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Μ ε λέτη της χ ρήσης τ ω ν π οσ ο δ ε ι κτώ ν
λίγο - λιγάκι σ ε κ ε ί μ ε να π ολ ι τ ι κού λόγου
Ευαγγελία Βλάχου & Κατερίνα Φραντζή
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
vlachou@rhodes.aegean.gr, frantzi@rhodes.aegean.gr

Abstract
Quantification is a basic meaning component in the languages of the world. Greek quantifiers
have not received much attention (see Canakis 2011, and Sifianou 1992a,b). The quantifier ligho “little” has been analyzed as verbal diminutivizer (Canakis 2011). Vlachou (2011),
Βλάχου et al. (2014) and Corblin & Vlachou (2017) propose that ligho expresses inferiority
whereas lighaki “a little” expresses superiority. The current paper studies the use of the couple
ligo-lighaki in the Database of the Greek Parliament Corpus and reinforces the validity of
these hypotheses. It puts forth novel findings regarding its use opening up new horizons for
future research on quantification.
Λέξεις-κλειδιά: ποσοδείκτες, ανωτερότητα, κατωτερότητα, Σώμα Κειμένων Κοινοβουλευτικού Λόγου, μόνο, μόλις, παραχωρητικές φράσεις

1. Εισαγωγή
Η έκφραση της ποσοδεικτικότητας από τις λεγόμενες ποσοδεικτικές εκφράσεις αποτελεί αναπόσπαστο εννοιολογικό κομμάτι των γλωσσών του κόσμου (Canakis (2011) (βλ.
και Sifianou 1992a,b) Keenan & Paperno 2012). Εκτός από διάσπαρτες αξιόλογες μελέτες (βλ. Βελούδης 1996, Giannakidou 2012, Holton et al. 1997, Mackridge 1985, Μωυσιάδης 2012 και Χειλά-Μαρκοπούλου 2000), οι ποσοδείκτες της ελληνικής δεν έχουν
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αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας στη σύγχρονη γλωσσολογική θεωρία.
Σχετικά πρόσφατα ο Canakis (2011) (βλ. και Sifianou 1992a,b) αναλύει τον ποσοδείκτη λίγο ως ρηματικό ελαχιστοποιητή. Οι Vlachou (2011), Βλάχου et al. (2014),
Corblin & Vlachou (2017) προτείνουν ότι ο ποσοδείκτης λίγο εκφράζει κατωτερότητα
ενώ ο ποσοδείκτης λιγάκι ανωτερότητα σε σχέση με μια υποκειμενική νόρμα. Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι η συνδυαστικότητα των ποσοδεικτών αυτών
με τα επιρρήματα μόνο, μόλις και με παραχωρητικές προτάσεις.
Η εργασία αυτή ενισχύει τις παραπανω υποθέσεις μέσα από την ποσοτική και ποιοτική μελέτη της χρήσης των λέξεων λίγο και λιγάκι στο Σώμα Κειμένων Κοινοβουλευτικού Λόγου (ΣΚΚΛ). Πιο συγκεκριμένα, υιοθετώντας τα κριτήρια που αναδεικνύουν
την αντίθεση μεταξύ ανωτερώτητας και κατωτερότητας από τη βιβλιογραφία, η εργασία αυτή μελετά τη συνδυαστικότητα των ποσοδεικτών λίγο/λιγάκι με επιρρήματα που
δηλώνουν κατωτερότητα (μόνο, μόλις) και παραχωρητικές εκφράσεις στο σώμα αυτό.
Η μέθοδος που ακολουθείται βασίζεται στη χρήση και επεξεργασία σωμάτων κειμένων για την ημιαυτόματη εξόρυξη γλωσσολογικής πληροφορίας. Η υπολογιστική
επεξεργασία σωμάτων κειμένων εγγυάται πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα στην
ποσοτική ανάλυση ενώ κάνει δυνατή την επεξεργασία μεγάλου όγκου γλωσσικού υλικού (O’Keeffe & McCarthy 2010, Stubbs 2001).
Οι γλωσσολογικές έρευνες που βασίζονται σε σώματα κειμένων βρίσκουν τελευταία μεγάλο ενδιαφέρον στη μελέτη του πολιτικού λόγου (Ädel 2010, Grimmer &
Brandon 2013, Mayaffre & Poudat 2013). Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται
το ΣΚΚΛ το οποίο έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γλωσσικό υλικό του ΣΚΚΛ
προέρχεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου της περιόδου 2011–2015. Πρόκειται για ένα δυναμικό σώμα κειμένων το οποίο αποτελεί
μέρος ευρύτερου δυναμικού σώματος πολιτικού λόγου που περιέχει κοινοβουλευτικό λόγο, εξωκοινοβουλευτικές ομιλίες, άρθρα, δηλώσεις και συνεντεύξεις πολιτικών
προσώπων με όγκο που φτάνει σήμερα τις 28 εκατομμύρια λέξεις.

2. Προηγούμενες μελέτες και προβλέψεις
Σύμφωνα με τον Canakis (2011) το ζεύγος λίγο-λιγάκι έχει χάσει την έννοια της ποσοδεικτικότητας και χρησιμοποιείται στα Νέα Ελληνικά κυρίως για να ελαχιστοποιήσει
την έννοια του ρήματος (Canakis 2011):
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1)
2)

Έλα λίγο/λιγάκι να σε δω, ντε!
Βάλε μου λίγο/λίγη ζάχαρη.

Οι Vlachou (2011), Βλάχου et al. (2014), Corblin & Vlachou (2017) προτείνουν ότι το
στοιχείο λίγο είναι υπόρρητο συγκριτικό (Corblin 2003) που δηλώνει κατωτερότητα.
Η Vlachou (2011) προτείνει ότι το λιγάκι είναι υπόρρητο συγκριτικό ανωτερότητας.
Τα υπόρρητα συγκριτικά συγκρίνουν μια ποσότητα με μια υποκειμενικά επιλεγμένη
νόρμα που ορίζεται μόνο εντός συνομιλιακού περικειμένου. Δηλώνουν κατωτερότητα
ή ανωτερότητα σε σχέση με αυτή.
Το πρώτο κριτήριο για το χαρακτηρισμό ενός ποσοδείκτη ως συγκριτικού ανωτερότητας ή κατωτερότητας είναι η συνδυαστικότητά του με τα επίρρηματα μόνο και
μόλις το συμπλήρωμα των οποίων δεν μπορεί να εκφράζει ανωτερότητα σε σχέση με
μια νόρμα.
3)
4)
5)

Έχω εκατοντάδες ευρώ.
#Έχω μόνο/μόλις εκατοντάδες ευρώ.
Έχω μόνο/μόλις δέκα ευρώ.

Στο (3) για παράδειγμα ο ποσοδείκτης εκατοντάδες δηλώνει ότι η εν λόγω ποσότητα
είναι ανώτερη από την αναμενόμενη ποσότητα. Ο ομιλητής έχει πολλά περισσότερα
ευρώ από όσα έχει συνήθως ή όσα θα ήθελε να έχει. Για αυτό η (4) δεν είναι πραγματολογικά καλοσχηματισμένη. Διαφορετικά θα σήμαινε ότι ο ομιλητής έχει παραπάνω
λεφτά από ό,τι συνήθως και ότι αυτή η ποσότητα συγχρόνως είναι λίγη. Το αριθμητικό δέκα δε φέρει αυτή την εντατική σημασία και για αυτό το (5) είναι γραμματικό. Από
τα παραπάνω, τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν ότι ο ποσοδείκτης λίγο εκφράζει κατωτερότητα ενώ ο λιγάκι ανωτερότητα (βλ. Vlachou 2011, Βλάχου et al. 2014,
Corblin & Vlachou 2017).
6) Έχω μόνο λίγους φίλους.
7)	Μένω μόλις λίγα λεπτά από το σταθμό.
8) #Ήπια μόνο λιγάκι κρασί.
9) #Ήπια μόλις λιγάκι κρασί.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό που διακρίνει μεταξύ ποσοδεικτών ανωτερότητας και κατωτερότητας είναι η συνδυαστικότητά τους με παραχωρητικές φράσεις.
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Μια παραχωρητική φράση της μορφής παρά+ονοματική φράση (ΟΦ) υποδηλώνει
ότι αυτό που έπεται είναι αληθές, ενώ αναμενόταν να είναι ψευδές. Ανάλογα με το
πραγματολογικό περικείμενο, μια παραχωρητική φράση μπορεί να συνδυαστεί ή όχι
με ποσοδείκτες ανωτερότητας ή κατωτερότητας.
Ας υποθέσουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν
στο σπίτι τους όταν βρέχει. Ο αριθμός των περιπατητών όταν βρέχει, σε αυτή την
περίπτωση, αναμένεται να είναι κατώτερος από τον αριθμό των περιπατητών που βρίσκουμε στο δρόμο τις ηλιόλουστες μέρες (10). Έτσι, προτάσεις σαν τη (11) με ποσοδείκτες ανωτερότητας και παραχωρητικές φράσεις είναι γραμματικές:
10) Σήμερα βρέχει → ο αριθμός των περιπατητών είναι κατώτερος από τον
αριθμό των περιπατητών όταν έχει ήλιο
11) Παρά τη βροχή, υπήρχαν εκατοντάδες περιπατητές στο δρόμο.
Η παρακάτω δεν είναι γραμματική καθώς αυτό που έπεται της παραχωρητικής φράσης περιγράφει κάτι που δεν αναμενόταν να είναι ψευδές:
12) #Παρά τη βροχή, υπήρχαν λίγοι περιπατητές στο δρόμο (αναμονή: όταν
βρέχει, ο αριθμός των περιπατητών είναι μικρός)
Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι περιπατητές στο δρόμο
είναι λίγοι όταν βρέχει, η παραχωρητική φράση παρά τη βροχή δε μπορεί να συνδυαστεί με μια πρόταση με ποσοδείκτη που δηλώνει ότι ο αριθμός των περιπατητών είναι
κατώτερος από αυτόν που θα περιμέναμε. Σε αντίθετη περίπτωση (όπου δηλαδή οι
άνθρωποι αφήνουν τα σπίτια τους όταν βρέχει), μπορεί:
13) Παρά τη βροχή, υπήρχαν μόνο δέκα/λίγοι περιπατητές στο δρόμο. (μη τυπικό σενάριο)
Βάσει των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους όταν βρέχει, οι ποσοδείκτες που εκφράζουν ανωτερότητα
συνδυάζονται με την παραχωρητική φράση παρά τη βροχή. Αντιστρόφως, οι ποσοδείκτες που εκφράζουν κατωτερότητα δε συνδυάζονται με την παραχωρητική φράση παρά τη βροχή. Από τα παραπάνω απορρέει ότι ο ποσοδείκτης λίγοι εκφράζει
κατωτερότητα.
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Αντιστρόφως, στο τυπικό σενάριο όπου όταν ζαλίζομαι πίνω μια μικρή ποσότητα
κρασιού το (14) που περιέχει τον ποσοδείκτη λιγάκι είναι γραμματικό. Από τα παραπάνω απορρέει ότι το λιγάκι δηλώνει ανωτερότητα.
14) Παρά τη ζαλάδα μου, ήπια λιγάκι παραπάνω (αναμονή: όταν ζαλίζομαι δεν
πίνω πολύ)
Από τα παραπάνω προβλέπουμε ότι σε ένα σώμα κειμένων όπως είναι το ΣΚΚΛ η
τάση της χρήσης του ζεύγους λίγο-λιγάκι ως ρηματικών ελαχιστοποιητών (Canakis
2011) είναι έκδηλη. Επιπλέον, μόνο το λίγο συνυπάρχει με τα στοιχεία μόνο και μόλις.
Επίσης μόνο το λίγο συνδυάζεται με παραχωρητικές φράσεις όπου αυτό που έπεται
(και συνεπώς αναμένεται να είναι ψευδές) εκφράζει κατωτερότητα. Και οι τρεις αυτές
υποθέσεις επαληθεύονται από τα παρακάτω δεδομένα μας.

3. Επεξεργασία του ΣΚΚΛ
Για την καλύτερη εκτίμηση των πορισμάτων της έρευνάς μας, παρουσιάζουμε αρχικά
τη συχνότητα χρήσης του ζεύγους λίγο-λιγάκι στο ΣΚΚΛ και τη συγκρίνουμε με τη
συχνότητα χρήσης του στον Εθνικό Θησαυρό Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ).1 Στη συνέχεια μελετάμε τη χρήση τους στο ΣΚΚΛ ως ρηματικών ελαχιστοποιητών και τέλος
σε συνδυασμό με τα στοιχεία μόλις, μόνο και με παραχωρητικές φράσεις.

3.1 Συχνότητα χρήσης των ποσοδεικτών λίγο-λιγάκι
Σχετικά με τη χρήση των λίγο-λιγάκι, ο Πίνακας 1 δίνει τις απόλυτες και σχετικές
συχνότητες εμφάνισης των λίγο και λιγάκι στο ΣΚΚΛ και στον ΕΘΕΓ. Όπως φαίνεται
η χρήση αυτών των ποσοδεικτών στο ΣΚΚΛ, 7.874 εμφανίσεις με σχετική συχνότητα 0,2743, είναι σπανιότερη συγκρινόμενη με το σώμα αναφοράς του ΕΘΕΓ όπου η
αθροιστική σχετική συχνότητά τους είναι 0,3337. Από τις 7.874 χρήσεις αυτού του

1	Πρόκειται για σώμα κειμένων γραπτού λόγου της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας που αναπτύχθηκε
στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/info.asp) και το οποίο αποτελείται από 47
και πλέον εκατομμύρια λέξεις.
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ζεύγους, οι 7.715 αφορούν εμφανίσεις του λίγο και μόλις οι 159 του λιγάκι.2 Έτσι, ενώ
στον ΕΘΕΓ, το λίγο απαντάται 25,82 φορές πιο συχνά από ό,τι το λιγάκι, στο ΣΚΚΛ
το λίγο είναι 48,52 φορές πιο συχνό από το λιγάκι, ο λόγος εμφάνισης δηλαδή του λίγο
προς το λιγάκι είναι διπλάσιος στο ΣΚΚΛ από ότι στον ΕΘΕΓ. Δεν μας είναι γνωστός
ο λόγος που συμβαίνει αυτό.
Πηγή

λίγο

λιγάκι

λίγο-λιγάκι

συχνότητα

συχνότητα
‰

συχνότητα

συχνότητα
‰

συχνότητα

συχνότητα
‰

ΣΚΚΛ

7715

0,2688

159

0,00554

7874

0,2743

ΕΘΕΓ

15105

0,3213

585

0,0124

15690

0,3337

Πίνακας 1 | Συχνότητα των λίγο και λιγάκι στο ΣΚΚΛ και στον ΕΘΕΓ

3.2 Ευρεία χρήση του ζεύγους λίγο-λιγάκι ως ρηματικών ελαχιστοποιητών
Η ανάλυση των δεδομένων του σώματος κειμένων κοινοβουλευτικού λόγου έδειξε
ότι η χρήση του ζεύγους λίγο-λιγάκι ως ρηματικών ελαχιστοποιητών είναι ευρεία.
Ενδεικτικά, στις 159 συνολικές εμφανίσεις του λιγάκι στο σώμα μας, στις 102 χρησιμοποιείται ως ρηματικός ελαχιστοποιητής, στις 15 ως προσδιορισμός επιθέτου και
στις υπόλοιπες 43 ως χρονικός προσδιορισμός. Η τελευταία του χρήση αφορά τις
εκφράσεις κάθε λίγο και λιγάκι (39 εμφανίσεις), κάθε τόσο και λιγάκι (2 εμφανίσεις)
και σε λιγάκι (1 χρήση). Έτσι, το 64,15% των χρήσεων του λιγάκι αφορούν σε ρηματικό ελαχιστοποιητή, το 9,43% σε προσδιορισμό επιθέτου και το 26,15% σε χρονικό
προσδιορισμό.
Στον Πίνακα 2 δίνονται παραδείγματα από το συμφραστικό πίνακα εμφανίσεων του
λιγάκι ως ρηματικού ελαχιστοποιητή.
ανάγκη να σας δείξω. Ηρεμήστε λιγάκι. Ακούστε τον πολιτικό
δικούς μας. Να κοιτάξουμε και λιγάκι τους ντόπιους μικροπωλ
είπε για ΥΕΝΕΔ. Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ξέρετε σε ποιους απευ
2

Τα αποτελέσματα αφορούν και τη χρήση των λίγο-λιγάκι με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα (Λίγο-Λιγάκι).
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. Αν θέλετε να το γενικεύσουμε λιγάκι, με τα ασφαλιστικά ταμ
α αισθανθούνε ότι προσεγγίσανε λιγάκι τη δημοκρατία. Ε, λοιπ
α ειδικά σχολεία. Τώρα έρχομαι λιγάκι στους αριθμούς, γιατί
θα πρέπει, θα ήθελα να ακούσω λιγάκι την αιτιολόγηση, γιατί
Θέλει μόνιμη εργασία, φοβάται λιγάκι τα πιλοτικά προγράμματ
λαός κάνει έξω. Για πηγαίνετε λιγάκι προς τα Προπύλαια να δ
αι λίγο θεωρητικό, αλλά πρέπει λιγάκι να μας προβληματίσει.
αίθουσα διδασκαλίας. Σκεφτείτε λιγάκι το ύφος και το στυλ. Γ
μου επιτρέπετε να εξειδικεύσω λιγάκι, είναι ιδιαίτερα δραμα
να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε λιγάκι, ας πούμε, πιο μεθοδικ
να το αρνηθώ. Να πούμε, όμως, λιγάκι τη διαδικασία: Το Υπου
α παρακλάδια τους. Θα αναφερθώ λιγάκι για τη διαδικασία, όχι
τετραετίας, τώρα το κοντύνατε λιγάκι και πήγε διετίας. Ελασ
αγωγικά- αδικία. Θέλω να μείνω λιγάκι στους αδρανείς καταθετ
το νομοσχέδιο, παρεξηγηθήκαμε λιγάκι και σχολιαστήκαμε με τ
τον τελευταίο καιρό κρύφτηκαν λιγάκι. Εγώ όταν περπατούσα σ
Υπουργέ, θέλω να με προσέξετε λιγάκι, γιατί είναι νομικά αυ
Πίνακας 2 | Παραδείγματα χρήσης του λιγάκι ως ρηματικού ελαχιστοποιητή στο ΣΚΚΛ

Ο Πίνακας 3 δίνει κάποια από τα πολλά παραδείγματα χρήσης του λίγο ως ρηματικού
ελαχιστοποιητή.
Α ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άρα, για σκεφθείτε λίγο! ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙ
ΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να ακουστούν λίγο αλήθειες, κύριε Τζαμτζή,
ύτο στα χέρια του. Θα ζοριστεί λίγο, αλλά θα ζοριστεί γι’ αυ
ύο μήνες και άρα, καταναλώνουν λίγο, αλλά θα δώσει φθηνό ρεύ
το ζήτημα. Το G-20 κλαψούρισε λίγο, αλλά ξέρουμε ότι όλοι χ
αστάσεις. Πιθανόν να υπερέβαλα λίγο αλλά καλύτερα να προλαμβ
προβλήματα –και παρεκτρέπομαι λίγο, αλλά είναι η ουσία- ότι
εις συντελεστές. Τους μειώσατε λίγο, αλλά και πάλι είναι θηρ
ελιστές» αρχίζει και χαλαρώνει λίγο- αλλά αυτή τη φορά το πρ
οκοπίας. Απλώς την καθυστέρησε λίγο. Άλλωστε και οι ίδιες ο
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τζόγου αν κερδίσεις, κερδίζεις λίγο, αν χάσεις, χάνεις πολύ.
ετε -αν θέλετε να με προσέξετε λίγο, αν θέλετε όχι- να τον σ
. Θα πρέπει να το συσχετίσουμε λίγο. Αν δεν υπήρχαν οι ακυρώ
καλώ, κύριε Σκρέκα, περιμένετε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη.
ά πραγμάτων που θα μας βγάλουν λίγο από αυτήν την ύφεση. Ότα
ος έχει καταρριφθεί. Στην αρχή λίγο άντεξε, στη συνέχεια η κ
όλοι και κυρίως να μαζευτούμε λίγο. Αντί να λέμε σε όλους «
ΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Δεν ντρεπόμαστε λίγο! Αντί να κάνετε επίπληξη
ίγο περισσότερο, αν εντείνουμε λίγο αντί να κόβουμε μισθούς,
ONDON» το σκάφος- για να δούμε λίγο από την εγχώρια πιάτσα π
Πίνακας 3 | Παραδείγματα χρήσης του λίγο ως ρηματικού ελαχιστοποιητή στο ΣΚΚΛ

Τα παραπάνω ενισχύουν την υπόθεση του Canakis (2011) για τη χρήση των στοιχείων λίγο-λιγάκι κυρίως ως ρηματικών ελαχιστοποιητών. Η μελέτη σωμάτων κειμένων όπως είναι το ΣΚΚΛ μας καλεί και μας επιτρέπει να ερευνήσουμε στο μέλλον τη
σημασιολογική συνάφεια των ρηματικών εκφράσεων με τις οποίες συνδυάζονται οι
ποσοδείκτες λίγο-λιγάκι σε ένα σώμα κειμένων κοινοβουλευτικού λόγου.

3.3 Οι ποσοδείκτες λίγο-λιγάκι + μόνο/μόλις/παραχωρητική φράση
Στο σώμα κειμένων κοινοβουλευτικού λόγου βρέθηκαν τρία παραδείγματα συνδυασμού του λίγο με το μόλις και τρία παραδείγματα συνδυασμού του με το μόνο.

1. 	ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γεωργιάδη, μάλλον ήσασταν απορροφημένος στο να προβάλλετε αντίρρηση και δεν παρακολουθήσατε ότι στην
ανάπτυξη της πρότασης αναφέρθηκα και στη διαδικασία που τηρήθηκε στη Βουλή
το 2012, όταν ήταν άλλη η διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων και στη
διαδικασία που τηρήθηκε το 2012-2013 και στην προεδρία της προηγούμενης επιτροπής από τον εξ αριστερών σας καθήμενο κ. Τζαβάρα, που ήταν εξαίρετος. Θα
συμφωνήσετε ότι η σοβαρότητα του θέματος, για την οποία δεν εξέφρασε αντίρρηση καμμία Κοινοβουλευτική Ομάδα, επιβάλλει από αυτήν εδώ την Αίθουσα να
αναδυθεί και να αναδειχθεί ακριβώς αυτή η ομοψυχία και η συμφωνία, την οποία
μόλις παρά λίγο διαρρήξατε.
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2. Και εσείς βγείτε και πείτε τι έβαλαν όλα αυτά τα χρόνια όλοι αυτοί οι βαθύπλουτοι, τι έβαλαν οι εφοπλιστές, τι έβαλαν οι βιομήχανοι, τι έβαλαν οι ξένες εταιρείες!
Εκεί πήγαν όλα τα χρέη και δεν φταίει ο μεροκαματιάρης ούτε ακόμα και ο δημόσιος υπάλληλος που τα δώσατε για να τους εξαγοράσετε, με το να παίρνει 1.500
και 2.000 ευρώ το 2014! Αυτοί έριξαν έξω την οικονομία! Αυτό λέτε! Διότι αν δεν
λέτε αυτό, δεν θα καλούσατε αυτούς να πληρώσουν! Διότι το μίσος σας σ’ αυτούς
ξεσπά –και το λέω έτσι- όταν καλείς κάποιον να ζήσει με 400 ευρώ και πας να βγεις
και από πάνω τώρα για τον ελληνικό καπιταλισμό! Λες και δεν δούλευε ο κόσμος
όλα αυτά τα χρόνια! Τι έκανε; Όλοι δούλευαν και δεν μπορούσαν να ζήσουν! Και
μόλις λίγο καλυτέρευσε η ζωή τους –λίγο, σε σχέση με τις εξελίξεις- τώρα τους
κάνετε και κατηγορούμενους!

3. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε Κώδικα Μετανάστευσης. Καλούμαστε τώρα να διαμορφώσουμε μεταναστευτική πολιτική. Τραγική ειρωνεία! Η τραγωδία στη Μυτιλήνη
που κόστισε επτά νεκρούς, λίγο μόλις καιρό με την τραγωδία στο Φαρμακονήσι,
χρωματίζει τραγικά την καθυστερημένη αυτή απόπειρα.

4. 	Αυτό σας το είπε και ο κ. Λαφαζάνης. Από την ίδια τη σύμβαση προκύπτει. Πώς
είναι δυνατό να έχουμε ακόμα μόνο λίγο, 5% της τορπιλακάτου 5 και να χρειάζονται άλλοι εννιά μήνες; Πώς είναι δυνατό να έχουμε μόνο 19% για τους υπόλοιπους και να χρειάζονται είκοσι τέσσερις μήνες για την 6 και τριάντα τέσσερις
μήνες για την 7;

5. ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνο για λίγο, για ένα-δύο λεπτά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ να είστε σύντομη.

6. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Έτσι είναι, αλλά αν θέλετε μπορείτε και
τώρα να τα πείτε για να καταγραφούν, μόνο λίγο σύντομα.
Επίσης, βρέθηκε το παρακάτω παράδειγμα συνδυασμού του λίγο με παραχωρητική
φράση. Το τυπικό σενάριο στην παρακάτω φράση είναι ότι κάποιος μιλά αρκετά
όταν δεν πρόκειται να ξαναπάρει τον λόγο. Καθώς η παραχωρητική φράση συνδυάζεται με μια φράση που αναμένεται να είναι ψευδής αναμένεται ότι η φράση
αν και δεν θα ξαναμιλήσω συνοδεύεται από μια ποσοτική φράση που περιγράφει

Μελέτη της χρήσης των ποσοδεικτών λίγο-λιγάκι | 1209

κατωτερότητα. Αυτό ακριβώς δηλαδή που συμβαίνει στο (7) καθώς το λίγο εκφράζει
κατωτερότητα.

7. Θα τα πω λίγο, αν και δεν θα ξαναμιλήσω. Οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω τον
χρόνο μου, εάν μου επιτρέπει το Προεδρείο [].
Σχετικά με το λιγάκι απουσιάζει σήμερα από το ΣΚΚΛ οποιοδήποτε παράδειγμα χρήσης του με τα στοιχεία μόνο, μόλις και με παραχωρητικές φράσεις.
Συμπερασματικά, η συχνότητα χρήσης των ποσοδεικτών λίγο-λιγάκι στο ΣΚΚΛ είναι μικρότερη από ό,τι στον ΕΘΕΓ. Επιπλέον, ο ποσοδείκτης λίγο απαντάται συχνότερα από τον ποσοδείκτη λιγάκι στο ΣΚΚΛ.
Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων του σώματος κειμένων κοινοβουλευτικού λόγου έδειξε ότι η χρήση του ζεύγους λίγο-λιγάκι ως ρηματικών ελαχιστοποιητών είναι
ευρεία. Επιβεβαιώνεται έτσι η υπόθεση του Canakis (2011) ότι το λίγο είναι ρηματικός
ελαχιστοποιητής.
Σχετικά με την υπόθεση ότι το λίγο εκφράζει κατωτερότητα (Vlachou 2011, Βλάχου
et al. 2014, Corblin & Vlachou 2017), τα δεδομένα του ΣΚΚΛ ενισχύουν αυτή την
υπόθεση. Στη σημερινή του μορφή το ΣΚΚΛ περιέχει παραδείγματα συνδυασμού του
με τα στοιχεία μόνο, μόλις και ένα παράδειγμα με παραχωρητική φράση.
Όσον αφορά το στοιχείο λιγάκι το ΣΚΚΛ δεν έδωσε κανένα παράδειγμα συνδυασμού του με τα στοιχεία μόνο και μόλις και με παραχωρητική φράση. Η απουσία παραδείγματος του λιγάκι με τα μόνο και μόλις είναι αναμενόμενη από την υπόθεση της
ανωτερότητας για το λιγάκι (Vlachou 2011, Βλάχου et al. 2014, Corblin & Vlachou
2017) και μάλιστα την ενισχύει.

4. Μελλοντική έρευνα
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της χρήσης των ποσοδεικτών λίγο-λιγάκι
στο σώμα κειμένων κοινοβουλευτικού λόγου με σκοπό την άντληση πορισμάτων που
σχετίζονται με προηγούμενες έρευνες. Τα πορίσματα της έρευνάς μας μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για τη συγκριτική μελέτη της χρήσης των ελληνικών και μη ποσοδει
κτών σε σώματα κειμένων με σκοπό την άντληση σχετικής γλωσσολογικής πληροφορίας.
Ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα παρουσιάζει η συχνότερη εμφάνιση του ποσοδείκτη λίγο σε σχέση με τον ποσοδείκτη λιγάκι καθώς και η μη ύπαρξη στο σώμα κει-
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μένων κοινοβουλευτικού λόγου παραδειγμάτων συνδυασμού του ποσοδείκτη λιγάκι
με παραχωρητικές φράσεις. Αντικείμενο μελλοντικής μελέτης αποτελεί και το πώς η
συχνότητα χρήσης των ποσοδεικτών λίγο-λιγάκι ποικίλει ανάλογα με το κειμενικό
είδος. Η συγκριτική μελέτη της χρήσης των ποσοδεικτών λίγο-λιγάκι σε σώματα διαφορετικών κειμενικών ειδών μπορεί να δείξει αν τα παραπάνω θέματα σχετίζονται με
συγκεκριμένο είδος λόγου.
Τέλος, προς την κατεύθυνση της υπόθεσης των ρηματικών ελαχιστοποιητών (Canakis 2011) ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα προκαλεί η μελέτη των σημασιολογικών
κατηγοριών των ρημάτων με τα οποία συνδυάζονται οι ποσοδείκτες λίγο-λιγάκι.
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