〈στ 

χσιν〈λ � βεϖ〈σ〈ρολ στβ.). Αζ εγψσζερ∀ ιγκνεκ β!ϖτεττ κιφεϕεζσεκκελ τρτν! ηελψεττεστστ 

Σιµονψι Ζσιγµονδ σ Ριεδλ Φριγψεσ ισ ελλενεζτκ, σ ελτερϕεδσκετ α νµετ νψελϖ ηατ〈σ〈ϖαλ 

ινδοκολτ〈κ (Ριεδλ 1897: 97).  

          Αζ ελµονδοττακ αλαπϕ〈ν νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ αζ ελνεϖεζσεκ µεγλεηετ!σεν νεγατϖ 

ϖολτα ελσ!σορβαν αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ εζεκ α κιφεϕεζσεκ σοκ εσετβεν α φ!νϖι 

κοµπονενσσελ αζονοσ τϖ∀ ιγϖελ ηελψεττεστηετ!κ, σ α νψελϖσζεκ τββσγε εζεν ιγκ 

ηασζν〈λατ〈τ ταρτοττα ηελψεσνεκ: σεγτσγετ νψϕτανι � σεγτενι, δντστ ηοζνι � δντενι, 

λεϖελεζστ φολψτατνι �λεϖελεζνι στβ.  

         Νεµ λενννκ αζονβαν ιγαζσ〈γοσακ α τερπεσζκεδ! κιφεϕεζσεκ ηασζν〈λατ〈τ κριτιζ〈λ⌠ 

χικκεκ σζερζ!ιϖελ σζεµβεν, ηα νεµ τενννκ εµλτστ αζοκρ⌠λ α µεγ〈λλαπτ〈σαικρ⌠λ, 

αµελψεκβεν ρ〈µυτατνακ, ηογψ νεµ µινδεν β!ϖτεττ σζερκεζετ ελεϖε κ〈ρηοζτατηατ⌠ σ 

ελϖετενδ!: ��αµικππεν νεµ µινδ αρανψ, αµι φνψλικ, αζονκππεν νεµ µινδ ηιβα, αµι 

αννακ λ〈τσζικ� (Προη〈σζκα 1956: 187). Ακαδτακ ϖδελµεζ!ι ισ ε σζερκεζετεκνεκ, ακικ αζτ α 

νζετετ κπϖισελτκ, ηογψ α ραγοσ φ!νϖ + ιγε σζερκεζετ νµαγ〈βαν νεµ κ〈ροσ σ νεµ 

ηελψτελεν, σ!τ αδοττ εσετεκβεν ηασζν〈λατυκ ελ!νψσ σ ελκερληετετλεν (Τ. Ανδρ〈σ 1956: 429−

431). 
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          Ναπϕαινκρα αζ εµλτεττ σζερκεζετεκ µεγτλσε 〈ρνψαλταββ〈 ϖ〈λτ. Εννεκ φ! οκ〈τ αββαν 

κελλ κερεσννκ, ηογψ α τερπεσζκεδ! κιφεϕεζσεκ ηασζν〈λατ〈νακ ηελψεσσγτ νεµ χσυπ〈ν 

νψελϖηελψεσσγι σζεµποντοκ αλαπϕ〈ν τλτκ µεγ, ηανεµ εγψρε ινκ〈ββ φιγψελεµβε ϖεττκ ε 

σζερκεζετεκ σαϕ〈τσ〈γοσ νψελϖσζετι σπεχιφικυµαιτ ισ. Α Νψελϖµ!ϖελ∀ Κζικνψϖ (ΝψΚ 1985) 

υγψαν µγ �τερπεσζκεδ! κιφεϕεζσεκ� χµσζ⌠ αλαττ τ〈ργψαλϕα α ϖιζσγ〈λτ ϕελενσγετ, σ 

τερµσζετεσεββνεκ ταρτϕα α µεγφελελ! εγψσζερ∀ ιγε ηασζν〈λατ〈τ, 〈µ α τερπεσζκεδ! 

κιφεϕεζσεκ νψελϖηελψεσσγι σζεµποντβ⌠λ µιν!στ! χσοπορτοστ〈σα µ〈ρ διφφερενχι〈λταββ 

µεγκζελτσι µ⌠δον αλαπσζικ. Α ηελψτελεν σ οκϖετλενλ κερλενδ! κιφεϕεζσεκ 

(βεϖ〈σ〈ρλ〈στ εσζκζλ, λεϖον〈σβα ηοζ) µελλεττ µεγκλνβζτετ ελφογαδηατ⌠ (φελεδσβε 

µεγψ, φελεδσβε µερλ) σ σεµµικππεν σεµ ηελψτελεντηετ! κιφεϕεζσεκετ (φεϕβε ϖεσζ, 

ζοκον ϖεσζ), αµελψεκ βιζονψοσ σζερκεζετεκβεν ελκερληετετλενεκ (ΝψΚ 1985: 1007−1008). 

Σζιντν α νψελϖµ∀ϖελ!ι µεγκζελτσι µ⌠δτ⌠λ ϖαλ⌠ ελτ〈ϖολοδ〈στ ϕελεντι, ηογψ α ραγοσ φ!νϖ 

+ ιγε σζερκεζετεκκελ καπχσολατοσ ελεµζσεκ σ ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σοκ ϕελεντστανι (Κ〈ρολψ 1970: 

389−391) σ φραζεολ⌠γιαι κυτατ〈σοκ  (Ο. Ναγψ 1968: 204−209, ϑυη〈σζ 1980: 84) τ〈ργψακντ 

ϕελεννεκ µεγ α σζακιροδαλοµβαν. Ναπϕαινκ νψελϖσζετι κυτατ〈σαιβαν πεδιγ αζ ιδι⌠µασζερ∀ 

κοµπλεξ ργενσεκ (Κοµλ⌠σψ 1992: 487−519), ιλλετϖε αζ ιγεµ⌠δοστ⌠τ ταρταλµαζ⌠ κοµπλεξ 

πρεδικ〈τυµοκ (Πλη, Αχκερµανν, Κοµλ⌠σψ 1995: 165−168) εγψικ αλτπυσακντ 

ταλ〈λκοζηατυνκ αζ εµλτεττ σζερκεζετεκκελ. 

 

∗ 

 

          Αζ οροσζ σζακιροδαλοµβαν τββ µιντ σζ〈ζ ϖϖελ εζελ!ττ Βυσζλαϕεϖ ηϖτα φελ α 

φιγψελµετ αζ ν. λερ⌠ κιφεϕεζσεκ ηασζν〈λατ〈ρα: �#∃%&∋( ()∗(+( +,−+(,−, .∗(+)− 

/0(∋1%2,3%∋&3 +,−+(, & .∃%∗%∃, &,/4−5.∃ %∃/ )(0(,∗%∗.%∃; ∗−01.∃%1, )/∃−∋6 

)/∃/ 7∃%&∋( )/∃−∋6 ... # (∋,.8.% (∋ 01(8.9 +,−+(,6∗:9 ;(1∃ <∋. 7:1−4%∗.3 

∗−=:7−>∋&3 (0.&−∋%,6∗:∃.� (Βυσζλαϕεϖ 1869: 310).  

          Α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν ταπασζταληατ⌠κηοζ ηασονλ⌠αν, αζ οροσζ νψελϖσζεκ ισ 

λεσεν βρ〈λτ〈κ εζεκετ α κιφεϕεζσεκετ. ςινοκυρ 1929−βεν α κϖετκεζ!κετ ρτα αζ εµλτεττ 

σζ⌠καπχσολατοκρ⌠λ: �?0(∋1%2,%∗.% ∋−≅.9 ≅(∗&∋1/≅Α.Β, +)% 7(=∃(4∗( ∗(1∃−,6∗−3, 

+,−+(,6∗−3, )%,−%∋ 7:1−4%∗.% 9/)(&(8∗:∃, 73,:∃� (ςινοκυρ 1928: 75). Ροζενταλ 

φινοµαββαν φογαλµαζοττ, 〈µ εγψρτελµ∀εν ηελψτελεννεκ ταρτοττα αζ αδοττ σζ⌠καπχσολατοκ 
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ηασζν〈λατ〈τ: �Χ−&01(&∋1−∗%∗.% 0()(2∗:9 (2(1(∋(7 01(.=7().∋ (∋1.Α−∋%,6∗(% 

70%8−∋,%∗.%� (Ροζενταλ 1974: 38).  

          Αζ 〈λλανδ⌠ κριτικαι σζρεϖτελεκ µελλεττ αζ οροσζ σζακιροδαλοµβαν φολψαµατοσαν 

ϕελεν ϖολτ α λερ⌠ κιφεϕεζσεκ οβϕεκτϖ ρτκελσε ισ. Εννεκ κσζνηετ!εν α µλτ σζ〈ζαδ 

ηατϖανασ ϖειτ!λ κεζδϖε  ρε〈λισαββ, α ϕελενσγετ τ〈ργψιλαγοσαν βεµυτατ⌠ σσζκπ αλακυλτ κι α 

σζ⌠βαν φοργ⌠ κιφεϕεζσεκρ!λ. Ιγαζ, ϖισζονψλαγ κεϖσ αζον τανυλµ〈νψοκ σζ〈µα, αµελψεκ 

κιζ〈ρ⌠λαγοσαν α λερ⌠ κιφεϕζσεκκελ φογλαλκοζνακ (Μορδϖιλκο 1964, Προκοποϖιχσ 1974), 〈µ 

τββ στιλισζτικαι (Πεσκοϖσζκιϕ 1956, 1959, ςινογραδοϖ 1981, Ροζενταλ 1974, Βαρλασζ 1978, 

Αλεκσζεϕεϖ, Ρογοϖα 1982, Μιτροφανοϖα 1985), φραζεολ⌠γιαι σ µονδαττανι τανυλµ〈νψ 

(ςινογραδοϖ 1958, Σϖεδοϖα 1966, Ζολοτοϖα 1973, Βελοσαπκοϖα 1977, Σζιροτψινα 1980) ισ 

ρσζλετεσεν ελεµζι αζ αδοττ νψελϖι ϕελενσγετ. Εζενκϖλ τββ ολψαν, ελσ!σορβαν οκτατ〈σι 

χλοκατ σζολγ〈λ⌠ σζ⌠τ〈ρ κσζλτ, αµελψεκ α λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ ιγε + φ!νϖ 

σζ⌠καπχσολατοκατ ταρταλµαζζ〈κ (Γψεριβασζ 1979, Γψερϕαγινα 1987). 

 

∗ 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ρενδκϖλ ιντενζϖ σ ρσζλετεσ ϖιζσγ〈λατα ϕελλεµζι α νµετ 

σζακιροδαλµατ. Ελειντε α γερµανιστ〈κ τββσγε ισ ελτλτε αζ εµλτεττ σζερκεζετεκ 

ηασζν〈λατ〈τ, µονδϖ〈ν, ηογψ �Ωασ µαν εινφαχηερ αυσδρχκεν κανν, σολλ µαν νιχητ 

κοµπλιζιερτ σαγεν� (�αµιτ εγψσζερ∀εν ισ κι λεηετ φεϕεζνι, αζτ νεµ κελλ βονψολυλταν 

µεγφογαλµαζνι�) (Βασσολα 1995). Εζτ α νεγατϖ ρτκτλετετ τκρζι α νµετ νψελϖµ∀ϖελ!ι 

ιροδαλοµβαν ελτερϕεδτ Στρεχκφορµ τερµινυσ, αµι ναγψϕ〈β⌠λ α τερπεσζκεδ! κιφεϕεζσεκ 

ελνεϖεζσνεκ φελελ µεγ.  

          Γψκερεσ ϖ〈λτοζ〈στ ηοζοττ αζονβαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µεγτλσβεν αζ 

1963−ασ ϖ. Εκκορ ϕελεντ µεγ υγψανισ κτ ολψαν αλαπϖετ! µ∀ (∆ανιελσ 1963, Πολενζ 1963), 

αµελψεκ τυδοµ〈νψοσ ιγννψελ ελεµεζτκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ, ρ〈µυτατϖα αζοκ 

νψελϖσζετι σπεχιφικυµαιρα σ ηασζν〈λατι σζαβ〈λψσζερ∀σγειρε. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

〈λταλ〈νοσ σ σοκολδαλ ελεµζσε µελλεττ, Καρληεινζ ∆ανιελσ (∆ανιελσ 1963: 73) νεϖηεζ 

φ∀ζ!δικ α φυνκχι⌠ιγκ σζεµαντικαι χσοπορτοστ〈σα, ϖαλαµιντ σζιντακτικαι σ στιλισζτικαι 

ισµρϖεινεκ α λερ〈σα. Πετερ ϖον Πολενζ (Πολενζ 1963: 14−30), ελεµεζϖε α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ τιπικυσ ϕεγψειτ, η〈ροµ ποντβαν φογλαλτα σσζε αζοκατ αζ οκοκατ (στρυκτυρ〈λισ, 
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σζεµαντικαι σ νψελϖτρτνετι), αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈τ ινδοκολϕ〈κ. 

Τ!λε σζ〈ρµαζικ α Φυνκτιονσϖερβ (φυνκχι⌠ιγε) τερµινυσ (Πολενζ 1963: 11), αµι αζ⌠τα ισ 

φολψαµατοσαν ηασζν〈λατοσ α νµετ νψελϖ∀ σζακιροδαλοµβαν αζ αδοττ ϕελενσγ 

µεγνεϖεζσρε.  

         Α 20. σζ〈ζαδ υτολσ⌠ η〈ροµ ϖτιζεδνεκ νµετ νψελϖσζετι σζακιροδαλµ〈τ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιντενζϖ ϖιζσγ〈λατ〈νακ (Σοµµερφελδτ 1980,  Σχηεµανν 1982, 

Τυχηελ 1982, Λεηµανν 1983, Πολενζ 1987) τοϖ〈ββι φολψτατ〈σα ϕελλεµζι. Γερηαρδ Ηελβιγ 

νεϖηεζ φ∀ζ!δικ α µεγ〈λλαπτ〈σ (Ηελβιγ 1984: 163), µελψ σζεριντ α φυνκχι⌠ιγκ ρσζλετεσ 

βεµυτατ〈σα νλκλ ναπϕαινκβαν νεµ κσζληετ κοµολψ γραµµατικα. Αµεννψιβεν 

ϖγιγτεκιντνκ αζ ελµλτ ϖτιζεδεκ νµετ λερ⌠ νψελϖταναιν, γψ ϖαλ⌠βαν αζτ ταπασζταλϕυκ, 

ηογψ µινδεν ϕελεντ!σ γραµµατικα (∆υδεν 1984, Ηειδολπη−Φλµιγ−Μοτσχη 1984, Ηελβιγ−

Βυσχηα 1986, Εισενβεργ 1989, Ηεντσχηελ−Ωεψδτ 1990, Ενγελ 1992) φογλαλκοζικ α 

φυνκχι⌠ιγκ σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κρδσϖελ.  

         Ηελβιγ (Ηελβιγ 1984) 16 ποντβαν φογαλµαζζα µεγ αζοκατ α κριτριυµοκατ, αµελψεκ 

αλαπϕ〈ν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ δεφινι〈ληατ⌠κ σ εγψβ νψελϖι ϕελενσγεκτ!λ 

ελκλντηετ!κ. Εζεν κριτριυµοκ κϖετκεζετεσ αλκαλµαζ〈σα νεµ λεηετσγεσ, 〈µ Ηελβιγ 

〈τφογ⌠ κυτατ〈σαι ναγψ ελ!ρεηαλαδ〈στ ϕελεντεττεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µορφολ⌠γιαι, 

σζεµαντικαι σ κοµµυνικατϖ ϖιζσγ〈λατ〈νακ τερλετν. Κλνσεν φιγψελεµρε µλτ⌠ακ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖαλενχι〈λισ τυλαϕδονσ〈γαιρα ϖονατκοζ⌠ ελεµζσει, αµελψεκ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ αλκοτ⌠ κοµπονενσεκ σζιντακτικαι τυλαϕδονσ〈γαινακ µλψεββ 

µεγισµερστ τεττκ λεηετ!ϖ.  

         √σσζεγεζϖε α φενντ ελµονδοττακατ, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ νεµ µινδεν φυνκχι⌠ιγε + 

φ!νϖ τπυσ σζ⌠καπχσολατ νεϖεζηετ! τερπεσζκεδ!νεκ, ηισζεν αµεννψιβεν ηασζν〈λατυκ νεµ 

νχλ, ηανεµ α νψελϖι κιφεϕεζσ ποντοσσ〈γ〈νακ εσζκζε, γψ αλκαλµαζ〈συκ ινδοκολτ, σ!τ 

βιζονψοσ εσετεκβεν νλκλζηετετλεν. Εζρτ χλσζερ∀ � α τερπεσζκεδ! κιφεϕεζσεκ τερµινυσ 

ηελψεττ � α µαγψαρ νψελϖ∀ σζακιροδαλοµβαν ισ σεµλεγεσεββ ελνεϖεζσσελ ιλλετνι ε 

σζ⌠καπχσολατοκατ. Ιλψεν µεγολδ〈στ κν〈λ  αζ ιγσ κρλρ〈σοκ (Κ〈ρολψ 1970: 390−91), α 

κρλρ⌠ σζερκεζετεκ (Σζικλαι 1986: 269), ϖαλαµιντ α λερ⌠ κιφεϕεζσεκ (∆οβοσ 1991) 

τερµινυσ. Μινδη〈ροµ µεγνεϖεζσ µεγφελελ αζ αδοττ νψελϖι ϕελενσγ σπεχιφικυµ〈νακ, σ 

µεντεσ µινδεν νεγατϖ φεληανγτ⌠λ. Α νµετ νψελϖβ!λ φορδτοττ φυνκχι⌠ιγε σζακσζ⌠ 

(Φυνκτιονσϖερβ) λεηετ!σγετ κν〈λ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελνεϖεζσ ηασζν〈λατ〈ρα, 
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αµινεκ αλακϕα σ ϕελεντσε λνψεγτ τεκιντϖε µεγεγψεζικ α νµετ σζακιροδαλοµβαν 

〈λταλ〈νοσαν ελτερϕεδτ σ ηασζν〈λτ Φυνκτιονσϖερβγεφγε (ΦςΓ) τερµινυσσαλ. 

          ϑελεν ρτεκεζσβεν αζ εµλτεττ σζ⌠καπχσολατοκ ϕελλσρε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  

ελνεϖεζστ ηασζν〈λϕυκ. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενσνεκ ϕελλσρε πεδιγ α 

φυνκχι⌠ιγε τερµινυσ σζολγ〈λ.  

 

1.1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µιντ σζ⌠καπχσολατοκ 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µεγηατ〈ροζοττ ηελψετ φογλαλνακ ελ α σζ⌠καπχσολατοκ 

ρενδσζερβεν, αζ αλ〈ρενδελ! σζινταγµ〈κ κζττ. Αηηοζ, ηογψ ε ηελψετ δεφινι〈λνι τυδϕυκ, α 

σζ⌠καπχσολατοκ κζελεββι ϖιζσγ〈λατα σζκσγεσ. Εννεκ εγψικ κιινδυλ⌠ποντϕα α 

σζ⌠καπχσολατοκνακ κλνβζ! ασπεκτυσοκ σζεριντ τρτν! κλασσζιφικ〈χι⌠ϕα λεηετ, µελψνεκ 

αλαπϕ〈υλ � τββεκ κζττ � α σζ⌠καπχσολατ κοµπονενσει κζττ φενν〈λλ⌠ λογικαι ϖισζονψ 

µιν!σγι ϕεγψει, ιλλετϖε α σζ⌠καπχσολατ 〈λταλ αλκοτοττ σζεµαντικαι εγψσγ ϕελλεγε 

σζολγ〈ληατνακ. 

          (α) Ελ!σζρ α σζ⌠καπχσολατοκατ αλκοτ⌠ κοµπονενσεκ κζττι λογικαι καπχσολατ 

µιν!σγρε ϖονατκοζ⌠ κριτριυµοκατ ϖιζσγ〈λϕυκ µεγ.  

          Α σζαϖακ κζττι λογικαι καπχσολατ α κονστελλ〈χι⌠, α δετερµιν〈χι⌠ σ αζ 

ιντερδεπενδενχια (Αηµανοϖα, Μικαελιν 1963: 47−49) ϖισζονψαιϖαλ ρηατ⌠ λε. Α κονστελλ〈χι⌠ 

ϖισζονψαι ϕελλεµζικ α µελλρενδελ! σζερκεζετεκετ, αµελψεκνεκ αζ α σαϕ〈τοσσ〈γα, ηογψ αζ 

σσζεκαπχσολτ ελεµεκ αυτον⌠µακ σ νινχσ βελσ! ηιεραρχηικυσ σζερϖεζεττσγκ: α 

µελλρενδελ! ϖισζονψ εγψικ ταγϕα σεµ τεκιντηετ! κζποντινακ. 

          Α ηιεραρχηικυσαν σζερϖεζεττ σζ⌠καπχσολατοκ βελσ! φγγ!σγε ελσ!σορβαν α 

δετερµιν〈χι⌠ ϖισζονψαιϖαλ ϕελλεµεζηετ!. Αµεννψιβεν α δετερµιν〈χι⌠ σζεµαντικαι σ 

σζιντακτικαι σζεµποντβ⌠λ αζονοσ ιρ〈νψ, α σζ⌠καπχσολατ σζεµαντικαι κζποντϕα εγψβεεσικ 

αννακ σζιντακτικαι κζποντϕ〈ϖαλ. 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εσετβεν α σζεµαντικαι δετερµιν〈χι⌠ ιρ〈νψα νεµ εσικ 

εγψβε α σζιντακτικαι δετερµιν〈χι⌠ ιρ〈νψ〈ϖαλ, εζρτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι 

κζποντϕα σεµ αζονοσ α κιφεϕεζσ σζιντακτικαι κζποντϕ〈ϖαλ. Εββ!λ αδ⌠δ⌠αν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ κοµπονενσει κζττ κιαλακυλτ ϖισζονψοκατ α δετερµιν〈χι⌠ σ αζ 

ιντερδεπενδενχια εγψαρ〈ντ ϕελλεµζι. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν υγψανισ α 
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σζιντακτικαιλαγ χεντρ〈λισ ελεµ (αζ ιγε) χσυπ〈ν α φορµ〈λισ φγγετλενσγ ϕεγψειϖελ βρ, α 

σζεµαντικαι αυτον⌠µια ϕεγψειϖελ νεµ. Εζζελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

σζεµαντικαι κζποντϕ〈τ αλκοτ⌠ κοµπονενσ (α φ!νϖ) α σζ⌠καπχσολατ σζεµαντικαι ταρταλµ〈τ 

χσακνεµ τελϕεσ µρτκβεν µαγ〈βαν σσζποντοστϕα, υγψανακκορ σζιντακτικαιλαγ αζ ιγτ!λ 

φγγ. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν α σζεµαντικαι σ α σζιντακτικαι ινφορµ〈χι⌠ 

πολαριζ〈λ⌠δικ. 

          (β)  Α σζ⌠καπχσολατοκ χσοπορτοστ〈σ〈νακ µ〈σικ λεηετσγεσ κιινδυλ⌠ποντϕ〈τ α 

σζ⌠καπχσολατοκ σζεµαντικαι εγψσγνεκ ϕελλεγρε ϖονατκοζ⌠ κριτριυµοκ κπεζικ. Εννεκ 

αλαπϕ〈ν α σζ⌠καπχσολατοκ λεηετνεκ σζαβαδοκ ϖαγψ 〈λλανδ⌠ακ. Αζ 〈λλανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ 

τοϖ〈ββι κτ χσοπορτρα οσζτηατ⌠κ: α σζ∀κεββ ρτελεµβεν ϖεττ 〈λλανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκρα 

(ιδι⌠µ〈κ, φραζεολ⌠γιαι κιφεϕεζσεκ, σζ⌠λ〈σοκ) σ α τ〈γαββ ρτελεµβεν ϖεττ 〈λλανδ⌠ 

σζ⌠καπχσολατοκρα. Εζ υτ⌠ββι χσοπορτβα σοροληατ⌠κ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ.  

          Α σζακιροδαλοµβαν ναγψϕ〈β⌠λ εγψρτελµ∀ αννακ µεγτλσε, ηογψ µιλψεν ταρταλµι σ 

φορµαι ϕελλεµζ!κκελ δεφινι〈ληατ⌠ αζ 〈λλανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ ελσ! χσοπορτϕα. Ανν〈λ 

ηοµ〈λψοσαββ σ ελµοσ⌠δοτταββ αζονβαν α τ〈γαββ ρτελεµβεν ϖεττ 〈λλανδ⌠ νψελϖι ελεµεκ 

µιβενλτνεκ ρτελµεζσε.  

          Σοκ εσετβεν µορφοσζιντακτικαι σζεµποντβ⌠λ διφφερενχι〈λ⌠ ισµρϖεκ σεµ αζ 〈λλανδ⌠ 

σζ⌠καπχσολατοκατ αλκοτ⌠ κτ χσοπορτ ελεµει κζττ, σεµ α σζαβαδ σ 〈λλανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ 

κζττ νεµ φιγψεληετ!κ µεγ, εζρτ α προβλµα σζεµαντικαι κριτριυµοκ αλαπϕ〈ν ολδηατ⌠ 

µεγ. Εζτ ιγαζολϕ〈κ α κϖετκεζ!, σζ〈µοκκαλ ϕελλτ µαγψαρ, οροσζ, νµετ σ ανγολ 

σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκ λνψεγεσ φορµαι κλνβσγεκετ νεµ µυτατνακ φελ, ελλενβεν αζ 

〈λταλυκ λτρεηοζοττ σζεµαντικαι εγψσγ ϕελλεγβεν ϕελεντ!σ ελτρσεκ φιγψεληετ!κ µεγ: 

 

          (1) χυκροτ τεσζ α κ〈ϖβα, (2)  φελϕελεντστ τεσζ α ηατ⌠σ〈γν〈λ, (3) ροσσζ φ〈τ τεσζ α τ!ζρε; 

          (1) #∃%&∋()∗ +,∋&−, (2) #∃%&∋()∗ −./.%(., (3) #∃%&∋()∗ ∋&− (0 (01∃; 

(1) διε Κρειδε ζυρ Ταφελ βρινγεν, (2) δασ Στχκ ζυρ Αυφφηρυνγ βρινγεν, (3) ϕν. αυφ  

      διε Παλµε βρινγεν; 

          (1) το γιϖε (σψ) α βοοκ, (2) το γιϖε (σψ) α σµιλε, (3) το γιϖε (σψ) τηε σλιπ. 

 

          Αζ εγψεσ σζ〈µµαλ ϕελλτ σζ⌠καπχσολατοκ σζαβαδ σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκβεν α 

κοµπονενσεκ ϕελεντσε νεµ 〈τϖιττ ρτελµ∀. Α σζ⌠καπχσολατοκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ 
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κιαλακτ〈σ〈βαν α κοµπονενσεκ εγψενλ! αρ〈νψβαν ϖεσζνεκ ρσζτ, σ α σζ⌠καπχσολατ 

εγσζνεκ ϕελεντσε µεγηατ〈ροζηατ⌠ κοµπονενσεινεκ σζεµαντικαι ϕεγψειβ!λ. 

          Α κεττεσ σζ〈µµαλ ϕελλτ σζ⌠καπχσολατοκ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, αµελψεκβεν αζ ιγει 

κοµπονενσ τυλαϕδονκππενι ϕελεντσε εληοµ〈λψοσυλτ, σ αζ ιγνεκ αζ α σζερεπ ϕυτοττ, ηογψ 

ελλ〈σσα α σζ⌠καπχσολατοτ αζ ιγεισγ κατεγ⌠ρι〈ιϖαλ. Α σζ⌠καπχσολατ εγσζνεκ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕ〈τ α φ!νϖι κοµπονενσ δετερµιν〈λϕα, ϖαγψισ α κτ κοµπονενσ νεµ εγψενλ! 

αρ〈νψβαν ϖεσζ ρσζτ α σζερκεζετεκ ϕελεντσνεκ κιαλακτ〈σ〈βαν. 

          Α η〈ρµασ σζ〈µµαλ ϕελλτ σζ⌠σζερκεζετεκ φραζεολ⌠γιαι σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκβεν α 

κοµπονενσεκ ερεδετι ϕελεντσε εληοµ〈λψοσυλτ, σ εζ〈λταλ α σζ⌠καπχσολατοκ ιδιοµατικυσ 

ϕελεντσρε (Τατ〈ρ 1992: 29)  τεττεκ σζερτ. Α σζ⌠καπχσολατ εγσζνεκ ϕελεντσε νεµ ϖεζετηετ! 

λε α κοµπονενσεκ σζεµαντικαι ϕεγψειβ!λ.  

          Μινδεν σζ⌠καπχσολατ εγψφαϕτα σζεµαντικαι εγψσγετ αλκοτ, αµελψνεκ κιαλακτ〈σ〈βαν α 

σζ⌠καπχσολατοτ αλκοτ⌠ κοµπονενσεκ, ιλλετϖε αζοκ ϕελεντσει � αζ εγψεσ σζ⌠καπχσολατι 

τπυσοκτ⌠λ φγγ!εν � ελτρ! µρτκβεν ϖεσζνεκ ρσζτ. Α σζαβαδ σζ⌠καπχσολατοκ 

κοµπονενσει 〈λταλ λτρεηοζοττ ϕελεντσεγψσγ χσυπ〈ν αλκαλµι σσζεκαπχσολ⌠δ〈σ ερεδµνψε. 

Εζζελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κοµπονενσει ολψαν σζεµαντικαι εγψσγετ ηοζνακ 

λτρε, αµελψβεν � α σζεµαντικαι σ α σζιντακτικαι φυνκχι⌠κ πολαριζ〈λ⌠δ〈σα µιαττ � α 

κοµπονενσεκ σζοροσ εγψσγγ ιντεγρ〈λ⌠δνακ. Εζ αζ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σ µ〈σ, µιντ αζ αλκαλµι 

σσζεκαπχσολ⌠δ〈σ, µερτ αζ ερεδµνψε 〈λλανδ⌠ ϕελλεγ∀ σζεµαντικαι εγψσγ. Υγψανακκορ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιντεγρ〈λ⌠δοττ σζεµαντικαι εγψσγνεκ ϕελλεγε ελτρ α 

φραζεολογιζµυσοκ ιδιοµατικυσ ϕελεντστ!λ, µιϖελ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εγσζνεκ 

σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα λεϖεζετηετ! σ µεγηατ〈ροζηατ⌠ κοµπονενσεινεκ ϕελεντσε αλαπϕ〈ν. 

(Εββεν α µεγκζελτσβεν ιρρελεϖ〈νσ αζ α τνψ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν α φ!νϖι κοµπονενσ δοµινανχι〈ϕα ρϖνψεσλ.) 

 

          Α φεντιεκ ρτελµβεν α κϖετκεζ!κππεν ραϕζολ⌠δικ κι α σζ⌠καπχσολατοκ 

χσοπορτοστ〈σ〈νακ α κπε: εγψφελ!λ α σζαβαδ σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκ αλκαλµι 

σσζεκαπχσολ⌠δ〈σ ερεδµνψεκντ λτρεϕϖ! ϕελεντσεγψσγετ αλκοτνακ; µ〈σφελ!λ α σζ∀κεββ 

ρτελεµβεν ϖεττ 〈λλανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκ ιδιοµατικυσ ϕελεντστ ηορδοζνακ, σ ϖγλ 

α τ〈γαββ ρτελεµβεν ϖεττ 〈λλανδ⌠ σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκ αζ ιντεγρ〈λ⌠δοττ σζεµαντικαι 

εγψσγγελ ρενδελκεζ! σζ⌠καπχσολατοκατ, κζτκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ λελικ φελ. 
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         (χ) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψνεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ, α φεντιεκεν κϖλ µ〈σ 

σζεµποντοκ ισ σζολγ〈ληατνακ. Ιλψεν σζεµποντ λεηετ � τββεκ κζττ − α σζ⌠καπχσολατοκ 

κοµπονενσεινεκ σζ〈µα, ϖαλαµιντ α σζ⌠καπχσολατοκατ αλκοτ⌠ κοµπονενσεκ µορφολ⌠γιαι 

ϕελλεµζ!ι.  

         Α σζ⌠καπχσολατατοκ στρυκτρ〈ϕ〈νακ εγψικ ϕελλεµζ! αττριβυτυµα α κοµπονενσεκ 

σζ〈µα. Αζ εγψσζερ∀ σζ⌠καπχσολατοκ κτ κοµπονενσβ!λ, εγψ αλ〈ρενδελ! σ εγψ αλ〈ρενδελτ 

ταγβ⌠λ 〈λλνακ, αµι α σζ⌠καπχσολατοκ µινιµ〈λισ στρυκτρ〈ϕ〈τ αλκοτϕα. Α β!ϖτεττ 

σζ⌠καπχσολατοκ η〈ροµ ϖαγψ ανν〈λ τββ κοµπονενστ ταρταλµαζνακ, αµελψεκ καπχσολατ〈τ 

ελτρ! σζιντακτικαι ϖισζονψοκ ϕελλεµεζνεκ. Α φεντιεκ ρτελµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

ολψαν κτ κοµπονενσβ!λ 〈λλ⌠ εγψσζερ∀ σζ⌠καπχσολατοκ (σεγτσγετ νψϕτανι, &230∃#3)∗ 

4&+&5∗), αµελψεκ αλαπυλ σζολγ〈ληατνακ β!ϖτεττ σζ⌠καπχσολατοκ κπζσηεζ (ανψαγι 

σεγτσγετ νψϕτανι, &230∃#3)∗ +3).−(36∗%,7 4&+&5∗).  

          Αηογψαν µινδεν σζ⌠καπχσολατ, γψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ισ ϕελλεµεζηετ!κ α 

σζ⌠καπχσολατ αλ〈ρενδελ! κοµπονενσνεκ µορφολ⌠γιαι τυλαϕδονσ〈γαι αλαπϕ〈ν. Εζεν 

τυλαϕδονσ〈γοκ κζλ ελσ!δλεγεσεν αζ αλ〈ρενδελ! κοµπονενσ σζ⌠φαϕι ηοϖαταρτοζ〈σα κν〈λϕα 

αζτ α σζεµποντοτ, αµελψ σζεριντ α σζ⌠καπχσολατοκ εληατ〈ροληατ⌠κ εγψµ〈στ⌠λ (φ!νϖι, ιγει, 

µελλκνϖι στβ. σζ⌠καπχσολατοκ). Αζ αλ〈ρενδελ! κοµπονενσ κατεγορι〈λισ ϕελλεµζ!ι 

αλαπϖετ!εν ηατ〈ροζζ〈κ µεγ α σζ⌠καπχσολατ σζεµαντικαι σ µορφοσζιντακτικαι τυλαϕδονσ〈γαιτ, 

〈µ αζ αλ〈ρενδελτ κοµπονενσ µορφολ⌠γιαι ϕελλεµζ!ι ισ ηατ〈σσαλ ϖαννακ α σζ⌠καπχσολατ 

εγσζτ µεγηατ〈ροζ⌠ ϕεγψεκ κιαλακτ〈σ〈ρα, εζρτ α σζ⌠καπχσολατοκ φεντ µεγνεϖεζεττ τπυσαι 

κονκρετιζ〈ληατ⌠κ αζ αλ〈ρενδελτ κοµπονενσ σζ⌠φαϕι ηοϖαταρτοζ〈σα αλαπϕ〈ν (ιγε � φ!νϖ, φ!νϖ 

� φ!νϖ στβ. σζ⌠καπχσολατοκ). Αζ ελµονδοττακ αλαπϕ〈ν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζ ιγε−

φ!νϖ τπυσ σζ⌠καπχσολατοκ κζ σοροληατ⌠κ. Α κτ κοµπονενσ σορρενδϕε νψελϖενκντ, 

ιλλετϖε µονδατσζερκεσζτσι σζαβ〈λψοκτ⌠λ φγγ!εν ϖ〈λτοζηατ. 
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1.2. Α φυνκχι⌠ιγε 

 

         Α φυνκχι⌠ιγκ νψελϖσζετι σπεχιφικυµ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σα αζ αλ〈ββι λπσεκβεν 

τρτνικ: 

1. Α φυνκχι⌠ιγκ σζ⌠φαϕι βεσορολ〈σα (1.2.1.) 

2. Α φυνκχι⌠ιγκ σζιντακτικαι σζερεπε (1.2.2.) 

3. Α φυνκχι⌠ιγκ σζεµαντικαι ϕελλεµζσε (1.2.3.) 

 

1.2.1. Α φυνκχι⌠ιγκ σζ⌠φαϕι βεσορολ〈σα 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενσνεκ σζ⌠φαϕι βεσορολ〈σα νεµ εγψσγεσ. Α 

µαγψαρ σζακιροδαλοµ σοκ〈ιγ εγψ〈λταλ〈ν νεµ φογλαλκοζοττ α φυνκχι⌠ιγκ σζ⌠φαϕτανι 

ϕελλεµζσϖελ, σ αµεννψιβεν ηελψενκντ υταλτακ ισ α προβλµ〈ρα, αζ νεµ ολψαν 

ρσζλετεσσγγελ τρτντ, ηογψ ελιγαζτ〈στ αδηατοττ ϖολνα α φυνκχι⌠ιγκ ιγει, ιλλετϖε σεγδιγει 

τερµσζετϖελ καπχσολατοσαν. Αηογψαν µ〈ρ εµλτεττκ, α µοδερν σζακιροδαλοµβαν α 

φυνκχι⌠ιγκετ ελσ!κντ Κεσζλερ Βορβ〈λα τ〈ργψαλτα σζ⌠φαϕι φελοσζτ〈σ〈βαν. Νζετε σζεριντ α 

φυνκχι⌠ιγκ νεµ σοροληατ⌠κ α σεγδιγκ κζ, ηανεµ αζ αλαπσζ⌠φαϕοκ σ α σεγδσζ⌠κ 

κζττ εληελψεζκεδ! 〈τµενετι κατεγ⌠ρι〈τ κπεζνεκ (Κεσζλερ 1994: 49). Εννεκ ελλεντµονδ 

αζ α ϖλεκεδσ, µελψ σζεριντ α φυνκχι⌠ιγκ α σεγδιγκ κζ ταρτοζνακ. Αζ οροσζ 

σζακιροδαλοµβαν 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ 〈λλ〈σποντ σζεριντ αζ ιγκ σζεµαντικαι σζεµποντβ⌠λ 

κτ ναγψ χσοπορτρα οσζτηατ⌠κ: 

              1. τελϕεσ ρτκ∀ ιγκ, 

              2. νεµ τελϕεσ ρτκ∀ ιγκ, αζαζ σεγδιγκ.  

          Εζ υτ⌠ββι χσοπορτβα ταρτοζνακ α µοδ〈λισ σ α φ〈ζισιγκκελ εγψττ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενστ αλκοτ⌠ ν. κοµπενζ〈τοροκ (Ζολοτοϖα 1982: 156). Α 

κοµπενζ〈τοροκ ολψαν νεµ τελϕεσ ρτκ∀, δεσζεµαντιζ〈λ⌠δοττ ιγκ, αµελψεκ α µονδατβαν 

ν〈λλ⌠ φυνκχι⌠τ νεµ τλτενεκ βε. Φελαδατυκ α κζϖετλεν (διρεκτ) νοµιν〈χι⌠ εσζκζεινεκ 

τρανσζποζχι⌠ϕα α κζϖετεττ (ινδιρεκτ) νοµιν〈χι⌠ εσζκζρενδσζερβε, ϖαλαµιντ α κιφεϕεζσ 

σζεµαντικαι εγψσγβ!λ ηι〈νψζ⌠ µορφοσζιντακτικαι ελεµεκνεκ α κιεγψενλτσε, π⌠τλ〈σα, 

ϖαγψισ κοµπενζ〈λ〈σα. Πλδ〈υλ: 
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      (α)    89.∋∗ 4−&937) 23−)&:.6∗. � 89.∋∗ 4−&(0#&9()∋; 4−&93<3 23−)&:.6;. 

      (β)    =%( ,1(−37) ,−&<3>. � =%( #.9,) ,1&−2, ,−&<3;.  

(χ)   ?&∋+&%3#)∃ 6.);) %39 0.+6.>. � ?&∋+&%3#)∃ ∋&#.−/37) 4&6.) %39  

        0.+6.> (Ζολοτοϖα 1982: 156−158).  

          Ζολοτοϖα κοµπενζ〈τορ−δεφινχι⌠ϕα σ πλδ〈ι αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α κοµπενζ〈τορ 

τερµινυσ λνψεγτ τεκιντϖε α νµετ νψελϖσζετβεν ελτερϕεδτ Φυνκτιονσϖερβ (Πολενζ 1963: 

11, Ηελβιγ − Βυσχηα 1986: 79, Ενγελ 1992: 407), ιλλετϖε α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν Κεσζλερ 

νψοµ〈ν µεγηονοσοδνι λ〈τσζ⌠ φυνκχι⌠ιγε τερµινυσ οροσζ µεγφελελ!ϕε.  

         Α φυνκχι⌠ιγκ σζ⌠φαϕτανι βεσορολ〈σα α νµετ σζακιροδαλοµβαν σεµ εγψσγεσ. Α 

µονδατβαν βετλτττ σζερεπκ αλαπϕ〈ν α φυνκχι⌠ιγκετ 〈λταλ〈βαν α σεγδιγκκελ ροκοντϕ〈κ 

(∆υδεν 1984: 113), σ α σεγδιγκηεζ κζελ 〈λλ⌠ κατεγ⌠ριακντ κεζελικ. Ταλ〈λκοζυνκ 

αζονβαν ολψαν 〈λλ〈σποντταλ ισ, αµελψ α φυνκχι⌠ιγκετ α σεγδιγκ εγψικ αλχσοπορτϕ〈νακ 

τεκιντι (Ηελβιγ�Βυσχηα 1986: 50).  

         Αζ ανγολ σζακιροδαλοµβαν αζ εδδιγιεκτ!λ ελτρ! µεγολδ〈σοκατ ισ ελ!φορδυλνακ. Αζ 

ανγολ νψελϖ φυνκχι⌠ιγιτ, αζ ν. 〈λταλ〈νοσ (γενεραλ ϖερβ) ϖαγψ ρεσ (εµπτψ ϖερβ) ιγκετ 

(δο, γετ, γιϖε, ηαϖε, µακε, πυτ, τακε) αζ ιγκ εγψ σπεχι〈λισ οσζτ〈λψ〈βα  σορολϕ〈κ, αµελψεκρε 

αζ α ϕελλεµζ!, ηογψ λεξικαιλαγ χσακνεµ τελϕεσεν ταρταλµατλανοκ, δε µγσεµ πυσζτ〈ν 

γραµµατικαι ινφορµ〈χι⌠τ ηορδοζνακ (Αλλερτον 1984: 32). 

          Α φυνκχι⌠ιγκ σζ⌠φαϕι βεσορολ〈σ〈βαν ταπασζταληατ⌠ ελτρσεκ κτ οκρα ϖεζετηετ!κ 

ϖισσζα. Αζ εγψικ οκ αββαν κερεσενδ!, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ ολψαν ισµρϖεκκελ ρενδελκεζνεκ, 

αµελψεκνεκ εγψ ρσζε α ϖαλ⌠δι ιγκρε, µ〈σικ ρσζε πεδιγ α σεγδιγκρε ϕελλεµζ!. Α µ〈σικ 

οκ αββ⌠λ ερεδ, ηογψ αζ ιγκ σ α σεγδιγκ κζττ νινχσ λεσ ηατ〈ρϖοναλ, µιϖελ αζ εγψεσ 

ιγκ ελτρ! µρτκβεν φεϕεζικ κι α φογαλµι σ α γραµµατικαι ϕελεντσεκετ. ςαννακ ολψαν 

ιγκ, αµελψεκ ελσ!δλεγεσεν φογαλµι ϕελεντσεκ ηορδοζ⌠ι, σ ϖαννακ ολψανοκ, αµελψεκ 

δοµιν〈νσαν γραµµατικαι ινφορµ〈χι⌠τ φεϕεζνεκ κι. Α φυνκχι⌠ιγκ εζ υτ⌠ββι τπυσηοζ 

σοροληατ⌠κ, µιϖελ α φυνκχι⌠ιγκ 〈λταλ〈βαν δεσζεµαντιζ〈λ⌠δοττ ιγκ, αµελψεκβεν α 

γραµµατικαι ϕελεντσ δοµιν〈λ. Εζζελ σζεµβεν α σεγδιγκ ολψαν ϖισζονψσζαϖακ, αµελψεκ 

αζ ιγε γραµµατικαι ϕελεντσειτ ηορδοζζ〈κ (Λενγψελ 1999: 121). 

          Α προβλµα σζ⌠φαϕτανι µεγολδ〈σ〈τ κν〈λϕα αζ ν. σεγδιγεσζερ∀ σζαϖακ τερµινυσ 

βεϖεζετσε (Λενγψελ 1999: 121). Εζτ α τερµινυστ ηασζν〈λϕα Α σεγδιγκ σ σζ〈ρµαζκαικ 

χµ∀ φεϕεζετβεν α Μαγψαρ Γραµµατικα αζοκνακ αζ ιγκνεκ α ϕελλσρε, αµελψεκ α 
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σεγδιγκ φελ κζελτϖε µιντεγψ 〈τµενετι σ〈ϖοτ αλκοτνακ αζ ιγκ σ α σεγδιγκ κζττ 

(Μαγψαρ Γραµµατικα 2000: 256−257). Α σεγδιγεσζερ∀ ιγκ νεµ ταρταλµατλανοκ, 〈µ 

εζεκβεν αζ ιγκβεν α γραµµατικαι ϕελεντσ ερ!σεββ, δοµιν〈νσαββ, µιντ α φογαλµι ϕελεντσ.  

          Αζ εµλτεττ φεϕεζετ κτ σεγδιγετπυστ κλνβζτετ µεγ: α µονδατρσζτερεµτ! 

σεγδιγκ αζ σσζετεττ 〈λλτµ〈νψ λτρεηοζ〈σ〈βαν ϖεσζνεκ ρσζτ (βετεγ ϖολτ), α 

σζ⌠αλακτερεµτ! σεγδιγκ πεδιγ αζ αναλιτικυσ σζερκεσζτσ∀ ιγεαλακοκ σεγδιγι (µεννι 

φογοκ). Α φυνκχι⌠ιγκ α µονδατρσζτερεµτ! σεγδιγκηεζ ηασονλ⌠αν αλκαλµασσ〈 τεσζικ α 

ηοζζ〈ϕυκ καπχσολ⌠δ⌠ νϖσζ⌠κατ αζ 〈λλτµ〈νψι σζερεπ βετλτσρε. Αζ σσζετεττ 〈λλτµ〈νψ 

φογαλµι ϕελεντστ υγψανισ εγψ νϖσζ⌠ ταρταλµαζζα, αµι αζονβαν νεµ κπεσ αζ 〈λλτµ〈νψ 

ιγει τερµσζετβ!λ αδ⌠δ⌠ κατεγ⌠ρι〈κ κιφεϕεζσρε. Εββ!λ κϖετκεζ!εν α νϖσζ⌠κ χσακ ακκορ 

τλτηετνεκ βε α µονδατβαν 〈λλτµ〈νψι φυνκχι⌠τ, ηα ολψαν σεγδσζαϖακκαλ εγσζλνεκ κι, 

αµελψεκ αζ ιγε γραµµατικαι ϕελεντστ ηορδοζζ〈κ. Εζεκ α σζαϖακ α σεγδιγκ σ 

σεγδιγεσζερ∀ σζαϖακ, κζτκ α φυνκχι⌠ιγκ.  

          √σσζεγεζϖε αζ ελµονδοττακατ, µεγ〈λλαπτηατ⌠ τεη〈τ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ νεµ 

τεκιντηετ!κ σεγδιγκνεκ, µιϖελ νεµ ταρταλµατλανοκ; υγψανακκορ α σεγδιγκκελ αννψιβαν 

ροκοντηατ⌠κ, αµεννψιβεν α σεγδιγκηεζ ηασονλ⌠αν µονδατρσζτερεµτ! φυνκχι⌠τ λ〈τνακ ελ.  

 

1.2.2. Α φυνκχι⌠ιγκ σζιντακτικαι σζερεπε 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζιντακτικαι κζποντϕ〈τ α φυνκχι⌠ιγκ αλκοτϕ〈κ, υγψανισ α 

φυνκχι⌠ιγκ � α µονδατρσζτερεµτ! σεγδιγκηεζ ηασονλ⌠αν � ρενδελκεζνεκ αζοκκαλ α 

µεγηατ〈ροζ⌠ ϕεγψεκκελ, αµελψεκνεκ σεγτσγϖελ κιφεϕεζηετ!κ αζ ιγρε 〈λταλ〈βαν ϕελλεµζ! 

γραµµατικαι κατεγ⌠ρι〈κ: α σζ〈µ, α σζεµλψ, αζ ιγειδ!, αζ ιγεµ⌠δ, αζ ιγεφαϕτα σ αζ 

ιγεσζεµλλετ κατεγ⌠ρι〈ι. Α φυνκχι⌠ιγκ σεγτσγϖελ κπεζηετ!κ α µεγφελελ! ιγενεϖεσ 

αλακοκ ισ. ⊆γψ τεη〈τ α φυνκχι⌠ιγε µιντεγψ σσζποντοστϕα σ εζ〈λταλ δετερµιν〈λϕα αζ εγσζ 

σζερκεζετετ µεγηατ〈ροζ⌠ σζιντακτικαι σ µορφολ⌠γιαι φυνκχι⌠κ ναγψοββ ρσζτ. 

          Α φυνκχι⌠ιγκ σζιντακτικαι φυνκχι⌠ι κτ ρσζρε οσζτηατ⌠κ: εγψ βελσ! σ εγψ κλσ! 

φυνκχι⌠ρα. Α φυνκχι⌠ιγκ βελσ! σζιντακτικαι φυνκχι⌠ϕα α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ! 

στρυκτρ〈ϕ〈τ, ϖαγψισ α κτ κοµπονενσ κζττι σζιντακτικαι ϖισζονψτ ηατ〈ροζζα µεγ. Α 

φυνκχι⌠ιγκ κλσ! σζιντακτικαι φυνκχι⌠ϕα α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζον σζιντακτικαι 

καπχσολαταιτ δετερµιν〈λϕα, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκεν κϖλ, α µονδατ, αδοττ 
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εσετβεν α σζϖεγ σζιντϕν ϕελεννεκ µεγ. Μεγ κελλ αζονβαν ϕεγψεζννκ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ 

σζιντακτικαι δοµινανχι〈ϕ〈νακ ελλενρε, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν α νϖσζ⌠ι κοµπονενσ 

µορφοσζιντακτικαι ηατ〈σα σεµ τεκιντηετ! ιρρελεϖ〈νσνακ � κλνσεν α σζερκεζετ εγσζτ 

ϕελλεµζ! σζιντακτικαι φυνκχι⌠κ µεγηατ〈ροζ〈σα εσετν. 

           Α φυνκχι⌠ιγκ νµαγυκβαν, νϖσζ⌠ι ελεµ νλκλ νεµ τλτηετνεκ βε νοµινατϖ 

φυνκχι⌠τ, ν〈λλ⌠αν 〈λλτµ〈νψκντ σεµ σζερεπεληετνεκ α µονδατβαν. Α φυνκχι⌠ιγκ αζ 

ιγεισγ κατεγ⌠ρι〈ιϖαλ λ〈τϕ〈κ ελ α σζ⌠καπχσολατοτ, σ εζ〈λταλ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 〈λλτµ〈νψι 

σζερεπετ τλτηετ βε α µονδατβαν. Α φυνκχι⌠ιγκ χσακισ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  

κοµπονενσεκντ ϖ〈ληατνακ α πρεδικατϖ σζερκεζετεκ ρσζϖ. 

 

1.2.3. Α φυνκχι⌠ιγκ σζεµαντικαι ϕελλεµζσε 

 

         Α σζιντακτικαι σζεµποντβ⌠λ δοµιν〈νσ φυνκχι⌠ιγκ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  

σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ α κιαλακτ〈σ〈βαν αλ〈ρενδελτ σζερεπετ ϕ〈τσζανακ. Α φυνκχι⌠ιγκ 

υγψανισ δεσζεµαντιζ〈λ⌠δοττ ιγκ, σ µιντ ιλψενεκ ελϖεσζτικ αζτ α τυλαϕδονκππενι 

νοµινατϖ ϕελεντσκετ, αµελψ εγψ αδοττ ιγτ σζαβαδ σζ⌠καπχσολαταιβαν ϕελλεµεζ, σ ηελψεττε 

εγψφαϕτα 〈λταλ〈νοσ, ελσ!σορβαν α φ!νϖι κοµπονενσ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ δετερµιν〈λτ 

ϕελεντσρε τεσζνεκ σζερτ. Α φυνκχι⌠ιγκ γενετικαι καπχσολατβαν 〈λλνακ α σζεµαντικαι 

σζεµποντβ⌠λ τελϕεσ ρτκ∀, ταρταλµασ ιγκκελ, ηισζεν ϕελεντσκ 〈λταλ〈βαν εζ υτ⌠ββιακ 

δεσζεµαντιζ〈χι⌠σ φολψαµατ〈νακ ερεδµνψεκντ ϕν λτρε.  

          Α ταρταλµασ ιγκβ!λ δεσζεµαντιζ〈χι⌠ τϕ〈ν κιαλακυλ⌠ φυνκχι⌠ιγκνεκ ν. ινδικατϖ 

ϕελεντσε ϖαν (Μορδϖιλκο 1964: 74−78). Α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε κεττ!σ φελαδατοτ 

λ〈τ ελ:  

             (α) ρ〈µυτατ α νϖσζ⌠ι κοµπονενσ 〈λταλ ϕελλτ χσελεκϖσρε,  

             (β) α νϖσζ⌠ι κοµπονενσ 〈λταλ ϕελλτ χσελεκϖσ κιεγσζτ! ϕελλεµζστ αδϕα. 

         Α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντστ εγψρσζτ α ηοζζ〈 καπχσολ⌠δ⌠ νϖσζ⌠ ϕελεντσε, 

µ〈σρσζτ α φυνκχι⌠ιγϖελ γενετικαι καπχσολατβαν 〈λλ⌠ ιγε ερεδετι ϕελεντσε ηατ〈ροζζα µεγ. 

Εζ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α δεσζεµαντιζ〈χι⌠ κϖετκεζτβεν αζ ιγκ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕα 〈ταλακυλ σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν αζ ιγει κοµπονενσ σζµ〈ι χσυπ〈ν 

κορλ〈τοζοττ σζ〈µβαν ϖεσζνεκ ρσζτ. ςαλαµιλψεν φορµ〈βαν αζονβαν µ⌠δοστϕ〈κ, ποντοστϕ〈κ, 

κιεγσζτικ α νϖσζ⌠ι κοµπονενσ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈τ σ εζ〈λταλ αζ εγσζ φυνκχι⌠ιγσ 



 23

σζερκεζετ ϕελεντστ. Μινδεββ!λ αζ κϖετκεζικ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιντεγρ〈λ⌠δοττ σζεµαντικαι εγψσγνεκ σζερϖεσ ρσζτ κπεζικ.  

Α φυνκχι⌠ιγε σζερεπτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ α 

κιαλακτ〈σ〈βαν α δεσζεµαντιζ〈χι⌠ µρτκε ηατ〈ροζζα µεγ. Εζ πεδιγ αττ⌠λ φγγ, ηογψ α 

ταρταλµασ ιγκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈βαν µεγλϖ! σζµ〈κ κζλ µεννψι µαραδ µεγ α 

φυνκχι⌠ιγκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈βαν σ µεννψι ακτυαλιζ〈λ⌠δικ εγψ αδοττ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετβεν.  

Αζ ελ!ββιεκβεν ελµονδοττακατ βιζονψτϕα, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ιτ αλκοτ⌠ σζµ〈κ 〈λταλ κζϖεττεττ ϕελεντσεκ 〈λταλ〈νοστηατ⌠κ σ χσοπορτοστηατ⌠κ.  

Α µαγψαρ νψελϖ φυνκχι⌠ιγινεκ τελϕεσκρ∀ σζεµαντικαι χσοπορτοστ〈σα µγ νεµ 

κσζλτ ελ. Εγψ λεενδ! χσοπορτοστ〈σ αλαπϕ〈τ κπεζηετι αζονβαν αζ ν. οπερ〈τορ ϕελλεγ∀ ιγκ 

ϕελεντσνεκ αζ ελεµζσε, µελψνεκ σορ〈ν α κϖετκεζ!  ϕελεντσχσοπορτοκ κλντηετ!κ ελ: 1. 

τρτνικ, ϖγβεµεγψ; 2. ελ!ιδζ, χσιν〈λ, τεσζ; 3. ρσζεσλ, σζερεζ; 4. ϖαλαµιλψεν 〈λλαποτβαν 

ϖαν, µαραδ; 5. ρενδελκεζικ (Κ〈ρολψ 1970: 389−91). 

Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ ναγψ σζ〈µβαν ταρταλµαζ⌠ Γψεριβασζ−φλε οροσζ νψελϖ∀ 

σζ⌠τ〈ρ (Γψεριβασζ 1979: 6) α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντστ � αζοκ κζσ σζµ〈ι αλαπϕ〈ν � 

α κϖετκεζ! ητ χσοπορτρα οσζτϕα: 

1. Αζτ τεννι, αµιτ α φ!νϖ µεγνεϖεζ (4&93)∗ 0#&%&2, 4&93)∗ ∋(≅%36, #∃%.∋)( 

−./.%(., #∃%.∋)( 4&∋)3%&#6.%(., (+.)∗ %3+.−.%(., (+.)∗ 1.∋.9,, 

263∋)∗ %3Α36&, 263∋)∗ 2&%.Β); 

2. Α φ!νϖ 〈λταλ ϕελλτ χσελεκϖσνεκ αλ〈ϖετνι ϖαλαµιτ ϖαγψ ϖαλακιτ (%36&<()∗ 

034−.), %36&<()∗ 3−.∋), 4,∋)()∗ # 4−&93<,, 4,∋)()∗ # 4.−.−31&)2,); 

3. Ελσζενϖεδνι α φ!νϖ 〈λταλ µεγνεϖεζεττ χσελεκϖστ (%.∋)( %32303%(., %.∋)( 

,−&%); 

4. Α φ!νϖ 〈λταλ ϕελλτ 〈λλαποτβα ϕυττατνι ϖαλαµιτ ϖαγψ ϖαλακιτ (4&9#.−≅%,)∗ # 

,%∃%(., 4&9#.−≅%,)∗ # 43%(2,); 

5. Α φ!νϖ 〈λταλ ϕελλτ 〈λλαποτβα κερλνι (#43∋)∗ # &)Α3;%(., #43∋)∗ # ,%∃%(.); 

6. Α φ!νϖ 〈λταλ ϕελλτ 〈λλαποτβ⌠λ κιϕυττατνι ϖαλαµιτ ϖαγψ ϖαλακιτ (#∃#.∋)( (0 

039,+Α(#&∋)(, #∃#.∋)( (0 &Β.4.%.%(;); 

7. Ελκεζδενι α φ!νϖ 〈λταλ ϕελλτ χσελεκϖστ (#&>)( # 4−(#∃∋2,, #&>)( # +&9,, 

#∋),4()∗ # 4.−.≅&#&−∃, #∋),4()∗ # 1&>).  
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Α Τηε ΒΒΙ Χοµβινατορψ ∆ιχτιοναρψ οφ Ενγλιση σζ⌠τ〈ρ βεϖεζετ!ϕε κτ χσοπορτρα 

οσζτϕα αζ ν. κολλοκ〈χι⌠κατ (χολλοχατιονσ), νεϖεζετεσεν α γραµµατικαι σ α λεξικαι 

κολλοκ〈χι⌠κ χσοπορτϕ〈ρα. (Βενσον�Βενσον�Ιλσον 1986: ξξιϖ) Α λεξικαι κολλοκ〈χι⌠κ ητ 

βεµυτατοττ τπυσα κζλ αζ ελσ! κεττ! (Λ1, Λ2) ταρταλµαζζα α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ, 

αµελψεκ κζλ αζ Λ1 κολλοκ〈χι⌠κ ιγει κοµπονενσνεκ α ϕελεντσε: �χρεατιον ανδ/ορ 

αχτιϖατιον� (Λ1/χρεατιον: χοµε το αν αγρεεµεντ, µακε αν ιµπρεσσιον, χοµποσε µυσιχ, σετ α 

ρεχορδ, ρεαχη α ϖερδιχτ, ινφλιχτ α ωουνδ; Λ1/αχτιϖατιον: σετ αν αλαρµ, φλψ α κιτε, λαυνχσ α 

µισσιλε, πυνχη α τιµε χλοχκ, σπιν α τοπ, ωινδ α ωατχη στβ). Α λεξικαι κολλοκ〈χι⌠κ µ〈σοδικ 

(Λ2) τπυσ〈τ αλκοτ⌠ σζερκεζετεκ φυνκχι⌠ιγινεκ α ϕελεντσε: �εραδιχατιον ανδ/ορ 

νυλλιφιχατιον� (ρεϕεχτ αν αππεαλ, βρεακ α χοδε, ρεϖερσε α δεχισιον, δισπελ φεαρ, ρεπεαλ α λαω, 

ρενεγε ον α προµισε, αεσε τενσιον στβ).  

 

1.3. Α φ!νϖι κοµπονενσ 

 

         Α σζακιροδαλοµ 〈λταλ〈βαν νεµ ϕελλι α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενστ 

κλν τερµινυσσαλ. Α νµετ σζακιροδαλοµβαν ηασζν〈λατοσ Γεφγενοµεν σ 

Φυνκτιονσνοµεν ελνεϖεζσ (Ηερρλιτζ 1973: 160, Κναυρσ 1989: 82, Ενγελ 1992: 407) νεµ 

τερϕεδτ ελ α µαγψαρ νψελϖσζετβεν. Εζρτ ϕελεν δολγοζατβαν � αζ οροσζ σζακιροδαλµι 

τερµινυσσαλ (.∃%∗∗(Β ≅(∃0(∗%∗∋) µεγεγψεζ!εν � τοϖ〈ββρα ισ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

φ!νϖι, ιλλετϖε νϖσζ⌠ι κοµπονενσε ελνεϖεζσσελ υταλυνκ α σζ⌠βαν φοργ⌠ νψελϖι εγψσγρε. 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσνεκ βεµυτατ〈σα κτ λπσβεν τρτνικ: 

                  (1) Α φ!νϖι κοµπονενσ µιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι               

                        κζποντϕα (1.3.1.) 

                  (2) Α φ!νϖι κοµπονενσ σζιντακτικαι φυνκχι⌠ι (1.3.2.)           

 

1.3.1. Α φ!νϖι κοµπονενσ µιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι κζποντϕα 

 

         Α φ!νϖι κοµπονενσ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζιντακτικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ φγγ! 

ελεµε, σζεµαντικαι σζεµποντβ⌠λ αζονβαν µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ τλτ βε α σζ⌠καπχσολατβαν, 

µιντηογψ αννακ φογαλµι κζποντϕ〈τ αλκοτϕα. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι 
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στρυκτρ〈ϕ〈τ σ εζ〈λταλ ρεφερενχι〈λισ ϕελλεµζ!ιτ ελσ!σορβαν α φ!νϖι κοµπονενσ ηατ〈ροζζα 

µεγ.           

Μεγγψ!ζ!εν βιζονψτϕ〈κ α φεντ ελµονδοττακατ αζοκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, 

αµελψεκ υγψαναζτ α φυνκχι⌠ιγτ ταρταλµαζζ〈κ, σ αµελψεκβεν α φ!νϖι κοµπονενσ 

µεγϖ〈λτοζτατ〈σα αζ εγσζ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϕελεντσνεκ µεγϖ〈λτοζ〈σ〈τ ερεδµνψεζι: 

ϕαϖασλατοτ τεσζ (ϕαϖασολ), φελϕελεντστ τεσζ (φελϕελεντ), φογαδαλµατ τεσζ (µεγφογαδ), κιϕελεντστ 

τεσζ (κιϕελεντ), λπστ τεσζ (λπ), ιντζκεδστ τεσζ (ιντζκεδικ), κσρλετετ τεσζ (µεγκσρελ), 

λ〈τογατ〈στ τεσζ (µεγλ〈τογατ), µ⌠δοστ〈στ τεσζ (µ⌠δοστ), στ〈τ τεσζ (στ〈λ), νψιλατκοζατοτ τεσζ 

(νψιλατκοζικ) στβ. Α ϕελενσγ νεµ α µαγψαρ νψελϖ σαϕ〈τϕα, ηανεµ 〈λταλ〈βαν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ϕελλεµζ!ϕε: ∋&#.−/3)∗ Χ2∋2,−∋(7 (κιρ〈νδυλνι), ∋&#.−/3)∗ 4−&≅,62, 

(στ〈λνι) ∋&#.−/3)∗ 4,)./.∋)#(. (υταζνι); Αβσχηιεδ νεηµεν (βχσζνι), Ανφανγ νεηµεν 

(ελκεζδ∀δνι), ειν Βαδ νεηµεν (φρδνι); το τακε α σεατ (λελνι), το τακε α ωαλκ (στ〈λνι), το 

τακε α τεα (τε〈ζνι).  

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσνεκ σζεµαντικαι δοµινανχι〈ϕ〈τ 

µυτατϕα αζ ισ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ µεγεγψεζ! ταρταλµατ κζϖεττ! ιγε τϖε νεµ 

α φυνκχι⌠ιγε, ηανεµ α φ!νϖι κοµπονενσ σζ⌠τϖϖελ εγψεζικ µεγ: βεϖ〈σ〈ρλ〈στ εσζκζλ = 

βεϖ〈σ〈ρολ, φιζετστ εσζκζλ = φιζετ, ϕαϖτ〈στ εσζκζλ = ϕαϖτ, µ⌠δοστ〈στ εσζκζλ = µ⌠δοστ 

στβ. Υγψανεζτ ταπασζταλϕυκ αζ οροσζ σ α νµετ νψελϖ εσετβεν ισ: 4&9#.−≅3)∗ 2−()(2. = 

2−()(2&#3)∗, (+.)∗ <.63%(. = <.63)∗, ∋&#.−/3)∗ 4−.93).6∗∋)#& = 4−.93#3)∗, 

4−(%(+3)∗ −./.%(. = −./3)∗ στβ.;  Ηιλφε λειστεν = ηελφεν, εινεν Βεφεηλ γεβεν = 

βεφεηλεν, εινε  Ανδευτυνγ µαχηεν = ανδευτεν, εινε  ςερηαφτυνγ ϖορνεηµεν = ϖερηαφτεν 

στβ. 

          Μιντ αηογψαν αρρ⌠λ αζ ελ!ζ!εκβεν µ〈ρ σζ⌠ ϖολτ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν α 

σζιντακτικαι σ α σζεµαντικαι φελαδατοκ µεγοσζλανακ, ϖαγψισ α φυνκχι⌠κ πολαριζ〈λ⌠δνακ: α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζιντακτικαι κζποντϕα α φυνκχι⌠ιγε, σζεµαντικαι κζποντϕα α 

φ!νϖι κοµπονενσ. Εζ αζονβαν νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ α φ!νϖι κοµπονενσ εγψεδλ φελελ!σ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ α κιαλακτ〈σ〈ρτ σ α φυνκχι⌠ιγκ 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ ϕ〈ρυλνακ ηοζζ〈 α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϕελεντσνεκ α µεγτερεµτσηεζ. 

Α κλνβσγ αζ αρ〈νψοκβαν ϖαν: α φ!νϖι κοµπονενσ ϕελεντσε αλαπϖετ!εν ηατ〈ροζζα µεγ 

α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈τ, µγ α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε 

χσυπ〈ν ρ〈µυτατ ε ϕελεντσρε, αϖαγψ µ⌠δοστϕα, ποντοστϕα, 〈ρνψαλϕα σ κιεγσζτι αζτ.  
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1.3.2. Α φ!νϖι κοµπονενσ σζιντακτικαι φυνκχι⌠ι 

 

          Μιϖελ α σζεµαντικαι σ α σζιντακτικαι φυνκχι⌠κ πολαριζ〈λ⌠δ〈σα νεµ αβσζολυτιζ〈ληατ⌠, 

α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κτ κοµπονενσε κζττι φελαδατοκ µεγοσζλ〈σ〈τ  νεµ α 

κιζ〈ρ⌠λαγοσσ〈γ, ηανεµ αζ αρ〈νψοκβαν µεγµυτατκοζ⌠ ελτρσεκ ϕελλεµζικ. Εββ!λ αζ 

κϖετκεζικ, ηογψ εγψφελ!λ α φυνκχι⌠ιγκ ισ ρσζτ ϖ〈λλαλνακ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈νακ α κιαλακτ〈σ〈βαν, µ〈σφελ!λ α φ!νϖι κοµπονενσ ισ ρσζτ ϖεσζ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζιντακτικαι ϕελλεµζ!ινεκ α µεγφορµ〈λ〈σ〈βαν.  

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσνεκ σζιντακτικαι σζερεπτ α 

κατεγ⌠ρι〈ϕ〈ρα ϕελλεµζ! µορφοσζιντακτικαι ισµρϖεκ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ. Πλδακντ εµλτηετννκ 

α σζ〈µ κατεγ⌠ρι〈ϕ〈τ, αµι λεηετ!ϖ τεσζι α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν σζερεπλ! φ!νϖι 

κοµπονενσ εγψεσ, ιλλετϖε τββεσ σζ〈µβαν ϖαλ⌠ ελ!φορδυλ〈σ〈τ ισ: ηατ〈ροζατοτ ηοζ � 

ηατ〈ροζατοκατ ηοζ, λπστ τεσζ � λπσεκετ τεσζ στβ. Σζιντν α φ!νϖ γραµµατικαι 

τυλαϕδονσ〈γαι τεσζικ λεηετ!ϖ α ϕελζ!ϖελ/ϕελζ!κκελ β!ϖτεττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

λτρεηοζ〈σ〈τ: φοντοσ µεγβεσζλστ φολψτατ, ηαλ〈λοσ τλετετ ηοζ στβ.; #∃%.∋)( 

&1#(%().6∗%∃> 4−(≅&#&−, 93)∗ %.#∃4&6∗%(+&. &1.53%(. στβ.; ντζλιχηε Αρβειτ λειστεν, 

βερεχητιγτε Κριτικ βεν στβ. 

          Α φυνκχι⌠ιγκηεζ ηασονλ⌠αν α φ!νϖι κοµπονενσ εσετβεν ισ βεσζληετνκ βελσ! σ 

κλσ! σζιντακτικαι φυνκχι⌠ρ⌠λ. Α φ!νϖι κοµπονενσ βελσ! σζιντακτικαι φυνκχι⌠ιτ α 

πασσζιϖιτ〈σ ϕελλεµζι, αµεννψιβεν α φ!νϖι κοµπονενσ σζιντακτικαιλαγ α φυνκχι⌠ιγτ!λ φγγ, 

σ αννακ ιγνψειτ ελγτι κι. Εζζελ σζεµβεν α φ!νϖι κοµπονενσ κλσ! � α µονδατ, ιλλετϖε α 

σζϖεγ σζιντϕν ϕελεντκεζ! � σζιντακτικαι φυνκχι⌠ιτ εγψφαϕτα ακτιϖιτ〈σ ϕελλεµζι, αµι α φ!νϖι 

ϖονζατοκ ϕελενλτβεν ρηετ! τεττεν. Πλδ〈υλ: κλνβσγετ τεσζ α ϖγρεηαϕτανδ⌠ σ α 

φελφγγεσζτεττ σζαβαδσ〈γϖεσζτσ κζττ, ινδτϖ〈νψτ τεσζ α λεταρτ⌠ζτατ〈σ ελρενδελσε ιρ〈ντ στβ.  
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2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α σζινονιµιτ〈σ 

 

Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκρε ϖονατκοζ⌠ δεφινχι⌠κ 〈λταλ〈βαν ταρταλµαζνακ εγψ ολψαν 

µεγ〈λλαπτ〈στ, µελψ σζεριντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζ εσετεκ τλνψοµ⌠ τββσγβεν 

ιγϖελ ηελψεττεστηετ!κ. Αµεννψιβεν εζτ α µεγ〈λλαπτ〈στ ιγαζνακ φογαδϕυκ ελ, γψ α 

κϖετκεζ! κρδσεκ µεγϖ〈λασζολ〈σα ϖ〈λικ σζκσγεσσ: 

1. Ηοζζ〈ρενδεληετ!−ε µινδεν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετηεζ εγψ ολψαν ιγε, αµελψικ α 

σζερκεζετετ ηελψεττεστηετι?  

2. Τεκιντηετ!−ε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηελψεττ ηασζν〈ληατ⌠ ιγε µεγλτε α 

σζερκεζετετ λνψεγβεν µεγηατ〈ροζ⌠ δεφινχι⌠σ κριτριυµνακ αϖαγψ φογαλµι 

ϕεγψνεκ? 

3. Ηογψαν ϕελλεµεζηετ! α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ αζτ ηελψεττεστηετ! ιγε 

κζττι γραµµατικαι ϖισζονψ? 

Αζ εδδιγι κυτατ〈σοκ αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  ελϖιλεγ 

ιγει λεξµ〈ϖαλ ηελψεττεστηετ!κ. Εζτ ιγαζολϕα αζ αζ 〈λταλ〈νοσαν µεγφιγψεληετ! τνψ, µελψ 

σζεριντ αζ ιγε + φ!νϖ σζ⌠καπχσολατοκατ τ〈ργψαλ⌠ τανυλµ〈νψοκ,  τανκνψϖεκ σ σζ⌠τ〈ρακ 

〈λταλ〈βαν κζϖετλενλ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ υτ〈ν, ζ〈ρ⌠ϕελβεν τντετικ φελ αζτ αζ ιγει 

λεξµ〈τ, αµελψ αδοττ εσετβεν ηελψεττεστηετι αζ εγσζ σζερκεζετετ. Α κρδσ αζονβαν νεµ 

ιλψεν εγψσζερ∀, ηισζεν εγψρσζτ λτεζνεκ ολψαν ιγε + φ!νϖ σζ⌠καπχσολατοκ, αµελψεκ 

ισµρϖεικ αλαπϕ〈ν µιντ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ δεφινι〈ληατ⌠κ, 〈µ νεµ ρενδελκεζνεκ !κετ 

ηελψεττεστενι κπεσ ιγει παρτνερρελ, µ〈σρσζτ αζ ιγει παρτνερ νεµ µινδιγ χσερληετ! φελ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ.  Πλδ〈υλ α ϕογι σζακνψελϖρε ϕελλεµζ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

τββσγε ιγει λεξµ〈ϖαλ ηελψεττεστηετ!: κιφεϕεζσρε ϕυττατ −  κιφεϕεζ, γψανβα φογ − γψανστ, 

ϖ〈δατ εµελ − ϖ〈δολ, δντστ ηοζ − δντ, ιντζκεδστ τεσζ − ιντζκεδικ, µεγηαλλγατ〈στ 

φογανατοστ − µεγηαλλγατ στβ. Φοντοσ αζονβαν ηανγσλψοζνυνκ, ηογψ εζ α τνψ εγψ ελϖι 

λεηετ!σγρε ϖονατκοζικ,  σ νεµ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κονκρτ ελ!φορδυλ〈σαιτ ϕελλεµζ! 

ηελψεττεστσρε. Αµεννψιβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ σζϖεγκρνψεζετκβεν 

ϖιζσγ〈λϕυκ, γψ α ηελψεττεστσ λεηετ!σγε λνψεγεσεν χσκκεν. ςαννακ τοϖ〈ββ〈 ολψαν ϕογι 

σζακνψελϖρε ϕελλεµζ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, αµελψεκ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ηελψεττεστηετ!κ 

ιγει λεξµ〈ϖαλ, µιϖελ αζ νεµ ηασζν〈λατοσ. Πλδ〈υλ: η〈ζκυτατ〈στ φογανατοστ − ∗η〈ζκυτατ στβ. 
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Αζ ελσ! κρδσρε τεη〈τ κτ ποντβαν ϖ〈λασζοληατυνκ: 

(α) νεµ µινδεν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετηεζ ταρτοζικ ολψαν ιγε, αµελψικ α σζερκεζετετ 

ηελψεττεστηετι; 

            (β) κλνβσγετ κελλ τεννι α ηελψεττεστηετ!σγ ελϖι, σζ⌠τ〈ρβαν ργζτεττ λεηετ!σγε σ 

α γψακορλατβαν, ϖαγψισ α κονκρτ σζϖεγεκβεν µεγϖαλ⌠στηατ⌠ ηελψεττεστσ κζττ; αζ ιγει 

παρτνερεκ σζ〈µ〈ηοζ ϖισζονψτϖα α κονκρτ σζϖεγεκβεν λνψεγεσεν κεϖεσεββ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ηελψεττεστηετ! ιγϖελ. 

          Αζ ελσ! κρδσρε αδοττ ϖ〈λασζ αζτ α κϖετκεζτετστ ενγεδι λεϖοννι, µελψ σζεριντ αζ 

ιγει παρτνερ µεγλτε, ιλλετϖε ηι〈νψα νεµ τεκιντηετ! α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µεγηατ〈ροζ⌠ 

κριτριυµ〈νακ, αζονβαν µιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ τββσγτ ϕελλεµζ! ισµρϖ, ερ!σεν 

βεφολψ〈σολϕα µαγ〈νακ α σζερκεζετνεκ α ϕελεντστ, ηασζν〈λατι κρτ σ στιλισζτικαι ρτκτ 

(Σζικλαιν 1986: 269−270). Αµεννψιβεν αζονβαν αζ ιγει παρτνερ µεγλττ δεφινχι⌠σ 

κριτριυµκντ κεζελννκ, γψ πλδ〈υλ α σζϖεσσγετ τεσζ σ α η〈ζκυτατ〈στ εσζκζλ 

σζ⌠καπχσολατοκατ νεµ σοροληατν〈νκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  κζ, αµι νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν 

ηελψτελεν µεγολδ〈σ λεννε. Κϖετκεζσκππεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ δεφινχι⌠ιβαν αζ 

ιγει παρτνερρε ϖαλ⌠ υταλ〈σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φοντοσ, δε νεµ λνψεγι φογαλµι ϕεγψε, σ 

εζ〈λταλ σεµµικππεν σεµ τεκιντηετ! α σζερκεζετ λτεζστ µεγηατ〈ροζ⌠ κριτριυµνακ. 

Α ηαρµαδικ κρδσ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζον χσοπορτϕ〈ρα ϖονατκοζικ, αµελψεκ 

ρενδελκεζνεκ ιγει παρτνερρελ. Α σζακιροδαλοµβαν ελφογαδοττ 〈λταλ〈νοσ νζετ σζεριντ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ αζτ ηελψεττεστηετ! ιγε κζττι ϖισζονψ α λεγαδεκϖ〈ταββ µ⌠δον 

α σζινονµια ϕεγψειϖελ ρηατ⌠ λε. Αηηοζ αζονβαν, ηογψ α ηαρµαδικ κρδσρε ϖ〈λασζολϕυνκ σ 

αζ αδοττ ϖισζονψτ α σζινονιµιτ〈σ ϕεγψειϖελ ϕελλεµεζηεσσνκ, µεγ κελλ ϕελλννκ αζοκατ α 

κριτριυµοκατ, αµελψεκ αλαπϕ〈ν α νψελϖ εγψεσ ελεµεινεκ ηαλµαζ〈τ σζινονιµ〈κκντ  λεηετ 

αζονοστανι. 

 

2.1. Α σζινονιµιτ〈σρ⌠λ 

 

         Ρυζσιχζκψ ⊃ϖα, α Μαγψαρ Σζινονιµασζ⌠τ〈ρ εγψικ σζερζ!ϕε (Ο. Ναγψ�Ρυζσιχζκψ 

1980) α σζινονιµ〈κ δεφινχι⌠ϕ〈ρ⌠λ α κϖετκεζ!κετ µονδϕα: ��τελϕεσεν εγψρτελµ∀ σ 

µινδεν σζεµποντβ⌠λ κιελγτ! 〈λλ〈σποντοτ µινδµ〈ιγ νεµ σικερλτ κιαλακτανι. Ε τρεν µγ 
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αζ εγψβκντ ιγεν ϕελεντ!σ ερεδµνψεκετ φελµυτατ⌠ µοδερν ϕελεντσταν σεµ ηοζοττ 

λνψεγεσ ϖ〈λτοζ〈στ, ϖαγψισ ολψαν σζινονιµα µεγηατ〈ροζ〈στ, αµελψνεκ νινχσενεκ ϖιτατηατ⌠ 

ποντϕαι� (Ρυζσιχζκψ 1985: 209). Αννακ ελλενρε, ηογψ α σζινονµια ϕελενσγρε µ〈ρ 

ϖεζρεδεκκελ εζελ!ττ φελφιγψελτεκ (πλ: α νινιϖει κνψϖτ〈ρ αγψαγτ〈βλ〈χσκ〈ι, σζανσζκριτ σ 

κναι νψελϖ∀ σζινονιµα γψ∀ϕτεµνψεκ στβ.), α σζινονιµιτ〈στ ιλλετ!εν ναπϕαινκβαν ισ β!ϖεν 

ακαδνακ µεγολδ〈σρα ϖ〈ρ⌠ κρδσεκ, φινοµτ〈σρα, ποντοστ〈σρα σζορυλ⌠ µεγφογαλµαζ〈σοκ σ 

〈λλ〈σφογλαλ〈σοκ (Ρυζσιχζκψ 1998: 121). 

         Α σζινονιµιτ〈σ προβλµ〈ϕ〈νακ α  µεγολδ〈σα µ〈ρ αζ ⌠κορβαν γονδοτ οκοζοττ, µιϖελ 

νεµ σικερλτ α τερµινυσ ερεδετι ϕελεντσε (αζονοσ ρτελµ∀, αζονοσ ρτκ∀ σζ⌠κσζλετι ελεµ) 

σ α νψελϖι ϖαλ⌠σ〈γ κζττι ελλεντµονδ〈σ φελολδ〈σα. ςαλ⌠σζν∀λεγ υγψανεζζελ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αζ ϕκορι σζινονιµα κυτατ〈σοκ µεγαλαποζ⌠ϕα, α σζινονιµικα ατψϕακντ 

τισζτελτ Γαβριελ Γιραρδ αρρα α ϖγκϖετκεζτετσρε ϕυτοττ, ηογψ α φρανχια νψελϖβεν νινχσενεκ 

σζινονιµ〈κ, ιλλετϖε � αηογψαν κσ!ββ ποντοστοττα γονδολατ〈τ � νινχσενεκ αβσζολτ 

σζινονιµ〈κ (Ρυζσιχζκψ 1985: 210). Α σζινονιµικα µεστερνεκ ταρτοττ Χηαρλεσ Βαλλψ 

σζιντν γψ ϖλεκεδεττ, ηογψ κτ νψελϖι τνψ σοηα νεµ λεηετ εγψµ〈σσαλ τελϕεσεν σζινονιµ, 

λεγφελϕεββ ν. κζελ 〈λλ⌠ ρτελµ! κιφεϕεζσεκρ∀λ βεσζληετνκ. Υγψανακκορ Βαλλψ µυτατοττ 

ρ〈 α σζινονιµ〈κ κζττι ελτρσεκ µεγραγαδ〈σ〈νακ λεηετ!σγρε µιντ α σζινονιµιτ〈σ 

ρτελµεζσνεκ εγψικ φοντοσ µοζζανατ〈ρα.          

         Α κσ!ββιεκ φολψαµ〈ν α νψελϖσζεκ τββσγε αρρα αζ 〈λλ〈σποντρα ϕυτοττ, ηογψ 

τκλετεσ ϕελεντσβελι εγψεζσ, ϖαγψισ τκλετεσ σζινονιµιτ〈σ νινχσ. Σ ηα εγψ ιδειγ ϖολνα ισ, 

α νψελϖ εζτ α τελϕεσ εγψεζστ νεµ ενγεδν σοκ〈ιγ ρϖνψεσλνι, µιϖελ α σζινονιµασοροκ 

εγψεσ ταγϕαιτ κλν ϕελεντσ〈ρνψαλατταλ ρυη〈ζζα φελ, µι〈λταλ α σζινονιµ〈κ α σζ⌠κινχσ 

ϕελεντσβελι ταγοζ⌠δ〈σ〈νακ φοντοσ εσζκζειϖ ϖ〈λνακ (Ηαδροϖιχσ 1992: 93−94). Αζ 

αβσζολτ, ϖαγψ µ〈σ τερµινολ⌠γι〈ϖαλ τοτ〈λισ, ιλλετϖε τελϕεσ σζινονιµιτ〈σ υγψανισ εγψφαϕτα 

λυξυσ, αµιτ α νψελϖ νεµ ενγεδηετ µεγ µαγ〈νακ (Υλλµανν 1982: 161).  

         Α σζακιροδαλοµβαν ελτερϕεδτ κλνβζ! σζινονιµαδεφινχι⌠κ κζσ γονδολατι µαγϖα 

α νψελϖ ελεµει κζττ µεγφιγψεληετ! σσζεφγγσεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν ραγαδηατ⌠ µεγ. 

Εζεκ αζ σσζεφγγσεκ εγψρσζτ εγψεζσεκετ, 〈τφεδσεκετ, µ〈σρσζτ ελτρσεκετ, 

κλνβσγεκετ φελττελεζνεκ. Α σζινονιµιτ〈σ µιβενλτνεκ µεγηατ〈ροζ〈σακορ ππεν εζεν 

εγψεζσεκ, ιλλετϖε κλνβσγεκ µεννψισγι σ µιν!σγι µυτατ⌠ι κερλνεκ αζ ελεµζσεκ 

κζπποντϕ〈βα, µιϖελ α σζινονιµιτ〈σ δεφινι〈λ〈σακορ ελσ!δλεγεσεν αζτ κελλ φιγψελεµβε ϖεννι, 
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ηογψ µιλψεν µρτκ∀  σ µιλψεν ϕελλεγ∀ εγψεζσεκ σ 〈τφεδσεκ ελενγεδηετετλενεκ αηηοζ, 

ηογψ α νψελϖ εγψεσ ελεµειτ σζινονιµνακ µιν!στηεσσνκ; ιλλετϖε α µ〈σικ ολδαλρ⌠λ 

µεγκζελτϖε α κρδστ: µιλψεν µρτκ∀ σ µιλψεν ϕελλεγ∀ κλνβσγεκ σ ελτρσεκ 

ενγεδηετ!κ µεγ αηηοζ, ηογψ κτ ϖαγψ τββ νψελϖι ελεµετ µγ σζινονιµνακ νεϖεζηεσσνκ. 

          (α) Α σζινονιµιτ〈σ δεφινι〈λ〈σακορ α λεγτββ κυτατ⌠ α σζαϖακνακ κτ τυλαϕδονσ〈γ〈τ 

ηασζν〈λϕα φλ, νεϖεζετεσεν α σζαϖακ ϕελεντσει κζττι ροκονσ〈γοτ (αζονοσσ〈γοτ, ιλλετϖε 

ηασονλ⌠σ〈γοτ) σ α κοντεξτυσβελι φλχσερληετ∀σγετ.  

          Α σζαϖακ ϕελεντσει κζττ µεγφιγψεληετ! ροκονσ〈γοτ αλαπυλ ϖϖε µεγ〈λλαπτηατ⌠, 

ηογψ α σζινονιµιτ〈σ α ϕελεντσ ηασονλ⌠σ〈γ〈ν, α δενοτατϖ ϕελεντσ αζονοσσ〈γ〈ν σ αζ εγψβ 

ϕελεντσασπεκτυσοκ κλνβζ!σγν αλαπσζικ (Κ〈ρολψ 1970: 24). Α σζινονιµ σζαϖακ 

σζεµαντικαι στρυκτρ〈ι κζσ σ διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κατ εγψαρ〈ντ ταρταλµαζνακ, αµελψεκ 

κζλ α κζσ σζµ〈κ α δενοτατϖ ϕελεντσ αζονοσσ〈γ〈τ, α διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κ πεδιγ αζ 

εγψβ ϕελεντσασπεκτυσοκ ϖονατκοζ〈σ〈βαν µυτατκοζ⌠ ελτρσεκετ δετερµιν〈λϕ〈κ. Μινλ 

ναγψοββ α διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κ αρ〈νψα, ανν〈λ κεϖσβ τεκιντηετ! κτ ϖαγψ τββ νψελϖι 

ελεµ σζινονιµνακ. Αµεννψιβεν πεδιγ α διφφερρενχι〈λ⌠ σζµ〈κ αρ〈νψα φελλµλϕα α κζσ 

σζµ〈κ αρ〈νψ〈τ, γψ α δενοτατϖ ϕελεντσ αζονοσσ〈γα µεγσζ∀νικ σ εββεν αζ εσετβεν µ〈ρ 

νεµ σζινονιµ〈κρ⌠λ, ηανεµ εγψ ϕ νοµιν〈χι⌠ρ⌠λ ϖαν σζ⌠. 

          Α φεντ εµλτεττ δεφινχι⌠νακ � αττ⌠λ φγγ!εν, ηογψ νψελϖσζετι, λογικαι ϖαγψ 

πσζιχηολ⌠γιαι σζεµποντοκ κερλνεκ ελ!τρβε � σοκφλε ϖ〈λτοζατα λτεζικ, µιντ αηογψαν α 

ϕελεντσ 〈ρνψαλαταιβαν, ϖαγψισ α νεµ δενοτατϖ ϕελεντσασπεκτυσοκβαν µυτατκοζ⌠ 

κλνβσγεκνεκ ισ τββφλε χσοπορτοστ〈σα ισµερτ. Αζ οροσζ σζακιροδαλοµ πλδ〈υλ αζ 

εµλτεττ κλνβσγεκ αλαπϕ〈ν νψολχ λεηετσγεσ χσοπορτοτ κλνβζτετ µεγ: γραµµατικαι 

(!∀#∃%&∋ − !∀#(%&∋), στιλισζτικαι ()∗+% − !,−.,/%), ρζελµι−ηανγυλατι (∀01%2∋ − 3∀45%), 

µ∀φαϕι (60!−0∀∗+7∗ ∀∗/37( − −+∗680+74), σζοχι〈λισ ()∗+17+% − 2%8%), σζακµαι (∀∗&573 − 

−7∀0&), τερλετι (−∗&,( − 305∗&) σ ϖγλ ϖαλενχι〈λισ κλνβσγεκ (30.75+∗6#9 − 3%.79) 

(Απρεσζϕαν 1974: 216).  

          ℑλταλ〈νοσαν µεγφιγψεληετ! τενδενχια, ηογψ α µοδερν λεξικογρ〈φια α σζινονιµα− 

δεφινχι⌠κβαν εγψ βιζονψοσ µρτκ∀ τολερανχι〈τ (Τολερανζρελατιον) σζεµ ελ!ττ ταρτϖα, νεµ 

αζ αζονοσσ〈γοτ, ηανεµ α ηασονλ⌠σ〈γοτ (⊗ηνλιχηκειτσρελατιον) ϖεσζι αλαπυλ (Γαυγερ 1972, 

Βιχκµανν 1978). Σαϕνοσ αζονβαν α µρτκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα εγψετλεν δεφινχι⌠ σεµ 

ταρταλµαζ αδεκϖ〈τ κριτριυµοτ, γψ α µγ νεµ ελγγ ηασονλ⌠ σ α µ〈ρ ελγσγεσ 
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ηασονλ⌠σ〈γοτ φελµυτατ⌠ διλεµµ〈ϕα µεγολδατλαν µαραδ. Εγψφαϕτα κιυτατ ϕελεντηετ αζ αζ 

〈λλ〈σποντ, µελψ σζεριντ α σζινονιµιτ〈σ εγψεδλι µεγηατ〈ροζ⌠ κριτριυµα νεµ α λεξµ〈κ, 

ηανεµ α ϖελκ αλκοτοττ µονδατοκ ϖαγψ κοντεξτυσοκ δενοτατϖ ϕελεντσνεκ αζονοσσ〈γα 

(Βορβ〈σ 1998: 46). 

          (β) Α ϕελεντσ αζονοσσ〈γα, ιλλετϖε ηασονλ⌠σ〈γα µελλεττ α σζακιροδαλοµ α σζινονιµιτ〈σ 

λεγφ!ββ πρ⌠βακϖνεκ α βεηελψεττεστηετ∀σγετ σ α φλχσερληετ∀σγετ ταρτϕα (Κ〈ρολψ 

1970: 88−90, Χρυσε 1986: 268−270, Λψονσ 1995: 60−63). Εζτ α κριτριυµοτ µαγταλ〈λϕυκ αζ 

ελσ! µαγψαρ σζινονιµα δεφινχι⌠βαν ισ: ��ηασονρτελµ∀εκ αζοκ α σζαϖακ, αµελψεκνεκ 

ϕελεντσει αννψι ποντβαν εγψεζνεκ εγψµ〈σσαλ, ηογψ βιζονψοσ εσετεκβεν εγψικ α µ〈σικ 

ηελψβε λπηετ α βεσζδ σζαβατοσ ρτελµνεκ µεγζαϖαρ〈σα νλκλ� (Φιν〈λψ 1870: 16).  

Α φλχσερληετ!σγ κριτριυµα τββ ϖ〈λτοζατβαν σζερεπελ α σζακιροδαλοµβαν, σ αζ 

εγψεσ ϖ〈λτοζατοκ α σζινονιµ〈κ τπυσαινακ µεγκλνβζτετσρε σζολγ〈λνακ. Εββ!λ α 

σζεµποντβ⌠λ α σζινονιµ〈κνακ τββνψιρε κτ αλαπτπυσ〈τ κλνβζτετικ µεγ: α τκλετεσ 

(γλοβ〈λισ) σζινονιµ〈κατ, αµελψεκ µινδεν κοντεξτυσβαν κοµβινατορικυσακ σ α ρσζλεγεσ 

(λοκ〈λισ) σζινονιµ〈κατ, αµελψεκ νεµ µινδιγ ηελψεττεστηετικ εγψµ〈στ (Απρεσζϕαν 1957: 87, 

Κ〈ρολψ 1970: 84, Λψονσ 1995: 60−64). Αµεννψιβεν αββ⌠λ ινδυλυνκ κι, ηογψ α 

φλχσερληετ!σγ τνψε σ νεµ α γψακορισ〈γα α φοντοσ, γψ α βιζονψοσ κοντεξτυσοκβαν � 

ακ〈ρ εγψετλεν κοντεξτυσβαν � ϖαλ⌠ ρσζλεγεσ φλχσερληετ!σγ κριτριυµα µινδενκππεν 

ηασζνοσαββνακ τ∀νικ.  

Α φλχσερληετ!σγ κριτριυµ〈νακ εγψικ γψενγε ποντϕα αββαν νψιλϖ〈νυλ µεγ, ηογψ α 

σζινονιµ〈κ  βιζονψοσ κοντεξτυσοκβαν � α κιαλακυλτ νψελϖσζοκ〈σ µιαττ � νεµ χσερληετ!κ 

φελ εγψµ〈σσαλ (Κ〈ρολψ 1970: 90). Α φλχσερληετ!σγ κριτριυµα ελλεν σζ⌠λ⌠ ρϖεκ κζττ 

σζερεπελ αζ α τνψ ισ, ηογψ νεµ χσακ α σζινονιµ〈κ χσερληετ!κ φελ εγψµ〈σσαλ, ηανεµ 

πλδ〈υλ α παραφρ〈ζισοκ, αζ αλ〈−, ιλλετϖε φλρενδελτσγι ϖισζονψβαν λεϖ! σζαϖακ, α φαϕφογαλοµ 

σ α νεµφογαλοµ ϕελλ!ι στβ. ςαγψισ α σζινονιµιτ〈σ ϕελενσγε σοκκαλ σσζετεττεββ ανν〈λ, 

ηογψ α βεηελψεττεστηετ!σγ αλαπϕ〈ν µεγηατ〈ροζηατ⌠ λεννε µιβενλτε σ ϕελλεγε: ��ακικ 

τελϕεσεν ταγαδϕ〈κ α σζινονιµ〈κ φλχσερληετ!σγτ, βεηελψεττεστηετ!σγτ, αζοκ ππγψ 

τϖεδνεκ, µιντ αζοκ, ακικ αζτ ϖαλλϕ〈κ, ηογψ ακ〈ρηολ σ ακ〈ρµικορ ακ〈ρµελψικετ λεηετ 

ακ〈ρµελψ µ〈σικ ηελψεττ ηασζν〈λνι� (Φιν〈λψ 1870: 15). 

          (χ) Μιυτ〈ν σεµ α φλχσερληετ!σγ, σεµ α ϕελεντσεκ ηασονλ⌠σ〈γ〈νακ κριτριυµα νεµ 

ϕελεντεττ µεγολδ〈στ α σζινονιµιτ〈σ ηατ〈ραινακ µεγϕελλσβεν, εγψβ σζεµποντοκ 
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φιγψελεµβε ϖτελε ϖ〈λτ σζκσγεσσ. Αζ εγψικ ιλψεν σζεµποντ α σζαϖακ ρτελµεζσνεκ 

σσζεηασονλτ〈σ〈ν αλαπσζικ. Εσζεριντ Α σ Β ακκορ τεκιντηετ!κ σζινονιµνακ, ηα εγψ 

ρενδσζερεζεττ σ φορµ〈λισαν δεφινι〈λτ σζεµαντικαι µετανψελϖ σεγτσγϖελ λερτ 

ρτελµεζσεικ (παραφρ〈ζισαικ) αζονοσακ. Πλδ〈υλ αζ %.∗!&06#6%&∋, :.%&∋, ;%:7.%&∋, 

(6%&%&∋, !<%−%&∋, ;%<%−%&∋, ;%2∗.)76%&∋, !%)%&∋ ιγκ σζινονιµ〈κ, µιϖελ 

ρτελµεζσκ αζονοσ: Ξ µιντ α ηαταλµι σζερϖ κπϖισελ=ϕε µεγφοσζτϕα Ψ σζεµλψτ α 

σζαβαδσ〈γ〈τ⌠λ, µιϖελ αζ Ζ χσελεκµνψτ ηαϕτοττ ϖγρε ϖαγψ πεδιγ αζρτ, ηογψ 

µεγακαδ〈λψοζζα, ιλλετϖε µεγελ=ζζε Ψ−νακ Ξ σζ〈µ〈ρα νεµκϖ〈νατοσ χσελεκεδεττ (Μελχσυκ, 

Ζσολκοϖσζκιϕ 1984: 124).  

          Απρεσζϕαν, Ζσολκοϖσζκιϕ σ Μελχσυκ νζετε σζεριντ α φλχσερληετ!σγετ � α λεξικαι 

σσζεκαπχσολ⌠δ〈σοκ ιδιοµατικυσ ϖολτα µιαττ � κι κελλ ζ〈ρνι α σζινονιµιτ〈σ κριτριυµαι 

κζλ; αζ αζονοσ ϖαγψ ηασονλ⌠ ϕελεντσ κριτριυµα πεδιγ φλσλεγεσσ ϖ〈λικ, µιϖελ αζ 

ρτελµεζσεκ αζονοσσ〈γ〈νακ κριτριυµα εζτ µ〈ρ ελεϖε µαγ〈βαν φογλαλϕα. Μελχσυκ αζ 

ρτελµεζσεκ αζονοσσ〈γ〈ν κϖλ µγ κτ τοϖ〈ββι κριτριυµοτ ταρτ φοντοσνακ, µγπεδιγ α 

ϖαλενχιαστρυκτρα αζονοσσ〈γ〈τ σ α σζ⌠φαϕι ηοϖαταρτοζ〈σ εγψεζστ. Α ϖαλενχιαστρυκτρα 

αζονοσσ〈γα τυλαϕδονκππεν αζ ακτϖ σζιντακτικαι ϖαλενχια εγψεζσρε ϖονατκοζικ, αµιτ α 

σζϖεγβεν σζερεπλ! σζινταγµατικυσ καπχσολατοκ, ελσ!δλεγεσεν α κτελεζ! ϖονζατοκ 

ηατ〈ροζνακ µεγ (Μελχσυκ 1974: 134−135).  Εββεν α φελφογ〈σβαν α σζινονιµιτ〈σ υγψαννακ α 

ταρταλοµνακ κλνβζ! εσζκζκκελ τρτν! κιφεϕεζσε, σ α σζινονιµιτ〈σ λεγφ!ββ κριτριυµα 

αζ ρτελµεζσεκ αζονοσσ〈γα (Μελχσυκ 1974: 45−48). Εζ υτ⌠ββι κριτριυµ α λερ〈σ 

µετανψελϖνεκ ποντοσσ〈γ〈τ⌠λ φγγ, εζρτ αµγ νεµ κερλ σορ εγψ αδεκϖ〈τ µετανψελϖ 

κιδολγοζ〈σ〈ρα, αζ ρτελµεζσεκ αζονοσσ〈γα χσυπ〈ν ϖισζονψλαγοσ αζονοσσ〈γοτ ϕελεντ. Α 

λερ〈σηοζ σζκσγεσ τκλετεσ µετανψελϖ ηι〈νψ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ εγψεσ σζαϖακ α 

λερ〈σ ποντοσσ〈γ〈τ⌠λ φγγ!εν βιζονψοσ εσετεκβεν σζινονιµ〈κ, µ〈σ εσετεκβεν νεµ αζοκ. 

Πλδ〈υλ σζινονιµνακ τεκιντηετ! α 8#&∋ σ α !&7.%&∋ ιγε, αµεννψιβεν ρτελµεζσκ α 

κϖετκεζ!: φολψαδκ σεγτσγϖελ τισζττανι. Αζ ρτελµεζσ µετανψελϖνεκ ποντοστ〈σα 

µεγσζντετηετι αζ ρτελµεζσεκ αζονοσσ〈γ〈τ, κϖετκεζσκππεν α σζαϖακ σζινονιµιτ〈σ〈τ. 

Πλδ〈υλ αζ 0+ !&7.%∀ −%∀∋&0 (ϖζβε τϖε νψοµκοδτα, δρζσλτε) σ αζ 0+ 8#∀ −%∀∋&0 

(ϖζβε µ〈ρτοττ ρονγγψαλ τισζττοττα) σζερκεζετεκ ιγι νεµ σζινονιµ〈κ (Μελχσυκ 1974: 134−

135) 
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         Τυλαϕδονκππεν Απρεσζϕαν ισ αζ ελ!ββ ισµερτετεττ 〈λλ〈σποντοτ κπϖισελι, ϖαγψισ νζετε 

σζεριντ κτ ϖαγψ τββ σζ⌠, ιλλετϖε φραζεολ⌠γιαι εγψσγ ακκορ τεκιντηετ! σζινονιµνακ, ηα: 

1. µετανψελϖι ρτελµεζσκ τελϕεσεν µεγεγψεζικ; 

2. αζονοσ σζ〈µ σζεµαντικαι ρτκηελλψελ ρενδελκεζνεκ (σζεµαντικαι ακτ〈νσαικ 

µεγεγψεζνεκ); 

3. υγψαναηηοζ α σζ⌠φαϕηοζ ταρτοζνακ (Απρεσζϕαν 1974: 223) 

         Ε η〈ροµ ελϖ εγψττεσ λεξικογρ〈φιαι αλκαλµαζ〈σα αζονβαν κοµολψ ακαδ〈λψοκβα 

τκζικ. Μαγα Απρεσζϕαν ισ χσακ ρσζβεν ϖαλ⌠στοττα µεγ !κετ α γψακορλατβαν, Αζ ϕ οροσζ 

µαγψαρ〈ζ⌠ σζινονιµασζ⌠τ〈ρ µεγρ〈σακορ (Απρεσζϕαν 1997).  

         (δ) ςγλ, δε νεµ υτολσ⌠ σορβαν α ϖ〈λασζτ〈σ λεηετ∀σγνεκ α κριτριυµ〈τ εµλτϕκ. 

ςαλ⌠σζν∀λεγ ππεν εζτ α κριτριυµοτ ταρτοττα σζεµ ελ!ττ Γαυγερ ισ, αµικορ ελϖετεττε α 

σζινονιµιτ〈σνακ ϕελεντσβελι αζονοσσ〈γκντ ϖαλ⌠ φελφογ〈σ〈τ, σ α σζινονιµιτ〈σ 

ηασονλ⌠σ〈γκντ ϖαλ⌠ ρτελµεζσε µελλεττ δντττ (Γαυγερ 1972: 44−54). Εζ α σζεµποντ νεµ 

ϕ, Θυιντιλιανυσ α κϖετκεζ!κετ µονδτα ρ⌠λα: �Μιϖελ α δολγοκνακ κλνβζ! ελνεϖεζσει 

ϖαννακ � ϖαγψ ποντοσαββακ, ϖαγψ σζεββεκ, ϖαγψ κιφεϕεζ!ββεκ, ϖαγψ ϕοββαν ηανγζ⌠κ, 

εζεκετ νεµχσακ ισµερνι κελλ, ηανεµ σζκσγεσ, ηογψ κσζεν λεγψενεκ, µιντεγψ σζεµ ελ!ττ, 

ηογψ κννψεν κι λεηεσσεν ϖ〈λασζτανι κζλκ α λεγϕοββακατ� (Κ〈ρολψ 1970: 90).  

 

∗ 

 

         ςισσζατρϖε α 2. φεϕεζετ ελεϕν µεγφογαλµαζοττ ηαρµαδικ κρδσρε, α κϖετκεζ!κετ 

〈λλαπτηατϕυκ µεγ: α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ηοζζ〈ϕυκ ρενδεληετ! ιγει παρτνερεκ αββαν 

αζ εσετβεν τεκιντηετ!κ σζινονιµ〈κνακ, ηα α σζινονιµιτ〈σ κριτριυµαι κζλ κιζ〈ρϕυκ α 

σζ⌠φαϕι ηοϖαταρτοζ〈σ σ α ϖαλενχιαστρυκτρα αζονοσσ〈γ〈ρα ϖονατκοζ⌠ κριτριυµοκατ. Αζ 

ιγκκελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ υγψανισ εγψ ιγνεκ σ εγψ φ!νϖνεκ α 

ϖαλενχι〈λισ ρτκηελψειτ εγψεστικ, αµι µινδ µεννψισγιλεγ, µινδ µιν!σγιλεγ ελτρ! 

στρυκτρ〈τ ερεδµνψεζ.  

         Αζ ρτελµεζσεκ αζονοσσ〈γ〈νακ κριτριυµα 〈λταλ〈βαν σεγτσγετ νψϕτ α σζινονιµιτ〈σ 

µεγ〈λλαπτ〈σ〈βαν. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ εσετβεν εζ α κριτριυµ αββαν αζ 

εσετβεν αλκαλµαζηατ⌠, ηα α παραφρ〈ζισ ϖισζονψλαγ ρσζλετεσ. Α λεγτββσζρ υγψανισ µαγ〈τ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ ηασζν〈λϕ〈κ αζ ιγε ϕελεντσνεκ α λερ〈σ〈ηοζ.  
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         Αµεννψιβεν α σζινονιµιτ〈σ φυνκχι⌠ιβ⌠λ ινδυλυνκ κι σ α σζινονιµ〈κατ ολψαν 

εσζκζκνεκ τεκιντϕκ, αµελψεκ αλκαλµασακ αζ οκ νλκλι ισµτλσεκ κικσζβλσρε, α 

φογαλµακ µ〈σ σζεµποντβ⌠λ ϖαλ⌠ µεγραγαδ〈σ〈ρα, α γονδολατ ποντοστ〈σ〈ρα, µαγψαρ〈ζατ〈ρα, 

σ αµελψεκ βιζτοστϕ〈κ α µεγφελελ! σζ⌠ κιϖ〈λασζτ〈σ〈νακ λεηετ!σγτ, γψ αζτ κελλ 

µονδανυνκ, ηογψ α σζινονιµ〈κ φλχσερληετ!κ. Νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν τϖεσ α φλχσερληετ!σγετ α 

ϕελεντσβελι αζονοσσ〈γ ϖαγψ ηασονλ⌠σ〈γ κριτριυµ〈ηοζ καπχσολνι. Α ϕελεντσ ηασονλ⌠σ〈γα α 

σζινονιµιτ〈σ ολψαν αλαπκριτριυµα, αµι λνψεγβεν ηατ〈ροζζα µεγ α ϕελενσγετ. Εζζελ 

σζεµβεν α φλχσερληετ!σγ α ϕελεντσ ηασονλ⌠σ〈γ〈β⌠λ κϖετκεζηετ, δε νεµ ταρτοζικ α 

σζινονιµιτ〈σ κριτριυµαι κζ:  α φλχσερληετ!σγ νεµ α σζινονιµιτ〈σ κριτριυµα, ηανεµ αζ 

ερεδµνψε. 

         Α σζινονιµιτ〈σ φογαλµ〈τ τ〈γαββαν ρτελµεζ! ελµλετεκ α ϕελεντσεκ ηασονλ⌠σ〈γ〈νακ α 

κριτριυµ〈τ ϖεσζικ αλαπυλ. ⊆γψ σζινονιµνακ µιν!σλνεκ αζ ολψαν π〈ρηυζαµοσ κιφεϕεζσι 

φορµ〈κ ισ, αµελψεκ ελτρ! ϕελεντσ∀ κοµπονενσεκετ  ταρταλµαζνακ, α σζερκεζετεκ εγσζνεκ 

αζονβαν ηασονλ⌠ α ϕελεντσε: >∗8−70+ −.07/.%∀ +06753,. ?067503 6#7/.%∀ , 5∗8−70+%. 

Εννεκ αλαπϕ〈ν εγψρτελµ∀εν σζινονιµνακ µιν!σλ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ 

κζττι καπχσολατοτ ισ: ≅+ 206∗.4∗& 8+∗. ≅+ 03%;#6%∗& 8+∗ 206∗.7∗. ≅+ 3.7&73,∗& 

−.0∗3&. ≅+ −026∗./%∗& −.0∗3& 3.7&73∗. (Απρεσζϕαν 1974: 319−320). ϑελεν 

ρτελµεζσβεν α σζινονιµιτ〈σ α ϕελεντσ ηασονλ⌠σ〈γ〈ν, ϖαγψισ α δενοτατϖ ϕελεντσ 

αζονοσσ〈γ〈ν σ αζ εγψβ ϕελεντσασπεκτυσοκ εσετλεγεσ κλνβζ!σγν αλαπσζικ: 8%&∗.7 

.%20!&+0, 8%&∋ .%20!&+%, 8%&∋ 7!−#&#6%∗& .%20!&∋ (Ζολοτοϖα 1982: 207). 

 

∗ 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκκελ καπχσολατβαν αλαπϖετ!εν κτ σζεµποντβ⌠λ κιινδυλϖα 

βεσζληετνκ α σζινονιµιτ〈σρ⌠λ. Αζ εγψικ σζεµποντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ 

κζττι σζινονιµ ϖισζονψοκατ, α µ〈σικ πεδιγ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κζττι σζινονιµ 

ϖισζονψοκατ φογλαλϕα µαγ〈βα. 
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2.2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κζττι σζινονµια 

 
         Κτ ϖαγψ τββ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ αββαν αζ εσετβεν σζινονιµ, ηα  δενοτατϖ 

ϕελεντσκ µεγεγψεζικ ϖαγψ ηασονλ⌠, σ ελτρσεκ χσυπ〈ν αζ εγψβ ϕελεντσασπεκτυσοκβαν 

µυτατκοζνακ. Α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈βαν � αζ !κετ ταρταλµαζ⌠ µονδατοκ 

ρτελµνεκ µεγϖ〈λτοζ〈σα νλκλ � φελχσερληετ!κ εγψµ〈σσαλ. Α χσερε τββνψιρε νεµ τεσζι 

σζκσγεσσ α ϖονζατστρυκτρα µεγϖ〈λτοζτατ〈σ〈τ. 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ αλκοτ⌠ κοµπονενσεκ αζονοσσ〈γα, ιλλετϖε σζινονιµιτ〈σα 

αλαπϕ〈ν α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ η〈ροµ χσοπορτοτ αλκοτνακ: 

1. Αζ ελσ! χσοπορτβα αζοκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  σοροληατ⌠κ, αµελψεκβεν α 

φ!νϖι κοµπονενσεκ αζονοσακ: 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ 0∃7:3,, 20−,!3%&∋/20−,!&7&∋ 

0∃7:3,, !06∗.∃%&∋/!06∗.∃7&∋ 0∃7:3,. Α φεντι φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζινονιµιτ〈σα � 

α φ!νϖι κοµπονενσ αζονοσσ〈γα µελλεττ � α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσνεκ σζινονιµ 

ϖισζονψαιν αλαπσζικ. 

2. Σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ νεµ χσακ α φυνκχι⌠ιγκ, ηανεµ α φ!νϖι 

κοµπονενσεκ σζινονιµιτ〈σα ερεδµνψεκππεν ισ λτρεϕηετνεκ. Αζ ιλψεν φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ αννψιβαν µιν!στηετ!κ σζινονιµνακ, αµεννψιβεν σζινονιµνακ τεκιντϕκ αζ 

αδοττ φ!νεϖεκετ: 03%;#6%&∋/03%;%&∋ −0801∋, 03%;#6%&∋/03%;%&∋ −022∗.)3,, 

03%;#6%&∋/03%;%&∋ !02∗9!&67∗. 

3. Λτεζνεκ τοϖ〈ββ〈 ολψαν σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, αµελψεκβεν σεµ α 

φυνκχι⌠ιγκ, σεµ α φ!νϖι κοµπονενσεκ νεµ αζονοσακ: 60;8∗1%&∋/60;8∗!&7&∋ 

−0&∗.7, 60;6.%1%&∋/60;6.%&7&∋ ,:#&37. Εββεν αζ εσετβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

σζινονιµιτ〈σα αζ ιγει κοµπονενσεκ, ιλλετϖε α φ!νϖι κοµπονενσεκ κζττι σζινονιµ 

ϖισζονψον αλαπσζικ. Βιζονψοσ µεγσζορτ〈σοκκαλ εββε α χσοπορτβα σοροληατ⌠κ µγ αζοκ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, αµελψεκβεν  α κοµπονενσεκ νεµ σζινονιµ〈κ, 〈µ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ϕελεντσε ηασονλ⌠: 7!3,−%&∋/7!3,−7&∋ 67+,, ;%!∀,)76%&∋/;%!∀,)7&∋ 

−.01∗+7∗. 

Α λεγτββ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ αζ ελσ! χσοπορτβα ταρτοζικ, ϖαγψισ α λεγτββ 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζινονιµιτ〈σα α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσνεκ κζσ σζµ〈ιν 

αλαπσζικ. Εζ αζονβαν νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ αζοκνακ αζ ιγκνεκ α ϕελεντσε ισ σζινονιµ, 

αµελψεκβ!λ αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενσει λτρεϕττεκ. ςαγψισ α 
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φυνκχι⌠ιγκ σζινονιµιτ〈σ〈νακ νεµ φελττελε αζ, ηογψ α δεσζεµαντιζ〈χι⌠ φορρ〈σακντ 

σζολγ〈λ⌠ ιγκ σζινονιµακ λεγψενεκ. Εννεκ αζ α µαγψαρ〈ζατα, ηογψ α δεσζεµαντιζ〈χι⌠ 

σορ〈ν αζ ιγκ αζοκατ α  διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈ικατ ισ ελϖεσζτικ, αµελψεκ κιζ〈ρτ〈κ 

σζινονιµιτ〈συκατ. Α σζινονιµιτ〈στ κιζ〈ρ⌠ διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κ ελϖεσζτσε α φυνκχι⌠ιγκ 

ηασονλ⌠ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈ηοζ, ιλλετϖε ϖγσ! σορον  σζινονιµιτ〈συκηοζ ϖεζετ. Πλδ〈υλ 

α 2%&∋ σ α !2∗∀%&∋ ιγε νεµ µιν!στηετ! σζινονιµνακ, εννεκ ελλενρε α δεσζεµαντιζ〈χι⌠ 

κϖετκεζτβεν κιαλακυλτ φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε σζινονιµ, σ γψ α µεγφελελ! 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ δενοτατϖ ϕελεντσε ηασονλ⌠: 2%6%&∋/2%&∋ −04!+∗+7∗, 2∗∀%&∋/ 

!2∗∀%&∋ −04!+∗+7∗; 2%6%&∋/2%&∋ 6#/060., 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ 6#/060.; 2%6%&∋/2%&∋ 

;%3%;, 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ ;%3%;. Ηασονλ⌠ ϕελενσγ φιγψεληετ! µεγ αζ αλ〈ββι πλδ〈κ εσετβεν 

ισ: +%+0!7&∋/+%+∗!&7 6.∗2, −.7+0!7&∋/−.7+∗!&7 6.∗2, −.757+4&∋/−.757+7&∋ 6.∗2; 

6#+0!7&/6#+∗!&7 :∀%/02%.+0!&∋, 6#.%)%&∋/6#.%;7&∋ :∀%/02%.+0!&∋. 

Αζ ελσ! χσοπορτοτ αλκοτ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκκελ καπχσολατβαν µεγ κελλ 

ϕεγψεζννκ, ηογψ α φ!νϖι κοµπονενσ αζονοσσ〈γα νεµ φελττλενλ ϖεζετ σζινονιµ 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κιαλακυλ〈σ〈ηοζ. Αννακ ελλενρε υγψανισ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν σζεµαντικαιλαγ αλ〈ρενδελτ σζερεπετ τλτενεκ βε, ινδικατϖ 

ϕελεντσκ ρϖν ρσζτ ϖ〈λλαλνακ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιντεγρ〈λτ σζεµαντικαι 

εγψσγνεκ α λτρεηοζ〈σ〈βαν. Εζρτ, αµεννψιβεν α φυνκχι⌠ιγκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ι 

ελτρ!εκ, γψ σεµ µαγυκ α φυνκχι⌠ιγκ, σεµ αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγκετ ταρταλµ#ζ⌠ σζερκεζετεκ 

νεµ µιν!στηετ!κ σζινονιµνακ. Σ!τ, αµεννψιβεν α φυνκχι⌠ιγκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ι 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ ρενδελκεζνεκ κζσ σζµ〈κκαλ, γψ αντονιµ φυνκχι⌠ιγκρ!λ σ � α φ!νϖι 

κοµπονενσ αζονοσσ〈γα ελλενρε � αντονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκρ!λ βεσζληετνκ: 

+%∀%/%&∋/+%∀0)7&∋ ;%−.∗& � ;%−.∗1%&∋/;%−.∗&7&∋, !+78%&∋/!+4&∋ ;%−.∗& � 

.%;.∗∃%&∋/.%;.∗∃7&∋. 

         Τερµσζετεσεν αζ εγψµ〈σσαλ σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ι 

ισ ταρταλµαζνακ διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κατ, αζονβαν α διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κ αρ〈νψα λνψεγεσεν 

κισεββ α κζσ σζµ〈κ αρ〈νψ〈ν〈λ, σ γψ εζεν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ δενοτατϖ ϕελεντστ 

α διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κ νεµ βεφολψ〈σολϕ〈κ. Αζ αζονοσ φ!νϖι κοµπονενστ ταρταλµαζ⌠, δε 

νεµ σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ιβαν � α φυνκχι⌠ιγκ ελτρ! 

ινδικατϖ ϕελεντσνεκ κϖετκεζτβεν � νεµ ελεγενδ! α κζσ σζµ〈κ σζ〈µα α ηασονλ⌠ 

ϕελεντσ κιαλακτ〈σ〈ηοζ. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσε πεδιγ κατεγορι〈λισ 
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ϕελλεµζ!ιβ!λ αδ⌠δ⌠αν ελσ!δλεγεσεν νεµ ϖισζονψοκατ, ηανεµ κονκρτ τ〈ργψακατ ϖαγψ ελϖοντ 

δολγοκατ, ιλλετ!λεγ εζεκ φογαλµ〈τ ϕελλι. Αζ αζονοσ φ!νϖι κοµπονενστ ταρταλµαζ⌠ 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εζρτ α ϖαλ⌠σ〈γνακ υγψαναρρα α σζυβσζτανχι〈ιρα ϖονατκοζνακ, 〈µ � 

α φυνκχι⌠ιγκ κλνβζ!σγε µιαττ � αζ αδοττ σζυβσζτανχι〈κατ ελτρ! ϖισζονψοκβα ηελψεζικ.     

 

2.3. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι σζινονµια 

 
Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κζττι σζινονιµιτ〈σηοζ ηασονλ⌠αν, α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι σζινονιµ ϖισζονψοκατ ισ ελσ!δλεγεσεν σζεµαντικαι τνψεζ!κ 

ηατ〈ροζζ〈κ µεγ. Τββεκ κζττ εζζελ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ 

σζινονιµ ιγε σζ⌠τϖε 〈λταλ〈βαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζεµαντικαι κζποντϕ〈νακ α 

σζ⌠τϖϖελ εγψεζικ µεγ: 78∗&∋/(;%78∗&∋) 6∀74+7∗ � 6∀74&∋/−06∀74&∋, −.7+78%&∋/ 

−.7+4&∋ .∗∃∗+7∗ � .∗∃%&∋/.∗∃7&∋, 6+0!7&∋/6+∗!&7 20−0∀+∗+7∗ � 20−0∀+4&∋/ 

20−0∀+7&∋, −.046∀4&∋/−.0467&∋ ;%:0&, � ;%:0&7&∋!4/−0;%:0&7&∋!4 στβ. 

Τερµσζετεσεν νεµ µινδεν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι 

κοµπονενσϖελ αζονοσ σζ⌠τϖ∀ ιγε κζττι ϖισζονψ ϕελλεµεζηετ! α σζινονιµιτ〈σ 〈λταλ 

σζαβοττ ηατ〈ροκον βελλ. Αµεννψιβεν αζ αζονοσ φ!νϖι κοµπονενστ ταρταλµαζ⌠ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σζεµαντικαι ϕεγψειτ σσζεηασονλτϕυκ α φ!νϖι κοµπονενσσελ αζονοσ τϖ∀ ιγε 

σζεµαντικαι ϕεγψειϖελ, γψ αζτ ταπασζταλϕυκ, ηογψ αζοκβαν α σζινονιµιτ〈σ ηατ〈ραιν 

τλµυτατ⌠ ελτρσεκετ ταλ〈λυνκ. Πλδ〈υλ α −.07;6027&∋/−.07;6∗!&7 0:!&.∗∀, −026∗./%&∋/ 

−026∗./+,&∋ 0:!&.∗∀,, :.%&∋/6;4&∋ −02 0:!&.∗∀, 2∗.)%&∋/−02∗.)%&∋ −02 

0:!&.∗∀08, −026∗./%&∋!4/−026∗./+,&∋!4 0:!&.∗∀,, −0−%2%&∋/−0−%!&∋ −02 0:!&.∗∀, 

6#(027&∋/6#9&7 7;−−02 0:!&.∗∀% φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κζσ φ!νϖι κοµπονενσϖελ 

αζονοσ τϖ∀ ιγε (0:!&.∗∀76%&∋/0:!&.∗∀4&∋) σζεµαντικαι ϕεγψει χσακ ρσζβεν εγψεζνεκ 

µεγ α φελσορολτ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι ϕεγψειϖελ. Αζ 0:!&.∗∀76%&∋/0:!&.∗∀4&∋ ιγε 

εσετβεν α σζυβϕεκτυµ χσελεκϖσε αζ οβϕεκτυµρα ιρ〈νψυλ, σ α χσελεκϖσ λεηετ φολψαµατοσ 

ϖαγψ βεφεϕεζεττ. Αζ εµλτεττ πλδ〈κβαν νγψ ολψαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖαν, αµελψ α 

σζυβϕεκτυµ σζεµποντϕ〈β⌠λ 〈βρ〈ζολϕα α χσελεκϖστ: −.07;6027&∋/−.07;6∗!&7 0:!&.∗∀, 

−026∗./%&∋/−026∗./+,&∋ 0:!&.∗∀,,  :.%&∋/6;4&∋ −02 0:!&.∗∀, 2∗.)%&∋/−02∗.)%&∋ 

−02 0:!&.∗∀08. Εζεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ 0:!&.∗∀76%&∋/0:!&.∗∀4&∋ ιγε 

σζινονιµ〈κ, αννακ ελλενρε, ηογψ βιζονψοσ σζεµαντικαι ϕεγψεικ ελτρ!εκ: α −.07;6027&∋/ 

−.07;6∗!&7 0:!&.∗∀  φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈βαν ρεϕλ! 
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τββλετινφορµ〈χι⌠τ α χσελεκϖσ µεγτρτντνεκ α ηανγσλψοζ〈σα αδϕα, α −026∗./%&∋/ 

−026∗./+,&∋ 0:!&.∗∀, φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈ι αζτ φεϕεζικ κι 

ερ!τελϕεσεββεν, ηογψ αζ οβϕεκτυµρα ιρ〈νψυλ⌠ ιντενζϖ χσελεκϖσνεκ α σζυβϕεκτυµ αζ 

οκοζ⌠ϕα, α :.%&∋/6;4&∋ −02 0:!&.∗∀ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈βαν α 

χσελεκϖσ κεζδεττ ϕελλ! σζµ〈κ ηορδοζζ〈κ α τββλετινφορµ〈χι⌠τ, µγ α 

2∗.)%&∋/−02∗.)%&∋ −02 0:!&.∗∀08 φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζεµαντικαι ϕεγψει αζτ 

ηανγσλψοζζ〈κ, ηογψ α σζυβϕεκτυµ ηυζαµοσαββ ιδειγ φολψτατϕα αζ οβϕεκτυµρα ιρ〈νψυλ⌠ 

χσελεκϖστ.  

Α −026∗./%&∋!4/−026∗./+,&∋!4 0:!&.∗∀,, −0−%2%&∋/−0−%!&∋ −02 0:!&.∗∀, 

6#(027&∋/6#9&7 7;−−02 0:!&.∗∀% φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζ αλανψι ποζχι⌠βαν λϖ!  

οβϕεκτυµ σζεµποντϕ〈β⌠λ µυτατϕ〈κ βε α σζιτυ〈χι⌠τ. Α −026∗./%&∋!4/−026∗./+,&∋!4 

0:!&.∗∀, φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ αρρα υταλ, ηογψ αζ οβϕεκτυµ ελσζενϖεδι α σζυβϕεκτυµ 〈λταλ 

ϖγζεττ ιντενζϖ χσελεκϖστ, α −0−%2%&∋/−0−%!&∋ −02 0:!&.∗∀, 6#(027&∋/6#9&7 7;−−02 

0:!&.∗∀% φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζ οβϕεκτυµ σζεµποντϕ〈β⌠λ 〈βρ〈ζολϕ〈κ α χσελεκϖσ 

κεζδεττ, ιλλετϖε βεφεϕεζ!δστ. Α −026∗./%&∋!4/−026∗./+,&∋!4 0:!&.∗∀,, 

−0−%2%&∋/−0−%!&∋ −02 0:!&.∗∀, 6#(027&∋/6#9&7 7;−−02 0:!&.∗∀% φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ αζ 0:!&.∗∀76%&∋/ 0:!&.∗∀4&∋ ιγε σζεµαντικαι στρυκτρ〈ι α κζσ ϕεγψεκ 

µελλεττ ολψαν διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κατ ισ ταρταλµαζνακ, αµελψεκ κιζ〈ρϕ〈κ αννακ λεηετ!σγτ, 

ηογψ σζινονιµνακ τεκιντσκ !κετ.  

          √σσζεγεζϖε αζ ελµονδοττακακ, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α κζσ φ!νϖι κοµπονενστ 

ταρταλµαζ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκνεκ χσακ εγψ ρσζε σζινονιµ αζ αδοττ κζσ φ!νϖι 

κοµπονενσ τϖϖελ µεγεγψεζ! τϖ∀ ιγϖελ. Α κζσ φ!νϖι κοµπονενστ ταρταλµαζ⌠ 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α κζσ φ!νϖι κοµπονενσ τϖϖελ µεγψεγψεζ! τϖ∀ ιγκ ν. 

οπποζχι⌠σ π〈ροκατ αλκοτνακ. Αζ οπποζχι⌠σ π〈ροκ φελλελικ α σζινονιµαπ〈ροκατ, δε 

τερµσζετεσεν νεµ µινδεν οπποζχι⌠σ π〈ρ σζινονιµαπ〈ρ ισ εγψβεν. Υγψανακκορ λτεζνεκ 

ολψαν σζινονιµαπ〈ροκ, αµελψεκ νεµ αλκοτνακ οπποζχι⌠σ π〈ροκατ, µιϖελ αζ ιγε σζ⌠τϖε 

νεµ αζονοσ α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσνεκ α σζ⌠τϖϖελ: 

+%∀%/%&∋/+%∀0)7&∋ 6∗&0 � ;%−.∗1%&∋/;%−.∗&7&∋, −.7+78%&∋/−.7+4&∋ 60 

6+78%+7∗ � ,57&#6%&∋/,5∗!&∋, &∗.4&∋/−0&∗.4&∋ ;.∗+7∗ � !∀∗−+,&∋/0!∀∗−+,&∋, 

−.∗&60.4&∋/−.∗&60.7&∋ 6 )7;+∋ � 0!,1∗!&6∀4&∋/0!,1∗!&67&∋. 
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          Αµεννψιβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ 〈λταλ αλκοτοττ οπποζχι⌠σ π〈ροκατ α 

σζινονιµιτ〈σ κριτριυµαι σζεριντ ϖιζσγ〈λϕυκ, γψ α κϖετκεζ! κπ ραϕζολ⌠δικ κι ελ!ττνκ: 

          1. Αζ ν. αζονοσσ〈γι οπποζχι⌠ εσετβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ηοζζ〈ϕυκ 

ρενδεληετ! ιγει παρτνερεκ σζεµαντικαι σζεµποντβ⌠λ εγψενρτκ∀εκ, δενοτατϖ ϕελεντσκ 

γψακορλατιλαγ αζονοσ (−.7+78%&∋ ,5%!&7∗ � ,5%!&606%&∋, 03%;#6%&∋ !0−.0&76∀∗+7∗ 

� !0−.0&76∀4&∋!4). Αζ αδοττ χσοπορτβα ταρτοζ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ 〈λταλ〈βαν 

σζαβαδον ηελψεττεστηετικ εγψµ〈στ, σ α λεγτββ εσετβεν α στιλισζτικαι κλνβσγεκ ισ 

ϕελεντκτελεννεκ µιν!στηετ!κ. Πλδ〈υλ: ?0.8# /.%)2%+!30/0 −.0<∗!!,%∀∋+0/0 −.%6% 

0−.∗2∗∀4Α& −.%6% 7 0:4;%++0!&7 ∀7<, 30&0.#∗ −.7+78%Α& ,5%!&7∗ 6 

.%!!80&.∗+77 /.%)2%+!30/0 2∗∀% 6 !,2∗. ?0.8# /.%)2%+!30/0 −.0<∗!!,%∀∋+0/0 

−.%6% 0−.∗2∗∀4Α& −.%6% 7 0:4;%++0!&7 ∀7<, 30&0.#∗ ,5%!&6,Α& 6 .%!!80&.∗+77 

/.%)2%+!30/0 2∗∀% 6 !,2∗. 

         Αζ αζονοσσ〈γι οπποζχι⌠ εσετν α κλνβσγεκ µορφοσζιντακτικαι τρεν µυτατκοζνακ. 

Γψακραν ελ!φορδυλ⌠ ϕελενσγ πλδ〈υλ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζεµαντικαιλαγ 

εγψενρτκ∀ ιγνεκ νινχσ βεφεϕεζεττ (03%;#6%&∋/03%;%&∋ !0−.0&76∀∗+7∗ � 

!0−.0&76∀4&∋!4, −.7(027&∋/−.79&7 6 60!&0./ � 60!&0./%&∋!4, 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ 

)∗!&# � )∗!&73,∀7.06%&∋, 7!−#&#6%&∋/7!−#&%&∋ :∀%)∗+!&60 � 

:∀%)∗+!&606%&∋, !06∗.∃%&∋/!06∗.∃7&∋ −,&∗∃∗!&67∗ � −,&∗∃∗!&606%&∋), ιλλετϖε 

φολψαµατοσ αλακϕα (−.07;6027&∋/−.07;6∗!&7 −∗.∗−0∀0( � −∗.∗−0∀0∃7&∋).  

         2. Λτεζνεκ ολψαν οπποζχι⌠σ π〈ροκ, αµελψεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ 

σζεµαντικαι καπχσολατ〈τ βιζονψοσ σζµ〈κ µεγλτε, ιλλετϖε  ηι〈νψα ϕελλεµεζ. Α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ ιγει παρτνερεικ λεγναγψοββ ρσζε εζεν ν. ρσζλεγεσ ϖαγψ νεµ τελϕεσ 

αζονοσσ〈γι οπποζχι⌠ κρβε ταρτοζνακ.  

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ〈βαν κονκρταββ, µιντ αζ ιγε 

σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα, εζρτ γψακορι ϕελενσγ, ηογψ εγψ αδοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

ϕελεντσε αζ ιγνεκ χσυπ〈ν µεγηατ〈ροζοττ ϕελεντσϖελ 〈λλτηατ⌠ π〈ρηυζαµβα. Α κϖετκεζ! 

πλδ〈βαν αλ〈ηζ〈σσαλ ϕελλτκ α µεγεγψεζ! ϕελεντσεκετ: 

 

 

 



 40

(α) 03%;%&∋ −022∗.)3, 1. ≅3%;%&∋ 308,−+. −0801∋, !02∗9!&67∗. 

 2. Β#.%;76 !0/∀%!7∗, 020:.76, 6#!&,−%&∋ 6 ;%17&, 

     30/0 / 5∗/0−+. 

(β) −022∗.)%&∋ 1. Χ.72∗.)%6, +∗ 2%&∋ ,−%!&∋. 

 2. ≅3%;%&∋ 308,−+. −0801∋, !02∗9!&67∗. 

 3. Β#.%;76 !0/∀%!7∗, 020:.76, 6#!&,−%&∋ 6 ;%17&, 

     30/0 / 5∗/0−+. 

 4. ?∗ 2%&∋ −.∗3.%&7&∋!4, +%.,∃7&∋!4 5∗8,−+. 

 

          Υγψανακκορ ταλ〈λκοζυνκ ολψαν ϕελενσγγελ ισ, αµικορ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα τελϕεσ εγσζβεν µαγ〈βα φογλαλϕα αζ ιγε σζεµαντικαι ϕεγψειτ, σ αζ 

ιγϖελ κζσ σζµ〈κ µελλεττ µγ εγψβ διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κκαλ ισ ρενδελεκεζικ. Πλδ〈υλ α 

−02∀∗)%&∋ +%3%;%+7Α � +%3%;#6%&∋, −02∀∗)%&∋ 30+∆7!3%<77 � 30+∆7!306%&∋, 

−02∀∗)%&∋ 6;#!3%+7Α − 6;#!376%&∋ οπποζχι⌠σ π〈ροκ εσετβεν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα α �σζκσγεσσγ, α ϖαλαµιϖελ ϖαλαµινεκ τρτννιε κελλ� 

διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κατ ισ µαγ〈βαν φογλαλϕα. Αϖαγψ α  6∗!&7 :0.∋:, �  :0.0&∋!4 

οπποζχι⌠σ π〈ρ εσετβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζεµαντικαι ϕεγψει ηανγσλψοζοτταν 

υταλνακ α χσελεκϖσ ιδ!ταρταµ〈ρα, αννακ 〈λλανδ⌠σ〈γ〈ρα σ φολψαµατοσσ〈γ〈ρα. 

          3. ςγεζετλ εµλτστ κελλ τενννκ αζοκρ⌠λ αζ οπποζχι⌠σ π〈ροκρ⌠λ, αµελψεκνεκ ταγϕαι 

κζττ χσυπ〈ν φορµ〈λισ α καπχσολατ. (6∗!&7 −∗.∗/060.# � −∗.∗/06%.76%&∋!4, 6∗!&7 

!∀∗2!&67∗ � !∀∗2!&606%&∋) 

          Αζ οπποζχι⌠σ π〈ροκατ αλκοτ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ σζεµαντικαι ϕεγψεινεκ 

σσζεηασονλτ〈σα αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ αζ ελσ! χσοπορτβα ταρτοζ⌠ οπποζχι⌠σ π〈ροκ 

µινδεγψικε, α µ〈σοδικ χσοπορτβα ταρτοζ⌠ οπποζχι⌠σ π〈ροκνακ πεδιγ α ναγψ ρσζε 

σζινονιµνακ τεκιντηετ!. Αζ εγψµ〈σσαλ φορµ〈λισ καπχσολατβαν 〈λλ⌠ οπποζχι⌠σ π〈ροκ νεµ 

ϕελλεµεζηετ!κ α σζινονιµιτ〈σ κερετειν βελλ. 
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2.4. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α σζινονιµ ιγκ τυλαϕδονσ〈γαι 

 

         Μιυτ〈ν α σζινονιµιτ〈στ νεµ µιντ αζονοσσ〈γι ρελ〈χι⌠τ δεφινι〈λτυκ, φλµερλ αννακ αζ 

ιγνψε, ηογψ α βεµυτατοττ σζεµποντοκ αλαπϕ〈ν σζινονιµνακ µιν!στηετ! φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ ιγκ κζττι ηασονλ⌠σ〈γοτ κζελεββρ!λ µεγϖιζσγ〈λϕυκ. Α κλνβσγεκετ ισ 

φελττελεζ! ηασονλ⌠σ〈γι ρελ〈χι⌠ κιαλακυλ〈σ〈βαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ εσετβεν 

ελσ!δλεγεσεν αζτ κελλ φιγψελεµβε ϖενννκ, ηογψ ϖαλαµελψ κτ κοµπονενσβ!λ 〈λλ⌠ 

σζερκεζετετ νεµ εγψ µ〈σικ κτ κοµπονενσ∀ σζερκεζεττελ, ηανεµ εγψετλεν σζ⌠ϖαλ, 

νεϖεζετεσεν εγψ ιγϖελ 〈λλτυνκ σζεµβε. Εζ α µεννψισγι κλνβσγ ϕελεντ!σ µιν!σγι 

ελτρσεκ οκοζ⌠ϕα, αµελψεκ σζεµαντικαι, σζιντακτικαι σ στιλισζτικαι τρεν εγψαρ〈ντ 

µεγµυτατκοζνακ.  

          Αζ αλ〈ββιακβαν ρϖιδεν υταλυνκ αζοκρα α ϕελλεγζετεσσγεκρε, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ καπχσολατ〈τ ϕελλεµζικ. 

          (α) Α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ α ϖαλ⌠σ〈γνακ υγψαναρρα α 

µοµεντυµ〈ρα ϖονατκοζνακ, µγισ νµικππ ελτρ!εν 〈βρ〈ζολϕ〈κ αζτ. Εζ τββεκ κζττ 

αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ κτ αζονοσ χσελεκϖστ ϕελλ!, δε αζ 〈λλτµ〈νψι ποζχι⌠βαν ελτρ! 

σζ〈µ νψελϖι εγψσγετ ταρταλµαζ⌠ µονδατ κζλ µινδιγ αννακ α µονδατνακ ϖαν ναγψοββ 

κιφεϕεζ! ερεϕε, αµελψικ αζ 〈λλτµ〈νψι ποζχι⌠βαν τββ νψελϖι εγψσγετ ταρταλµαζ 

(−.∗2Ε46∀4&∋/−.∗2Ε467&∋ 0:67+∗+7∗, 6#267/%&∋/6#267+,&∋ 0:67+∗+7∗, 

60;:,)2%&∋/60;:,27&∋ 0:67+∗+7∗, 60;6027&∋/60;6∗!&7 0:67+∗+7∗  �  

0:67+4&∋/0:67+7&∋). 

         (β) Α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ι 〈λταλ〈βαν 

ελτρ!εκ. Ελ!φορδυλνακ ολψαν σζινονιµαπ〈ροκ, αµελψεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ 

ιγε σζεµαντικαι ϕεγψει λνψεγβεν µεγεγψεζνεκ (−.7+78%&∋ ,5%!&7∗ �  ,5%!&606%&∋, 

2%6%&∋ 0:∗1%+7∗ � 0:∗1%&∋), 〈µ α λεγτββ σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετρε σ ιγρε 

νεµ εζ α ϕελλεµζ!. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ υγψανισ αζ ιγϖελ κζσ σζεµαντικαι ϕεγψεκ 

µελλεττ εγψβ διφφερενχι〈λ⌠ ϕελεντσκοµπονενσεκετ ισ ταρταλµαζνακ. Εζεν διφφερενχι〈λ⌠ 

ϕεγψεκ µεγλτε εγψρσζτ α φ!νϖ σ αζ ιγε κζττι κατεγορι〈λισ κλνβσγεκβ!λ, µ〈σρσζτ 

πεδιγ α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσβ!λ αδ⌠δικ.  
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         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ � α φυνκχι⌠ιγε δεσζεµαντιζ〈χι⌠ϕ〈νακ µρτκτ!λ φγγ!εν �  

〈λταλ〈βαν τββ ινφορµ〈χι⌠τ κζλνεκ υγψαναζον ϖαλ⌠σ〈γταρταλοµρ⌠λ. Εζ α τββλετινφορµ〈χι⌠ 

ϖονατκοζηατ α χσελεκϖσ µιν!σγρε, αννακ 〈ρνψαλταββ ϕελλεµζσρε.  Πλδ〈υλ α 

:.%&∋/6;4&∋ +% !∗:4 ;%:0&, σ α :.%&∋/6;4&∋ +% !∗:4 0&6∗&!&6∗++0!&∋ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ αζτ ισ κιφεϕεζικ, ηογψ αζ αδοττ χσελεκϖσ α σζυβϕεκτυµ ακαρατ〈ϖαλ, ⌠ηαϕ〈ϖαλ 

ϖαγψ βελεεγψεζσϖελ τρτνικ. Α µεγφελελ! σζινονιµ ιγκ (;%:0&7&∋!4/−0;%:0&7&∋!4, 

0&6∗5%&∋) ιλψεν ϕελεντσ〈ρνψαλατταλ νεµ ρενδελκεζνεκ. Σζιντν α χσελεκϖσ ποντοσαββ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ ταρταλµαζζα α 206027&∋/206∗!&7 20 30+<% φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ, µιϖελ 

υταλ α χσελεκϖσ ϖγρεηαϕτ〈σ〈νακ χλτυδατοσσ〈γ〈ρα. Κλνσεν ταγαδ〈σ εσετν σζεµβετ∀ν! α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ α σζινονιµ ιγε (03%+576%&∋/030+57&∋) κζττι κλνβσγ: ≅+ +∗ 

030+57∀ .%:0&, σ ≅+ +∗ 206∗∀ .%:0&, 20 30+<% (αββαηαγψτα, νεµ τελϕεστεττε αζτ, αµιτ 

µεγ κελλεττ ϖολνα τεννιε). Α 60;6027&∋/60;6∗!&7 0:67+∗+7∗ σ α 6;6027&∋/6;6∗!&7 

0:67+∗+7∗ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α ϖ〈δ ιγαζσ〈γταλανσ〈γ〈ρα, ηαµισ ϖολτ〈ρα υταλνακ, 

ϕελεντσκ α +∗!−.%6∗2∀760 0:67+4&∋/0:67+7&∋ σζ⌠καπχσολατνακ φελελ µεγ. Ηασονλ⌠ 

εσετεκετ τκρζνεκ αζ αλ〈ββι σζ⌠καπχσολατοκ ισ: :.0!7&∋ 6;/∀42 � :#!&.0 6;/∀4+,&∋, 

:.0!%&∋!4 0:67+∗+7487 � +∗0:2,8%++0 0:67+4&∋, 0&6∗!7&∋ −03∀0+ � <∗.∗80++0 

−03∀0+7&∋!4. 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ ιγε ϕελεντσε κζττι κλνβσγ σοκ εσετβεν α χσελεκϖσ 

ιντενζιτ〈σ〈ρα τρτν! υταλ〈σβαν νψιλϖ〈νυλ µεγ: 6.∗;%&∋!4 6 −%84&∋ � ;%−08+7&∋!4, 

/0.∗&∋ )∗∀%+7∗8 � )∗∀%&∋, 03.,)%&∋ ;%:0&09 � ;%:0&7&∋!4, 0!#−%&∋ ,−.∗3%87 � 

,−.∗3%&∋, −0/.,)%&∋!4 6 80∀5%+7∗ � 80∀5%&∋. 

         Σζιντν ϕελλεµζ!εκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈ρα αζοκ α 

ϕεγψεκ, αµελψεκ α χσελεκϖσ ιντενζϖ κεζδετρε ϖονατκοζνακ: :.0!%&∋!4 6 −0/0+Α � 

−0/+%&∋!4, .%;.%)%&∋!4 +∗/0206%+7∗8 � +∗/0206%&∋.  

         Κεϖσβ ϕελλεµζ! α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ καπχσολατ〈ρα αζ αζ εσετ, 

αµικορ αζ ιγε ηορδοζ εγψφαϕτα τββλετινφορµ〈χι⌠τ σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ χσυπ〈ν α 

χσελεκϖσ τνψτ κονστατ〈λϕα. Α :#&∋ 6 /0!&4( � /0!&7&∋ σ α !0:∀Α2%&∋ 

0!&0.0)+0!&∋ � 0!&0.0)+75%&∋ σζινονιµαπ〈ροκ εσετβεν πλδ〈υλ αζ ιγε υταλ α 

ϖενδγεσκεδσ ϖισζονψλαγ ηοσσζαββ ιδ!ταρταµ〈ρα, ιλλετϖε α τλζοττ µρτκ∀ ⌠ϖατοσσ〈γρα.  

         (χ) Α τββσγκβεν πολισζµ ιγκκελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈βαν 

εγψ µεγηατ〈ροζοττ ϕελεντσσελ ρενδελκεζνεκ (2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ 0&3.#&7∗ � 



 43

0&3.#6%&∋/0&3.#&∋, 03%;#6%&∋/03%;%&∋ −022∗.)3, � 

−022∗.)76%&∋/−022∗.)%&∋). Εζ ελσ!δλεγεσεν αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φ!νϖι 

κοµπονενσ αζ ιγει κοµπονενσ εγψετλεν ϕελεντσϖελ, νεϖεζετεσεν αννακ ινδικατιϖ 

ϕελεντσϖελ καπχσολ⌠δικ σσζε. Ιλψ µ⌠δον α φυνκχι⌠ιγε α πολισζµ φ∀νεϖετ 

µονοσζεµιζ〈λϕα. Μ〈σρσζτ α φυνκχι⌠ιγε ερεδετι φορρ〈σ〈υλ σζολγ〈λ⌠ πολισζµ ιγε α 

δεσζεµαντιζ〈χι⌠ σορ〈ν ελϖεσζτι αζον σζεµαντικαι ϕεγψειτ, αµελψεκ α πολισζµια αλαπϕ〈υλ 

σζολγ〈λτακ. Αζ ιγε σζεµαντικαι ϕεγψεινεκ χσκκενσε πεδιγ ϕελεντσνεκ σζ∀κλστ, 

εγψσζερσµινδ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ εγψρτελµ∀ϖ ϖ〈λ〈σ〈τ, µονοσζεµιτ〈σ〈τ ερεδµνψεζι.  

          Κϖετκεζσκππεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι ταρταλµα � αζ 〈ρνψαλταββ 

κιφεϕεζσι µ⌠δ ελλενρε ισ � 〈λταλ〈βαν σζ∀κεββ, µιντ α σζινονιµ ιγ. Εζρτ α πολισζµ 

ιγκκελ ελλενττβεν, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κοντεξτυσ ϖαγψ σζιτυ〈χι⌠ νλκλ ισ 

εγψρτελµ∀εν νεϖεζικ µεγ αζ αδοττ χσελεκϖστ. ς. 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ 6#602 

(∃%&∋()&∗+/∃%&,∗& − ./01−2&31)+ %#4415)/2&/0, 6#−78.#∗+/6#−78.&∗+) � 

6#6027&∋/6#6∗!&7; 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ 6#−7!3, (4∃&4#∗+ −#−(/−2&31)+ 2152(/, 9#52(/ 

0/4∗( &6 −2&:&, %1−(∃&4&) �  6#−7!#6%&∋/6#−7!%&∋. 

         (δ) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσε λεηετ!ϖ τεσζι α σζερκεζετ 

µελλκνϖϖελ ϖαγψ ακ〈ρ τββ µελλκνϖϖελ ϖαλ⌠ κιβ∀ϖτστ (:.0!%&∋ !∗.27&#∗ 

6;/42#), σ εζ〈λταλ α χσελεκϖσ ποντοσαββ, 〈ρνψαλταββ ϕελλεµζστ. Εζζελ σζεµβεν α 

ηατ〈ροζ⌠σζ⌠τ ταρταλµαζ⌠ ιγει σζινταγµα νεµ µινδιγ αλκαλµασ αζ αδοττ ταρταλοµ  αδεκϖ〈τ 

κιφεϕεζσρε: :.0!%&∋ !∗.27&#∗ 6;/42# � !∗.27&0 /∀42∗&∋, δε −02+4&∋ &4)∗∀#9 

6;/42 � ∗&4)∗∀0 6;/∀4+,&∋, 02∗.)%&∋ :∀∗!&41,Α −0:∗2, � ∗:∀∗!&41∗ −0:∗27&∋, 

(.%+7&∋ /∀,:030∗ 80∀5%+7∗ � ∗/∀,:030 80∀5%&∋, 78∗&∋ +∗−.∗020∀780∗ )∗∀%+7∗ � 

∗+∗−.∗020∀780 )∗∀%&∋. Λεηετετλεν α µεγφελελτετσ αζ αλ〈ββι εσετεκβεν ισ: 

03%;#6%&∋/03%;%&∋ :0∀∋∃0∗ 6∀74+7∗ (6∀74&∋/−06∀74&∋), 2%6%&∋/2%&∋ +∗6#−0∀+780∗ 

0:∗1%+7∗ (0:∗1%&∋/−00:∗1%&∋), !06∗.∃%&∋/!06∗.∃7&∋ 2609+0∗ −.∗2%&∗∀∋!&60 

(−.∗2%6%&∋/−.∗2%&∋), −026∗./%&∋/−026∗./+,&∋ ,+75&0)%Α1∗9 3.7&73∗ 

(3.7&7306%&∋). 

         (ε) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ σζεµαντικαι καπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγει 

ελτρ!εκ: −.76027&∋/−.76∗!&7 6 7!−0∀+∗+7∗ −.7/060., .∗∃∗+7∗, −0!&%+06∀∗+7∗; 

7!−0∀+4&∋/7!−0∀+7&∋ )∗∀%+7∗, −.0!∋:,, −0.,5∗+7∗. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

ηασζν〈λατα 〈λταλ〈βαν σζ∀κεββ κρρε κορλ〈τοζ⌠δικ, β!ϖτµνψεινεκ σζ〈µα κεϖεσεββ. Πλδ〈υλ 
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α !06∗.∃%&∋/!06∗.∃7&∋ −02)0/ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ µελλεττ 〈λταλ〈βαν ϖαλαµιλψεν 

πλετ ϖαγψ πτµνψ µεγνεϖεζσε 〈λλ (!06∗.∃%&∋/!06∗.∃7&∋ −02)0/ ;2%+74, 

!&.0∗+74), µγ α ϖελε σζινονιµ ιγε εζεκεν κϖλ µ〈σ β!ϖτµνψεκκελ ισ καπχσολ⌠δηατ: 

−02)7/%&∋/−02)∗5∋ ;2%+7∗, !&.0∗+7∗, 2.06%, 30!&∗. στβ. 

         (φ) Α τ〈ργψασ σζινονιµ ιγϖελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ εγψφαϕτα 〈λταλ〈νοσαββ 

µεγφογαλµαζ〈στ ερεδµνψεζ.  Εννεκ εγψικ λεγπρεγν〈νσαββ µεγνψιλϖ〈νυλ〈σι φορµ〈ϕα αζ 

οβϕεκτυµ εληαγψ〈σ〈νακ α λεηετ∀σγε α ϖονζατστρυκτρα σρλσε νλκλ: −∗.∗6027&∋ + 

5&0 � 2∗∀%&∋ −∗.∗602;  −03,−%&∋ + 5&0 � 2∗∀%&∋ −03,−3,;  .∗80+&7.06%&∋ + 5&0 � 

−.07;6027&∋ .∗80+&,  2%.7&∋/−02%.7&∋ 5&0−+7:,2∋ � 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ −02%.03, 

−0.,5%&∋/−0.,57&∋ 5&0−+7:,2∋ � 2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ −0.,5∗+7∗, ;%−%!%&∋ 5&0−+7:,2∋ � 

2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ ;%−%!#. Α ϖονζατοσ ιγκ εγψβ β!ϖτµνψεινεκ εληαγψ〈σι λεηετ!σγε 

ηασονλ⌠κππεν ϕ〈ρυλ ηοζζ〈 εγψ 〈λταλ〈νοσαββ σ ελϖονταββ µεγφογαλµαζ〈σι µ⌠δ 

κιαλακτ〈σ〈ηοζ: .,306027&∋ + 5∗8 � 0!,1∗!&6∀4&∋ .,30602!&60; &0./06%&∋ + 5∗8 � 

6∗!&7 &0./06∀Α.  

         (γ) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ ϖονζατκερετε 〈λταλ〈βαν 

ελτρ∀. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εσετβεν κτ κοµπονενσ ϖονζαταιϖαλ, µγ αζ ιγε 

εσετβεν χσακ εγψ λεξµα ϖονζαταιϖαλ κελλ σζ〈µολνυνκ. Εζ αζονβαν νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ α 

κτ κοµπονενσ∀ σζερκεζετ ϖονζατκερετε µινδιγ τββ ρεσ ηελψετ ταρταλµαζ (ϖ. 6−%2%&∋ 6 

&0!3, � &0!306%&∋ + 0 308/0 5∗8 ϖαγψ −0 308,/−0 5∗8,). 

         (η) Α φυνκχι⌠ιγκ ηελψεττεστηετικ βιζονψοσ ιγκ παραδιγµα ρενδσζερνεκ ηι〈νψζ⌠ 

λ〈νχσζεµτ. Πλδ〈υλ α −0:∗27&∋ ιγε εγψεσ σζ〈µ ελσ! σζεµλψ∀ αλακϕα νεµ ηασζν〈λατοσ  

(∗−0:∗),, ∗−0:∗)2,), ηελψεττε αζ  02∗.)%&∋ −0:∗2, φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ µεγφελελ! 

αλακϕ〈τ ηασζν〈λϕυκ: 02∗.), −0:∗2,.  

          Εζεν κϖλ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ π⌠τοληατϕ〈κ α σζινονιµ ιγκ ηι〈νψζ⌠ 

φολψαµατοσ (−.7Α&7&∋ � 2%6%&∋/2%&∋ −.7Α&), ιλλετϖε βεφεϕεζεττ αλακϕ〈τ 

(!0−.0&76∀4&∋4 � 03%;#6%&∋/03%;%&∋ !0−.0&76∀∗+7∗).  

         (ι) Αζ ιγκκελ σσζεηασονλτϖα α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κεϖσβ διναµικυσαν 

〈βρ〈ζολϕ〈κ αζ αδοττ χσελεκϖστ: ,:7.%&∋ ,.%)%9 � 6∗!&7 ,:0.3, ,.%)%4. 

         (ϕ) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ 〈λληατνακ εγψµ〈σηοζ 

στιλισζτικαιλαγ ναγψον κζελ (2%6%&∋/2%&∋ 0&6∗& � 0&6∗5%&∋/0&6∗&7&∋), 〈µ αζ εσετεκ 

τββσγβεν ηασονλ⌠ ϕελεντσκετ στιλισζτικαι κλνβσγεκ κσρικ (−.07;6027&∋ !,2 � 
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!,27&∋, &60.7&∋ !,2 � !,27&∋). Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ στιλισζτικαι σζινεζεττ αζ ιγει 

σ α φ!νϖι κοµπονενσ στλυσρτκε εγψαρ〈ντ µεγηατ〈ροζηατϕα. Αζ αλ〈ββι πλδ〈κβαν α 

φυνκχι⌠ιγε στιλισζτικαι ϕεγψει ηατνακ αζ εγσζ σζερκεζετρε: −7&%&∋ 206∗.7∗, −7&%&∋ 

+%2∗)2,, −7&%&∋ +∗+%67!&∋, −.∗2%6%&∋/−.∗2%&∋ 3%;+7, −.∗2%6%&∋/−.∗2%&∋ 

;%:6∗+7Α, −.∗2%6%&∋!4/−.∗2%&∋!4 8∗5&%8 στβ. Α σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε στιλισζτικαι 

σζεµποντβ⌠λ σεµλεγεσ (πλ. −.∗2%6%&∋/−.∗2%&∋ ;%:6∗+7Α � ;%:#6%&∋/;%:#&∋). Α 

στιλισζτικαι σζινεζετ αδ⌠δηατ α φ!νϖι κοµπονενσ µιαττ ισ: 2%6%&∋/2%&∋ ;%6∗.∗+7∗, 

2∗∀%&∋/!2∗∀%&∋ ;%6∗.∗+7∗. 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α σζινονιµ ιγκ κζλ 〈λταλ〈βαν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ στιλισζτικαι ϕεγψει α σζεµβετ∀ν!ββεκ. Αµεννψιβεν αζονβαν α σζινονιµ ιγε α 

ηιϖαταλοσ ϖαγψ ννεπλψεσ (60!&0./%&∋, ∀Α:0−#&!&606%&∋), ιλλετϖε α κζνψελϖι ϖαγψ 

νπιεσ στλυσ〈ρνψαλατ (6#!0308∗.+75%&∋, )%2+75%&∋, 30+∆∀73&06%&∋, +%6#3+,&∋) 

ϕεγψειτ ηορδοζζα µαγ〈ν, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ στιλισζτικαιλαγ σεµλεγεσσ ϖ〈ληατ: 

60!&0./%&∋ � −.76027&∋/−.76∗!&7 6 60!&0./, ∀Α:0−#&!&606%&∋/−0− 

∀Α:0−#&!&606%&∋ � −.046∀4&∋/−.0467&∋ ∀Α:0−#&!&60, 6#!0308∗.+75%&∋ � 

−.046∀4&∋/−.0467&∋ 6#!0308∗.7∗, )%2+75%&∋/−0)%2+75%&∋ � −.046∀4&∋/−.0467&∋ 

)%2+0!&∋, 30+∆∀73&06%&∋ � 6!&,−%&∋/6!&,−7&∋ 6 30+∆∀73&, +%6#3%&∋/ 

+%6#3+,&∋ � −.70:.∗&%&∋/−.70:.∗!&7 +%6#3. 

         Α κλνβζ! σζϖεγτπυσοκβαν εγψρτελµ∀εν µεγµυτατκοζικ αζ α τενδενχια, µελψ 

σζεριντ αζ αδοττ ρ〈σµ∀ ελσ!δλεγεσεν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ, ϖαγψ ινκ〈ββ ιγκετ ηασζν〈λ. 

Πλδακντ εµλτηετννκ αζ ελϖοντ φ!νεϖεκ γψακορισ〈γ〈ϖαλ ϕελλεµεζηετ! ϕογι σζακνψελϖετ, 

αµελψ εγψρτελµ∀εν ελ!νψβεν ρσζεστι α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈τ. 

         (κ) ςγεζετλ κτ ολψαν τυλαϕδονσ〈γοτ εµλτνκ µεγ, αµελψ κζϖετϖε ϕελλεµζι α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ ϖισζονψ〈τ. Αζ εγψικ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ν. ηζαγπ⌠τλ⌠ σζερεπρε ϖονατκοζικ, αµελψνεκ ακκορ ϖαν ϕελεντ!σγε, ηα α 

νψελϖ ιγει ρενδσζερε νεµ ταρταλµαζ µεγφελελ! ελεµετ εγψ αδοττ ταρταλοµ κιφεϕεζσρε. 

Ιλψενκορ σοκ εσετβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζ αδοττ ταρταλοµ εγψετλεν λεηετσγεσ 

κιφεϕεζ!ϕε (−.7+78%&∋ 8∗.#). 

(λ) Α µ〈σικ τυλαϕδονσ〈γ α καυζατιϖιτ〈σ ϕελλσϖελ ηοζηατ⌠ καπχσολατβα. Αζ ιγκηεζ 

ηασονλ⌠αν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ισ αλκαλµασακ πλδ〈υλ α καυζατϖ−µεδι〈λισ 

σζεµβε〈λλτ〈σ κιφεϕεζσρε: 
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 6#;#6%&∋ ,276∀∗+7∗ � ,276∀4&∋, 6#.%)%&∋ ,276∀∗+7∗ � ,276∀4&∋!4;  

−.76027&∋ 6 ,276∀∗+7∗ � ,276∀4&∋, −.7(027&∋ 6 ,276∀∗+7∗ � ,276∀4&∋!4.  

Μινδεζ ισµτελτ βιζονψτκα αννακ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ σεµµικππεν νεµ ρεσ 

ιγκ, ηανεµ � τββεκ κζττ � α καυζατιϖιτ〈σ ϕελλσρε αλκαλµασ, ινδικατϖ ϕελεντσσελ 

ρενδελκεζ! νψελϖι εγψσγεκ.  
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3. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ  

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α σζινονιµ ιγκ αζ εσετεκ τββσγβεν ελτρ! 

ϖονζατστρυκτρ〈τ ηοζνακ λτρε. Αηηοζ, ηογψ εζεκετ α ϖονζατστρυκτρ〈βαν ρεϕλ! 

κλνβσγεκετ φελτ〈ρϕυκ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκνεκ σ αζ ιγκνεκ µιντ ργενσεκνεκ αζ 

ελεµζσε σζκσγεσ. Αζ αλ〈ββιακβαν α ϖονζατ φογαλµ〈β⌠λ κιινδυλϖα α ργενσ−ϖονζατ 

ϖισζονψ νη〈νψ ρτελµεζσι λεηετ!σγτ τεκιντϕκ 〈τ. 

 

3.1. Α ϖονζατοκρ⌠λ 

 

         Α ϖονζατ φογαλµα νεµ ϕκελετ∀. Κιαλακυλ〈σ〈νακ τρτνετε εγσζεν α γργ 

φιλοζ⌠φυσοκιγ νψοµον κϖετηετ!. Πλδακντ α σζτοικυσοκ λεκτον−ελµλεττ (Χοσεριυ 1970: 

89−95, Τελεγδι 1981: 163−195), µαϕδ α κσ!ββι κοροκβ⌠λ Απολλ⌠νιοσζ µονδατταν〈τ (Ροβινσ 

1999: 47−50), α µοδιστ〈κ σπεκυλατϖ γραµµατικ〈ιτ (Βυρσιλλ−Ηαλλ 1971, Ροβινσ 1999: 94−

101) ϖαγψ αζ ινδιαι νψελϖσζεκ Π#νινι κοµµεντ〈ρϕαιτ (Ροβινσ 1999: 170−172) 

εµλτηετννκ, αµελψεκ ιµπλιχιτε ταρταλµαζνακ α κλνβζ! µαι ϖονζατελµλετεκ 

σζεµλλετϖελ ροκοντηατ⌠ φελισµερσεκετ σ γονδολατοκατ. 

 
∗ 

 
         Αζ ιγε κζποντι σζερεπνεκ α ηανγσλψοζ〈σα σ α β!ϖτµνψεκ κλνβζ! 

φυνκχι⌠ινακ α λερ〈σα α µαγψαρ σζακιροδαλοµβαν Φογαρασι ϑ〈νοσ ϕογτυδ⌠σ σ νψελϖσζ, 

ϖαλαµιντ Βρασσαι Σ〈µυελ ερδλψι πολιηισζτορ νεϖηεζ φ∀ζ!δικ. Τερµσζετεσεν Φογαρασι σ 

Βρασσαι φελισµερσει νεµ µινδεν ελ!ζµνψ νλκλ σζλεττεκ µεγ (Σζενχζι 1610, Κϖεσδι 

1686, Περεσζλνψι 1702). Α ρεγενσ−ρεχτυµ φογαλοµπ〈ρραλ � αζ �σζϖερακ〈σ� τρϖνψειτ 

µεγφογαλµαζ⌠ δεφινχι⌠ ρσζεκντ � µ〈ρ ελσ! µαγψαρ σζινταξισ ρ⌠ϕ〈νακ, Γψαρµατηι 

Σ〈µυελνεκ α µυνκ〈ϕ〈βαν ταλ〈λκοζυνκ (Γψαρµατηι 1794).  Γψαρµατηι δεφινχι⌠ϕα σζεριντ α 

ρεγενσ εγψρσζτ α ρεχτυµ µονδατβαν ελφογλαλτ ηελψτ, µ〈σρσζτ πεδιγ α νψελϖτανι φορµ〈ϕ〈τ 

ηατ〈ροζζα µεγ. 

         Α 19. σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν µεγϕελεν! νψελϖοκτατ⌠ µ∀ϖεκ (Μ〈ρτον 1812, Φαρκασ 1816, 

Σζαλαι 1831α, ςαϕδα 1840) κλνσ φιγψελµετ φορδτοττακ αζ ιγε µονδατσζερϖεζ! σζερεπρε, 
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ϖαλαµιντ αζ εγψεσ µονδατρσζεκ κζττι ϖισζονψοκ ϖιζσγ〈λατ〈ρα. Α ϖονζατ τρϖνψτ α 

κϖετκεζ!κππεν φογαλµαζτ〈κ µεγ: α ϖεζρ σζ⌠, ϖαγψισ αζ ιγε ϖεζρλι α ϖεζρλεττ σζαϖακατ, 

ϖαγψισ α β!ϖτµνψεκετ, µεγηατ〈ροζϖα εζ υτ⌠ββιακ εσεττ, σζ〈µ〈τ, σζεµλψτ, µ⌠δϕ〈τ σ 

ιδεϕτ (Σζαλαι 1831β: 130−132). 

         Εζτ α γονδολατοτ µλψτεττε ελ Βρασσαι Σ〈µυελ Α µαγψαρ µονδατ (Βρασσαι 1860, 

1863�1865) σσζεφογλαλ⌠ ελνεϖεζστ ϖισελ! ρτεκεζσειβεν. Λεγτββ κορτ〈ρσ〈ϖαλ σ αζ 1846−

βαν κζρεβοχσ〈ϕτοττ ακαδµιαι νψελϖτανναλ (ΜΝψΡ 1846) ελλενττβεν Βρασσαι γψ ϖλτε, 

ηογψ αζ αλανψ σ αζ 〈λλτµ〈νψ δυαλιζµυσα νεµ ταρτοζικ α µονδατ λνψεγεσ ϕεγψει κζ. Α 

�νψελϖβελι εγψν� α µονδατ, αµελψ αζ ιγβ!λ σ αζ ιγηεζ ταρτοζ⌠ ιγεηατ〈ροζ⌠κβ⌠λ 〈λλ. Α 

ηατ〈ροζ⌠κ βολψγ⌠κ αζ ιγε−ναπ κρλ, αµελψεκ µαγυκ ισ ηολδακατ ϖονζανακ σ ϖεζετνεκ 

µαγυκ κρλ � εζεκ α ηατ〈ροζ⌠κ ηατ〈ροζ⌠ι, ϖαγψισ α ϕελζ!κ. Α ϕελζ!κ χσακ κζϖετϖε 

�η⌠δολνακ� αζ ιγνεκ, δε α χεντραλιζ〈χι⌠ ελϖε ιττ σεµ σζενϖεδ χσορβ〈τ, µερτ ηα κζϖετϖε ισ, 

δε µινδεν ταγ α µονδατ λελκρε, αζ ιγρε ϖονατκοζικ, µελψβεν α µονδατ φ!χλϕα τµρλ 

(Βρασσαι 1860: 342). 

         Α 19. σζ〈ζαδ µαγψαρ γραµµατικ〈ιβαν α  ηατ〈ροζ⌠κ µεγτλσε σ α κλνφλε 

ηατ〈ροζ⌠κ οσζτ〈λψοζ〈σα (Καρδοσ 1900, Κισ−Ερ!σ 1915, Κλεµµ 1928) νεµ εγψσγεσ. Αζ ν. 

κιεγσζτ!σ οσζτ〈λψοζ〈σ (Σζϖορνψι 1861, Ριεδλ 1864) κιεµελι α ηατ〈ροζ⌠κ κζλ α 

ϖονζατοκατ σ κιεγσζτ!κκντ κατεγοριζ〈λϕα !κετ. Α κσ!ββι µαγψαρ µονδαττανοκρα ϕ⌠ϖαλ 

ναγψοββ ηατ〈σα ϖολτ αζ ν. κπεσ ηελψηατ〈ροζ⌠σ οσζτ〈λψοζ〈σνακ (Σζιννψει 1885), µελψ 

σζεριντ νεµ χσακ α σζαϖακατ, ηανεµ α ηελψηατ〈ροζ⌠ραγοκατ σ α ηελψηατ〈ροζ⌠σ κρλµνψτ 

κιφεϕεζ! νϖυτ⌠κατ ισ λεηετ κπεσ, αζαζ 〈τϖιττ ρτελεµβεν ηασζν〈λνι. Εζζελ σζεµβεν αζ ν. 

〈λλαποτηατ〈ροζ⌠σ οσζτ〈λψοζ〈σ (Σιµονψι 1888−1892) αζ 〈λλανδ⌠ ηατ〈ροζ⌠κατ ισ αζ 

〈λλαποτηατ〈ροζ⌠κ κζ σορολτα.  

         Αννακ ελλενρε, ηογψ Σζιννψει κπεσ ηελψηατ〈ροζ⌠σ ρενδσζερτ τββ βρ〈λατ ρτε, α 20. 

σζ〈ζαδ ελσ! φελνεκ ϕελεντ!σεββ µονδατταναι (πλ. Κλεµµ 1928) αζ ! οσζτ〈λψοζ〈σ〈ρα πλτεκ. 

Α 20. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν ρ⌠δοττ νψελϖταναινκβαν α ϖονζατ τερµινυσ 〈λταλ〈βαν α κπεσ 

ηελψηατ〈ροζ⌠ ϖαγψ αζ 〈λλανδ⌠ ηατ〈ροζ⌠ µελλεττ σζινονιµακντ (ΜΜΝψΡ 1961, ΜΜΝψ 

1985) φορδυλ ελ!. ςαννακ σζερζ!κ (Ελεκφι 1966, Ηαδροϖιχσ 1969), ακικ κιζ〈ρ⌠λαγ α ϖονζατ 

τερµινυστ ηασζν〈λϕ〈κ.  

         Πρ⌠σζκψ Γ〈βορ α Ηατ〈ροζ⌠κ, σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ χµ∀ τανυλµ〈νψ〈βαν (Πρ⌠σζκψ 

1989: 220) αζ ελµλτ ιδ!σζακβ⌠λ η〈ροµ αλαπϖετ! µ∀ϖετ εµελ κι (Ελεκφι 1966, Η. Μολν〈ρ 
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1973, Κοµλ⌠σψ 1983), αµελψεκ α 
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____________λ Λεσζνψικ δεφινχι⌠ϕα, µελψ σζεριντ ϖονζατρ⌠λ χσακ αββαν αζ εσετβεν 

βεσζληετνκ, ηα α φ!νϖ φγγ! εσετνεκ ηασζν〈λατ〈τ αζ αλ〈ρενδελ! σζ⌠ λεξικαι ϕελεντσε σ 

γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γαι εγψττεσεν ηατ〈ροζζ〈κ µεγ (Λεσζνψικ 1957: 15). Λεσζνψικ εγψ 
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ϕαββ, µορφολ⌠γιαι ϕελλεγ∀ κσρλετετ τεττ αζ ερ!σ σ α γψενγε ϖονζατ εληατ〈ρολ〈σ〈ρα 

(Λεσζνψικ 1965). ςλεµνψε σζεριντ ερ!σ ϖονζατρ⌠λ ακκορ ϖαν σζ⌠, ηα αζ αλ〈ρενδελ! ταγ εγψ 

βιζονψοσ, κονκρταν µεγηατ〈ροζοττ � ελλϕ〈ρ⌠σ ϖαγψ ελλϕ〈ρ⌠ νλκλι � εσετετ κϖετελ µεγ. 

Εζζελ σζεµβεν α γψενγε ϖονζατ µεγενγεδι, ηογψ αζ αλ〈ρενδελτ ταγ α λεηετσγεσ φορµ〈κ 

κζλ β〈ρµελψικβεν 〈λλϕον. Λεσζνψικ µεγολδ〈σα σζεµβε〈λλτ ολψαν σζ⌠σζερκεζετεκετ, µιντ 

πλδ〈υλ &∋() ∗ +&,&∗−. σ ∗/&∋() ∗ +&,&∗−.. Αζ ελσ! σζ⌠σζερκεζετ γψενγε ϖονζατνακ 

µιν!σλ, µιϖελ α &∋() ιγε µελλεττ µ〈σ λεηετ!σγ ισ κν〈λκοζικ α ηελψηατ〈ροζ⌠ κιφεϕεζσρε 

(&∋() 01 +&,&∗−0, &∋() 2 +&,&∗−& στβ.), ελλενβεν α ∗/&∋() ∗ +&,&∗−. σζ⌠σζερκεζετ ερ!σ 

ϖονζατ, µιϖελ αζ αδοττ ιγε µελλεττ αζ ιρ〈νψηατ〈ροζ⌠νακ εζ αζ εγψετλεν λεηετσγεσ κιφεϕεζσι 

µ⌠δϕα. (∗/&∋(34:  ∗ + τ〈ργψεσετ). 

          Αζ ερ!σ σ α γψενγε ϖονζατ κρδσϖελ τββ νεϖεσ οροσζ νψελϖσζ φογλαλκοζοττ 

(Σϖεδοϖα 1964, Απρεσζϕαν 1964, Ζολοτοϖα 1965), 〈µ ϖγλεγεσ ερεδµνψ νεµ σζλετεττ α 

προβλµα µεγολδ〈σ〈ρα. Προκοποϖιχσ ϖγλ κατεγορικυσαν ελϖετεττε α κτελεζ!, ιλλετϖε 

φακυλτατϖ ϕεγψεκ αλαπϕ〈ν τρτν! φελοσζτ〈στ, µονδϖ〈ν, ηογψ αζ αλ〈ρενδελτ ταγ κτελεζ! 

ηασζν〈λατα νεµ χσακ α ϖονζατρα, ηανεµ αζ αλ〈ρενδελ! σζιντακτικαι ϖισζονψοκ εγψβ 

τπυσαιρα, νεϖεζετεσεν αζ εγψεζτετσρε σ α ϕελλετλεν σζερκεζετεκ καπχσολ⌠δ〈σ〈ρα ισ 

ϕελλεµζ! (Προκοποϖιχσ 1966: 163). 

         Α ϖονζατταλ σσζεφγγσβεν 〈λλ⌠ ελµλετι σ γψακορλατι κυτατ〈σοκ τοϖ〈ββ φολψτατ⌠δτακ 

(Σϖεδοϖα 1966, Σζκοβλικοϖα 1971, Ζολοτοϖα 1971, 1973, Κοτψελοϖα 1969, 1975, Βαβενκο 

1988), 〈µ  α ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σοκ σορ〈ν ελρτ ερεδµνψεκ ινκ〈ββ α ϖονζατταλ καπχσολατοσ 

κρδσεκ ρσζτερλετειν ϕελεντκεζτεκ. Α ηετϖενεσ σ νψολχϖανασ ϖεκβεν α ϖονζατ 

κρδσϖελ καπχσολατβαν α λεγτββ οροσζ γραµµατικα ρ⌠ϕα ναγψϕ〈β⌠λ εγψσγεσ 〈λλ〈σποντοτ 

κπϖισελτ σ α ϖονζατδεφινχι⌠κ (Ροζενταλ 1971: 394−395, 1976: 11, Ποποϖ�ςαλκοϖα�

Μαλοϖιχκιϕ�Φεδοροϖ 1978: 278) � α µεγφογαλµαζ〈σοκ κισεββ κλνβσγειτ!λ ελτεκιντϖε � 

γψακορλατιλαγ εγψσγεσεκ ϖολτακ. 

         Αζ εµλτεττ γραµµατικ〈κ α ϖονζατοσ σζ⌠καπχσολατοκατ 〈λταλ〈βαν η〈ροµ σζεµποντ 

αλαπϕ〈ν χσοπορτοστοττ〈κ. Α χσοπορτοστ〈σ αλαπϕ〈υλ αζ αλ〈ρενδελ! σζ⌠ µορφολ⌠γιαι 

τυλαϕδονσ〈γαι, ιλλετ!λεγ σζ⌠φαϕι ηοϖαταρτοζ〈σα (φ!νϖι, µελλκνϖι, ιγει σ ηατ〈ροζ⌠σζ⌠ι 

ϖονζατοσ σζ⌠καπχσολατοκ), αζ ελ!λϕ〈ρ⌠κ ηασζν〈λατα (κζϖετεττ σ κζϖετλεν ϖονζατοσ 

σζερκεζετεκετ), ϖαλαµιντ αζ αλ〈ρενδελ! σζ⌠ λεξικαι−γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γαι (ερ!σ σ 

γψενγε ϖονζατ) σζολγ〈λτακ. Αζ ερ!σ σ α γψενγε ϖονζατ διφφερενχι〈λ〈σ〈βαν αζ αλ〈ρενδελ! ταγ 
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λεξικαι−σζεµαντικαι ϕελλεµζ!ι µελλεττ αζ ινφορµ〈χι⌠ ταρταλµ〈νακ, α κζλσ ρτελµνεκ σ αζ 

〈βρ〈ζολτ ϖισζονψοκνακ ισ φοντοσ σζερεπ ϕυτοττ. Εννεκ ρτελµβεν ερ!σ ϖονζατ εσετν αζ 

αλ〈ρενδελτ ταγ ϕελεντσε σζκσγκππεν µιντεγψ κιεγσζτι σ εζ〈λταλ τελϕεσσ τεσζι αζ 

αλ〈ρενδελ! ταγ ϕελεντστ (Ροζενταλ 1971: 395). Πλδ〈υλ α −(,56(34 σ α 7,0−(+)&8(34 

ιγκ χσακ µεγηατ〈ροζοττ εσετβεν 〈λλ⌠ νϖσζ⌠κκαλ εγψττ φορδυληατνακ ελ! (−(,56(34 

1(29−, 7,0−(+)&8(34 5−0∗&,:03&35), κλνβεν βεσζδ− ϖαγψ σζϖεγρσζλετεκκντ, 

ιλλετϖε ηι〈νψοσ, νεµ βεφεϕεζεττ, νεµ τελϕεσ νψελϖι εγψσγεκκντ ρτελµεζζκ !κετ. 

         Α ηατϖανασ ϖεκ ελεϕτ!λ φελλπ! νψελϖσζγενερ〈χι⌠ κπϖισελ!ι (ϑυ. ∆. Απρεσζϕαν, Ι. 

Α. Μελχσυκ, Α. Κ. Ζσολκοϖσζκιϕ, Σζ. Κ. Σαυµϕαν, Α. Α. ϑορδανσζκαϕα, Π. Α. Σζοβολϕεϖα, Ε. 

ς. Παδυχσεϖα, Ι. Ι. Ρεϖζιν) ϕ υτακατ κερεστεκ α νψελϖσζετι προβλµ〈κ µεγολδ〈σ〈ρα. 

         Απρεσζϕαν ελσ!δλεγεσεν σζεµαντικαι κρδσεκκελ φογλαλκοζοττ (Απρεσζϕαν 1967, 

1969, 1971α), 〈µ χσακνεµ µινδεν ϕελεντ!σεββ µ∀ϖβεν τ〈ργψαλτα α ϖονζατ κρδστ ισ. 

ςονζατον αζ ν. φ!σζ⌠ (φ!λεγ αζ ιγε) τϖνεκ αζον τυλαϕδονσ〈γ〈τ ρτεττε, αµελψ κπεσ α 

ϖονζοττ σζ⌠ ϖαγψ σζαϖακ φορµ〈ιτ µεγϕ⌠σολνι. Νζετε σζεριντ ελϖβεν ϖαλαµεννψι ιγε τββ 

φορµ〈τ κπεσ ϖονζανι, δε α κλνβζ! φορµ〈κατ κλνβζ! ερ!ϖελ ϖονζζα. Εζεκκελ α 

µεγ〈λλαπτ〈σοκκαλ Απρεσζϕαν κζελ 〈λλτ α ηαγψοµ〈νψοσαν ελφογαδοττ ϖονζατ 

ρτελµεζσεκηεζ, τοϖ〈ββλπεττ αζονβαν αββαν α ϖονατκοζ〈σβαν, ηογψ κιδολγοζτα αζοκνακ α 

φορµ〈λισ κριτριυµοκνακ α ρενδσζερτ, αµελψεκ αλαπϕ〈ν αζ αδοττ ιγε 〈λταλ ϖονζοττ φορµ〈κ 

ηαλµαζ〈β⌠λ κιϖ〈λασζτηατ⌠κ αζ ερ!σ ϖονζατοκ. Αζ ιγει ϖονζατοκρ⌠λ νψερτ ινφορµ〈χι⌠κατ αζ 

〈λταλα φελπτεττ αλγοριτµυσ ελσ! ρσζβεν αζ ιγκ κζτι τ〈ϖολσ〈γοκ ινφορµ〈χι⌠ιρα αλακτοττα, 

µαϕδ εζτ κϖετ!εν αζ αλγοριτµυσ µ〈σοδικ ρσζβεν αζ ιγκ κζτι τ〈ϖολσ〈γοκ ινφορµ〈χι⌠ϕ〈τ 

αλακτοττα αζ ιγκ οσζτ〈λψαινακ ινφορµ〈χι⌠ιρα (Απρεσζϕαν 1971β: 144−152). ςονζατµοδελλϕε 

ταρταλµαζτα α σζιντακτικαι ρτκεκ σζεµαντικαι µαγψαρ〈ζατ〈τ, ρ〈µυτατϖα αρρα α γονδολατι 

καποχσρα, αµελψ σσζεκτι αζ αλαπσζ⌠ ρτκηελψειτ αζοκ µορφολ⌠γιαι ρεαλιζ〈λ⌠δ〈σ〈νακ 

λεηετ!σγειϖελ. Νζετε σζεριντ α σζιντακτικαι ρτκηελψεκ σζ〈µ〈τ σ γονδολατι ταρταλµ〈τ 

λνψεγβεν η〈ροµ φ! τνψεζ! ηατ〈ροζζα µεγ:  

(α) αζ αδοττ σζ⌠ λεξικογρ〈φιαι ρτελµεζσε (αζ αδοττ σζ⌠ 〈λταλ ϕελλτ σζιτυ〈χι⌠, α σζιτυ〈χι⌠ 

ρσζτϖεϖ!ινεκ σ ϖισζονψαινακ α λερ〈σα);  

(β) α ϕελεντσ κιφεϕεζσνεκ ϕελλεγε αζ αδοττ σζ⌠ ηασζν〈λατακορ (ιδιοµατικυσ ϖαγψ νεµ);  
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(χ) σ αζ αδοττ σζ⌠ σζινονιµ〈ϕ〈νακ (Απρεσζϕαν νζετε σζεριντ α σζινονιµ〈κ ϖονζατµοδελλϕε 

µεγεγψεζικ) ϖαγψ κπζεττ αλακϕ〈νακ α ϖονζατµοδελλϕε (Απρεσζϕαν, Ζσολκοϖσζκιϕ, 

Μελχσυκ 1973).  

         Αλαπυλϖϖε α Μελχσυκ σ Ζσολκοϖσζκιϕ 〈λταλ λερτ µοδελλτ Απρεσζϕαν κιδολγοζτα αζτ αζ 

ελµλετετ, αµελψ α σζ⌠ λεξικογρ〈φιαι ρτελεµεζσε σ ϖονζατµοδελλϕε κζττι 

σσζεφγγσεκετ τ〈ργψαλϕα (Απρεσζϕαν 1974: 119−156).  

         Α σζεµαντικαι ακτ〈νσ φογαλµ〈τ αζ τϖαλενχι〈σ (,&−+9∗(34 ιγε πλδ〈ϕ〈ν δεφινι〈λτα, σ 

π〈ρηυζαµοτ ϖοντ εγψφελ!λ - αζ ακτϖ σζιντακτικαι ϖαλενχι〈λισ ϕελλεµζ!κ κϖετκεζτβεν - αζ 

αδοττ σζ⌠ κρνψεζετβεν φελλπ! ν. φγγ! σζαϖακ, µ〈σφελ!λ αζον ν. ϖ〈λτοζ⌠κ κζττ, 

αµελψεκ α σζ⌠ ϕελεντσνεκ αζ ρτελµεζσβεν ταλ〈ληατ⌠κ. Α ϖ〈λτοζ⌠κ αζ αδοττ σζ⌠ 〈λταλ 

ϕελλτ σζιτυ〈χι⌠ ρσζτϖεϖ!ι, ϖαγψ µ〈σ τερµινολ⌠γι〈ϖαλ: σζεµαντικαι ακτ〈νσαι. Αζ εµλτεττ 

πλδα εσετν εζεκ α κϖετκεζ!κ:  

(α) α βρβεαδ〈σ σζυβϕεκτυµα, ϖαγψισ αζ, ακι βρελ ϖαλαµιτ;  

(β) α βρβεαδ〈σ ελσ! οβϕεκτυµα, ϖαγψισ αζ, αµιτ βρβε ϖεσζνεκ;  

(χ) α κοντρ〈γενσ, ϖαγψισ αζ, ακιτ!λ βρβε ϖεσζνεκ ϖαλαµιτ; 

(δ) α βρβεαδ〈σ µ〈σοδικ οβϕεκτυµα, ϖαγψισ αζ αζ ελλενσζολγ〈λτατ〈σ, αµιρτ βρβε ϖεσζνεκ 

ϖαλαµιτ;  

(ε) σ ϖγλ αζ ιδ!ταρταµ, αµελψ α βρβεϖτελρε ϖονατκοζικ.  

          Απρεσζϕαν ϖλεµνψε σζεριντ εζεκ αζ ακτ〈νσοκ αζ (,&−+9∗(34 ιγε σζκσγεσ σ 

ελγσγεσ ακτ〈νσαι, ϖαγψισ εζεκ αζ ακτ〈νσοκ τελϕεσ µρτκβεν µεγηατ〈ροζζ〈κ α βρβεϖτελ 

σζιτυ〈χι⌠ϕ〈τ. Αζ ακτ〈νσοκ β〈ρµελψικνεκ µεγϖ〈λτοζτατ〈σα α σζιτυ〈χι⌠ µεγϖ〈λτοζ〈σ〈τ ϖονν〈 

µαγα υτ〈ν, µιϖελ αζοκατ α σζ⌠ λεξικαι ϕελεντσε ηατ〈ροζζα µεγ. Α βρβεϖτελ σζιτυ〈χι⌠ϕ〈τ 

µεγηατ〈ροζ⌠ εγψβ τνψεζ!κ κιφεϕεζσε (ηελψ, ιδ!ποντ, οκ, χλ στβ.) νεµ αζ αδοττ σζ⌠ 

σζεµαντικαι ϖαλενχι〈ινακ α ρεαλιζ〈λ⌠δ〈σ〈τ ϕελεντι, ηανεµ χσυπ〈ν α σζ⌠νακ µιντ εγψ 

µεγηατ〈ροζοττ σζ⌠φαϕ κπϖισελ!ϕνεκ αζτ α τισζτ〈ν γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γ〈τ, µελψ σζεριντ 

κπεσ µ〈σ σζαϖακκαλ καπχσολατβα λπνι (Απρεσζϕαν 1974: 120−123). Α σζερζ! 〈λταλ λερτ 25 

ϖαλενχιατπυσ εγψαρ〈ντ αλκαλµασ αζ αδοττ σζ⌠ σζεµαντικαιλαγ κτελεζ! σ φακυλτατϖ 

ακτ〈νσαινακ α λερ〈σ〈ρα (Απρεσζϕαν 1974: 125−126).  

         Απρεσζϕαν, Μελχσυκ σ  Ζσολκοϖσζκιϕ σζϖεγσζεµαντικαι κσρλετει σ ϖιζσγ〈λαται αρρα 

κερεσικ α ϖ〈λασζτ, ηογψ αζ ρτελεµ µιλψεν µ⌠δον τεστεσλ µεγ, ηογψαν ρεαλιζ〈λ⌠δικ α 

σζϖεγβεν. Αζ ⊃ρτελεµ ↔ σζϖεγ µοδελλ (Μελχσυκ 1974) κιδολγοζ〈σα σορ〈ν Απρεσζϕ〈ν σ 
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Μελχσυκ ολψαν σζεµαντικαι µετανψελϖετ ηοζοττ λτρε, αµελψ αλκαλµασ εγψφελ!λ αζ ελτρ! 

ϖαγψ π〈ρηυζαµοσαν λτεζ! κιφεϕεζσι φορµ〈κ σζεµαντικαιλαγ ινϖαρι〈νσ ϕελεντσνεκ α 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα, µ〈σφελ!λ πεδιγ α σζεµαντικαιλαγ ινϖαρι〈νσ ϕελεντσ κλνβζ! κιφεϕεζσι 

φορµ〈ινακ α λτρεηοζ〈σ〈ρα. Εννεκ α κλνλεγεσ εσζκζτ〈ρον αλαπυλ⌠ σζεµαντικαι 

µετανψελϖνεκ αζ ϖολτ αζ ελσ!δλεγεσ φελαδατα, ηογψ α ϕελεντσεκ αδεκϖ〈τ ργζτσϖελ σ 

µεγηατ〈ροζοττ 〈ταλακτ〈σι σζαβ〈λψοκ σεγτσγϖελ λεηετ!ϖ τεγψε α τερµσζετεσ νψελϖεκ 

λερ〈σ〈τ.  

          Α σζεµαντικαι, σζιντακτικαι σ µορφολ⌠γιαι κοµπονενσβ!λ 〈λλ⌠ µοδελλ λερ〈σα σορ〈ν 

Μελχσυκ α σζεµαντικαι κοµπονενστ τ〈ργψαλ⌠ ρσζβεν φογλαλκοζοττ α ϖονζατ σ α ϖαλενχια 

προβλεµατικ〈ϕ〈ϖαλ. Νζετε σζεριντ α σζαϖακ ϖονζατµοδελλϕβεν λϖ! ηελψεκ σζ〈µα σ 

σζεµαντικαι ταρταλµα, ϖαγψισ α σζ⌠ σζεµαντικαι−σζιντακτικαι ϖαλενχι〈ϕα κτ τνψεζ!τ!λ φγγ. 

Ελσ!δλεγεσεν αζ αδοττ σζιτυ〈χι⌠τ ϕελλ! σζ⌠ ακτ〈νσαινακ α σζ〈µ〈τ⌠λ σ ϕελλεµζ!ιτ!λ, 

µ〈σοδσορβαν πεδιγ α µλψ−σζιντακτικαι ακτ〈νσοκ (λεενδ! αλανψ + ερ!σ ϖονζατ) σζ〈µ〈τ⌠λ σ 

ϕελλεµζ!ιτ!λ. Α σζιτυ〈χι⌠ ακτ〈νσαι α σζιτυ〈χι⌠ σζεµαντικαι ελεµζσϖελ, ιλλετϖε 

κονκρταββαν φογαλµαζϖα αζ αδοττ σζ⌠ λεξικογρ〈φιαι ρτελµεζσϖελ ηατ〈ροζηατ⌠κ µεγ 

(Μελχσυκ 1974: 134). Πλδακντ α σζερζ! α −(2(1;∗(34 ιγε 〈λταλ ϕελλτ σζιτυ〈χι⌠τ (�ΥςΩΞ Ψ 

ΖΞ[∴]⊥ς_Ξ ]ΞΖαβΞχ δ, ε]βφΞ∴ _ςΩΞ γ ]ςηςιϕ∴α Ψ ι∴χΞαΞ]Ξ∴ κ_Ξ ∆ Ζ Ω∴_λµ 

κνΖαν[ςαλ ΖνοΞφΞ Ψ ςΖ]ν[ςαλΖϕ ς []∴ελ ι∴ ΖΞ[∴]⊥ναλ ]ΞΖαβχΞ[ αςν δ.�) µυταττα 

βε, µελψνεκ ρτελµβεν α βντετσ σζιτυ〈χι⌠ϕ〈ρ⌠λ χσακ α κϖετκεζ! τνψεζ!κ µεγλτε εσετν 

λεηετ βεσζλνι: 

Α = κι (α βντετσ σζυβϕεκτυµα) 

Β = κιτ (α βντετσ οβϕεκτυµα, α πατιενσ, α ϖτκεσ) 

Χ = µιρτ (α πατιενσ ϖτσγε) 

∆ = µιρε (α βντετσ µ⌠δϕα). 

Εζεκετ α τνψεζ!κετ - Απρεσζϕ〈νναλ µεγεγψεζ!εν - Μελχσυκ ισ αζ αδοττ ιγε 〈λταλ ϕελλτ 

σζιτυ〈χι⌠ σζκσγεσ σ ελγσγεσ κοµπονενσεινεκ, ιλλετϖε � Τεσνιρε−ρε ηιϖατκοζϖα � α 

σζιτυ〈χι⌠ σζεµαντικαι ακτ〈νσαινακ τεκιντεττε. Α −(2(1;∗(34 ιγε ρτελµεζσε α φεντ 

βεµυτατοττ σζεµαντικαι ακτ〈νσοκ σεγτσγϖελ α κϖετκεζ!κππεν ρηατ⌠ λε: Α µεγβντετι 

Β−τ Χ−ρτ ∆−ρε.  

         Α −(2(1;∗(34 ιγε ϖονζατµοδελλϕβεν νγψ σζεµαντικαι ρτκηελψ ταλ〈ληατ⌠ 

(<0,&239, −(2(1() =∗(−( 1( −&9+−92,(3−;& 7,9>5); )06&−0&? 7,&?00.), αµι 
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αζονβαν νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ α ϖονζατµοδελλ σζεµαντικαι ρτκηελψεινεκ α σζ〈µα αζ αδοττ 

σζ⌠ ερ!σ ϖονζαταινακ α σζ〈µ〈τ⌠λ φγγ. Ελκπζεληετ! υγψανισ, ηογψ βιζονψοσ σζεµαντικαι 

ϖαλενχι〈κ εγψ αδοττ σζ⌠ µελλεττ νεµ ρεαλιζ〈λ⌠δνακ (∗≅− 7,9?(∋−5):Α ∗ 92−9 Β53;)29Χ.), 

σ υγψανακκορ ϖαννακ ολψαν σζιντακτικαι ϖαλενχι〈κ, αµελψεκ νεµ φελελνεκ µεγ α σζ⌠ 

εγψετλεν σζεµαντικαι ϖαλενχι〈ϕ〈νακ σεµ. Πλδ〈υλ α ∗;,;∗(34 29?5−)0Β9 15Β, Β,034 

29?5−)0Β9 Β9,9+5 σζερκεζετεκβεν α σζεµλψτ ϕελεντ! φ!νϖ νεµ αζ ιγε, ηανεµ α φ!νϖ 

σζεµαντικαι ϖαλενχι〈ϕ〈τ ϕελλι, υγψανακκορ σζιντακτικαιλαγ µγισ αζ ιγτ!λ φγγ, αζ ιγε 

β!ϖτµνψε. 

          √σσζεγεζϖε αζ ελµονδοττακατ, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ αζ ⊃ρτελεµ ↔ σζϖεγ µοδελλ 

σζ⌠τ〈ρ〈βαν σζερεπλ! ϖονζατµοδελλ µινδενεκελ!ττ αζ αδοττ σζ⌠ σζεµαντικαι σ σζιντακτικαι 

ϖαλενχι〈ι κζττι µεγφελελσεκετ ηιϖατοττ βεµυτατνι. Κονκρταν εζ γψ ϖαλ⌠στηατ⌠ µεγ, 

ηογψ α σζ⌠τ〈ρ ταρταλµαζζα αζ αδοττ σζ⌠ σζεµαντικαι ακτ〈νσαινακ µεγφελελ! µλψ−σζιντακτικαι 

ακτ〈νσοκατ σ αζ αδοττ ακτ〈νσ / ακτ〈νσοκ σζϖεγβελι κιφεϕεζσνεκ µορφολ⌠γιαι λεηετ!σγειτ. 

         Α γενερατϖ µεγκζελτσι µ⌠δ εγψ σαϕ〈τοσ ϖ〈λτοζατ〈ϖαλ ταλ〈λκοζυνκ ϑυ. ∆. Απρεσζϕαν 

σ Π〈λλ Ερνα Οροσζ ιγε � µαγψαρ ιγε. ςονζατοκ σ καπχσολ⌠δ〈σοκ χµ∀ µ∀ϖβεν 

(Απρεσζϕαν�Π〈λλ 1982). ςονζατφελφογ〈συκ α λεξικογρ〈φιαι ρτελεµεζσεκ ελµλετρε πλτ, 

αµι νεµ µ〈σ, µιντ εγψ αδοττ σζιτυ〈χι⌠νακ, α ϖαλ⌠σ〈γ εγψ δαραβκ〈ϕ〈νακ α τελϕεσ σ ελγσγεσ 

λερ〈σα. Εζ α λερ〈σ µεγνεϖεζι α σζιτυ〈χι⌠ ρσζτϖεϖ!ιτ (σζεµαντικαι ακτ〈νσαιτ), α ρσζτϖεϖ!κ 

σσζεσ τυλαϕδονσ〈γ〈τ σ α κζττκ φενν〈λλ⌠ ϖισζονψοκατ. Α ϖονζατφογαλοµ ρτελµεζσβεν 

κυλχσφοντοσσ〈γνακ τεκιντεττκ α λεξµα σζεµαντικαι ϖαλενχι〈ϕ〈τ, αµι τυλαϕδονκππεν α 

λεξµα αζον κπεσσγτ ϕελεντι, ηογψ αζ µεγηατ〈ροζοττ σζ〈µ σ ϕελλεγ∀ σζεµαντικαι 

ακτ〈νστ τυδ µαγ〈ηοζ καπχσολνι α σζ〈µυκρα νψιτοττ ϕελεντστανι ρτκηελψεκ σεγτσγϖελ. Α 

σζερζ!κ (Απρεσζϕαν�Π〈λλ 1982) α λεξµα αζον τυλαϕδονσ〈γ〈τ, ηογψ αζ 〈λταλα νψιτοττ 

ποζχι⌠κατ µεγηατ〈ροζοττ τπυσ σ αλακ νψελϖι εγψσγεκκελ τλτι βε, α λεξµα σζιντακτικαι 

ϖαλενχι〈ϕ〈νακ, µονδαττανι ρτκηελψνεκ, ϖονζατ〈νακ νεϖεζτκ.  

          Α φεντιεκβεν ρϖιδεν βεµυτατοττ ηαγψοµ〈νψοσ σ γενερατϖ µεγκζελτσι µ⌠δοκ 

µελλεττ α κυτατ⌠κ µ〈σ σζεµποντοκατ ισ ρϖνψεστεττεκ ϖονζατοκκαλ καπχσολατοσ 

κυτατ〈σαικβαν. Αζ αλ〈ρενδελ! σζ⌠καπχσολατοκ σζεµαντικαι σ σζιντακτικαι τυλαϕδονσ〈γαινακ 

σοκολδαλ ϖιζσγ〈λατα ελϖεζετεττ πλδ〈υλ εγψ µ〈σικ µοδελλ, α σζιντακτικαι 

σσζεκαπχσοληατ⌠σ〈γ µοδελλϕνεκ (∆οροφεϕεϖα 1986) α µεγσζλετσηεζ. Α µοδελλ 

µεγαλκοτ⌠ι αββ⌠λ ινδυλτακ κι, ηογψ α σζιντακτικαι καπχσολ⌠δ〈σι κπεσσγ α σζαϖακ 〈λλανδ⌠ 
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τυλαϕδονσ〈γα, αµελψ µαγ〈βαν α λεξµ〈βαν γψκερεζικ σ αµελψετ α λεξµα κατεγορι〈λισ σ 

σζεµαντικαι ϕελλεµζ!ι ηατ〈ροζνακ µεγ. Α ↔κτελεζ!σγι σκ〈λα≈ φογαλµ〈νακ βεϖεζετσϖελ α 

µοδελλ µεγαλκοτ⌠ι α β!ϖτµνψεκ κτελεζ!σγνεκ, ιλλετϖε φακυλτατιϖιτ〈σ〈νακ α 

προβλµ〈ϕ〈τ κϖ〈ντ〈κ µεγολδανι. Μιϖελ α µοδελλ εγψαρ〈ντ λερτα αζ ιγνεκ σ α 

ηοζζ〈ταρτοζ⌠ β!ϖτµνψεκνεκ α τυλαϕδονσ〈γαιτ, ϖαλαµιντ α κζττκ λϖ! ϖισζονψτ, 

λεηετ!σγ νψλτ αζ ιγε β!ϖτµνψεινεκ φελσορολ〈σ〈ν κϖλ, αζοκ ηασζν〈λατι σζαβ〈λψαινακ α 

βεµυτατ〈σ〈ρα ισ.  

 

 

 

         ςονζατοκρ⌠λ σζ⌠λϖα µεγ κελλ εµλτεννκ α φγγ!σγι νψελϖταν ϖαλενχιαφογαλµ〈ϖαλ 

καπχσολατοσ κυτατ〈σοκατ, αµελψεκ κλνσεν α νµετ σζακιροδαλοµβαν (Ενγελ�Σχηυµαχηερ 

1978, Ηελβιγ�Σχηενκελ 1980, Σοµµερφελδτ�Σχηρειβερ 1983, Ηελβιγ 1982, Σχηυµαχηερ 

1981, 1986) ναγψον σζλεσκρ∀εκ. Α Τεσνιρε−τ κϖετ! νψελϖσζεκ αζ ιγτ 〈λλτοττ〈κ 

τε⌠ρι〈ϕυκ κζπποντϕ〈βα, εζρτ σοκ〈ιγ αζ ιγεκζποντ ϖαλενχιαελµλετεκ (Σιµιγν 1998, 

Βυδαι 1998) ηατ〈ροζτ〈κ µεγ α νψελϖτυδοµ〈νψ εζιρ〈νψ κυτατ〈σαιτ.  

         Α ϖαλενχια φογαλµ〈νακ ρτελµεζσε α σζακιροδαλοµβαν νεµ εγψσγεσ. 

(Φοργ〈χσ:1996: 16) Ηελβιγ νπσζερ∀ ελµλετε αλαπϕ〈ν ϖαλενχι〈ν τββνψιρε αζ ιγε 

ϖονζατµεγκτ!κπεσσγτ ρτϕκ (Ηελβιγ 1982). Αζ ιγε µιντ α µονδατ στρυκτρ〈ϕ〈νακ 

κζποντι ελεµε µεγηατ〈ροζοττ σζ〈µ βετλτενδ!, ιλλετϖε βετλτηετ! ρεσ ηελψετ (Λεερστελλε) 

νψιτ µαγα κρλ. Αζ ιγε 〈λταλ νψιτοττ ρεσ ηελψεκετ αζ ιγε ϖαλενχιαπαρτνερει 

(ςαλενζπαρτνερ) τλτικ βε, αµικ τκπ. νεµ µ〈σοκ, µιντ αζ ιγε 〈λταλ ϕελλτ σζιτυ〈χι⌠ 

ρσζτϖεϖ!ι, ϖαγψισ κτελεζ!, ιλλετϖε φακυλτατϖ ακτ〈νσαι (οβλιγατορισχηε υνδ φακυλτατιϖε 

Ακταντεν). Μιϖελ µινδεν σζιτυ〈χι⌠ α βεννε σζερεπλ! ακτ〈νσοκ µεννψισγι σ µιν!σγι 

µυτατ⌠ιϖαλ, ϖαλαµιντ αζ ακτ〈νσοκ κζττ κιαλακυλτ ϖισζονψοκκαλ ϕελλεµεζηετ!, αζ ιγε 

ϖαλενχι〈ϕα νεµ κιζ〈ρ⌠λαγ α ϖαλενχιαπαρτνερεκ σζ〈µ〈τ ηατ〈ροζζα µεγ, ηανεµ αζοκ 

σζεµαντικαι τυλαϕδονσ〈γαιτ σ σζιντακτικαι φυνκχι⌠ιτ ισ. Εννεκ ρτελµβεν Ηελβιγ λογικαι, 

σζεµαντικαι σ σζιντακτικαι ϖαλενχι〈τ κλνβζτετ µεγ.  

         Α λογικαι ϖαλενχια (λογισχηε ςαλενζ) α ϖαλ⌠σ〈γ ϖισζονψαιβ⌠λ κιινδυλϖα ηατ〈ροζζα 

µεγ α ϖαλενχιαπαρτνερεκ σζ〈µ〈τ.  

         Α σζεµαντικαι ϖαλενχια (σεµαντισχηε ςαλενζ) αρρα υταλ, ηογψ αζ ιγκ µιντ 

ϖαλενχιαηορδοζ⌠κ µιλψεν µεγηατ〈ροζοττ σζεµαντικαι ϕεγψεκκελ (Βεδευτυνγσµερκµαλ) 
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ρενδελκεζ! ϖαλενχιαπαρτνερεκ σζ〈µ〈ρα �ενγεδικ µεγ� αζ 〈λταλυκ νψιτοττ ρεσ ηελψεκ 

ελφογλαλ〈σ〈τ. Α µεγφελελ! ϖαλενχιαπαρτνερεκ κιϖ〈λασζτ〈σα, σ α νεµ µεγφελελ!κ κιζ〈ρ〈σα α 

ϖαλενχιαηορδοζ⌠ σ α ϖαλενχιαπαρτνερ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ιβαν µεγλϖ! ϕεγψεκ 

κοµπατιβιλιτ〈σα αλαπϕ〈ν τρτνικ.  

         Α σζιντακτικαι ϖαλενχια (σψντακτισχηε ςαλενζ) αζ ιγε 〈λταλ νψιτοττ ρεσ ηελψεκ 

κτελεζ! ϖαγψ φακυλτατϖ βετλτστ ηατ〈ροζζα µεγ (Ηελβιγ�Σχηενκελ 1980: 65−66), 

ϖαλαµιντ ελ!ρϕα, ηογψ αζ εγψεσ ηελψεκετ µιλψεν µορφοσζιντακτικαι ϕελλεµζ!κκελ ρενδελκεζ! 

νψελϖι εγψσγεκ τλτηετικ βε.  

 

         Σζ⌠φαϕι κριτριυµοκατ φιγψελµεν κϖλ ηαγψϖα, α ϖαλενχια φογαλµ〈τ α 

κϖετκεζ!κππεν ηατ〈ροζηατϕυκ µεγ: �Α ϖαλενχια εγψ νψελϖι εγψσγνεκ µ〈σ νψελϖι 

εγψσγεκκελ καπχσολατβαν µεγνψιλϖ〈νυλ⌠ 〈λταλ〈νοσ ϖαγψ σπεχιφικυσ, ϖαρι〈βιλισ, 

µεννψισγιλεγ σ µιν!σγιλεγ ϕελλεµεζηετ! σ µαγ〈τ αζ αδοττ νψελϖι εγψσγετ ισ µιν!στ! 

καπχσολ⌠ σ καπχσολ⌠δ⌠ κπεσσγε, ιλλετϖε ε κπεσσγεκ ηι〈νψα� (Βυδαι 1998: 233). Εζεν 

δεφινχι⌠ σζεριντ αζ ιγε µελλεττ ϖονζατµεγκτ! κπεσσγγελ µ〈σ σζ⌠φαϕοκ ισ ρενδελκεζνεκ 

(ϖ. Κ〈ρολψ 1969, Ταµ〈σιν 1989, Ρ〈χζ 1995, Κοµλ⌠σψ 1992).  

         Αµεννψιβεν τεη〈τ α ϖαλενχι〈τ γψ δεφινι〈λϕυκ µιντ α µονδατ πρεδικ〈τυµ〈τ κπεζ! 

ϖαλενχιαηορδοζ⌠ αζον τυλαϕδονσ〈γ〈τ, αµελψνεκ ρϖν αζ κπεσ αρρα, ηογψ α µονδατβαν 

µεγηατ〈ροζοττ σζ〈µ σ τπυσ β!ϖτµνψ ϕελενλττ κϖετελϕε µεγ ϖαγψ τεγψε λεηετ!ϖ, 

γψ α ϖαλενχιαηορδοζ⌠ φογαλµα α ργενσ φογαλµ〈ϖαλ ροκοντηατ⌠ (Μαγψαρ Γραµµατικα 

2000: 355). Λτεζικ α ργενσ τερµινυσνακ εττ!λ τ〈γαββ ρτελµεζσε ισ, µελψ σζεριντ α νεµ 

πρεδικατϖ φυνκχι⌠ϕ ϖονζατοσ µελλκνεϖεκ σ φ!νεϖεκ, ϖαλαµιντ α νϖυτ⌠κ ισ α ργενσεκ 

κζ σοροληατ⌠κ (Κοµλ⌠σψ 1992: 347−348).  

         Α ϖαλενχιαπαρτνερ (ακτ〈νσ) τερµινυσ ϕελεντσε ισ κζελ 〈λλ α ϖονζατ ϕελεντσηεζ, 

ηισζεν εζεκ αζοκ α β!ϖτµνψεκ, αµελψεκ α ϖαλενχιαηορδοζ⌠ϖαλ, ιλλετϖε α ργενσσελ εγψττ 

α µονδατ σζερκεζεττ αλκοτϕ〈κ. Αζ ακτ〈νσοκ ϖαγψ ϖονζατοκ ϕελενλττ α µονδατβαν α 

ϖαλενχιαηορδοζ⌠, ιλλετϖε α ργενσ κϖετελι µεγ. Α ϖονζατ α νµετ Εργνζυνγ τερµινυσ 

µεγφελελ!ϕε,  ϖαγψισ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ ελλενττπ〈ρϕα. Μαϕδνεµ ιλψεν ρτελεµβεν ηασζν〈λϕα 

α ϖονζατ τερµινυστ Η. Μολν〈ρ (Η. Μολν〈ρ 1969) σ Κοµλ⌠σψ (Κοµλ⌠σψ 1992) ισ.  

         Α σζακιροδαλοµ µεγκλνβζτετι αζ ιγε µεννψισγι (κϖαντιτατϖ) σ µιν!σγι 

(κϖαλιτατϖ) ϖαλενχι〈ϕ〈τ.  
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         Α µεννψισγι ϖαλενχια φογαλµ〈ηοζ α β!ϖτµνψεκ σζ〈µ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σα, εζεν 

βελλ πεδιγ α κτελεζ! σ α φακυλτατϖ β!ϖτµνψεκ ελκλντσε ταρτοζικ.  

         Α µιν!σγι ϖαλενχια α β!ϖτµνψεκκελ σζεµβεν τ〈µασζτοττ µορφοσζιντακτικαι, 

ρελ〈χι⌠σ σ λογικαι−σζεµαντικαι ιγνψεκετ φογλαλϕα µαγ〈βαν, αµελψεκ τββνψιρε α 

ϖαλενχιαηορδοζ⌠ ιγε ινηερενσ τυλαϕδονσ〈γαιϖαλ 〈λλνακ σσζηανγβαν. Εννεκ αλαπϕ〈ν αζ ιγε 

β!ϖτµνψει α κϖετκεζ! νγψ σζεµποντ αλαπϕ〈ν ϕελλεµεζηετ!κ: ρελ〈χι⌠σ ϕεγψ, ινηερενσ 

σζεµαντικαι ϕεγψ, σζιντακτικαι φυνκχι⌠ σ µορφοσζιντακτικαι ρεαλιζ〈χι⌠ (Βυδαι 1998: 235). 

 

         Αζ ιγε µεννψισγι σ µιν!σγι ϖαλενχι〈ϕα νεµ αζονοσ αζ ιγει ργενσ σζιντακτικαι, 

ιλλετϖε σζεµαντικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈ϖαλ. ℑτφεδσεκ σ ηασονλ⌠σ〈γοκ αζονβαν φελλεληετ!κ α 

κτ µεγκζελτσι µ⌠δβαν. Πλδ〈υλ αζ ιγε µιν!σγι ϖαλενχι〈ϕα µαγ〈βα φογλαλϕα α 

σζεµαντικαι σζελεκχι⌠ φογαλµ〈τ, αµι τκπ. ναγψον κζελ 〈λλ α Ηελβιγ−φλε σζεµαντικαι 

ϖαλενχι〈ηοζ.  

         Σζεµλλετεσεν φεϕεζι κι εζεκνεκ α ηασονλ⌠σ〈γοκνακ αζ οκ〈τ α φγγ!σγι νψελϖταν 

µινιδρ〈µα ηασονλατα (Τεσνιρε 1988: 117). Εσζεριντ α µονδατ εγψφαϕτα µινιδρ〈µ〈ηοζ 

ηασονλτηατ⌠, αµελψνεκ ϖαν χσελεκµνψε σ ϖαννακ σζερεπλ!ι. Α δρ〈µ〈ηοζ ταρτοζνακ µγ α 

χσελεκµνψ κρλµνψει, αµελψεκ α δρ〈µα µεγσζ∀νσε νλκλ εληαγψηατ⌠κ. Α ηασονλατ 

αλαπϕ〈ν α µινιδρ〈µα χσελεκµνψτ α ϖαλενχιαηορδοζ⌠κ, ιλλετϖε ργενσεκ, α σζερεπλ!κετ α 

ϖαλενχιαπαρτνερεκ (ακτ〈νσοκ), ιλλετϖε ϖονζατοκ, α κρλµνψεκετ πεδιγ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ 

κπϖισελικ.  

         Α λεγτββ ϖαλενχιαελµλετ κλνβσγετ τεσζ α µονδατκονφιγυρ〈χι⌠ σ α µαγµονδατ 

κζττ (Βυδαι 1998: 241−242). Α µονδατκονφιγυρ〈χι⌠ αζ ιγτ σ α τ!λε φγγ! 

µονδατρσζεκετ, ϖαγψισ α κτελεζ! σ α φακυλτατϖ β!ϖτµνψεκ εγψττεστ ταρταλµαζζα. Α 

µαγµονδατοτ αζ ιγε σ α κτελεζ! β!ϖτµνψει αλκοτϕ〈κ.  

         Α µεννψισγι ϖαλενχια µεγηατ〈ροζ〈σ〈ν〈λ σζ〈µτ〈σβε λεηετ ϖεννι µινδ α κτελεζ!, 

µινδ α φακυλτατϖ β!ϖτµνψεκετ. Αµεννψιβεν χσακ α κτελεζ! β!ϖτµνψεκετ ϖεσσζκ  

φιγψελεµβε, γψ α µαγµονδατοτ σ εζζελ α µινιµ〈λισ ϖαλενχια σζ〈µ〈τ ηατ〈ροζζυκ µεγ. Ηα 

α φακυλτατϖ β!ϖτµνψεκετ ισ σζ〈µβα ϖεσσζκ, ακκορ α µονδατκονφιγυρ〈χι⌠τ αδϕυκ µεγ σ 

α µαξιµ〈λισ ϖαλενχιασζ〈µοτ ηατ〈ροζζυκ µεγ. Εζ υτ⌠ββι, ϖαγψισ α µαξιµ〈λισ ϖαλενχια α 

κιινδυλ⌠ποντϕα πλδ〈υλ αζ Απρεσζϕαν�Π〈λλ σζ⌠τ〈ρνακ ισ (Απρεσζϕαν�Π〈λλ 1982).  
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3.2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελεµζσηεζ ηασζν〈λτ φογαλµακ λερ〈σα 

 

         Α φεντ ελµονδοττακ αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηογψ � αζ ρτελµεζσβελι σ α 

τερµινολ⌠γιαι ελτρσεκ ελλενρε � α κλνβζ! ϖονζατδεφινχι⌠κ εγψ λνψεγεσ ποντβαν 

µεγεγψεζνεκ. Μινδεν δεφινχι⌠ αρρα πλ υγψανισ, ηογψ ϖαλαµιλψεν µ⌠δον µεγηατ〈ροζζα 

α σζαϖακ κζττι ϖισζονψοκ ϕελλεγτ σ ε ϖισζονψοκ κιαλακτ〈σ〈ρτ φελελ!σ νψελϖι εγψσγεκετ, 

ιλλετϖε αζοκ φυνκχι⌠ιτ σ τυλαϕδονσ〈γαιτ.  

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κλνβζ! νψελϖελµλετι ρενδσζερεκ κερετειν βελλ 

εγψαρ〈ντ ϖιζσγ〈ληατ⌠κ, ϖαγψισ α ηαγψοµ〈νψοσ γραµµατικα (∆οβοσ 1994), α 

ϖαλενχιαελµλετ (∆οβοσ 1991, 2000), σ α γενερατϖ γραµµατικα ελµλετι η〈ττερε (∆οβοσ 

1999) εγψαρ〈ντ αλκαλµασ α τµα κιδολγοζ〈σ〈ηοζ. ϑελεν δολγοζατβαν αζ ελεµζσηεζ ηασζν〈λτ 

φογαλµακ λερ〈σ〈ν〈λ α Στρυκτυρ〈λισ µαγψαρ νψελϖταν ελσ!, µονδαττανναλ φογλαλκοζ⌠ κτεττ 

(Στρυκτυρ〈λισ µαγψαρ νψελϖταν 1992) ϖεττκ αλαπυλ. 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν ηασζν〈λτ τερµινυσοκ λερ〈σ〈τ α ργενσ  

φογαλµ〈ϖαλ κεζδϕκ:  

 

          Α ργενσ φογαλµ〈νακ δεφινι〈λ〈σακορ αββ⌠λ α τνψβ!λ ινδυληατυνκ κι, µελψ σζεριντ α 

νψελϖι εγψσγεκ εγψ βιζονψοσ χσοπορτϕα µεγηατ〈ροζζα σαϕ〈τ κρνψεζεττ. Εζεκνεκ α νψελϖι 

εγψσγεκνεκ 〈λλανδ⌠ ιγνψε αζ, ηογψ κρλττκ µεγηατ〈ροζοττ σζ〈µ σ µεγφελελ! 

µιν!σγ∀ νψελϖι εγψσγ λεγψεν ϕελεν. Ελσ! µεγκζελτσβεν τεη〈τ αζοκατ α νψελϖι 



 83

εγψσγεκετ νεϖεζηετϕκ ργενσεκνεκ, αµελψεκ κρνψεζετκετ αζ〈λταλ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ, ηογψ 

µεγκϖετελικ βιζονψοσ µ〈σ νψελϖι εγψσγεκ ϕελενλττ.  

         Α ργενσεκ ϕελλικ α µονδατβαν µεγφογαλµαζοττ τνψ〈λλ〈σ σζερεπλ!ινεκ α 

τυλαϕδονσ〈γαιτ, α σζερεπλ!κ κζττι ϖισζονψοκατ σ αζτ αζ εσεµνψτ, αµελψβεν α σζερεπλ!κ 

ρσζτ ϖεσζνεκ. Υγψαναζ α ργενσ ελτρ! σζερεπλ!κκελ ισ µεγνεϖεζηετι αζ αζονοσ 

ϖισζονψοκατ. Εζ αββαν αζ εσετβεν ϖαλ⌠στηατ⌠ µεγ, ηα α ργενσεκ σζεµαντικαι 

σζερκεζετνεκ ν. ρεσ ηελψειτ µινδιγ µ〈σ, ϖαγψισ ϖ〈λτοζ⌠ νψελϖι εγψσγεκ τλτικ βε.  

         Αµικορ Βρασσαι α ναπηοζ σ βολψγ⌠ιηοζ, α φεϕεδελεµηεζ σ ϖαζαλλυσαιηοζ αϖαγψ 

Τεσνιρε αζ ατοµ ϖεγψρτκηεζ, ιλλετϖε αζ ακτ〈νσ ελµλετβεν εγψ µινιδρ〈µ〈ηοζ 

ηασονλτϕα α φεντ µεγϕελλτ ϖισζονψτ, τυλαϕδονκππεν κοµπριµ〈λτ φορµ〈βαν α προβλµα 

λνψεγτ φογαλµαζτα µεγ. Εζεκ α ηασονλατοκ νεµ µεγηατ〈ροζοττ νψελϖι εγψσγεκρε, ηανεµ 

κιζ〈ρ⌠λαγ αζ ιγρε ϖονατκοζτακ.  

         Α δολγοζατβαν ελφογαδοττ ρτελεµζσνεκ µεγφελελ!εν ργενσεκ νεµ χσακ ιγκ, ηανεµ 

µ〈σ σζ⌠φαϕοκηοζ ταρτοζ⌠ σζαϖακ σ σζ⌠καπχσολατοκ ισ λεηετνεκ. Εζ υτ⌠ββι µεγ〈λλαπτ〈σνακ 

αζρτ ϖαν ϕελεντ!σγε, µερτ α δολγοζατβαν ϖιζσγ〈λτ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µαγυκ ισ 

ργενσκντ σζερεπλ! σζ⌠καπχσολατοκ, σ µιντ ιλψενεκ ρενδελκεζνεκ α ργενσεκρε ϕελλεµζ! 

ισµρϖεκκελ. Υγψανακκορ ργενσεκ νεµχσακ µονδατοκβαν, ηανεµ α µονδατοκν〈λ κισεββ 

σζερκεζετι εγψσγεκβεν ισ ελ!φορδυλνακ, εζρτ α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ βελσ! στρυκτρ〈ϕ〈τ ισ ϕελλεµζι. 

         Ργενσεκεν τεη〈τ α νψελϖ αζον ελεµειτ ρτϕκ, αµελψεκ αζ !κετ ταρταλµαζ⌠ 

µονδατοκβαν βιζονψοσ σζ〈µ, µεγηατ〈ροζοττ σζεµαντικαι σ µορφοσζιντακτικαι 

τυλαϕδονσ〈γοκκαλ ρενδελκεζ! νψελϖι εγψσγ ϕελενλττ κϖετελικ µεγ, ιλλετϖε τεσζικ λεηετ!ϖ. 

Α γραµµατικαιλαγ ηελψεσνεκ µιν!στηετ! µονδατοκβαν ργενσεκ χσακ µεγηατ〈ροζοττ 

ϕελεντσκρβε ταρτοζ⌠ σ µεγηατ〈ροζοττ γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γοκκαλ φελρυη〈ζοττ 

ϖονζαταικκαλ φορδυλνακ ελ!.  

         Α ϖονζατοκ σζ〈µ〈τ α ργενσεκ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ, αζονβαν α ργενσεκ µινδιγ χσακ 

κορλ〈τοζοττ σζ〈µ (〈λταλ〈βαν 1−4) ϖονζατοτ ϖεηετνεκ µαγυκ µελλ.  

 

         Α ϖονζατ ϖισζονψφογαλοµ, εζρτ εγψ αδοττ νψελϖι εγψσγ χσακ αββαν αζ εσετβεν 

αζονοστηατ⌠ ϖονζατκντ, ηα υταλ〈σ τρτνικ α ϖονζατρελ〈χι⌠τ λτρεηοζ⌠ µ〈σικ ελεµρε ισ. 

Εζεν ρελ〈χι⌠σ ϕελλεγ µιαττ α ϖονζατ φογαλµι ταρταλµα ολψαν δεφινχι⌠βαν ραγαδηατ⌠ µεγ, 
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αµελψ α ρελ〈χι⌠ µ〈σικ ελεµρε, ϖαγψισ α ργενσρε ισ υταλ. Αζ εγψεσ νψελϖι εγψσγεκνεκ νεµ 

〈λλανδ⌠ τυλαϕδονσ〈γα α ϖονζατοκ κρβε ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ, σ εζρτ χσυπ〈ν µεγηατ〈ροζοττ 

µονδατοκβαν, µεγηατ〈ροζοττ ργενσεκ µελλεττ ϖ〈λνακ ολψαν νψελϖι εγψσγεκκ, αµελψεκετ 

ϖονζατκντ λεηετ δεφινι〈λνι. Εββ!λ αδ⌠δ⌠αν α µονδατ ϖονζατρελ〈χι⌠ινακ φελτ〈ρ〈σα 

ελσ!δλεγεσεν α ργενσ ισµρϖεινεκ α µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ τεσζι σζκσγεσσ, σ χσακ εζτ κϖετ!εν 

κερληετ σορ α ϖονζατ σπεχιφικυµ〈νακ δεφινι〈λ〈σ〈ρα. 

          ℑλταλ〈νοσ µεγκζελτσβεν ϖονζατοκνακ νεϖεζζκ αζοκατ α νψελϖι εγψσγεκετ, 

αµελψεκνεκ ϕελενλττ εγψ αδοττ µονδατβαν ϖαγψ σζερκεζετβεν α ργενσ γραµµατικαι 

τυλαϕδονσ〈γαι κϖετελικ µεγ, ιλλετϖε τεσζικ λεηετ!ϖ. Α ϖονζατοκ µιντεγψ κιελγτικ α 

ργενσεκ κϖετελσειτ.  

         Αττ⌠λ φγγ!εν, ηογψ α ργενσ µεγκϖετελι, ϖαγψ χσακ λεηετ!ϖ τεσζι βιζονψοσ 

ϖονζατοκ µεγλττ α µονδατβαν, α ϖονζατοκ λεηετνεκ κτελεζ!εκ ϖαγψ φακυλτατϖακ. Αζ 

εληαγψηατ⌠σ〈γι πρ⌠β〈ϖαλ αζονοστοττ ϖονζατοκ νεµ φλττλενλ κτελεζ! ϖονζαται α 

ργενσκνεκ. Α φακυλτατϖ ϖονζατ ακκορ ϖ〈ληατ εληαγψηατατλανν〈, ηα ολψαν σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠ 

κερλ µελλ, αµελψ α ϖονζατ νλκλι µονδατβαν νεµ σζερεπεληετ. Τεη〈τ α κιζ〈ρ⌠λαγ 

εληαγψηατατλαν β!ϖτµνψεκετ ταρταλµαζ⌠ µονδατβαν µινδεν ϖονζατ κτελεζ!, ηισζεν α 

φακυλτατϖ ϖονζατ ϕελενλτνεκ αζ α φελττελε, ηογψ εγψ βιζονψοσ σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠ ισ 

σζερεπελϕεν α µονδατβαν. 

          Α ϖονζατοκ φοντοσ ϕελλεµζ!ϕε, ηογψ µιλψεν ϖισζονψτ⌠ ελεµµελ (εσετ, ελ!λϕ〈ρ⌠, 

νϖυτ⌠ στβ.) καπχσολ⌠δνακ α ργενσηεζ. Α ϖισζονψτ⌠ ελεµ µιλψενσγτ α ργενσ ηατ〈ροζζα 

µεγ. Σζιντακτικαι φυνκχι⌠ϕυκατ τεκιντϖε α ϖονζατοκ νεµ εγψσγεσεκ; α µονδατβαν αλανψ, 

τ〈ργψ ϖαγψ ηατ〈ροζ⌠ σζερεπτ ισ βετλτηετικ. Κιϖτελεσεν α ϕελζ! ισ λεηετ ϖονζατ.  

         Α ϖονζατοκ σζ〈µ〈τ α ργενσ ηατ〈ροζζα µεγ. 

 

          Α ϖονζατκερετ µινδαζον ϖονζατοκνακ ρενδσζερτ αλκοτ⌠ σσζεσσγε, αµελψεκνεκ 

ϕελενλττ σ τυλαϕδονσ〈γαιτ εγψ µονδατον βελλ ϖαλαµελψ ργενσ ηατ〈ροζζα µεγ. Εγψ−εγψ 

ργενσ ϖονζαται τεη〈τ εγψττεσεν αλκοτϕ〈κ α ϖονζατκερετετ, ϖαγψ µ〈σ τερµινολ⌠γι〈ϖαλ α 

ϖονζατστρυκτρ〈τ. Α ϖονζατστρυκτρα µεγηατ〈ροζ〈σ〈νακ εγψικ µ⌠δϕα α παραφρ〈ζισ, αµελψ α 

ργενσ ϖονζαταιν κϖλ αζοκ ϕελεντσϖισζονψαιρα ισ υταλ. 

Α ργενσεκ ϕελεντ!σ ρσζηεζ ελτρ! ϖονζατστρυκτρ〈κ ταρτοζηατνακ. Νεµ ριτκα αζ α 

ϕελενσγ, αµικορ υγψαναννακ α ργενσνεκ κλνβζ! µονδατοκβαν ελτρ! ϖονζατοκβ⌠λ 〈λλ⌠ 
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�υδϖαρταρτ〈σα� ϖαν. Εββεν αζ εσετβεν αζ ελτρ! ϖονζατστρυκτρ〈κηοζ ελτρ! σζεµαντικαι 

ρεπρεζεντ〈χι⌠κ τ〈ρσυλνακ, ϖαγψισ αζ ελτρ! στρυκτρ〈κ κλνβζ! ϕελεντσεκηεζ 

καπχσολ⌠δνακ (πλ: αδ − ϖκι ϖκινεκ ϖµιτ; αδ − ϖκι ϖκιηεζ ϖκιτ; αδ − ϖκι ϖµιρε). 

 

          Α µονδατβαν α ργενσεκεν σ α ϖονζατοκον κϖλ ελ!φορδυλ⌠ µονδατρσζεκετ σζαβαδ 

ηατ〈ροζ⌠κνακ νεϖεζζκ. Μιϖελ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ ϕελενλττ νεµ ϖαλαµελψ µονδατρσζ 

τυλαϕδονσ〈γαι τεσζικ σζκσγεσσ σ ϕελεντσκκελ ισ χσυπ〈ν µεννψισγιλεγ εγσζτικ κι α 

νλκλκ ισ τελϕεσ ρτκ∀ µονδατοκ σζεµαντικαι ταρταλµ〈τ, α λεγτββ εσετβεν σζαβαδον 

εληαγψηατ⌠κ α µονδατβ⌠λ. Τεσνιρε δρ〈µαηασονλατα σζεριντ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ κπϖισελικ α 

µονδατβαν α κρλµνψεκετ, α δσζλετεκετ, αµελψεκ εληαγψ〈σα εσετν α δρ〈µα µγ δρ〈µα 

µαραδ, ιγαζ ϖεσζτ ρτκβ!λ (Τεσνιρε 1988: 117). Ελλενβεν α τρτνστ ϕελεντ! ργενσ σ α 

σζερεπλ!κετ ϕελλ! ϖονζατοκ εληαγψ〈σα εσετν α δρ〈µα µεγσζ∀νικ δρ〈µα λεννι, ϖαγψισ α 

µονδατ µεγσζ∀νικ µονδατ λεννι.  

         Τεσνιρε ηασονλατα ϕ⌠λ ρζκελτετι, ηογψ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κατ α ϖονζατοκρα ϕελλεµζ! 

κτττσγ ηι〈νψα ϕελλεµζι, εζρτ 〈λταλ〈βαν σζαβαδον εληαγψηατ⌠κ α µονδατβ⌠λ. Εζ αζονβαν 

νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ β〈ρµικορ, β〈ρµιλψεν µονδατβαν, β〈ρµελψ ιγε 

εσετν σζαβαδον ελ!φορδυληατνακ, ιλλετϖε εληαγψηατ⌠κ, ηανεµ χσυπ〈ν αρρα υταλ, ηογψ α 

ϖονζατοκτ⌠λ ελτρ!εν α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ νεµ κτ!δνεκ σζοροσαν εγψ µεγηατ〈ροζοττ νψελϖι 

εγψσγηεζ. Α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ ολψαν β!ϖτµνψεκ, αµελψεκ εγψ νλκλκ ισ 

γραµµατικαιλαγ ηελψεσνεκ µιν!σλ! σζερκεζεττελ αλκοτνακ µονδατοτ. 

         Α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κνακ ολψαν τυλαϕδονσ〈γαι ισ ϖαννακ, αµελψεκ α ϖονζατοκκαλ 

ροκοντϕ〈κ !κετ: α ϖονζατηοζ ηασονλ⌠αν α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠ ισ ϖισζονψφογαλοµ (∆οβοσ 1995). 

Εζρτ λεηετσγεσ αζ, ηογψ εγψ αδοττ νψελϖι εγψσγ εγψ µεγηατ〈ροζοττ µονδατβαν ϖονζατνακ 

µιν!σλ, µγ εγψ µ〈σικ µονδατβαν σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κντ σζερεπελ. 

          Α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ 〈λταλ〈βαν α ργενσ σ α ϖονζαται 〈λταλ κιφεϕεζεττ χσελεκϖσ 

εγσζνεκ α κλσ! κρλµνψειτ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ, υταληατνακ αννακ ηελψρε, ιδεϕρε, οκ〈ρα 

χλϕ〈ρα στβ.  

 

          Α β!ϖτµνψ α ϖονζατοκατ σ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κατ 〈τφογ⌠ φλττεσ φογαλοµ. Α 

β!ϖτµνψεκ κτ φ! χσοπορτϕα (ϖονζατοκ, σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ) κζττι αλαπϖετ! κλνβσγ α 

ργενσηεζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ, ιλλετϖε αννακ ηι〈νψα. 
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          Α σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ α ϖονζατοκ γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γαινακ λερ〈σα, α 

ϖονζατηελψεκ φελσορολ〈σα σ αζ εγψεσ ϖονζατηελψεκηεζ ταρτοζ⌠ εσετραγοκ κιϕελλσε. (πλ. αζ 

αδ ιγε εσετβεν αζ 〈ταδοττ τ〈ργψεσετβε, α καπ⌠ ρσζεσηατ〈ροζ⌠σ εσετβε κερλ). 

 

         Α σζεµαντικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ εγψ αδοττ νψελϖι εγψσγ ϕελεντσνεκ φορµ〈λισ λερ〈σα, 

αζ εσετεκ τββσγβεν παραφρ〈ζισ σεγτσγϖελ (πλ. αδ = ϖαλακι 〈τενγεδι ϖαλαµι 

βιρτοκλ〈σ〈νακ α ϕογ〈τ ϖαλακινεκ). Α ργενσεκ σζεµαντικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕα 〈λταλ〈βαν ρεσ 

ηελψεκετ ταρταλµαζ, αµελψεκετ α ϖονζαταικ τλτενεκ κι.  

 

         Α σζεµαντικαι ϕεγψεκ ϖαγψ σζµ〈κ α ϕελεντσ λεγκισεββ σσζετεϖ!ι, αµελψεκνεκ 

σεγτσγϖελ (µεγλτκ ϖαγψ ηι〈νψυκ φελτ〈ρ〈σ〈ϖαλ) α ϕελεντσ λερηατ⌠, ιλλετϖε αµελψεκρε αζ 

εγψεσ ϕελεντσεκ φελβοντηατ⌠κ. 

 

          Α σζεµαντικαι στρυκτρα ϖαγψ σζεµαντικαι σζερκεζετ µινδαζον σζµ〈κνακ α 

ρενδσζερτ αλκοτ⌠ εγψττεσε, αµελψεκ εγψ αδοττ ϕελεντστ µεγηατ〈ροζνακ.  

 

          Α φογαλµι σζερεπεκ αζοκ α κονκρτ σζερεπεκ, αµελψεκκελ α ργενσ - ϕελεντσβ!λ 

αδ⌠δ⌠αν - φελρυη〈ζζα αζ 〈λταλα ελ!ρτ ϖονζατοκατ. Πλδ〈υλ αζ αδ ιγε ϕελεντσηεζ η〈ροµ 

φογαλµι σζερεπ ταρτοζικ (αδ⌠, 〈ταδοττ, καπ⌠), αµελψεκ αζ αδοττ σζ⌠ σζεµαντικαι 

ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈βαν σζερεπελνεκ: αδ⌠ 〈τενγεδι 〈ταδοττ βιρτοκλ〈σ〈νακ ϕογ〈τ καπ⌠νακ. 

 

          Α φογαλµι κερετ εγψ αδοττ νψελϖι εγψσγ µεγηατ〈ροζοττ ϕελεντσηεζ ταρτοζ⌠ φογαλµι 

σζερεπεκ σσζεσσγνεκ ρενδσζερε. 

 

          Α ϖονζατοκ νεµ ρενδελκεζνεκ αννψιφλε κλνβζ! τυλαϕδονσ〈γγαλ, αη〈νψφλε ργενσ 

σ ϖονζατ ϖαν, ηανεµ µεγηατ〈ροζοττ, εγψ−εγψ οσζτ〈λψτ ϕελλεµζ! τιπικυσ ισµρϖεικ ϖαννακ. 

Εζ τεττε λεηετ!ϖ αζον µονδαττανι 〈λταλ〈νοστ〈σοκ µεγττελτ, αµελψεκ εγψεσ 

ϖονζαττπυσοκρα ϖονατκοζνακ. Εγψ ιλψεν 〈λταλ〈νοστ〈σ ερεδµνψε α Τητα−σζερεπ ϖαγψ 

τεµατικυσ σζερεπ φογαλµα ισ, αµι τυλαϕδονκππεν νεµ µ〈σ, µιντ α κλνβζ! φογαλµι 

σζερεπεκ εγψ−εγψ οσζτ〈λψ〈τ ϕελλεµζ! ϕεγψ. Α Τητα−σζερεπ ηατ〈σσαλ ϖαν α β!ϖτµνψεκ 
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κιφεϕεζσι λεηετ!σγειρε. Α β!ϖτµνψεκ γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γαιτ υγψανισ ναγψ 

µρτκβεν βεφολψ〈σολϕα αζ 〈λταλυκ βετλτττ φογαλµι σζερεπ. Αζοκατ α φογαλµι σζερεπεκετ, 

αµελψεκ α ϖονζατοκ ϖισελκεδστ αζονοσ µ⌠δον δετερµιν〈λϕ〈κ, υγψαναζον 〈λταλ〈νοσαββ 

σζερεπτπυσ κπϖισελ!ινεκ τεκιντηετϕκ, σ εζεκετ αζ 〈λταλ〈νοσ σζερεπτπυσοκατ νεϖεζζκ 

τεµατικυσ σζερεπεκνεκ ϖαγψ τητα σζερεπεκνεκ. Αζ αζονοσ τεµατικυσ σζερεπ αλ〈 

χσοπορτοστηατ⌠ φογαλµι σζερεπεκετ κζσ ταρταλµι ϕεγψεκ ϕελλεµζικ, αµελψεκρ!λ αζ εγψεσ 

τεµατικυσ σζερεπεκ αζ ελνεϖεζσκετ (Αγενσ, Πατιενσ, Εξπεριενσ, Ινστρυµεντυµ στβ.) 

καπτ〈κ  (Κοµλ⌠σψ 1992: 359). 

          Α τεµατικυσ σζερεπεκ φελττελεζστ α ϖονζατοκ τυλαϕδονσ〈γαιβαν φελλεληετ! 

σζισζτεµατικυσ κλνβσγεκ ινδοκολϕ〈κ, σ εββ!λ αδ⌠δ⌠αν αζ εγψεσ τεµατικυσ σζερεπεκ 

λερ〈σαι εζεκνεκ α τυλαϕδονσ〈γοκνακ αζ σσζεσσγε. Α λερ〈στ αζ ηατ〈ροζζα µεγ, ηογψ αζ 

αδοττ τεµατικυσ σζερεπετ βετλτ! ϖονζατοκ µιλψεν ϖαλ⌠σ〈γβελι σσζεφγγσεκρε λεκπεζϖε 

λ〈ττατϕ〈κ α ργενσ ϕελεντστ. 

Α ργενσεκ µιντ αζ 〈λταλυκ 〈βρ〈ζολτ δρ〈µα χσελεκµνψνεκ ηορδοζ⌠ι σζτοσζτϕ〈κ α 

κλνβζ! σζερεπεκετ α ϖονζατοκ κζττ, αζαζ µεγηατ〈ροζζ〈κ α ϖονζατοκ τεµατικυσ 

σζερεπτ, ϖαγψισ α τεµατικυσ σζερεπετ α ϖονζατοκ α ργενσκτ!λ καπϕ〈κ.  

          Α ϖονζατοκ τεµατικυσ σζερεπε βιζονψοσ µρτκιγ µεγηατ〈ροζζα α ϖονζατοκ σζ⌠φαϕ〈τ. 

 

          Αµικορ αζτ µονδϕυκ, ηογψ εγψ ιγνεκ ϖονζαται ϖαννακ, τυλαϕδονκππεν αζτ ισ 

κιφεϕεζσρε ϕυττατϕυκ, ηογψ αζ αδοττ ιγτ ταρταλµαζ⌠ µονδατ ηι〈νψοσ, ϖαγψισ γραµµατικαιλαγ 

ηελψτελεν α ϖονζατοκ νλκλ. Α µονδατβαν µεγϕελεν! ϖονζατοκνακ µινδ µεννψισγιλεγ, 

µινδ µιν!σγιλεγ µεγ κελλ φελελνικ α ργενσ 〈λταλ ελ!ρτ κϖετελµνψεκνεκ. Αρρ⌠λ, ηογψ 

αζ αδοττ ργενσ µελλεττ α µεγφελελ!, µινδεν σζεµποντοτ κιελγτ! ϖονζατοκ σζερεπελϕενεκ 

αζ  ν. τητα κριτριυµ γονδοσκοδικ, αµικορισ ελ!ρϕα, ηογψ εγψφελ!λ α ργενσ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ δετερµιν〈λτ σσζεσ τητα σζερεπετ κι κελλ οσζτανι αζ αρρα αλκαλµασ 

ρεφερενχι〈λισ νψελϖι εγψσγεκνεκ, µ〈σφελ!λ πεδιγ µινδεν τητα σζερεπετ ιγνψλ! νψελϖι 

εγψσγνεκ µεγ κελλ καπνια α µεγφελελ! τητα σζερεπετ.  

 

          Α ργενσεκ ϕελεντσε αζ εγψεσ αργυµεντυµποζχι⌠κηοζ µεγηατ〈ροζοττ σζεµαντικαι 

κορλ〈τοκατ ισ τ〈ρστ, µιντεγψ µεγϖ〈λογατϖα εζ〈λταλ α ϖονζαταιτ. Εββεν αζ ρτελεµβεν α 

ργενσ βεηατ〈ρολϕα ϖονζαταινακ σζεµαντικαι ϕεγψειτ, ϖαγψισ σζεµαντικαι σζελεκχι⌠τ 
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γψακορολ α ϖονζατοκρα. Α ϖονζατ ϕελεντσκρνεκ κορλ〈τοζ〈σα α ργενσ ρσζρ!λ αζρτ 

σζκσγεσ, ηογψ σζεµαντικαιλαγ ϕ⌠λ φορµ〈λτ, α ϖαλ⌠σ〈γβαν ισ λεηετσγεσ σζιτυ〈χι⌠τ 〈βρ〈ζολ⌠ 

µονδατοκ ϕϕϕενεκ λτρε. 

          Α σζεµαντικαιλαγ ϕ⌠λ φορµ〈λτ µονδατοκ λτρεϕττνεκ αλαπϖετ! φελττελε, ηογψ µινδεν 

εγψεσ αργυµεντυµηελψρε µεγφελελ!, α ργενσ ϕελεντσε 〈λταλ ελ!ρτ σζεµαντικαι ϕεγψεκκελ 

ρενδελκεζ! αργυµεντυµ κερλϕν. Α σζεµαντικαι σζελεκχι⌠νακ κσζνηετ!εν µινδεν εγψεσ 

αργυµεντυµηελψρε ολψαν αργυµεντυµ κερλ, αµελψ κιελγτι αζ αδοττ ηελλψελ σζεµβεν 

τ〈µασζτοττ σζεµαντικαι ελϖ〈ρ〈σοκατ. Α ργενσ χσακ ϖονζαταιρα (κζτκ αζ αλανψρα) γψακορολ 

σζεµαντικαι σζελεκχι⌠τ, α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κρα νεµ, ηισζεν α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠ σεµµιλψεν 

ϖονατκοζ〈σβαν νεµ φγγηετ α ργενστ!λ. 

 

          Αζ αργυµεντυµποζχι⌠ α µονδατ σζερκεζετνεκ αζον ηελψε, αµελψνεκ εγψ αδοττ 

ργενσ µεγηατ〈ροζοττ τητα−σζερεπετ αδ. 

 

          Αζ αργυµεντυµ ολψαν ϖονζατ, αµελψ ργενστ!λ τητα−σζερεπετ καπ. 

 

          Α ργενσεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα ν. ρεσ ηελψεκετ ταρταλµαζ, αµελψεκετ 

µεγηατ〈ροζοττ ϖονζατοκ φογλαλνακ ελ. Σζεµαντικαι αργυµεντυµοκνακ αζοκατ α 

ϖονζατοκατ, ϖαγψισ αζ 〈βρ〈ζολτ σζιτυ〈χι⌠ αζον σζερεπλ!ιτ νεϖεζζκ, αµελψεκνεκ ϕελενλττ α 

ργενσ ϕελεντσε κϖ〈νϕα µεγ (ϖαννακ ολψαν ϖονζατοκ ισ, αµελψεκ νεµ ϕελλνεκ 

σζεµαντικαι αργυµεντυµοτ, ιλψενεκ πλδ〈υλ. α φραζεολ⌠γιαι κιφεϕεζσεκβεν ελ!φορδυλ⌠ 

ϖονζατοκ).  

Λτεζικ κλσ! σ βελσ! σζεµαντικαι αργυµεντυµ. Α κλσ! σζεµαντικαι αργυµεντυµοκατ α 

ργενσ 〈λταλ µεγκϖετελτ ϖονζατοκ νεϖεζικ µεγ (πλ. αδ ϖκι, ϖµιτ, ϖκινεκ), µγ α βελσ! 

σζεµαντικαι αργυµεντυµοκ α ργενσ ϕελεντσβεν ργζτεττ κοµπονενσεκ, αµελψεκ 

εντιτ〈σοκρα ϖαγψ τνψ〈λλ〈σοκρα ϖονατκοζτατηατ⌠κ, δε σζιντακτικαιλαγ νεµ φεϕεζηετ!κ κι (πλ. 

βοροζγατ). 

 

          Α ρεφερενχι〈λισ κιφεϕεζσεκ ολψαν νψελϖι εγψσγεκ, 〈λταλ〈βαν φ!νεϖεκ ϖαγψ φ!νϖι 

σζερκεζετεκ / νοµιν〈λισ σζινταγµ〈κ, αµελψεκ εγψ δολγοτ ϖαγψ δολγοκατ νεϖεζνεκ µεγ. Α 
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νεµ ρεφερενχι〈λισ κιφεϕεζσεκετ εζεν τυλαϕδονσ〈γ ηι〈νψα ϕελλεµζι (πλ. φραζεολ⌠γιαι 

κιφεϕεζσεκ νϖσζ⌠ι ρσζε). 

 

 

 

 

 

3.3. Ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν  

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκνεκ µιντ ργενσεκνεκ α ϖιζσγ〈λατακορ α κϖετκεζ! κτ 

τνψβ!λ χλσζερ∀ κιινδυλνι: 

          1. α ργενσεκ τββ σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ νψελϖι εγψσγεκ ισ λεηετνεκ; 

          2. ργενσεκ σ ϖονζ κϖετκεζ! νγψ σζεµποντ αλαπϕ〈ν ϕελλεµεζηετ!κ: ρελ〈χι⌠σ ϕεγψ, 

ινηερενσ σζεµαντικαι ϕεγψ, σζιντακτικαι φυνκχι⌠ σ µορφοσζιντακτικαι ρεαλιζ〈χι⌠ (Βυδαι 

1998: 235).         Αζ ιγε µεννψισγι σ µιν!σγι ϖαλενχι〈ϕα νεµ αζονοσ αζ ιγει ργενσ 

σζιντακτικαι, ιλλετϖε σζεµαντικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈ϖαλ. ℑτφεδσεκ σ ηασονλ⌠σ〈γοκ αζονβαν 

φελλεληετ!κ α κτ µεγκζελτσι µ⌠δβαν. Πλδ〈υλ αζ ιγε µιν!σγι ϖαλενχι〈ϕα µαγ〈βα 

φογλαλϕα α σζεµαντικαι σζελεκχι⌠ φογαλµ〈τ, αµι τκπ. ναγψον κζελ 〈λλ α Ηελβιγ−φλε 

σζεµαντικαι ϖαλενχι〈ηοζ.          Σζεµλλετεσεν φεϕεζι κι εζεκνεκ α ηασονλ⌠σ〈γοκνακ αζ οκ〈τ 

α φγγ!σγι νψελϖταν µινιδρ〈µα ηασονλατα (Τεσνιρε 1988: 117). Εσζεριντ α µονδατ 

εγψφαϕτα µινιδρ〈µ〈ηοζ ηασονλτηατ⌠, αµελψνεκ ϖαν χσελεκµνψε σ ϖαννακ σζερεπλ!ι. Α 

δρ〈µ〈ηοζ ταρτοζνακ µγ α χσελεκµνψ κρλµνψει, αµελψεκ α δρ〈µα µεγσζ∀νσε νλκλ 

εληαγψηατ⌠κ. Α ηασονλατ αλαπϕ〈ν α µινιδρ〈µα χσελεκµνψτ α ϖαλενχιαηορδοζ⌠κ, ιλλετϖε 

ργενσεκ, α σζερεπλ!κετ α ϖαλενχιαπαρτνερεκ (ακτ〈νσοκ), ιλλετϖε ϖονζατοκ, α κρλµνψεκετ 

πεδιγ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ κπϖισελικ.          Α λεγτββ ϖαλενχιαελµλετ κλνβσγετ τεσζ α 

µονδατκονφιγυρ〈χι⌠ σ α µαγµονδατ κζττ (Βυδαι 1998: 241−242). Α µονδατκονφιγυρ〈χι⌠ 

αζ ιγτ σ α τ!λε φγγ! µονδατρσζεκετ, ϖαγψισ α κτελεζ! σ α φακυλτατϖ β!ϖτµνψεκ 

εγψττεστ ταρταλµαζζα. Α µαγµονδατοτ αζ ιγε σ α κτελεζ! β!ϖτµνψει αλκοτϕ〈κ.          Α 

µεννψισγι ϖαλενχια µεγηατ〈ροζ〈σ〈ν〈λ σζ〈µτ〈σβε λεηετ ϖεννι µινδ α κτελεζ!, µινδ α 

φακυλτατϖ β!ϖτµνψεκετ. Αµεννψιβεν χσακ α κτελεζ! β!ϖτµνψεκετ ϖεσσζκ  

φιγψελεµβε, µ⌠δ αζζαλ 〈λλ σσζεφγγσβεν, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 
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ϖονζατστρυκτρ〈ϕα εγψ βελσ! σ εγψ κλσ! ϖισζονψρενδσζερρε οσζτηατ⌠ φελ. Ελ!ββι α 

σζ⌠καπχσολατ κτ κοµπονενσνεκ, ϖαγψισ α ργενσκντ σζερεπλ! δεσζεµαντιζ〈λ⌠δοττ 

φυνκχι⌠ιγνεκ σ α σζερκεζετ σζεµαντικαι κζποντϕ〈τ αλκοτ⌠ ϖονζατ φορµ〈ϕ φ!νϖι 

κοµπονενσνεκ α ϖισζονψα. Υτ⌠ββι πεδιγ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετνεκ µιντ κοµπλεξ 

ργενσνεκ σ α µονδατβαν σζερεπλ! β!ϖτµνψεινεκ α ρενδσζερε. Ε ρενδσζερ 

ϕελλεγζετεσσγειτ αλαπϖετ!εν αζ ηατ〈ροζζα µεγ, ηογψ αζ εµλτεττ β!ϖτµνψεκ ναγψοββικ 

ρσζε α φ!νϖι κοµπονενσ σζεµαντικαι αργυµεντυµα, υγψανακκορ α φυνκχι⌠ιγκ ϖονζατα. 

 

3.3.1. Α φυνκχι⌠ιγε µιντ ργενσ 

 

         Α φυνκχι⌠ιγκ µιντ ργενσεκ � α σζεµαντικαιλαγ τελϕεσ ρτκ∀ ιγκηεζ ηασονλ⌠αν �  

αργυµεντυµποζχι⌠κκαλ ρενδελκεζνεκ, αµελψεκετ α κτελεζ! σ α φακυλτατϖ ϖονζατοκ 

τλτενεκ βε.  

          (α) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κοµπονενσει κζττ κιαλακυλτ καπχσολατ ϕελλεγβ!λ 

αδ⌠δ⌠αν α φυνκχι⌠ιγκ εγψικ κτελεζ! ϖονζατα µινδεν εσετβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

φ!νϖι κοµπονενσε. Εννεκ κϖετκεζτβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν εγψ σαϕ〈τσ〈γοσ 

φγγ!σγι ϖισζονψ ϕν λτρε, αµελψβεν α φυνκχι⌠ιγε α ργενσ σζερεπτ τλτι βε, α φ!νϖι 

κοµπονενσ πεδιγ α φυνκχι⌠ιγε κτελεζ! ϖονζατα.  

          Α φυνκχι⌠ιγκ αζονβαν νεµ τελϕεσ ρτκ∀ ργενσεκ, µιϖελ α φ!νϖι κοµπονενσ 

σζιντακτικαι φυνκχι⌠ιτ νεµ δετερµιν〈λϕ〈κ, χσυπ〈ν � αζ〈λταλ, ηογψ ελλ〈τϕ〈κ α σζ⌠καπχσολατοτ 

αζ ιγεισγ κατεγ⌠ρι〈ιϖαλ � λεηετ!ϖ τεσζικ, ηογψ α φ!νϖι κοµπονενσ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ρσζεκντ πρεδικατϖ φυνκχι⌠βαν σζερεπεληεσσεν α µονδατβαν. ςεγψκ πλδ〈υλ 

α σζεµαντικαιλαγ τελϕεσ ρτκ∀ ∗−&:30 ιγτ, αµελψ α κϖετκεζ! η〈ροµ αργυµεντυµ 

µεγλττ φελττελεζι: σζυβϕεκτυµ, οβϕεκτυµ, λοκαλιζ〈τορ: ≅−( ∗−&:)( ,&Β&−2( ∗ 29?−(35. 

Εζζελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενσεκντ σζερεπλ! 

δεσζεµαντιζ〈λ⌠δοττ ∗−&:30 ιγε χσακ φορµ〈λισαν τεκιντηετ! η〈ροµ αργυµεντυµποζχι⌠ϖαλ 

ρενδελκεζ! ργενσνεκ, µιϖελ αζ οβϕεκτυµ ποζχι⌠ϕ〈τ ελεϖε ελφογλαλϕα α φ!νϖι κοµπονενσ. 

Α φ!νϖι κοµπονενσσελ ϖαλ⌠ καπχσολατ υγψανακκορ αλαπϖετ! φελττελε α φυνκχι⌠ιγε 

ηασζν〈λατ〈νακ, ηισζεν α φυνκχι⌠ιγε χσακ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ρσζεκντ, α φ!νϖι 

κοµπονενσσελ εγψττ κπεσ α µονδατβαν σζιντακτικαι φυνκχι⌠ βετλτσρε. Πλδ〈υλ: ≅−( 

∗−&:)( 01?&−&−0Α ∗ 7,9&23. Κϖετκεζσκππεν αζ 01?&−&−0& 
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����������������π��������������������__________________________________

____________________________________ζσνεκ µεγφελελ!εν ργενσεκ νεµ χσακ ιγκ, ηανεµ µ〈σ 

σζ⌠φαϕοκηοζ ταρτοζ⌠ σζαϖακ σ σζ⌠καπχσολατοκ ισ λεηετνεκ. Εζ υτ⌠ββι µεγ〈λλαπτ〈σνακ αζρτ ϖαν ϕελεντ!σγε, 

µερτ α δολγοζατβαν ϖιζσγ〈λτ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µαγυκ ισ ργενσκντ σζερεπλ! σζ⌠καπχσολατοκ, σ µιντ 

ιλψενεκ ρενδελκεζνεκ α ργενσεκρε ϕελλεµζ! ισµρϖεκκελ. Υγψανακκορ ργενσεκ νεµχσακ µονδατοκβαν, 

ηανεµ α µονδατοκν〈λ κισεββ σζερκεζετι εγψσγεκβεν ισ ελ!φορδυλνακ, εζρτ α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ! στρυκτρ〈ϕ〈τ ισ ϕελλεµζι.         Ργενσεκεν τεη〈τ α νψελϖ αζον ελεµειτ ρτϕκ, 

αµελψεκ αζ !κετ ταρταλµαζ⌠ µονδατοκβαν βιζονψοσ σζ〈µ, µεγηατ〈ροζοττ σζεµαντικαι σ µορφοσζιντακτικαι 

τυλαϕδονσ〈γοκκαλ ρενδελκεζ! νψελϖι εγψσγ ϕελενλττ κϖετελικ µεγ, ιλλετϖε τεσζικ λεηετ!ϖ. Α 

γραµµατικαιλαγ ηελψεσνεκ µιν!στηετ! µονδατοκβαν ργενσεκ χσακ µεγηατ〈ροζοττ ϕελεντσκρβε ταρτοζ⌠ σ 

µεγηατ〈ροζοττ γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γοκκαλ φελρυη〈ζοττ ϖονζαταικκαλ φορδυλνακ ελ!.          

Α ϖονζατοκ σζ〈µ〈τ α ργενσεκ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ, αζονβαν α 

ργενσ���������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������οττ µονδατοκβαν, µεγηατ〈ροζοττ ργενσεκ 

µελλεττ ϖ〈λνακ ολψαν νψελϖι εγψσγεκκ, αµελψεκετ ϖονζατκντ λεηετ δεφινι〈λνι. Εββ!λ 

αδ⌠δ⌠αν α µονδατ ϖονζατρελ〈χι⌠ινακ φελτ〈ρ〈σα ελσ!δλεγεσεν α ργενσ ισµρϖεινεκ α 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ τεσζι σζκσγεσσ, σ χσακ εζτ κϖετ!εν κερληετ σορ α ϖονζατ 

σπεχιφικυµ〈νακ δεφινι〈λ〈σ〈ρα.          ℑλταλ〈νοσ µεγκζελτσβεν ϖονζατοκνακ νεϖεζζκ 

αζοκατ α νψελϖι εγψσγεκετ, αµελψεκνεκ ϕελενλττ εγψ αδοττ µονδατβαν ϖαγψ σζερκεζετβεν 

α ργενσ γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γαι κϖετελικ µεγ, ιλλετϖε τεσζικ λεηετ!ϖ. Α ϖονζατοκ 

µιντεγψ κιελγτικ α ργενσεκ κϖετελσειτ.          Αττ⌠λ φγγ!εν, ηογψ α ργενσ 

µεγκϖετελι, ϖαγψ χσακ λεηετ!ϖ τεσζι βιζονψοσ ϖονζατοκ µεγλττ α µονδατβαν, α 

ϖονζατοκ λεηετνεκ κτελεζ!εκ ϖαγψ φακυλτατϖακ. Αζ εληαγψηατ⌠σ〈γι πρ⌠β〈ϖαλ αζονοστοττ 

ϖονζατοκ νεµ φλττλενλ κτελεζ! ϖονζαται α ργενσκνεκ. Α φακυλτατϖ ϖονζατ ακκορ 

ϖ〈ληατ εληαγψηατατλανν〈, ηα ολψαν σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠ κερλ µελλ, αµελψ α ϖονζατ νλκλι 

µονδατβαν νεµ σζερεπεληετ. Τεη〈τ α κιζ〈ρ⌠λαγ εληαγψηατατλαν β!ϖτµνψεκετ ταρταλµαζ⌠ 
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µονδατβαν µινδεν ϖονζατ κτελεζ!, ηισζεν α φακυλτατϖ ϖονζατ ϕελενλτνεκ αζ α φελττελε, 

ηογψ εγψ βιζονψοσ σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠ ισ σζερεπελϕεν α µονδατβαν.          Α ϖονζατοκ φοντοσ 

ϕελλεµζ!ϕε, ηογψ µιλψεν ϖισζονψτ⌠ ελεµµελ (εσετ, ελ!λϕ〈ρ⌠, νϖυτ⌠ στβ.) καπχσολ⌠δνακ α 

ργενσηεζ. Α ϖισζονψτ⌠ ελεµ µιλψενσγτ α ργενσ ηατ〈ροζζα µεγ. Σζιντακτικαι 

φυνκχι⌠ϕυκατ τεκιντϖε α ϖονζατοκ νεµ εγψσγεσεκ; α µονδατβαν αλανψ, τ〈ργψ ϖαγψ ηατ〈ροζ⌠ 

σζερεπτ ισ βετλτηετικ. Κιϖτελεσεν α ϕελζ! ισ λεηετ 

����π�������������������������π��������������������
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���������������������������������������____________

____________Α ργενσεκ ϕελεντ!σ ρσζηεζ ελτρ! ϖονζατστρυκτρ〈κ ταρτοζηατνακ. Νεµ 

ριτκα αζ α ϕελενσγ, αµικορ υγψαναννακ α ργενσνεκ κλνβζ! µονδατοκβαν ελτρ∆ 

ϖονζατοκβ⌠λ 〈λλ⌠ �υδϖαρταρτ〈σα� ϖαν. Εββεν αζ εσετβεν αζ ελτρ∆ ϖονζατστρυκτρ〈κηοζ 

ελτρ! σζεµαντικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠κ τ〈ρσυλνακ, ϖαγψισ αζ ελτρ! στρυκτρ〈κ κλνβζ! 

ϕελεντσεκηεζ καπχσολ⌠δνακ (πλ: αδ − ϖκι ϖκινεκ ϖµιτ; αδ − ϖκι ϖκιηεζ ϖκιτ; αδ − ϖκι ϖµιρε).          

Α µονδατβαν α ργενσεκεν σ α ϖονζατοκον κϖλ ελ∆φορδυλ⌠ µονδατρσζεκετ σζαβαδ 

ηατ〈ροζ⌠κνακ νεϖεζζκ. Μιϖελ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ ϕελενλττ νεµ ϖαλαµελψ µονδατρσζ 

τυλαϕδονσ〈γαι τεσζικ σζκσγεσσ σ ϕελεντσκκελ ισ χσυπ〈ν µεννψισγιλεγ εγσζτικ κι α 

νλκλκ ισ τελϕεσ ρτκΕ µονδατοκ σζεµαντικαι ταρταλµ〈τ, α λεγτββ εσετβεν σζαβαδον 

εληαγψηατ⌠κ α µονδατβ⌠λ. Τεσνιρε δρ〈µαηασονλατα σζεριντ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ κπϖισελικ 

α µονδατβαν α κρλµνψεκετ, α δσζλετεκετ, αµελψεκ εληαγψ〈σα εσετν α δρ〈µα µγ 

δρ〈µα µαραδ, ιγαζ ϖεσζτ ρτκβ∆λ (Τεσνιρε 1988: 117). Ελλενβεν α τρτνστ ϕελεντ! 

ργενσ σ α σζερεπλ!κετ ϕελλ! ϖονζατοκ εληαγψ〈σα εσετν α δρ〈µα µεγσζ∀νικ δρ〈µα λεννι, 

ϖαγψισ α µονδατ µεγσζ∀νικ µονδατ λεννι.          Τεσνιρε ηασονλατα ϕ⌠λ ρζκελτετι, ηογψ α 

σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κατ α ϖονζατοκρα ϕελλεµζ∆ κτττσγ ηι〈νψα ϕελλεµζι, εζρτ 〈λταλ〈βαν 

σζαβαδον εληαγψηατ⌠κ α µονδατβ⌠λ. Εζ αζονβαν νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ 

β〈ρµικορ, β〈ρµιλψεν µονδατβαν, β〈ρµελψ ιγε εσετν σζαβαδον ελ∆φορδυληατνακ, ιλλετϖε 

εληαγψηατ⌠κ, ηανεµ χσυπ〈ν αρρα υταλ, ηογψ α ϖονζατοκτ⌠λ ελτρ!εν α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ νεµ 

κτ!δνεκ σζοροσαν εγψ µεγηατ〈ροζοττ νψελϖι εγψσγηεζ. Α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ ολψαν 

β∆ϖτµνψεκ, αµελψεκ εγψ νλκλκ ισ γραµµατικαιλαγ ηελψεσνεκ µιν!σλ! σζερκεζεττελ 



 93

αλκοτνακ µονδατοτ.         Α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κνακ ολψαν τυλαϕδονσ〈γαι ισ ϖαννακ, αµελψεκ α 

ϖονζατοκκαλ ροκοντϕ〈κ !κετ: α ϖονζατηοζ ηασονλ⌠αν α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠ ισ ϖισζονψφογαλοµ 

(∆οβοσ 1995). Εζρτ λεηετσγεσ αζ, ηογψ εγψ αδοττ νψελϖι εγψσγ εγψ µεγηατ〈ροζοττ 

µονδατβαν ϖονζατνακ µιν!σλ, µγ εγψ µ〈σικ µονδατβαν σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κντ σζερεπελ.          

Α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ 〈λταλ〈βαν α ργενσ σ α ϖονζαται 〈λταλ κιφεϕεζεττ χσελεκϖσ εγσζνεκ α 

κλσ! κρλµνψειτ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ, υταληατνακ αννακ ηελψρε, ιδεϕρε, οκ〈ρα χλϕ〈ρα στβ.           

Α β!ϖτµνψ α ϖονζατοκατ σ α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κατ 〈τφογ⌠ φλττεσ φογαλοµ. Α β∆ϖτµνψεκ 

κτ φ∆ χσοπορτϕα (ϖονζατοκ, σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κ) κζττι αλαπϖετ∆ κλνβσγ α ργενσηεζ ϖαλ⌠ 

ταρτοζ〈σ, ιλλετϖε αννακ ηι〈νψα.          Α σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ α ϖονζατοκ γραµµατικαι 

τυλαϕδονσ〈γαινακ λερ〈σα, α ϖονζατηελψεκ 
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������������������� α ϕελεντσ λεγκισεββ σσζετεϖ∆ι, αµελψεκνεκ σεγτσγϖελ 

(µεγλτκ ϖαγψ ηι〈νψυκ φελτ〈ρ〈σ〈ϖαλ) α ϕελεντσ λερηατ⌠, ιλλετϖε αµελψεκρε αζ εγψεσ 

ϕελεντσεκ φελβοντηατ⌠κ.          Α σζεµαντικαι στρυκτρα ϖαγψ σζεµαντικαι σζερκεζετ 

µινδαζον σζµ〈κνακ α ρενδσζερτ αλκοτ⌠ εγψττεσε, αµελψεκ εγψ αδοττ ϕελεντστ 

µεγηατ〈ροζνακ.           Α φογαλµι σζερεπεκ αζοκ α κονκρτ σζερεπεκ, αµελψεκκελ α ργενσ − 

ϕελεντσβ∆λ αδ⌠δ⌠αν − φελρυη〈ζζα αζ 〈λταλα ελ∆ρτ ϖονζατοκατ. Πλδ〈υλ αζ αδ ιγε 

ϕελεντσηεζ η〈ροµ φογαλµι 

σζερ���������������������������������������������
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_________________________________________________________________________

___________________________________________          Α ϖονζατοκ νεµ ρενδελκεζνεκ 

αννψιφλε κλνβζ! τυλαϕδονσ〈γγαλ, αη〈νψφλε ργενσ σ ϖονζατ ϖαν, ηανεµ µεγηατ〈ροζοττ, εγψ−εγψ οσζτ〈λψτ 

ϕελλεµζ∆ τιπικυσ ισµρϖεικ ϖαννακ. Εζ τεττε λεηετ∆ϖ αζον µονδαττανι 〈λταλ〈νοστ〈σοκ µεγττελτ, αµελψεκ 

εγψεσ ϖονζαττπυσοκρα ϖονατκοζνακ. Εγψ ιλψεν 〈λταλ〈νοστ〈σ ερεδµνψε α Τητα−σζερεπ ϖαγψ 

τεµατικυσ σζερεπ φογαλµα ισ, αµι τυλαϕδονκππεν νεµ µ〈σ, µιντ α κλνβζ! φογαλµι 
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σζερεπεκ εγψ−εγψ οσζτ〈λψ〈τ ϕελλεµζ∆ ϕεγψ. Α Τητα−σζερεπ ηατ〈σσαλ ϖαν α β∆ϖτµνψεκ 

κιφεϕεζσι λεηετ∆σγειρε. Α β∆ϖτµνψεκ γραµµατικαι τυλαϕδονσ〈γαιτ υγψανισ ναγψ 

µρτκβεν βεφολψ〈σολϕα αζ 〈λταλυκ βετλτττ φογαλµι σζερεπ. Αζοκατ α φογαλµι σζερεπεκετ, 

αµελψεκ α ϖονζατοκ ϖισελκεδστ αζονοσ µ⌠δον δετερµιν〈λϕ〈κ, υγψαναζον 〈λταλ〈νοσαββ 

σζερεπτπυσ κπϖισελ∆ινεκ τεκιντηετϕκ, σ εζεκετ αζ 〈λταλ〈νοσ σζερεπτπυσοκατ νεϖεζζκ 

τεµατικυσ σζερεπεκνεκ ϖαγψ τητα σζερεπεκνεκ. Αζ αζονοσ τεµατικυσ σζερεπ αλ〈 

χσοπορτοστηατ⌠ φογαλµι σζερεπεκετ κζσ ταρταλµι ϕεγψεκ ϕελλεµζικ, αµελψεκρ!λ αζ εγψεσ 

τεµατικυσ σζερεπεκ αζ ελνεϖεζσκετ (Αγενσ, Πατιενσ, Εξπεριενσ, Ινστρυµεντυµ στβ.) 

καπτ〈κ  (Κοµλ⌠σψ 1992: 359).          Α τεµατικυσ σζερεπεκ φελττελεζστ α ϖονζατοκ 

τυλαϕδονσ〈γαιβαν φελλεληετ! σζισζτεµατικυσ κλνβσγεκ ινδοκολϕ〈κ, σ εββ!λ αδ⌠δ⌠αν αζ 

εγψεσ τεµατικυσ σζερεπεκ λερ〈σαι εζεκνεκ α τυλαϕδονσ〈γοκνακ αζ σσζεσσγε. Α λερ〈στ αζ 

ηατ〈ροζζα µεγ, ηογψ αζ αδοττ τεµατικυσ σζερεπετ βετλτ∆ ϖονζατοκ µιλψεν ϖαλ⌠σ〈γβελι 

σσζεφγγσεκρε λεκπεζϖε λ〈ττατϕ〈κ α ργενσ ϕελεντστ.Α ργενσεκ µιντ αζ 〈λταλυκ 〈βρ〈ζολτ δρ〈µα 

χσελεκµνψνεκ ηορδοζ⌠ι σζτοσζτϕ〈κ α κλνβζ! σζερεπεκετ α ϖονζατοκ κζττ, αζαζ µεγηατ〈ροζζ〈κ α 

ϖονζατοκ τεµατικυσ σζερεπτ, ϖαγψισ α τεµατικυσ σζερεπετ α ϖονζατοκ α ργενσκτ!λ καπϕ〈κ.           

Α ϖονζατοκ τεµατικυσ σζερεπε βιζονψοσ µρτκιγ µεγηατ〈ροζζα α ϖονζατοκ σζ⌠φαϕ〈τ.          

Αµικορ αζτ µονδϕυκ, ηογψ εγψ ιγνεκ ϖονζαται ϖαννακ, τυλαϕδονκππεν αζτ ισ κιφεϕεζσρε 

ϕυττατϕυκ, ηογψ αζ αδοττ ιγτ ταρταλµαζ⌠ µονδατ ηι〈νψοσ, ϖαγψισ γραµµατικαιλαγ ηελψτελεν α 

ϖονζατοκ νλκλ. Α µονδατβαν µεγϕελεν! ϖονζατοκνακ µινδ µεννψισγιλεγ, µινδ 

µιν!σγιλεγ µεγ κελλ φελελνικ α ργενσ 〈λταλ ελ∆ρτ κϖετελµνψεκνεκ. Αρρ⌠λ, ηογψ αζ 

αδοττ ργενσ µελλεττ α µεγφελελ!, µινδεν σζεµποντοτ κιελγτ! ϖονζατοκ σζερεπελϕενεκ αζ  

ν. τητα κριτριυµ γονδοσκοδικ, αµικορισ ελ!ρϕα, ηογψ εγψφελ!λ α ργενσ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ δετερµιν〈λτ σσζεσ τητα σζερεπετ κι κελλ οσζτανι αζ αρρα αλκαλµασ 

ρεφερενχι〈λισ νψελϖι εγψσγεκνεκ, µ〈σφελ!λ πεδιγ µινδεν τητα σζερεπετ ιγνψλ! νψελϖι 

εγψσγνεκ µεγ κελλ καπνια α µεγφελελ! τητα 

σζε����π������������������������������������������
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��������������������������������������_________________

_______________________________________________________________________________________

____________________ γψακορολ α ϖονζατοκρα. Α ϖονζατ ϕελεντσκρνεκ κορλ〈τοζ〈σα α ργενσ ρσζρ!λ αζρτ 

σζκσγεσ, ηογψ σζεµαντικαιλαγ ϕ⌠λ φορµ〈λτ, α ϖαλ⌠σ〈γβαν ισ λεηετσγεσ σζιτυ〈χι⌠τ 〈βρ〈ζολ⌠ µονδατοκ ϕϕϕενεκ 

λτρε.          Α σζεµαντικαιλαγ ϕ⌠λ φορµ〈λτ µονδατοκ λτρεϕττνεκ αλαπϖετ! φελττελε, ηογψ µινδεν εγψεσ 
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αργυµεντυµηελψρε µεγφελελ!, α ργενσ ϕελεντσε 〈λταλ ελ!ρτ σζεµαντικαι ϕεγψεκκελ ρενδελκεζ! αργυµεντυµ 

κερλϕν. Α σζεµαντικαι σζελεκχι⌠νακ κσζνηετ!εν µινδεν εγψεσ αργυµεντυµηελψρε ολψαν αργυµεντυµ 

κερλ, αµελψ κιελγτι αζ αδοττ ηελλψελ σζεµβεν τ〈µασζτοττ σζεµαντικαι ελϖ〈ρ〈σοκατ. Α ργενσ χσακ 

ϖονζαταιρα (κζτκ αζ αλανψρα) γψακορολ σζεµαντικαι σζελεκχι⌠τ, α σζαβαδ ηατ〈ροζ⌠κρα νεµ, ηισζεν α σζαβαδ 

ηατ〈ροζ⌠ σεµµιλψεν ϖονατκοζ〈σβαν νεµ φγγηετ α ργενστ!λ.          Αζ αργυµεντυµποζχι⌠ α 

µονδατ σζερκεζετνεκ αζον ηελψε, αµελψνεκ εγψ αδοττ ργενσ µεγηατ〈ροζοττ τητα−σζερεπετ 

αδ.          Αζ αργυµεντυµ ολψαν ϖονζατ, αµελψ ργενστ!λ τητα−σζερεπετ καπ.          Α 

ργενσεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα ν. ρεσ ηελψεκετ ταρταλµαζ, αµελψεκετ µεγηατ〈ροζοττ 

ϖονζατοκ φογλαλνακ ελ. Σζεµαντικαι αργυµεντυµοκνακ αζοκατ α ϖονζατοκατ, ϖαγψισ αζ 

〈βρ〈ζολτ σζιτυ〈χι⌠ αζον σζερεπλ!ιτ νεϖεζζκ, αµελψεκνεκ ϕελενλττ α ργενσ ϕελεντσε 

κϖ〈νϕα µεγ (ϖαννακ ολψαν ϖονζατοκ ισ, αµελψεκ νεµ ϕελλνεκ σζεµαντικαι αργυµεντυµοτ, 

ιλψενεκ πλδ〈υλ. α φραζεολ⌠γιαι κιφεϕεζσεκβεν ελ!φορδυλ⌠ ϖονζατοκ). Λτεζικ κλσ! σ βελσ! 

σζεµαντικαι αργυµεντυµ. Α κλσ! σζεµαντικαι αργυµεντυµοκατ α ργενσ 〈λταλ µεγκϖετελτ 

ϖονζατοκ νεϖεζικ µεγ (πλ. αδ ϖκι, ϖµιτ, ϖκινεκ), µγ α βελσ∆ σζεµαντικαι αργυµεντυµοκ α 

ργενσ ϕελεντσβεν ργζτεττ κοµπονενσεκ, αµελψεκ εντιτ〈σοκρα ϖαγψ τνψ〈λλ〈σοκρα 

ϖονατκοζτατηατ⌠κ, δε σζιντακτικαιλαγ νεµ φεϕεζηετ∆κ κι (πλ. βοροζγατ).          Α ρεφερενχι〈λισ 

κιφεϕεζσεκ ολψαν νψελϖι εγψσγεκ, 〈λταλ〈βαν φ∆νεϖεκ ϖαγψ φ∆νϖι σζερκεζετεκ / νοµιν〈λισ 

σζινταγµ〈κ, αµελψεκ εγψ δολγοτ ϖαγψ δολγοκατ νεϖεζνεκ µεγ. Α νεµ ρεφερενχι〈λισ 

κιφεϕεζσεκετ εζεν τυλαϕδονσ〈γ ηι〈νψα ϕελλεµζι (πλ. φραζεολ⌠γιαι κιφεϕεζσεκ νϖσζ⌠ι 

ρσζε).3.3. Ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν          Α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκνεκ µιντ ργενσεκνεκ α ϖιζσγ〈λατακορ α κϖετκεζ! κτ τνψβ∆λ χλσζερΕ 

κιινδυλνι:          1. α ργενσεκ τββ σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ νψελϖι εγψσγεκ ισ λεηετνεκ;          2. 

ργενσεκ σ ϖονζατοκ νεµ χσακ α µονδατοκβαν, ηανεµ α µονδατοκν〈λ κισεββ               

σζερκεζετι εγψσγεκβεν, νεϖεζετεσεν α σζ⌠καπχσολατοκβαν ισ ελ!φορδυλνακ.          Α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκκελ καπχσολατβαν � ε κτ αξι⌠µ〈τ αλαπυλ ϖϖε � αζ αλ〈ββιακβαν 

µεγφογαλµαζοττ κρδσεκ µερλνεκ φελ:                   1.  Λεηετ−ε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

φ!νϖι κοµπονενσε α φυνκχι⌠ιγε σζεµαντικαι                ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈νακ εγψικ ρεσ 

ηελψτ βετλτ! αργυµεντυµ?         2.  ⊃ρτκεληετ∆−ε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ κτ κοµπον&3(. 

Α 753&6&:3∗0& ∗ 1(∗3,( σ α 753&6&:3∗0& ∗ Β5+5Φ&& σζ⌠σζερκεζετεκβεν αζ εµλτεττ 

ποζχι⌠τ ιδ!ηατ〈ροζ⌠κ τλτικ βε. Α µεγφελελ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µεγ!ρζικ εζεκετ αζ 

αργυµεντυµοκατ ισ: :9∗&,6(34/:9∗&,6034 753&6&:3∗0& ∗ 1(∗3,(, 

:9∗&,6(34/:9∗&,6034 753&6&:3∗0& ∗ Β5+5Φ&&. 
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         √σσζεγεζϖε αζ ελµονδοττακατ, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ! 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ νεµ µινδεν τυλαϕδονσ〈γα ϖεζετηετ! λε κζϖετλενλ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ  αλκοτ⌠ κτ κοµπονενσ ϖονζατκερετβ!λ. Κτσγκϖλ µινδκτ κοµπονενσ 

ηοζζ〈ϕ〈ρυλ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ! ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ α κιαλακτ〈σ〈ηοζ, αζονβαν 

εζ νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ! ϖονζατστρυκτρ〈ϕα µεγεγψεζικ α 

κτ κοµπονενσ ερεδετι, φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεν κϖλι ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ αζ 

∀σσζεγϖελ∀. Α κλνβσγεκ α σζεµαντικαι σ α σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ τερλετν 

εγψαρ〈ντ ϕελεντκεζνεκ. 

 

3.4. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  µιντ κοµπλεξ ργενσεκ  

 

         Αζ ελ!ζ!εκβεν µεγ〈λλαπτοττυκ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ νεµ τελϕεσ ρτκ∀ ργενσεκ σ 

εββ!λ αδ⌠δ⌠αν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκεν βελλι ργενσ − ϖονζατ ϖισζονψ νεµ µινδεν 

παραµτερε αλαπϕ〈ν εγψεζικ µεγ α σζεµαντικαιλαγ τελϕεσ ρτκ∀ ιγκ σ α ηοζζ〈ϕυκ ταρτοζ⌠ 

ϖονζατοκ κζττι ϖισζοννψαλ.  

         Α µονδατ ργενσνεκ σζερεπτ νεµ α φυνκχι⌠ιγε, ηανεµ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ τλτι 

βε, τεη〈τ αζ ιγει σ α φ!νϖι κοµπονενσ εγψττεσεν τεσζικ λεηετ!ϖ, ιλλετϖε κϖετελικ µεγ α 

µεγφελελ! ϖονζατοκ ϕελενλττ α µονδατβαν. Αζ ιλψεν, τββ σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ ργενσεκετ α 

κοµπλεξ ργενσεκ τερµινυσσαλ ϕελλϕκ. 

          Α φυνκχι⌠ιγκκελ µιντ νεµ τελϕεσ ρτκ∀ ργενσεκκελ ελλενττβεν, α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκρε µιντ κοµπλεξ ργενσεκρε µινδαζ ϕελλεµζ!, αµι 〈λταλ〈βαν α ργενσεκνεκ 

σαϕ〈τϕα. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  ρεσ ηελψεκετ νψιτνακ µαγυκ κρλ, αµελψεκετ α 

σζερκεζετ κτελεζ!, ιλλετϖε φακυλτατϖ ϖονζαται φογλαλνακ ελ, κιαλακτϖα εζ〈λταλ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ϖονζατκερεττ. Α ϖονζατκερετ κιαλακτ〈σ〈βαν α φυνκχι⌠ιγε σ α φ!νϖι κοµπονενσ 

εγψαρ〈ντ ρσζτ ϖ〈λλαλ. Πλδ〈υλ α φυνκχι⌠ιγε ϕελενλτε µιαττ α σζυβϕεκτυµ 〈λταλ〈βαν α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ κτελεζ! ϖονζατα. Α σζυβϕεκτυµ σζεµαντικαι ϕεγψειτ ιλλετ!εν αζονβαν 

αζτ κελλ µεγ〈λλαπτανυνκ, ηογψ αρρα ελσ!δλεγεσεν α φ!νϖι κοµπονενσ γψακορολ σζελεκχι⌠σ 

ηατ〈στ.  

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  ϖονζατκερετε τββ ολψαν β!ϖτµνψτ ταρταλµαζ, αµελψνεκ 

µινδ σζιντακτικαι, µινδ σζεµαντικαι ϕεγψειτ α φ!νϖι κοµπονενσ ηατ〈ροζζα µεγ. 

(Γ,&+?&3; 29−3,(Β(−+; 79+)&8(3 29−Η0:2(Ι00 ∗ +9∋9+ >9:5+(,:3∗(.) Υγψανεζ 
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ϕελλεµζι α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ λεγ〈λταλ〈νοσαββ φακυλτατϖ ϖονζατ〈τ, α µελλκνεϖετ ισ. 

(:9∗&,6034 3Α829& 7,&:357)&−0&, :9∗&,6034 )&>29& 7,&:357)&−0&) Εζεκβεν αζ 

εσετεκβεν α φυνκχι⌠ιγε αννψιβαν ηατ〈ροζζα µεγ α µελλκνϖ µορφολ⌠γιαι ϕελλεµζ!ιτ 

(εσεττ), αµεννψιβεν αζτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεν βελλ σαϕ〈τ φορµ〈λισ ϖονζατ〈νακ (φ!νϖι 

κοµπονενσ) ελ!ρϕα: 7,0?&−034 5:)9∗−9& 9:58+&−0&, 79+)&8(34 9ΒΑ1(3&)4−9?5 

7,&+/Α∗)&−0.. 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατκερετε νεµ ταρταλµαζζα α δεσζεµαντιζ〈χι⌠ φορρ〈σ〈υλ 

σζολγ〈λ⌠ τελϕεσ ρτκ∀ ιγε σσζεσ ϖονζατ〈τ. Εζζελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  

ϖονζατκερετβεν 〈λταλ〈βαν µεγταλ〈ληατ⌠κ αζοκ α ϖονζατοκ, αµελψεκκελ α φ!νϖ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκεν κϖλ, εγψβ σζαβαδ καπχσολαταιβαν ισ ρενδελκεζικ. Πλδ〈υλ:  

 

−(+19, 1( 0:79)−&−0&? 7,0>9∗9,9∗, 1( ?&:3(?0 )0Φ&−0Α :∗9Β9+;, 1( ,(::)&+9∗(−0&? 

+&), 1( :9Β).+&−0&? 1(29−−9:30, 1( :9Β).+&−0&? 29−:3035Ι00; 

9:5Φ&:3∗)Α34 −(+19, 1( 0:79)−&−0&? 7,0>9∗9,9∗, 1( ?&:3(?0 )0Φ&−0Α :∗9Β9+;, 1( 

,(::)&+9∗(−0&? +&), 1( :9Β).+&−0&? 1(29−−9:30, 1( :9Β).+&−0&? 29−:3035Ι00. 

 

          Αζ ισ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈βαν νεµ χσακ α φ!νεϖεκ 

ερεδετι σζεµαντικαι αργυµεντυµαιτ !ρζικ µεγ, ηανεµ αζοκ µορφολ⌠γιαι κιφεϕεζσνεκ α 

µ⌠δϕαιτ ισ. Πλδ〈υλ: :3,(∋ −(2(1(−0Α � 0:7;3;∗(34/0:7;3(34 :3,(∋ −(2(1(−0Α; 

:3,(∋ 1( 801−4 � 0:7;3;∗(34/0:7;3(34 :3,(∋ 1( 801−4; :3,(∋ 7&,&+ −(2(1(−0&? 

� 0:7;3;∗(34/0:7;3(34 :3,(∋ 7&,&+ −(2(1(−0&?. 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  σζεµαντικαι αργυµεντυµαινακ µορφολ⌠γιαι κιφεϕεζ!δσε 

α ϖονζατοκβαν βιζονψοσ µρτκιγ µοτιϖ〈λτ, αζονβαν εζ α µοτιϖ〈χι⌠ νεµ αβσζολυτιζ〈ληατ⌠. 

Πλδ〈υλ: 7,901∗9+034/7,901∗&:30 (−()01 2,9∗0, 7,901∗9+034/7,901∗&:30 (−()01 −( 

>&?9>)9Β0−. 

 

3.5. Αζ εγψσζερ∀ σ α κοµπλεξ ργενσεκ ϖονζατστρυκτρ〈ι 

 

          Αζ αλ〈ββιακβαν αζ εγψµ〈σσαλ σζινονιµ εγψσζερ∀ σ κοµπλεξ ργενσεκ 

ϖονζατστρυκτρ〈ιτ ηασονλτϕυκ σσζε. Αζ εγψσζερ∀ ιγει ργενσεκ σ α κοµπλεξ ργενσεκ 
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σζερεπτ βετλτ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατστρυκτρ〈ιβαν ηασονλ⌠σ〈γοκ σ ελτρσεκ 

εγψαρ〈ντ φελλεληετ!κ. 

Σζινονιµ νψελϖι ελεµεκ ϖιζσγ〈λατ〈ρ⌠λ λϖν σζ⌠, α ηασονλ⌠σ〈γοκ α σζεµαντικαι 

ρεπρεζεντ〈χι⌠ τερλετν α λεγσζεµβετ∀ν!ββεκ. Μιϖελ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι 

κοµπονενσε 〈λταλ〈βαν ολψαν δεϖερβ〈λισ φ!νϖ, αµελψ ερεδεττ τεκιντϖε α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγϖελ 〈λλ καπχσολατβαν, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι 

κοµπονενσνεκ σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγνεκ α σζεµαντικαι σζερκεζετε 

σοκ αζονοσ σζµ〈τ ταρταλµαζ. Α ναγψσζ〈µβαν ϕελενλεϖ! αζονοσ σζµ〈κ ηατ〈σσαλ ϖαννακ α 

ργενσεκ 〈λταλ γψακορολτ σζεµαντικαι σζελεκχι⌠σ φολψαµατοκρα, ϖαγψισ αζ εγψεσ 

αργυµεντυµποζχι⌠κηοζ τ〈ρστοττ σζεµαντικαι κορλ〈τοκρα. Εζεν κορλ〈τοζ〈σοκ ναγψρσζτ 

µεγεγψεζνεκ, αµιτ αζ εγψσζερ∀ ιγει σ α κοµπλεξ ργενσεκ µελλεττ φελλπ! αζονοσ 

σζεµαντικαι αργυµεντυµοκ βιζονψτανακ:  

∗)0Α34/79∗)0Α34 −( ϑ&)9∗&2(, −( :9Β;30Α, −( 9Β:3(−9∗25, −( ,(1∗030&, −(   

∗1>Α+;, −( 93−96&−0&, −( :5+4Β5, −( 2(ϑ&:3∗9, −( :5+, −( −&:9∗&,6&−−9)&3−0∋;  

92(1;∗(34/92(1(34 ∗)0Α−0& −( ϑ&)9∗&2(, −( :9Β;30Α, −( 9Β:3(−9∗25, −( 

,(1∗030&, −( ∗1>Α+;, −( 93−96&−0&, −( :5+4Β5, −( 2(ϑ&:3∗9, −( :5+, −( 

−&:9∗&,6&−−9)&3−0∋.  

          Αζ ιγκ σ α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατστρυκτρ〈ιβαν σζερεπλ! 

ϖονζατοκ µορφολ⌠γιαι κιφεϕεζσε λεηετ αζονοσ ϖαγψ ελτρ!. Α κϖετκεζ! πλδ〈κβαν αζ ιγε σ 

α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζεµαντικαι αργυµεντυµα σ αννακ κιφεϕεζσε µεγεγψεζικ: 

 

(α) αζ ιγε σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατα τ〈ργψεσετβεν 〈λλ:  

(−()010,9∗(34 1(29−;  �  79+∗&,>(34 (−()015 1(29−;, 1(Φ0Φ(34 ,&Β&−2( �  Β,(34 

,&Β&−2( 79+ 1(Φ035,  7,9∗&,Α34 ,(Β935 � 79+∗&,>(34 7,9∗&,2& ,(Β935, 0:79)−Α34   

1(+5?(−−9& � 7,0∗9+034 1(+5?(−−9& ∗ 0:79)−&−0& στβ. 

 

(β) αζ ιγε σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατα: ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ + τ〈ργψεσετ:  

∗)0Α34 −(  629)5 � 0?&34 ∗)0Α−0& −( 629)5, 52(1;∗(34 −( −&+9:3(320 � +&)(34 

52(1(−0& −( −&+9:3(320, −(+&Α34:Α −( )5ϑ65. 801−4 � 703(34 −(+&8+5 −( )5ϑ65. 

801−4, 93∗&ϑ(34 1( ∗9:703(−0& ,&Β&−2( � −&:30  93∗&3:3∗&−−9:34 1( ∗9:703(−0& 

,&Β&−2( στβ. 
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(χ) αζ ιγε σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατα ρσζεσηατ〈ροζ⌠σ εσετβεν 〈λλ:  

93∗&Α(34  +,5>5 � +(∗(34 93∗&3 +,5>5, 79?9>(34 ).+Α? � 92(1;∗(34 79?9Φ4 

).+Α?, 5:357(34 +,514Α? � +&)(34 5:35725 +,514Α? στβ. 

 

(δ) αζ ιγε σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατα: ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ + εσζκζηατ〈ροζ⌠σ εσετ:  

29−3(230,9∗(34 : 5ϑ&−;? � 0?&34 29−3(23 : 5ϑ&−;?, +,58034 :  :9:&+Α?0 �  

∗&:30 +,58Β5 : :9:&+Α?0, ,(1>9∗(,0∗(34 : (+∗92(39? � ∗&:30  ,(1>9∗9, :  

(+∗92(39?, 7,9>5)0∗(34:Α : ∗−529? � :9∗&,6(34 7,9>5)25 :  ∗−529? στβ. 

 

(ε) αζ ιγε σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατα: ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ + ελ!λϕ〈ρ⌠σ εσετ: 

 960Β(34:Α ∗  ,(:ϑ&3(∋ � +&)(34 960Β25 ∗ ,(:ϑ&3(∋, −58+(34:Α ∗ +&−4>(∋ � 0?&34 

−58+5  ∗ +&−4>(∋, ,(:70:;∗(34:Α ∗ 79)5ϑ&−00 70:4?( � +(∗(34 ,(:70:25 ∗ 79)5ϑ&−00 

70:4?(, ,(:79,Α8(34:Α 9Β 93/&1+& � 93+(∗(34 ,(:79,Α8&−0& 9Β 93/&1+&,  

Β&:&+9∗(34 9 +&)& � ∗&:30 Β&:&+5 9 +&)&, +9−9:034 9Β 039>(∋ � +&)(34 +9−&:&−0& 9Β 

039>(∋, 1(Β93034:Α 9 ,9+03&)Α∋ � Β,(34 −( :&ΒΑ 1(Β935 9 ,9+03&)Α∋ στβ. 

 

          ςαννακ ολψαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, αµελψεκ νεµ υγψανολψαν εσετετ αδνακ 

ϖονζαταικνακ, µιντ α σζινονιµ εγψσζερ∀ ργενσεκ. Ιλψενκορ αζ ελτρ! σζιντακτικαι 

ρεπρεζεντ〈χι⌠ µιαττ α µεγεγψεζ! αργυµεντυµποζχι⌠κατ ελτρ! µορφολ⌠γιαι 

τυλαϕδονσ〈γοκκαλ ρενδελκεζ! ϖονζατοκ τλτικ βε: 

 

(α) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν βιρτοκοσ εσετ 

〈λλ:  

,&?9−30,9∗(34 ?(60−5 � 7,901∗9+034 ,&?9−3 ?(60−;, )&ϑ034  Β9)4−9>9 � ∗&:30 

)&ϑ&−0& Β9)4−9>9, 1(70:;∗(34 792(1(3&)0 � +&)(34 1(70:4 792(1(3&)&Χ, 7&,&∗9+034 

?(3&,0(); +&)( � +&)(34 7&,&∗9+ ?(3&,0()9∗  +&)(, 2970,9∗(34 ?9+&)4 � +&)(34 

2970. ?9+&)0 στβ. 

 

(β) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν 

ρσζεσηατ〈ροζ⌠σ εσετ 〈λλ:  
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9Β/Α:−Α34 79:35792 � +(∗(34 9Β/Α:−&−0& 79:35725, ,(+9∗(34  ,9+03&)&Χ � 

7,0−9:034 ,(+9:34 ,9+03&)Α?, 7,&+79ϑ03(34 79Κ10. � 93+(∗(34 7,&+79ϑ3&−0& 

79Κ100, 5+(,Α34 7,930∗−02( � −(−9:034 5+(, 7,930∗−025 στβ. 

 

(χ) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ + 

τ〈ργψεσετ 〈λλ:  

1(7,&Φ(34 9∋935 � −()9>(34 1(7,&3 −( 9∋935, 79+91,&∗(34 7,0Α3&)Α � 0?&34 

79+91,&−0& −( 7,0Α3&)Α, Β&:7929034 92,58(.Φ0∋ � −(∗9+034 Β&:7929Χ:3∗9 −( 

92,58(.Φ0∋, 01?&−Α34 1(29− � ∗−9:034 01?&−&−0& ∗ 1(29− στβ. 

 

(δ) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ + 

ρσζεσηατ〈ροζ⌠σ εσετ 〈λλ:  

).Β034 ?51;25 � 703(34 ).Β9∗4 2 ?51;2&, 7,9:034 (+∗92(3( � 9Β,(Φ(34:Α : 

7,9:4Β9Χ 2 (+∗92(35 στβ. 

 

(ε) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ + 

ελ!λϕ〈ρ⌠σ εσετ 〈λλ:  

1(3,5+−Α34 801−4 Β)0120∋ � :91+(∗(34 1(3,5+−&−0Α ∗  801−0 Β)0120∋, ∗9)−9∗(34 

.−965 � ∗;1;∗(34 ∗9)−&−0& ∗ .−96& στβ. 

 

          Α ϖονζατοκ φοντοσ ϕελλεµζ!ϕε, ηογψ µιλψεν ϖισζονψτ⌠ελεµµελ, ϕελεν εσετβεν 

ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ϖαλ καπχσολ⌠δνακ α ργενσηεζ. Αζ ελ!ζ! πλδ〈κ ιγαζολτ〈κ, ηογψ ϖαννακ ολψαν 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, αµελψεκ ελ!λϕ〈ρ⌠σ ϖονζατα αζονοσ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ 

σζινονιµ ιγε ϖονζατ〈ϖαλ (5ϑ(:3∗9∗(34 ∗ 7,&:357)&−00 � 7,0−0?(34 5ϑ(:30& ∗ 

7,&:357)&−00). ςαννακ αζονβαν ολψαν σζινονιµαπ〈ροκ ισ, αµελψεκβεν α κοµπλεξ ργενσ 

σ αζ εγψσζερ∀ ργενσ ελτρ! ϖισζονψτ⌠ ελεµ µεγλττ ρϕα ελ! ϖονζατα σζ〈µ〈ρα. Εννεκ 

κϖετκεζτβεν α ϖονζατοκ εσετει ελτρ!εκ λεηετνεκ: 

 

(α) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν �ιν� + τ〈ργψεσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν �χ� + 

ρσζεσηατ〈ροζ⌠σ εσετ 〈λλ:  

1)034:Α −( ,9+:3∗&−−029∗ � 0:7;3;∗(34 1)9:34 2 ,9+:3∗&−−02(? στβ., 
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(β) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν �Ξα� + βιρτοκοσ εσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν 

�χ� + ρσζεσηατ〈ροζ⌠σ εσετ 〈λλ:  

3,&Β9∗(34 93 −(: � 7,&+/Α∗)Α34  3,&Β9∗(−0Α 2 −(? στβ., 

 

(χ) αζ ιγε ϖονζατκερετβεν �ινε� + εσζκζηατ〈ροζ⌠σ εσετ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

ϖονζατκερετβεν �Ζ� + εσζκζηατ〈ροζ⌠σ εσετ 〈λλ:  

79653034 −(+ +,514Α?0 �  :;>,(34 65325 : +,514Α?0 στβ. 

 

          Γψακορι αζ α ϕελενσγ, αµικορ αζ ιγει ργενσ νεµ ρ ελ! σεµµιφλε ϖισζονψτ⌠ ελεµετ, 

α κοµπλεξ ργενσ ελλενβεν µεγηατ〈ροζζα, ηογψ µιλψεν ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ 〈λλϕον µελλεττε. Ιλψενκορ 

αζ ιγε ϖονζατκερετβεν φγγ! εσετβεν 〈λλ⌠ φ!νϖ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν 

ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ + φγγ! εσετβεν 〈λλ⌠ φ!νϖ σζερεπελ: ∗91?5Φ(34:Α Β&:79,Α+29? � Β;34 ∗ 

∗91?5Φ&−00 93 Β&:79,Α+2(;  ∗9:39,>(34:Α 7&−0&? � Β;34 ∗ ∗9:39,>& 93 7&−0Α; 

:9ϑ5∗:3∗9∗(34 >9,. � 0?&34 :9ϑ5∗:3∗0& 2 >9,.;  53&6034:Α 01∗&:30&? � −(Χ30 

53&6&−0& ∗ 01∗&:300 στβ. 

          Κεϖεσεββ αζον σζινονιµαπ〈ροκ σζ〈µα, αµελψεκβεν αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετε 

ταρταλµαζ ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ϖαλ 〈λλ⌠ ϖονζατοτ, σ εζζελ σζεµβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετνεκ 

ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ νλκλι α ϖονζατα: 01∗0−Α34:Α 7&,&+ +,514Α?0 � 7,0−9:034 01∗0−&−0& 

+,514Α? στβ. 

          Αζ εγψµ〈σσαλ σζινονιµ ϖισζονψβαν 〈λλ⌠ εγψσζερ∀ σ κοµπλεξ ργενσεκ 

ϖονζατκερετει εγψαρ〈ντ ταρταλµαζνακ βετλτενδ! σ βετλτηετ! ρεσ ηελψεκετ. Κλνβσγεκ 

ταπασζταληατ⌠κ αζονβαν αββαν α τεκιντετβεν, ηογψ εγψ αδοττ αργυµεντυµποζχι⌠ αζ ιγει 

ργενσ ϖονζατκερετβεν κτελεζ!εν βετλτενδ!, µγ α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

ϖονζατκερετβ!λ ε ποζχι⌠ ακ〈ρ ηι〈νψοζηατ ισ, αϖαγψ βετλτσε φακυλτατϖ λεηετ: 

−58+(34:Α ∗ ϑ&?−−. � Β;34 ∗ −58+&;  ,0:29∗(34 ϑ&?−−. � 79Χ30 −( ,0:2; 

1(+5?(34:Α 9 ϑ&?−−. � ∗7(:34 ∗ 1(+5?ϑ0∗9:34. 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εζεν τυλαϕδονσ〈γυκ κϖετκεζτβεν λεηετ!σγετ νψϕτανακ 

αζ ιγει ϖονζατοκτ⌠λ ϖαλ⌠ ελϖονατκοζτατ〈σρα σ εζ〈λταλ αρρα ισ, ηογψ α χσελεκϖσ κερλϕν α 

φιγψελεµ κζποντϕ〈βα. Α Λ 79:39Α−−9 3,&∗980):Α σ α Λ 79:39Α−−9 −(∋9+0):Α ∗ 

3,&∗9>& µονδατοκ ϖονζατκερετεινεκ σσζεηασονλτ⌠ ελεµζσβ!λ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ αζ 
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ελσ! σζερκεζετ νεµ τεσζ ελεγετ α τητα κριτριυµ 〈λταλ µεγηατ〈ροζοττ φελττελεκνεκ, µιϖελ α 

µονδατβαν νεµ σζερεπελ ολψαν ρεφερενχι〈λισ εγψσγ, αµελψ α ργενσ σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ δετερµιν〈λτ τεµατικυσ σζερεπ ελφογαδ〈σ〈ρα αλκαλµασ λεννε. Α µονδατ 

υγψανισ νεµ ταρταλµαζζα α  3,&∗98034:Α ιγε κτελεζ! ϖονζατ〈τ (9 29??, 9 ϑ&??), 

κϖετκεζσκππεν α σζερκεζετ ηι〈νψοσ, γραµµατικαιλαγ ηελψτελεν. Εζζελ σζεµβεν α 

µ〈σοδικ µονδατ (Λ 79:39Α−−9 −(∋9+0):Α ∗ 3,&∗9>&.) σζερκεζετε γραµµατικαιλαγ τελϕεσ. 

Ιγαζ υγψαν, ηογψ α −(∋9+0):Α ∗ 3,&∗9>& φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετε ισ ταρταλµαζζα 

αζ 9 29??, 9 ϑ&?? 〈λταλ κιφεϕεζεττ ϖονζατοτ, 〈µ εζ α ϖονζατ φακυλτατϖ. ⊃ππεν εµιαττ, ϖαγψισ 

α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατ〈νακ φακυλτατϖ ϕελλεγε µιαττ ϖ〈λικ λεηετ!ϖ, ηογψ α φιγψελεµ 

� αζ οβϕεκτυµ µεγνεϖεζσνεκ ηι〈νψ〈βαν � κιζ〈ρ⌠λαγοσαν α χσελεκϖσρε σσζποντοσυλϕον. 

 

          Αζ ελµονδοττακ αλαπϕ〈ν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ κτελεζ!, 

ιλλετϖε φακυλτατϖ ϖονζαταιρα ϖονατκοζ⌠ τρϖνψσζερ∀σγεκ α κϖετκεζ!κβεν σσζεγεζηετ!κ: 

1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ρεδυκ〈λϕ〈κ α σζινονιµ ιγκ κτελεζ! ϖονζαταιτ. 

2. Βιζονψοσ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατκερετει εγψ〈λταλ〈ν νεµ ταρταλµαζζ〈κ 

αζοκατ αζ αργυµεντυµποζχι⌠κατ, αµελψεκ βετλτσε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ 

σζινονιµ ιγει ργενσ εσετβεν κτελεζ!. 

3. Αζ ιγει ργενσ κτελεζ! ϖονζατ〈τ α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

ϖονζατκερετβεν φακυλτατϖ ϖονζατ ϖ〈λτϕα φλ. 

4. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατκερετε � αζ〈λταλ, ηογψ κιαλακτ〈σ〈βαν α 

φυνκχι⌠ιγε σ α φ!νϖι κοµπονενσ ισ ρσζτ ϖ〈λλαλ � µγισ τββ, ελσ!σορβαν 

φακυλτατϖαν βετλτηετ! αργυµεντυµ ποζχι⌠τ ταρταλµαζ, µιντ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε ϖονζατκερετε.  
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4. Α ϕογι σζακνψελϖ σ α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ 

 

         Α νψελϖ σ α ϕογ κζττ φελλεληετ! 〈λταλ〈νοσ σσζεφγγσεκ µεγηατ〈ροζοττ 

ασπεκτυσαινακ, ϖαλαµιντ α ϕογι σζακνψελϖ βιζονψοσ ισµρϖεινεκ α τ〈ργψαλ〈σα αζρτ 

σζκσγεσ, µερτ  

(1) α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκρε ϖονατκοζ⌠ µεγ〈λλαπτ〈σοκ σζεµλλτετσρε σ ινδοκολ〈σ〈ρα 

α ϕογι σζακνψελϖ µεγηατ〈ροζοττ τερλετειρ!λ σζ〈ρµαζ⌠ πλδαµονδατοκ σζολγ〈λνακ,  

(2) α ϕογι σζακνψελϖ, ϖαλαµιντ α ϕογι σζακνψελϖβεν ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

ϖιζσγ〈λατα ολψαν τνψεκρε ενγεδεττ κϖετκεζτετνι, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

λνψεγι τυλαϕδονσ〈γαινακ α φελτ〈ρ〈σ〈ηοζ ϕ〈ρυλτακ ηοζζ〈.  

 

4.1. Α νψελϖ σ α ϕογ καπχσολατ〈ρ⌠λ 

 

         Α νψελϖ σ α ϕογ κζττ ρενδκϖλ σζοροσ αζ σσζεφγγσ (Σζαβ⌠ 2001: 31−104), 

σζοροσαββ, µιντ αζτ 〈λταλ〈βαν τυδατοστϕυκ. Υγψανισ α νψελϖετ α ϕογι γονδολκοδ〈σ, σ!τ α ϕογ 

λτφελττελεκντ φογηατϕυκ φελ. Α νψελϖ α ϕογ λεττερε, κζεγε, αββαν σ 〈λταλα λτεζικ 

(Καρχσαψ 1981: 326).  

         Α ϕογι ταρταλοµ κιζ〈ρ⌠λαγοσαν α ϕογι φογαλοµ κονκρτ νψελϖι αλακϕ〈βαν ϖ〈λικ 

κζληετ!ϖ σ εζ〈λταλ ηατ〈λψοσυλ⌠ϖ〈. Κϖετκεζσκππεν α ϕογι φογαλοµ, α ϕογι νορµα 

εγψρσζτ α ϕογ τερλετηεζ, µ〈σρσζτ πεδιγ α νψελϖ τερλετηεζ καπχσολ⌠δικ (Ολιϖεχρονα 

2000: 153−185, Σζαβ⌠ 2000β: 1−47). 

         Α ϕογι νορµα χσακισ νψελϖι φορµ〈βαν ϕυτηατ κιφεϕεζσρε. Ερρε αζ αξι⌠µ〈ρα ϖεζετηετ! 

ϖισσζα α νψελϖ σ α ϕογ κζττι οντολ⌠γιαι σ λογικαι καπχσολατ σζ〈µοσ ισµρϖε. 

         (α) Α ϕογ σ α νψελϖ καπχσολατ〈τ α ταρταλοµ σ α φορµα ϖισζονψ〈βαν λεηετ 

µεγραγαδνι. Εββεν α ϖισζονψβαν α ϕογι γονδολατ µαγα α ταρταλοµ, αµελψ α ϕογνακ µιντ 

τ〈ρσαδαλµι τυδατφορµ〈νακ α ρσζε. Εζεν ϖισζονψ µ〈σικ ελεµε α ταρταλοµ οβϕεκτιϖ〈χι⌠ϕ〈τ 

ϕελεντ! φορµαι ολδαλ. Α ϕογνακ ολψαν φορµ〈ρα ϖαν σζκσγε, αµελψ α ταρταλµατ αδεκϖ〈ταν, α 

νορµατιϖιτ〈σ κϖετελµνψειϖελ σσζηανγβαν κπεσ κιφεϕεζσρε ϕυττατνι. Εζ α φορµα � µικντ 

αζ εµβερι γονδολατοκ ϕελεντ!σ ρσζνλ, γψ α ϕογι γονδολατν〈λ ισ � α νψελϖ. 
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         (β) Α νψελϖι φορµα εγψαρ〈ντ αλκαλµασ α ϕογι γονδολατ 〈λταλ〈νοσ σ εγψεδι 

ταρταλµ〈νακ ηορδοζ〈σ〈ρα. Μινδκτ εσετβεν αζονοσ α ϕογι γονδολατ σ αζονοσ φορµ〈βαν, τι. 

νψελϖι φορµ〈βαν ϕυτ κιφεϕεζσρε. Υγψανακκορ ελτρ! α ϕογι ταρταλοµ. Α ϕογαλκοτ⌠ α ϕογι 

γονδολατοτ 〈λταλ〈νοσσ〈γ〈βαν ραγαδϕα µεγ σ φεϕεζι κι. Α ϕογι γονδολατ α ϕογαλκαλµαζ〈σ 

σορ〈ν εγψεδιϖ ϖ〈λικ, α ϕογι ταρταλοµ α κονκρτ εσετ λεσζ, ποντοσαββαν εγψ τρτνσ ϕογιλαγ 

ρελεϖ〈νσ ρσζε. Α ϕογι γονδολατ εζεν κτ ταρταλµι µεγνψιλϖ〈νυλ〈σα κζττ α νψελϖ τερεµτ 

καπχσολατοτ.  

         Α τισζτ〈ν νψελϖι φορµ〈βαν λτεζ! νορµ〈νακ αζ ρϖνψεσλστ α νορµα εγψεδι γψρε 

τρτν! αλκαλµαζ〈σα ϕελεντι, ϖαγψισ εγψ κονκρτ ϕογι δντσ µεγηοζαταλα. Α ϕογι δντσ ισ 

χσακ νψελϖι φορµ〈βαν λτεζικ. 

         (χ) Α ϕογ α γονδολατ ελτρ! ταρταλµ〈τ ελτρ! νψελϖι φορµ〈βα ντι, ϖαγψισ ελτρ! νψελϖι 

εσζκζκετ ϖεσζ ιγνψβε εγψαζον γονδολατ ελτρ! ταρταλµ〈νακ κιφεϕεζσρε. Εββεν α 

ϖονατκοζ〈σβαν α ϕογ σ α νψελϖ καπχσολατα α χλ σ αζ εσζκζ ϖισζονψ〈ϖαλ ϕελλεµεζηετ!. 

         (δ) Α ϕογαλκοτ⌠ εγψ λετϖισζονψ σζαβ〈λψοζ〈σ〈ν〈λ µινδιγ 〈λταλ〈νοστ, ελϖονατκοζτατ αζ 

εγψεδι τρτνσεκ εσετλεγεσσγτ!λ. Εζρτ α νορµα νψελϖι κιφεϕεζσε ισ ελϖοντ λεσζ. Α 

ϕογαλκοτ⌠ 〈λταλ σζαβ〈λψοζοττ λετϖισζονψοκ αζονβαν µινδιγ κονκρτακ. Χσακισ Ξ οκοζ κ〈ρτ 

Ψ−νακ, ϖαγψ Ν οκοζ κ〈ρτ Ζ−νεκ. Κτ εγψφορµα εσετ α ϖαλ⌠σ〈γβαν νεµ λτεζικ. Αζ εγψεσ 

εσετεκ ϕογι ελβρ〈λ〈σακορ α νψελϖ σεγτσγϖελ ρεκονστρυ〈λϕ〈κ α τρτντεκετ. Εκκορ α νψελϖ α 

κονκρτατ ϕυττατϕα κιφεϕεζσρε; αζ γψιρατ πεδιγ ϕογι σζεµποντβ⌠λ ρελεϖ〈νσ ελεµεκετ εµελ κι 

α τρτντεκ ταγλαλ〈σακορ. Α ϕογαλκαλµαζ⌠ τεη〈τ κτ µεγφογαλµαζ〈στ ϖετ εγψβε, α νορµα 

〈λταλ〈νοσσ〈γ〈τ α τρτνσ εγψεδισγϖελ. 

         (ε) Α ϕογι γονδολατ κιφεϕεζ!δσνεκ λεγαδεκϖ〈ταββ εσζκζε α νψελϖ, 〈µ µιντ λ〈ττυκ, 

εγψαζον ϕογι γονδολατ ελτρ! νψελϖι εσζκζκκελ ισ κιφεϕεζηετ!. Α ϕογ αννακ ρδεκβεν, 

ηογψ α λεηετ! λεγποντοσαββαν ϕυττασσα κιφεϕεζσρε α ϕογι γονδολατοτ, σαϕ〈τοσ νψελϖι φορµ〈τ, 

ϕογι σζακνψελϖετ ηασζν〈λ. Εννεκ εσζκζειτ ϖεσζι ιγνψβε, ηογψ α ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ ταρταλµατ 

κιφεϕεζζε. Εγψ γψερµεκ ϖιλ〈γραϕτττ α σζλστ λεϖεζετ! ορϖοσ αζ ορϖοσι σζακνψελϖ 

εσζκζειϖελ φογϕα ελµονδανι, αµελψβεν α γψερµεκ βιζονψ〈ρα �µαγζατ� λεσζ ϖαγψ �φοετυσ�. 

Α ϕογι σζακνψελϖβεν ϖισζοντ α γψερµεκ �ϕογαλανψκντ�, �〈λλαµπολγ〈ρκντ�, εσετλεγ 

�ρκσκντ� φογ σζερεπελνι α σζλετσκορ φενν〈λλ⌠ ϕογι κρλµνψεκτ!λ φγγ!εν, ιλλετϖε α 

κιεµελενδ! ϕογι σζεµποντοκατ φιγψελεµβε ϖϖε. 
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         (φ) Α ϕογι νψελϖ χσακισ αζ〈λταλ νψερ ν〈λλ⌠ λτετ, ηογψ εγψαρ〈ντ ρσζε α ϕογνακ σ α 

νψελϖνεκ. ⊃ππεν εζρτ αζ εγψσγεσ ϕογι σζακνψελϖ µεγαλκοτ〈σ〈νακ κριτριυµαι κζττ 

εγψαρ〈ντ σζερεπελνεκ ϕογι σ νψελϖι ασπεκτυσοκ. Μιϖελ α ϕογι σζακνψελϖ α ϕογηοζ σ α 

νψελϖηεζ εγψαρ〈ντ κτ!δικ, κιαλακυλ〈σα, φεϕλ!δσε σ µινδενκορι 〈λλαποτα σεµ ϖ〈λασζτηατ⌠ 

ελ ε κεττ! εγψττεσ ηατ〈σ〈τ⌠λ.  

         (γ) Α νψελϖ σ α ϕογ ϖισζονψ〈τ αζ σσζεφον⌠δ〈σ σ α κλχσνσ φγγ!σγ ϕελλεµζι. 

Αµικορ α νψελϖ σ α ϕογ καπχσολατ〈τ ϖιζσγ〈λϕυκ, τυλαϕδονκππεν εγψ σοκκαλ 〈τφογ⌠ββ σ 

〈λταλ〈νοσαββ τµακρτ ριντνκ, νεϖεζετεσεν α νψελϖ σ α τ〈ρσαδαλοµ φεϕλ!δσε κζττι 

ϖισζονψτ. Α νψελϖ ππγψ τ〈ρσαδαλµι σ κυλτυρ〈λισ ϕελενσγ, αηογψαν α ϕογ, 〈µ εγσζεν µ〈σ 

µιν!σγ σζεριντ. Α νψελϖ οντολ⌠γιαι καπχσολατβαν 〈λλ α ϕογγαλ, αµεννψιβεν εζ υτ⌠ββι νεµ 

λτεζνε νψελϖ νλκλ. ℑµ α νψελϖ νεµ τυδϕα µαγ〈τ φγγετλεντενι α τββι τ〈ρσαδαλµι 

ϕελενσγτ!λ, µιντηογψ µαγα ισ α τ〈ρσαδαλµι ϕελενσγεκ βονψολυλτ ρενδσζερνεκ α ρσζε. 

         (η) Μιϖελ α ϕογ α µαγα χλϕαινακ ελρσε ρδεκβεν εσζκζκντ ηασζν〈λϕα α νψελϖετ, α 

νψελϖ σ α ϕογ κζττι φγγ!σγι ϖισζονψ νεµ εγψενλ! αρ〈νψ, νεµ αζονοσ µιν!σγ∀. Α 

ϕογοτ λτβεν ηατ〈ροζζα µεγ α νψελϖ, γψ α ϕογ χσακ αννακ κζλσρε αλκαλµασ, αµιτ 

σζ〈µ〈ρα α νψελϖ λεηετ!ϖ τεσζ. Αµιτ α νψελϖ νεµ κπεσ κιφεϕεζνι, αζ ϕογιλαγ ϖαλ⌠ϕ〈βαν νεµ 

λτεζικ. 

         (ι) Α νψελϖ ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ α ϕογρα γψακορολτ ηατ〈σ〈τ λεγινκ〈ββ αζ ροττ νψελϖ 

µεγϕελενσβεν ρηετϕκ τεττεν. Α ϕογ µιντ τ〈ρσαδαλµι ϕελενσγ σζιντν νψοµον κϖετι α 

τ〈ρσαδαλοµβαν ϖγβεµεν! ϖ〈λτοζ〈σοκατ. Εννεκ κιφεϕεζσρε πεδιγ α νψελϖετ ηασζν〈λϕα φελ. 

Α ϕογφεϕλ!δσ εζρτ 〈λταλ〈βαν νψελϖι φεϕλ!δστ ισ ϕελεντ, ϖαγψισ α ϕογαλκοτ〈σ !σιδ!κ ⌠τα 

νψελϖαλκοτ〈σ ισ  (Καρχσαψ 1981: 326).  

         (ϕ) Α νψελϖ σ α ϕογ µεγηατ〈ροζοττ σζαβ〈λψοκ σ τρϖνψσζερ∀σγεκ αλαπϕ〈ν φελπλ! 

νορµατϖ ρενδσζερ. Α νψελϖ νορµαρενδσζερνεκ α µεγσρτσε α κοµµυνικ〈χι⌠ γ〈τϕ〈ϖ〈 

ϖ〈ληατ. Κλνσεν ιγαζ εζ α ϕογ τερλετν, ηισζεν α ϕογσζαβ〈λψνακ: �τελϕεσ εγσζβεν σ 

µινδεν µεγνψιλϖ〈νυλ〈σ〈βαν χσακ νψελϖι λτεζσµ⌠δϕα ϖαν� (Σερεγψ 1989: 30). Εζρτ α 

νψελϖι νορµα µεγσρτσε α ϕογαλκοτ〈σ ϖαγψ α ϕογαλκαλµαζ〈σ σορ〈ν σζκσγσζερ∀εν α ϕογι 

ταρταλοµ σρελµϖελ ϕ〈ρ: �νεµ λεηετ σζακµαι σζεµποντβ⌠λ σεµ κιφογ〈σταλαν εγψ ϕογι 

σζακσζϖεγ, ηα νψελϖιλεγ νεµ αζ�  (υο. 30). 
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4.2. Α ϕογι νψελϖ µιντ σζακνψελϖ  

 

         Αζ ελ!ζ!εκβεν εϖιδενχιακντ σζερεπελτ α ϕογι νψελϖ µιντ ελκλνλ!, σαϕ〈τοσ αρχυλατταλ 

ρενδελκεζ! νψελϖ. Αζ αλ〈ββιακβαν εζεν εϖιδενχια λτϕογοσυλτσ〈γ〈τ ϖιζσγ〈λϕυκ.  

          Α ϕογι νψελϖ σζακνψελϖ, σ µιντ ιλψενρε µινδαζ ϕελλεµζ!, αµι 〈λταλ〈βαν α σζακνψελϖεκ 

σαϕ〈τϕα.  

          Α σζακνψελϖ αζον νψελϖι κοµµυνικ〈χι⌠σ εσζκζκνεκ αζ σσζεσσγε, αµελψεκ αζ 

εµβερι µυνκαµεγοσζτ〈σ κλνβζ! τερλετειν βεκϖετκεζεττ φεϕλ!δσ σορ〈ν κιαλακυλτ 

φογαλµακ, ρενδσζερεκ σ ϖισζονψοκ κιφεϕεζσρε αλκαλµασακ. Α σζακνψελϖ µινδιγ οβϕεκτϖ 

αλαπ, µιϖελ ϖαλαµιφλε ρε〈λισ τ〈ρσαδαλµι ϖαλ⌠σ〈γηοζ, ισµερετ〈γηοζ, µεστερσγηεζ, 

φογλαλκοζ〈σηοζ ϖαγψ τυδοµ〈νψηοζ καπχσολ⌠δικ (Καρχσαψ 1981:329). Α σζακνψελϖ 

ηασζν〈λατ〈νακ λεγφ!ββ χλϕα αββαν κερεσενδ!, ηογψ α ρενδελκεζσρε 〈λλ⌠ νψελϖι 

κοµµυνικ〈χι⌠σ εσζκζκ οπτιµ〈λισ φεληασζν〈λ〈σ〈ϖαλ αζ εµβερι µυνκαµεγοσζτ〈σ σορ〈ν 

λτρεϕττ κλνβζ! τερλετεκεν α κοµµυνικ〈χι⌠τ αδεκϖ〈τ µ⌠δον βιζτοστσα.  

         Μινδεν σζακνψελϖ διφφερεντια σπεχιφιχ〈ϕα α σαϕ〈τσ〈γοσ σζ⌠κινχσ. Α σζακνψελϖεκ µινδ 

λογικαιλαγ, µινδ νψελϖιλεγ ρενδσζερεζεττ σ δεφινι〈λτ, ϖαλαµιλψεν µ⌠δον ργζτεττ σ 

ιντζµνψεστεττ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ∀ τερµινολ⌠γι〈ϖαλ ρενδελκεζνεκ. Α σζακνψελϖεκ 

σζ⌠κινχστ αζ ιδεγεν, ελσ!σορβαν γργ σ λατιν ερεδετ∀ σζαϖακ αλκαλµαζ〈σα, ϖαλαµιντ α 

νεµζετκζι σζ⌠ηασζν〈λατ 〈τϖτελε ϕελλεµζι. Εννεκ ερεδµνψε αζ αζονοσ σζακτερλετεκ 

νψελϖνεκ νεµζετκζι ϕελλεγε. Εζεν νεµζετκζι ιντερδεπενδενχια, ϖαγψισ α φογαλµακ 

ελνεϖεζσνεκ νεµζετκζι εγψσγεστσρε ιρ〈νψυλ⌠ τρεκϖσ ελσ!σορβαν α µ∀σζακι− σ 

τερµσζεττυδοµ〈νψοκ τερλετρε ϕελλεµζ!, 〈µ αζ υτ⌠ββι ιδ!βεν ιλψεν ιρ〈νψ τενδενχι〈κ α 

τ〈ρσαδαλοµτυδοµ〈νψοκ τερλετν (∆ρ⌠τη 2000: 287−298) ισ µεγφιγψεληετ!κ.  

         Α σζακνψελϖεκ σ α νεµ σζακνψελϖεκ γραµµατικαι ρενδσζερε εγψαρ〈ντ α νεµζετι 

νψελϖ γραµµατικαι β〈ζισ〈ν νψυγσζικ. Κλνβζ! σζϖεγτπυσοκβ⌠λ κιινδυλ⌠ σζακνψελϖι 

ϖιζσγ〈λατοκ ιγαζολϕ〈κ, ηογψ νεµ λτεζνεκ ολψαν γραµµατικαι τρϖνψσζερ∀σγεκ, αµελψεκ 

κιζ〈ρ⌠λαγ α σζακνψελϖρε ϕελλεµζ!κ, ϖαγψισ α σζακνψελϖ γραµµατικ〈ϕα νεµ τρ ελ α 

νορµ〈νακ τεκιντεττ κζνψελϖ γραµµατικ〈ϕ〈τ⌠λ. Α σζακνψελϖεκ σ α νεµ σζακνψελϖεκ 

κζττι κλνβσγεκ α γραµµατικαι εσζκζκ τεκιντετβεν αζοκ ελ!φορδυλ〈σι 

γψακορισ〈γ〈βαν ϕελεντκεζνεκ  (Σζ!λλ!σψ−Σεβεστψν 1979: 123). Ιδε〈λισ εσετβεν α 
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κλνβζ! γραµµατικαι εσζκζκ, ιλλετϖε αλκαλµαζ〈συκ γψακορισ〈γα αζ εγψρτελµ∀σγ, α 

ποντοσσ〈γ σ α φογαλµι αζονοστηατ⌠σ〈γ ελϖειτ ηιϖατοττακ σζολγ〈λνι. 

          Α σζακνψελϖι µεγνψιλϖ〈νυλ〈σοκ νεµ εγψσγεσεκ, µ∀φαϕι, στιλισζτικαι σ φορµαι 

σζεµποντοκ σζεριντ εγψαρ〈ντ διφφερενχι〈ληατ⌠κ. Α λαικυσ σζ〈µ〈ρα ισ µεγκλνβζτετηετ!κ 

αζ εγψεσ σζακνψελϖι κζλσεκ ασζεριντ, ηογψ εγσζεν ελϖοντακ, κονκρτακ, µαγψαρ〈ζ⌠κ, 

ισµερτετ!κ, ρτκελ!κ, υταστ⌠κ στβ. Ε σοκσζν∀σγ οκα αββαν ρεϕλικ, ηογψ α σζακνψελϖι 

κζλσ φορµ〈ϕ〈τ µινδιγ µεγηατ〈ροζζα, ηογψ �κι, κινεκ, µιτ σ µιρτ κζλ�  (Σερεγψ 1989: 

24).        

          Α κλνβζ! σζακνψελϖι κοµµυνικ〈χι⌠σ φορµ〈κ σαϕ〈τ σζαβ〈λψοκκαλ σ 

τρϖνψσζερ∀σγεκκελ ρενδελκεζνεκ, αµι αλαπϕ〈ν λεηετσγεσσ ϖ〈λικ αζ εγψεσ 

σζακνψελϖεκεν βελλ βιζονψοσ σζιντεκ ϖαγψ ρτεγεκ ελκλντσε. Εγψ αδοττ σζακτερλετ 

εγψεσ κοµµυνικ〈χι⌠σ σζιντϕειν, ιλλετϖε αζ εγψεσ σζακνψελϖεκ στρυκτρ〈ιβαν φελλεληετ! 

ρσζεγψσγεκβεν υγψαναζοκατ α ταρταλµακατ γψακραν ελτρ! νψελϖι εσζκζκ φεϕεζικ κι, 

αµελψεκνεκ κιϖ〈λασζτ〈σ〈βαν � α κονϖενχι⌠ϖ〈 ϖ〈λτ νψελϖι φορδυλατοκον τλµεν!εν � α 

κζλσι σζ〈νδκ, α κζλενδ! ισµερετεκ, α χµζεττ ισµερετει σ α νψελϖι στρατγια ϕ〈τσζικ 

δντ! σζερεπετ.  

 

∗ 

 

         Α ϕογ 〈λταλ κιαλακτοττ σαϕ〈τοσ νψελϖ µινδεν ϖονατκοζ〈σβαν φελµυτατϕα αζοκατ αζ 

ισµρϖεκετ, αµελψεκ α σζακνψελϖεκρε 〈λταλ〈βαν ϕελλεµζ!εκ. Εζεν 〈λταλ〈νοσ ισµρϖεκεν 

βελλ ταλ〈λϕυκ µεγ αζοκατ αζ αττριβυτυµοκατ, αµελψεκ α σζακνψελϖεκ νπεσ χσαλ〈δϕ〈βαν 

µινδεν µ〈στ⌠λ µεγκλνβζτετικ α ϕογι σζακνψελϖετ. 

  

         (α) Α ϕογι σζακνψελϖ ελσ!σορβαν α ϕογ〈σζι σζακµα 〈λταλ κιαλακτοττ σ ηασζν〈λτ νψελϖ. 

Υγψανακκορ α ϕογ τ〈ρσαδαλµι φυνκχι⌠ϕ〈β⌠λ αδ⌠δ⌠αν ηατ⌠κρε µεσσζε τλν! εγψ σζακµα, 

εγψ σζακτερλετ ηατ〈ραιν. ⊆γψ α ϕογ νψελϖε αζ εγσζ τ〈ρσαδαλοµ, αζον βελλ πεδιγ εγψεσ 

χσοπορτοκ ϖαγψ αζ εγψνεκ σζ〈µ〈ρα κζϖεττι αζ 〈λλαµ 〈λταλ αλκοτοττ κτελεζ! µαγαταρτ〈σι 

νορµ〈κατ. 

         (β) Α ϕογι σζακνψελϖ σζ⌠κινχστ � α τββι σζακνψελϖ σζ⌠κινχσηεζ ϖισζονψτϖα � α 

τ〈ρσαδαλοµ σζλεσ ρτεγει ηασζν〈λϕ〈κ. Α ϕογι σζ⌠κινχσ ιλψεν σζλεσκρ∀ ελτερϕεδσε αρρα 
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µυτατ, ηογψ α ϕογι σζακνψελϖ βεηατολ σ ελεϖεν ηατ〈στ φεϕτ κι α τ〈ρσαδαλµι κοµµυνικ〈χι⌠ 

σζ〈µοσ τερλετν. Υγψανακκορ α ϕογι σζακνψελϖ ηατ〈σα νεµ κορλ〈τοζηατ⌠ χσυπ〈ν α σζ⌠κινχσ 

ελτερϕεδσρε, ηανεµ σζ〈µολνυνκ κελλ α ϕογι σζακνψελϖ στλυσ〈νακ, µ∀φαϕι σ φορµαι 

σαϕ〈τοσσ〈γαινακ νψελϖι ηατ〈σ〈ϖαλ ισ.  

          (χ) Α ϕογι σζακνψελϖ ακχεπτ〈λϕα αζον σζακτερλετεκ νψελϖηασζν〈λατ〈τ, αµελψετ 

σζαβ〈λψοζ, ϖαγψισ α ϕογσζαβ〈λψοκ α νψελϖηασζν〈λατταλ ρεφλεκτ〈λνακ α σζαβ〈λψοζ〈σ αλ〈 ϖοντ 

λετϖισζονψοκ σζακνψελϖι ϕελλεγζετεσσγειρε. 

          (δ) Εζ α ναγψφοκ αδαπτ〈χι⌠σ κσζσγ α ϕογι σζακνψελϖ εγψ τοϖ〈ββι σαϕ〈τοσσ〈γ〈ηοζ 

ϖεζετ, νεϖεζετεσεν α ϕογι σζακνψελϖ αζον ϕελλεγζετεσσγηεζ, ηογψ σζακσζ⌠κινχσε 

τλνψοµ⌠αν α κζνψελϖ σζ⌠κσζλετβ!λ σζ〈ρµαζικ  (Καρχσαψ 1981: 330).  

         (ε) Α ϕογι σζακνψελϖ φοντοσ σαϕ〈τοσσ〈γα α σζ⌠κσζλετ ηασζν〈λατ〈νακ µ⌠δϕα. Α ϕογι 

σζακνψελϖβεν α κζλσ µ⌠δϕ〈νακ, α κζλσ µιν!σγνεκ σ φορµ〈ϕ〈νακ ναγψοββ 

ϕελεντ!σγε ϖαν, µιντ µ〈σ σζακνψελϖεκ εσετβεν. Α ϕογι νψελϖ σζακσζαϖαι υγψανισ ϕογι 

φογαλµακηοζ, ϕογι τνψεκηεζ, ηελψζετεκηεζ, ϖισζονψοκηοζ καπχσολ⌠δνακ, γψ 

ηασζν〈λατυκηοζ ϕογι κϖετκεζµνψεκ φ∀ζ!δνεκ. 

         (φ) Α ϕογαλκοτ〈σβαν σ α ϕογαλκαλµαζ〈σβαν ισ αλαπϖετ! κϖετελµνψ α σζακσζερ∀σγ σ 

κζρτηετ!σγ. Α ϕογ τερµσζετβ!λ σ φυνκχι⌠ιβ⌠λ αδ⌠δ⌠αν α ϕογι σζακνψελϖβεν α 

σζακσζερ∀σγ πριµ〈τυσα ρϖνψεσλ, αµι αζονβαν νεµ ζ〈ρϕα κι, σ!τ βιζονψοσ σζεµποντβ⌠λ 

εγψενεσεν φελττελεζι α κζρτηετ!σγετ. Α ϕογι σζακνψελϖ � α µ〈ρ εµλτεττ κτττσγεκ 

κερετει κζττ � α ποντοσ σζ⌠ηασζν〈λατρα, α σζαβατοσ µεγφογαλµαζ〈σρα τρεκσζικ. Εζεν βελλ 

α σπεχι〈λισ ϕογι ιγνψεκετ αζ εγψεσ κιφεϕεζσεκ µεγσζορτ⌠, σζ∀κτ! ρτελµ∀ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ 

ελγτι κι. 

         (γ) Α ϕογι σζακνψελϖ µοστ ισµερτετεττ σαϕ〈τοσσ〈γαιτ τ〈µασζτϕα αλ〈 α ϕογτυδοµ〈νψνακ α 

ϕογι σζϖεγεκ, αζον βελλ πεδιγ α ϕογσζαβ〈λψοκ ρτελµεζσρ!λ ϖαλλοττ φελφογ〈σα  (Σζαβ⌠ 

1960: 97−227, Σζαβ⌠ 1996: 190−198). Α ϕογτυδοµ〈νψβαν 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ νζετ 

σζεριντ α ϕογσζαβ〈λψοκ ρτελµεζσνεκ νγψ µ⌠δσζερε ϖαν: �νψελϖτανι ρτελµεζσ, λογικαι 

ρτελµεζσ, τρτνετι ρτελµεζσ σ ρενδσζερτανι ρτελµεζσ. Α ϕογσζαβ〈λψοκ νψελϖτανι 

ρτελµεζσε � α σζλεσ ρτελεµβεν ϖεττ 〈λταλ〈νοσ νψελϖτανι σζαβ〈λψοκ φιγψελεµβεϖτελτ, 

ιλλετ!λεγ αλκαλµαζ〈σ〈τ, α ϕογσζαβ〈λψοκνακ α νψελϖταν σεγτσγϖελ ϖαλ⌠ µεγρτστ σ 

µεγρτετστ ϕελεντι�  (Σζαβ⌠ 1960: 129−130). Εζ αζτ ϕελεντι, ηογψ α ϕογσζαβ〈λψοκ νψελϖτανι 
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ρτελµεζσνλ νινχσεν ϖαλαµιλψεν, α νψελϖτυδοµ〈νψ ελ!ττ ισµερετλεν κλνσ ϕογι 

µ⌠δσζερ. 

  

∗ 

 

          Α ϕογι σζακνψελϖετ λεηετ εγψσγκντ κεζελνι, 〈µ µεγηατ〈ροζοττ σζεµποντοκ σζεριντ 

ρσζεκρε ισ οσζτηατ⌠. Α σζακνψελϖεκ στρυκτρ〈ϕ〈νακ α µεγηατ〈ροζ〈σακορ κτ κιινδυλ〈σι ποντ 

κζλ ϖ〈λασζτηατυνκ: 

1. Αζ εγψικ λεηετσγεσ τ α σζακνψελϖεκνεκ νψελϖεν κϖλι ισµρϖεκ σεγτσγϖελ 

τρτν! ταγολ〈σα. 

2. Α µ〈σικ µεγολδ〈σ α σζακνψελϖεκνεκ �νµαγυκβαν� ϖαλ⌠, αζαζ νψελϖι 

κατεγ⌠ρι〈κκαλ τρτν! φελοσζτ〈σα.  

          Α σζακνψελϖεκ πυσζτ〈ν νψελϖι σζεµποντοκ σζεριντ τρτν! φελοσζτ〈σα µεγφοσζτϕα α 

σζακνψελϖλερ〈στ αννακ λεγφοντοσαββ σπεχιφικυµ〈τ⌠λ, νεϖεζετεσεν α κυτατ〈σ τ〈ργψ〈τ κπεζ! 

σζακνψελϖηεζ καπχσολ⌠δ⌠ σζακτερλετ ϖιζσγ〈λατ〈τ⌠λ. Εζρτ χλσζερ∀νεκ λ〈τσζικ α ϕογι 

σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σακορ α ϕογνακ αζ ισµρϖειτ αλαπυλ ϖεννι σ εγψτταλ 

ολψαν ρενδεζ! ελϖετ ϖ〈λασζτανι, αµελψ α ϕογι σζακνψελϖ νψελϖσζετι σαϕ〈τοσσ〈γαι µελλεττ 

ελσ!δλεγεσεν α ϕογι σζακνψελϖηεζ καπχσολ⌠δ⌠ σζακτερλετετ ϖεσζι φιγψελεµβε. 

Αµεννψιβεν α ϕογι σζακνψελϖ βελσ! φελοσζτ〈σακορ νψελϖεν κϖλι τνψεζ!κβ!λ 

ινδυλυνκ κι, αλαπκντ α σζακτερλετ 〈λταλ κιµυνκ〈λτ φελοσζτ〈σ ϕηετ σζ⌠βα. Α ϕογι 

σζακνψελϖνλ κζενφεκϖ!νεκ λ〈τσζικ α ϕογρενδσζερ ϕογ〈γι ταγολ〈σ〈νακ κϖετσε. Εννεκ 

µεγφελελ!εν α ϕογι σζακνψελϖεν βελλ λτεζικ αλκοτµ〈νψϕογι, βντετ!ϕογι, πολγ〈ρι ϕογι στβ. 

σζακνψελϖ. 

          Εζ α φελοσζτ〈σ αζονβαν ιγεν κεϖσ νψελϖσζετι τ〈µποντοτ σζολγ〈λτατ, µιϖελ α ϕογ〈γι 

διφφερενχι〈λ〈σ νεµ α ϕογι σζακνψελϖνεκ α στρυκτρ〈ϕ〈τ, ηανεµ α ϕογρενδσζερνεκ α 

στρυκτρ〈ϕ〈τ κϖετι. Εζ α φελοσζτ〈σ νεµ ταρταλµαζ α σζακνψελϖι στρυκτρ〈τ µεγηατ〈ροζ⌠ 

µιν!σγι ισµρϖεκετ, µερτ εγψσζερ∀ µελλρενδελτσγι ϖισζονψοκατ φεϕεζ κι. Υγψανακκορ 

κτσγτελεν, ηογψ α ϕογ〈γι ταγοζ⌠δ〈σνακ α σζακνψελϖεν βελλι σσζεηασονλτ⌠ ελεµζσκορ 

διφφερενχι〈λ⌠ σζερεπε λεηετ, αµεννψιβεν α βντετ!ϕογι σ α πολγ〈ρι ϕογι στβ. 

νψελϖηασζν〈λατοτ κϖ〈νϕυκ ϖιζσγ〈λνι. Ιλψεν ρτελεµβεν λεηετ ϕελεντ!σγε αννακ α ϕογι 
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µεγκλνβζτετσνεκ ισ, αµελψ α ϕογ〈γακατ βοντϕα κτ ρσζρε, ν. ανψαγι σ αλακι ϕογρα, 

ϖαγψισ πλδ〈υλ πολγ〈ρι ανψαγι ϕογρα σ πολγ〈ρι ελϕ〈ρ〈σϕογρα. 

          Φιγψελεµρεµλτ⌠ α ϕογι σζακνψελϖνεκ Καρχσαψ Σ〈νδορ 〈λταλ φελ〈λλτοττ ταγολ〈σα 

(Καρχσαψ 1981: 329−330), αµελψ σζεριντ α ϕογι σζακνψελϖ α κϖετκεζ! ρτεγεκρε οσζτηατ⌠: 

1. α ϕογτυδοµ〈νψ σ ρσζβεν α ϕογι οκτατ〈σ νψελϖε, 

2. α ϕογσζαβ〈λψοκ, φοντοσ οκιρατοκ, τοϖ〈ββ〈 α σζνϖοναλασ, ελσ!σορβαν α 

φελσ!βρ⌠σ〈γι ϕογαλκαλµαζ〈σ νψελϖε, 

3. α κισεββ ιγνψ∀ ϕογαλκαλµαζ⌠ι νψελϖ, ϖαλαµιντ α µινδενναποσ ιγαζγατ〈σι σ 

ρενδσζετι γψακορλατβαν ηασζν〈λατοσ νψελϖ, 

4. α ϕογι κονψηα− ϖαγψ µ∀ηελψνψελϖ, ϖαγψισ αζ α νψελϖ, αµελλψελ α ϕογ〈σζοκ σ 

α ϕογι−ιγαζγατ〈σι µυνκ〈τ ϖγζ!κ εγψµ〈σκζτ µυνκ〈ϕυκ σορ〈ν ριντκεζνεκ, 

5. α κζνψελϖ σ α ϕογι σζακνψελϖ µεζσγψϕν µοζγ⌠ νψελϖ, αµελψ ελσ!σορβαν 

α τµεγτ〈ϕκοζτατ〈σ νεµ σζακµαι φ⌠ρυµαιν ηασζν〈λατοσ. 

Εζεν νψελϖσζετι σ ϕογι σζεµποντοκατ εγψαρ〈ντ ρϖνψεστ! ταγολ〈σ εγψβεν 

µιν!σγι σορρενδ φελ〈λλτ〈σ〈τ ισ ϕελεντι, αµικορ κιφεϕεζεττεν νψελϖι σζεµποντοκ σζεριντ, 

νεϖεζετεσεν α τερµινολ⌠γιαι ποντοσσ〈γ σ α κζλσµ⌠δ ιγνψεσσγε αλαπϕ〈ν ταγολϕα τ 

σζιντρε α ϕογι σζακνψελϖετ. 

          Α ϕογι σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σακορ εγψσζερρε κελλ τεη〈τ ρϖνψεστενι 

α νψελϖσζετι σ α ϕογι σζεµποντοκατ. Νψελϖι σζεµποντβ⌠λ α νψελϖνεκ α ϕογι ταρταλµατ 

διφφερενχι〈λ⌠ ηατ〈σ〈τ κελλ φιγψελεµβε ϖεννι, µγ ϕογι σζεµποντβ⌠λ α ϕογνακ α σαϕ〈τ νψελϖρε 

γψακορολτ διφφερενχι〈λ⌠ τνψεζ!ιτ. Μιντηογψ σζακνψελϖρ!λ ϖαν σζ⌠, γψ αννακ τνψλεγεσ 

αλκαλµαζ〈σι σζφρ〈ϕα, αζαζ α σζακτερλετ ϕελλι κι α ϖιζσγ〈λατ ηατ〈ρ〈τ. Εµε κϖετελµνψεκ 

σζεριντ � ϕογι σ νψελϖσζετι σζεµποντοκατ εγψαρ〈ντ φιγψελεµβε ϖϖε � α ϕογι σζακνψελϖετ 

η〈ροµ ρσζρε οσζτηατϕυκ φελ: 

α ττελεσ ϖαγψ ποζιτϖ ϕογ νψελϖε 

α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ νψελϖε 

α ϕογτυδοµ〈νψ νψελϖε. 

          Εζ α η〈ρµασ ταγολ〈σ α ϕογι σζακνψελϖετ α ϕογ τ〈ρσαδαλµι φυνκχι⌠ϕ〈νακ σ α τ〈ρσαδαλοµ 

λετβεν ϖαλ⌠ µεγϕελενσνεκ µεγφελελ!εν οσζτϕα φελ, ϖαγψισ ϕογι σζεµποντβ⌠λ α ϕογι 

σζακνψελϖ αλκαλµαζ〈σι σζφρ〈ιτ αδεκϖ〈ταν κλνβζτετι µεγ. Μγισ νψελϖσζετι κριτριυµοκ 

σεγτσγϖελ τεσζι εζτ, µιϖελ εγψρσζτ κιφεϕεζεττεν σζακνψελϖι στρυκτρ〈τ 〈βρ〈ζολ, µ〈σρσζτ 
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α σζακνψελϖι στρυκτρ〈τ φυνκχι⌠ σζεριντ διφφερενχι〈λϕα. Α φυνκχιον〈λισ σζεµλλετ 

λτϕογοσυλτσ〈γα α ϕογ σ α νψελϖ ϖισζονψ〈βαν ραγαδηατ⌠ µεγ, αµελψνεκ αλαπϕ〈τ � αζ 

ελ!ζ!εκβεν µ〈ρ κιφεϕτεττ � ταρταλοµ σ φορµα σσζεφγγσε αδϕα. 

 

4.3. Α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ βεµυτατ〈σα 

 

Αζ ρτεκεζσβεν ϖιζσγ〈λτ κορπυσζτ α ϕογι σζακνψελϖβεν, αζον βελλ ελσ!σορβαν α 

ττελεσ ϕογ σ α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ νψελϖβεν ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αλκοτϕ〈κ.  

Φελµερληετ α κρδσ, ηογψ µιρτ ποντ α ϕογι σζακνψελϖρε σ αζον βελλ µιρτ ποντ α ττελεσ 

ϕογ νψελϖρε εσεττ α ϖ〈λασζτ〈σ. Εζ α κϖετκεζ!κκελ ινδοκοληατ⌠. Α ϕογι σζακσζϖεγεκ εγψικ 

λεγφοντοσαββ σζιντακτικαι ϕελλεµζ!ϕε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελτερϕεδτ ηασζν〈λατα, αµι � α 

ϕογ πρεχιζιτ〈σρα ϖαλ⌠ τρεκϖσε µιαττ � α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατκερετβεν ρεϕλ! 

β!ϖτσι λεηετ!σγεκ µαξιµ〈λισ κιηασζν〈λ〈σ〈ϖαλ π〈ροσυλ.  

Α ττελεσ ϕογ, ϖαγψισ α ϕογσζαβ〈λψοκ νψελϖνεκ ϖ〈λασζτ〈σ〈τ εζεν κϖλ τρτνετι σ 

λογικαι σσζεφγγσεκ ινδοκολϕ〈κ. Ηα µεγϖιζσγ〈λϕυκ α ττελεσ ϕογ σ α ϕογαλκαλµαζ〈σ, 

ϖαλαµιντ α ϕογτυδοµ〈νψ τρτνετι καπχσολατ〈τ, εγψρτελµ∀, ηογψ αζ υτ⌠ββιακατ µεγελ!ζτε α 

ϕογσζαβ〈λψ µεγϕελενσε; α ττελεσ ϕογ µεγλτε υτ〈ν λεηετεττ αζτ αλκαλµαζνι, µιντ αηογψ 

σζιντν χσακ α µ〈ρ κιαλακυλτ ϕογρενδ λεηετεττ α ϕογτυδοµ〈νψ τ〈ργψα.  

Α ττελεσ ϕογ ϖ〈λασζτ〈σ〈τ εζεν σζακνψελϖι σζφρ〈νακ α µ〈σικ κεττ!ϖελ ϖαλ⌠ λογικαι 

καπχσολατα ισ ινδοκολϕα. Λογικαι σζεµποντβ⌠λ α ϕογι σζακνψελϖεν βελλ α ττελεσ ϕογ νψελϖε 

κζποντι ηελψετ φογλαλ ελ; α ϕογαλκαλµαζ〈σ σ α ϕογτυδοµ〈νψ νψελϖνεκ εγψαρ〈ντ φορρ〈σα σ 

νλκλζηετετλεν τ〈ργψα. 

Α ϕογσζαβ〈λψοκ ηιεραρχηι〈ϕα µιαττ, ιλλετϖε ε ηιεραρχηι〈β⌠λ φακαδ⌠ ταρταλµι σ νψελϖι 

µεγφελελσεκ µιαττ α ϕογι σζακνψελϖ κλνβζ! τερλετειν ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ φορρ〈σαι σζιντε κιϖτελ νλκλ α µαγασαββ σζιντ∀ ϕογσζαβ〈λψοκβαν λεληετ!κ µεγ.  

          Α φεντ ελµονδοττακ ρτελµβεν α δολγοζατβαν φεληασζν〈λτ κορπυσζτ α κϖετκεζ! 

ϕογσζαβ〈λψοκ αλκοτϕ〈κ: 

 

(1) !∀#∃%#&∋()∗ +,%−(∋ .,∋∋)∗∋(,∗ /−%−∀#0))  

(Αζ Οροσζ Φδερ〈χι⌠ Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖε)  

ηττπ://ωωω.µαρϖελµ.ρυ/λαω/κοδεκσ/υκ.ητµ 1999.03.20. 
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(2) !∀#∃%#&∋()∗ 1∀,0−∋∋2#34&5∗ +,%−(∋ .,∋∋)∗∋(,∗ /−%−∀#0))  

(Αζ Οροσζ Φδερ〈χι⌠ Πολγ〈ρι Ελϕ〈ρ〈σϕογι Τρϖνψκνψϖε) 

ηττπ://ωωω.µαρϖελµ.ρυ/λαω/κοδεκσ/υκ.ητµ 1999.03.20. 

(3) +,&∋6)620)7 .,∋∋)∗∋(,∗ /−%−∀#0))  

(Αζ Οροσζ Φδερ〈χι⌠ Αλκοτµ〈νψα)  

ηττπ://ωωω.ιφεσ.ρυ/λαωσ/ρυσ/χονστρυσ.ητµ  1999.03.17. 

(4) 89,3,:&5∗ +,%−(∋ .,∋∋)∗∋(,∗ /−%−∀#0))  

(Αζ Οροσζ Φδερ〈χι⌠ Βντετ! Τρϖνψκνψϖε) 

ηττπ://ωωω.µαρϖελµ.ρυ/λαω/κοδεκσ/υκ.ητµ 1999.03.20. 

(5) 89,3,:&,−)∋;,34&)6−34&5∗ +,%−(∋ .,∋∋)∗∋(,∗ /−%−∀#0))  

(Αζ Οροσζ Φδερ〈χι⌠ Βντετσ−ϖγρεηαϕτ〈σι Τρϖνψκνψϖε) 

ηττπ://ωωω.µαρϖελµ.ρυ/λαω/κοδεκσ/υκ.ητµ 1999.03.20. 

(6) 89,3,:&,−;∀,0−∋∋2#34&5∗ +,%−(∋ .,∋∋)∗∋(,∗ /−%−∀#0))  

(Αζ Οροσζ Φδερ〈χι⌠ Βντετ!ελϕ〈ρ〈σι Τρϖνψκνψϖε) 

ηττπ://ωωω.µαρϖελµ.ρυ/λαω/κοδεκσ/υκ.ητµ 1999.03.20. 

 

         Α ϕογι σζακνψελϖρε ϕελλεµζ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖιζσγ〈λατ〈ηοζ α ϕογαλκαλµαζ〈σ 

νψελϖηασζν〈λατ〈νακ ελεµζσρε ισ σζκσγ ϖολτ. Εζρτ α φελσορολτ τρϖνψκνψϖεκ 

ϕογσζαβ〈λψαιν κϖλ αζ ρτεκεζσβεν α κϖετκεζ! κνψϖεκετ σ ιντερνετεσ Ωεβ−ολδαλακατ ισ 

φεληασζν〈λτυκ: 

 

1. 1∀,0−∋∋2#34&5− %,(2<−&65 ,∀9#&,: ;∀−%:#∀)6−34&,9, ∀#∋∋3−%,:#&)7. 1996.  

    (#∃%. &. ∋. ()∗∃+,−.)+, /. 0. 1)#)%−,) 2)3.+4: &5%46∃7836+) /94#.. 

2. 1∀#(6)(2< ;, (∀)<)&#3)∋6)(−. 1995. (π∃%. ∋. :. ;<7).)+4) 2)3.+4:  

    &5%46∃7836+) 1=(. 

3. +,<<−&6#∀)∗ ( !∀#∃%#&∋(,<2 +,%−(∋2. 1995. (#∃%. 0. ∋. >49∃∃+, /. ?. ≅−,Α∃,.),  

    ?. ?. ΒΧ.8∆,Ε∃+) Φ)36)+−,4−Γ),Χ: Η∃,−.3. 

 

1. ηττπ://ωωω.ϖαδεµεχυµ.ρυ/λαω.ητµ 1999.04.16. 

2. ηττπ://ωωω.ωπσ.ρυ/διγεστ/σσ.ητµλ 1999.04.16. 
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         Α δολγοζατβαν φεληασζν〈λτ κορπυσζ ελεµζσε α Ωορλδ 97−εσ σζϖεγσζερκεσζτ!  

κερεσ!προγραµϕ〈νακ α σεγτσγϖελ τρτντ. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κερεσσνλ αζ 

βιζονψυλτ α λεγχλραϖεζετ!ββνεκ, ηα αζ ιγει κοµπονενσβ!λ ινδυλτυνκ κι. Νη〈νψ 

τρϖνψκνψϖ 〈ττανυλµ〈νψοζ〈σα υτ〈ν σικερλτ µεγ〈λλαπτανι αζτ α 20 λεγγψακραββαν 

ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγτ, αµελψεκρε α τοϖ〈ββι ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σοκ πλτεκ. Μιυτ〈ν εζεκ αζ ιγκ 

µαϕδνεµ κιζ〈ρ⌠λαγοσαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κοµπονενσεκντ φορδυλνακ ελ! α ϕογι 

σζϖεγεκβεν, νεµ οκοζοττ προβλµ〈τ αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγτ ταρταλµαζ⌠ σζερκεζετεκ 

µεγταλ〈λ〈σα. 

         Α κορπυσζ ϕελεντ!σ µρτκ∀ σζ∀κτστ ϕελεντεττε, ηογψ α κερεσσβ!λ κιηαγψτυκ αζ ν. 

φυνκχι⌠ιγενεϖεκετ, σ εζ〈λταλ αζοκατ α σζερκεζετεκετ, αµελψεκ µελλκνϖι ϖαγψ ηατ〈ροζ⌠ι 

ιγενεϖεκετ ταρταλµαζνακ. Κιϖτελτ κπεζ νη〈νψ φυνκχι⌠ιγενεϖετ ταρταλµαζ⌠ σζερκεζετ 

πλδακντ ϖαλ⌠ βεµυτατ〈σα.  

∗ 

 

         Α κορπυσζ φελδολγοζ〈σ〈νακ κϖετκεζ! λπστ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

χσοπορτοστ〈σα ϕελεντεττε. Α χσοπορτοστ〈σ νγψ σζεµποντ αλαπϕ〈ν τρτντ: 

(1) α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ τρϖνψκνψϖεκβεν ϖαλ⌠ ελ!φορδυλ〈σα σζεριντ (κλν 

χσοπορτβα κερλτεκ πλδ〈υλ α   Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖβεν σ α Βντετ! 

Τρϖνψκνψϖβεν ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ); 

(2) α φ!νϖι κοµπονενσεκ σζ〈µα σζεριντ (ϖαγψισ ασζεριντ, ηογψ η〈νψ φ!νϖ 

καπχσολ⌠δικ αζ    εγψεσ φυνκχι⌠ιγκηεζ); 

(3) α σζινονιµ ιγε µεγλτε αλαπϕ〈ν (ϖαγψισ ασζεριντ, ηογψ λτεζικ−ε αζ οροσζ 

νψελϖβεν ολψαν ιγε, αµελψικ αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζινονιµ〈ϕα); 

(4) α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστηετ!σγε αλαπϕ〈ν (ϖαγψισ ασζεριντ, ηογψ α 

κονκρτ ϕογσζαβ〈λψβαν ηελψεττεστηετ!−ε αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ α σζινονιµ 

ιγϖελ ϖαγψ νεµ). 

 

         Α δολγοζατβαν ϖιζσγ〈λτ προβλµα φελτ〈ρ〈σ〈ηοζ α 3. σ α 4. σζεµποντ αλαπϕ〈ν καποττ 

ερεδµνψεκ βιζονψυλτακ α λεγφοντοσαββακνακ. Α νεγψεδικ σζεµποντ αλαπϕ〈ν  κτ ναγψ 

χσοπορτοτ καπτυνκ:  
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(α) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηελψεττεστηετ! α σζινονιµ ιγϖελ; 

(β) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ νεµ ηελψεττεστηετ! α σζινονιµ ιγϖελ. 

         Μινδκτ χσοπορτ εσετβεν τοϖ〈ββι διφφερενχι〈λ〈σρα ϖολτ σζκσγ. Εηηεζ µεγ κελλεττ 

ηατ〈ροζνι α ηελψεττεστσ φελττελειτ σ φελ κελλεττ τ〈ρνι αζοκατ αζ οκοκατ, αµελψεκ µιαττ εγψ 

αδοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηελψεττεστηετ!, ιλλετϖε νεµ ηελψεττεστηετ! α σζινονιµ ιγϖελ.  

 
∗ 
 

Α φεντ ελµονδοττακατ α κϖετκεζ! πλδ〈κκαλ σ αδατοκκαλ ιλλυσζτρ〈λϕυκ: 

 

(1/α) Α ϖιζσγ〈λτ κορπυσζρα λεγϕελλεµζ!ββ φυνκχι⌠ιγκ λιστ〈ϕα:  

 

              (1)   )3ΧΙ∃36+7∆68/)3ΧΙ∃36+−68 

              (2)   9#)−5+)%−68/9#)−5+∃36−  

              (3)   9#∃%ϑ∆+7∆68/9#∃%ϑ∆+−68 

              (4)   9)%7∃∗468 

              (5)   ,)3−68/,∃36− 

              (6)   3)+∃#Κ468/3)+∃#Κ−68 

              (7)   9#−,−Λ468/9#−,∆68 

              (8)   %4+468/%468 

              (9)   9#−Α−,∆68/9#−Α−,−68 

            (10)   +,)3−68/+,∃36− 

            (11)   9)7ΧΑ468/9)7ΧΑ−68 

            (12)   3)5%4+468/3)5%468 

            (13)   ).45Μ+468/).45468 

            (14)   9#)+)%−68/9#)+∃36− 

            (15)   3%4+468/3%4+468 

            (16)   ,474Ν468/,47)∗−68 

            (17)   ,4,)3−68/,4,∃36− 

            (18)   +Μ,)3−68/+Μ,∃36− 

            (19)   +)%−68/+∃36− 

            (20)   9)%+∃#Ν468/9)%+∃#Ν,Χ68 
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(1/β) Α κλνβζ! τρϖνψκνψϖεκβεν ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγκ λιστ〈ϕα: 

 

         Πλδακντ αζ οροσζ Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖ σ α Βντετσ−ϖγρεηαϕτ〈σι Τρϖνψκνψϖ 

ϕογσζαβ〈λψαιβαν λεγγψακραββαν ηασζν〈λτ φυνκχι⌠ιγκετ σορολϕυκ φελ  ηασζν〈λατι 

γψακορισ〈γυκ σορρενδϕβεν: 

 

>Φ?ΟΓ?∋/(&Π (ΘΓ=(/ 

ΦΘ//&Π/(ΘΠ Η=Γ=Φ?Ρ&&  

 

Σ>ΘΒΘ0∋Θ−&/:ΘΒ∋&Τ=ΒΥ∋ςΠ 

(ΘΓ=(/ ΦΘ//&Π/(ΘΠ Η=Γ=Φ?Ρ&& 

  (1) )3ΧΙ∃36+7∆68/)3ΧΙ∃36+−68   (1) 9#)−5+)%−68/9#)−5+∃36− 
  (2) 9#∃%ϑ∆+7∆68/9#∃%ϑ∆+−68   (2) )3ΧΙ∃36+7∆68/)3ΧΙ∃36+−68 
  (3) 9#)−5+)%−68/9#)−5+∃36−   (3) 9#)+)%−68/9#)+∃36− 
  (4) ,)3−68/,∃36−   (4) 9)%7∃∗468 
  (5) 9)%7∃∗468   (5) 9#−,−Λ468/9#−,∆68 
  (6) 3)+∃#Κ468/3)+∃#Κ−68   (6) ,)3−68/,∃36− 
  (7) %4+468/%468   (7) +Μ,)3−68/+Μ,∃36− 
  (8) 9#−,−Λ468/9#−,∆68   (8) ).45Μ+468/).45468 
  (9) +,)3−68/+,∃36−   (9) +,)3−68/+,∃36− 
(10) 9#−Α−,∆68/9#−Α−,−68 (10) 3)+∃#Κ468/3)+∃#Κ−68 
(11) 9)7ΧΑ468/9)7ΧΑ−68 (11) ,474Ν468/,47)∗−68 
(12) 3)5%4+468/3)5%468 (12) %4+468/%468 
(13) ).45Μ+468/).45468 (13) 9#−Α−,∆68/9#−Α−,−68 
(14) ,474Ν468/,47)∗−68 (14) +)%−68/+∃36− 
(15) 3%4+468/3%4+468 (15) 9#∃%ϑ∆+7∆68/9#∃%ϑ∆+−68 
(16) 9#)+)%−68/9#)+∃36− (16) 9)7ΧΑ468/9)7ΧΑ−68 
(17) +)%−68/+∃36− (17) 3)5%4+468/3)5%468 
(18) +Μ,)3−68/+Μ,∃36− (18) 3%4+468/3%4+468 
(19) 9)%+∃#Ν468/9)%+∃#Ν,Χ68 (19) ,4,)3−68/,4,∃36− 
(20) ,4,)3−68/,4,∃36− (20) 9)%+∃#Ν468/9)%+∃#Ν,Χ68 
 

 

(2) Α φυνκχι⌠ιγκ ελεµζσε α ηοζζ〈ϕυκ καπχσολ⌠δ⌠ φ!νεϖεκ σζ〈µα αλαπϕ〈ν: 

 

         Αζ αλ〈ββιακβαν βεµυτατυνκ νη〈νψ πλδ〈τ αζ οροσζ Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖβεν 

ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκηεζ καπχσολ⌠δ⌠ φ!νεϖεκβ!λ: 
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Φυνκχι⌠ιγε Φ!νϖι 

κοµπονενσεκ 

σζ〈µα 

Πλδ〈κ 

9)%7∃∗468  

 

31 

=,>:∀#62, :,><−?−&)≅, :,∋;,3&−&)≅, 

:5;3#6−, :5∋−3−&)≅, >#(3≅Α−&)≅,>#<−&−, 

>#?)6−, )&%−(∋#0)), )∋;,3&−&)≅, 

(,<;−&∋#0)), 3)(:)%#0)), &#Α)∋3−&)≅, 

,Β<−&2, ,;3#6−, ,∋2?−∋6:3−&)≅, ,0−&(−, 

;−∀−%#Α−, ;−∀−∀#∋Α−62, ;∀−,Β∀#>,:#&)≅, 

;∀)<−&−&)≅, ;∀,:−∀(−, ;∀,%#∃−, ∀#>%−32,  

∀−9)∋6∀#0)), ∋%#Α−, ∋&,∋2, 2:−3)Α−&)≅, 

2%,:3−6:,∀−&)≅, 2%,∋6,:−∀−&)≅, 2;3#6− 

%4+468/%468   

12 

#:#34, :,><,∃&,∋64, 9#∀#&6)≅, >#%#6,(, 

,Β7>#6−34∋6:,, ,∋&,:#&)−, ;,3&,<,Α)−, 

;,∀2Α)6−34∋6:,, ;∀#:,, ∀#∋;,∀7∃−&)−, 

∋,93#∋)−, 2(#>#&)− 
3)+∃#Κ468/3)+∃#Κ−68  

12 

%−∗∋6:)−, %#∀−&)−, %,9,:,∀, >#;)∋), 

,;−∀#0)≅, ,6(#>, ;−∀−%#Α2, 

;,(2Χ−&)−,;∀,6−∋6, ∋%−3(), ∋,93#Χ−&)−, 

2∋62;(2 

9#−,−Λ468/9#−,∆68  

10 

:, :&)<#&)−, <−∀5,  )∋;,3&−&)−,  : ,Β<−&, 

,Β7>#&&,∋6),  ;,∋6#&,:3−&)−, 

( ∀#∋∋<,6∀−&)≅, ∀−Χ−&)−, ∀2Α#6−34∋6:,, 

&# 2Α−6 

,)3−68/,∃36−  

9 

Β∀−<7, (,&∋6∀2(0)≅, ,Β7>#&&,∋6), 

)Β7>#6−34∋6:,, ,6:−6∋6:−&&,∋64,  
;,∋3−%∋6:)−, ∀#∋∆,%5, ∀)∋(, 2Β56() 

9#−Α−,∆68/9#−Α−,−68 4 :∀−%, ;,:∀−∃%−&)−, 2Β56(), 2?−∀Β 

9#∃%ϑ∆+7∆68/9#∃%ϑ∆+−68 3 )∋(, (:)6#&0)≅, 6∀−Β,:#&)− 

).45Μ+468/).45468 3 ;∀−%;,Α6−&)−, ∋,%−∗∋6:)−, 2∋3292 

,474Ν468/,47)∗−68 1 Χ6∀#Ε 

,4,)3−68/,4,∃36− 1 2?−∀Β 

 

(3) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε µεγλτνεκ, ιλλετϖε ηι〈νψ〈νακ 

µεγ〈λλαπτ〈σα: 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγτ σζ⌠τ〈ρακ (/. &. Θ∗∃Ν)+: /7)+4#8 #Χ33.)Ν) 

∆5Μ.4. 2)3.+4, 1973.; 0. 2. Γ∃#−<43: 8∋6,∗Α):5− 93#9,34&, � )<−&&5−  

∋3,:,∋,Α−6#&)7 ∀2∋∋(,9, 7>5(#. Φ3,:#∀4−∋;∀#:,Α&)(. 2)3.+4, 1979.; /. &. Γ∃#∆Ν−,4: 

8Α−Β&5∗ ∋3,:#∀4 93#9,34&,−)<−&&5∆ ∋3,:,∋,Α−6#&)∗ ∀2∋∋(,9, 7>5(#.  2)3.+4, 1987.) 
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σεγτσγϖελ ηατ〈ροζτυκ µεγ. Πλδ〈υλ α %#:#64/%#64 φυνκχι⌠ιγε α Βντετσ−ϖγρεηαϕτ〈σι 

Τρϖνψκνψϖβεν η〈ροµ φ!νϖϖελ (,ΒΓ7∋&−&)−, ,6:−6, ∋,93#∋)−) φορδυλ ελ! σ αλκοτ 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ. Μινδη〈ροµ σζερκεζετ ρενδελκεζικ σζινονιµ ιγεπ〈ρραλ: 

 

         (α) %#:#64/%#64 ,ΒΓ7∋&−&)− � ,ΒΓ7∋&764/ ,ΒΓ7∋&)64; 

         (β) %#:#64/%#64 ,6:−6 � ,6:−Α#64/,6:−6)64; 

         (χ) %#:#64/%#64 ∋,93#∋)− � ∋,93#Χ#64∋7/∋,93#∋)64∋7. 

 

         Α Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖβεν σ α Πολγ〈ρι Ελϕ〈ρ〈σϕογι Τρϖνψκνψϖβεν α 

;∀)Α)&764/;∀)Α)&)64 φυνκχι⌠ιγε µελλεττ νγψ φ!νϖ 〈λλ: :∀−%, ;,:∀−∃%−&)−, 2Β56,(, 

2?−∀Β. Α µεγφελελ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κζλ κεττ! ρενδελκεζικ σζινονιµ ιγει π〈ρραλ, 

κεττ! νεµ: 

(α) ;∀)Α)&764/;∀)Α)&)64 :∀−% � :∀−%)64/;,:∀−%)64; 

(β) ;∀)Α)&764/;∀)Α)&)64 ;,:∀−∃%−&)− � ;,:∀−∃%#64/ ;,:∀−%)64; 

(χ) ;∀)Α)&764/;∀)Α)&)64 2Β56,(; 

(δ) ;∀)Α)&764/;∀)Α)&)64 2?−∀Β. 

 

(4) Α κορπυσζ ρενδσζερεζσε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστηετ!σγε αλαπϕ〈ν 

 

         Μιυτ〈ν εγψ αδοττ  φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετρ!λ µεγ〈λλαπτοττυκ, ηογψ ϖαν σζινονιµ 

ιγεπ〈ρϕα, σορ κερληετεττ αννακ ελδντσρε, ηογψ κονκρτ ϕογσζαβ〈λψοκβαν ηελψεττεστηετι−ε 

α σζινονιµ ιγε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ. Εννεκ σορ〈ν, ιλλετϖε εζτ κϖετ!εν λεηετεττ 

µεγηατ〈ροζνι α ηελψεττεστσ φελττελειτ, αννακ κιζ〈ρ⌠ οκαιτ, ϖαλαµιντ α ϖονζατστρυκτρα 

σζερεπτ α ηελψεττεστσβεν.  
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5. Φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α ϕογι σζακνψελϖβεν  

 

         Α κορπυσζνακ α φεντ βεµυτατοττ µ⌠δον τρτν! φελδολγοζ〈σ〈ϖαλ νεµ χσακ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζινονιµ ιγκκελ τρτν! ηελψεττεστσνεκ α φελττελειτ τυδτυκ 

µεγηατ〈ροζνι, ηανεµ αζτ α σζερεπετ ισ, αµελψετ α ϖιζσγ〈λτ σζερκεζετεκ α ϕογι σζακνψελϖβεν 

βετλτενεκ. Α κϖετκεζ!κβεν ελ!σζ!ρ εζτ µυτατϕυκ βε. 

 

5.1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ϕογι σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕα 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α ϕογι σζακνψελϖ φοντοσ αττριβτυµαι, σ µιντ ιλψενεκ 

εγψαρ〈ντ ηασζν〈λατοσακ α ϕογι σζακνψελϖ µινδη〈ροµ τερλετν, γψµιντ α ττελεσ ϕογ, α 

ϕογαλκαλµαζ〈σ σ α ϕογτυδοµ〈νψ νψελϖβεν. Μιντηογψ α φογαλµι ποντοσσ〈γ σ α 

τερµινολ⌠γιαι αζονοσσ〈γ εγψαρ〈ντ κϖετελµνψ αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖ µινδη〈ροµ 

ρσζβεν, ιλλετϖε αζοκ κλνβζ! αλκαλµαζ〈σι σζφρ〈ιβαν, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

ηασζν〈λατ〈τ α ϕογι σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕ〈ν βελλ αζ εγψσγεσσγ ϕελλεµζι.  

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εγψσγεσ ηασζν〈λατα βιζτοστϕα α τερµινολ⌠γιαι αζονοσσ〈γοτ 

σ ϖγσ! σορον α ϕογι ταρταλοµ αδεκϖ〈τ µεγϕελεντστ. ⊆γψ πλδ〈υλ αζ εµβερλστ ελκϖετ 

σζ⌠καπχσολατ ϕογι ταρταλµ〈τ α ττελεσ ϕογ κλνβζ! σζιντ∀ ϕογσζαβ〈λψαι α 

!∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗() +,∗−!(#∀ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ ϕελλικ, σ σοηα νεµ αννακ 

σζινονιµ〈ιϖαλ: .∗&∗() /∗01∗, +2∃%(#∗(), ∀(3%∋#∗() # %∋−, .∗4#∗5∗%∀#∋() στβ.  

         Α !∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗() +,∗−!(#∀ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ βιζονψοσ εσετεκβεν α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµα π〈ρτ αλκοτ⌠ ιγε (+,∗#∋()/+,∗()) ηελψεττεστηετν, 

αζονβαν εζ α φαϕτα φελχσερληετ!σγ νεµ ϕελλεµζι α ϕογι σζακσζϖεγεκετ.  

         Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖ τερµινολ⌠γιαι εγψσγεσσγτ τκρζι α κονκρτ 

ϕογαλκαλµαζ⌠ι γψακορλατ, αµικορ ισ α ττελεσ ϕογ 〈λταλ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σεγτσγϖελ 

δεφινι〈λτ ϕογι ταρταλµατ υγψαναζον νψελϖι εσζκζ, ϖαγψισ υγψαναζον φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

ηασζν〈λατ〈ϖαλ φεϕεζι κι:  

 

(1) 6%+3 7∋0∋%∃#∀− ,8. ∀,1∋%+/∃1 !3+!(9 :∀5 3%∗ 3%∀∗0#∀5!(#∃ !(%∀∗(∃.)18; 
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%∋,∀( # 3∀5#∋.∃ � <∋!!.∃5∀#∋1∗∃2 ,8.∀ +!(∋1∀#.∃1∀, =(∀ ∃∃ !∀#∃%&∋( 

%(∋)∗+#, >1∋(∀.)∃# ?. >., ∀5∗1 ∗0 ∀;%∋11∗4∀# !(%∀9≅∃:∀!9 5. 27. >1∋(∀.)∃# 

3%∗01∋.!9, =(∀ !∀#∃%&∋( %(∋)∗+#, 3%∗ 3∀38(4∃ ∗01∋!∗.∀#∋() 7∋0∋%∃#+, �  

(∀#∃%&%∋()∗&+( ,−.)/0(&%( 1+ 23+)+∃&+42 5()2 6 �) 

 

(2) Α∋%Β∃1∃14∀, ∀3%∀#∃%:∋9 3%∃5Χ9#.∃11∀∃ ∃2+ ∀,#∗1∃1∗∃, +(#∃%/5∋., =(∀ ∀1 1∃ 

2∀: %(∋)∗+#&− !∀#∃%&∋( ∆∀2=∃14∀, (∋4 4∋4 # Ε(+ 1∀=) 1∋;∀5∗.!9 # 0∋.∃ 

∀/∗5∋1∗9 %∃=1∀:∀ #∀40∋.∋ 1∋ 3%∗!(∋1∗ �   

(7+8∋−&+∃)(&%( + 19(.9−:(&%% 23+)+∃&+3+ 5()− 6 �) 

 

         Α φελσ!ββ σζιντ; ϕογσζαβ〈λψοκ � α ϕογφορρ〈σι ηιεραρχηι〈βαν ελφογλαλτ ηελψκ 

κϖετκεζτβεν � νεµ χσακ αζ αλσ⌠ββ σζιντ; ϕογσζαβ〈λψοκ ταρταλµ〈τ, ηανεµ αζοκ νψελϖεζεττ 

ισ µεγηατ〈ροζζ〈κ. Εζ〈λταλ αζ αζονοσ ϕογι γονδολατοτ κιφεϕεζ!, κλνβζ! σζιντ; 

ϕογσζαβ〈λψοκ νψελϖεζετε ναγψρσζτ αζονοσ τερµινολ⌠γι〈τ σ µεγεγψεζ! νψελϖι εσζκζκετ 

ταρταλµαζ. Εββ!λ αζ κϖετκεζικ, ηογψ αµεννψιβεν αδοττ ϕογι ταρταλοµ αδεκϖ〈τ κιφεϕεζσε 

µεγηατ〈ροζοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετηεζ κτ!δικ, γψ εζεν ϕογι ταρταλοµ α κλνβζ! 

ϕογσζαβ〈λψοκβαν � α ϕογσζαβ〈λψνακ α ϕογφορρ〈σι ηιεραρχηι〈βαν ελφογλαλτ ηελψτ!λ φγγετλενλ 

� µινδιγ υγψαναννακ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετνεκ α σεγτσγϖελ ϕυτ κιφεϕεζσρε.  

          Α ϕογσζαβ〈λψοκ ηιεραρχηι〈ϕ〈β⌠λ φακαδ⌠ ταρταλµι σ νψελϖι εγψσγεσσγ µιαττ α ϕογι 

σζακνψελϖβεν ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φορρ〈σαι α µαγασαββ σζιντ; 

ϕογσζαβ〈λψοκβαν ταλ〈ληατ⌠κ µεγ. Αµεννψιβεν α µαγασαββ σζιντ; ϕογσζαβ〈λψ εγψ αδοττ  

ϕογι ταρταλµατ µεγηατ〈ροζοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ φεϕεζ κι, γψ εζεν φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ηασζν〈λατα αζ αλαχσονψαββ σζιντ; ϕογσζαβ〈λψβαν κτελεζ!. (Τερµσζετεσεν χσακ 

αββαν αζ εσετβεν, ηα αννακ σζαβ〈λψοζ〈σι τ〈ργψα αζ αδοττ ϕογι ταρταλµατ µαγ〈βα φογλαλϕα.) 

Πλδ〈υλ αζ οροσζ Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖ α τυλαϕδονναλ, α τυλαϕδον βιρτοκλ〈σ〈ϖαλ σ 

ηασζν〈λατ〈ϖαλ καπχσολατοσ χικκειβεν [(4), (5)] αζ οροσζ αλκοτµ〈νψ µεγφελελ! χικκβεν (3) 

ελ!φορδυλ⌠ τερµινολ⌠γι〈τ ηασζν〈λϕα: 

 

(3) .,/0)1#), 2(,−3(∋/1#) ∗ ∗/%2(∗45)1#) 0∃2.∃− ∗ 5%+:∗2∗ 3%∗%∀5182∗ 

%∃!+%!∋2∗ (%!6)%&∋,47&%4 ∗; !∀,!(#∃11∗4∋2∗ !#∀,∀51∀, ∃!.∗ Ε(∀ 1∃ 

1∋1∀!∗( +≅∃%,∋ ∀4%+/∋Φ≅∃− !%∃5∃ ∗ 1∃ 1∋%+&∋∃( 3%∋# ∗ 0∋4∀118; 
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∗1(∃%∃!∀# ∗18; .∗Γ. 

(<+&8∋%∋2=%> ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 36.) 

 

(4) 7∗Γ∀, 4∀(∀%∀2+ 0∃2∃.)18− +=∋!(∀4 3%∃5∀!(∋#.∃1 # 3∀!(∀911∀∃ 3∀.)0∀#∋1∗∃, 

(%!6)%&∋,4)& ∋,/0)1#) ∗ 2(,−3(∋/1#) Ε(∗2 +=∋!(4∀2 # 3%∃5∃.∋;, 

+!(∋1∀#.∃118; 0∋4∀1∀2, ∗182∗ 3%∋#∀#82∗ ∋4(∋2∗ ∗ ∋4(∀2 ∀ 3%∃5∀!(∋#.∃1∗∗ 

+=∋!(4∋ # 3∀.)0∀#∋1∗∃.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 269. 

 

(5) 8/%2(∗45)1#) 1∃5#∗/∗282 ∗2+≅∃!(#∀2 5∀#∃%∗(∃.)18− +3%∋#.9Φ≅∗− 

(%!6)%&∋,4)& # !.+=∋9;, 3%∃5+!2∀(%∃118; 5∀:∀#∀%∀2 5∀#∃%∗(∃.)1∀:∀ 

+3%∋#.∃1∗9.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 1020.) 

          Α τερµινολ⌠για εγψσγεσσγε νεµ χσακ αζ αζονοσ τερλετεκετ σζαβ〈λψοζ⌠ κλνβζ! 

σζιντ; ϕογσζαβ〈λψοκατ ϕελλεµζι, ηανεµ α ττελεσ ϕογ εγσζτ ισ. Πλδ〈υλ α φελγψελετετ 

γψακορολ φυνκι⌠ιγσ σζερκεζετ 〈λταλ ϕελλτ ϕογι ταρταλµατ � α σζαβ〈λψοζ〈σι τερλεττ!λ 

φγγετλενλ � υγψαναζ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ργζτι αζ αλκοτµ〈νψβαν, α κλνβζ! 

τρϖνψεκβεν [(6), (7), (8), (9)], υταστ〈σοκβαν, ρενδελκεζσεκβεν σ σζαβ〈λψζατοκβαν [(10), 

(11)]:  

 

(6) Η%:∋1 ∀3∃4∗ ∗ 3∀3∃=∗(∃.)!(#∋ 3∀ 2∃!(+ /∗(∃.)!(#∋ 3∀5∀3∃=18; 

(%!6)%&∋,4)& 1/03(∗ 0∋ 5∃9(∃.)1∀!()Φ ∗; ∀3∃4+1∀# ∗ 3∀3∃=∗(∃.∃−.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 34.) 

 

(7) Ι!.∗ !∀;%∋1∃1∗∃ +!(∋#∋ # 1∃∗02∃11∀2 #∗5∃ #.∃=∃( 3∀!.∃5!(#∗9, 4∀(∀%8∃ ,8.∀ 

1∃#∀02∀/1∀ 3%∃5#∗5∃() 3%∗ +=%∃/5∃1∗∗ Β∀15∋, ∋ #∀02∀/1∀!() ∗02∃1∃1∗9 

+!(∋#∋ # 1∃2 1∃ 3%∃5+!2∀(%∃1∋ .∗,∀ +!(∋# 1∃ ∗02∃19∃(!9 +3∀.1∀2∀=∃1182∗ 

.∗Γ∋2∗, 3%∋#∀ #1∃!∃1∗9 ∗02∃1∃1∗− 3%∗1∋5.∃/∗( !+5+ 3∀ 0∋9#.∃1∗Φ ∀%:∋1∀# 

Β∀15∋ ∗.∗ ∀%:∋1∋, +3∀.1∀2∀=∃11∀:∀ (%!6)%&∋,4&− 1/03(∗ 0∋ ∃:∀ 

5∃9(∃.)1∀!()Φ. 

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 119.) 
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(8) Ι!.∗ 2∋.∀.∃(1∗− 3%∗=∗1∗. #%∃5 # (∀ #%∃29, 4∀:5∋ ∀1 1∋;∀5∗.!9 3∀5 1∋50∀%∀2 

∀,%∋0∀#∋(∃.)1∀:∀, #∀!3∗(∋(∃.)1∀:∀, .∃=∃,1∀:∀ ∗.∗ ∗1∀:∀ +=%∃/5∃1∗9, 

∀,90∋11∀:∀ (%!6)%&∋,4&− 0∋ 1∗2 1/03(∗, .∗,∀ .∗Γ∋, (%!6)%&∋,4∋+)9( 

1/03(∗ 1∋ ∀!1∀#∋1∗∗ 5∀:∀#∀%∋, Ε(∀ +=%∃/5∃1∗∃ ∗.∗ .∗Γ∀ ∀(#∃=∋∃( 0∋ #%∃5, 

∃!.∗ 1∃ 5∀4∋/∃(, =(∀ #%∃5 #∀01∗4 1∃ 3∀ ∃:∀ #∗1∃ # ∀!+≅∃!(#.∃1∗∗ 1∋50∀%∋. 

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 1073.) 

 

(9) ϑ∃1∃%∋.)18−   3%∀4+%∀%   <∀!!∗−!4∀−   Κ∃5∃%∋Γ∗∗,   3%∀4+%∀%8 !+,Χ∃4(∀# 

<∀!!∗−!4∀−  Κ∃5∃%∋Γ∗∗, 3∀5=∗1∃118∃ ∗2  3%∀4+%∀%8, ∋  (∋4/∃ 3%∀4+%∀%8, 

1∃3∀!%∃5!(#∃11∀  (%!6)%&∋,476#)  1/03(∗  0∋  ∗!3∀.1∃1∗∃2 1∋4∋0∋1∗− 1∋ 

!∀∀(#∃(!(#+Φ≅∗; (∃%%∗(∀%∗9;; 

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 24.) 

 
(10) ∆∀(9 ∀1∋ ∗ ∀:∀%∀/∃1∋ 5∃%∃#91182 0∋,∀%∀2, 1∀ %∋,∀(1∗4∗ ∀;%∋18 3∀!(∀911∀ 

1∋;∀59(!9 # 3%∀;∀51∀− ∗ 1∃ (%!6)%&∋,47& 1/03(∗ 0∋ ∀,Χ∃4(∋2∗, 

%∋!3∀.∀/∃1182∗ 1∋ ∀!(∋.)1∀− (∃%%∗(∀%∗∗ Β∋,%∗4∗. 

(79(58∋−∃)(&%(  + 19%&>∋%% 4(9 1+ 28∋9−&(&%/ 19%0%& % 28)+∃%≅, 

81+8+#8∋∃2/:%Γ 8+∃(9Η(&%/ 19(8∋21)(&%≅)  

 
 

(11) ... 4∀(∀%8∃ 5∀./1∀:∀ 1/03(∗/ 0∋ ∃:∀ 3∀#∃5∃1∗∃2 1∃ (%!6)%&∋,4,#.  

(7+8∋−&+∃)(&%( +# +∋5−0( &(8+∃(9Η(&&+)(∋&(3+ +#∃%&>(4+3+ 1+5 19%84+∋9 

−54%&%8∋9−=%% Η.+)Φ− %&∋(9&−∋−)  

 

          Αζ ∀!+≅∃!(#.9()/∀!+≅∃!(#∗() 1∋50∀% φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηασζν〈λατ〈ρ⌠λ 

µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ µινδεν ολψαν εσετβεν ελ!φορδυλ, αµικορ α ϕογαλκοτ⌠ αζ αλ〈−φλ 

ρενδελτσγι ϖισζονψβ⌠λ  φακαδ⌠ ελλεν!ρζσι ϕογοτ κϖ〈νϕα κιφεϕεζνι. Εζ πεδιγ φγγετλεν αττ⌠λ, 

ηογψ µιλψεν ϖισζονψοκβαν, σζερϖεζετεκβεν, ιλλετϖε µιλψεν ϕογι δοκυµεντυµοκβαν ϕελενικ 

µεγ α φελγψελετ γψακορλ〈σα µιντ 〈λταλ〈νοσ ελλεν!ρζσι ϕογοσυλτσ〈γ. 

          Α ϕογι σζακνψελϖρε ϕελλεµζ! τερµινολ⌠γιαι αζονοσσ〈γ νεµ ϕελεντι αζ αδοττ νψελϖι 

ελεµεκ µορφοσζιντακτικαι τυλαϕδονσ〈γαινακ αζ αζονοσσ〈γ〈τ. Α µαγασαββ σζιντ; 
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ϕογσζαβ〈λψοκ τββνψιρε 〈λταλ〈νοσακ σ ελϖοντακ, εζρτ � α νορµ〈κ µεγφογαλµαζ〈σακορ � α 

τρϖνψκνψϖεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µελλεττ δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκετ ταρταλµαζ⌠ 

σζ⌠καπχσολατοκατ ηασζν〈λνακ. Πλδ〈υλ: #81∃!∃1∗∃ 3%∗:∀#∀%∋, 3%∗=∗1∃1∗∃ #%∃5∋, 

!∀#∃%&∃1∗∃ 3%∃!(+3.∃1∗9 στβ. Εζ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αζ ιγκ σ α δεϖερβ〈λισ 

φ!νεϖεκ κζλ µινδιγ αζ υτ⌠ββιακ ϕελεντσε αζ 〈λταλ〈νοσαββ σ αζ ελϖονταββ. Αζ αδοττ 

φ!νϖι σζ⌠καπχσολατοκ σ α µεγφελελ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζιντακτικαι φυνκχι⌠ι σ 

σζεµαντικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕα, κϖετκεζσκππεν ϖονζατστρυκτρ〈ϕα ελτρ! (#81∃!∃1∗∃ 

3%∗:∀#∀%∋ � #81∃!(∗ 3%∗:∀#∀%; 3%∗=∗1∃1∗∃ #%∃5∋ � 3%∗=∗1∗() #%∃5; !∀#∃%&∃1∗∃ 

3%∃!(+3.∃1∗9 � !∀#∃%&∗() 3%∃!(+3.∃1∗∃). Αζ ελτρσεκ (πλ: 〈λλτµ〈νψι, ιλλετϖε 

β!ϖτµνψι φυνκχι⌠; α φυνκχι⌠ιγε φορµ〈λισ ϖονζατ〈νακ α τ〈ργψεσετε, ιλλετϖε α φ!νϖι 

αλαπταγ σζερκεζετ βιρτοκοσ εσετ; β!ϖτµνψε στβ.) ελσ!δλεγεσεν α κατεγορι〈λισ 

κλνβσγεκρε ϖεζετηετ!κ ϖισσζα. 

 

(12) Ι!.∗ 2∋.∀.∃(1∗− 2∗#:#1#, ∋∗)0 # (∀ #%∃29, 4∀:5∋ ∀1 1∋;∀5∗.!9 3∀5 1∋50∀%∀2  

∀,%∋0∀#∋(∃.)1∀:∀, #∀!3∗(∋(∃.)1∀:∀, .∃=∃,1∀:∀ ∗.∗ ∗1∀:∀ +=%∃/5∃1∗9,  

∀,90∋11∀:∀ ∀!+≅∃!(#.9() 0∋ 1∗2 1∋50∀%, .∗,∀ .∗Γ∋, ∀!+≅∃!(#.9#&∃:∀ 1∋50∀% 

1∋  ∀!1∀#∋1∗∗ 5∀:∀#∀%∋, Ε(∀ +=%∃/5∃1∗∃ ∗.∗ .∗Γ∀ ∀(#∃=∋∃( 0∋ #%∃5, ∃!.∗ 1∃  

5∀4∋/∃(, =(∀ #%∃5 #∀01∗4 1∃ 3∀ ∃:∀ #∗1∃ # ∀!+≅∃!(#.∃1∗∗ 1∋50∀%∋. 

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 1073.) 

 
(13) Λ∃ 9#.9∃(!9 3%∃!(+3.∃1∗∃2 2∗#:#1)1#) ∋∗)0/ ∀;%∋19∃282 +:∀.∀#182 

0∋4∀1∀2  ∗1(∃%∃!∋2 .∗Γ∀2, 5∃−!(#+Φ≅∗2 #∀ ∗!3∀.1∃1∗∃ ∀,90∋(∃.)18; 5.9 

1∃:∀ 3%∗4∋0∋  ∗.∗ %∋!3∀%9/∃1∗9. Μ:∀.∀#1+Φ ∀(#∃(!(#∃11∀!() 0∋ 2∗#:#1)1#) 

(∋4∀:∀ ∋∗)0/  1∃!∃( .∗Γ∀, ∀(5∋#&∃∃ 1∃0∋4∀118∃ 3%∗4∋0 ∗.∗ %∋!3∀%9/∃1∗∃. 

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 42.) 

 

Α φεντ ελµονδοττακατ σσζεγεζϖε µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ:  

          1. Α ϕογι σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕ〈ν βελλ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατα εγψσγεσ.    

          2. Εζεν τερµινολ⌠γιαι εγψσγεσσγετ αζ βιζτοστϕα, ηογψ: 

                  (α) αζ αλαχσονψαββ σζιντ; ϕογσζαβ〈λψοκ µινδιγ 〈τϖεσζικ α µαγασαββ σζιντ;      

                       ϕογσζαβ〈λψοκβαν ηασζν〈λτ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ; 

                  (β) α ϕογι σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕ〈βαν κζποντι  ηελψετ ελφογλαλ⌠ ττελεσ ϕογ νψελϖε     
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                       δετερµιν〈λϕα α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ σ α ϕογτυδοµ〈νψ νψελϖτ, γψ ε κτ υτ⌠ββι  

                       τερλετ εγψαρ〈ντ αδαπτ〈λϕα α ϕογσζαβ〈λψοκ τερµινολ⌠γι〈ϕ〈τ σ εζζελ εγψττ α     

                       φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈τ ισ. 

 
 
5.2. Σζινονιµιτ〈σ σ ϕογι σζακνψελϖ 

 
         Α ϕογι σζακνψελϖ µελλ!ζι α σζινονιµ κιφεϕεζσι εσζκζκ ηασζν〈λατ〈τ. Μιϖελ αζονβαν 

α ϕογι σζακνψελϖ � α ϕογ φυνκχι⌠ϕ〈νακ κϖετκεζτβεν � α τ〈ρσαδαλµι κοµµυνικ〈χι⌠ σζ〈µοσ 

τερλετν ηασζν〈λατοσ, α ττελεσ ϕογ 〈λταλ δετερµιν〈λτ, ϕογι ταρταλµατ κζϖεττ! τερµινολ⌠για 

ηασζν〈λατα α γψακορλατβαν (πλ: βρ⌠σ〈γι τ〈ργψαλ〈σ) νεµ µινδιγ εγψσγεσ. Α ϕογι σζακνψελϖ α 

τββι σζακνψελϖνλ σζλεσεββ κρβεν σζολγ〈λ α κοµµυνικ〈χι⌠ εσζκζλ, ϖαγψισ α ϕογι 

σζακνψελϖετ σζακεµβερ σ λαικυσ εγψαρ〈ντ ηασζν〈λϕα.  

          Α ϕογ〈σζοκ σζ〈µ〈ρα νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ χσακ κορλ〈τοζοττ σζ〈µ σ πρεχζεν 

δετερµιν〈λτ εµβερι µαγαταρτ〈σ ϖαγψ ϖισζονψ βρ ϕογι ρελεϖανχι〈ϖαλ. Κζισµερτ κιφεϕεζσσελ 

λϖε εζεκ α ϕογσζαβ〈λψβαν ργζτεττ τρϖνψι τνψ〈λλ〈σοκ. Α ϕογ νεϖβεν ελϕ〈ρ⌠ σζεµλψεκ 

εζεν ελϖονταν σ 〈λταλ〈νοσαν µεγφογαλµαζοττ ναρρατϖ〈κ σεγτσγϖελ ρτελµεζικ σ ρϕ〈κ 

λε α ϖιλ〈γοτ, ϕογιλαγ ιρρελεϖ〈νσνακ µιν!στϖε µινδεν ολψαν τνψτ, αµι α ϕογσζαβ〈λψοκβαν 

ργζτεττ τνψ〈λλ〈σοκον κϖλ εσικ.  

          Α ϕογι ελϕ〈ρ〈σοκβαν νκντ ϖαγψ κνψσζερ ηατ〈σ〈ρα ρσζτϖεϖ! λαικυσ σζεµλψεκ 

ϖιλ〈γλ〈τ〈σα εζζελ ελλενττεσ: !κ µαγυκατ αζ εσεµνψεκετ σ τρτνσεκετ λ〈τϕ〈κ, ρτκελικ σ 

ρενδεζικ ελ σαϕ〈τ, κζνψελϖι, α ϕογσζαβ〈λψι τνψ〈λλ〈σοκτ⌠λ 〈λταλ〈βαν φγγετλεν ναρρατϖ 

µοδελλϕεικ σζεριντ  (Σζαβ⌠ 2000α: 2−5). 

          Α ϕογι σζακεµβερεκ σ α λαικυσ σζεµλψεκ κοµµυνικ〈χι⌠ϕ〈βαν εζρτ τββ σζιντεν 

κελετκεζηετνεκ φεσζλτσγεκ, αµελψεκ ϖγσ! σορον α τνψ〈λλ〈σ µεγ〈λλαπτ〈σ〈ρα σ α 

ϕογκρδσβεν ϖαλ⌠ δντσρε ισ ηατ〈σσαλ λεηετνεκ. Φεσζλτσγεκ φελττελεζηετ!κ εγψρσζτ αζ 

ελτρ! ϖιλ〈γλ〈τ〈στ τκρζ! ναρρατϖ στρυκτρ〈κ, µ〈σρσζτ αζ ελτρ! νψελϖηασζν〈λατ κζττ. Α 

φεσζλτσγεκ τοϖ〈ββι φορρ〈σα λεηετ, ηα α ϕογι ελϕ〈ρ〈σβαν ρσζτϖεϖ! λαικυσ σζεµλψ σζ〈µ〈ρα α 

κζνψελϖ ηασζν〈λατα ισ νεηζσγετ ϕελεντ. 

          Α ϕογι ελϕ〈ρ〈σβαν ρσζτϖεϖ! σζεµλψεκ ναρρατϖ〈ιβαν κιφεϕεζσρε ϕυτ⌠ ϖαλ⌠σ〈γβελι 

τρτνσεκτ!λ α ϕογι τνψ〈λλ〈σ σζακσζερ; µεγ〈λλαπτ〈σ〈ιγ ϖεζετ! τ φορδτ〈σοκ σοροζατακντ 

ρτελµεζηετ! (Σζαβ⌠ 2000α: 5−6). Α φορδτ〈σ τερµινυστ ϕελεν εσετβεν νεµ αννακ σζ;κεββ 
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ρτελµβεν, ηανεµ τ〈γαββ, νψελϖφιλοζ⌠φιαι ρτελµβεν ηασζν〈λϕυκ. Εζ υτ⌠ββι ρτελµεζσβεν 

α φορδτ〈σ εγψ αδοττ νψελϖεν βελλι φολψαµατ, αµελψ αζ εσεµνψεκ σ α ϕογι τνψ〈λλ〈σ κζττ 

τερεµτ καπχσολατοτ. ϑελεν εσετβεν νεµ εγψετλεν φορδτ〈σρ⌠λ, ηανεµ φορδτ〈σοκ λ〈νχολατ〈ρ⌠λ 

ϖαν σζ⌠, ηισζεν αζ ελσ!δλεγεσεν κζνψελϖι εσζκζκκελ µεγφογαλµαζοττ εσεµνψλερ〈στ⌠λ α 

ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ, ϕογι σζακνψελϖεν µεγφογαλµαζοττ τνψ〈λλ〈σιγ, δντσιγ, τλετιγ κελλ 

ελϕυτνι. Αζτ κελλ τεη〈τ µεγϖιζσγ〈λνι, ηογψαν λεηετ νψελϖεν βελλι φορδτ〈σοκ λ〈νχολατ〈ϖαλ 

ρεκονστρυ〈λνι αζτ α φολψαµατοτ, αµελψ πλδ〈υλ ∆οσζτοϕεϖσζκιϕ ΒΝν σ βΝνηΟδσ χµ; 

ρεγνψτ!λ αζ �ακι µ〈στ µεγλ �� ναρρατϖ στρυκτρ〈ιγ ϖεζετ. 

          ςισσζατρϖε α σζινονιµιτ〈σ σ α ϕογι σζακνψελϖ κζττι καπχσολατρα, α κϖετκεζ!κετ 

〈λλαπτηατϕυκ µεγ: α σζινονιµιτ〈σ ϕελενσγε α ϕογι σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕ〈ν βελλ α 

ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ νψελϖηασζν〈λατ〈ρα ϕελλεµζ!, µιϖελ α ϕογι ελϕ〈ρ〈σοκβαν νεµ χσακ 

ϕογ〈σζοκ, ηανεµ λαικυσοκ ισ ρσζτ ϖεσζνεκ. Α νψελϖηασζν〈λατνακ 〈λταλ〈βαν, σ εζεν βελλ α 

σζινονιµ〈κ ηασζν〈λατ〈νακ ⌠ρι〈σι σζερεπε λεηετ α βρ⌠σ〈γι τνψρεκονστρυκχι⌠ σ 

τνψκονστιτχι⌠ φολψαµατ〈βαν εγψαρ〈ντ.  

          Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν σζ〈µοσ π〈ρηυζαµοσαν λτεζ! σ ηασζν〈ληατ⌠, σζινονιµα 

π〈ρτ αλκοτ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σ ιγϖελ ταλ〈λκοζυνκ. Αζ εσετεκ τββσγβεν α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσε α σζινονιµ ιγϖελ αζονοσ τϖ; (3%∀9#.9() 

0∋,∀(+ � 0∋,∀(∗()!9, ∀!+≅∃!(#.9() 4∀1(%∀.) � 4∀1(%∀.∗%∀#∋()), 〈µ εζ νεµ 

σζκσγσζερ; κϖετελµνψ α σζινονιµαπ〈ροκ κιαλακυλ〈σ〈ν〈λ (!.+/∗() 3%∗=∗1∀− � 

#808#∋(),  +!(%∋19() 1∃5∀!(∋(4∗ � ∗!3%∋#.9()).  

         Ελ!φορδυλνακ ολψαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, αµελψεκ νεµ ρενδελκεζνεκ σζινονιµ 

ιγεπ〈ρραλ (∗2∃() 3%∋#∋), αµι ισµτελτεν βιζονψτϕα, ηογψ α σζινονιµ ιγε µεγλτε, ιλλετϖε 

ηι〈νψα νεµ φελττελε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ λτνεκ. Α σζινονιµαπ〈ρραλ νεµ ρενδελκεζ! 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ (∀,%∋≅∋() #1∗2∋1∗∃, !∀#∃%&∋() !5∃.4∗, ∀!+≅∃!(#.9() 

3∀.1∀2∀=∗9) µινδ σζιντακτικαιλαγ, µινδ σζεµαντικαιλαγ λνψεγβεν υγψανγψ 

ϖισελκεδνεκ, µιντ α σζινονιµαπ〈ρραλ ρενδελκεζ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ: 1∋.∋:∋() 

&(%∋Β (&(%∋Β∀#∋()), #81∀!∗() 3%∗:∀#∀% (3%∗:∀#∀%∗()), 3%∗=∗19() #%∃5 

(#%∃5∗()). 

          Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖρε νεµ ϕελλεµζ! α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

π〈ρηυζαµοσ, εγψµ〈στ ηελψεττεστ! ηασζν〈λατα, ηισζεν εζ ελλενττβεν 〈λλ α ϕογι σζακνψελϖ 
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εγψικ λεγλνψεγεσεββ σαϕ〈τοσσ〈γ〈ϖαλ, α ποντοσ σ εγψρτελµ; µεγφογαλµαζ〈σρα ϖαλ⌠ 

τρεκϖσσελ.  

         ⊃ρδεκεσεν αλακυλνακ υγψανακκορ αζοκ α σζαβ〈λψσζερ;σγεκ, αµελψεκ αζ εγψµ〈σσαλ 

σζινονιµ ϖισζονψβαν 〈λλ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ ηασζν〈λατ〈ρα ϖονατκοζνακ. 

ℑλταλ〈νοσαν µεγφιγψεληετ! τνψ, ηογψ α ττελεσ ϕογ νψελϖβεν αζ ιγκκελ σζεµβεν α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατα ρσζεσλ ελ!νψβεν.  

         Αζ εγψετλεν ελλενπλδ〈τ α 3%∗1∗2∋() +=∋!(∗∃  −  +=∋!(#∀#∋() σζινονιµαπ〈ρ 

ϕελεντι. Αζ οροσζ Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖ ελσ! ρσζβεν ελ!φορδυλ⌠ 32 εσετβ!λ α ϕογαλκοτ⌠ 

µινδσσζε 9 αλκαλοµµαλ ηασζν〈λτα α 3%∗1∗2∋() +=∋!(∗∃ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ, 23 

αλκαλοµµαλ αζ +=∋!(#∀#∋() ιγϖελ φεϕεζτε κι α ρσζτϖτελτ µιντ ϕογι χσελεκϖστ. 

 
∗ 

 
         Ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ νψελϖβεν, 

πλδ〈υλ α ϖ〈διρατοκβαν, γψσζσγι ηατ〈ροζατοκβαν. 

         Εζ εγψρσζτ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φελσ!ββσζιντ; ϕογσζαβ〈λψοκβαν φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζεττελ δεφινι〈λτ ϕογι ταρταλµατ α ϕογαλκαλµαζ〈σβαν αζονοσ νψελϖι εσζκζκκελ φεϕεζικ 

κι. Μ〈σρσζτ α τρϖνψκνψϖεκβεν φ!νϖϖελ µεγηατ〈ροζοττ ϕογι κατεγ⌠ρι〈κατ α 

ϕογαλκαλµαζ〈σβαν ολψαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκκελ φεϕεζικ κι, αµελψνεκ φ!νϖι 

κοµπονενσε α τρϖνψκνψϖβεν σζερεπλ! φ!νϖ. Πλδ〈υλ αζ οροσζ Βντετ! Τρϖνψκνψϖ α 

λοπ〈στ µιντ ϕογι φογαλµατ α κϖετκεζ!κππεν δεφινι〈λϕα, βντετι σ µιν!στι:  

 

(14) 1. ;∗/5/, (∀ ∃!() (∋−1∀∃ ;∗≅∃1∗∃ =+/∀:∀ ∗2+≅∃!(#∋, �  1∋4∋08#∋∃(!9 

&(%∋Β∀2 # %∋02∃%∃ ∀( 5#+;!∀( 5∀ !∃2∗!∀( 2∗1∗2∋.)18; %∋02∃%∀# ∀3.∋(8 

(%+5∋ ∗.∗ # %∋02∃%∃ 0∋%∋,∀(1∀− 3.∋(8 ∗.∗ ∗1∀:∀ 5∀;∀5∋ ∀!+/5∃11∀:∀ 0∋ 

3∃%∗∀5 ∀( 5#+; 5∀ !∃2∗ 2∃!9Γ∃#, .∗,∀ ∀,90∋(∃.)182∗ %∋,∀(∋2∗ 1∋ !%∀4 ∀( 

!(∋ #∀!)2∗5∃!9(∗ 5∀ 5#+;!∀( !∀%∀4∋ =∋!∀#, .∗,∀ ∗!3%∋#∗(∃.)182∗ %∋,∀(∋2∗ 

1∋ !%∀4 ∀( ∀51∀:∀ :∀5∋ 5∀ 5#+; .∃(, .∗,∀ ∋%∃!(∀2 1∋ !%∀4 ∀( =∃(8%∃; 5∀ 

&∃!(∗ 2∃!9Γ∃#, .∗,∀ .∗&∃1∗∃2 !#∀,∀58 1∋ !%∀4 5∀ (%∃; .∃(.  

2. ;∗/5/, %(∋)∗+)11/4:  

∋) :%+33∀− .∗Γ 3∀ 3%∃5#∋%∗(∃.)1∀2+ !:∀#∀%+;  

,) 1∃∀51∀4%∋(1∀;  
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#) ! 1∃0∋4∀1182 3%∀1∗41∀#∃1∗∃2 # /∗.∗≅∃, 3∀2∃≅∃1∗∃ .∗,∀ ∗1∀∃ ;%∋1∗.∗≅∃;  

:) ! 3%∗=∗1∃1∗∃2 01∋=∗(∃.)1∀:∀ +≅∃%,∋ :%∋/5∋1∗1+, �  1∋4∋08#∋∃(!9 

&(%∋Β∀2 # %∋02∃%∃ � 

 3. ;∗/5/, %(∋)∗+)11/4:  

∋) ∀%:∋1∗0∀#∋11∀− :%+33∀−;  

,) # 4%+31∀2 %∋02∃%∃;  

#) .∗Γ∀2, %∋1∃∃ 5#∋ ∗.∗ ,∀.∃∃ %∋0∋ !+5∗282 0∋ ;∗≅∃1∗∃ .∗,∀ #82∀:∋(∃.)!(#∀, 

− 1∋4∋08#∋∃(!9 .∗&∃1∗∃2 !#∀,∀58 1∋ !%∀4 �  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 158.) 

 

         Α φεντι ϕογσζαβ〈λψβαν (14)  σζερεπλ! µλτ ιδεϕ; µελλκνϖι ιγενεϖεσ αλακ 

(!∀#∃%&∃11∋9) αζ αλαχσονψαββ σζιντ; ϕογσζαβ〈λψοκβαν σ α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ κλνβζ! 

δοκυµεντυµαιβαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγει κοµπονενσεκντ ηασζν〈λατοσ 

(!∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗()). Εζ〈λταλ λεηετ!σγ νψλικ α ϕογι τνψ〈λλ〈σ φ!νϖ σεγτσγϖελ 

τρτν! δεφινι〈λ〈σα αββαν αζ εσετβεν ισ, ηα α κονκρτ ϕογγψλετεκ βεµυτατ〈σα σορ〈ν µ〈ρ 

νεµ ελεγενδ! αζ 〈λταλ〈νοσ µεγφογαλµαζ〈σ, ηανεµ κονκρτ σζεµλψεκ, κονκρτ τνψεκ σ 

κρλµνψεκ λερ〈σ〈ρα ϖαν σζκσγ (!∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗() 4%∋/+). Εζτ βιζονψτϕ〈κ α 

κϖετκεζ! βντετ! ϖ〈διρατβ⌠λ ϖεττ πλδ〈κ:  

 

(15) �22 ∗Φ.9 1995 :. # #∃=∃%1∃∃ #%∃29 3∀ 3%∃5#∋%∗(∃.)1∀2+ 2∃/5+ !∀,∀− 

!:∀#∀%+ Π%∋#=+4 ?.Θ. ∗ ?2∀.)1∀# Ρ.>. =∃%∃0 ∀(4%8(+Φ ,∋.4∀11+Φ 5#∃%) 

3%∀1∗4.∗ # 4#∋%(∗%+ :%∋/5∋1∗1∋ Σ∀:∋=∃#∋ Λ.Θ., 3%∀/∗#∋Φ≅∃2+ 3∀ 

∋5%∃!+: ..., ∗ %(∋)∗+#,# <∗/5! 3%∗1∋5.∃/∋≅∗; Σ∀:∋=∃#+ #∃≅∃−: 4∀#%∋ 

%∋02∃%∀2 2,75;3,75 2 !(∀∗2∀!()Φ��  

�Ρ 1∋=∋.∃ !∃1(9,%9 1995 :. # 51∃#1∀∃ #%∃29 ?2∀.)1∀# 3∀ 

3%∃5#∋%∗(∃.)1∀2+ !:∀#∀%+ ! Κ∀2∃14∀ %(∋)∗+#,# <∗/5! 5#+; 4∀.∃! 4 

∋#(∀2∋&∗1∃ ∀Τ∗:+.∗∀ !(∀∗2∀!()Φ 250 (8!. <+,.∃−, 3%∗1∋5.∃/∋≅∗; 

:%∋/5∋1∗1+� 

�=(∋)∗+#&− <∗/5! 4∀.∃! 3%∃5.∀/∗. ?2∀.)1∀#� 

�Η1 /∃ # 4∀1Γ∃ !∃1(9,%9 1995 :. # 51∃#1∀∃ #%∃29 !#∀,∀5182 5∀!(+3∀2 

%(∋)∗+#, <∗/5! =∃(8%∃; 4∀.∃!  4 ∋#(∀2∋&∗1∃ ∀Τ∗:+.∗∀ !(∀∗2∀!()Φ 500 
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(8!. %+,.∃−, 3%∗1∋5.∃/∋≅∗; :%∋/5∋1∗1+� 

�15 !∃1(9,%9 1995 :. # 23 =∋!. 30 2∗1., 1∋;∀59!) # 1∃(%∃0#∀2 !∀!(∀91∗∗, 

?2∀.)1∀# 3∃%∃.∃0 =∃%∃0 0∋,∀% #∀ 5#∀% 5∀2∋ Υ 20 3∀ +.. Ρ∀.:∀5∀1!4∋9 # :. 

ς1!4∃, :5∃ %(∋)∗+#, <∗/5! 5#+; 4%∀.∗4∀#� 

�?#∀∗2∗ 5∃−!(#∗92∗ ?2∀.)1∀# %(∋)∗+#, &/∃1() 2(>#6)1#) :!5(9( 

#?!6)%&∋/ (<∗/5!), (.∃. 3%∃!(+3.∃1∗∃, 3%∃5+!2∀(%∃11∀∃ =. 2 !(. 158 ΜΠ 

<Κ, 4#∋.∗Β∗Γ∗%+Φ≅∗2∗ 3%∗01∋4∋2∗ 4∀(∀%∀− 9#.9Φ(!9: 3%∀1∗41∀#∃1∗∃ # 

/∗.∗≅∃, 3%∃5#∋%∗(∃.)18− !:∀#∀% :%+338 .∗Γ ∗ 3%∗=∗1∃1∗∃ 01∋=∗(∃.)1∀:∀ 

+≅∃%,∋ 3∀(∃%3∃#&∃2+�  

(∀#∃%&%∋()∗&+( ,−.)/0(&%( 1+ 23+)+∃&+42 5()2 6 �) 

 

 

∗ 

 

         Α ϕογι ελϕ〈ρ〈σβαν ισ ναγψοββ σζερεπ ϕυτ α σζινονιµιτ〈σνακ, µιντ αηογψαν αζτ 〈λταλ〈βαν 

τυδατοστϕυκ. Αζ ελϕ〈ρ〈σβαν ρσζτ ϖεϖ! νεµ ϕογι σζεµλψεκ νψελϖηασζν〈λατα υγψανισ 

ϕελεντ!σεν ελτρ α ϕογ〈σζοκ νψελϖηασζν〈λατ〈τ⌠λ, αµινεκ εγψικ κεσ βιζονψτκα ππεν α 

σζινονιµ κιφεϕεζσεκ ϖισζονψλαγ γψακορι αλκαλµαζ〈σα. Αµεννψιβεν αββ⌠λ ινδυλυνκ κι, 

ηογψ α ϖαλ⌠σ〈γ εσεµνψει σ α ϕογι τνψ〈λλ〈σ ρ〈σβελι ργζτσε κζττι φολψαµατοτ 

〈τφορδτ〈σοκ σοροζατακντ ρτκελϕκ, γψ µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηογψ εζεν  〈τφορδτ〈σοκβαν α 

σζινονιµ κιφεϕεζσεκ 〈τϖ〈λτ〈σα ισ σζκσγεσ. Αζ εσεµνψεκ κζϖετλεν σζλελ!ι υγψανισ α 

λ〈τοττακατ σ ηαλλοττακατ σαϕ〈τ ϖιλ〈γλ〈τ〈συκ αλαπϕ〈ν φορδτϕ〈κ 〈τ τρτνετεκκ, µαϕδ εζεν 

τρτνετεκ � αζ γψϖδεκκελ, ιλλετϖε µ〈σ, α ϕογ νεϖβεν ελϕ〈ρ⌠ σζεµλλψεκκελ φολψτατοττ 

µεγβεσζλστ κϖετ!εν − τββσζρι 〈τφορδτ〈σ υτ〈ν κερλνεκ α ϕεγψζ!κνψϖεκβε, τλετεκβε 

σ ϖ〈διρατοκβα. Α ϕογι ελϕ〈ρ〈σβαν ρσζτϖεϖ! λαικυσοκ τρτνετειβεν 〈λταλ〈βαν νεµ ϖαγψ χσακ 

κισ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ, µιϖελ !κ 〈λταλ〈βαν ιγκ σεγτσγϖελ 

φογαλµαζζ〈κ µεγ µονδανιϖαλ⌠ϕυκατ. Εζτ τκρζικ πλδ〈υλ α λαικυσοκ ναρρατιϖ〈ι α 

κιηαλλγατ〈σι ϕεγψζ!κνψϖεκβεν, αµελψεκβεν  α λοπ〈στ ελκϖετνι (!∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗() 

4%∋/+) φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηελψεττ ιγκετ (4%∋!()/ +4%∋!(), #8(∋!4∋()/#8(∋≅∗(), 

#8%8#∋()/#8%#∋(), ,%∋()/#09(), 0∋,∗%∋()/0∋,%∋()) ταλ〈λυνκ: 
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(16) � Π∀:5∋ ?2∀.)1∀# 3%∃5.∀/∗. !<∗/%&− 4∀.∃!∋, #!∃ !∀:.∋!∗.∗!)� 

... ∀1∗ !<∗/,# ∗0 :∋%∋/∋ 5#∋ 4∀.∃!∋ ...  

... +#∗5∃.∗ 3%∗∀(4%8(8− :∋%∋/ ∗ %∃&∗.∗ !<∗/%&− !(∀9≅∗∃ (∋2 4∀.∃!∋�  

�Ω∀2∋ ∀1 +!.8&∋. 4%∗4 !∀!∃54∗, =(∀ !<∗/,# 4∀.∃!∋�  

�Μ 1∃:∀ ∗0 :∋%∋/∋ !<∗/,# 5#∋ 4∀.∃!∋� 

 

(17) � ∋≅&/6#, 4∀&∃.∃4 ∗0 4∋%2∋1∋ + Π �... ∋≅∗∋/, ∗0 ∃:∀ %+4 !+24+, # 4∀(∀%∀− 

...  

 

(18) Α∀Ε(∀2+ ∀1 # 0∋.∀: 5∀.:∋ ∋34, + 1∃:∀ !+24+, ∀(4+5∋ 3/∀∗/, 5#∋ Β.∋4∀1∋ Β%. 

5+;∀#, ,∀.)&∃ 1∗=∃:∀ + 1∃:∀ 1) ∀∗/,.  

Η1 ∋34, + Ξ. Γ∃.∀Β∋1∀#8− 3∋4∃(, ∀(4+5∋ ∋≅&/6#, (%∗ Β.∋4∀1∋ 5+;∀#, 

!4∋0∋#, =(∀ 3/∀#∗/)& ∗; !∃,∃. 

 

(19) ... 3%∗ Ε(∀2 ?. 3/∀∗/, + <. 0∀1(. ... ∃:∀ ∗0,∗.∗ # 3∀5Χ∃05∃, 3/∀∗/,# 0∀1( ∗ 

5∃1):∗ � 

 

(20) ... ∋ ∀1 ∋34, 5#∃ ;%+!(∋.)18∃ #∋08 ...   

... !∃,∃ ∀1 ∋34, 1∋%+=18∃ =∋!8 ...  

... ∀(4+5∋ ∋34,# 4∀.∃!∋ ∗ +,∃/∋.∗� 

 

(21) Α%∗ Ε(∀2 ?. ∀∗/, + Ξ. !+24+ ∗ ... 

Π%∀2∃ 4∀#%∋ ∀1 ,∀.)&∃ 1∗=∃:∀ # Ε(∀− 4#∋%(∗%∃ 1) ∀∗/,.   

Ψ(∀ ∀∗/, Π., ∀1 1∃ #∗5∃..  

(7+ 4−∋(9%−)−4 5+19+8+∃) 

 

         Α λοπ〈στ ελκϖετνι φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ κλνβζ! στλυσρτεγηεζ ταρτοζ⌠ σζινονιµ〈ι 

νεµ χσακ α ϕογι ελϕ〈ρ〈σβαν ρσζτϖεϖ! λαικυσοκ τρτνετειβεν, ηανεµ α ϕογαλκαλµαζ〈σ 

κλνβζ! τπυσ δοκυµεντυµαιβαν ισ ελ!φορδυλνακ [(22), (23)], γψακραν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκκελ π〈ρηυζαµοσαν ισ (24): 
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(22) ... 3∀!.∃ =∃:∀ #!∃ =∃(#∃%∀ #∀&.∗ # 4∀21∋(+ ∗ 2(>#&#,# ∗0 1∃∃: �  

(79(58∋−∃)(&%( + 19%&>∋%% 4(9 1+ 28∋9−&(&%/ 19%0%& % 28)+∃%≅, 

81+8+#8∋∃2/:%Γ 8+∃(9Η(&%/ 19(8∋21)(&%>) 

 

(23) ... ∀1∗ !<∗/,# 3∀%(Β∃.)−5∗3.∀2∋(, !(∀∗2∀!()Φ ...  

(7+8∋−&+∃)(&%( +# +∋5−0( &(8+∃(9Η(&&+)(∋&(3+ +#∃%&>(4+3+ 1+5 19%84+∋9 

−54%&%8∋9−=%% Η.+)Φ− %&∋(9&−∋−) 

 

(24) Α%∀1∗41+# =∃%∃0 ∀(4%8(+Φ Β∀%(∀=4+ # 4∀21∋(+, %∋!3∀.∀/∃11+Φ 1∋ 3∃%#∀2  

Ε(∋/∃, ∀1 ∀(4%8. ∀41∀ ∗ 2(>#&#, 3%∗1∋5.∃/∋#&∗∃ :%∋/5∋1∗1+ 7. 0∀1( 

93∀1!4∀:∀ 3%∀∗0#∀5!(#∋, !(∀∗2∀!()Φ� Θ. ... %(∋)∗+#, <∗/5! =+/∀:∀ 

∗2+≅∃!(#∋, # !#90∗ ! (∃2 ∃2+ 3%∃5Χ9#.∃1∀ ∀,#∗1∃1∗∃ 3∀ =. 1. !( 144 ΜΠ <Κ.  

(7+8∋−&+∃)(&%( + 19%,&−&%% ,−.+&&Φ4 19(58∋−∃%∋()(4)  

 

 

5.3. Φυνκχι⌠ιγκ α ϕογι σζακνψελϖβεν 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϕογι σζεµποντβ⌠λ ρελεϖ〈νσ τυλαϕδονσ〈γαιτ νψελϖι τνψεζ!κ 

µοτιϖ〈λϕ〈κ, αµελψεκ εγψρσζτ α φυνκχι⌠ιγηεζ, µ〈σρσζτ α φ!νϖι κοµπονενσηεζ 

καπχσολ⌠δνακ. 

          (α) Αζ ιγκ αζ οβϕεκτϖ ϖαλ⌠σ〈γ σζυβσζτανχι〈ι κζττ φεν〈λλ⌠ ϖισζονψοκατ τκρζικ, σ 

µιντ ιλψενεκ α ϕογι σζακνψελϖ τερµινολ⌠γι〈ϕ〈νακ ρσζει σ σζιντακτικαι σζερκεζετνεκ 

κοορδιν〈τοραι.  

          Α φυνκχι⌠ιγκ κιζ〈ρ⌠λαγ φ!νϖϖελ εγψττ, ϖαγψισ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ρσζεκντ 

ϖ〈λνακ α ϕογι τερµινολ⌠για ρσζϖ. Αννακ κϖετκεζτβεν, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ νεµ τελϕεσ 

ρτκ; ργενσεκ σ χσακ ρσζβεν γψακορολνακ σζεµαντικαι σζελεκχι⌠τ α ϖονζαταικρα, α 

φυνκχι⌠ιγκ φ!νεϖεκκελ ϖαλ⌠ σσζεκαπχσολ⌠δ〈σι λεηετ!σγει ρενδκϖλ σζλεσ σκ〈λ〈ν 

µοζογνακ. Πλδ〈υλ αζ οροσζ Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖ ϕογσζαβ〈λψαιβαν αζ 

∀!+≅∃!(#.9()/∀!+≅∃!(#∗() ιγε µιντ νεµ τελϕεσ ρτκ; ργενσ 65 κλνβζ! φ!νϖι 

ϖονζατταλ αλκοτ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ:  
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(%!6)%&∋,4&−/(%!6)%&∋#&− + #.∋5∃1∗∃, #1∃!∃1∗∃, #∀!!(∋1∀#.∃1∗∃, #8,∀%, #85∋=+, 

#8:%+04+, #83.∋(8, #84+3, 5∋%∃1∗∃, 5∃−!(#∗∃, 5∃9(∃.)1∀!(), 5∀!(∋#4+, 0∋4+34+, 

0∋2∃1+, 0∋=∃(, 0∋≅∗(+, ∗02∃1∃1∗∃, ∗!3∀.1∃1∗∃, ∗!3∀.)0∀#∋1∗∃, 4∀23∃1!∋Γ∗Φ, 

4∀1(%∀.), 1∋50∀%, ∀,∃!3∃=∃1∗∃, ∀,90∋11∀!(∗, ∀3∃%∋Γ∗∗, ∀3.∋(+, ∀!2∀(%, 3∃%∃#∀04+, 

3∃%∃5∋=+, 3∃%∃%∋,∀(4+, 3∃%∃!(%∀−4+, 3.∋(∃/, 3∀5:∀(∀#4+, 3∀58!4∋1∗∃, 3∀:%+04+, 

3∀.)0∀#∋1∗∃, 3∀!(%∀−4+, 3∀!(∋#4+, 3%∋#∋ ∗ ∀,90∋11∀!(∗, 3%∃4%∋≅∃1∗∃, 3%∗∃24+, 

3%∗19(∗∃, 3%∀5∋/+, %∋,∀(+, %∋!3∀%9/∃1∗∃, %∋!=∃(8, %∃:∗!(%∋Γ∗Φ, %∃:+.∗%∀#∋1∗∃, 

%∃∀%:∋1∗0∋Γ∗Φ, %+4∀#∀5!(#∀, !5∋=+, !∀#∃%&∃1∗∃, !∀5∃%/∋1∗∃, !3∗!∋1∗∃, 

!(%∋;∀#∋1∗∃, !(%∀∗(∃.)!(#∀, +5∀!(∀#∃%∃1∗∃, +3%∋#.∃1∗∃, +!(%∋1∃1∗∃, +!(+.4+, 

Β∗4!∋Γ∗Φ, Β∗1∋1!∗%∀#∋1∗∃, Β+14Γ∗Φ, ;%∋1∃1∗∃, Ε4!3.+∋(∋Γ∗Φ.  

 

          Α 2∗(#3∋(0#&−/2∗(#3∋)%&# φυνκχι⌠ιγε αζον φ!νϖι ϖονζαταινακ α σζ〈µα, αµελψεκ 

αζ οροσζ Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖβεν  ελ!φορδυλνακ: 44.  

 

2∗(#3∋(0#&−/2∗(#3∋)%&# + ∋11+.∗%∀#∋1∗∃, #∀!!(∋1∀#.∃1∗∃, #08!4∋1∗∃, #.∀/∃1∗9, 

#∀02∃≅∃1∗∃, #!∃.∃1∗∃, #8,∀%4+, #8:%+04+, #84+3, #83.∋(+, 0∋4%8(∗∃, 0∋2∃1+, 

0∋(%∋(8, 0∋=∃(, ∗02∃1∃1∗9, ∗0Χ9(∗∃, ∗!3∀.1∃1∗∃, ∗!3%∋#.∃1∗∃, 4∋3∗(∋.∗0∋Γ∗Φ, 

4∀1Β∗!4∋Γ∗Φ, ∀,%∋≅∃1∗∃,  ∀,Χ9#.∃1∗∃, ∀3.∋(+, ∀!2∀(%, ∀(=+/5∃1∗∃, ∀Γ∃14+, 

3∃%∃#∀5, 3∃%∃5∋=+, 3∃%∃%∋!=∃(, 3∃%∃+!(%∀−!(#∀, 3.∋(∃/, 3∀:%+04+, 3∀∗!4, 3∀!(∋#4+, 

3%∀#∃%4+, 3%∀5∋/+, %∋,∀(+, %∋!4∀34∗, %∋!;∀58, %∋!=∃(8, %∃∋.∗0∋Γ∗Φ, %∃:∗!(%∋Γ∗Φ, 

%∃4#∗0∗Γ∗Φ, %∃4∀1!(%+4Γ∗Φ, %∃2∀1(, !3∗!∋1∗∃, +.+=&∃1∗9, +2∃1)&∃1∗∃, Β∗4!∋Γ∗Φ.     

 

         Α ϕογι σζακνψελϖβεν ελ!φορδυλ⌠ φυνκχι⌠ιγκ τββσγρε αζ α ϕελλεµζ!, ηογψ φ!νϖι 

ϖονζαταικ σζ〈µα 10 σ 25 κζττ µοζογ. Αζ ελεµζεττ κορπυσζ αλαπϕ〈ν πλδ〈υλ: 

#1∀!∗()/#1∃!(∗ � 10, 5∋#∋()/!5∋#∋() � 12, 3∀.+=∋()/3∀.+=∗() � 13, 

3%∗1∗2∋()/3%∗19() � 14,  !∀#∃%&∋() !∀#∃%&∗() � 16,  3∀5.∃/∋() � 25.  

         Ταλ〈λκοζυνκ ολψαν φυνκχι⌠ιγκκελ ισ, αµελψεκ εσετβεν α φ!νϖι ϖονζατοκ σζ〈µα 5 

αλαττ ϖαν (∀4∋08#∋()/∀4∋0∋(), 3%∃5Χ9#.9()/3%∃5Χ9#∗(), 3%∗=∗19()/3%∗=∗1∗()), 

ιλλετϖε ϖαννακ φυνκχι⌠ιγκ, αµελψεκ µινδεν ελ!φορδυλ〈συκκορ υγψαναζζαλ α φ!νϖι 

κοµπονενσσελ σσζεκαπχσολ⌠δϖα αλκοτνακ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ. (1∋1∀!∗()/1∋1∃!(∗) 
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          Αζοκνακ α φ!νϖι ϖονζατοκνακ α σζ〈µα, αµελψεκ εγψ αδοττ φυνκχι⌠ιγϖελ µιντ 

ργενσσελ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττ καπχσολ⌠δνακ σσζε, φγγετλεν αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγε 

ελ!φορδυλ〈σι γψακορισ〈γ〈τ⌠λ. ⊆γψ πλδ〈υλ α 3%∃5Χ9#.9()/3%∃5Χ9#∗() φυνκχι⌠ιγε α ϕογι 

σζακνψελϖβεν 〈λταλ〈βαν 3 φ!νϖϖελ � ∗!4, 4#∗(∋1Γ∗9, (%∃,∀#∋1∗∃ � αλκοτ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετετ, υγψανακκορ α Πολγ〈ρι Τρϖνψκνψϖ κλνβζ! ϕογσζαβ〈λψαιβαν τββ µιντ 

σζ〈ζ αλκαλοµµαλ φορδυλ ελ!.  

          (β) Μιϖελ α φυνκχι⌠ιγκ λνψεγβεν µινδαζον µορφοσζιντακτικαι ϕελλεµζ!κνεκ α 

βιρτοκ〈βαν ϖαννακ, αµελψεκκελ α σζεµαντικαιλαγ τελϕεσ ρτκ; ιγκ ρενδελκεζνεκ, α 

φυνκχι⌠ιγκ φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζανακ α ϕογι σζακνψελϖ βιζονψοσ τυλαϕδονσ〈γαινακ α 

κιαλακτ〈σ〈βαν. Ιλψεν τυλαϕδονσ〈γ α ϕογι σζακνψελϖ εγσζτ µεγηατ〈ροζ⌠ ιµπερατϖ ϕελλεγ, 

αµελψνεκ κιφεϕεζσεκορ αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖ σζ〈µοσ εσετβεν λ α φ!νϖι ιγενεϖεκ 〈λταλ 

κν〈λτ λεηετ!σγγελ. Ταλ〈ν νεµ ρδεκτελεν εζζελ καπχσολατβαν µεγεµλτενι, ηογψ αζ οροσζ 

ϕογι σζακνψελϖβεν αζ ιγει σζ⌠ηασζν〈λατ 38 %−α ινφινιτϖ (Κοζσινα 1972: 139). Α ϕογι 

σζακνψελϖβεν ιλψ µ⌠δον κτσζερ αννψι φ!νϖι ιγενϖ φορδυλ ελ!, µιντ α τυδοµ〈νψ εγψβ 

〈γαινακ σζακνψελϖβεν (οττ  εζ αζ αρ〈νψ 17−25 % κζττ µοζογ), σ η〈ροµσζορ αννψι, µιντ 

α σζπιροδαλµι µ;ϖεκ νψελϖεζετβεν.  

          Α ϕογι σζακνψελϖ α κζνψελϖιτ!λ ελτρ!εν φεϕεζι κι αζ ιµπερατϖ ταρταλµατ, µιντ 

αηογψαν α ητκζναπι λετβεν τρτν! φελσζ⌠λτ〈σ ϕελλεγε ισ ελτρ α ϕογι ελ!ρ〈σ, ιλλετϖε 

υταστ〈σ ϕελλεγτ!λ. Σζεµλψτελεν ϕελλεγνεκ κϖετκεζτβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν 

σζερεπλ! φ!νϖι ιγενϖ αλκαλµασ αρρα, ηογψ α ϕογ 〈λταλ〈νοσ ρϖνψ; ελ!ρ〈σαιτ, 

ρενδελκεζσειτ σ υταστ〈σαιτ αδεκϖ〈τ µ⌠δον ϕυττασσα κιφεϕεζσρε: 

 
(25) Ω∃.∀ 2∗#14&− < 2∗(#3∋(0%&∋! ∗ 2∗#%&!2#&− < 3%∃5#∋%∗(∃.)1∀2+ 

%,)0%&∋#7.    

(7+8∋−&+∃)(&%( + 19%,&−&%% ,−.+&&Φ4 19(58∋−∃%∋()(4) 

 

          Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν σζερεπλ! ιγκ 79 %−α ϕελεν ιδεϕ;. Α σζπιροδαλµι πρ⌠ζα 

νψελϖβεν εζ αζ αρ〈νψ µινδσσζε 11 % (Κοζσινα 1972: 156), αµι αζτ µυτατϕα, ηογψ αζ 

οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν η〈ττρβε σζορυλ α µλτ σ α ϕϖ! ιδ! ηασζν〈λατα.  

          Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγκ κιϕελεντ! µ⌠δ, ϕελεν ιδεϕ;, εγψεσ, 

ιλλετϖε τββεσ σζ〈µ ηαρµαδικ σζεµλψ; αλακϕαι 〈λταλ〈βαν ιµπερατϖ ϕελεντστ φεϕεζνεκ κι, σ 



 113

γψ α φ!νϖι ιγενεϖεκηεζ ηασονλ⌠αν αζ αδοττ χσελεκϖσ κτελεζ! ρϖνψ; ϕελλεγτ 

ηανγσλψοζζ〈κ: 

 

(26) Μ:∀.∀#1∀−∗!3∀.1∗(∃.)1∋9 ∗1!3∃4Γ∗9 !(∋#∗( ∀!+/5∃11+Φ 1∋  +=∃( ∗ # 

5∋.)1∃−&∃2 (%!6)%&∋,4)& <(1&∗(,− 0∋ ∃∃ 3∀#∃5∃1∗∃2.  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 177.) 

 

(27) Α∃5∋:∀:∗=∃!4∗∃    4∀..∃4(∗#8   ∀,%∋0∀#∋(∃.)18;    +=%∃/5∃1∗− +:∀.∀#1∀− 

∗!3∀.1∗(∃.)1∀−  !∗!(∃28   (</3≅∋/7&  2(?(6−   ∋52∗1∗!(%∋Γ∗∗ 

∗!3%∋#∗(∃.)1∀:∀ +=%∃/5∃1∗9 # #∀!3∗(∋(∃.)1∀− %∋,∀(∃ ! ∀!+/5∃1182∗. 

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 112.) 

 

(28) Ρ !.+=∋9;, 3%∃5+!2∀(%∃118; 5∀:∀#∀%∀2, 3∀5%95=∗4 2∗#1#?/)& 1∋ !∃,9 

(∀43/11(%&− ∀,∃!3∃=∗() Ε4!3.+∋(∋Γ∗Φ ∀,Χ∃4(∋ 3∀!.∃ ∃:∀ 3%∗19(∗9 

0∋4∋0=∗4∀2 # (∃=∃1∗∃ +4∋0∋11∀:∀ # 5∀:∀#∀%∃ !%∀4∋.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 740.) 

 

          ℑλταλ〈βαν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖ αζ ιµπερατϖ ταρταλµατ α 

φελσζ⌠λτ⌠ µ⌠δ ηελψεττ α κιϕελεντ! µ⌠δδαλ φεϕεζι κι; ϕογι τερµινολ⌠γι〈ϖαλ λϖε αζ ν. κ⌠γενσ 

σζαβ〈λψοκατ κιϕελεντ! µ⌠δβαν φογαλµαζζα µεγ. Α κιϕελεντ! µ⌠δ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

� µελλ!ζϖε α κονκρτ χσελεκϖσ λερ〈σ〈τ � αλκαµασακ εγψρσζτ α στατικυσ σ διναµικυσ  

ϖισζονψοκνακ, µ〈σρσζτ εγψ αδοττ ρενδσζερτ κπεζ! ελεµεκ κζττι καπχσολατοκνακ αζ 

〈λταλ〈νοσ σ νορµατϖ κιφεϕεζσρε. Α ϖισζονψοκ σ καπχσολατοκ τνψκντ ϖαλ⌠ ργζτσε 

ϕογιλαγ κιζ〈ρϕα µ〈σ, α τνψκντ µεγφογαλµαζοττ⌠λ ελτρ! ϖισζονψοκ σ καπχσολατοκ 

λτρεϕτττ.  

 

(29) ϑ∀!+5∋%!(#∃11+Φ ∋,/%&− # <∀!!∗−!4∀− Κ∃5∃%∋Γ∗∗ (%!6)%&∋,47& Α%∃0∗5∃1( 

<∀!!∗−!4∀− Κ∃5∃%∋Γ∗∗, Κ∃5∃%∋.)1∀∃ ?∀,%∋1∗∃ (?∀#∃( Κ∃5∃%∋Γ∗∗ ∗ 

ϑ∀!+5∋%!(#∃11∋9 Ω+2∋), Α%∋#∗(∃.)!(#∀ <∀!!∗−!4∀− Κ∃5∃%∋Γ∗∗, !+58 

<∀!!∗−!4∀− Κ∃5∃%∋Γ∗∗.  

(Β∋−∋∗> 11 <+&8∋%∋2=%% ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%) 
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(30) Α∀3∃=∗(∃.∗ 0/7& %(9,/%#) 1∋ !∀#∃%&∃1∗∃ (∃; !5∃.∀4, 4∀(∀%8∃ :%∋/5∋1∃, 

1∋;∀59≅∗∃!9 3∀5 3∀3∃=∗(∃.)!(#∀2, 1∃ #3%∋#∃ !∀#∃%&∋() !∋2∀!(∀9(∃.)1∀.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 33.) 

 

(31) Α%∀5∋#∃Γ, 1∃ 3%∃5∀!(∋#∗#&∗− 3∀4+3∋(∃.Φ #∀02∀/1∀!() 3∀.+=∗() 

!∀∀(#∃(!(#+Φ≅+Φ ∗1Β∀%2∋Γ∗Φ ∀ (∀#∋%∃, 1)%)& (&∋)&%&∋)11(%&− ∗ 0∋ 

1∃5∀!(∋(4∗ (∀#∋%∋, #∀01∗4&∗∃ 3∀!.∃ ∃:∀ 3∃%∃5∋=∗ 3∀4+3∋(∃.Φ, # ∀(1∀&∃1∗∗ 

4∀(∀%8; 3∀4+3∋(∃.) 5∀4∋/∃(, =(∀ ∀1∗ #∀01∗4.∗ # !#90∗ ! ∀(!+(!(#∗∃2 + 

1∃:∀ (∋4∀− ∗1Β∀%2∋Γ∗∗.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 495.) 

 

          (χ) Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖρε ϕελλεµζ! α µελλκνϖι ιγενεϖεσ σζερκεζετεκ γψακορι 

ελ!φορδυλ〈σα. Εννεκ αζ αζ οκα, ηογψ α µελλκνϖι ιγενεϖεσ σζερκεζετεκ α µονδανιϖαλ⌠ 

τµρτσνεκ φοντοσ εσζκζει, σ µιντ ιλψενεκ ηοζζ〈ϕ〈ρυλνακ α ϕογι ταρταλοµ εγψρτελµ; σ 

ποντοσ κιφεϕεζσηεζ. Ηασονλ⌠ φελαδατοτ λ〈τνακ ελ α χσελεκϖ! ϕελεν σ µλτ ιδεϕ; ν. 

φυνκχι⌠ιγενεϖεκ ισ: 

 

(32) Α%∀4+%∀%!4∗− 1∋50∀% 0∋ !∀,.Φ5∃1∗∃2  0∋4∀1∀# ∋52∗1∗!(%∋Γ∗∃− +=%∃/5∃1∗− ∗ 

∀%:∋1∀#, #%2(,1476#>   1/</3/1#4, ∀!+≅∃!(#.9∃(!9 ϑ∃1∃%∋.)182 

3%∀4+%∀%∀2 <∀!!∗−!4∀− Κ∃5∃%∋Γ∗∗ ∗ 3∀5=∗1∃1182∗ ∃2+ 3%∀4+%∀%∋2∗ # 

!∀∀(#∃(!(#∗∗ ! Κ∃5∃%∋.)182 0∋4∀1∀2 ∀Η 3%∀4+%∋(+%∃ <∀!!∗−!4∀− 

Κ∃5∃%∋Γ∗∗∀.  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 22.) 

 

(33) Α∀ 5∀:∀#∀%+ ∀ !∃4#∃!(%∃ 5#∀∃ ∗.∗ 1∃!4∀.)4∀ .∗Γ, 2∃/5+ 4∀(∀%82∗ #∀01∗4 

!3∀% ∀ 3%∋#∃ 1∋ #∃≅), 3∃%∃5∋Φ( Ε(+ #∃≅) (%∃()∃2+ .∗Γ+, 2∗#1#?/76)?! 1/ 

%)∀4 (∀43/11(%&− 3∀ %∋0%∃&∃1∗∗ !3∀%∋ #∀0#%∋(∗() #∃≅) (∀2+ .∗Γ+, 

4∀(∀%∀2+ �  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 926.) 

 

(34) Λ∋4∋0∋1∗9 # #∗5∃ &(%∋Β∋ ∗ 4∀1Β∗!4∋Γ∗∗ ∗2+≅∃!(#∋  ∗!3∀.19Φ(!9 !+5∀2, 
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∋≅1)%+#?  2∗#9(∋(∗, �  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 16.) 

 

          Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν α χσελεκϖ! σζερκεζετεκκελ σζεµβεν α σζενϖεδ! 

µελλκνϖι ιγενεϖεκετ ταρταλµαζ⌠ σζερκεζετεκ δοµινανχι〈ϕα ρϖνψεσλ, εζ υτ⌠ββιακ 

σζεµλψτελεν ϕελλεγε µιαττ. Κλνσεν ναγψ αζον ϕογσζαβ〈λψοκ σζ〈µα, αµελψεκ α µλτ 

ιδεϕ; µελλκνϖι ιγενϖ ρϖιδ αλακϕ〈νακ σεγτσγϖελ κπζεττ σζενϖεδ! σζερκεζετετ 

ταρταλµαζνακ: 

 

(35) Η!+/5∃118∃ 4 !2∃%(1∀− 4∋01∗, # ∀(1∀&∃1∗∗ 4∀(∀%8; ;∀5∋(∋−!(#∀ ∀ 

3∀2∗.∀#∋1∗∗ ∀(4.∀1∃1∀ ∗.∗ 2∗#14&( ∗)+)1#) ∀ 1∃3%∗2∃1∃1∗∗ 3∀2∗.∀#∋1∗9, 

5∀ 1∋3%∋#.∃1∗9 # �  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 185.) 

 

(36) 7∗Γ∀, 1∃!+≅∃∃ !+,!∗5∗∋%1+Φ ∀(#∃(!(#∃11∀!(), 5∀./1∀ 5∀ +5∀#.∃(#∀%∃1∗9 

(%∃,∀#∋1∗9, 3%∃5Χ9#.∃11∀:∀ ∃2+ 4%∃5∗(∀%∀2, 3%∃5+3%∃5∗() ∀, Ε(∀2 

∀!1∀#1∀:∀ 5∀./1∗4∋, ∋ ∃!.∗ 4 (∋4∀2+ .∗Γ+ 2∗)0Α4∋,)1 #%<, − 3%∗#.∃=) 

∀!1∀#1∀:∀ 5∀./1∗4∋ 4 +=∋!(∗Φ # 5∃.∃. 

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 399.) 

 

          Α σζενϖεδ! µελλκνϖι ιγενεϖεσ σζερκεζετεκβεν σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγενεϖεκ λεηετ!ϖ 

τεσζικ, ηογψ α ϕογι νορµα α λογικαι αλανψ νλκλ ηατ〈ροζζα µεγ µαγ〈τ α χσελεκϖστ. ϑογι 

σζεµποντβ⌠λ εννεκ � τββεκ κζττ � αζ α ϕελεντ!σγε, ηογψ α µαγαταρτ〈σι σζαβ〈λψ 

µεγφογαλµαζ〈σακορ µελλ!ζηετ!ϖ ϖ〈λικ αζ αλανψι κρ µεγηατ〈ροζ〈σα. ςαγψισ α 

ϕογαλκοτ⌠ α ϕογιντζµνψ φελ!λ κζελτϖε ραγαδϕα µεγ α ϕογϖισζονψτ σ νεµ αζ αλανψι ολδαλ 

φελ!λ:  

 

 

(37) .∗)0, 2∗#:#1)11≅∃ 3%∋#∀2∃%182∗ 5∃−!(#∗92∗, 3∀5.∃/∗( #∀02∃≅∃1∗Φ # 

8)20−>Γ, 19(5284+∋9(&&ΦΓ ,−.+&+4.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 1064.) 
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         Α ηατ〈ροζ⌠ι ιγενεϖεκετ ταρταλµαζ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελ!φυρδυλ〈σι αρ〈νψα 

κισεββ, µιντ α µελλκνϖι ιγενεϖεσ σζερκεζετεκ ελ!φορδυλ〈σι αρ〈νψα. Α ηατ〈ροζ⌠ι 

φυνκχι⌠ιγενεϖεκ α ϕογι σζϖεγεκβεν ισ α φ!χσελεκϖσσελ εγψιδεϕ;λεγ ϖγβεµεν! χσελεκϖσ, 

ιλλετϖε αζ αηηοζ κπεστ κορ〈ββαν µεγτρτντ χσελεκϖσ ϕελλσρε σζολγ〈λνακ: 

 
(38) ?+5, 1/31/:/4 +!.∀#1∀∃ (%!50)1#), 2∀/∃( #∀0.∀/∗() 1∋ +!.∀#1∀ 

∀!+/5∃11∀:∀ ∗!3∀.1∃1∗∃ ∀3%∃5∃.∃118; ∀,90∋11∀!(∃−: � 

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 73.) 

 

(39) Λ∃3%∗#.∃=∃1∗∃ 3∀4+3∋(∃.∃2 3%∀5∋#Γ∋ 4 +=∋!(∗Φ # 5∃.∃ ∀!#∀,∀/5∋∃( 

3%∀5∋#Γ∋ ∀( ∀(#∃(!(#∃11∀!(∗ 3∃%∃5 3∀4+3∋(∃.∃2, ∃!.∗ 3%∀5∋#∃Γ 5∀4∋/∃(, 

=(∀, 2∗#14∋ !:/%&#) # 5∃.∃, ∀1 2∀: ,8 3%∃5∀(#%∋(∗() ∗0Χ9(∗∃ 3%∀5∋11∀:∀ 

(∀#∋%∋ + 3∀4+3∋(∃.9.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 462.) 

 
         (δ) Α φυνκχι⌠ιγκ ασπεκτυσ〈νακ ϖιζσγ〈λατα κϖλ εσικ ϕελεν δολγοζατ τ〈ργψκρν, εζρτ 

εζζελ καπχσολατβαν χσυπ〈ν εγψ 〈λταλ〈νοσ µεγφιγψελσ λερ〈σ〈ρα σζορτκοζυνκ. Α νορµατϖ 

ϕελλεγ; ϕογι σζακσζϖεγεκβεν ελσ!δλεγεσεν ολψαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φορδυλνακ ελ!, 

αµελψεκ φολψαµατοσ σζεµλλετ; φυνκχι⌠ιγτ ταρταλµαζνακ: 

 

(40) Α%∀4+%∀%� ∋ (∋4/∃ %(∋)∗+/)& 5%+:∗∃ 3%∀Γ∃!!+∋.)18∃ 0)∃%&∋#4, 

3%∃5+!2∀(%∃118∃ 0∋4∀1∀2.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ 79+=(882−)∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 41.) 

 

          Εζζελ σζεµβεν α ϕογι γονδολατοτ κονκρτ εσετρε ϖονατκοζτατ⌠ δοκυµεντυµοκβαν α 

βεφεϕεζεττ φυνκχι⌠ιγτ ταρταλµαζ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖαννακ τλσλψβαν. Ερρε πλδα α 

κϖετκεζ! ϕογσζαβ〈λψ: 

 

 

(41) Α∀2∗2∀ Ε(∀:∀ ∀1 %(∋)∗+#, <∗/5! ∗2+≅∃!(#∋ 2∃5!∃!(∃% ∗0 ,8(∀#∀− 

4∀21∋(8 ;∗%+%:∗=∃!4∀:∀ ∀(5∃.∃1∗9, 3∀!.∃ =∃:∀ !4%8.!9.  
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(79(58∋−∃)(&%( + 19%&>∋%% 4(9 1+ 28∋9−&(&%/ 19%0%& % 28)+∃%≅, 

81+8+#8∋∃2/:%Γ 8+∃(9Η(&%/ 19(8∋21)(&%>) 

 

          Α  φολψαµατοσ σ α βεφεϕεζεττ ιγκ ηασζν〈λατ〈ρα ϖονατκοζ⌠ φεντι µεγ〈λλαπτ〈σοκ 

χσυπ〈ν εγψ 〈λταλ〈νοσ τενδενχι〈τ ρνακ λε, α τµα ελεµζσε τοϖ〈ββι � νψελϖσζετι σ ϕογι 

σζεµποντοκατ εγψαρ〈ντ ρϖνψεστ! � ρσζλετεσ ϖιζσγ〈λατοκατ ιγνψελ. 

          (ε) Α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσνεκ κσζνηετ!εν, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

σζ〈µοσ εσετβεν ποντοσαββαν σ διφφερενχι〈λταββαν ϕελλικ αζ αδοττ ϕογι ταρταλµατ, µιντ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκκελ σζινονιµ ιγκ. Α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε υγψανισ 

ηατ〈σσαλ ϖαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ αλκοτοττ ιντεγρ〈λ⌠δοττ σζεµαντικαι εγψσγρε, σ 

εζ〈λταλ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈βαν ολψαν διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κ 

κιαλακυλ〈σ〈τ τεσζικ λεηετ!ϖ, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε σζεµαντικαι 

στρυκτρ〈ϕα εγψ〈λταλ〈ν νεµ ταρταλµαζ. Αζ εµλτεττ διφφερενχι〈λ⌠ σζµ〈κ τερµσζετεσεν νεµ 

ριντικ α δενοτατϖ ϕελεντστ, 〈µ α κζσ σζµ〈κ 〈λταλ δετερµιν〈λτ ϕελεντσνεκ εγψφαϕτα 

κιεγσζτ! ϕελλεµζστ αδνακ. ⊆γψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εγψ αδοττ ϕογι ταρταλοµρα 

ϖονατκοζ⌠αν τββ ινφορµ〈χι⌠τ κζληετνεκ, µιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγκ. 

Πλδ〈υλ αζ ∀!+≅∃!(#.9()/∀!+≅∃!(#∗(), 3%∀∗0#∀5∗()/3%∀∗0#∃!(∗ σ α 

!∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗() [(42), (43), (44)] φυνκχι⌠ιγκ νψοµατκοστϕ〈κ α φ!νϖι 

κοµπονενσ 〈λταλ ϕελλτ χσελεκϖστ, ιλλετϖε µαγαταρτ〈στ, αδοττ εσετβεν αννακ βεφεϕεζεττσγρε 

[(43), (45), (46)] ϖαγψ κτελεζ! ϖολτ〈ρα [(47), (48)]υταλνακ: 

 

(42) Ι!.∗ ∗!3∀.19Φ≅∗− ,∋14 2∗(#3∋), 2,/&)5 ∗.∗ (%!6)%&∋#, ∗1+Φ (2)∗/Β#7 # 

!∀∀(#∃(!(#∗∗ ! +!.∀#∗92∗ ∋44%∃5∗(∗#∋, ,∋14−Ε2∗(∃1( ∀,90∋1 #∀02∃!(∗() 

∃2+ 3∀1∃!∃118∃ %∋!;∀58.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 870.) 

 

(43) Ρ !.+=∋∃, 4∀:5∋ ∋%∃15∋(∀% 2∗(#3∋), 0∋ !=∃( !∀,!(#∃118; !%∃5!(# ∗ ! 

!∀:.∋!∗9 ∋%∃15∀5∋(∃.9 !,!:+)1#4 ∋%∃15∀#∋11∀:∀ ∗2+≅∃!(#∋, 1∃ ∀(5∃.∗28∃ 

,∃0 #%∃5∋ 5.9 ∗2+≅∃!(#∋, ∋%∃15∋(∀% ∗2∃∃( 3%∋#∀ 3∀!.∃ 3%∃4%∋≅∃1∗9 

5∀:∀#∀%∋ 1∋ #∀02∃≅∃1∗∃ !(∀∗2∀!(∗ Ε(∗; +.+=&∃1∗−, ∃!.∗ ∗1∀∃ 1∃ 

3%∃5+!2∀(%∃1∀ 5∀:∀#∀%∀2 ∋%∃158. 
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(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 623.) 

 

(44) 7∗Γ∀, 4∀(∀%∀2+ 0∃2∃.)18− +=∋!(∀4 3%∃5∀!(∋#.∃1 # 3∀!(∀911∀∃ 3∀.)0∀#∋1∗∃, 

(%!6)%&∋,4)& ∋,/0)1#) # 2(,−3(∋/1#) Ε(∗2 +=∋!(4∀2 # 3%∃5∃.∋;, 

+!(∋1∀#.∃118; 0∋4∀1∀2, ∗182∗ 3%∋#∀#82∗ ∋4(∋2∗ ∗ ∋4(∀2 ∀ 3%∃5∀!(∋#.∃1∗∗ 

+=∋!(4∋ # 3∀.)0∀#∋1∗∃.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 269.) 

 

(45) Ι!.∗ +!.∀#1∀ ∀!+/5∃118− +4.∀1∗.!9 ∀( ∗!3∀.1∃1∗9 #∀0.∀/∃118; 1∋ 1∃:∀ 

!+5∀2 ∀,90∋11∀!(∃− ∗.∗ %(∋)∗+#, 1/∗!+)1#) ∀,≅∃!(#∃11∀:∀ 3∀%954∋, 0∋ 

4∀(∀%∀∃ 1∋ 1∃:∀ ,8.∀ 1∋.∀/∃1∀ ∋52∗1∗!(%∋(∗#1∀∃ #08!4∋1∗∃, !+5 3∀ 

3%∃5!(∋#.∃1∗Φ ∀%:∋1∋, +4∋0∋11∀:∀ # =∋!(∗ 3∃%#∀− 1∋!(∀9≅∃− !(∋()∗, 

2∀/∃( 3%∀5.∗() ∗!38(∋(∃.)18− !%∀4, 1∀ 1∃ ,∀.∃∃ =∃2 1∋ ∀5∗1 :∀5.  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 74.) 

 

(46) Ω∋%∗(∃.) #3%∋#∃ ∀(2∃1∗() 5∋%∃1∗∃, ∃!.∗ ∀5∋%9∃28− %(∋)∗+#, 2(<!+)1#) 1∋ 

∃:∀ /∗01), /∗01) 4∀:∀−.∗,∀ ∗0 =.∃1∀# ∃:∀ !∃2)∗ ∗.∗ ,.∗04∗; %∀5!(#∃11∗4∀# 

.∗,∀ +28&.∃11∀ 3%∗=∗1∗. 5∋%∗(∃.Φ (∃.∃!18∃ 3∀#%∃/5∃1∗9.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 578.) 

 

(47) Χ/6#&! 1∋%+&∃118; ∗.∗ ∀!3∀%∃118; :%∋/5∋1!4∗; 3%∋# (%!6)%&∋,4)& # 

!∀∀(#∃(!(#∗∗ ! 3∀5#∃5∀2!(#∃11∀!()Φ 5∃., +!(∋1∀#.∃11∀− 3%∀Γ∃!!+∋.)182 

0∋4∀1∀5∋(∃.)!(#∀2, !+5, ∋%,∗(%∋/18− !+5 ∗.∗ (%∃(∃−!4∗− !+5.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 11.) 

 

(48) Η%:∋1 ∀3∃4∗ ∗ 3∀3∃=∗(∃.)!(#∋ 3∀ 2∃!(+ /∗(∃.)!(#∋ 3∀5∀3∃=18; 

(%!6)%&∋,4)& 1/03(∗ 0∋ 5∃9(∃.)1∀!()Φ ∗; ∀3∃4+1∀# ∗ 3∀3∃=∗(∃.∃−.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 34.) 
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          Α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε α χσελεκϖσ ελϖγζσνεκ µ⌠δϕ〈τ ισ ποντοστηατϕα. 

Α κϖετκεζ! ηατ〈ροζατοκβαν πλδ〈υλ α 2∀(∗# φ!νϖηεζ καπχσολ⌠δ⌠ φυνκχι⌠ιγκ α βρ⌠σ〈γ 

τλετειρε ϖονατκοζ⌠ ινδοκολ〈σι κτελεζεττσγ κονκρτ φορµ〈ιτ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ: 

 

(49) Ι!.∗ !+5 1∃ 3%∗01∋∃( +4∋0∋11∀∃ ∀,!(∀9(∃.)!(#∀ ∀(9:=∋Φ≅∗2, ∀1 5∀./∃1 

2∗#∋)%&# # 3%∗:∀#∀%∃ ?(&#∋≅, 4∀(∀%82∗ %+4∀#∀5!(#∀#∋.!9.  

(7+8∋−&+∃)(&%> 7)(&24− Ι(9Γ+∃&+3+ Β25−, Β∋−∋∗> 3.) 

 

(50) Α%∗01∋#∋9 .∗Γ∀ ∀!∀,∀ ∀3∋!182 %∃Γ∗5∗#∗!(∀2, !+5 ∀,90∋1 # !∀∀(#∃(!(#∗∗ � 

# ∀3∗!∋(∃.)1∀− =∋!(∗ 3%∗:∀#∀%∋ #3,(5#&− ?(&#∋≅, ∋ # %∃0∀.Φ(∗#1∀− � 

!∀!.∋()!9 1∋ ∀!1∀#∋1∗9 3%∗19(∀:∀ %∃&∃1∗9.  

(7+8∋−&+∃)(&%> 7)(&24− Ι(9Γ+∃&+3+ Β25−, Β∋−∋∗> 3.) 

 

         Α φυνκχι⌠ιγκ αζ εγψεσ ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ χσελεκϖσεκ ιδ!βελι ϕελλεµζσρε ισ 

υταληατνακ. Πλδ〈υλ α 3%∀#∀5∗()/3%∀#∃!(∗ σ α #∀5∗()/#∃!(∗ φυνκχι⌠ιγε α χσελεκϖσ 

φολψαµατοσσ〈γ〈τ σ ταρτ⌠σσ〈γ〈τ εµελι κι: 

 

(51) Μ:∀.∀#1∀−∗!3∀.1∗(∃.)18∃  ∗1!3∃4Γ∗∗ � 2∗(∋(04&  ! ∀!+/5∃1182∗  

#∀!3∗(∋(∃.)1+Φ  ∗/∀(&!; �  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 39.) 

 

(52) Η!+/5∃118∃ � :%∋/5∋1∃ <∀!!∗−!4∀− Κ∃5∃%∋Γ∗∗ 5∋Φ(  ∀,Χ9!1∃1∗9, ∋)0!& 

2)∗)2#%<!, ∋ (∋4/∃ ∀,%∋≅∋Φ(!9 ! �  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 12.) 

 

          Α φυνκχι⌠ιγκ σεγτσγϖελ α ϕογϖισζονψ αλανψαινακ αλ〈−φλρενδελτ ηελψζεττ ολψ 

µ⌠δον φεϕεζηετι κι α ϕογσζαβ〈λψ, ηογψ α ϕογϖισζονψ αλανψαινακ κονκρτ ϕογι στ〈τυσζ〈τ 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ ϖαγψ χσακ ρσζβεν  ηατ〈ροζζα µεγ: 

 

(53) Ζ∋3%∃≅∋∃(!9 0∋ ∀51∀ 1∋%+&∃1∗∃ 1/,/9/&− 1∃!4∀.)4∀ ∋3≅%</1#∃.  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 117.) 
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(54) Λ∋=∋.)1∗4∗ ∀(%95∀# ∗2∃Φ( 3%∋#∀ 1/,/9/&− ∋≅9(∋(∗ +!(1∀.  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 119.) 

 

          ςγλ, δε νεµ υτολσ⌠ σορβαν α φυνκχι⌠ιγκ α χσελεκϖσ ελϖγζσνεκ σζκσγσζερ;, 

φλττλεν ϖγρεηαϕτανδ⌠ ϕελλεγρε υταλνακ, ερ!στϖε εζ〈λταλ α ϕογι νορµα ιµπερατϖ ϕελλεγτ: 

 

(55) Λ∃∗!3∀.)0∀#∋11∋9 !+22∋ 3∀4%8(∀:∀ ∋44%∃5∗(∗#∋ 2(0,)5#& ∋(3∋∗/&! ,∋14+−

Ε2∗(∃1(+ 1∃0∋2∃5.∗(∃.)1∀ ∀51∀#%∃2∃11∀ ! 0∋4%8(∗∃2 ∋44%∃5∗(∗#∋. 

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 873.) 

 

(56) Ρ%∃5, 3%∗=∗1∃118− #!.∃5!(#∗∃ 1∃5∀!(∋(4∀# (∀#∋%∋, 2(0,)5#& ∋(3?)6)1#7 

3∀ #8,∀%+ 3∀(∃%3∃#&∃:∀ 3%∀5∋#Γ∀2 ∗.∗ ∗0:∀(∀#∗(∃.∃2 (∀#∋%∋.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 1096.) 

 

(57) Ρ !.+=∋∃ %∋!(∀%/∃1∗9 5∀:∀#∀%∋ 1∋−2∋ /∗.∀:∀ 3∀2∃≅∃1∗9 1∋1∗2∋(∃.) ∗ 

5%+:∗∃ :%∋/5∋1∃, 3%∀/∗#∋Φ≅∗∃ # /∗.∀2 3∀2∃≅∃1∗∗ 4 2∀2∃1(+ 

%∋!(∀%/∃1∗9 5∀:∀#∀%∋, 2(0,)5/& ∋≅%),)1#7 ∗0 /∗.∀:∀ 3∀2∃≅∃1∗9 1∋ 

∀!1∀#∋1∗∗ %∃&∃1∗9 !+5∋.  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 688.) 

 
 
5.4. Α φ!νϖι κοµπονενσ σζερεπε α ϕογι σζακνψελϖβεν 

 
         Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖετ α νϖσζ⌠κ πριµ〈τυσα ϕελλεµζι: µινδεν 1000 

σζ⌠ηασζν〈λατβ⌠λ 421 φ!νϖ, αζ ιγκ σζ〈µα µινδσσζε 60 (Κοζσινα 1972: 139).  

 

(58) Μ:∀.∀#1∀−∗!3∀.1∗(∃.)182 3/<(1(0/&),−%&∋(? <∀!!∗−!4∀− ∆)0)∗/Β## 

+!(∋1∋#.∗#∋Φ(!9 ∀,≅∗∃ 2(,(5)1#4 ∗ 2∗#1Β#2≅ #%2(,1)1#4 1/</3/1#∃, 

2∗#?)1)1#4 ∗18; ?)∗ +:∀.∀#1∀−3%∋#∀#∀:∀ >/∗/<&)∗/, 3%∃5+!2∀(%∃118; 

Μ:∀.∀#182 <(0)<%(? <∀!!∗−!4∀− ∆)0)∗/Β##; 2(∗40(< ∗ !%,(∋#4 #%2(,1)1#4 

∗ (&∀≅∋/1#4 1/</3/1#∃, 2∗#?)1)1#4 %∗)0%&∋ #%2∗/∋,)1#4 (%!50)11≅>; 
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2(∗40(< 0)4&),−1(%&# !:∗)50)1#∃ ∗ (∗9/1(∋, ∗!3∀.19Φ≅∗; 1/</3/1#4; 

2(∗40(< !:/%&#4 (∗9/1(∋ :∀!+5∋%!(#∃11∀− ∋,/%&# ∗ (∗9/1(∋ 2∃!(1∀:∀ 

%/?(!2∗/∋,)1#4, ∗18; (∗9/1#3/Β#∃, ∀,≅∃!(#∃118; (∀Α)0#1)1#∃, ∋ (∋4/∃ 

9∗/50/1 # #%2∗/∋,)1## (%!50)11≅>; 2(∗40(< (%∋(∀(50)1#4 ∀( 1/</3/1#4; 

2(∗40(< (</3/1#4 2(?(6# ∀!#∀,∀/5∋∃282 ,#Β/?. 

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 2.) 

 

         Α φεντι 66 σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ ϕογσζαβ〈λψρσζλετβεν εγψετλεν ιγτ σ 43 φ!νεϖετ ταλ〈λυνκ. Εζ αζ 

αρ〈νψ τερµσζετεσεν νεµ 〈λταλ〈νοστηατ⌠, µγισ ϕ⌠λ ιλλυσζτρ〈λϕα α ϕογι σζακνψελϖ σ αζον 

βελλ ισ ελσ!δλεγεσεν α ττελεσ ϕογ νψελϖνεκ νοµινατϖ ϕελλεγτ. (Α ϕογαλκαλµαζ〈σ τερλετν 

αζ ιγκ σζ〈µ〈νακ α νϖεκεδσε µιαττ α φ!νεϖεκ σ αζ ιγκ ελ!φορδυλ〈σι αρ〈νψα 

µεγϖ〈λτοζικ.)  

           Α φ!νεϖεκ κατεγ⌠ρι〈ϕ〈ν βελλ α δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκ ελ!φορδυλ〈σ〈νακ γψακορισ〈γα 

φιγψεληετ! µεγ: 

 
(59) Ε/∗!+)1#)? 3∀%954∋ ∗ +!.∀#∗− (&∀≅∋/1#4 ∀!+/5∃1182 ∗!3%∋#∗(∃.)18;  

%∋,∀( 9#.9Φ(!9: 

∋) 1)2(%&!2,)1#) ,∃0 +#∋/∗(∃.)18; 3%∗=∗1 1∋ %∋,∀(+ # (∃=∃1∗∃ 15 51∃− !∀ 

519 3∀!(∋1∀#4∗  1∋ +=∃( # +:∀.∀#1∀−∗!3∀.1∗(∃.)1∀− ∗1!3∃4Γ∗∗ .∗,∀ 

!<,(1)1#) ∀( 3∀!(∋1∀#4∗ 1∋ +=∃( # ∀%:∋1∋; %,!5∀≅ 0∋19(∀!(∗ # (∃=∃1∗∃ 

(∀:∀ /∃ !%∀4∋; 

,) 1)4∋</ # +:∀.∀#1∀−∗!3∀.1∗(∃.)1+Φ ∗1!3∃4Γ∗Φ ,∃0 +#∋/∗(∃.)18; 3%∗=∗1; 

#) 1/∗!+)1#) +!(∋1∀#.∃118; 1∋!(∀9≅∗2 Π∀5∃4!∀2 ∗ #∀0.∀/∃118; 1∋ 1∃:∀ 

∀,90∋11∀!(∃− ∗ 0∋3%∃(∀#; 

:) 2∗(9!, ∗.∗ 2(4∋,)1#) 1∋ %∋,∀(∃ # !∀!(∀91∗∗ ∋.4∀:∀.)1∀:∀, 1∋%4∀(∗=∃!4∀:∀ 

∗.∗ (∀4!∗=∃!4∀:∀ ∀3)91∃1∗9.  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 46.) 

 
 

          Α δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκ ναγψσζ〈µ ελ!φορδυλ〈σ〈νακ οκα αββαν ρεϕλικ, ηογψ α 

δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκ α χσελεκϖστ σζεµλψτ!λ σ δολογτ⌠λ ελϖονατκοζτατϖα, 〈λταλ〈νοστϖα, α 

λνψεγετ κιεµελϖε σ σ;ρτϖε ϕυττατϕ〈κ κιφεϕεζσρε. Ρσζβεν εζ α µαγψαρ〈ζατα αννακ ισ, ηογψ 
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αζ ιγβ!λ κπζεττ φ!νεϖεκ αλκαλµασακ � α χσελεκϖσ µεγνεϖεζσε µελλεττ � εγψφαϕτα 

σσζεγσζερ; λνψεγκιεµελσρε ισ: 

 

(60) 7∗Γ∋, 5∀!(∗:&∗∃ 4∀ #%∃2∃1∗ !∀#∃%&∃1∗9 3%∃!(+3.∃1∗9 

=∃(8%1∋5Γ∋(∗.∃(1∃:∀ #∀0%∋!(∋, 3∀5.∃/∋( +:∀.∀#1∀− ∀(#∃(!(#∃11∀!(∗ 0∋ 

!∀#∃%&∋( (!(∋()9 105), +28&.∃11∀∃ 2∗#:#1)1#) (9/4∀:∀ #%∃5∋ 05∀%∀#)Φ 

(!(∋()9 111), +28&.∃11∀∃ 2∗#:#1)1#) !%∃51∃− (9/∃!(∗ #%∃5∋ 05∀%∀#)Φ 

(!(∋()9 112), 2(>#6)1#) =∃.∀#∃4∋ (!(∋()9 126), #31/%#,(∋/1#) (!(∋()9 

131), 1∋!∗.)!(#∃118∃ 0)∃%&∋#4 !∃4!+∋.)1∀:∀ ;∋%∋4(∃%∋ (!(∋()9 132), <∗/5! 

(!(∋()9 158), 9∗/∀)5 (!(∋()9 161), ∗/3∀(∃ (!(∋()9 162), #82∀:∋(∃.)!(#∀ 

(!(∋()9 163), 1∃3%∋#∀2∃%1∀∃ 3/∋,/0)1#) ∋#(∀2∀,∗.∃2 ∗.∗ ∗182 

(%∋1!3∀%(182 !%∃5!(#∀2 ,∃0 Γ∃.∗ >#6)1#4 (!(∋()9 166), +28&.∃118∃ 

!1#:&(5)1#) ∗.∗ 2(∋∗)50)1#) ∗2+≅∃!(#∋ 3%∗ ∀(9:=∋Φ≅∗; 

∀,!(∀9(∃.)!(#∋; (=∋!() #(∀%∋9 !(∋()∗ 167), (∃%%∀%∗02 (!(∋()9 205), 

3/>∋/& 0∋.∀/1∗4∋ (!(∋()9 206), 0∋#∃5∀2∀ .∀/1∀∃ %((∀6)1#) ∀, ∋4(∃ 

(∃%%∀%∗02∋ (!(∋()9 207), >!,#9/1%&∋( 3%∗ ∀(9:=∋Φ≅∗; ∀,!(∀9(∃.)!(#∋; 

(=∋!(∗ #(∀%∋9 ∗ (%∃()9 !(∋()∗ 213), ∋/10/,#3? (!(∋()9 214), >#6)1#) 

.∗,∀ ∋≅?(9/&),−%&∋( ∀%+/∗9, ,∀∃3%∗3∋!∀#, #0%8#=∋(8; #∃≅∃!(# ∗ #0%8#18; 

+!(%∀−!(# (!(∋()9 226), >#6)1#) .∗,∀ ∋≅?(9/&),−%&∋( 1∋%4∀(∗=∃!4∗; 

!%∃5!(# ∗.∗ 3!∗;∀(%∀318; #∃≅∃!(# (!(∋()9 229), 2∗#∋)0)1#) # 1∃:∀51∀!() 

(%∋1!3∀%(18; !%∃5!(# ∗.∗ 3+(∃− !∀∀,≅∃1∗9 (!(∋()9 267)�  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 20.) 

 
 
         Α δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκ µεγνεϖεζικ µαγ〈τ α χσελεκϖστ, δε νεµ φεϕεζικ κι αννακ 

ασπεκτυσ〈τ, ιδεϕτ, µ⌠δϕ〈τ, σζ〈µ〈τ σ σζεµλψτ. Μιϖελ α ϕογι σζακνψελϖ νεµ χσακ ελϖοντ σ 

〈λταλ〈νοσ, ηανεµ εγψεδι σ κονκρτ ταρταλµατ ισ ϕελλ, σζκσγε ϖαν α φεντ εµλτεττ 

κατεγ⌠ρι〈κ ϕελλσρε. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν εζεκετ α κατεγ⌠ρι〈κατ α φυνκχι⌠ιγκ 

φεϕεζικ κι, ελλ〈τϖα εζ〈λταλ α δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκετ, ιλλετϖε αζ εγσζ σζερκεζετετ α µεγφελελ! 

ιγει κατεγ⌠ρι〈κκαλ.  
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          Α φ!νεϖεκ α ϕογι τερµινολ⌠για ιµµανενσ ρσζει σ µιντ ιλψενεκ α ϕογι γονδολατ 

λεγφοντοσαββ ηορδοζ⌠ι σ κζϖεττ!ι. Α ϕογι νψελϖηασζν〈λατ αλαπϖετ! κϖετελµνψε, ηογψ α 

ϕογσζαβ〈λψοκ σζαϖαινακ λεηετ!λεγ α ητκζναπι λετβεν ηασζν〈λατοσ ϕελεντστ κελλ 

τυλαϕδοντανι. Πλδ〈υλ αζ οροσζ Βντετσ−ϖγρεηαϕ〈σι Κ⌠δεξ ελσ! µελλκλετε τελϕεσ 

εγσζβεν κζνψελϖι ρτελεµβεν ηασζν〈λϕα αζοκατ α σζαϖακατ σ κιφεϕεζσεκετ, αµελψεκκελ 

α ϖαγψονελκοβζ〈σ κρβε εσ! τ〈ργψακατ νεϖεζικ µεγ: 

 

(61) ΑΙ<ΙΨΙΛ[ ∗2+≅∃!(#∋, 1∃ 3∀5.∃/∋≅∃:∀ 4∀1Β∗!4∋Γ∗∗ 3∀ 3%∗:∀#∀%+ !+5∋ 

Τ∗.∀− 5∀2, 4#∋%(∗%∋ ∗.∗ ∀(5∃.)18∃ ∗; =∋!(∗, �χ∃2∃1∋, 1∃∀,;∀5∗28∃  5.9 

∀=∃%∃51∀:∀ 3∀!∃#∋ !∃.)!4∀;∀09−!(#∃118; 4+.)(+% � 

Α%∃52∃(8 5∀2∋&1∃− ∀,!(∋1∀#4∗, +(#∋%∗, ∀5∃/58: 

∋) ∀5∃/5∋, ∀,+#), ,∃.)∃, 3∀!(∃.)18∃ 3%∗1∋5.∃/1∀!(∗, 4+;∀11∋9  ∗ !(∀.∀#∋9 

+(#∋%), 1∋;∀59≅∗∃!9 # +3∀(%∃,.∃1∗∗; 

,) 2∃,∃.), 2∗1∗2∋.)1∀ 1∃∀,;∀5∗2∋9 5.9 ∀!+/5∃11∀:∀ ∗ =.∃1∀#  ∃:∀ !∃2)∗; 

#) #!∃ 5∃(!4∗∃ 3%∗1∋5.∃/1∀!(∗. � 

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, 79%)+∆(&%( 1) 

 

          Αζονβαν α κζνψελϖβεν ηασζν〈λατοσ φ!νεϖεκ α ϕογι σζακνψελϖβεν γψακραν εγσζεν 

µ〈σ αβσζτρακχι⌠σ σζιντ∀ φογαλµακατ ϕελλνεκ. Εββεν αζ εσετβεν α κζνψελϖι σζαϖακ 

σζακνψελϖι ϕελεντσε κονκρτ τ〈ργψισµερετεν σ ποντοσ φογαλµι δεφινχι⌠ν αλαπσζικ. 

Αµεννψιβεν α κζνψελϖβεν ηασζν〈λατοσ φ!νεϖεκετ α ϕογ σπεχι〈λισ ϕογι ρτελεµµελ ρυη〈ζζα 

φελ, γψ 〈λταλ〈βαν µαγα α ϕογσζαβ〈λψ αδϕα αννακ ρτελµεζστ: 

 

(62) ;∗/5/, (∀ ∃!() (∋−1∀∃ ;∗≅∃1∗∃ =+/∀:∀ ∗2+≅∃!(#∋, �  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 158.) 

 

(63) Φ&∗/Γ ∃!() 5∃1∃/1∀∃ #08!4∋1∗∃, 1∋01∋=∋∃2∀∃ # 3%∃5∃.∋;, 3%∃5+!2∀(%∃118; 

1∋!(∀9≅∗2 Π∀5∃4!∀2, # %∋02∃%∃, !∀∀(#∃(!(#+Φ≅∃2 ∀3%∃5∃.∃11∀2+ 

4∀.∗=∃!(#+ 2∗1∗2∋.)18; %∋02∃%∀# ∀3.∋(8 (%+5∋, +!(∋1∀#.∃118; �  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 46.) 
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(64) Ε/</3/1#) ∃!() 2∃%∋ :∀!+5∋%!(#∃11∀:∀ 3%∗1+/5∃1∗9, 1∋01∋=∋∃2∋9 3∀ 

3%∗:∀#∀%+ !+5∋. Λ∋4∋0∋1∗∃ 3%∗2∃19∃(!9 4 .∗Γ+, 3%∗01∋11∀2+ #∗1∀#182 # 

!∀#∃%&∃1∗∗ 3%∃!(+3.∃1∗9, ∗ � Λ∋4∋0∋1∗∃ 3%∗2∃19∃(!9 # Γ∃.9; 

#∀!!(∋1∀#.∃1∗9 !∀Γ∗∋.)1∀− !3%∋#∃5.∗#∀!(∗, ∋ (∋4/∃ # Γ∃.9; ∗!3%∋#.∃1∗9 

∀!+/5∃11∀:∀ ∗ 3%∃5+3%∃/5∃1∗9 !∀#∃%&∃1∗9 1∀#8; 3%∃!(+3.∃1∗−.  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 43.) 

 

          Α ϕογ σζ〈µ〈ρα νεµ χσακ αζ α φοντοσ, ηογψ βιζονψοσ τεττεκετ ϖγρεηαϕτοττακ ϖαγψ 

ελκϖεττεκ, ηανεµ αζ ισ, ηογψ βιζονψοσ τεττεκετ νεµ ϖιττεκ ϖγηεζ. Εζ αζ οκα αννακ, ηογψ 

α χσελεκϖσ φογαλµ〈τ ϕελλ! δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκ γψακραν 1∃ πρεφιξυµµαλ εγψττ φορδυλνακ 

ελ!. Πλδ〈υλ: 1∃5∀1∃!∃1∗∃, 1∃∀4∋0∋1∗∃, 1∃!∀∀,≅∃1∗∃. 

          Α ϕογι γονδολατ ποντοσ κιφεϕεζσνεκ τοϖ〈ββι λεηετ!σγτ κν〈λϕ〈κ αζ οροσζ ϕογι 

σζακνψελϖβεν σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσεινεκ α τββεσ σζ〈µ 

αλακϕαι. Α τββεσ σζ〈µ κζτυδοτταν νεµ µινδιγ εγψσζερ;εν χσακ τββ χσελεκϖστ ϕελλ, 

ηανεµ κλνβζ! µιν!σγ; χσελεκϖσρε ισ ϖονατκοζηατ, α χσελεκϖσ φολψαµατοσσ〈γ〈τ, 

τββσζρι βεκϖετκεζστ φεϕεζηετι κι (∀!+≅∃!(#.9() 3∀.1∀2∀=∗∃ − ∀!+≅∃!(#.9() 

3∀.1∀2∀=∗9). 

         Α σζαϖακ σσζεκαπχσοληατ⌠σ〈γ〈τ � σοκ εγψβ τνψεζ! µελλεττ � α σζαϖακ µορφολ⌠γιαι 

ηοϖαταρτοζ〈σα,  σζ⌠φαϕα ηατ〈ροζζα µεγ. �Α φ!νϖ τιπικυσ β!ϖτµνψε α σζαβαδ β!ϖτµνψ, 

ηισζεν ϖαλαµινεκ α µιν!σγε, σζ〈µα, βιρτοκοσα 〈λταλ〈βαν νεµ σζκσγσζερ; ταρτοζκα α 

φ!νϖ ϕελεντσνεκ� (Μαγψαρ Γραµµατικα 2000: 135). Α σζακιροδαλοµ σζεριντ α φ!νεϖεκ 

β!ϖτµνψει α ϕελζ!κ σ α ηατ〈ροζ⌠κ κρβ!λ κερλνεκ κι. Μινδεββ!λ αζ κϖετκεζικ, ηογψ 

α χσελεκϖσ ποντοσ ϕελλεµζσνεκ εσζκζει σ λεηετ!σγει ελτρ!εκ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ εσετβεν. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ λνψεγεσ 

σαϕ〈τσ〈γα σ εγψβεν ϕελεντ!σ ελ!νψε αζ ιγκκελ σζεµβεν, ηογψ α φ!νϖι κοµπονενσ 

ϕελενλτε λεηετ!ϖ τεσζι εγψ ϖαγψ ακ〈ρ τββ ϕελζ! ηασζν〈λατ〈τ, σ εζ〈λταλ α ϕογι ταρταλοµ 

διφφερενχι〈λταν ποντοσ ϕελλεµζστ σ µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ: α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν αζ 

οβϕεκτυµ κλνϖ〈λικ µαγ〈τ⌠λ α χσελεκϖστ!λ (Χσιζσικ Πολεϕκο 1964: 34), αµι λεηετ!ϖ τεσζι 

αζ οβϕεκτυµ ϕελζ!κ σεγτσγϖελ τρτν! β!ϖτστ.  

          Α ϕογ σζ〈µ〈ρα εζ αζρτ φοντοσ, µερτ α ϕελζ!ϖελ, ιλλετϖε ϕελζ!κκελ β!ϖτεττ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σεγτσγϖελ ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ εσεµνψεκετ ηατ〈ροζ µεγ. Αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγσ 
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σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε ερρε νεµ µινδιγ αδ λεηετ!σγετ. Πλδ〈υλ α 3%∗=∗1∗() (9/4∗− 

#%∃5 φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ποντοσαν µεγηατ〈ροζζα α κ〈ρ ϕελλεγτ, ελλενβεν α ∗(9/4∀ 

#%∃5∗() σζ⌠καπχσολατ σεµ νψελϖηελψεσσγι, σεµ ϕογι σζεµποντβ⌠λ νεµ αλκαλµασ ερρε. 

Υγψανακκορ α  3%∗=∗1∗() (9/4∗− #%∃5 σ α 3%∗=∗1∗() !+≅∃!(#∃118− #%∃5 β!ϖτεττ 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κζττι � ϕελζ!κ 〈λταλ κιφεϕεζεττ − ϕογι κλνβσγ αζρτ λνψεγεσ, 

µερτ α β;νχσελεκµνψ ελκϖετσρτ ϕ〈ρ⌠ βντετσ κισζαβ〈σα α β;νχσελεκµννψελ οκοζοττ 

κ〈ρ ναγψσ〈γ〈τ⌠λ ισ φγγ. Τεη〈τ α ϕελζ!ϖελ β!ϖτεττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σεγτσγϖελ α 

ϕογ µιν!στ! κρλµνψεκετ ηατ〈ροζ µεγ.  

          Α φ!νϖ ϕελζ!ι β!ϖτµνψϖελ νεµ χσακ µιν!στ! κρλµνψεκετ, ηανεµ σζ〈µοσ ϕογι 

σζεµποντβ⌠λ ρελεϖ〈νσ τνψ〈λλ〈σι ελεµετ ισ µεγ λεηετ φογαλµαζνι. Πλδ〈υλ α 3%∗=∗1∗() 

3∀#%∃/5∃1∗∃ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσνεκ ϕελζ!ι β!ϖτµνψειϖελ α 

κϖετκεζ! β;νχσελεκµνψεκ τνψ〈λλ〈σι ελεµει ηατ〈ροζηατ⌠κ µεγ:  

 

     (α) 3%∗=∗1∗() +28&.∃11∀∃ (9/4∀∃ (∃.∃!1∀∃ 3∀#%∃/5∃1∗∃, 

     (β) 3%∗=∗1∗() +28&.∃11∀∃ .∃:4∀∃ (∃.∃!1∀∃ 3∀#%∃/5∃1∗∃, 

     (χ) 3%∗=∗1∗() 1∃∀!(∀%∀/1∀∃ (9/4∀∃ (∃.∃!1∀∃ 3∀#%∃/5∃1∗∃ στβ.  

           

         Α ϕελζ!κντ σζερεπλ! µελλκνϖ φοκοζ〈σα τοϖ〈ββι διφφερενχι〈λ〈σρα κν〈λ λεηετ!σγετ:  

 

     (δ) 3%∗=∗1∗() +28&.∃11∀∃ 2∃1∃∃ (9/4∀∃ (∃.∃!1∀∃ 3∀#%∃/5∃1∗∃.  

 

          Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖ σζιντακτικαι ϕελλεµζ!ιτ α ϕογ βελσ! σζερκεζετε σ λογικ〈ϕα 

ηατ〈ροζζα µεγ. Α ϕογι σζακνψελϖετ αζ εγψενεσ σζ⌠ρενδ ϕελλεµζι, εζρτ αζ εγψεζτετεττ ϕελζ! 

µινδιγ α ϕελζεττ σζ⌠ ελ!ττ, ϖαγψισ ϕελεν εσετβεν α φ!νϖι κοµπονενσ ελ!ττ 〈λλ. Πλδ〈υλ: 

3∀5.∃/∋() 3%∗1+5∗(∃.)1∀− 3%∀5∋/∃, ∀!+≅∃!(#.9() !∋2∀#∀.)1+Φ 3∀!(%∀−4+, 

∀!+≅∃!(#.9() 3∀/∗01∃11∀∃ !∀5∃%/∋1∗∃. 

          Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν ϖισζονψλαγ κισ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ! α τυλαϕδονσ〈γοτ 

ϕελλ! µελλκνεϖεκ. Α µελλκνεϖεκ 85,5 %−α ϖονατκοζ⌠ µελλκνϖ  (Κοζσινα 1972: 304). 

Αµεννψιβεν α φ!νϖνεκ κτ ϕελζ!ϕε ϖαν, αµελψεκ κζλ αζ εγψικ τυλαϕδονσ〈γοτ ϕελεντ!, µγ 

α µ〈σικ ϖονατκοζ〈στ ϕελεντ! µελλκνϖ, ακκορ µινδεν εσετβεν αζ υτ⌠ββι 〈λλ κζϖετλενλ α 

ϕελζεττ σζ⌠ ελ!ττ. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ισ 〈λταλ〈βαν ϖονατκοζ〈στ κιφεϕεζ! µελλκνεϖεκετ 
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ταρταλµαζνακ � 3∀5.∃/∋() !+5∃,1∀− 0∋≅∗(∃, 3∀5.∃/∋() :∀!+5∋%!(#∃11∀− 

%∃:∗!(%∋Γ∗∗, 3∀5.∃/∋() 1∀(∋%∗∋.)1∀2+ +5∀!(∀#∃%∃1∗Φ, ∀!+≅∃!(#.9() 

:∀!+5∋%!(#∃11+Φ %∃:∗!(%∋Γ∗Φ � 〈µ σζ〈µοσ β!ϖτεττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ εγψαρ〈ντ 

ταρταλµαζ τυλαϕδονσ〈γοτ σ ϖονατκοζ〈στ ϕελεντ! µελλκνεϖετ ισ. Ιλψενκορ µινδεν εσετβεν α 

φεντ εµλτεττ σζαβ〈λψ ρϖνψεσλ. Πλδ〈υλ: !∀#∃%&∗() 1∀#∀∃ +28&.∃11∀∃ 3%∃!(+3.∃1∗∃. 

         Αννακ ελλενρε, ηογψ α ϕογι σζακνψελϖετ 〈λταλ〈βαν αζ εγψενεσ σζ⌠ρενδ ϕελλεµζι, α 

ϕογσζαβ〈λψοκβαν ολψαν φορδυλατοκκαλ ισ ταλ〈λκοζυνκ, αµελψεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

φ!νϖι κοµπονενσνεκ ϕελζ!ι β!ϖτµνψει, ιλλετϖε εζεν ϕελζ!κ τοϖ〈ββι β!ϖτµνψει α 

φ!νεϖετ κϖετ!εν ηελψεζκεδνεκ ελ α µονδατβαν. Πλδ〈υλ: 3%∗=∗19() #%∃5 %∋#18− ∗.∗ 

,∀.∃∃ 01∋=∗(∃.)18−, =∃2 3%∃5∀(#%∋≅∃118−;  3%∗=∗19()  #%∃5, 9#1∀ 1∃ 

!∀∀(#∃(!(#+Φ≅∗− ;∋%∋4(∃%+ ∗ !(∃3∃1∗ +:%∀/∋#&∃− ∀3∋!1∀!(∗ ∗ 

∀,!(∀9(∃.)!(#∋2, 3%∗ 4∀(∀%8; ∀3∋!1∀!() +!(%∋19.∋!). 

         Αζ ιγκ ϖονζατκερετε 〈λταλ〈βαν νεµ ταρταλµαζ αργυµεντυµποζχι⌠κατ α µελλκνεϖεκ 

σζ〈µ〈ρα, εζρτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε νεµ β!ϖτηετ! ϕελζ!ϖελ, ϖαγψ α 

µεγφελελ! ϕελεντσ; ηατ〈ροζ⌠σζ⌠ϖαλ (ϖ. ∀1 3%∗=∗1∗. (9/4∗∃ (∃.∃!18∃ 3∀#%∃/5∃1∗9 �  

∗∀1 3∀#%∃5∗. (9/4∀ (∃.∃!1∀).  ⊆γψ σζ〈µοσ εσετβεν αζ αδοττ ϕογι ταρταλοµ εγψεδλι 

αδεκϖ〈τ κιφεϕεζσι λεηετ!σγε α β!ϖτεττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ: 

 

(65) 6∋4∗2 ∀,%∋0∀2, Ξ+2∀# ?. Ρ. +28&.∃11∀ 2∗#:#1#, &45<#) &),)%1≅) 

2(∋∗)50)1#4 <∀5∗1+ Ρ. Ρ., 3∀#.∃4&∗∃ 0∋ !∀,∀− !2∃%() 3∀(∃%3∃#&∃:∀, (.∃. 

!∀#∃%&∗. 3%∃!(+3.∃1∗∃ ...  

(∀#∃%&%∋()∗&+( ,−.)/0(&%( 1+ 23+)+∃&+42 5()2 6 �) 

 

(66) 17 ∗Φ.9 1995 :. ∀4∀.∀ 23 =∋!. 30 2∗1. Σ%80:∋.∀# Η. Ι. ∗ Π∀%∀(4∀# Λ. Θ. 

#∀0#%∋≅∋.∗!) ∗0 :∀%∀5!4∀:∀ 3∋%4∋ # ∀,≅∃/∗(∗∃ 0∋#∀5∋. Λ∋ +.. ϑ%∗,∀∃5∀#∋ ∗; 

5∀:1∋.∋ :%+33∋ 1∃∗0#∃!(18; ∗2 %∃,9( − 3%∗2∃%1∀ 39() =∃.∀#∃4, 4∀(∀%8∃ 

!(∋.∗ ∗0,∗#∋() Σ%80:∋.∀#∋ ∗ Π∀%∀(4∀#∋, ∗ 2∗#:#1#,# 3∃%#∀2+ &45<(), ∋ 

#(∀%∀2+ � ?)11)) &45<() &),)%1≅) 2(∋∗)50)1#4.  

(7+8∋−&+∃)(&%( + &−,&−0(&%% 825(#&+−4(5%=%&8.+≅ ϑ.81(9∋%,Φ) 
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         Αννακ α σζερεπνεκ α φοντοσσ〈γ〈τ, αµελψετ α ϕελζ!κ τλτενεκ βε α ϕογι σζακνψελϖβεν, 

νεµ χσακ ϕογι, ηανεµ νψελϖι τνψεκ ισ ιγαζολϕ〈κ, µιντ πλδ〈υλ αζοκ αζ εσετεκ, αµικορ α 

β!ϖτεττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε τϖε νεµ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι 

κοµπονενσνεκ σζ⌠τϖϖελ, ηανεµ α β!ϖτεττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετβεν σζερεπλ! µελλκνϖ 

σζ⌠τϖϖελ εγψεζικ µεγ:  

 

     (α) #81∃!(∗ (∀∋#1#&),−1≅∃ 3%∗:∀#∀% � ∀,#∗19(), 

     (β) #81∃!(∗ (2∗/∋0/&),−1≅∃ 3%∗:∀#∀% � ∀3%∋#5∋(),  

     (χ) 3%∗5∋() 3/<(11!7 !∗.+ � +0∋4∀1∗(),  

     (δ) 3%∗#.∃=) 4 %!0)∀1(∃ ∀(#∃(!(#∃11∀!(∗ � !+5∗(). 

 

          √σσζεγεζϖε αζ ελµονδοττακατ, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν α 

ϕελζ!κ α φ!νϖ 〈λταλ κιφεϕεζεττ ϕογι ταρταλοµ κονκρετιζ〈λ〈σ〈βαν, µεννψισγι−µιν!σγι 

ρτκελσβεν (Α), ϖαλαµιντ ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ κρλµνψεκ, τνψ〈λλ〈σι ελεµεκ 

µεγφογαλµαζ〈σ〈βαν (Β) ϕ〈τσζανακ σζερεπετ:  

 
(Α) ∀!+≅∃!(#.9() .∃=∃1∗∃ � ∀!+≅∃!(#.9() 2∗#1!0#&),−1() .∃=∃1∗∃,  

     ∀!+≅∃!(#.9() 5∃9(∃.)1∀!() � ∀!+≅∃!(#.9() 2∗)02∗#1#?/&),−%<!7   

     5∃9(∃.)1∀!(),  

     ∀!+≅∃!(#.9() 5∃9(∃.)1∀!() � ∀!+≅∃!(#.9() ∀/1<(∋%<!7 5∃9(∃.)1∀!(),  

     !+≅∃!(#.9() 4∀1(%∀.) � ∀!+≅∃!(#.9() &/?(5)11≅∃ 4∀1(%∀.),  

     ∀!+≅∃!(#.9() %∋!!.∃5∀#∋1∗∃ � ∀!+≅∃!(#.9() 2∗)0∋/∗#&),−1() %∋!!.∃5∀#∋1∗∃,  

(Β) 3%∗=∗19() 3∀!.∃5!(#∗9 � 3%∗=∗19() &45<#) 3∀!.∃5!(#∗9, 

     3%∗=∗1∗() #%∃5 � 3%∗=∗1∗() %!6)%&∋)11≅∃ #%∃5,  

     3%∗=∗19() +≅∃%, � 3%∗=∗19() 31/:#&),−1≅∃ +≅∃%,, 

     3%∗=∗19() +≅∃%, � 3%∗=∗19() <∗!21≅∃ +≅∃%,. 

 

         Α µελλκνεϖεκ ισ φελλπηετνεκ ργενσι σζερεπβεν τοϖ〈ββ ναγψοββτϖα εζ〈λταλ α 

β!ϖτµνψεκ σζ〈µ〈τ. Πλδ〈υλ: 3%∗=∗19() 9#1∀ =%∃02∃%18−, 1∃ #808#∋∃28− 

∀,!(∋1∀#4∀− #%∃5.  

         Α ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ τνψεκ διφφερενχι〈λταν ποντοσ µεγφογαλµαζ〈σ〈βαν φοντοσ σζερεπ 

ϕυτ α ϖονζατοσ ιγβ!λ κπζεττ δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκ (#%∃5) αζον β!ϖτµνψεινεκ, αµελψεκ 
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µεγεγψεζνεκ αζ ιγε (#%∃5∗()/3∀#%∃5∗() 4∀2+/=∃2+) ϖονζατκερετβεν λεϖ! κτελεζ! 

β!ϖτµνψεκκελ.  

Α δεϖερβ〈λισ φ!νεϖεκ µεγ!ρζικ εζεν β!ϖτµνψεκ ϕελεντ!σ ρσζτ σ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ρσζεκντ αννακ κλσ! ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈τ β!ϖτικ 〈λταλυκ. Α #%∃5∗() ιγε 

δατϖυσζι ϖονζατ〈τ εµλτηετϕκ πλδακντ: 

 

(67) 3%∗=∗19() !+≅∃!(#∃118− #%∃5 2∗/∋/? ∗.∗ 3/<(11≅? #1&)∗)%/? 

3∀(∃%3∃#&∃:∀ ∗.∗ ∃:∀ ,.∗04∗;, 

 

(68) 3%∗=∗19() !+≅∃!(#∃118− #%∃5 2∗/∋/? ∗ 3/<(11≅? #1&)∗)%/? :%∋/5∋1 ∗.∗ 

∀%:∋1∗0∋Γ∗− .∗,∀ (>∗/14)?≅? 0∋4∀1∀2 #1&)∗)%/? ∀,≅∃!(#∋ ∗.∗ 

:∀!+5∋%!(#∋,  

 

(69) 3%∗=∗19() !+≅∃!(#∃118− #%∃5 30(∗(∋−7 :),(∋)</, 5#∋(&1(?! ∗.∗ 

∗/%&#&),−1(?! ?#∗!, ∗≅∀1≅? 3/2/%/?, (<∗!5/76)∃ %∗)0), 3(1/? (&0≅>/ 

.∗,∀ 0∗!9#? (>∗/14)?≅? 0∋4∀1∀2 #1&)∗)%/?. 

 
         Α φ!νϖι κοµπονενσ εγψβ φακυλτατϖ β!ϖτµνψει ισ ηασονλ⌠ φυνκχι⌠τ λ〈τνακ ελ α 

ϕογι σζακνψελϖ µινδη〈ροµ τερλετν.  

 

(70) Η,2∋1∀2 3∀(%∃,∗(∃.∃− # 01∋=∗(∃.)1∀2 %∋02∃%∃ 3%∗01∋∃(!9 ∀,2∋1, 

2∗#:#1#∋+#∃ 3∀(%∃,∗(∃.92 !6)∗∀ ∋ %!??), 3%∃#8&∋Φ≅∃− ∀51+ 5∃!9(+Φ 

=∋!() 2∗1∗2∋.)1∀:∀ %∋02∃%∋ ∀3.∋(8 (%+5∋, # 4%+31∀2 %∋02∃%∃ − ∋ %!??) 1∃ 

2∃1∃∃ ∀51∀:∀ 2∗1∗2∋.)1∀:∀ %∋02∃%∋ ∀3.∋(8 (%+5∋.  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 200.) 

 
 
 
 

 

 

5.5. Φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ α ϕογι σζακνψελϖβεν 
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         (α) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈βαν  ποντοσαββ σ εγψρτελµ∀ββ ινφορµ〈χι⌠τ 

κζλνεκ εγψ αδοττ ϖαλ⌠σ〈γταρταλοµρ⌠λ, µιντ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ. Α φυνκχι⌠ιγκ µιντεγψ 

µονοσζεµιζ〈λϕ〈κ α φ!νϖι κοµπονενστ σ εζ〈λταλ αζ εγσζ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ. 

Πλδ〈υλ α  %∃&∋()/%∃&∗() σ αζ ∀3%∃5∃.9()/∀3%∃5∃.∗() ιγκ τββ ϕελεντσ;εκ, α 

µεγφελελ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελλενβεν εγψϕελεντσ;εκ. Εζρτ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ϕελεντσε σζιτυ〈χι⌠ σ σζϖεγκρνψεζετ νλκλ ισ εγψρτελµ;: #81∀!∗() 

%∃&∃1∗∃, #81∀!∗() ∀3%∃5∃.∃1∗∃.  

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µονοσζεµιτ〈σα αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈τ κτ κοµπονενσ, αζ ιγει σ α φ!νϖι κοµπονενσ 

εγψττεσεν ηοζζα λτρε, κιζ〈ρϖα εκζβεν α κοµπονενσεκ ερεδετι σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈βαν 

λϖ! σζµ〈κ ϕελεντ!σ ρσζτ.  

         (β) Αννακ, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κτ κοµπονενσβ!λ 〈λλ⌠ εγψσγεκ, τοϖ〈ββι, 

ϕογι σζεµποντβ⌠λ λνψεγεσ κϖετκεζµνψει ϖαννακ. Ηα πλδ〈υλ σσζεηασονλτϕυκ α 

3%∗=∗19()/3%∗=∗1∗() #%∃5 φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ α ϖελε σζινονιµ #%∃5∗()/ 

3∀#%∃5∗() ιγε 〈λταλ κζϖεττεττ ϕογι ταρταλµατ, γψ αρρα α µεγ〈λλαπτ〈σρα ϕυτυνκ, ηογψ αζ ιγε 

χσυπ〈ν α χσελεκϖστ, ϖαγψισ α τνψ〈λλ〈σι ελεµετ κπεζ! µαγαταρτ〈στ φεϕεζι κι. Εζζελ σζεµβεν 

α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ κτ κοµπονενσε αζ〈λταλ, ηογψ εγψττεσεν φογαλµαζζα µεγ α 

χσελεκϖστ, νεµ χσακ µεγνεϖεζι αζτ, ηανεµ εγψβεν ελκλντι α χσελεκϖσ ερεδµνψτ (α 

κ〈ρτ) µαγ〈τ⌠λ α χσελεκϖστ!λ (οκοζ). Αζ ερεδµνψνεκ α χσελεκϖστ!λ ϖαλ⌠ ελκλντσε 

πεδιγ τοϖ〈ββι φινοµ ϕογι µεγκλνβζτετσρε αδ λεηετ!σγετ, µιϖελ αζ ερεδµνψτ κιφεϕεζ! 

φ!νϖ σ α χσελεκϖστ κιφεϕεζ! ιγε ϖονζατκερετε εηηεζ µεγφελελ! αλαποτ βιζτοστ. Πλδ〈υλ: 

,∃0 1∃∀,;∀5∗2∀!(∗ 3%∗=∗1∗() 3∀!9:∋#&∃2+ (9/4∗− #%∃5. 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ αζ〈λταλ, ηογψ α χσελεκϖσεν βελλ ελκλντικ α χσελεκϖστ 

α τ〈ργψτ⌠λ, διφφερενχι〈λταββαν φεϕεζικ κι α ρσζ σ αζ εγσζ ϖισζονψ〈τ ισ, ϕελεζϖε, ηογψ α 

χσελεκϖσ βιζονψοσ ϕογι ηατ〈ροκ κζττ µοζογ: 

 

(71) Ι!.∗ ∗1∀∃ 1∃ 3%∃5+!2∀(%∃1∀ 5∀:∀#∀%∀2 ∋%∃158 3%∃53%∗9(∗9, ∋%∃15∋(∀% 

#3%∋#∃ ,∃0 !∀:.∋!∗9 ∋%∃15∀5∋(∃.9 ∋1(%#&− #3?)1)1#4 # !∀!(∋# 

∋%∃15∀#∋11∀:∀ ∗2+≅∃!(#∃11∀:∀ 4∀23.∃4!∋, 3%∀#∀5∗() ∃:∀ %∃4∀1!(%+4Γ∗Φ, 

%∋!&∗%∃1∗∃, (∃;1∗=∃!4∀∃ 3∃%∃#∀∀%+/∃1∗∃, +#∃.∗=∗#∋Φ≅∃∃ ∃:∀ !(∀∗2∀!().  

(Χ9−∆5−&8.%≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 660.) 
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          (χ) Αζ εδδιγι πλδ〈κ αζτ µυταττ〈κ, ηογψ α ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ τνψ〈λλ〈σι ελεµεκ 

ελκλντσε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκεν βελλ τρτντ, ϖαγψισ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

βελσ! στρυκτρ〈ϕα τεττε λεηετ!ϖ α ϕογι ταρταλοµ διφφερενχι〈λταββ ργζτστ. Αζονβαν α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈βαν αζ α ϖισζονψ ισ τκρζ!δικ, αµελψ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ α νψελϖι ρενδσζερ εγψβ ελεµειηεζ, α σζ⌠κινχσ τββι ταγϕ〈ηοζ 

φ;ζι. Σζ〈µοσ σζεµαντικαιλαγ τελϕεσ ρτκ; ιγε εσετβεν εζ α ϖισζονψ βιζονψοσ κτττσγεκετ 

ερεδµνψεζ, αµεννψιβεν κτελεζ! ϖονζατοκ µεγλττ φελττελεζι. Α φυνκχι⌠ιγκ 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕα ισ ταρταλµαζ κτελεζ!εν βετλτενδ! αργυµεντυµποζχι⌠κατ, 〈µ εζεν 

ποζχι⌠κ σζ〈µα 〈λταλ〈βαν κεϖεσεββ, µιντ α σζεµαντικαιλαγ τελϕεσ ρτκ; ιγκ εσετβεν. 

Εννεκ � τββεκ κζττ � αζ α µαγψαρ〈ζατα, ηογψ α φυνκχι⌠ιγκ ϖονζατκερετβεν αζ 

οβϕεκτυµ σζ〈µ〈ρα νψιτοττ αργυµεντυµποζχι⌠τ µινδεν εσετβεν α φ!νϖι κοµπονενσ 

φογλαλϕα ελ. Εζρτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ λεηετ!ϖ τεσζικ α ϕογι ταρταλοµ αδεκϖ〈τ 

ργζτστ, ανλκλ, ηογψ µεγνεϖεζνκ αννακ τ〈ργψ〈τ:  

 

(72) 6∃ /∃ 5∃91∗9, !∀#∃%&∃118∃: �1∃∀51∀4%∋(1∀ ∗.∗ .∗Γ∀2, %∋1∃∃ %(∋)∗+#∋+#? 

!∀#∃%&∋(, 3%∃5+!2∀(%∃11∀∃ !(∋()∃− 105 1∋!(∀9≅∃:∀ Π∀5∃4!∋, � 

1∋4∋08#∋Φ(!9 .∗&∃1∗∃2 !#∀,∀58 1∋ !%∀4 ∀( 39(∗ 5∀ 5#∃1∋5Γ∋(∗ .∃(.  

(Ε3+)+∃&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 111.) 

          Αζ +,∗−!(#∀ φ!νϖ µιντ α !∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗() νεµ τελϕεσ ρτκ; ργενσ 

φορµ〈λισ ϖονζατα ελφογλαλϕα αζ οβϕεκτυµ σζ〈µ〈ρα νψιτοττ αργυµεντυµποζχι⌠τ. Εζζελ ελεγετ 

τεσζ α τητα κριτριυµ κϖετελµνψνεκ, ηισζεν α φυνκχι⌠ιγε σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ 

δετερµιν〈λτ τητα σζερεπετ εγψ αρρα αλκαλµασ ρεφερενχι〈λισ νψελϖι εγψσγ, ϖαγψισ αζ 

+,∗−!(#∀ φ!νϖ καπϕα µεγ.  

          Α !∀#∃%&∋()/!∀#∃%&∗() +,∗−!(#∀ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγε  

(+,∗#∋()/+,∗()) σζεµαντικαι ρεπεζεντ〈χι⌠ϕα κτ κτελεζ!εν βετλτενδ! ρεσ ηελψετ 

ταρταλµαζ (κι?, κιτ?). Εζρτ αζ +,∗#∋()/+,∗() ιγε χσακ αββαν αζ εσετβεν αλκοτ 

γραµµατικαιλαγ ηελψεσ σζερκεζετετ, ηα α µονδατβαν µινδκτ κτελεζ! ϖονζατα σζερεπελ, 

ϖαγψισ α σζυβϕεκτυµον κϖλ αζ οβϕεκτυµοτ, αζ ελκϖετ!ν κϖλ α σρτεττετ ισ µεγ τυδϕυκ 

νεϖεζνι (∗ 7∗Γ∀, +,∗#&∃∃, 1∋4∋08#∋∃(!9 .∗&∃1∗∃2 !#∀,∀58 1∋ !%∀4 �). 
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Α µαγασαββ σζιντ; ϕογσζαβ〈λψοκβαν � αζοκ 〈λταλ〈νοσ σ ελϖοντ ϕελλεγε µιαττ � ερρε νινχσ 

σζκσγ, ηισζεν α ϕογσζαβ〈λψ νεµ εγψεδι τρτνσρ!λ, νεµ κονκρτ ελκϖετ!ρ!λ σ σρτεττρ!λ, 

ηανεµ αρρ⌠λ ρενδελκεζικ, ηογψ αζ εµβερλσ βντετενδ! χσελεκµνψ (7∗Γ∀, !∀#∃%&∗#&∃∃ 

+,∗−!(#∀, 1∋4∋08#∋∃(!9 .∗&∃1∗∃2 !#∀,∀58 1∋ !%∀4 �). 

Μεγϕεγψζενδ! υγψανακκορ, ηογψ αζ +,∗#∋() ιγε εγζισζτενχι〈λισ τνψκζλ! µονδατοκβαν 

(ς(∀( =∃.∀#∃4 +/∃ +,∗#∋.) σ βιζονψοσ ιγκ υτ〈ν ινφινιτϖυσζι ποζχι⌠βαν (Λ∋ #∀−1∃ ∀1 

1∋+=∗.!9 +,∗#∋()) τ〈ργψ νλκλ ισ σζερεπεληετ. 

         Α δεσζεµαντιζ〈λ⌠δοττ φυνκχι⌠ιγε σ α πολισζµια ϕελενσγν κϖλ εσ! φ!νϖι 

κοµπονενσ ολψαν σζ⌠σζερκεζετετ ηοζ λτρε, αµελψ � σσζεηασονλτϖα αζ αδοττ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγϖελ � µινδενκππεν εγψρτελµ;ββ σ διφφερενχι〈λταββ, 

υγψανακκορ α µινδενκορι ϕογι κϖετελµνψεκνεκ µεγφελελ! ρυγαλµασαββ µεγφογαλµαζ〈στ 

τεσζ λεηετ!ϖ. Α ρυγαλµασ µεγφογαλµαζ〈σ εββεν αζ εσετβεν αζτ ϕελεντι, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈ϖαλ εγψφαϕτα ϖ〈λασζτ〈σι λεηετ!σγ κν〈λκοζικ α ϕογι σζακνψελϖετ 

ηασζν〈λ⌠ σζ〈µ〈ρα βιζονψοσ δολγοκ µεγνεϖεζσρε, ιλλετϖε µεγ νεµ νεϖεζσρε.  

          (δ) Α ϕογι σζακνψελϖ ελ!νψβεν ρσζεστι αζ ολψαν σζερκεζετεκετ, αµελψεκβεν α σζαϖακ 

κζττι σζιντακτικαι καπχσολατοτ νεµ χσακ α ϖονζαταλακ ϕελλι, ηανεµ µεγηατ〈ροζοττ 

ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠κ ισ κονκρετιζ〈λϕ〈κ. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατστρυκτρ〈ϕα (74) 〈λταλ〈βαν 

τ〈γαββ τερετ ενγεδ αζ ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠κκαλ ποντοστοττ σ κονκρετιζ〈λτ σζιντακτικαι ϖισζονψοκ 

ηασζν〈λατ〈νακ, µιντ α ϖελκ σζινονιµ ιγκ ϖονζατστρυκτρ〈ϕα (73):  

 

(73) Μ:∀.∀#1∀−∗!3∀.1∗(∃.)18∃  ∗1!3∃4Γ∗∗  � <(1&∗(,#∗!7&  3∀#∃5∃1∗∃ 

∀!+/5∃118;; #∃5+( !+22∋%18− +=∃( ∀(%∋,∀(∋11∀:∀ ∀!+/5∃1182∗ #%∃2∃1∗ ∗ 

<(1&∗(,#∗!7& !#∀∃#%∃2∃11∀∃ 3∃%∃=∗!.∃1∗∃ # !∀∀(#∃(!(#+Φ≅∗∃ ,Φ5/∃(8 

Β∗1∋1!∀#8; !%∃5!(# 0∋ #83∀.1∃118∃ ∀!+/5∃1182∗ %∋,∀(8.  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 25.) 

 

(74) Μ:∀.∀#1∀−∗!3∀.1∗(∃.)18∃ ∗1!3∃4Γ∗∗ (%!6)%&∋,47& <(1&∗(,− 3/ 

3%∋#∗.)1∀!()Φ ∗ !#∀∃#%∃2∃11∀!()Φ  +5∃%/∋1∗−  ∗0 0∋%∋,∀(1∀− 3.∋(8 

∀!+/5∃118; 4 ∗!3%∋#∗(∃.)182 %∋,∀(∋2 ∗ 3∃%∃=∗!.∃1∗∃2 +5∃%/∋118; !+22 # 

!∀∀(#∃(!(#+Φ≅∗− ,Φ5/∃(.  

(Ε3+)+∃&+−%81+)&%∋()∗&Φ≅ <+5(.8 ?+88%≅8.+≅ Α(5(9−=%%, Β∋−∋∗> 44.) 
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          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈τ κτ, λ〈τσζ⌠λαγ εγψµ〈σσαλ ελλενττεσ 

τυλαϕδονσ〈γ ϕελλεµζι. Εγψρσζτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ρεδυκ〈λϕ〈κ α σζινονιµ ιγκ 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈τ, ιλλετϖε αζ ιγκ κτελεζ! ϖονζατ〈τ α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκβεν 

φακυλτατϖ ϖονζατ ϖ〈λτϕα φελ. Μ〈σρσζτ αζονβαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ εσετβεν εγψ 

σσζετεττεββ, κτ κοµπονενσ 〈λταλ κιαλακτοττ ϖονζατστρυκτρ〈ϖαλ 〈λλυνκ σζεµβεν, αµελψ 

τββ φακυλτατϖ ϖονζατ σζ〈µ〈ρα κιαλακτοττ ρεσ ηελψετ ταρταλµαζ, µιντ α σζινονιµ ιγε 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕα. ςγερεδµνψβεν µινδεζ α ϖονζατοκ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ, ϖαγψισ α 

ϕογι ταρταλοµ διφφερενχι〈λταββ µεγφογαλµαζ〈σ〈νακ α λεηετ!σγτ ερεδµνψεζι.  
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6. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστσνεκ λεηετ!σγει σ  

    φελττελει 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ολψαν σπεχι〈λισ ισµρϖεκκελ ρενδελκεζνεκ, αµελψεκ µιαττ α 

ϕογι σζακνψελϖ ηασζν〈λατυκατ ελ!νψβεν ρσζεστι α σζινονιµ ιγκκελ σζεµβεν. ⊆γψ αννακ 

ελλενρε, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α φ!νϖι κοµπονενσβ!λ κπζεττ ιγϖελ 〈λταλ〈βαν 

ηελψεττεστηετ!κ, αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖρε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈νακ 

γψακορισ〈γα α ϕελλεµζ!.  

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστσι λεηετ!σγεινεκ ϖιζσγ〈λατα εζρτ εγψβεν 

αζοκρα αζ οκοκρα ισ φνψ δερτ, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈νακ 

σζκσγσζερ∀σγτ ινδοκολϕ〈κ.  

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστσνεκ λεηετ!σγειτ σ φελττελειτ ϖιζσγ〈λϖα α 

κϖετκεζ! αξι⌠µ〈κβ⌠λ χλσζερ∀ κιινδυλνι: 

 
      1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατα σοκ εσετβεν αζ εγψν, αδοττ εσετβεν α 

ϕογαλκοτ⌠, ϕογαλκαλµαζ⌠ ϖαγψ α ϕογι γψλετεκβεν ρσζτ ϖεϖ! λαικυσ σζεµλψ νψελϖι 

κοµπετενχι〈ϕ〈τ⌠λ φγγ (σζυβϕεκτϖ οκ). 

      2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζκσγσζερ∀ ηασζν〈λατ〈νακ ινδοκολ〈σα οβϕεκτϖ  

σζεµποντοκ αλαπϕ〈ν τρτνικ. 

      3. Εζεν σζεµποντοκ εγψαρ〈ντ λεηετνεκ νψελϖι ϖαγψ ϕογι σζεµποντοκ, ιλλετ!λεγ 

µινδκεττ! εγψττεσεν. 

 

          Α ηελψεττεστηετ!σγ κριτριυµαινακ σ φελττελεινεκ α µεγηατ〈ροζ〈σακορ φιγψελεµβε 

κελλ ϖεννι α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠τ σ αννακ σσζετεϖ!ιτ. Α τββ σζυβσζτανχι〈λισ σ εγψ νεµ−

σζυβσζτανχι〈λισ σσζετεϖ!β!λ 〈λλ⌠ τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ α ϖιλ〈γνακ αζ α τρεδκε, αµελψετ 

γονδολαταινκβαν φελδολγοζυνκ σ α κοµµυνικ〈χι⌠ φολψαµ〈ν νψελϖι φορµ〈βα ντνκ  

(Λϖαι 2000: 39). Αµεννψιβεν αββ⌠λ ινδυλυνκ κι, ηογψ α σζυβσζτανχι〈λισ σσζετεϖ!κ α 

ϖαλ⌠σ〈γ ελεµειτ ϕελεντικ, γψ εζ α µεγ〈λλαπτ〈σ α ϕογι σζακνψελϖετ αλαπυλϖϖε α 

κϖετκεζ!κππεν µ⌠δοσυλ: α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ σζυβσζτανχι〈λισ σσζετεϖ!ι α ϖαλ⌠σ〈γ ϕογι 

τνψ〈λλ〈σοκρα ϖονατκοζ⌠ ελεµειϖελ αζονοστηατ⌠κ.  
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         Α νεµ−σζυβσζτανχι〈λισ σσζετεϖ!κ α σζυβσζτανχι〈λισ σσζετεϖ!κ αλκαλµι ϖαγψ 

〈λλανδ⌠ ϕεγψει, σσζεκαπχσολ⌠ι, ιλλετϖε ελρενδεζ!ι (Λϖαι 2000: 39−40). Α σζυβσζτανχι〈λισ 

σσζετεϖ!κ ηελψεττεστσε 〈λταλ〈βαν α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ µεγϖ〈λτοζτατ〈σ〈τ ϖονϕα µαγα υτ〈ν, 

µγ α νεµ−σζυβσζτανχι〈λισ ελεµεκ χσερϕε ελϖιλεγ λεηετσγεσ α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ 

µεγϖ〈λτοζτατ〈σα νλκλ ισ. Μιϖελ α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ µεγσζερϖεζστ εγψ νεµ−σζυβσζτανχι〈λισ 

ελεµ ϖγζι, α νεµ−σζυβσζτανχι〈λισ ελεµ ηελψεττεστσε � αζ αδοττ τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ 

µεγϖ〈λτοζτατ〈σα νλκλ � χσακ ολψαν φορµ〈βαν ϖαλ⌠στηατ⌠ µεγ, αµελψ αζ αδοττ σζιτυ〈χι⌠ 

σζυβσζτανχι〈λισ ελεµειτ µαξιµ〈λισαν φιγψελεµβε ϖεσζι. Αµεννψιβεν α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ 

µεγσζερϖεζσρτ φελελ!σ νεµ−σζυβσζτανχι〈λισ ελεµετ εγψ ολψαν µ〈σικ νεµ−σζυβσζτανχι〈λισ 

ελεµµελ χσερλϕκ φελ, αµελψικ νεµ κπεσ αζ αδοττ τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ µινδεν εγψεσ 

σζυβσζτανχι〈λισ ελεµνεκ αζ 〈τφογ〈σ〈ρα, γψ νψελϖι σζιντεν ϖαγψ αζ ερεδετιτ!λ ελτρ!, ϖαγψ 

πεδιγ ϖαλαµιλψεν οκβ⌠λ νεµ µεγφελελ! σζιτυ〈χι⌠τ καπυνκ.  

          Α ϕογι σζακνψελϖ � νοµινατϖ ϕελλεγβ!λ αδ⌠δ⌠αν � ελσ!δλεγεσεν φ!νεϖεκ σεγτσγϖελ 

φογαλµαζζα µεγ α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ σζυβσζτανχι〈λισ ελεµεινεκ µεγφελελ! ϕελεντσταρταλµακατ, 

µιντ αηογψαν α ϕογ ισ ελσ!δλεγεσεν α ηατ〈σκρβε ταρτοζ⌠ τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠κ σζυβσζτανχι〈ιτ 

δεφινι〈λϕα. Εζεν σζυβσζτανχι〈λισ ελεµεκνεκ α β!ϖτµνψεκ φελελνεκ µεγ, α κζττκ λϖ! 

καπχσολατοτ πεδιγ α ργενσεκ βιζτοστϕ〈κ.  

          Α τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ φεντεββ ισµερτετεττ σσζετεϖ!ιρε ϖονατκοζ⌠ µεγ〈λλαπτ〈σοκατ 

αλαπυλϖϖε, αρρα α κϖετκεζτετσρε ϕυτυνκ, ηογψ εγψ αδοττ Ξ ργενσ ηελψεττεστσε εγψ µ〈σικ 

Ψ ργενσσελ � α ϕελεντσ µεγϖ〈λτοζτατ〈σα νλκλ �, χσακ αββαν αζ εσετβεν ϖαλ⌠στηατ⌠ µεγ, 

ηα Ψ ργενσ Ξ−ηεζ ηασονλ⌠αν αλκαλµασ α ϖαλ⌠σ〈γ σζιντϕτ κπεζ! τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ µινδεν 

ρελεϖ〈νσ σζυβσζτανχι〈λισ ελεµνεκ α µεγσζερϖεζσρε. Αµεννψιβεν Ψ ργενσ κεϖεσεββ 

σζυβσζτανχι〈λισ ελεµ µεγσζερϖεζσρε κπεσ, ϖαγψ τββ, ιλλετϖε µ〈σ σζυβσζτανχι〈λισ ελεµεκ 

ϕελενλττ ιγνψλι α σζιτυ〈χι⌠ τελϕεσσγηεζ, γψ α ργενσεκ εγψµ〈σσαλ τρτν! ηελψεττεστσε 

� αζ ερεδετι ϕελεντσ µεγ!ρζσϖελ � νεµ ϖαλ⌠στηατ⌠ µεγ. Μινδεζ ϖονατκοζικ α ϕογι 

σζακνψελϖβεν ργενσκντ σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστηετ!σγνεκ 

φελττελειρε ισ.  

          Α ηελψεττεστηετ!σγ σζεµποντϕ〈β⌠λ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ α σζινονιµ ιγε 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ ϖαν µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε. Α σζερκεζετ ιγϖελ ϖαλ⌠ 

φελχσερληετ!σγε ελσ!δλεγεσεν υγψανισ α µονδατ β!ϖτµνψεινεκ α σαϕ〈τοσσ〈γαιτ⌠λ φγγ. 

Αµεννψιβεν α κοµπλεξ ργενσ σζερεπτ βετλτ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ εγψσζερ∀ ιγει 
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ργενσ σζεµαντικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕα αζ αδοττ σζϖεγκρνψεζετβεν ελτρ!, γψ α ηελψεττεστσ 

α τητα κριτριυµ µεγσρτσηεζ ϖεζετηεζ. Υγψανακκορ εγψ αδοττ µονδατβαν σζερεπλ! 

β!ϖτµνψεκ � µεννψισγι σ µιν!σγι τυλαϕδονσ〈γαικ αλαπϕ〈ν εγψαρ〈ντ � αλκαλµασακ 

λεηετνεκ µινδ α κοµπλεξ, µινδ αζ εγψσζερ∀ ργενσ αργυµεντυµποζχι⌠ινακ α βετλτσρε. 

Εββεν αζ εσετβεν α κοµπλεξ ργενσ σ αζ εγψσζερ∀ ιγει ργενσ χσερϕε νεµ τκζικ 

ακαδ〈λψβα, σ αζ αδοττ ϕελεντσ � νεµ σζ〈µτϖα αζ εσετλεγεσ στιλισζτικαι κλνβσγεκετ � α 

ηελψεττεστστ κϖετ!εν ισ ϖ〈λτοζατλαν µαραδ. Σζακνψελϖρ!λ λϖν αζονβαν σζ⌠, 

τερµσζετεσεν νψελϖι σ ϕογι σζεµποντοκ εγψττεσ φιγψελεµβεϖτελϖελ λεηετ ελδντενι, 

ηογψ αδοττ εσετβεν µιλψεν ργενσ ηασζν〈ληατ⌠: αζ εγψσζερ∀ ιγει ργενσ, α κτκοµπονενσ∀ 

κοµπλεξ ργενσ, αϖαγψ µινδκεττ!.  

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈νακ ινδοκολ〈σα α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

ηελψεττεστηετ!σγνεκ α ϖιζσγ〈λατ〈τ φελττελεζι. Αµεννψιβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

σεµµιλψεν µ〈σ κοµπλεξ ϖαγψ εγψσζερ∀ ργενσσελ νεµ ηελψεττεστηετ!, γψ ηασζν〈λατα 

σζκσγσζερ∀. Αµεννψιβεν αζονβαν λτεζνεκ ολψαν νψελϖι ελεµεκ, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετετ ηελψεττεστενι τυδϕ〈κ, γψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈νακ 

ινδοκολ〈σ〈ηοζ, εζεν ελεµεκ ϖονζατκερετνεκ αζ ισµερετε σζκσγεσ. Μιντηογψ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α σζερκεζεττελ σζινονιµ ιγϖελ ηελψεττεστηετ!κ, γψ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ ϖονζατκερετνεκ σσζεϖετσρε ϖαν σζκσγ. Εζ αζ σσζεϖετσ αζ 

εγψικ λεγφοντοσαββ (δε νεµ εγψεδλι) σζεµποντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

ηελψεττεστσνεκ σ α ηελψεττεστσσελ σσζεφγγ! ηασζν〈λατ〈νακ αζ ινδοκολ〈σακορ. 

  

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγκκελ τρτν! ηελψεττεστσνεκ λεηετ!σγειτ σ φελττελειτ 

ϖιζσγ〈λϖα, α ηελψεττεστσ λεηετ!σγνεκ αζ αλ〈ββι φ!ββ εσετειτ κλντεττκ ελ: 

 

     1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζινονιµ ιγϖελ ηελψεττεστηετ!  (6.1.), 

     2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζινονιµ ιγϖελ ϖαλ⌠ ηελψεττεστσε α ϖονζατστρυκτρα  

         〈ταλακτ〈σ〈τ ερεδµνψεζι. (6.2.), 

     3. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ νεµ ηελψεττεστηετ! σζινονιµ ιγϖελ  (6.6.). 
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6.1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηελψεττεστσε σζινονιµ ιγϖελ 

 

         Αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖβεν νεµ τλ γψακορι, δε αζρτ ελ!φορδυλ αζ α ϕελενσγ, αµικορ  

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ σζινονιµ ιγε εγψαρ〈ντ ηασζν〈λατοσ υγψαναννακ α ϕογι ταρταλοµνακ 

α ϕελλσρε. Μιντ αηογψαν αζτ αζ αλ〈ββι πλδ〈κ µυτατϕ〈κ, εζ ελσ!σορβαν α ϕογι σζακνψελϖ 

λεξικ〈ϕ〈νακ αζον ρσζρε ϕελλεµζ!, αµελψ κζελ 〈λλ α κζνψελϖηεζ: 

 
(75) !∀#∃ % &∋()∗+,#−∀+%, !∀#∃%&!∋% .,∀/&#−/& /0,1∃+&0&% ∃#∃ .,∀/&#−/& 

1&#2.∃/&%, +& /∗2134 ∃) /0,1∃+&0&% ∃5,,+ 60∗%& � 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 321.) 

 

(76) 7∋8,∀+%,..3, &∋9,1∃.,.∃( &/∗)3%∗:+ ∀&1,4∀+%∃, % 0∗∋&+, ;<0,21,.∃4 ∃ 

&0=∗.&%, ∃∀6&#.(:8∃> .∗/∗)∗.∃(, ()∗+∗,#∋% !∀#∃%∗− % ∃∀60∗%#,.∃∃ 

&∀;21,..3>.  

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 23.) 

 

          Αζ (75) αλαττ ιδζεττ µονδατ ργενσεκντ αζ  ;<∗∀+%&%∗+− ιγε σζερεπελ, ηολοττ α 

τρϖνψηοζ⌠ αζ ιγϖελ σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ ισ ηασζν〈ληαττα ϖολνα, µιϖελ 

εγψρσζτ α  60∃.∃5∗+− ;<∗∀+∃, φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ιδεγεν α ϕογι 

νψελϖηασζν〈λαττ⌠λ, µ〈σρσζτ πεδιγ α 60∃.∃5∗+− ;<∗∀+∃, φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ 

;<∗∀+%&%∗+− ιγε ϖονζατσζερκεζετνεκ αζ αδοττ µονδατ σζεµποντϕ〈β⌠λ ρελεϖ〈νσ ελεµει 

µεγεγψεζνεκ. Υγψανακκορ α (76) αλαττι τρϖνψχικκβεν σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ισ 

µινδεν 〈ταλακτ〈σ σ ϖ〈λτοζτατ〈σ νλκλ φελχσερληετ! λεννε α σζινονιµ ;<∗∀+%&%∗+− ιγϖελ. 

Α κονκρτ σζϖεγρσζλετεκετ ϖιζσγ〈λϖα τεη〈τ α ηελψεττεστσ φελττελεκντ εγψρσζτ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ ιγε αζονοσ ϖονζατκερεττ (αλανψι σ ηατ〈ροζ⌠ι ϖονζατ), 

µ〈σρσζτ α ϖονζατοκ σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈νακ εγψεζστ (α ηατ〈ροζ⌠ι ϖονζατ 

ϖισζονψτ⌠ ελεµνεκ σ εσετραγϕ〈νακ εγψεζσε), ηαρµαδρσζτ πεδιγ αζ αζονοσ ϕογι ταρταλµατ 

νεϖεζηετϕκ µεγ. Α (76) πλδα εσετν χσυπ〈ν εγψφαϕτα στιλισζτικαι εγψσγεσσγ σζ⌠λ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηασζν〈λατα µελλεττ, µιϖελ α τρϖνψχικκβεν µεγφογαλµαζοττ εγψβ 

ϕογι ταρταλοµ σζιντν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ ϕυτ κιφεϕεζσρε: &/∗)3%∗+− ∀&1,4∀+%∃,, 

∃∀6&#.(+− .∗/∗)∗.∃(. 
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          Α ϕογι σζακνψελϖρε νεµ ϕελλεµζ! α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ιγκ εγψµ〈στ φελϖ〈λτ⌠, 

π〈ρηυζαµοσ ηασζν〈λατα. Α (77), (78) σ (79) ποντ αλαττι τρϖνψχικκεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ηελψεττεστηετ! λεννε α σζινονιµ ιγϖελ ανλκλ, ηογψ α χσερε νψελϖι, ιλλετϖε ϕογι 

σζεµποντοκατ σρτενε. Α ϕογι σζακνψελϖ αζονβαν νεµ κϖ〈ν λνι εζεν λεηετ!σγγελ: 

 

(77) ?,1∗=&=∃<,∀/∃, /&##,/+∃%3 &∋0∗)&%∗+,#−.3> ;<0,21,.∃4 ;=&#&%.&−

∃∀6&#.∃+,#−.&4 ∀∃∀+,53 ./#01&#∋% (.,.23 ∗15∃.∃∀+0∗≅∃∃ 

∃∀60∗%∃+,#−.&=& ;<0,21,.∃( % %&∀6∃+∗+,#−.&4 0∗∋&+, ∀ &∀;21,..35∃.  

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 112.) 

 

(78) ?&6,<∃+,#∃ ./#01&#∋% 6&1&6,<.35 ∃.4−5∃%&∗− % &∀;8,∀+%#,.∃∃ ∃5∃ ∀%&∃> 

60∗% ∃ ∃∀6&#.,.∃∃ &∋()∗..&∀+,4, ∗ +∗/2, &>0∗.(:+ ∃> &+ )#&;6&+0,∋#,.∃4 

∀& ∀+&0&.3 +0,+−∃> #∃≅.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 33.) 

 

(79) ?& 1&∀+∃2,.∃∃ 0,∋,./&5 %&∀−5∃#,+.,=& %&)0∗∀+∗ ∀;1 &∀%&∋&21∗,+ 

&∀;21,..;: &+ &+∋3%∗.∃( &∀+∗%Α,4∀( <∗∀+∃ .∗/∗)∗.∃(, ∃#∃ )∗5,.(,+ 

&∀+∗%Α;:∀( <∗∀+− .∗/∗)∗.∃( ∋&#,, 5(=/∃5 %∃1&5 .∗/∗)∗.∃(, ∃#∃ ()∗+∗,#−% 

)−6−+∗− & %&)%0∗8,.∃∃ &∀;21,..&4 % ∀&&+%,+∀+%;:8,, ;<0,21,.∃, 1#( 

&+∋3%∗.∃( &∀+∗%Α,4∀( <∗∀+∃ .∗/∗)∗.∃(.  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 82.) 

 

         Α φεντι η〈ροµ τρϖνψχικκβεν σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α ϖελκ σζινονιµ 

ιγκ (6&5&=∗+−, ∀&1,4∀+%&%∗+−, 0,Α∗+−) ϖονζατσζερκεζετνεκ αζ αδοττ µονδατοκ 

σζεµποντϕ〈β⌠λ ρελεϖ〈νσ ελεµει αζονοσακ. Α µονδατοκ αργυµεντυµαι α κοµπλεξ ργενστ!λ 

σ αζ ιγει ργενστ!λ ισ υγψαναζτ α τητα−σζερεπετ σ γραµµατικαι εσετετ καπϕ〈κ, εζρτ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστηετ!κ α µεγφελελ! σζινονιµ ιγϖελ ανλκλ, ηογψ α 

µονδατοκ σζερκεζεττ µεγϖ〈λτοζτατν〈νκ. Πλδ〈ινκ α κϖετκεζ!κππεν µ⌠δοσυλνακ: 

 

(77α) ?,1∗=&=∃<,∀/∃, /&##,/+∃%3 &∋0∗)&%∗+,#−.3> ;<0,21,.∃4 ;=&#&%.&−

∃∀6&#.∃+,#−.&4 ∀∃∀+,53 (.,.7#∋% ∗15∃.∃∀+0∗≅∃∃ ∃∀60∗%∃+,#−.&=& 
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;<0,21,.∃( % %&∀6∃+∗+,#−.&4 0∗∋&+, ∀ &∀;21,..35∃. 

 

(78α) ?&6,<∃+,#∃ ∃.4−5∃%&!∋% 6&1&6,<.35 % &∀;8,∀+%#,.∃∃ ∃5∃ ∀%&∃> 60∗% ∃ 

∃∀6&#.,.∃∃ &∋()∗..&∀+,4, ∗ +∗/2, &>0∗.(:+ ∃> &+ )#&;6&+0,∋#,.∃4 ∀& 

∀+&0&.3 +0,+−∃> #∃≅. 

 

(79α) ?& 1&∀+∃2,.∃∃ 0,∋,./&5 %&∀−5∃#,+.,=& %&)0∗∀+∗ ∀;1 &∀%&∋&21∗,+ 

&∀;21,..;: &+ &+∋3%∗.∃( &∀+∗%Α,4∀( <∗∀+∃ .∗/∗)∗.∃(, ∃#∃ )∗5,.(,+ 

&∀+∗%Α;:∀( <∗∀+− .∗/∗)∗.∃( ∋&#,, 5(=/∃5 %∃1&5 .∗/∗)∗.∃(, ∃#∃ )−6#−% & 

%&)%0∗8,.∃∃ &∀;21,..&4 % ∀&&+%,+∀+%;:8,, ;<0,21,.∃, 1#( &+∋3%∗.∃( 

&∀+∗%Α,4∀( <∗∀+∃ .∗/∗)∗.∃(. 

 

         Νεµ ϕελλεµζ! α ϕογσζαβ〈λψοκρα, δε αζρτ ελ!φορδυλ αζ α ϕελενσγ ισ, αµικορ εγψετλεν 

τρϖνψχικκελψεν βελλ φορδυλ ελ! α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ α ϖελε σζινονιµ ιγε: 

 

(80) Β<∗∀+.∃/∃ >&)(4∀+%,..&=& +&%∗0∃8,∀+%∗ ∃#∃ &∋8,∀+%∗ %60∗%,: 

!∀#∃%&.&#%3 % ;60∗%#,.∃∃ 1,#∗5∃ +&%∗0∃8,∀+%∗ ∃#∃ &∋8,∀+%∗, )∗ 

∃∀/#:<,.∃,5 ∀#;<∗,%, 60,1;∀5&+0,..3> 6;./+&5 2 ∀+∗+−∃ 84 .∗∀+&(8,=& 

Χ&1,/∀∗ ∃ )∗/&.&5 &∋ ∗/≅∃&.,0.3> &∋8,∀+%∗>;  

()∗+∗,#%3 !∀#∃%∗− % 0∗∀60,1,#,.∃∃ 60∃∋3#∃; � 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 67.) 

 

(81) ∆0∗21∗., ∃ :0∃1∃<,∀/∃, #∃≅∗ 5&=;+ ∃%)#8.&#%3 ∀%&, ∃5;8,∀+%& ∃ ∃.3, 

∃5;8,∀+%,..3, ∃.+,0,∀3, ;/∗)∗..3, % 6;./+, 2 ∀+∗+−∃ 929 .∗∀+&(8,=& 

Χ&1,/∀∗, .∗ %)∗∃5.&4 &∀.&%, 6;+,5 &∋9,1∃.,.∃( % &∋8,∀+%∗> %)∗∃5.&=& 

∀+0∗>&%∗.∃( .,&∋>&1∃53> 1#( Ε+&=& ∀0,1∀+%. 

7∋8,∀+%∗ %)∗∃5.&=& ∀+0∗>&%∗.∃( .∃!2−∃%&9:∋% ∃%)#8.&#+∗− ∃5;8,∀+%∗ ∃ 

∃.3> ∃5;8,∀+%,..3> ∃.+,0,∀&% ∀%&∃> <#,.&% ∃ (%#(:+∀( .,/&55,0<,∀/∃5∃ 

&0=∗.∃)∗≅∃(5∃. � 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 968.) 
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          Αζ ελ!ζ! πλδ〈βαν ολψαν σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ ιγε σζερεπελτ, αµελψβεν 

αζ ιγε τϖε µεγεγψεζικ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσνεκ α τϖϖελ. Εζ αζ 

εγψεζσ, ιλλετϖε αζ, ηογψ α φ!νϖι κοµπονενσ σ α σζινονιµ ιγε δεριϖ〈χι⌠σ καπχσολατβαν 

〈λλϕον εγψµ〈σσαλ, νεµ φελττελε σεµ α σζινονιµιτ〈σνακ, σεµ α ηελψεττεστηετ!σγνεκ. Εζτ 

ιγαζολϕα αζ αλ〈ββι τρϖνψχικκ: 

 

(82) ?0∃ &60,1,#,.∃∃ 0∗)5,0&% /&56,.∀∗≅∃∃ 5&0∗#−.&=& %0,1∗ ∀;1 ()∗+∗,#−% &. 

&+∗,#+∗− ∀+,6,.− %∃.3 .∗0;Α∃+,#( ∃ ∃.3, )∗∀#;2∃%∗:8∃, %.∃5∗.∃( 

&∋∀+&(+,#−∀+%∗. Φ;1 1&#2,. +∗/2, !∀∗%1&#%3 ∀+,6,.− Γ∃)∃<,∀/∃> ∃ 

.0∗%∀+%,..3> ∀+0∗1∗.∃4, ∀%()∗..3> ∀ ∃.1∃%∃1;∗#−.35∃ &∀&∋,..&∀+(5∃ #∃≅∗, 

/&+&0&5; 60∃<∃.,. %0,1.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 151.) 

 

         Α ργενσεκ χσερϕε α 6.1. ποντβαν ιδζεττ τρϖνψχικκεκβεν α ϖονζατοκ 

µεγϖ〈λτοζτατ〈σα νλκλ ϖαλ⌠στηατ⌠ µεγ, µιϖελ αζ αδοττ µονδατοκβαν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ σ α ϖελε σζινονιµ ιγε α µεγφελελ! ϖονζατοκτ⌠λ υγψαναζον γραµµατικαι 

τυλαϕδονσ〈γεγψττεσ µεγλττ κϖετελτε µεγ.  

         Α τοϖ〈ββιακβαν ολψαν πλδ〈κατ λ〈τυνκ µαϕδ, αηολ α ργενσεκ χσερϕε µεγϖαλ⌠στηατ⌠, 

〈µ α ηελψεττεστσ µιαττ µεγ κελλ ϖ〈λτοζτατνι αζ ιγει ργενσ εγψεσ ϖονζαταιτ. Α ϖ〈λτοζ〈σοκ 

ελσ!σορβαν α µεγλϖ! ϖονζατοκ µορφολ⌠γιαι σ σζιντακτικαι ϕελλεµζ!ιτ ριντικ, δε βιζονψοσ 

εσετεκβεν σζκσγεσ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετνεκ αζ 〈ταλακτ〈σα ισ.  

 

6.2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζινονιµ ιγϖελ ϖαλ⌠ ηελψεττεστσε σ α ϖονζατστρυκτρα  

 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σζινονιµ ιγϖελ ϖαλ⌠ ηελψεττεστσε αζ εσετεκ τββσγβεν α 

ϖονζατστρυκτρα 〈ταλακτ〈σ〈τ τεσζι σζκσγεσσ. Αζ 〈ταλακτ〈σ οκαι ρενδκϖλ 

σζερτε〈γαζ⌠ακ σ χσακ αζ αδοττ τ〈ργψι σζιτυ〈χι⌠ ποντοσ σ 〈τφογ⌠ ελεµζστ κϖετ!εν 

ηατ〈ροζηατ⌠κ µεγ. Ελ!φορδυλ, ηογψ εγψεσ εσετεκβεν α ϖονζατκερετ µεγϖ〈λτοζ〈σ〈νακ οκαι 

αννψιρα εγψεδιεκ, ηογψ σεµµιφλε 〈λταλ〈νοσ κϖετκεζτετσ λεϖον〈σ〈τ σεµ τεσζικ λεηετ!ϖ. 

Ρενδσζεριντ αζονβαν α ργενσεκ χσερϕε σ αζ εζτ κϖετ! ϖ〈λτοζ〈σοκ βιζονψοσ 

σζαβ〈λψσζερ∀σγεκρε ενγεδνεκ κϖετκεζτετνι. Εζεκ α σζαβ〈λψσζερ∀σγεκ χσοπορτοκ σ 
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αλχσοπορτοκ λτρεηοζ〈σ〈τ τεσζικ λεηετ!ϖ. Α ηελψεττεστσ αζ εγψεσ χσοπορτοκβαν  

ϖ〈λτοζτατ〈σοκατ φελττελεζ. Εζεκ α κϖετκεζ!κ: 

 

           1. α µεγλϖ! ϖονζατοκ 〈τρενδεζ!δσε  (6.2.1.), 

           2. α κοµπλεξ ργενσ ϖονζατκερετνεκ κιεγσζτσε  (6.2.2.): 

                        α. αζ αδοττ ϕογσζαβ〈λψβαν µ〈σ ηελψεν µ〈ρ σζερεπλ! β!ϖτµνψ µεγισµτλσε   

                            αζ ιγει ργενσ ϖονζατακντ; 

                        β. ϕ ϖονζατ µεγϕελενσε αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετβεν. 

 

6.2.1. Α ργενσεκ ηελψεττεστσε σ α ϖονζατοκ σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕα 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ργενσι σζερεπτ ελφογλαλ⌠ σζινονιµ ιγε αζ εσετεκ 

ναγψρσζβεν α µεγλϖ! ϖονζατοκ 〈τρενδεζ!δστ κϖ〈νϕα µεγ. Α ηελψεττεστσ εζεκβεν 

αζ εσετεκβεν α σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠, εζεν βελλ ελσ!σορβαν α ϖονζαταλακ σ ϖελε εγψττ 

α ϖισζονψτ⌠ ελεµεκ µεγϖ〈λτοζ〈σ〈τ ϖονηατϕα µαγα υτ〈ν. 

         Αζ αλ〈ββιακβαν ελ!φορδυλ〈σι γψακορισ〈γυκ σορρενδϕβεν ολψαν πλδ〈κ κερλνεκ 

βεµυτατ〈σρα, αµελψεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ α ϖελε σζινονιµ τρανζιτϖ ιγε 

ϖονζατκερετε � εγψετλεν ϖονζατ σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈τ κιϖϖε � αζονοσ. Αζ ελτρ! 

σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ 〈λταλ〈βαν α πατιενσ τηεµατικυσ σζερεππελ ελλ〈τοττ β!ϖτµνψρε 

ϖονατκοζικ, αµι αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σαϕ〈τ βελσ! 

στρυκτρ〈ϕ〈βαν µ〈ρ ταρταλµαζ π〈τιενσ σζερεπ∀ τ〈ργψεσετβεν 〈λλ⌠ φορµ〈λισ ϖονζατοτ. ⊃ππεν 

εζρτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ κλσ! ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈βαν εζ α ϖονζατ νεµ τ〈ργψεσετβεν, 

ηανεµ ϖαλαµιλψεν µ〈σ, ελ!λϕ〈ρ⌠ νλκλι ϖαγψ ελ!λϕ〈ρ⌠ϖαλ 〈λλ⌠ φγγ!εσετβεν σζερεπελ.  

 

          (α) Α µεγλϖ! ϖονζατοκ 〈ταλακτ〈σ〈νακ λεγτιπικυσαββ εσετε αζ, αµικορ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν σζερεπλ! βιρτοκοσ εσετ∀ ϖονζατ αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετβεν 

τ〈ργψεσετβε κερλ. Α κοµπλεξ ργενσ α φεντι 〈ταλακτ〈σ µελλεττ ισ χσακ ακκορ ηελψεττεστηετ! 

αζ ιγει ργενσσελ, ηα ϖονζατκερετεικ εγψβ � αζ αδοττ µονδατ σζεµποντϕ〈β⌠λ ρελεϖ〈νσ �

ελεµει αζονοσακ. 
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(83) !∀#∃ ∃5,:8∃,∀( ; #∃/%∃1∃0;,5&=& :0∃1∃<,∀/&=& #∃≅∗ (/0&5, ;<0,21,.∃4) 

1,.,2.3, ∀0,1∀+%∗ .,1&∀+∗+&<.3 1#( ;1&%#,+%&0,.∃( +0,∋&%∗.∃4 

/0,1∃+&0&%, #∃/%∃1∗≅∃&..∗( /&5∃∀∀∃( .∃!2−∃%&9:−% ().4#;! ∃5;8,∀+%∗ 

:0∃1∃<,∀/&=& #∃≅∗ ∀ 6;∋#∃<.3> +&0=&% % 6&0(1/,, ;∀+∗.&%#,..&5 1#( 

∃∀6&#.,.∃( ∀;1,∋.3> 0,Α,.∃4.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 63.) 

 

(83α) !∀#∃ ∃5,:8∃,∀( ; #∃/%∃1∃0;,5&=& :0∃1∃<,∀/&=& #∃≅∗ (/0&5, ;<0,21,.∃4) 

1,.,2.3, ∀0,1∀+%∗ .,1&∀+∗+&<.3 1#( ;1&%#,+%&0,.∃( +0,∋&%∗.∃4 

/0,1∃+&0&%, #∃/%∃1∗≅∃&..∗( /&5∃∀∀∃( ().4#−% ∃5;8,∀+%& :0∃1∃<,∀/&=& 

#∃≅∗ ∀ 6;∋#∃<.3> +&0=&% % 6&0(1/,, ;∀+∗.&%#,..&5 1#( ∃∀6&#.,.∃( ∀;1,∋.3> 

0,Α,.∃4. 

 

          Α (83) ποντ αλαττι µονδατβαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν σζερεπλ! 

βιρτοκοσ εσετ∀ ϖονζατ υγψαναζτ α τητα σζερεπετ (πατιενσ) καπϕα ργενστ!λ, µιντ α σζινονιµ 

ιγε (60&1∗%∗+−) ϖονζατκερετβεν σζερεπλ! τ〈ργψεσετ∀ ϖονζατ. Αδοττ εσετβεν τεη〈τ α 

ργενσεκ 〈λταλ κιοσζτοττ τητα σζερεπεκ αζονοσσ〈γα α ηελψεττεστηετ!σγ λεγφ!ββ φελττελε. 

Αζ, ηογψ αζ αζονοσ τητα σζερεπ ελτρ! σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ηοζ καπχσολ⌠δικ [(84) 

(85)], νεµ ϕελεντ κιζ〈ρ⌠ οκοτ α ργενσεκ χσερϕνεκ α µεγϖαλ⌠στ〈σ〈βαν [(84α) (85α)]: 

 

(84) 7∋5,0∃%∗.∃,, &∋%,Α∃%∗.∃,, &∋∀<,+, %%,1,.∃, % )∗∋#;21,.∃, &+.&∀∃+,#−.& 

6&+0,∋∃+,#−∀/∃> ∀%&4∀+% ∃#∃ /∗<,∀+%∗ +&%∗0∗ (;∀#;=∃) ∃#∃ ∃.&4 &∋5∗. 

6&+0,∋∃+,#,4 % &0=∗.∃)∗≅∃(>, .∃!2−∃%&9:∋2∗8 )−#9∗0#<∗∋ %.&#).& ∃#∃ 

&/∗)3%∗:8∃> ;∀#;=∃ .∗∀,#,.∃:, ∗ 0∗%.& =0∗21∗.∗5∃, )∗0,=∃∀+0∃0&%∗..35∃ % 

/∗<,∀+%, ∃.1∃%∃1;∗#−.3> 60,160∃.∃5∗+,#,4 % ∀Γ,0, +&0=&%#∃ (;∀#;=), ,∀#∃ 

Ε+∃ 1,(.∃( ∀&%,0Α,.3 % ).∗<∃+,#−.&5 0∗)5,0,, − .∗/∗)3%∗:+∀( Α+0∗Γ&5 % 

0∗)5,0, &+ �  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 200.) 

 

(84α) 7∋5,0∃%∗.∃,, &∋%,Α∃%∗.∃,, &∋∀<,+, %%,1,.∃, % )∗∋#;21,.∃, &+.&∀∃+,#−.& 

6&+0,∋∃+,#−∀/∃> ∀%&4∀+% ∃#∃ /∗<,∀+%∗ +&%∗0∗ (;∀#;=∃) ∃#∃ ∃.&4 &∋5∗. 
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6&+0,∋∃+,#,4 % &0=∗.∃)∗≅∃(>, )−#9∗0!∋2∗8 %.&#)1 ∃#∃ &/∗)3%∗:8∃> ;∀#;=∃ 

.∗∀,#,.∃:, ∗ 0∗%.& =0∗21∗.∗5∃, )∗0,=∃∀+0∃0&%∗..35∃ % /∗<,∀+%, 

∃.1∃%∃1;∗#−.3> 60,160∃.∃5∗+,#,4 % ∀Γ,0, +&0=&%#∃ (;∀#;=), ,∀#∃ Ε+∃ 1,(.∃( 

∀&%,0Α,.3 % ).∗<∃+,#−.&5 0∗)5,0,, � .∗/∗)3%∗:+∀( Α+0∗Γ&5 % 0∗)5,0, � 

 

(85) Η∗ &∀.&%∗.∃∃ ∃)#&2,..&=& Ι%∗.&% ∆. ϑ., ... &∋%∃.(,+∀( % +&5, <+& &. 

∃.&−)6∗9 .,)∗/&..&, ()∗.=)−%−+∗−, 8)#+−+∗−, (−)−&.0/! +#)/.%∗∀−∃/∗8 

∃)−4∃%& ∋,) ≅,#∃ ∀∋3+∗ 60∃ ∀#,1;:8∃> &∋∀+&(+,#−∀+%∗> �  

(=>:+(+4/95(./ ?%∗9≅Α/(+/ ;. Β8.9.:(.ΧΒ ∋/9Β ∆  �) 

 

(85α) Η∗ &∀.&%∗.∃∃ ∃)#&2,..&=& Ι%∗.&% ∆. ϑ., ... &∋%∃.(,+∀( % +&5, <+& &. 

.,)∗/&..& ()∗.=)−9, 8)#+∗9, (−)−&.0∗9 +#)/.%∗∀−∃/∗− ∃)−4∃%&# ∋,) ≅,#∃ 

∀∋3+∗ 60∃ ∀#,1;:8∃> &∋∀+&(+,#−∀+%∗> � 

 

          Α τητα σζερεπεκ αζονοσσ〈γα α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσηεζ 

καπχσολ⌠δ⌠ ϕελζ!ι β!ϖτµνψ (86), ιλλετϖε βιζονψοσ µ〈σ β!ϖτµνψεκ (87) εσετβεν ισ 

λεηετ!ϖ τεσζι α ηελψεττεστστ: 

 

(86) >).∃9!6∗&#+∗− %−9−?.++18 (−)−7.&.).& Ε+∃> #∃≅ ().&.4∗%3 

/0;=#&∀;+&<.& /∗/ 1&5∗, +∗/ ∃ .∗ 0∗∋&+,.  

(Ε.)4%(.:9/(+/ . ;∃.)9ΒΦ+:%(++ 4/9/Γ.((<Η ;/∃/8.:.∃.:) 

 

(86α) >).∃9!6∗&#%3 %−9−?.++1− (−)−7.&.)1 Ε+∃> #∃≅ /0;=#&∀;+&<.& /∗/ 1&5∗, 

+∗/ ∃ .∗ 0∗∋&+,. 

 

(87) Φ#,1&%∗+,#− ∀#,1∀+%,..&=& &+1,#,.∃( ... =&0&1∀/&=& &+1,#∗ %.;+0,..∃> 1,# 

� % ∀%()∃ ∀ ∃5,:8∃5∀( ;=&#&%.35 1,#&5 Κ � % 60∃∀;+∀+%∃∃ 6&.(+3> ... ∀ 

∀&∋#:1,.∃,5 ∀+�., % ∀%&,5 0∗∋&<,5 /∗∋∃.,+, 60∃ >&0&Α,5 ,∀+,∀+%,..&5 

&∀%,8,.∃∃ ().∗0&−9 .∃,.%) 4.∃%#&9−++.7. ∀∗1&%.∃/&5 =&0&1∀/&=& 

≅,.+0∗#−.&=& 6∗0/∗ /;#−+;03 ∃ &+13>∗ ∆&0−/&=& Λ∃>∗4#&%35 ϑ. Φ. 

=!,#;+∗/#, /&+&034 &. &∋.∗0;2∃# ;+0&5 17 ∃:#( 1986 =&1∗ .∗ +,00∃+&0∃∃ 
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6∗0/∗.  

(Ε∃.4.∗.9 .)Χ.4∃% ;∃/∋Χ/4.:) 

 

(87α) Φ#,1&%∗+,#− ∀#,1∀+%,..&=& &+1,#,.∃( ... =&0&1∀/&=& &+1,#∗ %.;+0,..∃> 1,# 

� % ∀%()∃ ∀ ∃5,:8∃5∀( ;=&#&%.35 1,#&5 Κ � % 60∃∀;+∀+%∃∃ 6&.(+3> ... ∀ 

∀&∋#:1,.∃,5 ∀+�., % ∀%&,5 0∗∋&<,5 /∗∋∃.,+, 60∃ >&0&Α,5 ,∀+,∀+%,..&5 

&∀%,8,.∃∃ .∃,.%)−9 4.∃%#&9−++15 ∀∗1&%.∃/&5 =&0&1∀/&=& ≅,.+0∗#−.&=& 

6∗0/∗ /;#−+;03 ∃ &+13>∗ ∆&0−/&=& Λ∃>∗4#&%35 ϑ. Φ. =!,#;+∗/, /&+&034 &. 

&∋.∗0;2∃# ;+0&5 17 ∃:#( 1986 =&1∗ .∗ +,00∃+&0∃∃ 6∗0/∗. 

 

          (β) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν σζερεπλ! #∃ + εσζκζηατ〈ροζ⌠σ εσετβεν 

〈λλ⌠ ϖονζατ, αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετβε κερλ: 

 

(88) Μ,1,0∗#−.3, &0=∗.3 =&∀;1∗0∀+%,..&4 %#∗∀+∃, &0=∗.3 =&∀;1∗0∀+%,..&4 

%#∗∀+∃ ∀;∋9,/+&% Ν&∀∀∃4∀/&4 Μ,1,0∗≅∃∃, ∗ +∗/2, &0=∗.3 5,∀+.&=& 

∀∗5&;60∗%#,.∃( .∃!2−∃%&9:∋% /.+%).93 0# 4−:%−93+.∃%3∋ 

0∗∀6&#&2,..3> .∗ ∃> +,00∃+&0∃(> ;<0,21,.∃4 ∃ &0=∗.&%, ∃∀6&#.(:8∃> 

.∗/∗)∗.∃(.  

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 19.) 

 

(88α) Μ,1,0∗#−.3, &0=∗.3 =&∀;1∗0∀+%,..&4 %#∗∀+∃, &0=∗.3 =&∀;1∗0∀+%,..&4 

%#∗∀+∃ ∀;∋9,/+&% Ν&∀∀∃4∀/&4 Μ,1,0∗≅∃∃, ∗ +∗/2, &0=∗.3 5,∀+.&=& 

∀∗5&;60∗%#,.∃( /.+%).9∗)!∋% 4−:%−93+.∃%3  0∗∀6&#&2,..3> .∗ ∃> 

+,00∃+&0∃(> ;<0,21,.∃4 ∃ &0=∗.&%, ∃∀6&#.(:8∃> .∗/∗)∗.∃(. 

 

(89) Η,∃∀6&#.,.∃, ∃#∃ .,.∗1#,2∗8,, ∃∀6&#.,.∃, &∋()∗..&∀+,4 6& %&∀6∃+∗.∃: 

.,∀&%,0Α,..&#,+.,=& 0&1∃+,#,5 ∃#∃ ∃.35 #∃≅&5, .∗ /&+&0&, %&)#&2,.3 Ε+∃ 

&∋()∗..&∀+∃, ∗ 0∗%.& 6,1∗=&=&5 ∃#∃ 10;=∃5 0∗∋&+.∃/&5 &∋0∗)&%∗+,#−.&=&, 

%&∀6∃+∗+,#−.&=&, #,<,∋.&=& #∃∋& ∃.&=& ;<0,21,.∃(, &∋()∗..&=& 

.∃!2−∃%&9:%3 +#40.) 0# +−∃.&−)6−++.9−%+∗,, ,∀#∃ Ε+& 1,(.∃, ∀&,1∃.,.& ∀ 

2,∀+&/∃5 &∋0∗8,.∃,5 ∀ .,∀&%,0Α,..&#,+.∃5, �  .∗/∗)3%∗,+∀( Α+0∗Γ&5 % 
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0∗)5,0, &+ �  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 156.) 

 

(89α) Η,∃∀6&#.,.∃, ∃#∃ .,.∗1#,2∗8,, ∃∀6&#.,.∃, &∋()∗..&∀+,4 6& %&∀6∃+∗.∃: 

.,∀&%,0Α,..&#,+.,=& 0&1∃+,#,5 ∃#∃ ∃.35 #∃≅&5, .∗ /&+&0&, %&)#&2,.3 Ε+∃ 

&∋()∗..&∀+∃, ∗ 0∗%.& 6,1∗=&=&5 ∃#∃ 10;=∃5 0∗∋&+.∃/&5 &∋0∗)&%∗+,#−.&=&, 

%&∀6∃+∗+,#−.&=&, #,<,∋.&=& #∃∋& ∃.&=& ;<0,21,.∃(, &∋()∗..&=& +#40∗)#%3 

+−∃.&−)6−++.9−%+−7., ,∀#∃ Ε+& 1,(.∃, ∀&,1∃.,.& ∀ 2,∀+&/∃5 &∋0∗8,.∃,5 ∀ 

.,∀&%,0Α,..&#,+.∃5, �  .∗/∗)3%∗,+∀( Α+0∗Γ&5 % 0∗)5,0, &+ � 

 

          Α κοµπλεξ ργενσεκ µελλεττ ελ!φορδυλ⌠ κλνβζ! σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϖαλ 

ρενδελκεζ! ϖονζατοκ ηασζν〈λατα νεµ α µορφολ⌠γιαι κιφεϕεζ!δσ φορµ〈ϕ〈βαν ρεϕλ! οκοκκαλ 

µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηανεµ αζ εγψεσ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελ!φορδυλ〈σι γψακορισ〈γ〈ϖαλ. ⊆γψ 

πλδ〈υλ αζ ελλενΟρζστ ϖαγψ φελγψελετετ γψακορολ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ τιπικυσ ϕογι 

σζακκιφεϕεζσ, αµελψ ϕελεντσνλ φογϖα ρενδκϖλ γψακραν σζερεπελ α ϕογι 

σζακσζϖεγεκβεν, σ εζρτ α µελλεττε 〈λλ⌠ #∃ + εσζκζηατ〈ροζ⌠σ εσετ ισ γψακραν φορδυλ ελ!. 

ℑλταλ〈νοστϖα αζονβαν ελµονδηατ⌠, ηογψ � αζ ιγει ργενσ µελλεττι τ〈ργψεσεττελ ϖαγψ 

ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ νλκλι φγγ!εσεττελ σσζεηασονλτϖα � α κοµπλεξ ργενσεκ ϖονζατκερετβεν 

σζερεπλ! ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ϖαλ κιφεϕεζεττ ϖονζατοκ µινδιγ εγψρτελµ∀ββ ινφορµ〈χι⌠τ σζολγ〈λτατνακ, 

ηισζεν α γραµµατικαι ϕελεντστ αζ ελ!λϕ〈ρ⌠σζ⌠ σ αζ εσετραγοκ εγψττεσεν φεϕεζικ κι. 

 

           (χ) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν σζερεπλ! % + τ〈ργψεσετβεν 〈λλ⌠ ϖονζατ, 

αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετβε κερλ: 

 

(90) Π∗/∗)<∃/ %60∗%, &+.∃∗%3 ∗0,−+−+∗: & %−8+∗∀−∃/!∋ 4./!,−+%#<∗∋ 60∃ 

;∀#&%∃∃, ,∀#∃ %3)3%∗,53, Ε+∃5 1&6&#.∃+,#−.3, 0∗∋&+3 6& ∀+&∃5&∀+∃ ., 

60,%3Α∗:+ 1,∀(+∃ 60&≅,.+&% ;/∗)∗..&4 % ∀5,+, &∋8,4 ∀+&∃5&∀+∃ 

∀+0&∃+,#−∀+%∗ ∃ ., 5,.(:+ >∗0∗/+,0∗ 60,1;∀5&+0,..3> % 1&=&%&0, 

∀+0&∃+,#−.&=& 6&10(1∗ 0∗∋&+. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 744.) 
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(90α) Π∗/∗)<∃/ %60∗%, ∗0,−+:%3 %−8+∗∀−∃/!∋ 4./!,−+%#<∗∋ 60∃ ;∀#&%∃∃, ,∀#∃ 

%3)3%∗,53, Ε+∃5 1&6&#.∃+,#−.3, 0∗∋&+3 6& ∀+&∃5&∀+∃ ., 60,%3Α∗:+ 

1,∀(+∃ 60&≅,.+&% ;/∗)∗..&4 % ∀5,+, &∋8,4 ∀+&∃5&∀+∃ ∀+0&∃+,#−∀+%∗ ∃ ., 

5,.(:+ >∗0∗/+,0∗ 60,1;∀5&+0,..3> % 1&=&%&0, ∀+0&∃+,#−.&=& 6&10(1∗ 

0∗∋&+. 

 

           Α (90) ποντ αλαττι πλδ〈ϖαλ καπχσολατβαν µεγϕεγψζενδ!, ηογψ α κοµπλεξ ργενσ ιγει 

ργενσσελ τρτν! ηελψεττεστσε µιαττ αζ 〈ταλακτοττ µονδατ ρτελµεζσε ελτρηετ αζ ερεδετι 

µονδατ ϕελεντστ!λ. Μγ α (90) αλαττι τρϖνψχικκ κιζ〈ρ⌠λαγ α σζ⌠βαν φοργ⌠ δοκυµεντυµ 

εγψεσ ρσζεινεκ α µεγϖ〈λτοζτατ〈σ〈ρα ϖονατκοζικ, αδδιγ α (90α) αλαττι µονδατ ϕελεντ!σεββ 

ϖ〈λτοζτατ〈σοκατ ϖαγψ ακ〈ρ αζ εγσζ ανψαγ µεγϖ〈λτοζτατ〈σ〈τ ισ ϕελεντηετι. Εζ αζονβαν µ〈ρ 

ϕογι κϖετκεζµνψεκετ ϖον µαγα υτ〈ν, εζρτ α τρϖνψχικκ α ϖ〈λτοζτατ〈σοκ µεννψισγτ ισ 

σζαβ〈λψοζζα. Εζεν σζαβ〈λψοζ〈σ νψελϖσζετι σζεµποντβ⌠λ αζρτ φιγψελεµρε µλτ⌠, µερτ α 

ϖ〈λτοζτατ〈σοκ µεγϖαλ⌠στ〈σ〈νακ α µ⌠δϕ〈ρα ϖονατκοζ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ �

&∀;8,∀+%#(+− %.,∀,.∃( ∃)5,.,.∃4 � α ϖ〈λτοζτατ〈σοκ εσζκζλσνεκ α ϕογ〈τ κιφεϕεζ! 

ϕογσζαβ〈λψβαν σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ κοµπονενσειρε πλ: %.&∀∃+− ∃)5,.,.∃(.  

 

(90β) ≅+−∃−+∗− % +,>.∃<,∀/;: 1&/;5,.+∗≅∃: ∗0,−+−+∗5 % ∋&#−Α,5 60&+∃% 

;/∗)∗..&=& % 6;./+, 1 .∗∀+&(8,4 ∀+∗+−∃ &∋9,5, .∃!2−∃%&9:−%∃: .∗ &∀.&%, 

∀&=#∗∀&%∗..&4 ∀+&0&.∗5∃ 1&6&#.∃+,#−.&4 ∀5,+3. 

 

          (δ) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν σζερεπλ! ρσζεσηατ〈ροζ⌠σ εσετβεν 〈λλ⌠ 

ϖονζατ, αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετβε κερλ: 

 

(91) ?0∃ 0∗∀<,+∗> 6& ∗//0,1∃+∃%; ∋∗./, 1,4∀+%;:8∃4 6& 6&0;<,.∃: 6#∗+,#−8∃/∗ 

&∋ &+/03+∃∃ ∗//0,1∃+∃%∗ ∃ % ∀&&+%,+∀+%∃∃ ∀ ,=& ;/∗)∗.∃,5 (∋∗./−

Ε5∃+,.+), &∋();,+∀( 60&∃)%,∀+∃ 6#∗+,2∃ 6&#;<∗+,#: ∀0,1∀+% ∃#∃ 

&6#∗+∃+−, ∗/≅,6+&%∗+− ∃#∃ ;<,∀+− 6,0,%&1.&4 %,/∀,#− #∃∋& 4#%3 

(.9+.,.∀∗− 4)!7.,! =#+/! (∗∃(.9+:∋2−,! =#+/!) 60&∃)%,∀+∃ 6#∗+,2∃ 

6&#;<∗+,#: ∀0,1∀+% ∃#∃ &6#∗+∃+−, ∗/≅,6+&%∗+− ∃#∃ ;<,∀+− 6,0,%&1.&4 

%,/∀,#−. 
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(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 867.) 

 

(90α) ?0∃ 0∗∀<,+∗> 6& ∗//0,1∃+∃%; ∋∗./, 1,4∀+%;:8∃4 6& 6&0;<,.∃: 6#∗+,#−8∃/∗ 

&∋ &+/03+∃∃ ∗//0,1∃+∃%∗ ∃ % ∀&&+%,+∀+%∃∃ ∀ ,=& ;/∗)∗.∃,5 (∋∗./−

Ε5∃+,.+), &∋();,+∀( 60&∃)%,∀+∃ 6#∗+,2∃ 6&#;<∗+,#: ∀0,1∀+% ∃#∃ 

&6#∗+∃+−, ∗/≅,6+&%∗+− ∃#∃ ;<,∀+− 6,0,%&1.&4 %,/∀,#− #∃∋& !(.9+.,.∀∗%3 

4)!7.5 =#+/  (∗∃(.9+:∋2∗5 =#+/) 60&∃)%,∀+∃ 6#∗+,2∃ 6&#;<∗+,#: ∀0,1∀+% 

∃#∃ &6#∗+∃+−, ∗/≅,6+&%∗+− ∃#∃ ;<,∀+− 6,0,%&1.&4 %,/∀,#−. 

 

          (ε) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν σζερεπλ! ο + ελ!λϕ〈ρ⌠σεσετβεν 〈λλ⌠ 

ϖονζατ, αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετβεν τ〈ργψεσετβε κερλ: 

 

(92) Π∗#&=&1∗+,#− +&%∗0&% % &∋&0&+, &∋()∗. %,∀+∃ /.∃=; )∗6∃∀∃ )∗#&=&%, % 

/&+&0;: &+.∃:%∃: 0#(∗∃∗ .= !∃9.&∗:8 )∗#&=∗ +&%∗0&% ∃ .=. &∃−8 .(−)#<∗:8, 

%#,/;8∃> ∃)5,.,.∃, ∀&∀+∗%∗ ∃#∃ .∗+;0∗#−.&4 Γ&053 )∗#&2,..3> +&%∗0&%, 

%/#:<∗( ∃> 6,0,0∗∋&+/;, .∗ 1,.− 6&∀#,1.,4 &6,0∗≅∃∃. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 357.) 

 

(92α) Π∗#&=&1∗+,#− +&%∗0&% % &∋&0&+, &∋()∗. %,∀+∃ /.∃=; )∗6∃∀∃ )∗#&=&%, % 

/&+&0;: 0#(∗∃∗&#∋%∃: !∃9.&∗: )∗#&=∗ +&%∗0&% ∃ &∃− .(−)#<∗∗, %#,/;8∃, 

∃)5,.,.∃, ∀&∀+∗%∗ ∃#∃ .∗+;0∗#−.&4 Γ&053 )∗#&2,..3> +&%∗0&%, %/#:<∗( ∃> 

6,0,0∗∋&+/;, .∗ 1,.− 6&∀#,1.,4 &6,0∗≅∃∃. 

 

          Α (83) � (92) αλαττ φελσορολτ πλδ〈κ αζοκατ α κοµπλεξ ργενσ ϖονζατκερεττ ριντ! 

〈ταλακτ〈σοκατ µυτατϕ〈κ βε, αµελψεκ α κοµπλεξ ργενσ ιγει ργενσσελ τρτν! 

ηελψεττεστσεκορ αζ ιγει ργενσ ϖονζαταινακ ελτρ! σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕα µιαττ 

σζκσγεσεκ. Α φεντι τιπικυσνακ νεϖεζηετ! 〈ταλακτ〈σοκ νεµ µερτικ κι αζον ϖ〈λτοζτατ〈σοκ 

λεηετσγεσ σορ〈τ, αµελψεκρε α ργενσεκ χσερϕε εσετν σορ κερληετ. Α ϕογι σζακνψελϖρε 

ϕελλεµζ! κοµπλεξ ργενσεκ ϖονζατκερεττ ριντ! εγψβ 〈ταλακτ〈σοκ αζονβαν νεµ τιπικυσακ, 

σ ϖισζονψλαγ ριτκ〈ν φορδυλνακ ελ!: 
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(93) Χ&55,0<,∀/∗( &0=∗.∃)∗≅∃( ., %60∗%, ./#01&#%3 ()−4(.∀%−+∗− .4+.,! 9∗<! 

(−)−4 4)!7∗, % &+.&Α,.∃∃ )∗/#:<,.∃( 6;∋#∃<.&=& 1&=&%&0∗, /0&5, ∀#;<∗,%, 

60,1;∀5&+0,..3> )∗/&.&5 ∃ ∃.35∃ 60∗%&%35∃ ∗/+∗5∃.   

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 426.) 

 

(93α) Χ&55,0<,∀/∗( &0=∗.∃)∗≅∃( ., %60∗%, ()−4(.∀−%#%3 .4+.7. 9∗<# 4)!7∗, % 

&+.&Α,.∃∃ )∗/#:<,.∃( 6;∋#∃<.&=& 1&=&%&0∗, /0&5, ∀#;<∗,%, 60,1;∀5&+0,..3> 

)∗/&.&5 ∃ ∃.35∃ 60∗%&%35∃ ∗/+∗5∃. 

 

6.2.2. Α φελχσερληετ!σγ σ α τητα κριτριυµ 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψεττεστσε α µεγφελελ! σζινονιµ ιγϖελ αζ ελ!ζ!εκτ!λ 

ελτρ! µ⌠δον ισ ριντηετι α µονδατ σζερκεζεττ. Εζεκβεν αζ εσετεκβεν � αµεννψιβεν εζ 

ϕογιλαγ σ νψελϖιλεγ λεηετσγεσ � αζ ιγει  ργενσ ϖονζατκερεττ σ εζ〈λταλ α ϕογι σζακσζϖεγετ 

µιντεγψ κι κελλ εγσζτενι. Εννεκ ερεδµνψεκππεν ϖ〈λικ χσακ λεηετ!ϖ, ηογψ αζ ιγει 

ργενσ α τητα κριτριυµνακ µεγφελελ!εν � α σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ δετερµιν〈λτ 

σσζεσ τητα−σζερεπετ � κι τυδϕα οσζτανι αζ αρρα µεγφελελ! αργυµεντυµοκνακ. Εζεκ αζ 

αργυµεντυµοκ � ϖαλαµιλψεν τητα−σζερεπβεν � 〈λταλ〈βαν µεγταλ〈ληατ⌠κ αζ αδοττ 

ϕογσζαβ〈λψβαν, αζονβαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατα νεµ τεσζι σζκσγεσσ 

µεγισµτλσκετ. Ερρε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ! ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈τ ϕελλεµζ! φορµ〈λισ 

ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ αδ λεηετ!σγετ. Ηα αζ ιγει ργενσ εζζελ σζεµβεν ολψαν τρανζιτϖ ιγε, 

αµελψνεκ ϕελεντσσζερκεζετε µεγκϖετελι αζ αδοττ µονδατβαν α τ〈ργψι ϖονζατ ϕελενλττ, σ 

α τ〈ργψι ϖονζατ αζ  〈ταλακτανδ⌠ µονδατβαν � αζ ελ!ββ εµλτεττ οκβ⌠λ κιφολψ⌠λαγ − νεµ 

σζερεπελ, γψ αζ 〈ταλακτοττ µονδατ αγραµµατικυσσ〈 ϖ〈λικ. Εζτ ελκερλενδ! α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ιγει ργενσσελ τρτν! ηελψεττεστσε ϕ ϖονζατ µεγϕελενστ, ιλλετ!λεγ α 

ϕογσζαβ〈λψβαν µ〈σ ηελψεν µ〈ρ ελ!φορδυλτ β!ϖτµνψ µεγισµτλστ κϖ〈νϕα µεγ. ϑογι 

σζεµποντβ⌠λ 〈λταλ〈βαν εζ υτ⌠ββι µεγολδ〈σ αζ ελφογαδηατ⌠, ηισζεν α ϕογι σζακνψελϖρε 

ϕελλεµζ! φογαλµαζ〈σµ⌠δ νεµ µινδιγ τεσζι λεηετ!ϖ α σζϖεγ κιβ!ϖτστ σ ϕογι 

σζεµποντβ⌠λ εσετλεγ ιρρελεϖ〈νσ τνψεκ λερ〈σ〈τ. ςιζσγ〈λϕυκ µεγ εννεκ αλαπϕ〈ν α κϖετκεζ! 

τρϖνψχικκετ. 
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(94) Θ ∀#;<∗(>, /&=1∗ % 1&=&%&0, ., &60,1,#,.&, /∗/∃5 %∃1&5 +0∗.∀6&0+∗ ∃#∃ .∗ 

/∗/∃> ;∀#&%∃(> .∃!2−∃%&9:−%∃: 4.∃%#&/#, 60∗%& %3∋&0∗ %∃1∗ +0∗.∀6&0+∗ 

∃#∃ &60,1,#,.∃( ;∀#&%∃4 1&∀+∗%/∃ +&%∗0&% 60∃.∗1#,2∃+ 6&∀+∗%8∃/;, ,∀#∃ 

∃.&, ., %3+,/∗,+ ∃) )∗/&.∗, ∃.3> 60∗%&%3> ∗/+&%, ∀;8,∀+%∗ &∋()∗+,#−∀+%∗ 

∃#∃ &∋3<∗,% 1,#&%&=& &∋&0&+∗.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 510.) 

 

          Εββεν α  πλδ〈βαν α κοµπλεξ ργενσ ιγει ργενσσελ τρτν! ηελψεττεστσε χσακ ακκορ 

λεηετσγεσ, ηα αζ ιγει ργενσ σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ δετερµιν〈λτ τητα σζερεπ α 

µεγφελελ! ρεφερενχι〈λισ εγψσγηεζ (+&%∗03) κερλ. Εζ αζ εγψσγ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

φακυλτατϖ ϖονζατα, αµελψ αζ αδοττ ϕογσζαβ〈λψβαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατκερετβεν 

εξπλιχιτ µ⌠δον νεµ σζερεπελ. Α ϕογσζαβ〈λψβαν αζονβαν µεγταλ〈ληατ⌠, σζεµαντικαιλαγ 

εγψρτελµ∀εν αζονοστηατ⌠ σ νψελϖσζετι ϖαγψ ϕογι σζεµποντοκ µεγσρτσε νλκλ 

µεγισµτεληετ!, ιλλετϖε βεηελψεττεστηετ! αζ ιγει ργενσ εγψικ ϖονζατακντ. 

 

(94α) Θ ∀#;<∗(>, /&=1∗ % 1&=&%&0, ., &60,1,#,.&, /∗/∃5 %∃1&5 +0∗.∀6&0+∗ ∃#∃ .∗ 

/∗/∃> ;∀#&%∃(> 4.∃%#&9:∋%∃: %.&#)1, 60∗%& %3∋&0∗ %∃1∗ +0∗.∀6&0+∗ ∃#∃ 

&60,1,#,.∃( ;∀#&%∃4 1&∀+∗%/∃ +&%∗0&% 60∃.∗1#,2∃+ 6&∀+∗%8∃/;, ,∀#∃ ∃.&, 

., %3+,/∗,+ ∃) )∗/&.∗, ∃.3> 60∗%&%3> ∗/+&%, ∀;8,∀+%∗ &∋()∗+,#−∀+%∗ ∃#∃ 

&∋3<∗,% 1,#&%&=& &∋&0&+∗. 

 

          Ηασονλ⌠ ϕελενσγ φιγψεληετ! µεγ αζ αλ〈ββι κτ πλδ〈βαν ισ, αηολ αλ〈ηζ〈σ ϕελλι  

[(95), (96)] αζτ α ρεφερενχι〈λισ εγψσγετ, αµελψ αζ 〈ταλακτοττ µονδατβαν [(95α), (96α)] αζ 

ιγει ργενσ κτελεζ! ϖονζατακντ σζερεπελ: 

 

(95) 71.∗/& ,∀#∃ ∀+&∃5&∀+− 6,0,0∗∋&+/∃ ∀;8,∀+%,..& 60,%3Α∗,+ ∀+&∃5&∀+− 

5∗+,0∃∗#&%, 60∗%& ∀&∋∀+%,..&∀+∃ .∗ .&%;: %,8− 60∃&∋0,+∗,+ #∃≅&, 

/&+&0&,, 1,4∀+%;( 1&∋0&∀&%,∀+.&, .∃!2−∃%&∗9. (−)−)#=.%/! 1#( ∀,∋(.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 220.) 

 

(95α) 71.∗/& ,∀#∃ ∀+&∃5&∀+− 6,0,0∗∋&+/∃ ∀;8,∀+%,..& 60,%3Α∗,+ ∀+&∃5&∀+− 
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5∗+,0∃∗#&%, 60∗%& ∀&∋∀+%,..&∀+∃ .∗ .&%;: %,8− 60∃&∋0,+∗,+ #∃≅&, 

/&+&0&,, 1,4∀+%;( 1&∋0&∀&%,∀+.&, (−)−)#=.%#9. ,#%−)∗#91 1#( ∀,∋(. 

 

(96) !∀#∃ ∀&∋∀+%,..∃/ 6&∀#, 60,1;60,21,.∃( 60&1&#2∗,+ .∗0;Α∗+− 60∗%∗ ∃ 

∃.+,0,∀3 ∀&∀,1,4 ∃#∃ ∃∀6&#−)&%∗+− 2∃#&, 6&5,8,.∃, ., 6& .∗).∗<,.∃: #∃∋& 

∋,) ;%∗2∃+,#−.3> 60∃<∃. +− ().∗0&−4−% )−,.+%, ∀;1 6& ∃∀/; &0=∗.∗ 

5,∀+.&=& ∀∗5&;60∗%#,.∃( 5&2,+ 60∃.(+− 0,Α,.∃, & 60&1∗2, ∀ 6;∋#∃<.3> 

+&0=&% +∗/&=& 2∃#&=& 6&5,8,.∃( ∀ %36#∗+&4 �  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 293.) 

 

(96α) !∀#∃ ∀&∋∀+%,..∃/ 6&∀#, 60,1;60,21,.∃( 60&1&#2∗,+ .∗0;Α∗+− 60∗%∗ ∃ 

∃.+,0,∀3 ∀&∀,1,4 ∃#∃ ∃∀6&#−)&%∗+− 2∃#&, 6&5,8,.∃, ., 6& .∗).∗<,.∃: #∃∋& 

∋,) ;%∗2∃+,#−.3> 60∃<∃. +− )−,.+%∗)!−% ;∗9.− (.,−2−+∗−, ∀;1 6& ∃∀/; 

&0=∗.∗ 5,∀+.&=& ∀∗5&;60∗%#,.∃( 5&2,+ 60∃.(+− 0,Α,.∃, & 60&1∗2, ∀ 

6;∋#∃<.3> +&0=&% +∗/&=& 2∃#&=& 6&5,8,.∃( ∀ %36#∗+&4 � 

 

         Α ργενσεκ ηελψεττεστσνεκ ρδεκεσ εσετειτ κπϖισελικ αζοκ αζ ιγει ργενσεκ, 

αµελψεκνεκ κτελεζ! τ〈ργψι ϖονζατα σεµµιλψεν σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ ρεφερενχι〈λισ 

εγψσγ φορµ〈ϕ〈βαν σεµ σζερεπελ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈βαν. Εζ αζτ ισ 

ϕελεντηετι, ηογψ αζ ιγει ργενσ � α τητα κριτριυµοτ µεγσρτϖε � νεµ τυδϕα κιοσζτανι α 

σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕα 〈λταλ δετερµιν〈λτ σσζεσ τητα σζερεπετ. Γψακραν ελ!φορδυλ, ηογψ 

ιλψενκορ αζ ιγει ργενσ νεµ α κοµπλεξ ργενσ εγψικ ϖονζατ〈νακ, ηανεµ εζ υτ⌠ββι εγψικ 

ϖονζατ〈νακ αδϕα  αζ αδοττ τηεµατικυσ σζερεπετ: 

 

(97) Φ;1, &1+−∃6∗5 ()∗7.&.) & #∃Α,.∃∃ &∀;21,..&=& ∀6,≅∃∗#−.&=&, %&∃.∀/&=& ∃#∃  

6&<,+.&=& )%∗.∃(, /#∗∀∀.&=& <∃.∗ ∃ =&∀;1∗0∀+%,..3> .∗=0∗1 � 

 

(97α) Φ;1, ()∗7.&.)∗&6∗5 &∀;21,..&=& / #∃Α,.∃∃ ∀6,≅∃∗#−.&=&, %&∃.∀/&=& ∃#∃ 

6&<,+.&=& )%∗.∃(, /#∗∀∀.&=& <∃.∗ ∃ =&∀;1∗0∀+%,..3> .∗=0∗1 � 
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6.3. Α φελχσερληετ!σγ σ α ϕελζ!ι β!ϖτµνψεκ 

 

          Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσνεκ ϕελζ!ι β!ϖτµνψε [(98), (99), 

(100), (101)] α ϕογι ταρταλοµ διφφερενχι〈λταν ποντοσ µεγφογαλµαζ〈σ〈τ τεσζι λεηετ!ϖ. Α 

ϕελζ!ι β!ϖτµνψεκ εγψ ρσζε τρανσζφορµ〈ληατ⌠ αζ ιγε ηατ〈ροζ⌠ι β!ϖτµνψϖ [(98α), 

(99α), (100α), (101α)]:  

 

(98) Θ ∀∃#; ∋∗./&%∀/&4 =∗0∗.+∃∃ ∋∗./, ∃.&, /0,1∃+.&, ;<0,21,.∃, ∃#∃ ∀+0∗>&%∗( 

&0=∗.∃)∗≅∃( (=∗0∗.+) 4#∋% 6& 60&∀−∋, 10;=&=& #∃≅∗ (60∃.≅∃6∗#∗) (∗∃3,−++.− 

.=:0#%−93∃%&. ;6#∗+∃+− /0,1∃+&0; 60∃.≅∃6∗#∗ (∋,.,Γ∃≅∃∗0;) % 

∀&&+%,+∀+%∃∃ ∀ ;∀#&%∃(5∃ 1∗%∗,5&=& =∗0∗.+&5 &∋()∗+,#−∀+%∗ 1,.,2.;: 

∀;55; 6& 60,1∀+∗%#,.∃∃ ∋,.,Γ∃≅∃∗0&5 6∃∀−5,..&=& +0,∋&%∗.∃( & ,, ;6#∗+,. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 368.) 

 

(98α) Θ ∀∃#; ∋∗./&%∀/&4 =∗0∗.+∃∃ ∋∗./, ∃.&, /0,1∃+.&, ;<0,21,.∃, ∃#∃ ∀+0∗>&%∗( 

&0=∗.∃)∗≅∃( (=∗0∗.+) (∗∃3,−++. .=:0!∋%∃: 6& 60&∀−∋, 10;=&=& #∃≅∗ 

(60∃.≅∃6∗#∗) ;6#∗+∃+− /0,1∃+&0; 60∃.≅∃6∗#∗ (∋,.,Γ∃≅∃∗0;) % ∀&&+%,+∀+%∃∃ 

∀ ;∀#&%∃(5∃ 1∗%∗,5&=& =∗0∗.+&5 &∋()∗+,#−∀+%∗ 1,.,2.;: ∀;55; 6& 

60,1∀+∗%#,.∃∃ ∋,.,Γ∃≅∃∗0&5 6∃∀−5,..&=& +0,∋&%∗.∃( & ,, ;6#∗+,. 

 

 

(99) 7∋,8∗.∃, ∋,)%&)5,)1.& 6,0,1∗+− /&5;−#∃∋& %,8− ∃#∃ ∃5;8,∀+%,..&, 60∗%& 

#∃∋& &∀%&∋&1∃+− /&=&−#∃∋& &+ ∃5;8,∀+%,..&4 &∋()∗..&∀+∃ (&∋,8∗.∃, 

1∗0,.∃() 60∃).∗,+∀( 1&=&%&0&5 1∗0,.∃( ∃ ∀%()3%∗,+ &∋,8∗%Α,=&, ,∀#∃ 

&∋,8∗.∃, ∀1,#∗.& % .∗1#,2∗8,4 Γ&05, (6;./+ 2 ∀+∗+−∃ 574) ∃ ∀&1,02∃+ 

(∀.& %30∗2,..&, .∗5,0,.∃, ∃.&−)6∗%3 % ∋;1;8,5 =−0&.0,−04+!∋ (−)−4#∀! 

%,8∃ ∃#∃ 60∗%∗ /&./0,+.&5; #∃≅; #∃∋& &∀%&∋&1∃+− ,=& &+ ∃5;8,∀+%,..&4 

&∋()∗..&∀+∃. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 572.) 

 



 151

(99α) 7∋,8∗.∃, ∋,)%&)5,)1.& 6,0,1∗+− /&5;−#∃∋& %,8− ∃#∃ ∃5;8,∀+%,..&, 60∗%& 

#∃∋& &∀%&∋&1∃+− /&=&−#∃∋& &+ ∃5;8,∀+%,..&4 &∋()∗..&∀+∃ (&∋,8∗.∃, 

1∗0,.∃() 60∃).∗,+∀( 1&=&%&0&5 1∗0,.∃( ∃ ∀%()3%∗,+ &∋,8∗%Α,=&, ,∀#∃ 

&∋,8∗.∃, ∀1,#∗.& % .∗1#,2∗8,4 Γ&05, (6;./+ 2 ∀+∗+−∃ 574) ∃ ∀&1,02∃+ 

(∀.& %30∗2,..&, .∗5,0,.∃, =−0&.0,−04+. (−)−4#%3 % ∋;1;8,5 %,8− ∃#∃ 

60∗%&/&./0,+.&5; #∃≅; #∃∋& &∀%&∋&1∃+− ,=& &+ ∃5;8,∀+%,..&4 &∋()∗..&∀+∃.

 

(100) �Ρ& 2, 1,(.∃,, ∀&%,0Α,..&,: � .,&1.&/0∗+.& #∃∋& #∃≅&5, 0∗.,, 

∃.&−)6∗&6∗,  !,169−++.− ()∗∀∗+−+∗− %:;/.7. &)−4# )1&0&%−: ∃#∃ 

;∋∃4∀+%&,  60,1;∀5&+0,..&, ∀+∗+−,4 105 .∗∀+&(8,=& Χ&1,/∀∗, � 

.∗/∗)3%∗,+∀( #∃Α,.∃,5  ∀%&∋&13 .∗ ∀0&/ 1& 6(+∃ #,+. 

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 112.) 

 

(100α) �Ρ& 2, 1,(.∃,, ∀&%,0Α,..&,: � .,&1.&/0∗+.& #∃∋& #∃≅&5, 0∗.,, 

!,169−++. ()∗∀∗+∗&6∗, %:;/∗5 &)−4 )1&0&%−: ∃#∃ ;∋∃4∀+%&, 

60,1;∀5&+0,..&, ∀+∗+−,4 105 .∗∀+&(8,=& Χ&1,/∀∗, � .∗/∗)3%∗,+∀( 

#∃Α,.∃,5 ∀%&∋&13 .∗ ∀0&/ 1& 6(+∃ #,+. 

 

(101) Φ;1, .∗).∗<∗( ;∀#&%.&, &∀;21,.∃,, 5&2,+ %&)#&2∃+− .∗ ;∀#&%.& 

&∀;21,..&=&  ∃∀6&#.,.∃, &60,1,#,..3> &∋()∗..&∀+,4: ., 5,.(+− 

6&∀+&(..&=& 5,∀+∗ 2∃+,#−∀+%∗, 0∗∋&+3, ;<,∋3 ∋,) ;%,1&5#,.∃( 

∀6,≅∃∗#∃)∃0&%∗..&=& =&∀;1∗0∀+%,..&=& &0=∗.∗, &∀;8,∀+%#(:8,=& 

∃∀60∗%#,.∃, &∀;21,..&=&, ., 6&∀,8∗+− &60,1,#,..3, 5,∀+∗, 60&4+∃ /;0∀ 

#,<,.∃( &+ ∗#/&=&#∃)5∗, .∗0/&5∗.∃∃, +&/∀∃/&5∗.∃∃ ∃#∃ %,.,0∃<,∀/&=& 

)∗∋&#,%∗.∃(, .∃!2−∃%&9:%3 ,#%−)∗#93+!∋ (.44−);/! ∀,5−∃. 

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 73.) 

 

(101α) Φ;1, .∗).∗<∗( ;∀#&%.&, &∀;21,.∃,, 5&2,+ %&)#&2∃+− .∗ ;∀#&%.& 

&∀;21,..&=& ∃∀6&#.,.∃, &60,1,#,..3> &∋()∗..&∀+,4: ., 5,.(+− 

6&∀+&(..&=& 5,∀+∗ 2∃+,#−∀+%∗, 0∗∋&+3, ;<,∋3 ∋,) ;%,1&5#,.∃( 

∀6,≅∃∗#∃)∃0&%∗..&=& =&∀;1∗0∀+%,..&=& &0=∗.∗, &∀;8,∀+%#(:8,=& 
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∃∀60∗%#,.∃, &∀;21,..&=&, ., 6&∀,8∗+− &60,1,#,..3, 5,∀+∗, 60&4+∃ /;0∀ 

#,<,.∃( &+ ∗#/&=&#∃)5∗, .∗0/&5∗.∃∃, +&/∀∃/&5∗.∃∃ ∃#∃ %,.,0∃<,∀/&=& 

)∗∋&#,%∗.∃(, ,#%−)∗#93+. (.44−);#%3 ∀,5−:. 

 
         Αζ ιγε ηατ〈ροζ⌠ϕ〈ϖ〈 τρανσζφορµ〈ληατ⌠ ϕελζ!ι β!ϖτµνψεκκελ καπχσολατοσαν µεγ κελλ 

ϕεγψεζννκ, ηογψ α ϕογ � α σζακνψελϖι ηαγψοµ〈νψοκατ σ βιζονψοσ στιλισζτικαι 

σζεµποντοκατ σζεµ ελ!ττ ταρτϖα � α λεγριτκ〈ββ εσετεκβεν λ εζεν 〈ταλακτ〈σι λεηετ!σγγελ. Α 

ϕογι νψελϖηασζν〈λατ � α ϕογι σζακνψελϖετ µεγηατ〈ροζ⌠ νοµινατϖ ϕελλεγ µιαττ � α ηατ〈ροζ⌠ι 

β!ϖτµννψελ ρενδελκεζ! ιγει σζινταγµ〈ϖαλ σζεµβεν ελ!νψβεν ρσζεστι α φ!νϖι αλαπταγ 

ϕελζ!σ σζινταγµ〈τ ταρταλµαζ⌠ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετετ. Εννεκ οκαι ϖαλ⌠σζν∀λεγ αββαν 

κερεσενδ!κ, ηογψ α φ!νϖι ργενσ σ α ϕελζ!ι β!ϖτµνψ εγψττεσεν ϕογι φογαλµατ νεϖεζ 

µεγ, τερµινυσ τεχηνιχυστ αλκοτ, σ εµιαττ νεµ χλσζερ∀ αζ 〈ταλακτ〈συκ. 

 

6.4. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηελψεττεστστ κιζ〈ρ⌠ οκοκ  

 

         Αηογψαν αρρα αζ ελ!ζ!εκ φολψαµ〈ν µ〈ρ υταλτυνκ, α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ιγκκελ 

τρτν! φελχσερλσε, ιλλετϖε ηελψεττεστσε νεµ ταρτοζικ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκνεκ µιντ 

κοµπλεξ ργενσεκνεκ αζ αλαπϖετ! δεφινχι⌠σ ϕεγψειηεζ. Α φελχσερληετ!σγ, ιλλετϖε α 

ηελψεττεστηετ!σγ λεηετ!σγε 〈λταλ〈βαν ϕελλεµεζηετι α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ, 〈µ ε 

λεηετ!σγ ρεαλιζ〈λ⌠δ〈σα αζ αδοττ µονδατ σζερκεζετνεκ α φγγϖνψε. 

         Αζ αλ〈ββιακβαν ολψαν εσετεκετ ϖιζσγ〈λυνκ, αµελψεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ νεµ 

ηελψεττεστηετ! σζινονιµ ιγϖελ. Εννεκ οκαι τββφλκ λεηετνεκ, α λεγϕελλεµζ!ββεκ α 

κϖετκεζ!κ: 

 

      (1) α κοµπλεξ ργενσ ϖονζατκερετε κεϖεσεββ κτελεζ!εν βετλτενδ! 

αργυµεντυµποζχι⌠τ ταρταλµαζ, µιντ αζ ιγει ργενσ ϖονζατκερετε; 

      (2) α φ!νϖι κοµπονενσ ϕελζ!ι β!ϖτµνψε, ιλλετϖε β!ϖτµνψει νεµ αλακτηατ⌠κ 〈τ   

ιγει β!ϖτµνψεκκ; 

      (3) α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ σ αζ ιγε ελτρ! περσπεκτϖ〈β⌠λ µυτατϕα α ϕογι 

χσελεκµνψτ; 
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      (4) α φ!νϖι κοµπονενσηεζ υγψαναζον ϕογσζαβ〈λψον βελλ κτ κλνβζ! φυνκχι⌠ιγε 

ταρτοζικ; 

      (5) α ϕογι τνψ〈λλ〈σ βιζονψοσ ελεµειτ νεµ λεηετσγεσ ϖαγψ νεµ σζκσγεσ 

µεγνεϖεζνι; 

      (6) α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ α ϕογι ταρταλοµ εγψετλεν αδεκϖ〈τ κιφεϕεζσι λεηετ!σγε; 

      (7) στιλισζτικαι οκοκ. 

 

 

          (1) Α (102), (103) σ (104) ποντ αλαττι πλδ〈κβαν α κοµπλεξ ργενσεκ (∀&%,0Α∃+− 

∃).∗∀∃#&%∗.∃,, 60∃<∃.∃+− %0,1, %3.,∀+∃ 60∃=&%&0) αζρτ νεµ ηελψεττεστηετ!κ, µερτ 

ϖονζατκερετκ κεϖεσεββ κτελεζ!εν βετλτενδ! αργυµεντυµποζχι⌠τ ταρταλµαζ, µιντ α 

µεγφελελ! σζινονιµ ιγει ργενσεκ (∃).∗∀∃#&%∗+−, %0,1∃+−, 60∃=&%&0∃+−) ϖονζατκερετε. 

Εζρτ α ργενσεκ χσερϕε εσετν αζ ιγει ργενσ νεµ µινδεν τητα−σζερεπετ τυδνα 

κιοσζτανι, αµινεκ κϖετκεζτβεν ϖονζατκερετνεκ εγψ ϖαγψ εσετλεγ τββ 

αργυµεντυµποζχι⌠ϕα ισ κιτλτετλεν µαραδνα (∃).∗∀∃#&%∗+− + /&=&, %0,1∃+− + /&5;, 

60∃=&%&0∃+− + /&=&, <,5;): 

 

(102) Λ;2,#&2∀+%&, #,∀∋∃(.∀+%& ∃#∃ ∃.3, 1,4∀+%∃( ∀,/∀;∗#−.&=& >∗0∗/+,0∗ � 

.∗/∗)3%∗:+∀( #∃Α,.∃,5 ∀%&∋&13 .∗ ∀0&/ &+ +0,> 1& Α,∀+∃ #,+. Ρ, 2, 

1,(.∃(:  

∗) ∀&%,0Α,..3, .,&1.&/0∗+.& ∃#∃ #∃≅&5, 0∗.,, ∃.&−)6∗&6∗, 

∗0+#∃∗9.&#+∗−; � 

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 132.) 

 

(103) !∀#∃ 5∗#&#,+.∃4 ()∗∀∗+∗9 &)−4 % +& %0,5(, /&=1∗ &. .∗>&1∃#∀( 6&1 

.∗1)&0&5 &∋0∗)&%∗+,#−.&=&, %&∀6∃+∗+,#−.&=&, #,<,∋.&=& ∃#∃ ∃.&=& 

;<0,21,.∃(, &∋()∗..&=& &∀;8,∀+%#(+− )∗ .∃5 .∗1)&0, #∃∋& #∃≅∗, 

&∀;8,∀+%#(%Α,=& .∗1)&0 .∗ &∀.&%∗.∃∃ 1&=&%&0∗, Ε+& ;<0,21,.∃, ∃#∃ #∃≅& 

&+%,<∗,+ )∗ %0,1, ,∀#∃ ., 1&/∗2,+, <+& %0,1 %&).∃/ ., 6& ,=& %∃., % 

&∀;8,∀+%#,.∃∃ .∗1)&0∗. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 1073.) 
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(104) Β<0,21,.∃( ∃ &0=∗.3, ∃∀6&#.(:8∃, .∗/∗)∗.∃(, ;%,1&5#(:+ ∀;1, &1+−∃6∗5 

()∗7.&.), & .∗<∗#, ∃ 5,∀+, &+∋3%∗.∃( &∀;21,..35∃ &=0∗.∃<,.∃( ∀%&∋&13, 

∗0,∀+∗, ∀&1,02∗.∃( % 1∃∀≅∃6#∃.∗0.&4 %&∃.∀/&4 <∗∀+∃, #∃Α,.∃( ∀%&∋&13 ∃ 

&∋ ∃∀6&#.,.∃∃ .∗/∗)∗.∃4 % %∃1, Α+0∗Γ∗ � 

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 20.) 

 

         (2) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσνεκ ϕελζ!ι β!ϖτµνψε νεµ 

αλακτηατ⌠ 〈τ αζ ιγε ϖονζατ〈ϖ〈. Α 6.3. ποντβαν βεµυτατοττ ϕελζ!ι σζερκεζετεκ 〈ταλακτ〈σ〈ρα 

ϖονατκοζ⌠ πλδ〈κ ισ ινκ〈ββ εγψ ελµλετι λεηετ!σγετ τκρζνεκ σ νεµ α ϖαλ⌠σ〈γοτ. Σοκ 

εσετβεν αζονβαν εζ αζ ελµλετι λεηετ!σγ σεµ 〈λλ φενν, µιϖελ αζ ιγε ϖονζατστρυκτρ〈ϕα νεµ 

ταρταλµαζ µεγφελελ! αργυµεντυµποζχι⌠κατ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσηεζ 

καπχσολ⌠δ⌠ ϕελζ!ι β!ϖτµνψεκ σζ〈µ〈ρα. Εζρτ α κϖετκεζ! πλδ〈κβαν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ νεµ χσερληετ! φελ ιγϖελ: 

 

(105) � Θ 60&+∃%.&5 ∀#;<∗, 6&0;<∃+,#−, % ∀%&:  &<,0,1− ∃∀6&#.∃%Α∃4 

&∋()∗+,#−∀+%&, %60∗%, %)3∀/∗+− ∀ /0,1∃+&0∗ .,&∀.&%∗+,#−.& 6&#;<,..&, 

#∃∋& ()−4Α:&∗%3 )−7)−∃∃+.− %)−=.&#+∗− / 1&#2.∃/;.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 366.) 

 

(106) Σ,(.∃(, 60,1;∀5&+0,..3, <∗∀+(5∃ 6,0%&4 ∃#∃ %+&0&4 .∗∀+&(8,4 ∀+∗+−∃, 

∀&%,0Α,..3,: � ∀ 60∃5,.,.∃,5 .∗∀∃#∃( / #∃≅;, .∃!2−∃%&9:∋2−,! 

%#,.;−++15 /.+%).93, � .∗/∗)3%∗:+∀( #∃Α,.∃,5 ∀%&∋&13 .∗ ∀0&/ &+ 

6(+∃ 1& 1,∀(+∃ #,+ ∀ /&.Γ∃∀/∗≅∃,4 ∃5;8,∀+%∗ ∃#∃ ∋,) +∗/&%&4.  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 188.) 

 
 
(107) Φ#,1&%∗+,#− ∀#,1∀+%,..&=& &+1,#,.∃( ... , 0∗∀∀5&+0,% 5∗+,0∃∗#3 

;=&#&%.&=& 1,#∗ Κ 346, %&)∋;21,..&=& 6& 60∃).∗/∗5 ∀+. 108 ΒΧ, % 

60∃∀;+∀+%∃∃ 6&.(+3> ..., ().∗0&−9 ∃9−4∃%&−++15 Β/∃(−)∗,−+% % ≅,#(> 

60&%,0/∃ 6&/∗)∗.∃4 ∀%∃1,+,#( !Γ∃5&%∗ Μ. Φ., /&+&034 ∀&&∋8∃#, <+& /&=1∗ 

&. ;>&1∃# ∃) 1&5∗ ...  

(Ε∃.4.∗.9 )9/∋)4:/((.8. Ι∗);/∃+Χ/(4%) 
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         Α ϕογιλαγ ρελεϖ〈νσ µιν!στ! κρλµνψεκ αϖαγψ εγψβ τνψ〈λλ〈σι ελεµεκ σοκσζορ 

νεµ εγψ, ηανεµ τββ ϕελζ! σεγτσγϖελ ϕυτνακ κιφεϕεζσρε. Μιϖελ α σζινονιµ ιγε � ελτρ! 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ κϖετκεζµνψεκππεν � νεµ τυδϕα 〈τϖεννι α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

φ!νϖι κοµπονενσνεκ ηαλµοζοττ β!ϖτµνψειτ, αζ 〈ταλακτ〈σ ιττ σεµ ϖγεζηετ! ελ: 

 

(108) Χ&=1∗ Ν3∋∗#/& %.&%− &+/∗)∗#∀( ∀.(+− ∃ &+1∗+− 12,56,0, Φ,0,∋0(/&% ... 

∀#&5∗% 60∃ Ε+&5 .&∀, ()∗∀∗+∗9 9−7/∗− %−9−∃+1− (.&)−;4−+∗:, 6&%#,/Α∃, 

/0∗+/&%0,5,..&, 0∗∀∀+0&4∀+%& )1&0&%−(.  

(=>:+(+4/95(./ ?%∗9≅Α/(+/ ;. Β8.9.:(.ΧΒ ∋/9Β ∆ 310) 

 

(109) Ρ∗/∃5 &∋0∗)&5, Τ;5&% Φ. Θ. ;53Α#,..& ()∗∀∗+∗9 %:;/∗− %−9−∃+1− 

(.&)−;4−+∗: Ν&1∃.; Θ. Θ., 6&%#,/Α∃, )∗ ∀&∋&4 ∀5,0+− 6&+,06,%Α,=&, +. ,. 

∀&%,0Α∃# 60,∀+;6#,.∃,  ...  

(=>:+(+4/95(./ ?%∗9≅Α/(+/ ;. Β8.9.:(.ΧΒ ∋/9Β ∆ 5003) 

 

(110) ?0&%,1,..35 6& 1,#; 0∗∀∀#,1&%∗.∃,5 ;∀+∗.&%#,.&, <+& 4 ∃:#( 1994 =. 

60∃5,0.& % 1 <∗∀ 30 5∃.., ∋;1;<∃ % ∀&∀+&(.∃∃ ∗#/&=&#−.&=& &6−(.,.∃(, % 

/%∗0+∃0, Κ 23 1&5∗ Κ 6 6& ;#. Θ&#/&%∗ =. ..., %& %0,5( ∀∀&03 ∀ =0. Ν&1∃.35 

Θ. Θ. ;53Α#,..& .∗.,∀ ,5; ;1∗0 /;>&..35 .&2&5 % &∋#∗∀+− 2∃%&+∗, 

()∗∀∗+∗& 60∃ Ε+&5 .4∗+.∀+.− /.9.%.−)−0#+.− )#+−+∗−, ... &+ <,=& 4 ∃:#( 

1994 =. .∗∀+;6∃#∗ ∀5,0+− Ν&1∃.∗ Θ. Θ.  

(=>:+(+4/95(./ ?%∗9≅Α/(+/ ;. Β8.9.:(.ΧΒ ∋/9Β ∆ 5003) 

 
 

(111) ... ∗ )∗+,5 6&>∃8,..35 .&2&5 +#+−∃ 5.&2,∀+%& (41) /.9.%.−)−0#+18 ∗ 

)−0#+18 )#+ % 0∗)#∃<.3, <∗∀+∃ +,#∗, % +&5 <∃∀#, Α,∀+− ().+∗/#∋2∗8 

/.9.%.−)−0#+18 )#+−+∗5 6,0,1.,4 <∗∀+∃ =0;1∃ ∀#,%∗ ∀ 6&%0,21,.∃,5 

∀,01≅∗ ∃ %,0>;Α/∃ #,%&=& #,=/&=&, &+<,=& Χ. ∀/&.<∗#∀(.  

(Ε.)4%(.:9/(+/ . ;∃+Χ/(/(++ Χ/∃< ;∃/)/Α/(+6 : :+∋/ ?%∗9≅Α/(+6 ;.∋ 

)4∃%&Β) 
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(112) Θ ∃∀60∗%∃+,#−.3> ;<0,21,.∃(> .∃!2−∃%&9:−%∃: +)#&∃%&−++.−, ()#&.&.−, 

%)!4.&.−, ?∗0∗∀−∃/.− ∗ ∗+.− &.∃(∗%#+∗− &∀;21,..3> / #∃Α,.∃: ∀%&∋&13, 

);.).>)4:Β≅ϑ// +Η +);∃%:9/(+≅. 

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 110.) 

 

(113) Κ )9ΒΑ%6Η, ;∃/∋Β)Χ.4∃/((<Η Α%)45≅ :4.∃., )4%45+ 99 (%)4.6ϑ/8. −.∋/∗)%, 

;∃+(Β∋+4/95(</ Χ/∃< Χ/∋+2+()∗.8. Η%∃%∗4/∃% +);.9(6≅4)6 ;. Χ/)4Β 

.4><:%(+6 #∃Α,.∃( ∀%&∋&13, ∗ % &+.&Α,.∃∃ &∀;21,..3> / ∃.35 %∃1∗5 

.∗/∗)∗.∃4 � % ;<0,21,.∃(> &0=∗.&% )10∗%&&>0∗.,.∃(, ./#01&#∋2∗8 

#,=!9#%.)+!∋ (∃∗8∗#%)∗∀−∃/!∋ (.,.23.  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 104.) 

 

         Εγψρτελµ∀εν κιζ〈ρηατ⌠ αζ 〈ταλακτ〈σ λεηετ!σγε αζοκβαν αζ εσετεκβεν, αµικορ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσηεζ ταρτοζ⌠ ϕελζ!ι β!ϖτµνψνεκ τοϖ〈ββι σαϕ〈τ 

β!ϖτµνψει σζερεπελνεκ α σζϖεγβεν: 

 

(114) Υ∃≅;, ∃.&−)6∗&6−,! ()−4!∃,.%)−++.− !7.9.&+1, 0#/.+., .=2−∃%&−++. 

.(#∃+.− 4−:+∗− % ∀&∀+&(.∃∃ .,%5,.(,5&∀+∃, ∀;1&5 5&=;+ ∋3+− .∗).∗<,.3 

60∃.;1∃+,#−.3, 5,03 5,1∃≅∃.∀/&=& >∗0∗/+,0∗, 60,1;∀5&+0,..3, 

.∗∀+&(8∃5 Χ&1,/∀&5.  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 21.) 

 

(115) ?0,%3Α,.∃,5 5,0, .,&∋>&1∃53> 1#( )∗1,02∗.∃( #∃≅∗, ∀&%,0Α∃%Α,=& 

60,∀+;6#,.∃,, 60∃).∗,+∀( ∃> (%.&, .,∀&&+%,+∀+%∃, >∗0∗/+,0; ∃ ∀+,6,.∃ 

&∋8,∀+%,..&4 &6∗∀.&∀+∃ ∀&%,0Α,..&=& )∗1,02∃%∗,535 #∃≅&5 

60,∀+;6#,.∃( ∃ &∋∀+&(+,#−∀+%∗5 )∗1,02∗.∃(, /&=1∗ #∃≅; ∋,) 

.,&∋>&1∃5&∀+∃ ()∗∀∗+:−%∃: :&+. ∀)−0,−)+15, +− &101&#−,15 

.=∃%#+.&/.5 &)−4.  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 38.) 
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         Α φεντ εµλτεττ οκοκβ⌠λ κιφολψ⌠λαγ νεµ ϖγεζηετ! ελ αζ 〈ταλακτ〈σ η〈τραϖετεττ ϕελζ!κ 

ηασζν〈λατακορ σεµ, κλνσεν αββαν αζ εσετβεν, ηα α ϕελζ!κ σαϕ〈τ β!ϖτµνψεκκελ ισ 

ρενδελκεζνεκ: 

 

(116) � ()∗∀∗+:%3 &)−4, :&+. +− ∃..%&−%∃%&!∋2∗5 8#)#/%−)! ∗ ∃%−(−+∗ 

!7).;#&6−5 .(#∃+.∃%∗ ∗ .=∃%.:%−93∃%&#,, ()∗ /.%.)18 .(#∃+.∃%3 

!∃%)#+:9#∃3, � /&=1∗ ;/∗)∗..35 ∃.+,0,∀∗5 ∋3# 60∃<∃.,. %0,1 0∗%.34 ∃#∃ 

∋&#,, ).∗<∃+,#−.34, <,5 60,1&+%0∗8,..34.  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 39.) 

 

(117) Θ ∀#;<∗,, /&=1∗ ∗0,.1∗+&0 ().∗0&−9 )∗ ∀<,+ ∀&∋∀+%,..3> ∀0,1∀+% ∃ ∀ 

∀&=#∗∀∃( ∗0,.1&1∗+,#( !9!∀6−+∗: ∗0,.1&%∗..&=& ∃5;8,∀+%∗, +− 

.%4−9∗,1− =−0 &)−4# 49: ∗,!2−∃%&#, ∗0,.1∗+&0 ∃5,,+ 60∗%& 6&∀#, 

60,/0∗8,.∃( 1&=&%&0∗ .∗ %&)5,8,.∃, ∀+&∃5&∀+∃ Ε+∃> ;#;<Α,.∃4, ,∀#∃ ∃.&, 

., 60,1;∀5&+0,.& 1&=&%&0&5 ∗0,.13. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 623.) 

 

         Α ϕογι σζακνψελϖβεν ηασζν〈λατοσ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φ!νϖι κοµπονενσνεκ 

εγψικ τιπικυσ β!ϖτµνψε α ϕελζ!ι φυνκχι⌠βαν σζερεπλ! τελϕεσ αλακ µελλκνϖι ιγενϖ. Εζ 

α β!ϖτµνψ σζιντν νεµ αλακτηατ⌠ 〈τ αζ αδοττ σζινονιµ ιγε ϖονζατκερετνεκ ρσζϖ: 

 

(118) !∀#∃ 0,Α,.∃, ∀;1∗ ., %36&#.,.&, ∀;1 %60∗%, +#9.;∗%3 .∗ .∗0;Α∃+,#( 

6%)#?, &01∃/∗&#−,15 % 0∗)5,0, ∃ % 6&0(1/,, 60,1;∀5&+0,..3> 

60&≅,∀∀;∗#−.35 )∗/&.&1∗+,#−∀+%&5, % 1&>&1 Ν&∀∀∃4∀/&4 Μ,1,0∗≅∃∃.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 152.) 

 

(119) Χ0,1∃+&0 ∀<∃+∗,+∀( 60&∀0&<∃%Α∃5, ,∀#∃ &. &+/∗)∗#∀( 60∃.(+− 

60,1#&2,..&, 1&#2.∃/&5 .∗1#,2∗8,, ∃∀6&#.,.∃, ∃#∃ +− ∃.&−)6∗9 

4−5∃%&∗5, ()−4!∃,.%)−++18 )∗/&.&5, ∃.35∃ 60∗%&%35∃ ∗/+∗5∃ ∃#∃ 

1&=&%&0&5 #∃∋& %3+,/∗:8∃> ∃) &∋3<∗,% 1,#&%&=& &∋&0&+∗ ∃#∃ ∃) ∀;8,∀+%∗ 

&∋()∗+,#−∀+%∗, 1& ∀&%,0Α,.∃( /&+&03> 1&#2.∃/  ., 5&= ∃∀6&#.∃+− ∀%&,=& 
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&∋()∗+,#−∀+%∗.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 406.) 

 

(120) ?&/;6∗+,#− (6&#;<∗+,#−) &∋()∗. ∃.&−)6∗%3 %∀, .,&∋>&1∃53, 4−5∃%&∗:, 

.=−∃(−∀∗&#∋2∗− 60∃.(+∃, +&%∗0&%, 6&∀+∗%#,..3> % ∀&&+%,+∀+%∃∃ ∀ 

1&=&%&0&5 6&∀+∗%/∃. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 513.) 

 

         Νεµ ηελψεττεστηετ! α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ αββαν αζ εσετβεν, ηα α φ!νϖι 

κοµπονενσ ϖονζατκερετε τββ, κλνβζ! µ⌠δον κιφεϕεζεττ ϕελζ!ι β!ϖτµνψτ ταρταλµαζ, 

αµελψνεκ µινδεγψικε εγψ−εγψ τνψ〈λλ〈σι ελεµ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα ϖονατκοζικ: 

 

(121) Χ−5∃%&∗: & ∀!;., ∗+%−)−∃−, ∃.&−)6−++1− 6&∀#, +&=&, /∗/ +&5;, /+& ∃> 

∃.&−)6#−%, ∀+∗#& ∃)%,∀+.&, <+& &.∃ ., &1&∋0(:+∀( )∗∃.+,0,∀&%∗..35 

#∃≅&5, ., %#,/;+ 1#( 6&∀#,1.,=& &∋()∗..&∀+,4 .∃ % &+.&Α,.∃∃ 

∀&%,0Α∃%Α,=& Ε+∃ 1,4∀+%∃(, .∃ % &+.&Α,.∃∃ +0,+−∃> #∃≅. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 983.) 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ φ!νϖι κοµπονενσηεζ ταρτοζ⌠ εγψβ β!ϖτµνψεκ ισ 

κιζ〈ρηατϕ〈κ α ηελψεττεστσ λεηετ!σγτ. Εννεκ εγψικ τιπικυσ εσετε α &∋(∋)∗+ κτ!σζ⌠ϖαλ 

βεϖεζετεττ ϕελζ!ι µελλκµονδατ: 

 

(122) !∀#∃ ∃.&, ., 60,1;∀5&+0,.& )∗/&.&5, ∃.35∃ 60∗%&%35∃ ∗/+∗5∃ ∃#∃ 

1&=&%&0&5 /;6#∃−60&1∗2∃, 6&/;6∗+,#− &∋()∗. ∃.&−)6∗%3 4−5∃%&∗:, 

/.%.)1− % ∀&&+%,+∀+%∃∃ ∀ &∋3<.& 60,19(%#(,535∃ +0,∋&%∗.∃(5∃ 

.,&∋>&1∃53 ∀ ,=& ∀+&0&.3 1#( &∋,∀6,<,.∃( 6,0,1∗<∃ ∃ 6&#;<,.∃( 

∀&&+%,+∀+%;:8,=& +&%∗0∗.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 484.) 

 
 

(123) Θ 60&≅,∀∀, 60,1%∗0∃+,#−.&=& 0∗∀∀#,1&%∗.∃( 6& 1∗..&5; 1,#; ;∀+∗.&%#,.&, 
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<+& .,∀&%,0Α,..&#,+.∃, Ι%∗.&% Σ. Η., Ρ&#∀+∃/&% ϑ. ς., ∃.&−)6∗9∗ ):4 

/)#; ∀!;.7. ∗,!2−∃%&#, & .4+.5 ∗0 /.%.)18 60∃.∃5∗# ;<∗∀+∃, 

.,∀&%,0Α,..&#,+.∃4 Χ03#&% 7. Η., ∗ ∃5,..&: 27 1,/∗∋0( 1994 =. 60∃5,0.& % 

20 <∗∀.  

(Ε.)4%(.:9/(+/ . ;∃/∗∃%ϑ/(++ Β8.9.:(.8. ∋/9% : .4(.Φ/(++ 

(/).:/∃Φ/((.9/4(/8. ) (%;∃%:9/(+/Χ /8. (% ∃%))Χ.4∃/(+/ ∗.Χ+))++ ;. 

∋/9%Χ (/).:/∃Φ/((.9/4(+Η) 

 

(124) � !∀#∃ % +,<,.∃, &∀+∗%Α,4∀( ., &+∋3+&4 <∗∀+∃ .∗/∗)∗.∃(: � &∀;21,..34 

∃.&−)6∗9 +#)!6−+∗− .=2−∃%&−++.7. (.):4/#, 0# /.%.).− .∗ .,=& ∋3#& 

.∗#&2,.& ∗15∃.∃∀+0∗+∃%.&, %)3∀/∗.∃,, ∃#∃ )#&∀+.& ;/#&.∃#∀( &+ 

∃∀6&#.,.∃( &∋()∗..&∀+,4, %&)#&2,..3> .∗ .,=& ∀;1&5 60∃ 60∃5,.,.∃∃ 

;∀#&%.&−1&∀0&<.&=& &∀%&∋&21,.∃(, ∀;1 6& 60,1∀+∗%#,.∃: &0=∗.&%, 

;/∗)∗..3> % <∗∀+∃ Α,∀+&4 .∗∀+&(8,4 ∀+∗+−∃, 5&2,+ 6&∀+∗.&%∃+− &∋ 

&+5,., ;∀#&%.&−1&∀0&<.&=& &∀%&∋&21,.∃( ∃ ∃∀6&#.,.∃∃ &∀+∗%Α,4∀( ., 

&+∋3+&4 <∗∀+∃ .∗/∗)∗.∃(;  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 79.) 

 
         (3) Α ηελψεττεστστ κιζ〈ρ⌠ οκοκ κζττ σζερεπελ αζ αδοττ ϕογι ακτυσ ελτρ! 

περσπεκτϖ〈β⌠λ ϖαλ⌠ µεγκζελτσε ισ. Α (125) πλδ〈βαν σζερεπλ! ∀1∗%∗+−/∀1∗+− % 

∗0,.1; φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ νεµ ρενδελκεζικ σζινονιµ ιγει π〈ρραλ, ηισζεν αζ ∗0,.1&%∗+− 

ιγε α βρβεϖεϖ! σζεµποντϕ〈β⌠λ ηατ〈ροζζα µεγ α ϕογι χσελεκµνψτ. Αζ ∗0,.1&%∗+− ιγε α  

∋0∗+−/%)(+− % ∗0,.1; φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζεττελ σζινονιµ. 

 

(125) ϑ0,.1&1∗+,#(5∃ 5&=;+ ∋3+− +∗/2, #∃≅∗, ;60∗%&5&<,..3, )∗/&.&5 ∃#∃ 

∀&∋∀+%,..∃/&5 ∃4#&#%3 ∃5;8,∀+%& & #)−+4!. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 608.) 

 
 

         Ηασονλ⌠ ϕελενσγγελ ταλ〈λκοζυνκ αζ (126) σ αζ (127) πλδ〈κβαν ισ. Α ∀&=#∗Α∗+−∀(/ 

∀&=#∗∀∃+−∀(, ;/∗)3%∗+−/;/∗)∗+− σ α 6&0;<∗+−/6&0;<∃+− ιγκ υγψανισ α 1∗%∗+−/ 

1∗+− ∀&=#∗∀∃,, ;/∗)∗.∃,, 6&0;<,.∃, φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκκελ αλκοτνακ σζινονιµα− 
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π〈ροκατ σ νεµ αζ αλ〈ββι τρϖνψχικκεκβεν σζερεπλ! σζερκεζετεκκελ. Εζρτ αζ ιττ σζερεπλ! 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ νεµ αλακτηατ⌠κ 〈τ: 

 

(126) Σ&%,0∃+,#−.34 ;60∗%#(:8∃4 5&2,+ 6&0;<∃+− 10;=&5; #∃≅; ∀&%,0Α∗+− &+ 

∃5,.∃ 1&%,0∃+,#−.&=& ;60∗%#(:8,=& 1,4∀+%∃(, .,&∋>&1∃53, 1#( ;60∗%#,.∃( 

∃5;8,∀+%&5, ,∀#∃ &. ;6&#.&5&<,. .∗ Ε+& 1&=&%&0&5 1&%,0∃+,#−.&=& 

;60∗%#,.∃( ∃5;8,∀+%&5, #∃∋& (.9!∀∗9 .∗ Ε+& ∃.79#∃∗− ;<0,1∃+,#( % 

6∃∀−5,..&4 Γ&05,, #∃∋& %3.;21,. / Ε+&5; % ∀∃#; &∋∀+&(+,#−∀+% 1#( 

&∋,∀6,<,.∃( ∃.+,0,∀&% ;<0,1∃+,#( ;60∗%#,.∃( ∃#∃ %3=&1&60∃&∋0,+∗+,#( ∃ 

., ∃5,,+ 60∃ Ε+&5 %&)5&2.&∀+∃ (.9!∀∗%3 !/#0#+∗: ;<0,1∃+,#( 

;60∗%#,.∃( % 0∗);5.34 ∀0&/. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 1021.) 

 

(127) Ω∗./−Ε5∃+,.+, (.9!∀∗&6∗5 (.)!∀−+∗− /#∃,.+∗, %60∗%, 60∃%#,/∗+− 1#( ,=& 

%36&#.,.∃( ∃.&4 ∋∗./ (∃∀6&#.(:8∃4 ∋∗./). 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 874.) 

 

         (4) Α λεγτββ εσετβεν λεηετετλεν α κοµπλεξ ργενσ ηελψεττεστσε αζ ολψαν 

µονδατοκβαν, αµελψεκβεν α φ!νϖι κοµπονενσηεζ κτ κλνβζ! φυνκχι⌠ιγε ταρτοζικ. 

Ερρε πλδα α κϖετκεζ! τρϖνψχικκ: 

 

(128) ∆#,−+# 1&#=∗ )∗,5.35 &∋()∗+,#−∀+%&5 .∃!2−∃%&9:−%∃: ∀ ∀&∋#:1,.∃,5 

+0,∋&%∗.∃4 & .&%∗≅∃∃ ∃ ∃.&−)6#−%∃: % Γ&05,, 60,1;∀5&+0,..&4 1#( 

)∗/#:<,.∃( 1&=&%&0∗ )∗45∗.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 818.) 

 

         (5) Α ϕογ κλνβζ! τερλετειν γψακραν ελ!φορδυλ, ηογψ α ϕογι τνψ〈λλ〈σ βιζονψοσ 

ελεµειτ νεµ λεηετσγεσ ϖαγψ νεµ σζκσγεσ µεγνεϖεζνι. Ιλψεν εσετεκβεν α ϕογι 

σζακνψελϖ σζϖεσεν λ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ νψϕτοττ λεηετ!σγεκκελ: 

 

(129) Υ∃≅&, &∀;8,∀+%∃%Α,, ∀∗5&%&#−.;: 6&∀+0&4/;, ., 60∃&∋0,+∗,+ .∗ .,, 60∗%& 
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∀&∋∀+%,..&∀+∃. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 222.) 

 

         (6) Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ναγψον σοκ εσετβεν στιλισζτικαι οκοκ µιαττ νεµ 

ηελψεττεστηετ! α µεγφελελ! σζινονιµ ιγϖελ: 

 

(130) >).7!9/# &∀;21,..3> ().&.4∗%∃: % 1.,%.&, %0,5( .∗ ∀6,≅∃∗#−.& 

&∋&0;1&%∗..&4 <∗∀+∃ +,00∃+&0∃∃ ∃∀60∗%∃+,#−.&=& ;<0,21,.∃(.  

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 93.) 

 

         (7) ςγεζετλ αζοκατ αζ εσετεκετ εµλτϕκ µεγ, αµικορ α ηελψεττεστσ αζρτ νεµ 

ϖαλ⌠στηατ⌠ µεγ, µερτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ αζ αδοττ ϕογι γονδολατ εγψετλεν λεηετσγεσ 

κιφεϕεζσι φορµ〈ϕα. Πλδακντ σζολγ〈λνακ α κϖετκεζ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ:  

 

(131) Χ0,1∃+&0, /&+&034 ., ∋3# ;%,1&5#,. & 60&1∗2, 60,160∃(+∃( % 6&0(1/,, 

60,1;∀5&+0,..&5 6;./+&5 1 .∗∀+&(8,4 ∀+∗+−∃, 5&2,+ ()−4Α:&∗%3 ∗∃/ 

&∋ ;1&%#,+%&0,.∃∃ +0,∋&%∗.∃4, 60,1;∀5&+0,..3> 6;./+&5 2 .∗∀+&(8,4 

∀+∗+−∃, % +,<,.∃, =&1∗ ∀& 1.(, /&=1∗ &. ;).∗# ∃#∃ 1&#2,. ∋3# ;).∗+− & 

6,0,1∗<, 60,160∃(+∃( 60&1∗%≅&5 6&/;6∗+,#:. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 562.) 

 

(132) !∀#∃ % +,<,.∃, &∀+∗%Α,4∀( ., &+∋3+&4 <∗∀+∃ .∗/∗)∗.∃(: � &∀;21,..34 

∃.&−)6∗9 ()−∃%!(9−+∗− 6& .,&∀+&0&2.&∀+∃, %&60&∀ &∋ &+5,., #∃∋& & 

∀&>0∗.,.∃∃ ;∀#&%.&−1&∀0&<.&=& &∀%&∋&21,.∃( 0,Α∗,+∀( ∀;1&5;  

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 79.) 

 

(133) ?&∀(=∗+,#−∀+%& .∗ 2∃).− #∃≅∗, .∃!2−∃%&9:∋2−7. ()#&.∃!4∗− ∃#∃  

60,1%∗0∃+,#−.&,  0∗∀∀#,1&%∗.∃, � 

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 295.) 
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(134) ?&0(1&/ 6&/03+∃( 0∗∀>&1&% ∃ ;∋3+/&%, ∀%()∗..3> ∀ ∀&%5,∀+.&4 

1,(+,#−.&∀+−: +&%∗0∃8,4, &60,1,#(,+∀( ∃> ∀&=#∗Α,.∃,5. ?0∃ &+∀;+∀+%∃∃ 

+∗/&=& ∀&=#∗Α,.∃( /∗2134 +&%∗0∃8 +−∃−% )#∃8.41 ∗ !=1%/∗ 

60&6&0≅∃&.∗#−.& ∀+&∃5&∀+∃ ,=& %/#∗1∗ % &∋8,, 1,#&.  

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 1046.) 

 

(135) Η,)∗/&..&, ∃∀6&#−)&%∗.∃, <;2&=& +&%∗0.&=& ).∗/∗, ).∗/∗ &∋∀#;2∃%∗.∃(, 

.∗∃5,.&%∗.∃( 5,∀+∗ 60&∃∀>&21,.∃( +&%∗0∗ ∃#∃ ∀>&1.3> ∀ .∃5∃ 

&∋&).∗<,.∃4 1#( &1.&0&1.3> +&%∗0&%, ,∀#∃ Ε+& 1,(.∃, ∀&%,0Α,.& 

.,&1.&/0∗+.& ∃#∃ ()∗∀∗+∗9. /0;6.34 !2−)=, � 

(78.9.:(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 180.) 

 

(136) ?0∃ ∃∀6&#.,.∃∃ ∀#;2,∋.3> &∋()∗..&∀+,4 6&∀,8∗+− ;<0,21,.∃( ∃ &0=∗.3, 

∃∀6&#.(:8∃, .∗/∗)∗.∃(, ∋,) ∀6,≅∃∗#−.&=& .∗ +& 0∗)0,Α,.∃( ∃5,:+ 60∗%&: 

� ∀;1−∃ ∀;1&%, .∃!2−∃%&9:∋2∗8 ∃!4.().∗0&.4∃%&. .∗ +,00∃+&0∃(>, =1, 

0∗∀6&#&2,.3 ;<0,21,.∃( ∃ &0=∗.3, ∃∀6&#.(:8∃, .∗/∗)∗.∃(; 

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456  24.) 

 

(137) Π∗60,8∗,+∀(  )∗  &1.& .∗0;Α,.∃, +#9#7#%3 .,∀/&#−/& &01∃/#+∗5.  

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 117.) 

 

(138) ?0∗%& :0∃1∃<,∀/&=& #∃≅∗ .∃!2−∃%&9:%3 4−:%−93+.∃%3, .∗ )∗.(+∃, 

/&+&0&4 .,&∋>&1∃5& 6&#;<,.∃, #∃≅,.)∃∃, %&).∃/∗,+ ∀ 5&5,.+∗ 6&#;<,.∃( 

+∗/&4 #∃≅,.)∃∃ ∃#∃ % ;/∗)∗..34 % .,4 ∀0&/ ∃ 60,/0∗8∗,+∀( 6& ∃∀+,<,.∃∃ 

∀0&/∗ ,, 1,4∀+%∃(, ,∀#∃ ∃.&,  ., ;∀+∗.&%#,.& )∗/&.&5 ∃#∃ ∃.35∃ 60∗%&%35∃ 

∗/+∗5∃. 

(#∃%&∋%()∗+, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 49.) 

 

(139) ?0∃ &+∋3+∃∃ &∀;21,..35  ;∀+∗.&%#,..&4 )∗/&.&5 <∗∀+∃ ∀0&/∗ .∗/∗)∗.∃(  

∗15∃.∃∀+0∗≅∃( ;<0,21,.∃( ∃#∃ &0=∗.∗, ∃∀6&#.(:8,=& .∗/∗)∗.∃,, &∋()∗.∗  % 

+,<,.∃, 5,∀(≅∗ 0∗∀∀5&+0,+− %&60&∀ ∃ &1+−∃%∗ (.∃%#+.&9−+∗− & 
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60,1∀+∗%#,.∃∃ #∃∋& &∋ &+/∗), % 60,1∀+∗%#,.∃∃ / ;∀#&%.&−1&∀0&<.&5; 

&∀%&∋&21,.∃: &+ &+∋3%∗.∃( .∗/∗)∗.∃( ∃#∃ / )∗5,., .,&+∋3+&4 <∗∀+∃ 

.∗/∗)∗.∃( ∋&#,, 5(=/∃5 %∃1&5 .∗/∗)∗.∃(.  

(78.9.:(.−+);.9(+4/95(<, −.∋/∗) 0.))+,)∗., 1/∋/∃%2++, 34%456 175.) 
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Βεφεϕεζσ 

 

         Α δολγοζατβαν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ισµρϖειτ ϖιζσγ〈λτυκ α ϕογι σζακνψελϖβεν. Α 

δολγοζατ ελσ!, µ〈σοδικ σ ηαρµαδικ φεϕεζετβεν 〈λταλ〈βαν µυταττυκ βε α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ τυλαϕδονσ〈γαιτ, µγ α δολγοζατ νεγψεδικ, τδικ σ ηατοδικ φεϕεζετβεν εγψ 

κονκρτ σζακτερλετ νψελϖηασζν〈λατ〈βαν, νεϖεζετεσεν α ττελεσ ϕογ σ α ϕογαλκαλµαζ⌠ι 

ϕογ νψελϖβεν  ϖιζσγ〈λτυκ µεγ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελ!φορδυλ〈σ〈νακ σ ηασζν〈λατ〈νακ 

σαϕ〈τοσσ〈γαιτ.  

         Α κυτατ〈σ κιινδυλ⌠ποντϕ〈τ αζ α µεγ〈λλαπτ〈σ κπεζτε, µελψ σζεριντ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ ηελψεττεστηετ!κ α σζερκεζετ σζεµαντικαι µαγϖ〈τ ηορδοζ⌠ φ!νϖϖελ µεγεγψεζ! 

σζ⌠τϖ∀ σζινονιµ ιγϖελ (σεγτσγετ νψϕτανι � σεγτενι). Α ηελψεττεστηετ!σγ νεµ χσακ α 

κζνψελϖρε, ηανεµ α ϕογι σζακνψελϖρε ισ ϖονατκοζικ, ηισζεν α ϕογι σζακνψελϖ κλνβζ! 

τερλετειν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελϖιλεγ φελχσερληετ!κ α µεγφελελ! σζινονιµ ιγϖελ. Α 

ϕογ αζονβαν νεµ λ εζζελ α λεηετ!σγγελ σ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατ〈τ ρσζεστι 

ελ!νψβεν. Εννεκ οκαιτ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σαϕ〈τσ〈γοσ σζεµαντικαι, µορφοσζιντακτικαι 

σ στιλισζτικαι τυλαϕδονσ〈γαιβαν ταλ〈λτυκ µεγ. Α  ϖιζσγ〈λτ σζερκεζετεκ ελ!φορδυλ〈σι 

γψακορισ〈γ〈τ ινδοκολ⌠ τνψεζ!κετ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ σζινονιµιτ〈σ〈νακ, 

ϖαλαµιντ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ αζ ελεµζσε σορ〈ν µυταττυκ βε. 

         Μιυτ〈ν α δολγοζατ εγψ σπεχι〈λισ σζακτερλετ κερετειν βελλ ϖιζσγ〈λτα α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκετ, α δολγοζατ ερεδµνψει εγψρσζτ α δολγοζατ τ〈ργψ〈ρα (1), µ〈σρσζτ πεδιγ α 

δολγοζατ τ〈ργψα σ ε σπεχι〈λισ τερλετ κζττι καπχσολατρα (2) ϖονατκοζνακ: 

      (1) 

• α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηελψνεκ δεφινι〈λ〈σα α σζ⌠καπχσολατοκ ρενδσζερβεν;  

• α σζεµαντικαι σ α σζιντακτικαι ινφορµ〈χι⌠ πολαριζ〈λ⌠δ〈σα σ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκρε  ϕελλεµζ! ιντεγρ〈λ⌠δοττ σζεµαντικαι εγψσγ κζττι καπχσολατ φελτ〈ρ〈σα; 

• α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ 〈λταλ αλκοτοττ οπποζχι⌠σ π〈ροκ φελ〈λλτ〈σα; 

• α φυνκχι⌠ιγκ νεµ τελϕεσ ρτκ∀ ργενσεκκντ τρτν! λερ〈σα; 

• α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ κοµπλεξ ργενσεκκντ τρτν! ελεµζσε; 

• αννακ µεγ〈λλαπτ〈σα, ηογψ αζ ιγκ κτελεζ! ϖονζαταιτ α σζινονιµ φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈βαν φακυλτατϖ ϖονζατ ϖ〈λτϕα φλ; 
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• αννακ κιµυτατ〈σα, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖονζατστρυκτρ〈ϕα τββ φακυλτατϖ 

ϖονζατ σζ〈µ〈ρα κιαλακτοττ ρεσ ηελψετ ταρταλµαζ, µιντ α σζινονιµ ιγε ϖονζατκερετε. 

 

      (2) 

 α ϕογι σζακνψελϖ στρυκτρ〈ϕ〈νακ νψελϖι σ ϕογι σζεµποντοκ αλαπϕ〈ν τρτν! φελοσζτ〈σα 

(α   ττελεσ ϕογ νψελϖε, α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ νψελϖε, α ϕογτυδοµ〈νψ νψελϖε); 

 αννακ ιγαζολ〈σα, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατα α ϕογι σζακνψελϖβεν νεµ  

πυσζτ〈ν νψελϖηελψεσσγι κρδσ, ηανεµ α ϕογι πρεχιζιτ〈σ µιαττι σζκσγσζερ∀σγ; 

 αννακ α σζερεπνεκ α κιµυτατ〈σα, αµελψετ α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε ϕ〈τσζικ α 

ϕογι ταρταλοµ ποντοσ κιφεϕεζσβεν; 

 αννακ φελτ〈ρ〈σα, ηογψ α φ!νϖι κοµπονενσ ϕελζ!ι β!ϖτµνψει ηοζζ〈ϕ〈ρυλνακ α ϕογι 

ταρταλοµ διφφερενχι〈λταν ποντοσ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ (πλ. µιν!στ! κρλµνψεκ, 

τνψ〈λλ〈σι ελεµεκ σ εγψβ, ϕογι σζεµποντβ⌠λ ρελεϖ〈νσ τνψεζ!κ κιφεϕεζσε); 

 αννακ µεγ〈λλαπτ〈σα, ηογψ αµεννψιβεν εγψ αδοττ ϕογι ταρταλοµ κιφεϕεζσε 

µεγηατ〈ροζοττ    φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετηεζ κτ!δικ, γψ εζεν ϕογι ταρταλοµ � α 

ϕογσζαβ〈λψνακ α ϕογφορρ〈σι   ηιεραρχηι〈βαν ελφογλαλτ ηελψτ!λ φγγετλενλ � µινδιγ 

υγψαναννακ α φυνκχι⌠ιγσ   σζερκεζετνεκ α σεγτσγϖελ ϕυτ κιφεϕεζσρε; 

 α ϕογι σζακνψελϖ σ α σζινονιµιτ〈σ καπχσολατ〈νακ διφφερενχι〈λτ µεγκζελτσε; α ττελεσ 

ϕογ νψελϖε κερλι α σζινονιµ〈κ ηασζν〈λατ〈τ, υγψανακκορ α ϕογαλκαλµαζ〈σ σορ〈ν, α 

ϕογ〈σζοκ σ α λαικυσοκ ναρρατϖ〈ιβαν φολψαµατοσαν σζκσγεσ α σζινονιµ κιφεϕεζσεκ 

εγψµ〈σσαλ ϖαλ⌠ ηελψεττεστσε; 

 α ϕογι ελϕ〈ρ〈σοκβαν ρσζτϖεϖ! λαικυσ σζεµλψεκ ναρρατϖ〈ιρα ϕελλεµζ! εγψσζερ∀ 

ργενσεκ σ α ϕογ〈σζοκ ναρρατϖ〈ιρα ϕελλεµζ! κοµπλεξ ργενσεκ ηασζν〈λατ〈νακ 

κιµυτατ〈σα; 

 α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι σζινονιµιτ〈σ νψελϖι 〈τφορδτ〈σκντ ϖαλ⌠  

ρτελµεζσε; εζεν µεγκζελτσ σζεριντ α ϖαλ⌠σ〈γβελι τρτνσεκτ!λ α ϕογερ!σ τνψ〈λλ〈σ  

µεγ〈λλαπτ〈σ〈ιγ ϖεζετ! τ νψελϖι 〈τφορδτ〈σοκ σοροζατα, αµελψνεκ εγψικ φοντοσ 

〈λλοµ〈σα α    ϕογι ελϕ〈ρ〈σοκβαν ρσζτϖεϖ! λαικυσ σζεµλψεκ ναρρατϖ〈ιβαν ηασζν〈λατοσ 

εγψσζερ∀ ιγει ργενσεκ κοµπλεξ ργενσεκκ αλακτ〈σα α ϕογι σζακεµβερεκ 

ναρρατϖ〈ιβαν; 

 αννακ µεγ〈λλαπτ〈σα, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ 
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ηελψεττεστηετ!σγνεκ λεγφ!ββ κριτριυµα α ϖιζσγ〈λτ νψελϖι εγψσγεκ ϖονζατκερετβεν 

ρεϕλικ; 

 α ηελψεττεστσ εγψβ κριτριυµαινακ σ φελττελεινεκ δεφινι〈λ〈σα (α ϖονζατοκ 

σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕα, α τητα σζερεπεκ αζονοσσ〈γα, α τητα κριτριυµ 

τελϕεσλσνεκ σζερεπε,  α   ϕελζ!ι β!ϖτµνψεκ τρανσζφορµ〈ληατ⌠σ〈γα). 

 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σοκφλε σζεµποντ αλαπϕ〈ν ϖιζσγ〈ληατ⌠κ. ϑελεν δολγοζατ 

εζεν σζεµποντοκνακ χσυπ〈ν εγψ ρσζτ ϖεττε φιγψελεµβε, µγπεδιγ αζοκατ, αµελψεκ 

ηοζζ〈ϕ〈ρυλτακ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σπεχι〈λισ ισµρϖεινεκ α µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ σ α 

ϕογι σζακνψελϖβεν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατυκ ινδοκολ〈σ〈ηοζ.  

         Α δολγοζατ βεφεϕεζσεκντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ τοϖ〈ββι ϖιζσγ〈λατι λεηετ!σγει 

κζλ νγψετ εµλτνκ µεγ:  

         1. Α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ σζ⌠σζερκεζετι τπυσοκ σζεριντι ελεµζσε. 

         Αλαπυλϖϖε α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ τββφλε 

µεγκζελτσβεν ισ τ〈ργψαληατ⌠. Α λεγκζενφεκϖ!ββ µεγκζελτσι µ⌠δοτ αζ εγψ σζ⌠β⌠λ 

〈λλ⌠ ργενσεκετ ταρταλµαζ⌠ µονδατοκ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈νακ α κοµπλεξ, αζαζ τββ σζ⌠β⌠λ 

〈λλ⌠ ργενσεκετ ταρταλµαζ⌠ µονδατοκ ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈ϖαλ τρτν! σζεµβε〈λλτ〈σα αδϕα. 

Εζεν µεγκζελτσι µ⌠δον βελλ ϕελεν δολγοζατ αζοκατ α µονδατοκατ ριντεττε, αµελψεκβεν 

α κοµπλεξ ργενστ ολψαν φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ αλκοτϕα, αµελψ εγψ ϖελε σζινονιµ ιγϖελ 

ηελψεττεστηετ!. Τοϖ〈ββι ελεµζσεκ τ〈ργψ〈τ κπεζικ αζον µονδατοκ ϖονζατστρυκτρ〈ινακ 

π〈ρηυζαµοσ ελεµζσε, αµελψεκβεν α κοµπλεξ ργενσεκετ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ϖαγψ 

ιδιοµατικυσ κιφεϕεζσεκ αλκοτϕ〈κ. Εζ υτ⌠ββι εσετβεν κλνσεν ρδεκεσ αζον µονδατοκ 

ϖονζατστρυκτρ〈ινακ αζ σσζεηασονλτ〈σα, αµελψεκβεν α κοµπλεξ ργενσεκετ αλκοτ⌠ 

κλνβζ! τπυσ σζ⌠καπχσολατοκ κζσ κοµπονενστ ισ ταρταλµαζνακ.  

         2. Φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ ϕογι νψελϖηασζν〈λατ 

         Σενκι ελ!ττ σεµ κτσγεσ, ηογψ α νψελϖ σ α ϕογ καπχσολατ〈νακ ελεµζσε φοντοσ φελαδατ 

µινδ α νψελϖτυδοµ〈νψ, µινδ α ϕογτυδοµ〈νψ σζ〈µ〈ρα. Α Ωιττγενστειν κσει (1929 υτ〈νι) 

φιλοζ⌠φι〈ϕ〈ηοζ καπχσολ⌠δ⌠ νψελϖφιλοζ⌠φιαι φορδυλατ ϕελεντ!σ µρτκβεν ελµλψτεττε αζ αδδιγι 

κυτατ〈σοκατ, 〈µ α τµ〈ϖαλ καπχσολατοσαν ναπϕαινκβαν ισ σζ〈µοσ α µεγϖ〈λασζολατλαν κρδσ. 

Εζεν κρδσεκ εγψ ρσζε α πραγµατικ〈ηοζ σοροληατ⌠, δε ν〈λλ⌠ κυτατ〈σι τερλετκντ ισ 

ϕελεντκεζνεκ, πλδ〈υλ α ναρρατιϖιτ〈σ−ελµλετ ϖαγψ α δισκυρζυσ−ελµλετ ρσζεκντ. Α ϕογι 
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νψελϖ κρβεν α πραγµατικαι ϖιζσγ〈λατοκ ελσ!σορβαν µικρο−πραγµατικαι σζιντεν ζαϕλανακ, 

ϖαγψισ ϖαλαµελψ µαρκ〈νσ ϕογι κοντεξτυσβαν, πλδ〈υλ α τ〈ργψαλ⌠τερεµβεν, αηολ � τββεκ 

κζττ � α ϕογοτ κπϖισελ! σζακεµβερ σ α λαικυσ κζναπι νψελϖηασζν〈λατα κζττι 

κονφλικτυσνακ λεηετνκ τανι. Εζεν κονφλικτυσ εγψικ φορρ〈σα α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

ηασζν〈λατα, ιλλετϖε ηασζν〈λατ〈νακ ηι〈νψα. 

         3. Φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ νψελϖι τερϖεζσ 

         Α νψελϖ εσζκζϕελλεγβ!λ � τββεκ κζττ � αζ κϖετκεζικ, ηογψ α νψελϖ σ 

αλκοτ⌠ρσζει ρτκεληετ!κ, ϖ〈λτοζτατηατ⌠κ σ ηελψεττεστηετ!κ. ⊆γψ α νψελϖ σσζετεϖ!ι νεµ 

µινδεν σζεµποντβ⌠λ εγψφορµ〈ν µεγφελελ!εκ. Εγψ αδοττ νψελϖι κοµπονενσ µιντ 

κοµµυνικ〈χι⌠σ εσζκζ α µεγφελελ!σγ, α γαζδασ〈γοσσ〈γ, ϖιλ〈γοσσ〈γ, τερϕενγ!σσγ, 

ρυγαλµασσ〈γ στβ. σζεµποντϕ〈β⌠λ κϖαντιτατϖ µ⌠δσζερεκκελ, οβϕεκτϖεν ρτκεληετ!. 

Αµεννψιβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ σ ηελψεττεστηετ!σγκ λεηετ!σγειτ α νψελϖι 

τερϖεζσ αλαπϖετ! προβλµ〈ινακ α τκρβεν ϖιζσγ〈λϕυκ, γψ αρρα α κρδσρε κερεσσκ α 

ϖ〈λασζτ, ηογψ µιλψεν µ⌠δον λεηετ σσζεεγψεζτετνι εγψφελ!λ α ϖιλ〈γοσσ〈γ σ πρεχιζιτ〈σ, 

µ〈σφελ!λ α γαζδασ〈γοσσ〈γ ιγνψειτ.  

         4. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µαγψαρρα τρτν! φορδτ〈σα 

         Α κλνβζ! τπυσ σζ⌠καπχσολατοκ φορδτ〈σακορ κλνβζ! τπυσ 〈τϖ〈λτ〈σι 

µ∀ϖελετεκ ελϖγζσρε ϖαν σζκσγ. Α φορδτ⌠κ γψακραν αλκαλµαζζ〈κ α µαγψαρρα ϖαλ⌠ 

φορδτ〈σβαν α σεγδιγκ σ α σεγδιγεσζερ∀ σζαϖακ ϕελεντσνεκ σσζεϖον〈σ〈τ α φ!ιγϖελ, 

ιλλετϖε εγψ φ!νϖϖελ. Ιλψενκορ α φορδτ⌠ κτ ϖαγψ τββ φορρ〈σνψελϖι σζ⌠ ρτελµτ εγψετλεν 

χλνψελϖι σζ⌠ϖαλ αδϕα ϖισσζα. Α ϕελεντσεκ σσζεϖον〈σα ϕελλεµζ! 〈τϖ〈λτ〈σι µ∀ϖελετ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ µαγψαρρα τρτν! φορδτ〈σακορ ισ, αµελψνεκ σορ〈ν α 

δεσζεµαντιζ〈λ⌠δοττ ιγει κοµπονενσ σ α φ!νϖι κοµπονενσ ϕελεντσνεκ σσζεϖον〈σα 

µεγψ ϖγβε. Α φυνκχι⌠ιγκ ινδικατϖ ϕελεντσε � α δεσζεµαντιζ〈χι⌠ κϖετκεζτβεν − 

〈λταλ〈βαν βεολϖασζτηατ⌠ εγψ τελϕεσ ρτκ∀ ιγε σζεµαντικαι στρυκτρ〈ϕ〈βα. Ιλψ µ⌠δον α 

σζεµαντικαιλαγ τελϕεσ ρτκ∀ ιγβεν µιντεγψ εγψβεολϖαδ, σζιντετιζ〈λ⌠δικ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκβεν πολαριζ〈λ⌠δοττ ϕελεντσταρταλοµ.  

         Αννακ ελλενρε, ηογψ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ φορδτ〈σακορ α φορρ〈σνψελϖι ϕελ σ α 

ϖαλ⌠σ〈γ κζττι ϖισζονψ α κοµπονενσεκ ϕελεντσνεκ σσζεϖον〈σ〈ϖαλ ϕρατερεµτηετ! α 

χλνψελϖβεν, α φορδτ⌠κ µγσεµ µινδεν εσετβεν ϖ〈λασζτϕ〈κ, ιλλετϖε ϖ〈λασζτηατϕ〈κ εζτ α 

µεγολδ〈στ. Εννεκ εγψικ οκα α φορρ〈σνψελϖβεν σζερεπλ! φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α 
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χλνψελϖβεν ηελψεττκ ελ!φορδυλ⌠ ιγκ σζιντακτικαι ρεπρεζεντ〈χι⌠ϕ〈νακ κλνβσγειβεν 

κερεσενδ!. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ µιντ κοµπλεξ ργενσ υγψανισ τββ ολψαν ϖονζατταλ  

ρενδελκεζηετ, αµελψνεκ ϖισσζααδ〈σα α χλνψελϖβεν αζ ιγει ργενσ µελλεττ νεµ λεηετσγεσ. 

Κζενφεκϖ! µεγολδ〈σνακ τ∀νικ εββεν αζ εσετβεν α ϕελεντσσσζεϖον〈σ µελλ!ζσε σ α 

φορρ〈σνψελϖινεκ µεγφελελ! µαγψαρ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηασζν〈λατα. ℑµ εζ νεµ µινδιγ 

ϕελεντ µεγολδ〈στ, µιϖελ σοκ εσετβεν νινχσ µεγφελελ! µαγψαρ φυνκχι⌠ιγσ  σζερκεζετ. 

Αµεννψιβεν λτεζικ µεγφελελ! µαγψαρ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ, γψ τοϖ〈ββι προβλµ〈κ 

µερληετνεκ φλ, µιϖελ α φορρ〈σνψελϖι σ α χλνψελϖι φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕα νεµ µινδιγ αζονοσ. Τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκατ ιγνψελ αννακ µεγ〈λλαπτ〈σα, 

ηογψ α χλνψελϖβεν µιλψεν µ⌠δον κοµπενζ〈ληατ⌠κ α φορρ〈σνψελϖι σ χλνψελϖι φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ, ιλλετϖε α φορρ〈σνψελϖι φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ α χλνψελϖι ιγκ ελτρ! 

ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈β⌠λ αδ⌠δ⌠ ελτρσεκ. 
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Μαγψαρ νψελϖ∀ σσζεφογλαλ⌠ 

 

         Α δολγοζατ αζ αλ〈ρενδελ! σζινταγµ〈κ εγψικ τπυσ〈νακ, αζ ν. φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκνεκ (Φυνκτιονσϖερβγεφγε, χοµπλεξ ϖερβαλ στρυχτυρεσ, (9−3&Χ40≅∋Β4 

)Β:&Θ4∋−;) α ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ φογλαλκοζικ εγψ σπεχι〈λισ σζακτερλετ, νεϖεζετεσεν α ϕογ 

νψελϖβεν. 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈βαν ηελψεττεστηετ!κ α σζερκεζετ σζεµαντικαι µαγϖ〈τ 

ηορδοζ⌠ φ!νϖϖελ µεγεγψεζ! σζ⌠τϖ∀ σζινονιµ ιγϖελ (πλ. σεγτσγετ νψϕτανι � σεγτενι, 

∀−,4(#,+7 9∀&∀Θ7 � 9∀&∀3,+7, Ηιλφε λειστεν � ηελφεν, το γιϖε ηελπ � το ηελπ). Α ϕογι 

σζακνψελϖ κλνβζ! τερλετειν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελϖιλεγ σζιντν φελχσερληετ!κ α 

µεγφελελ! σζινονιµ ιγϖελ (πλ. ϖ〈δατ εµελ � ϖ〈δολ, µεγηαλλγατ〈στ φογανατοστ � 

µεγηαλλγατ, γψανβα φογ � γψανστ, ιντζκεδστ φογανατοστ � ιντζκεδικ). Εννεκ ελλενρε α 

ϕογ νεµ λ εζζελ α λεηετ!σγγελ σ γψ α ϕογι σζακνψελϖβεν 〈λταλ〈νοσαν ελτερϕεδτ α 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ηασζν〈λατα. Α ττελεσ ϕογ σ α ϕογαλκαλµαζ⌠ι ϕογ νψελϖβεν 

εγψαρ〈ντ ναγψσζ〈µβαν φορδυλνακ ελ! α ϖιζσγ〈λτ σζερκεζετεκ µιντ εγψεσ ϕογι τνψ〈λλ〈σοκ 

ελεµειτ, ελϕ〈ρ〈σι χσελεκµνψεκετ σ ϕογιντζµνψεκετ κιφεϕεζ! εσζκζκ.  

         Α δολγοζατ αννακ βεµυτατ〈σ〈ρα ϖ〈λλαλκοζοττ, ϖαϕον µιρτ κερλνεκ ελ!τρβε ϕογι 

σζακνψελϖι σζϖεγεκβεν α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ α σζινονιµ ιγκκελ σζεµβεν. Εζεν χλ 

ελρσηεζ αζ εγψεσ φεϕεζετεκβεν αζ αλ〈ββι φελαδατοκατ ολδοττυκ µεγ: 

  1. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 〈λταλ〈νοσ ισµρϖεινεκ α µεγηατ〈ροζ〈σα. 

  2. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι σζινονιµιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα. 

  3. Α ργενσεκ σ α ϖονζατοκ κζττι σσζεφγγσεκ αζον ασπεκτυσαινακ ϖιζσγ〈λατα, 

αµελψεκ  α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελεµζσε σζεµποντϕ〈β⌠λ ρελεϖ〈νσακ. 

  4. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σπεχι〈λισ ισµρϖεινεκ αζ ελεµζσε, κλνσ  

τεκιντεττελ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ βελσ!, ιλλετϖε κλσ! ϖονζατστρυκτρ〈ϕ〈ρα. 

  5. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκνεκ µιντ κοµπλεξ ργενσεκνεκ σ αζ ιγκνεκ µιντ  

εγψσζερ∀ ργενσεκνεκ αζ σσζεηασονλτ⌠ ελεµζσε. 

  6. Α ϕογι σζακνψελϖ αζον λεγφοντοσαββ ισµρϖεινεκ α βεµυτατ〈σα, αµελψεκ α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ τ〈ργψαλ〈σ〈ηοζ σζκσγεσεκ. 

  7. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζερεπνεκ ϖιζσγ〈λατα α ϕογι σζακνψελϖβεν. 

  8. Α ργενσ−ϖονζατ ϖισζονψ ϖιζσγ〈λατα φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκετ ταρταλµαζ⌠ ϕογι 
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σζακνψελϖι µονδατοκβαν. 

  9. Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ  σζινονιµ ιγϖελ ϖαλ⌠ ηελψεττεστστ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

φελτ〈ρ〈σα.  

10. Αζοκνακ α φογαλµακνακ α λερ〈σα, αµελψεκ αλκαλµασακ α µεγϕελλτ φελαδατοκ 

ελϖγζσρε. 

         Α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ ελ!φορδυλ〈σ〈νακ γψακορισ〈γα ελσ!δλεγεσεν α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκ σ αζ ιγκ κζττι σζινονιµ ϖισζονψ, ϖαλαµιντ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ 

κοµπονενσει 〈λταλ µεγηατ〈ροζοττ ϖονζατστρυκτρα σαϕ〈τοσσ〈γαιβαν ρεϕλικ. Εννεκ ιγαζολ〈σ〈ρα 

ολψαν ϕογι σζακνψελϖι µονδατοκατ ελεµεζτνκ, αµελψεκβεν α κοµπλεξ ργενσ σζερεπτ 

φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ τλτικ βε.  

         Α ϕογσζαβ〈λψοκ ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν µεγηατ〈ροζτυκ α φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετεκ σζινονιµ 

ιγϖελ ϖαλ⌠  ηελψεττεστσνεκ α φελττελειτ σ φελτ〈ρτυκ αζοκατ οκοκατ, αµελψεκ µιαττ εγψ 

αδοττ φυνκχι⌠ιγσ σζερκεζετ ηελψεττεστηετ!, ιλλετϖε νεµ ηελψεττεστηετ! α σζινονιµ ιγϖελ.  

         Αζ ελεµζσ πλδαανψαγ〈τ αζ οροσζ ϕογι σζακνψελϖ, αζον βελλ ελσ!δλεγεσεν α ττελεσ 

ϕογ, ϖαγψισ α τρϖνψκνψϖεκ σ µ〈σ ϕογσζαβ〈λψοκ σζϖεγει σζολγ〈λταττ〈κ. Α ϖιζσγ〈λτ 

κορπυσζ κιϖ〈λασζτ〈σ〈βαν νψελϖι σ ϕογι τνψεζ!κ εγψαρ〈ντ σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ.  

         Α δολγοζατ εγψ σπεχι〈λισ σζακτερλετ κερετειν βελλ ϖιζσγ〈λϕα α φυνκχι⌠ιγσ 

σζερκεζετεκετ, εζρτ α δολγοζατ µεγ〈λλαπτ〈σαι εγψρσζτ α δολγοζατ τ〈ργψ〈ρα, µ〈σρσζτ πεδιγ 

α δολγοζατ τ〈ργψα σ ε σπεχι〈λισ τερλετ κζττι καπχσολατοκρα ϖονατκοζνακ. 
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Ανγολ νψελϖ∀ σσζεφογλαλ⌠ 

 
         Τηε οβϕεκτιϖε οφ τηε πρεσεντ στυδψ ισ το δεσχριβε φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ, ι.ε. 

χονστρυχτιονσ µαδε υπ βψ α ϖερβ οφ ϖερψ γενεραλ µεανινγ φολλοωεδ βψ α νοµιναλ ιν τηε 

αχχυσατιϖε ορ σοµε οτηερ οβλιθυε χασε. ∆υε το τηε τωο χοµπονεντσ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ 

αρε χοµποσεδ οφ, τηεψ αρε χηαραχτερισεδ βψ τηε πολαριζατιον οφ σψνταχτιχ ανδ σεµαντιχ 

ινφορµατιον, ωηερε τηε σψνταχτιχαλλψ χεντραλ ελεµεντ οφ τηε χονστρυχτιον δοεσ νοτ χοινχιδε 

ωιτη τηε σεµαντιχ χεντρε. 

         Τηε στυδψ ινϖεστιγατεσ τηε µοστ ιµπορταντ προπερτιεσ οφ τηε χοµπονεντσ χονστιτυτινγ 

φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ. Τηισ δεσχριπτιον σερϖεσ ασ α νεχεσσαρψ σταρτινγ ποιντ φορ 

ινϖεστιγατινγ τηε ρολε οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ ιν λεγαλ τεξτσ.  

          Τηε νοµιναλ χοµπονεντ οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ ισ τηε δεπενδεντ ελεµεντ οφ τηε 

σψνταχτιχ στρυχτυρε, βυτ φροµ σεµαντιχ ποιντ οφ ϖιεω τηε νουν πλαψσ α δετερµιντιϖε ρολε ιν 

τηε χολλοχατιον, σινχε ιτ χονστιτυτεσ ιτσ δενοτατιοναλ χεντρε. 

          Τηε ϖερβαλ χοµπονεντσ οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ (φυνχτιον ϖερβσ) ηαϖε νο σεµαντιχ 

ϖαλυε, βυτ τηεψ φυνχτιον ασ µεανσ φορ εξπρεσσινγ ϖερβαλ χατεγοριεσ λικε τενσε, ασπεχτ, 

νυµβερ, περσον, µοοδ ανδ ϖοιχε. Τηατ ισ ωηψ τηε ϖερβαλ χοµπονεντσ χονστιτυτε τηε 

σψνταχτιχ χεντρε οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ. Τηεψ ποσσεσσ σο−χαλλεδ ινδιχατιϖε µεανινγ, 

ωηιχη χονσιστσ οφ ποιντινγ το τηε αχτιον δενοτεδ βψ τηε νοµιναλ χοµπονεντ ανδ γιϖινγ 

χοµπλεµενταρψ χηαραχτεριζατιον. 

          Λατερ τηε στυδψ δεσχριβεσ σεµαντιχ, σψνταχτιχ ανδ στψλιστιχ διφφερενχεσ τηατ χαν βε 

οβσερϖεδ βετωεεν φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ ανδ τηειρ σινγλε ϖερβ χουντερπαρτσ. 

          Ασ ρεγαρδσ τηε χοµβινινγ προπερτεσ οφ ωορδσ, τηε ϖαλενχψ οφ νουνσ ισ οπτιοναλ. Ιτ ισ 

τηε νουνσ τηατ χαν βε χοµβινεδ ωιτη τηε οτηερ σεντενχε ελεµεντσ µοστ φρεελψ ανδ ιν τηε 

µοστ διϖερσιφιεδ ωαψ. Φροµ αλλ τηισ φολλοωσ τηατ τηε ποσσιβιλιτιεσ ανδ µεανσ φορ γιϖινγ τηε 

µοστ πρεχισε χηαραχτεριζατιον οφ τηε αχτιον διφφερ ιν τηε χασε οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ ανδ 

τηειρ σινγλε ϖερβ χουντερπαρτσ. Ιτ ισ αν εσσεντιαλ προπερτψ οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ τηατ τηεψ 

χαν βε πρεχεδεδ ανδ τηυσ µοδιφιεδ βψ ονε ορ εϖεν µορε αδϕεχτιϖεσ, ωηιχη, ιν χοντραστ το 

σινγλε ϖερβ εθυιϖαλεντσ, ισ α γρεατ αδϖανταγε.  
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          Ανοτηερ αδϖανταγε οφ υσινγ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ ιν λεγαλ τεξτσ ινστεαδ οφ σινγλε 

ϖερβσ ισ, τηατ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ µακε ιτ ποσσιβλε το δεσχριβε α στατε οφ αφφαιρσ ωιτηουτ 

δενοµινατινγ τηε οβϕεχτ. Οφ χουρσε, τηε αργυµεντ στρυχτυρε οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ αλσο 

ηασ εµπτψ σλοτσ ωηιχη αρε χοµπυλσορψ το βε φιλλεδ ιν, βυτ τηεσε ϖαχανχιεσ αρε φεωερ ιν 

νυµβερ τηαν τηοσε οφ τηε σινγλε ϖερβ χουντερπαρτσ. Ιν τηε µαϕοριτψ οφ χασεσ ιτ ισ νοτ 

χοµπυλσορψ βυτ οπτιοναλ το φιλλ ιν τηε οβϕεχτ σλοτ οφ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ, χονσεθυεντλψ 

φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ ρεδυχε τηε αργυµεντ στρυχτυρε οφ ϖερβσ.  

          Ιν ρυσσιαν λεγαλ τεξτσ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ οχχυρ εξτρεµελψ φρεθυεντλψ. Τηε στυδψ 

χονσιδερσ βοτη λινγυιστιχ ανδ λεγαλ ανγλεσ οφ τηισ πηενοµενον ιν τρψινγ το φινδ ουτ υνδερ 

ωηατ χονδιτιονσ ιτ ισ ποσσιβλε φορ συχη χονστρυχτιονσ το βε ρεπλαχεδ βψ α σινγλε 

(σψνονψµουσ) ϖερβ. Συχη ρεπλαχεµεντ ισ ποσσιβλε ωηεν τηε ρελεϖαντ αργυµεντσ οφ τηε ϖερβ 

ανδ τηε χονστρυχτιον ινϖολϖεδ αρε ιδεντιχαλ ανδ τηε λεγαλ χοντεντσ αρε νοτ τηερεβψ ιµπαιρεδ. 

Ηοωεϖερ, νον−ιδεντιχαλ αργυµεντ στρυχτυρε ανδ/ορ τηε εφφορτ το γιϖε αδεθυατε εξπρεσσιονσ 

το σοµε χοµπλεξ λεγαλ ιδεα µαψ πρεϖεντ φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ φροµ βεινγ ρεπλαχεδ βψ α 

σψνονψµουσ ϖερβ ιν µανψ χασεσ. 

          Το ρεχαπιτυλατε, ιτ χαν βε στατεδ τηατ τηε σεµαντιχ, σψνταχτιχ ανδ στψλιστιχ αναλψσισ οφ 

φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ ανδ τηε σψνονψµουσ ϖερβσ χοντριβυτε το τηε δεµονστρατιον οφ τηε 

χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη φυνχτιον ϖερβ πηρασεσ χαν ορ χαννοτ βε ρεπλαχεδ βψ σψνονψµουσ 

ϖερβσ. 

 


