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α) Αζ ρτεκεζσ χλκιτ!ζσε, α τµα κρληατ〈ρολ〈σα 

Αζ ρτεκεζσ α ΞΙς. σζ〈ζαδτ⌠λ ναπϕαινκιγ κϖετι ϖγιγ α σζακ〈χσκνψϖεκ σ 

ρεχεπτγψ!ϕτεµνψεκ νψελϖεζεττ, µγπεδιγ α µ!ϖελετεκετ λερ⌠ ιγκ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σαιτ. Α 

κορπυσζ τεη〈τ ελσ∀σορβαν α σζακ〈χσκνψϖεκεν σ ρεχεπτγψ!ϕτεµνψεκεν αλαπσζικ, δε νεµ 

ζ〈ρταµ κι αζ ιροδαλµι σζϖεγεκβεν, ιλλετϖε εγψβ ϕελλεγ! φορρ〈σοκβαν (ϕσ〈γχικκεκ) µεγϕελεν∀ 

ελ∀φορδυλ〈σοκατ σεµ. Αζ ελεµζσ σορ〈ν νγψ κορσζακρα οσζτοτταµ αζ ανψαγοτ, α φελοσζτ〈σ 

µινδενεκελ∀ττ τρτνελµι−τ〈ρσαδαλµι τνψεζ∀κ αλαπϕ〈ν τρτντ: ΞΙς − ΞςΙ. σζ〈ζαδ, ΞςΙΙ � 

ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ, ΞΙΞ. σ ΞΞ. σζ〈ζαδ. Εζ α κρονολ⌠γιαι φελοσζτ〈σ τββ−κεϖσβ τκρζι α 

τ〈πλ〈λκοζ〈σ τρτνετβεν βεκϖετκεζεττ λεγφοντοσαββ ϖ〈λτοζ〈σοκατ, αµελψεκ ρϖιδεν α 

κϖετκεζ∀κ. 

Α ΞΙς. σζ〈ζαδβαν ϕελεντεκ µεγ Φρανχιαορσζ〈γβαν αζ ελσ∀ σζακ〈χσκνψϖεκ: αζ 

Ενσεινγνεµενζ, α ςιανδιερ σ α Μεσναγιερ δε Παρισ. Εζτ αζ ιδ∀σζακοτ µγ ερ∀τελϕεσ 

σσζεφον⌠δ〈σ ϕελλεµζι αζ ορϖοστυδοµ〈ννψαλ, αννακ ισ α µαναπσ〈γ διετετικ〈νακ νεϖεζεττ 

〈γ〈ϖαλ, αµελψ τκρζ∀δικ α σζακ〈χσκνψϖεκ κονχεπχι⌠ϕ〈βαν ισ. 

Α ΞςΙΙ−ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ ηοζζα α λεγλ〈τϖ〈νψοσαββ ϖ〈λτοζ〈σοκατ α τ〈πλ〈λκοζ〈σ τρτνετβεν: α 

κζπκορι τκεζσι σ φ∀ζσι σζοκ〈σοκτ⌠λ ϖαλ⌠ ελσζακαδ〈στ, α τερµσζετεσ ζεκ φελ φορδυλ〈στ. 

Εζ αζ ϕ τενδενχια τερµσζετεσεν τκρδζ∀δικ α σζακ〈χσκνψϖεκ πιαχ〈ν ισ,  αζ ϕ κονχεπχι⌠  

λεγκιεµελκεδ∀ββ κπϖισελ∀ϕε Λα ςαρεννε σ αζ 1651−βεν µεγϕελεντ Χυισινιερ φρανοισ, δε 

µεγεµλτηετϕκ Νιχολασ δε Βοννεφονσ, Πιερρε δε Λυνε, Μασσιαλοτ ϖαγψ Μενον νεϖτ ισ. Α 

ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ υγψανακκορ α φρανχια κονψηα ευρ⌠παι ηρνεϖνεκ µεγαλαποζ〈σ〈τ ισ µεγηοζζα. 

Α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ α γασζτρον⌠µι〈νακ, µιντ κιφεϕεζσνεκ, σ µιντ τυδοµ〈νψνακ α 

µεγϕελενσϖελ κεζδ∀δικ, σ µινδεζ π〈ροσυλ α κυλιν〈ρισ ιροδαλοµ λ〈τϖ〈νψοσ φεϕλ∀δσϖελ. 

Εββεν αζ ιδ∀σζακβαν τεϖκενψκεδικ σ τερεµτι µεγ α γασζτρον⌠µιαι ιροδαλοµ αλαπϕαιτ Γριµοδ 

δε λα Ρεψνιρε σ Βριλλατ−Σαϖαριν.  

ςγλ, α ΞΞ. σζ〈ζαδβαν α γλοβαλιζ〈χι⌠ σ αζ ιπαροσοδ〈σ βετρτ α κονψηαµ!ϖσζετβε ισ, α 

τεχηνικ〈κ µοδερνιζ〈λ⌠δ〈σ〈ϖαλ, α νεµζετι κονψη〈κ κεϖερεδσϖελ σ αζ εγζοτικυσ ζεκ 

τερϕεδσϖελ. Εζ εγψτταλ α σζακ〈χσκνψϖεκ κορ〈ββαν σοηα νεµ λ〈τοττ µρτκ! ελτερϕεδστ ισ 

ϕελεντι. 

Α νψελϖσζετι ελεµζσ τ〈ργψ〈τ τεη〈τ εζεκ α κορσζακοκ κπεζι, ιλλετϖε α ρεχεπτεκβ∀λ 

κιγψ!ϕτττ ιγκ. Αζ ελεµζσ, χλϕ〈τ τεκιντϖε, η〈ροµ κρδσρε κερεσι α ϖ〈λασζτ: 
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1) Εγψ αδοττ, ϕ⌠λ κρληατ〈ρολτ σζ⌠κινχσ λερ〈σα µιλψεν µρτκβεν λεηετσγεσ 

στρυκτυραλιστα µ⌠δσζερεκκελ, εζεν βελλ ισ Φρανοισ Ραστιερ−νακ α Σµαντιθυε 

ιντερπρτατιϖε χµ! µυνκ〈ϕ〈βαν λερτ ελϕ〈ρ〈σσαλ? 

2) Α στρυκτυραλιστα µ⌠δσζερεν βελλ ισ α διακρ⌠ν µεγκζελτσσελ µιλψεν µρτκβεν 

ρηατ⌠κ λε α λεξµ〈κ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σαι? 

3) Α τ〈ρσαδαλοµβαν ϖγβεµεν∀ ϖ〈λτοζ〈σοκ µεννψιρε τκρζ∀δνεκ α νψελϖι 

ϕελενσγεκβεν, α τ〈ρσαδαλµι−τρτνελµι τνψεζ∀κ αλαπϕ〈ν τρτντ κρονολ⌠γιαι 

φελοσζτ〈σ µεγφελελ−ε α νψελϖβεν ταπασζταληατ⌠ ϖ〈λτοζ〈σοκνακ? 

 

β) Αζ αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερεκ βεµυτατ〈σα 

Α σζεµαντικαι ελεµζσ σορ〈ν αββ⌠λ α φελτεϖσβ∀λ ινδυλταµ κι, ηογψ α λεξικ〈βαν κεττ∀σ 

σζερϖεζ∀δσ µυτατηατ⌠ κι: α παραδιγµατικυσ σ α σζινταγµατικυσ. Εζ υτ⌠ββι νψιλϖ〈ν 

νεηεζεββεν λερηατ⌠, ηισζεν α λεηετσγεσ σζινταγµ〈κ σζ〈µα γψακορλατιλαγ ϖγτελεν. 

Εγψ νψελϖ σζ⌠κσζλετε φελοσζτηατ⌠ σζεµαντικαι µεζ∀κρε, αµελψεκεν βελλ αζ 

αλκοτ⌠ελεµεκ, σζεµαντικαι ϕεγψεκκελ ϕ⌠λ λερηατ⌠ ϖισζονψοκατ αλκοτνακ. ςαλαµεννψι ελεµ 

ρενδελκεζικ λεγαλ〈ββ εγψ κζσ, σ λεγαλ〈ββ εγψ ελτρ∀ σζεµαντικαι ϕεγγψελ. ⊆γψ αζ ελεµεκ 

κλχσνσεν µεγηατ〈ροζζ〈κ εγψµ〈σ ρτκτ α σζεµαντικαι µεζ∀ν βελλ.  

Α σζεµαντικαι λερ〈σ φολψαµ〈ν, α νψελϖι ϕελ κεττ∀σσγβ∀λ φακαδ⌠αν, κτ µεγκζελτσ 

λεηετσγεσ, Βαλδινγερ µεγηατ〈ροζ〈σα αλαπϕ〈ν: αζ ονοµασζιολ⌠γιαι σ α σζεµασζιολ⌠γιαι. Α 

σζεµαντικαι µεζ∀κνεκ αζ ελεµζσ κιινδυλ⌠ποντϕ〈υλ ϖαλ⌠ ϖ〈λασζτ〈σα αζ ονοµασζιολ⌠γιαι 

µεγκζελτστ ιµπλικ〈λϕα, αζαζ εγψ αδοττ φογαλοµηοζ καπχσολ⌠δ⌠ κιφεϕεζσι φορµ〈κ λερ〈σ〈τ. 

Α σζεµαντικαι µεζ∀κ µεγηατ〈ροζ〈σα τερµσζετεσεν µινδιγ ϕελεντ νµι νκνψεσσγετ σ 

ιµπλικ〈λϕα αζ εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ∀κ φιγψελεµβε ϖτελτ ισ. 

Α σζεµαντικαι µεζ∀κν βελλ α σζεµαντικαι ϕεγψεκ ελκλντσε τεη〈τ Ραστιερ µ⌠δσζερε 

αλαπϕ〈ν τρτνικ, ακι µεγκλνβζτετι α γενερικυσ σ σπεχιφικυσ, ιλλετϖε αζ ινηερενσ σ αφφερενσ 

σζεµαντικαι ϕεγψεκετ. Α γενερικυσ ϕεγψεκ µεγηατ〈ροζνακ εγψ αδοττ σζεµαντικαι χσοπορτοτ, 

αµελψεν βελλ α σπεχιφικυσ ϕεγψεκ φογϕ〈κ µεγκλνβζτετνι αζ εγψεσ ελεµεκετ. Ε κτ τπυσ 

ϕεγψ βεσοροληατ⌠ αζ ινηερενσ ϖαγψ αφφερενσ αλχσοπορτβα. Κλν ϕελζσ νλκλ αζ ινηερενσ 

ϕεγψεκετ ϖεσσζκ φιγψελεµβε αζ αδοττ σζεµαντικαι εγψσγ ρτελµεζσνλ, µγ αζ αφφερενσ 

ϕεγψεκ κοντεξτυ〈λισ ακτυαλιζ〈λ〈στ ιγνψελνεκ. Α σζεµαντικαι ϕεγψεκ ιλψεν µεγκλνβζτετσε 

τερµσζετεσεν χσακ σζινκρ⌠ν αλαπον µ!κδικ, α νψελϖ φεϕλ∀δσε φολψαµ〈ν α ϕεγψεκ ϕελλεγε ισ 

µεγϖ〈λτοζηατ. 
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Α στρυκτυραλιστα µ⌠δσζερτ αλκαλµαζ⌠ µυνκ〈κ τββσγε σζινκρ⌠ν ϕελλεγ!. Εζεκ κζλ 

κιεµεληετϕκ πλδ〈υλ ϑεαν ∆υβοισ−νακ α φρανχιαορσζ〈γι πολιτικαι σ τ〈ρσαδαλµι σζ⌠κινχσ 

αλακυλ〈σ〈ρ⌠λ ροττ µ!ϖτ (Λε ϖοχαβυλαιρε πολιτιαυε ετ σοχιαλ εν Φρανχε δε 1869 ◊ 1872, 

Λαρουσσε, 1962) . Εζζελ σζεµβεν αζ ρτεκεζσ α διακρ⌠ν σζεµλλετετ τκρζϖε, νεµχσακ αρρα 

τρεκσζικ, ηογψ βεµυτασσα εγψ σζακνψελϖβεν ηασζν〈λατοσ ιγκ στρυκτυρ〈λ⌠δ〈σ〈τ, ηανεµ 

ιγψεκσζικ φελµρνι α ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σοκατ ισ. Α σζεµαντικαι ϕεγψεκ ελεµζσϖελ κιµυτατηατ⌠, 

ηογψ µελψ ϖ〈λτοζ〈σοκατ τεκιντηετνκ α Χοσεριυ µεγηατ〈ροζ〈σα σζεριντι τνψλεγεσ φυνκχιον〈λισ 

ϖ〈λτοζ〈σοκνακ, αµελψ α νψελϖι ϕελ ϕελλτ ρσζτ ριντικ, σ µελψεκ αζοκ, αµελψεκ µεγµαραδνακ 

α ϕελλ∀ σζιντϕν, σ εζρτ νεµ τεκιντηετ∀κ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σνακ. 

 

χ) Αζ ρτεκεζσ ερεδµνψει 

Α στρυκτυραλιστα µοδελλ αλκαλµαζ〈σα α σζεµαντικ〈βαν 〈λταλ〈βαν κτ µεγϕεγψζστ ϖετ φελ, α 

σζεµαντικαι ϕεγψεκ ϕελλεγτ, ιλλετϖε σζ〈µ〈τ τεκιντϖε, αµελψεκρε αζ ρτεκεζσ ισ χσακ ρσζλεγεσ 

µεγολδ〈στ τυδ κν〈λνι. Α σζεµαντικαι ϕεγψεκ ϕελλεγϖελ καπχσολατβαν εληανγζ⌠ γψακορι κριτικα, 

ηογψ αζοκ νεµ κιφεϕεζεττεν νψελϖσζετι αλαπον µεγϖ〈λασζτοττ ϕεγψεκ. Εζζελ καπχσολατβαν αζτ 

κελλ φεληοζνυνκ ϖ〈λασζυλ, ηογψ µαγα α ϕελεντσ σεµ σζ!κτηετ∀ λε πυσζτ〈ν νψελϖσζετι 

ελεµεκρε, α ϕελεντσ νεµ αλκοτϕα σζερϖεσ ρσζτ α νψελϖι ϕελνεκ, α ρεφερενχια µινδενκππεν α 

νψελϖεν κϖλι ϖαλ⌠σ〈γβαν λτεζικ, τεη〈τ αζ εξτραλινγϖισζτικαι τνψεζ∀κ ϕελενλτε 

µινδενκππεν ελκερληετετλεν. Εζ γψακορλατιλαγ αζτ ισ ϕελεντι, ηογψ εγψ αδοττ σζ⌠κσζλετρε 

κιδολγοζοττ ϖιζσγ〈λατι µοδελλ νεµ αλκαλµαζηατ⌠ α τββι σζεµαντικαι µεζ∀ρε, εζεκρε µινδιγ 

ϕαββ µοδελλτ κελλ κιδολγοζνι. 

Α σζεµαντικαι ϕεγψεκ σζ〈µ〈ϖαλ καπχσολατβαν εγψ οπτιµιστα � ϖισζονψλαγ κεϖσ ϕεγγψελ 

µεγελγεδ∀ � 〈λλ〈σποντ 〈λλ σζεµβεν α πεσσζιµιστα � α τλ σοκ ϕεγψ σζκσγεσσγτ 〈λλτ⌠ � 

〈λλ〈σποντταλ σζεµβεν. Α γψακορλατι ελεµζσ αζτ µυτατϕα, ηογψ αζ ιγκ αλαπϖετ∀ στρυκτυρ〈λ⌠δ〈σα 

ϖισζονψλαγ κεϖσ, ϕ⌠λ φορµαλιζ〈ληατ⌠ ϕεγγψελ µεγαδηατ⌠, δε αζ ιγε 〈λταλ ηορδοζοττ τελϕεσ 

σζεµαντικαι ινφορµ〈χι⌠ λερ〈σ〈ηοζ ϖαλ⌠βαν κζελ αννψι σζεµαντικαι ϕεγψρε ϖαν σζκσγ, αη〈νψ 

ελεµνκ ϖαν.  

Μινδεζεν ηι〈νψοσσ〈γοκ ελλενρε, α µ⌠δσζερ αλκαλµασνακ βιζονψυλτ εγψ αδοττ σζ⌠κσζλετ 

ελεµεινεκ αλαπϖετ∀ σζεµαντικαι µεγκλνβζτετσρε, µινδαζον〈λταλ λεγινκ〈ββ σζεµβετλ∀ 

ερεδµνψτ α διακρ⌠ν µεγκζελτσ ηοζοττ. 
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Α διακρ⌠ν κοµπονενχι〈λισ σζεµαντικαι ελεµζσ νλκλ υγψανισ νεµ µυτατηατ⌠κ κι α 

σζεµαντικαι ϕεγψεκ ρενδσζερβεν βεκϖετκεζεττ ϖ〈λτοζ〈σοκ. Πλδ〈υλ α χυιρε ιγε α ΞΙς. 

σζ〈ζαδηοζ κπεστ ναγψ µρτκ! ϕελεντσβ∀ϖλσεν µεντ 〈τ, αµελψρ∀λ α σζ⌠τ〈ρακ νεµ αδνακ 

σζ〈µοτ.  

Ιλψ µ⌠δον λεηετ∀ϖ ϖ〈λικ α φυνκχιον〈λισ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σοκ ελκλντσε α νεµ 

φυνκχιον〈λισ σζ⌠χσερκτ∀λ, ηισζεν τνψλεγεσ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σρ⌠λ αββαν αζ εσετβεν βεσζληετνκ, 

ηα α νψελϖ φεϕλ∀δσε φολψαµ〈ν εγψ ϕαββ σζεµαντικαι ϕεγψ ϕελενικ µεγ ϖαγψ εγψ µ〈ρ µεγλϖ∀ 

µεγσζ!νικ, σ εζζελ αζ οπποζχι⌠κ ρενδσζερε 〈τσζερϖεζ∀δικ, σ α σζεµαντικαι µεζ∀τ αλκοτ⌠ 

ελεµεκ εγψµ〈σηοζ ϖισζονψτοττ ρτκε µεγϖ〈λτοζικ. Πλδ〈υλ α κζπκορι βουτοννερ 

λεξµ〈νακ α µοδερν φρανχια νψελϖβεν α χλουτερ ιγε φελελ µεγ, δε µινδκεττ∀ υγψαναζοκκαλ α 

σζεµαντικαι ϕεγψεκκελ βρ, τεη〈τ νεµ βεσζληετνκ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σρ⌠λ. 

Α ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σοκ εγψβκντ η〈ροµ φ∀ χσοπορτβα σοροληατ⌠κ βε: ϕελεντσβ∀ϖλσ, 

ϕελεντσσζ!κλσ σ 〈τϖτελ εγψικ σζακνψελϖβ∀λ α µ〈σικβα. Α ϕελεντσβ∀ϖλσ σ −σζ!κλσ, 

ιρ〈νψ〈τ τεκιντϖε λεηετ, α σζακνψελϖεν βελλι 〈τρενδεζ∀δστ τκρζ∀ βελσ∀, σ αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖ 

φελ∀λ ϖαγψ φελ ιρ〈νψυλ⌠ κλσ∀ ισ. Α ϕελεντσβ∀ϖλσ εσετβεν κλν φεϕεζετετ ρδεµελνε 

αζοκνακ αζ ιγκνεκ α ϖιζσγ〈λατα, αµελψεκ αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖβε 〈τκερλϖε κοννοτατϖ ϖαγψ 

µεταφορικυσ σζνεζετετ καπτακ.  Εζ α φαϕτα νψελϖι µοζγ〈σ α κονψηαι ιγκ ϕελεντ∀σ ρσζτ ριντι, 

γψ τ!νικ, ηογψ κιµερτηετετλεν φορρ〈στ ϕελεντενεκ αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖ εξπρεσσζιϖιτ〈σι 

ιγνψειηεζ. 

Α σζακνψελϖεκ κζττι σζ⌠〈τϖτελεκ κτ ιρ〈νψακ λεηετνεκ, κονψηαι νψελϖ ισ ϕελεντ∀σ 

µρτκβεν β∀ϖλτ µ〈σ τερλετεκ � ορϖοστυδοµ〈νψ, κµια, ϖαλλ〈σ �  σζακκιφεϕεζσειϖελ, 

υγψανακκορ µαγα ισ ηοζζ〈ϕ〈ρυλτ αζοκ λεξικαι γαζδαγοδ〈σ〈ηοζ.  

Εµλτστ ρδεµελ µγ α τυλαϕδοννεϖεκ κζνεϖεσεδσε, µιντ α σζ⌠κινχσ β∀ϖλσ εγψικ 

φορµ〈ϕα, αµελψεκ κζττ ρδεκεσ µ⌠δον ταλ〈λυνκ ολψαν εσετετ ισ, αηολ α τυλαϕδοννϖ ιγει 

φορµ〈βαν ισ ργζλτ. Α πραλινερ ιγε ερεδετιλεγ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν λτ Πλεσσισ−Πρασλιν µαρσαλλ 

νεϖβ∀λ ερεδ, αζ ∀ σζακ〈χσα ταλ〈λτα κι α πραλιν νϖεν ισµερττ ϖ〈λτ χυκρ〈σζκσζτµνψτ. 

Α διακρ⌠ν ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σοκ ρτελµεζσε υγψανακκορ ϖ〈λασζτ αδ α βεϖεζετ∀βεν 

µεγφογαλµαζοττ ηαρµαδικ κρδσρε ισ, α τρτνελµι σ τ〈ρσαδαλµι ϖ〈λτοζ〈σοκνακ α νψελϖβεν 

τρτν∀ µεγϕελενσρε ϖονατκοζ⌠αν. Α τ〈πλ〈λκοζ〈σ τρτνετι κυτατ〈σοκ α λεγφορραδαλµιββ 

ϖ〈λτοζ〈σοκατ α ΞςΙΙ−ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδβαν τ〈ρτ〈κ φελ, σ α σζ⌠κινχσ ϖ〈λτοζ〈σ〈βαν ισ ϕελεντ∀σ 

〈ταλακυλ〈σοκνακ λεηετνκ τανι ε κορσζακ ιδεϕν: α ΞΙς−ΞςΙ. σζ〈ζαδ µεγτεττε αζ ελσ∀ 

λπσεκετ εγψ κλν κονψηαι σζακνψελϖ κιαλακτ〈σ〈ρα, αµελψνεκ ργζλσε σ µεγερ∀σδσε α 

ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν µεγψ ϖγβε. 
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Α τυλαϕδονκππενι σζεµαντικαι ελεµζστ α δολγοζατ µ〈σοδικ ρσζβεν µορφολ⌠γιαι, ιλλετϖε 

σζιντακτικαι ελεµζσ εγσζτι κι. Α µορφολ⌠γιαι µεγκζελτστ α σζακνψελϖνεκ αζον σαϕ〈τοσσ〈γα 

ινδοκολϕα, ηογψ ϖισζονψλαγ µαγασ σζ〈µβαν ταλ〈λυνκ δεριϖ〈χι⌠σ µ⌠δσζερρελ κπζεττ αλακοκατ, 

αµελψεκ ρσζλεγεσ µοτιϖ〈λτσ〈γοτ µυτατνακ, β〈ρ µεγϕεγψζενδ∀, ηογψ νεµ µινδεν µορφολ⌠γιαι 

σζ⌠π〈ρνακ φελελ µεγ σζεµαντικαι οπποζχι⌠ ισ. Πλδ〈υλ α µονδερ/µονδερ ιγκ φορµαιλαγ 

ελλενττπ〈ρτ κπεζνεκ, σζεµαντικαιλαγ αζονβαν σζινονµ〈κνακ τεκιντηετ∀κ.  

Α διακρ⌠ν µεγκζελτσ αλαπϕ〈ν αρρα α κϖετκεζτετσρε ϕυτηατυνκ, ηογψ α φεληασζν〈λτ 

πρεφιξυµοκ ρενδσζερβεν ισ ρζκεληετ∀ ϖ〈λτοζ〈σοκ τρτντεκ, αµελψεκ νεµ εγψσζερ!εν αζ 

εγψικ πρεφιξυµ η〈ττρβε σζορυλ〈σ〈τ ϕελεντικ εγψ µ〈σικ ϕαϖ〈ρα, ηανεµ ρδεµι σζεµλλετβελι 

ϖ〈λτοζ〈σοκρ⌠λ ισ 〈ρυλκοδνακ. Εζτ πλδ〈ζζα α κζπκορι παρ/πουρ σουσ/συρ πρεφιξυµοκ εσετε, 

αµελψεκ α µ!ϖελετ εγσζτ, τελϕεσσγτ ηανγσλψοζζ〈κ σ αµελψεκ α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδ υτ〈ν 

γψακορλατιλαγ τελϕεσεν ελτ!ντεκ α ηασζν〈λατβ⌠λ, σ∀τ αζ 〈λταλυκ ηορδοζοττ σζεµαντικαι ταρταλοµ 

σεµ καποττ εγψβ κιφεϕεζσι φορµ〈τ. 

 Εζζελ σζεµβεν α δ / δεσ πρεφιξυµοσ αλακοκ σζ〈µα γψακορλατιλαγ µεγδυπλ〈ζ⌠δοττ αζ 

ϖσζ〈ζαδοκ φολψαµ〈ν  σ ϕελενλεγ ισ αζ εγψικ λεγακτϖαββ α σζ⌠κπζσβεν.  

Α πρεφιξυµοσ σ 〈λταλ〈βαν α δεριϖ〈λτ αλακοκ ιλψ µρτκ! γψακορισ〈γα εγψβκντ 

µεγκρδ∀ϕελεζι α φρανχια νψελϖϖελ σζεµβεν γψακραν µεγφογαλµαζοττ κριτικ〈τ αννακ 

σζ⌠κπζσι ρυγαλµατλανσ〈γ〈τ ιλλετ∀εν. 

Α µορφολ⌠γιαι ελεµζσ α λεξικαλιζ〈χι⌠σ φολψαµατ βεµυτατ〈σ〈ϖαλ ζ〈ρυλ, αµελψ 

τυλαϕδονκππεν α νψελϖ φεϕλ∀δσνεκ εγψικ τϕ〈τ ηατ〈ροζζα µεγ, αζαζ α περιφρ〈ζισοκνακ 

λεξµακντ ϖαλ⌠ ν〈λλ⌠σοδ〈σ〈τ, µιντ α σζ⌠κινχσ β∀ϖτσνεκ εγψικ λεηετσγεσ φορµ〈ϕ〈τ. Α 

κονψηαι σζακνψελϖ σαϕ〈τοσσ〈γα ιττ ισ µεγνψιλϖ〈νυλ, αζ ιγκ νοµιναλιζ〈χι⌠ϕ〈ηοζ κπεστ, αµελψ 

τερµσζετεσεν λτεζικ, α µελλκνϖι ιγενεϖεκ νοµιν〈λισ ηασζν〈λατα σοκκαλ γψακοριββ, µιντ 

β〈ρµελψ µ〈σ τερλετεν. 

Α µορφολ⌠γιαι ελεµζστ α σζιντακτικαι αναλζισ κϖετι, αµελψ εγψρσζτ αζ ιγκ 

β∀ϖτµνψρενδσζερνεκ ϖ〈λτοζ〈σαιτ τ〈ρϕα φελ, µ〈σρσζτ ρσζλετεσεββεν κιτρ α µ!ϖελτετ∀ 

σζερκεζετεκρε.  

Α β∀ϖτµνψεκ εσετβεν α τρανζιτϖ σ ιντρανζιτϖ ηασζν〈λατ σσζεϖετσε ϖεζετεττ ρδεκεσ 

ερεδµνψρε, α κονψηαι νψελϖνλ υγψανισ ϖισζονψλαγ γψακοριακ αζ γψνεϖεζεττ ρεϖερζιβιλισ 

ιγκ, αµελψεκ ηασζν〈λατ〈ν〈λ α τρανζιτϖ φορµα τ〈ργψα αζ ιντρανζιτϖ φορµα αλανψακντ µ!κδικ, 

αζ ιγε β〈ρµιλψεν ϕελλεγ! 〈ταλακτ〈σα νλκλ. Ιδεταρτοζνακ πλδ〈υλ α χυιρε, ρτιρ, µιϕοτερ, 

µιτοννερ ιγκ. 
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Α β∀ϖτµνψεκνλ µγ κι κελλ εµελννκ αζ 〈λλανδ⌠ κολλοκ〈χι⌠κ εσεττ, αµελψεκ ργζλτ 

σζ⌠καπχσολατοκνακ τεκιντηετ∀κ, β〈ρ αζ ελεµεκ µεγ∀ρζικ σζεµαντικαι ιδεντιτ〈συκατ. Α 

κολλοκ〈χι⌠κ ϖιζσγ〈λατ〈ν〈λ ισ βεβιζονψοσοδοττ, ηογψ α διακρ⌠ν σζεµλλετ ε τρεν ισ τ〈ρηατ φελ 

ϕελεντ∀σ ϖ〈λτοζ〈σοκατ, γψ πλδ〈υλ αζ ηοχηερ ιγε, αµελψηεζ α µοδερν φρανχια νψελϖβεν 

εγψετλεν τ〈ργψι β∀ϖτµ〈νψ καπχσοληατ⌠ �ηοχηερ λα ττε�, α κζπκορι φρανχι〈βαν µγ νεµ 

ρενδελκεζεττ ιλψεν ϕελλεγ! κτττσγγελ. 

Α µ!ϖελτετ∀ σζερκεζετ 〈ττεκιντσε µινδενεκελ∀ττ αζρτ καποττ τερετ αζ ρτεκεζσβεν, µερτ 

γψακορλατιλαγ α κονψηαι νψελϖετ αλκοτ⌠ ϖαλαµεννψι ιγε κτελεζ∀εν ϖαγψ φακυλτατϖ µ⌠δον 

ηασζν〈ληατ⌠ µ!ϖελτετ∀ σζερκεζετβεν, σ∀τ αζ ϖσζ〈ζαδοκ φολψαµ〈ν κιµυτατηατ⌠ α µ!ϖελτετ∀ 

σζερκεζετ δοµιν〈νσσ〈 ϖ〈λ〈σ〈νακ τενδενχι〈ϕα, γψ α µοδερν νψελϖβεν µ〈ρ σζιντε χσακ εββεν α 

φορµ〈βαν ϕελεννεκ µεγ αζ ιγκ α ρεχεπτεκβεν. ςαννακ ολψαν ιγκ, αµελψεκνλ α καυζατϖ 

〈ταλακτ〈σ κτελεζ∀, µγπεδιγ αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖβ∀λ ϕελεντσσζ!κλσ ρϖν 〈τκερλτ ιγκ 

εσετν: φαιρε ρεϖενιρ, φαιρε σαυτερ, φαιρε πρενδρε, ιλλετϖε α ρεϖερζιβιλιλισ ιγκνλ, αηολ α καυζατϖ 

σζερκεζετ σεγτ α τρανζιτϖ σ ιντρανζιτϖ ηασζν〈λατ µεγκλνβζτετσβεν. 

Α µ!ϖελτετ∀ σζερκεζετβεν οπερ〈τορκντ φυνκχιον〈λ⌠ ιγκ τεκιντετβεν ισ ϖ〈λτοζ〈σοκατ 

ταπασζταληατυνκ: φαιρε, µεττρε, λαισσερ. Α κζπκορι φρανχι〈βαν µγ α φαιρε σ µεττρε ιγκ 

δοµιν〈λτακ, α ΞςΙΙ. σζ〈ζαδβαν εζζελ σζεµβεν α η〈ροµ ιγε ηασζν〈λατα κιεγψενσλψοζοττσ〈γοτ 

µυτατ, µαϕδ α κσ∀ββιεκ φολψαµ〈ν α µεττρε φοκοζατοσ η〈ττρβε σζορυλ〈σ〈ϖαλ α φαιρε ϖεττε 〈τ α 

ϖεζετ∀ σζερεπετ, ολψαννψιρα, ηογψ α µοδερν νψελϖβεν α µεττρε υτ〈ν κτελεζ∀ αζ ◊ πρεποζχι⌠, 

τεη〈τ γψακορλατιλαγ µεγσζ!ντ φυνκχιον〈λνι, µιντ οπερ〈τορ. 

Α δολγοζατ υτολσ⌠ ρσζβεν 〈λταλ〈νοσ σσζεϖετστ ταλ〈λυνκ αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖ σ α κονψηαι 

σζακνψελϖ κζττ, κλνσ τεκιντεττελ α κονψηαι σζακκιφεϕεζσεκ σζ⌠τ〈ρακβαν ϖαλ⌠ 

µεγϕελεντσνεκ κρδσρε. Εζζελ καπχσολατβαν ελµονδηατ⌠, ηογψ µινδ αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖι 

σζ⌠τ〈ρακ, µινδ α σζακοσοδοττ σζ⌠σζεδετεκ σ σζακκνψϖεκ ιγεν ηετερογν κπετ µυτατνακ, 

νεµχσακ αββαν α τεκιντετβεν, ηογψ α τερµινολ⌠για ϕελεντ∀σ ρσζε εγψσζερ!εν ηι〈νψζικ α 

σζ⌠τ〈ρακβ⌠λ, ηανεµ αββαν α τεκιντετβεν ισ, ηογψ α µεγαδοττ δεφινχι⌠κ ηι〈νψοσακ σ γψακραν 

ηιβ〈σακ ισ. 

Α τερµινολ⌠γι〈κκαλ καπχσολατβαν, αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖϖελ ϖαλ⌠ σσζεϖετσβεν γψακραν 

εµλεγετεττ νψελϖι ϕελενσγ α πολισζµια σ α σζινονµια ηι〈νψα. Εζτ α µεγ〈λλαπτ〈στ αζονβαν 

ρδεµεσ 〈ρνψαλταββ〈 τεννι, α κονψηαι σζακνψελϖ υγψανισ νεµ εγψ εσετβεν µυτατ πλδ〈τ 

πολισζµι〈ρα σ σζινονµι〈ρα ισ. 
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Α πολισζµια ϕελενσγε ελσ∀σορβαν α σζακνψελϖεν βελλι ϕελεντσβ∀ϖλσ κϖετκεζµνψε, 

β〈ρ α λεξµ〈κ κζττι καπχσολατ νεµ ηαλϖ〈νψυλ ελ. Ιδεσοροληατϕυκ πλδ〈υλ α βλανχηιρ, 

χαραµλισερ, δορερ ιγκετ. Αζονβαν α κοντεξτυσ ϕελεντστ µεγηατ〈ροζ⌠, ϕελεντστ ακτυαλιζ〈λ⌠ 

σζερεπε, αµελψ αζ 〈λταλ〈νοσ νψελϖετ ϕελλεµζι α πολισζµι〈β⌠λ φακαδ⌠αν, νεµ ϕελενικ µεγ α 

σζακνψελϖεκ εσετβεν. 

Α σζινονµι〈τ ιλλετ∀εν ελµονδηατ⌠, ηογψ εζ α νψελϖι ϕελενσγ µινδενκππεν ϕελεν ϖαν α 

κονψηαι σζακνψελϖεν βελλ, σ∀τ α µιτοννερ / µιϕοτερ ιγκ τκλετεσ π〈ρτ αλκοτνακ, αµελψεκ 

β〈ρµελψ σζ⌠σζερκεζετβεν, β〈ρµιλψεν κονστρυκχι⌠βαν ηελψεττεστηετικ εγψµ〈στ. Εζεν κϖλ 

τερµσζετεσεν ταλ〈λυνκ ρσζλεγεσ σζινονµα−π〈ροκατ ισ, αµελψεκ χσακ µεγηατ〈ροζοττ 

κοντεξτυσβαν µ!κδνεκ, ιλλετϖε διακρ⌠ν σζινονµι〈τ, µιντ α φεντεββ εµλτεττ βουτοννερ / 

χλουτερ εσετε ισ.  

ςγσ∀ κονκλζι⌠κντ ελµονδηατ⌠, ηογψ αζ ρτεκεζσ ελρτε λεγφ∀ββ χλϕ〈τ, βεµυταττα α 

σζ⌠κινχσ στρυκτυρ〈ϕ〈νακ εγψικ λεηετσγεσ στρυκτυραλιστα αλαπον νψυγϖ⌠ λερ〈σι µ⌠δϕ〈τ. Α 

διακρ⌠ν µεγκζελτσ πεδιγ εγψβ µ⌠δον νεηεζεν ϖαγψ εγψ〈λταλ〈ν νεµ κιµυτατηατ⌠ 

ϖ〈λτοζ〈σοκατ τ〈ρτ φελ νεµχσακ α σζεµαντικα, ηανεµ α µορφολ⌠για σ α σζιντακτικα σζιντϕν ισ. 
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δ) Α σζερζ∀νεκ αζ ρτεκεζσ τ〈ργψ〈β⌠λ µεγϕελεντ πυβλικ〈χι⌠ι 
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