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Aννα Aναoτααιdδη-Συμεων(,δη,
Aγγελιxη Pdλλη & Δ6απoινα XειλαMαρxoπo{λoυ (εxδ.), Θ6ματα Nεoελληνιxiζ Γgαμματιxηg: To γ6'νog. Aθηνα 2M3: Παταxηg, oελ('δεE 250.
To γ6νog των oνoμdτων ε(,ναι

η

γQαμματιxη xατηγoqiα πoυ 6xει απoτελθαει ηδη απ6 τo παqελθoν αντιxε[μενo ενδιαφ€ρoντoζ εx μ6ρoυζ των
ερευνητιilν τ6oo αε διαγλωοoιx6 επ[-

πεδo (Ιbrahim t973, Shields 1979,
Priestley 1983, Corbett 7991', μεταξti
πoλλιbν dλλωγ) 6oo xαι οτα πλαioια
μελθτηg τηζ Eλληνιxηg (Cοlaclides
19ω, Αpostolou-Panara 1986, Θωμαδdxη 1990, Ralli 2001, Σετdτog 1998
μεταξri dλλων). Tα θ6ματα πoυ απααx6ληoαν χαt απασ1oλoriν τoυζ εQευνητ69 στoν χιbQo αυτ6γ ε[,γαι πoιx[,λα,

xαθoρiξoγται δε σε μεγαλo βαθμ6

απo τoγ τρ6πo τηE πQoσθγγιαηg (oυγ1qoνιxη, διαxqoνιxη θεωqηση, αυστηQd γQαμμ ατιxt;, απιχo ινωνιαxη), αλλd
xαυ απ6 το επιλεγ6μενo θεωgητιx6

xαι μεθoδoλoγιx6 πρ6τυπo (λειτoυργιxη γQαμμiατιπη, γενετιxη θεωq[α,
πQωτoτυπιxt1 αναλυαη, χoιγωνιo-

γλωoαολoγi,α), με τη διατt1πωαη πολλ€g φoqθE αποxλινουαΦγ απ6ψεων.

'

H μελ6τη τoυ γ6νoυζ αποχτa xατa

τα τελευταi,α 1ρdνια ιδια[τερo ενδιαφ6ρoν ατη διεθνη βιβλιογραφiα, 6πω9
πρoιrilπτει απ6 τoν αυξημ6νo αριθμ6
μoγoγQαφιιbν, dφθρων xαι μελετΦγ'

E\ry

s

με παρdλληλη επ[δoαη διαxλαδιxιbγ
πQoσεγγiαεωγ στηγ πqοoπd,θεια να
xαθοgιoτεi, ο ρ6λoζ τoυ γ6νoυg oτο
oriατημα τηg γλιilασαζ χαι η διdδQαoη
τoυ με γQαμματιxd xαι dλλα ουοτηματα: η θννoια τoυ σημαoιoλoγιxoti
γθνoυg (Dahl 2ω0), o q6λog τηE μoQφoλoγiαg στoν xαθoqιαμ6 τoυ γθνουg
(Ralli 2W2), τo γθνog στη γQαμματιxη
χαυ τo γνωoτιx6 αr1ατημα (Unterbeck,
Rissanen, Nevalainen & Saari 2000),
γλιiloαα, γ6νο9 xαι φιiλo (Παυλi,δου
2Oα2).

Στo θ6μα γ6νοE, στην πoλriπλευqη
διαoτααη τoυ, αναφ6ρεται τo βιβλ[o
"Tο Γ6ν05'' σε επιστημoνιxη επιμ6λεια i\γγαg Αναoταoιαδη-Συμεων(,δη,
Αγγελιxηg Ρdλλη & Δθαπoιναg Xειλd,Mαgxoπofλoυ (εxδ6αειg Παταxη).
Στo θqγo αυτ6 η γQαμματιxtγxατηγoqiα τoυ γ6νoυg αντtμετωπiξεται
μ6oα απ6 πoιxiλεg oπτιx6g γων[εg xαι
μεθoδoλoγιxα πq6τυπα πoυ αγταπoxqiνoνται αφεν6E ατιE δυνατ6τητεg
πoυ πQooφ€qει τo [διo τo αγτιχεiμε_
νο, απ6 τη φtiαη του πoλυδιαστατο,
χαι αφετ€ρoυ oι τdoειg τωγ συγγQαφ6ων 6πω6 εxδηλιbνoγται μ6οα απ6
την ειδιxoτητa τουE
τo πQοσωπι_
'{αL
x6 τoυg ατi,γμα.
To βιβλ(o ε[γαι πoλυαυλχεxτιlιo.
Πλην του Πρoλ6γoυ, περιλαμβαγει
επτα μελθτε6 πoυ αντιμετωπiξουγ τo
θθμα απ6 διdφoQεE 6ψει9, με θμφαoη
σε, δ{ο διαατdoειg: στη γQαμμα-
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συστηματιχη διdοταοη (xαθoρ ισμ6E γ6νoυ9 στα oυσιαoτιxa, πotχtλ[α, γ6νoζ χαι xλi,οη, γ6νo9 χαι συμφων(,α, μεταβoλη) xαι στηγ Ψυχoγλωοαιxη διdoταοη (xαταχτηση τoυ
γθνoυg, γQαμματιx6 γ€νog στηγ παQαγωγη τoυ λ6γoυ). Axoλoυθotjγ πεQυληψειg στα Aγγλιxα χαι Πi,ναxαg
τL:lLt|l

6qων.

Στη γqαμ ψατιxt1l oτστηματ tχη διασταση αναφθqoνται oι τ6ooερει9 πQωτεg μελ6τεg. H πριilτη "Συγ1goνυxt'E
xαι δια1qoνιx€g ταoειg ατo γ6νoE τηs
Eλληνιxηζ (μια Θεωqητιxη πρ6ταoη)"
των A. Αγαoτααιαδη-Συμεωνiδη & Δ.
Xειλd-Mαqxoπotiλoυ απoτελεi, oιογεi
ειααγωγη oτo 6λo θ6μα, πQoσανατoλ[ξoνταg τoγ αγαγνιilατη στηγ πQoβληματιxη τoυ 1ιilqoυ χαt πQoσπαθιilγταζ γα εQμηνεtioει τιE συγχqoνιx6g
χαι διαxρoνιxεg τdαειg "απ6δoαη9
xαι λειτoυργiαg τoυ γ6νoυE".
oι oυγγραφεig τηg μελθτηζ απoτελotiν xαταξιωμ6νεg εqευνητριεg στoγ
χωQo τηg θεωρiαg τηg γλιilooαg, με
ιδιαiτεqα σημαντιχη πρoαφoqd oτη
μελ6τη τηg Eλληντxi1g αε διαφ6QoυE
τoμε[g. Η x. Αγαoταoιαδη-Συμεωνiδη
εi,ναι γνωοτη για τηγ πQoσφoQα τηζ
oτη μελ€τη τηζ μoρφoλoγiαg τηg N6αE
Eλληνιxηg, xυqlωg με τη αυατηματιxη
oυλλoγη xαι αγdλυoη νεoλoγιoμιilν,
παqαγιilγων χαι δανεiων. H x. Xειλd,Mαqxoπofλoυ, με βαθιd γνιiloη τηg
EλληνιxηE στην ιoτoqιxη τηg διdαταoη, διαxqlνεται για την oυοιαo1ιxη
αυμβoλη τηζ σε θθματα πoυ απτoγται

τoυ xιilqoυ τηE otiνταξηE, σε συγχQo-

νιx6 xαι δια1qoνιx6 επ[,πεδo.
Στ61og τηE μελ6τηE αυτηg ε(,ναι η
συστηματιxη εξ6ταση των τdoεων πoυ
διαγρdφoγται αφεν6E μεγ ωE πQoE
την απ6δoση τoυ γ6νoυg οτα oν6ματα
τηE N6αE Eλληνιxηζ'LαL αφετ6qoυ ωg
πQoE τη μεταβoλη τoυ γQαμματυxo(l
γ6νoυ9 τωγ oγoμdτωγ. Aφετηqiα τηg
ανdλυoηg ε[,ναι ot μαQτυQoυμενεE
πoιxιλ(,εElεγαλλαxτtxoi τιiπoι 1 διαφ6ρων χατηγoQιιilν πoυ δηλιbνουν,
οιiμφωνα με τιE διαπυοτιbσεtζ τoυE,
τη δυναμιxη μιαζ xατηγoρi,αg πoυ
εξαxoλoυθεi να χαQαχτηQIξει τo 6νoμα, υπoδηλιilνoνταg παqdλληλα διεqγααiεg μεταβoληE.
H αγαλυoη oτηqi,ξεται xυρi,ωζ στηγ
θγγoια τηζ πQωτoτυπιxηg αντιπQoσωπευτιx6τηταE τωγ oγoματιxΦν xλιτιxιilν τtiπωγ ανd, γ6νog. Tα 1αqαxτηQιοτιxα πoυ οq[,ξoυγ την 6ννoια τηg
πQωτoτυπιx6τηταg ε(,ναι δrio ειδωγ:
μoqφoλoγ υxα (παρoυoiα τεQματιxιilν
oυμφιilνων η φωνη6ντων πoυ εχπQoαωπotiν μια xλιτιxη τdξη) χαι σημααιoλoγιxα (tt 6μψυxo]). Παqαλληλα
αξιoλογεiται η oημαα(,α πoυ 61ει η
χaηση τηg 6ννoιαζ τηζ JτQωτoτυπιx6τηταζ στην εqμηνε(,α τoυ γ6νoυg (oτην
xαταxτηoη τηE μητριxηg, στην εxμdθηοη μιαζ ξ6γηg γλιbαoαg, στην εγσωματωoη δαγεiων, ατη δημιoυgγiα νεoλoγιoμιbν).
Bαoιxα oημεi,α τηg ανdλυοηg εi,ναι
η επιαημανση εν69 "}tεντqιxor}, oμoιoγενoιig" oνoματιxoιil oυoτηματog

1. Αναφ6ρoμαι σε πεqυπτιilοευg (οελ. 16-19) 6πoυ η εναλλαγη τoυ γ6νoυg ουνδυαξεται
(α) με oημαοιoλογιxη διαφορoπolηοη (η μαντqα vS. Τo μαντρ(,, o πεqifuλoζ vS. τo πε-

qιβ6λι), (β) με την απαλοιφη oυoιαοτιxotj η υπερΦνυμου (o αx6πελog vS. η Σx6πελog)' (y) με ιστoQιχ6g εξελiξευζ (η γατα vS. to yατi, o x6ταυφαE vS. τo xoτoιjφι) x}"π.
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πQωτoτυπιχων αQσεγtχων, θηλυxιilν

xαι oυδετ6qων πQoζ τα oπoi,α 6λxoνται διdφορα oν6ματα απ6 περιoo6-

τεQo πεQtφεQειαxdg oμαδεg, χαι η
εμπειριxη τηζ τεχμηρ[,ωoη με την παραθεoη συγχεχQιμ6νων παραδειγμdτωγ, πoλf xαλd επιλεγμ6νων, απ6
διdφogεE xατηγoqi,εg. Tα μoqφoλoγιxa xαυ oημαoιoλoγιxd xριτηρια πQωτoτυπιx6τηταE εφαqμ6ξoνται επioηg
επιτυ1ιilg στην εξθταoη των δια1Qoνιxιilν μεταβoλιiw. Mθοα απo την εξθταση διαπιοτιilνονται δtio τdαειg: η
τdαη πQoζ oυδ€τεgη δηλωαη τoυ γ6γoυE (οτα [-6μψυ1α]) xαι η τdοη διαχQισηE τoυ φυσιxotj γ6νoυ9 (ατα [+
ανθgιbπινα]), ενιil παqαλληλα επιαημα(,νεται 6τι παq6μoιεζ απλoπoιητιx6g διεqγαο(,εE στo oνoματιxo oιioτημα εi,ναι γνωατ69 χαι απo dλλεg
γλΦoαεg (Φγλιxη xαι Γαλλιχη).
Mε βαoη τα δεδομ6να τηg πoλf τεxμηqιωμθνηg ανdλυσηζ χαταληγoυν oυ
συγγQαφεig oτo ουμπ6ρααμα 6τι oτo
πQωτoτυπυxo otiατημα, τo γθνog ε[,γαι
πqoβλεπτ6 oτη N6α Eλληνιxη με βdoη

(i) τoν oημαoιoλογιx6 xαν6να πoυ

αφoρd τη συμφων[,α γραμματιxoti xαι

φυαιxoιi γ6νoυ9 για τα [+ ανθριilπινα]
xαι (ii) μoqφολογιxotig xαι "ησσoνεg''

αημααιoλoγιxotig για τα [t 6μΨυxα]
oυσιαστιxd. Παρd τιg αλλαγ6g xατd
την ιστoQιxη πoρεiα τηζ γλιilααα6 xαι
τογ δαγειομ6 υπoστηQi,ξεται, σε, τελευταi,α αγαλυαη, 6τι το αtiατημα του
γθνου5 ατη Nθα Eλληγιxη θεωρε[ται
αταθεq6, με διαφαινdμενεg τdoειE αλλαγιig 6ooν αφoqd τoυζ xαν6νεg απdδooηE τoυ γιtνoυE χαι τoν g6λo τηg
xaθε τιμηE.
H ανωτ6ρω μελfτη, πqιυτ6τwtηtl|JL

τεχμηQιωμθνη απ6 θεωφητιxtiE σχo-

πιαg, απoτελεi σημαντιχη αυμβoλη
οτη διεqεfνηoη του γ6νoυE για τoυζ

εξηE λ6γουg: (i) επιοημα[νoνται δrio
βαoιxd oυoτηματα, τo xεντqιx6 oτo

oπolo περιλαμβανoνται ot πQωτoτυπυxtg ταξειg, χαι τo πεQιφεQευαxo,
xαι xαθoqiξoνται oι μεταξri τoυg o16_
σειζ, διαxριoη η oπoiα δεγ απαντd,,
6αo γνωQiξω, oτη βιβλιoγραφ(,α, (ii)
εqμηνειioνταt με τq6πo μεθoδιx6 oι
απoxλ i,αε ιζlπQoβληματ ιx6g πεqιπτιilαειg η oι διαxυμdνoειg ωE πQoζ τo γ6νoζ χαι (iii) xαθoqiξoνται η αλληλεξdρτηoη γ6νoυg xαι x}''ιτυxfig τaξη5,
αλλd χαt η αλληλεπ(,δgαoη μoaφηE
χαι σημααiαg.

Η

δεriτερη μελ6τη oε αυτη τηγ χα-

εiγαι τηζ A. Pαλλη "o χαθoqιoμ6g τoυ γQαμματιxoιi γθνoυg ατα
oυσιαστtxα τηg N6αE EλληνιxηE". H
x. Pdλλη ε(,γαι γλωoooλ6γoE διεθνιilg
γνωατη στoν χωQo τηg θειυqiαg τηg
γενετιxηg μορφoλoγiαζ, με αημαντιxη
oυμβολη oτη διερεtiνηoη τηζ μoQφoλoγi,αg του oν6ματoE χαι τoυ qηματoE τηE N6αg EλληνιxηS, σε συγχQoγιxo xαυ δια1qoνιxo επtπεδo αλλα xαι
oε επ(,πεδo διαλθxτων. Στ61oζ τηE μελ6τηg, 6πωE φα[νεται xαι απ6 τoν τ[τλo, εi,ναι η εξ6τααη τoυ τρ6πoυ με τoν
oποlo xαθoρlξεται τo γQαμματιxo γ('γoζ στα oυσυαστιxaτηg N6αg Eλληγι_
xηζ. Mε βdαη τo π96τυπo τηζ Γεγετιxηg ΓqαμματιxηE υπoστηQi,ζεται oτι
το γθνoE απoτελε[ λεξιπ6 χαQαχτηQι_
στLtho πoυ συμΙLyτftxs., στ0γ σχηματιτηγoρ(,α

σμd των λfξεων, αλλd

''r'σ'L

στη συμ-

φων[α, σε συντα1{τιx6 επ{,πεδo.

H εργαα(α 1ωgi,ξεται σε τρειg εν6_
τητεζ. Στην πριilτη τiθεγται εQωτηματα σε αγθoη με τη φιioη ?αι τηγ πQαγμdτωαη τoυ γfνoυE πoυ απαo1oλοιiν
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γεγιχωζ τη βιβλιoγQαφια: πιbg ο φυoιx6g oμιλητηE γνωqi,ξει τo γθνoE
εν6E συγχεχQιμθνoυ oυσιαστιxoυ, αν
εi,γαι τo γ6νog xατηγoqiα xλ[oηg, αν
παq61ει μια ταξιν6μηoη των ουσιαστυxrhν, αν εiναι ειixoλog o εντoπι,σμ6E τoυ. Πg6χειται για εQωτηματα
πoυ δiνoυγ τo οτ[γμα τηg εξ6τααηg,
πQoσανατoλ[ξονταE τoν αναγνιiloτη
στoγ πρoβληματιαμ6 πoυ θα αxoλoυθηαει. Στη δειiτερη εν6τητα εξεταξoνται θ6ματα πoυ θxoυν o16oη με τoγ
τq6πo πoυ xαθoq[ξεται τo γ6νo9 oτα
oυσιαστιxd αλλd χαι με τη α1θοη πoυ
εμφανi,ξεt με τoυE διαφ6qoυg τoμεig
τηg γλωooιxt|ζ ανdλυoηE: γ6νog xαι
oημαοιoλoγiα, γ6νog χαt φωγoλoγ[α,
γθνog xαι μoqφολoγi,α. Στην τqi,τη
εν6τητα διεqευνdται η αναπαqdσταση
τoυ γ6νoυζ, με αναφoqα ατιg γενιx6g
xατευθtiνσεtE μιαE πqoα6γγισηζ τηE
γενετιxηg μoqφoλoγiαζ 6πωE διατυπιilθηxε απ6 τιg Di Sciullo (1996) xαι
Ralli (1999a,1999b).
'Eπειτα απ6 otiντoμη αναφoqα oτιg
βααιx6g αQχ6E τoυ θεωqητιxoti πλαιoioυ επυ1ειqε(,ται η ερμηνεiα τoυ χαθoqιoμoti χαι τηE απ6δοοη9 τoυ γ6γoυE oτα Eλληνιxd χαt υπoστηρiξoνται τα εξηg: (i) Eνιb o ρ6λog τηE σημααιoλoγi,αg εiναι xαθoριoτιx6g oτoν
πqooδιoqιαμd συγχεχQιμ6νων τιμιbν
γ6νoυ9, η-απ6δoαη τoυ εξαρτdται χυQIωE απ6 τιg μoqφoλoγιx6g πληqoφoQiεζ, (ii) τo γ6νo9 απoτελε(, εγγενη
ιδι6τητα των oνoματιxων θεμd1ων
χαι τωγ παQαγωγιxιilγ επιθημdτων,
(iii) τα λημματα τoυ λεξιxoti xατατd,oσoνται oε δt}o xατηγoqiεζlτtπoυE: σε
αυτα που διαxqiνoνται απ6 6να 1αQαχτηQιστιxo γ6νoυ9 πληqωg πQoσδιoqιoμθνo (o xηπog, η πq6oδo5) xαι

oε αυτd πoυ φ6qoυν 6να χαQαχτηQι-

oτιxo υπoπQoσδιoqιαμ6νo \o/n
υπoυρy65). To τελευτα[,o αποxτα την
τLμη τoυ μ6αω xαγ6νωγ πgοoδιοριoμoti χαQαχτηQ ιoτ ιxιirν.

To αgθqo oυμπληqιilνεται με παQdQτημα oτo oπoio αναφ6Qoνται oι
x}τιτιx(.g τdξειg χαι oι συντoμoγQαφiεg των 6ρων.

Η

μελ6τη αυτη, ιδια[,τεqα σημαγτιoxι μ6νo oτo θ€μα τoυ πQoσδιoριoμot|t τoυ γ6νoυE στη N6α Eλληνιxη,
αλλd χαι σε xαθαqd θεωρητιx6 επiπεδo, παρ61ει 6να πq6τυπο ανdλυαηE
πoυ χαQαxτηQ[,ξεται απ6 συστηματtx6τητα χαι oιχoνoμiα, πεqιγqαφιxη
επdqxεια xαι μεγdλo βαΘμ6 πρoβλειpιμ6τηταg, παρα τιE τυ16ν διαφων(,εg
μεταξtl εxεiγων, xυqi,ωg, πoυ αντιτ(,θενται στα φoqμαλιoτιxd, πq6τυπα πεQιγQαφηζ. Ιδιαi,τεqα σημαγτιxη θεωqofμε τη διαπ(,στωση 6τι τo γ6νog
oυμμετ61ει 61ι μ6νο ατιg διαδιxαolεg
σχηματtσμoti των λ6ξεων αλλd χαι σε
αυνταxτιx6g διαδιxααiεg, απoψη η
oπoiα επιχQατεi μεταξιi τωγ γενετιoτιilγ γλωoooλ6γων (Alexiadou &
Stawou 20ω, Alexiadοu & Anagnostopοulοu ΖooΖ, Anagnοstopοulou 2003:
xtγ

204).

H τq[,τη xατa oειqd μελ6τη ε(,ναι τηg
Αγααταο(,αg Χqιατoφiδου " Γ6νoE xαι
xλioη στηγ Eλληνιxη: μια φυoιxη πQoα6γγιoη''. H :rl,. Xqιoτοφiδου εiγαι
γλωοooλ6γoE γνωoτη για τιζ μελ6τε9
τηE στoγ χωQo τηE φυσι}ιηg μoqφoλoγiαE, αλλd χαι με σημαπtχ6 6qγo στηγ

ψυxoγλωoooλoγlα με 6μφαoη στην χατaxτηαη τηg γλωooαg. Στ6xog τoυ dρ-

θqoυ ε1ναι τo γ6νo9 χαι η xλiαη, ατο
πλαi,oιo τoυ πQoτriπoυ τηE φυoιxηg

μoρφoλoγiαζ (Natural Moφhology)
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6πω9 tγει διαμoρφωθε[ απ6 τoυE

Wurzel (1984) xαι Dressler (1987).
Αφετηqi,α τηg μελ6τηg εiναι δtiο βα-

oιxa θεωqητιxd εqωτηματα: (i) τιατα

π6οo σε μια γλιbooα υπαρxει αγτιστoιx(,α μεταξιi τωγ διαφ69ων oνoματιxιilν

xλiαεαlγ χαι τoυ γθνoυg xαι (ii) αν
υπdρ1ει, "πoια ε(,ναι η xαθoρiξoυoα
χαι πoια η παθoριξομ6νη πατηγog[,α".
Eφαqμ6ξoνταE συγχεχQιμ6να xριττi8ια 6πω9 θxουν εφαQμoστε(, ατoυg
Dressler (1987), Wurzel (1984), αλλd
xαι Beard (1998), βdαει τωγ oπoiων
επιλ6γoνται τα παQαγωγιx6τεqα xλιτιxα παραδεiγματα η χ. Xqιατoφlδoυ
υπooτηρ(,ξει 6τυ η απdντηση, ωζ πQoE
το πριilτo ερωτημα, εiναι θετιxη, γεγον6g πoυ ιf1ει ωg oυν6πεια, σε o16οη
με τα ελληνιxd δεδoμθνα, τη δυνατ6τητα να αναλι]σoυμε τo ελληνιxo x}νυτιxo οιiατημα βααει τoυ γθνουE2.
H απdγτηση στo δεriτεqo εqιilτημα,
αν δηλαδη xαι xατα πooo xαθoqiξει
τo γιθνog την xλi,αη, oτηQ[ξεται στην
εφαQμoγη τηE επιχειQηματoλoγlαg
τηζ φυσυχηζ μoQφoλoγiαg. Συγxεxqιμθνα γiνεται αναφoqα αε δrjo ειδΦγ
επι1ειρηματα: τα εoωτεqιxα "πoυ
αφoqoriν θεωgητιx α xαι ενδoγλωooιxα επυxευqηματα γQαμματ ιxηg ανdλυ-

σηE'' (αελ. 116) 6πω9 o δανειαμ6g, oι
νεoλoγιομol xλπ. χαι τα εξωτεqιxα
στα oπolα εγτdoσoνται η γλωoαιxη
xαταxτηoη, η αναλυαη λαθΦγ xλπ. H
Xgιοτoφiδoυ, oτηqιξ6μενη, tlυ'|".
Qiωζ, στη συμJτεqιφoqd των δαγεiωγ
χαι των νεoλoγιoμιilν οxετιxd με την
απ6δooη του γ6νoυζ, με παqdλληλη
6μωζ αναφοgα στη "συμμ6qφωoη''

πoυ αoxoliν πoιxiλoι

παgαγoντεg
(oημαοιoλoγιxoi, συστηματιxoi, φωνoλoγιxo[)3 xαι λιγ6τεqo ατα δεδoμ6να τηζ γλωoαιxηg xατaxτησηE χαταληγει στo συμπθqαoμα 6τι τo γ6νοg
ε(ναι αυτ6 πoυ θ1ει πQoτεQαι6τητα αε
ο16οη με τηγ xλ(,αη, πqoοδιoqlξονταg
την xατd xriqιo λ6γο.
Η μελ6τη με πολti μεθoδιxη εφαQμoγη των αqxιbγ τηζ φυαιxηg μoQφoαq(,οτη τεxμηqi,ωαη ωζ
λoγlαg
πQoE τα 'l"αL
εμπειQιxα δεδoμθνα πρooφθQει μtα γ6α oπτιxt1oτo θ6μα τηg ογ(,oηE γ6νoυE _ xλ[oηg, δlνoνταg 6γαυσμα για περαιτθρω πqοβληματιαμ6.
Θεωqιil ιδιαLτεqα θετιxη την "επιφυ}ναxτιxoτητα" τηζ 14. Xριoτoφiδoυ ωg
πQoζ "τo απ6λυτo των συμπεQασματωγ" τηζ, γεγoν6g που oυγιατd χαQαχτηQιστtx6 επιoτημoνιxηg ωqιμ6τηταE χαι νηφαλυ6τηταE.

2. Γτα γα χQησιμoπoιηoω τα λ6για τηζ (οελ. 114) "...η απαντηοη μαζ στo θεμελιιbδεg
εqιilτημα ε(,γαι 6τι oτo πλαiοιo μυαζ φυσtxηg γλωοοoλoγιxηg ανdλυoηg δε16μαoτε

πωg υπdρ1ει ιxανη μoνοoημαγτη αντυστoι1(α μεταξti γ6νoυg xαι x}"Loηζ στo xχυτυx6
οriοτημα τηg Eλληνυxηg... Αυτη η δυαπ[,oτωση μαζ επιτρ6πει, αλλα δεν μαg υπoδειxν'ιjειγα αγαλtοoυμε το ελληνιx6 xχττιx6 oιiατημα βαoει τoυ γ6νoυg τoυ".
3. Παoαθ6τω μεριxα απ6 τα παραδε(,γματd τηg _ περιπτιbοευg δανε(,ωγ _ στα oπolα το
γ6νο9 xαθoρiξεται με βαoη τo υπεqΦγυμo (τo β6xτqα (αυτox(,νητo/ τo oπελ) η απ6

τηγ παρoυoiα 1αραxτηQtστtχoιi ληxτιxoιi φωνηεvτoζ: τo μπdoo (ιταλ. iΙ basso)' τo
μπλ6xo (ιταλ. iΙ bΙocco). Θα πρ6πει, εν τoιjτoιζ, να oημειωθεi 6τι oε oqιoμ6νεg πεQιπτιiloειg τo θ6μα πεqιπλ6xεταU, o δε πρoοδιoριομ69 τoυ επιδqΦντog παqαγoντα δεγ
εlγαι παγτα σαφηζ (Aναοταοιαδη-Συμεων[δη |994: 188- 196, Bαoμαν6λη 2Φ1^: 72).
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Στην χατηγoQ(,α τηE γqαμματιxηg
ανdλυοηg τoυ γ6νoυ9 ανηxει, τθλog, η
τ6ταQτη μελ6τη με θ6μα "Γ€νog xαι
oυμφωνiα στη N6α Eλλη\ΙL}'{,(|'' τηg Δθσπoιναζ Xειλd- Mαρxoπoιiλoυ. Στ6χoE τηζ μελ6τηE εiγαι μια πριilτη πQoα6γγιoη των 6ρων τηζ αυμφωνi,αζ ωE
πQοζ το γ6νo9 μεταξti oυοιαοτιxoli
χαt τωγ πqoοδιοριαμιilν τoυ με 6μφαση (i) στην πεQιγQαφη των αυντελεoτιilν (ελεγπτων, oτ61ων χαι δειxτιilγ)
τηζ συμφωνiαE xαι (ii) στoν πqoοδιoριoμ6 των 6qων πoυ qυΘμiξoυν τη
λειτoυgγiα τηζ oυμφωνi,αg βdoει αυγxεxqιμ6νων xριτηqi,ων (μoqφooυνταxτιxfiζ χαι οημααυoλoγ ιxηg υφηζ).
Eπι1ειqε(,ται, xατ' αQχηγ, η εξ6τααη
των δoμιilγ, τωγ oτo1ων xαι των δειxτιilγ τηζ συμφωνiαg, με τηγ εφαQμoγη xqιτηqi,ων πoυ 6xoυν πqoxιiψει
απ6 διαγλωoαιxotig ελ6γ1oυg χαι
€1oυν o16oη με τηγ αaχη τηζ tεQαQχ(,αζ (agreement hierarchy) xαθιilζ xαι
με τιζ τυπoλoγιx6g 6ννoιεE τoυ μαQxαqιαμ6νου (markedness) χαι τoυ [+
θμιpυ1oυ] (animacY). Mε βdoη τη συγ1ρoνιxη ανd,λυαη των δεδoμ6νων
υπoστηQ[,ξεται 6τι oτo πλαiαιo συμφωνiαg με ελεγxτη το 6νoμα xαι ατ6χoυζ 6λα τα xλιτα μ6ρη τoυ λ6γου τηζ
N6αg Eλληνιxηζ, oι δεixτεg συμφων(,αg δεν αxoλoυθotiν την πoλυμoρφiα
τωγ xλιτιxιilγ τdξεων τoυ oν6ματoζ
αλλα εμφαν(,ξoυν €γα oιχoνoμιxdτεqo
otiοτημα. H διαπiοτωαη αυτη ε(,ναι
πoλf ενδιαφ6qoυσα δι6τι ανταπoψρi,γεται στη γενtx6τερη τd,oη πoυ επι-

xρατεi, oτιg xλιτ6g γλιbooεg.

Ιδια[,τεqo ενδιαφ6qoν παQoυαιαξει
εξ6ταοη
των ασυμμετQιιilν xαυ τωγ
η
πεQιoQισμιbν oτη oυμφιυν(,α τoυ γ6γoυζ πoυ θ1oυν α16oη (α) με τη θ6αη

των ατ6xων (μ6οα _ θξω απ6 την oΦ
πoυ πεQυ€xει τo 6νoμα-ελεγxτη) xαι
(β) με τη σημασιoλoγιxη α16oη που
61oυν oι ατo1oι αυτoi μαξi τoυ. YποατηQ[ξεται 6τι oι ασυμμετqiεg υπαxofoυν στηγ αaχη τηE tεQαQ1i,αg τηg
αυμφωνi,αg υπ6 την 6ννoια

6τι μ6oα

ατα 6ρια τηg oΦ η συμφωνi,α εiγαι
υπoχQεωτιx'fi (*αυτη η ευτυ1ιαμ6νη
xoq('ται) ενιil 6ξω απ6 αυτd η συμφων[α μπoqεl γα ε(,ναι γQαμματιxη η αημαoιoλoγιx'fi (ε(δεζ τo xoq(,ται; ναι
τo/την ε('δα).

Στo τελευτα1o μ6Qοζ τηg μελ6τηg
πεqιλαμβdνoνται oριομ6νεζ πQo}ιαταqxτιx6ζ παQατηqηoειg για τo φαιν6μενo τηζ συμφων(,αg oε πρoγεν6στεQεζ φdαειg τηg Eλληνιxηg, με σχo-

π6 γα διαφωτ[,ooυν πεQιoo6τεqo τo
φαιν6μενo σε συγχQoνιxo επ(,πεδo.
Aπ6 την εξθταoη αυτη πιστoπotε[,ται
η oταδιαxη εξ6λιξη τηg oυμφωνlαg
απ6 αδιαφαγη (λ6γω μοqφoλoγlαg)
στην Aq1α[α Eλληνιxη αε διαφαν6στεQη oτη Nθα Eλληνιxη, 6πoυ oι σημασιoσυνταxττxtg αυνθηxεs τo επιτg6πoυν, xαι επιβεβαιιilνεταυ η ιo1rig
τηE ιεQαQχιαζ με τtE δυαφoqοπoιησειζ τηζ oυμφωνiαζ σε θ6oη χατηγoρoιiμενoυ.

H αγωτ6qω μελ6τη, πqωτ6τυπη ωζ
πQoE τη otiλληΨη τηζ, 6ρ1εται γα θ6-

σεt σε ν6α βαοη 6να θ6μα πoυ πoλιi
λ(,γο ε[xε απαoxoληοει την παqαδooιαxη γQαμματιxη. Πq6xειται γtα μtα
μεθoδυxη χαι τεχμηqιωμ6νη ανdλυoη
τηg διαδιxαo[αg τηE συμφων[,αg, πoλιi
xαλα θεμελιωμ6νη oε θεωρητιx6 επ[πεδo πoυ oδηγεi oε εtioτoxεg επισημdναειg ωζ πQoE τη λειτoυργ(,α τoυ

φαινομ6νoυ σε συγχQoνιx6 επiπεδo
(π1. διαxQιση μεταξri "εσωτεριxiζ''
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"εξωτεριxΛS" oυμφωνiαζ)4. H

αναφoqd τηζ:,{. Xειλd-Mαρxoπotiλoυ
σε πQoγεν6oτεqεg φdαειg, χιbQo στoν
οπolo xινεiται με ιδια[,τερη ανεoη,t{αL
ot επισημdνοειg τηζ ωE πQoE την εξ€λιξη τηζ oυμφων(,αζ απoτελot}ν μια
σημαγτιχη αυμβολη oτην πqoo6γγιαη
τoυ φαυνομ6νου.
Στη γνωo τιxt1 xαι ψυ1ογλωoαoλoγ ιxη διdαταση τoυ γ6νoυ9 αναφ6qoνται
oι 0λλεg τQειE μελ6τεE τoυ τoμου.
ΠQΦτη απo τo πεδio αυτ6 εiγαι "Η χατdxτηoη του γθνoυζ στην Eλληνιxη ωg
δεriτεqη γλιiloαα" τηζ Ιdνθηg-Mαglαg
Toιμπλη. Η x. Toιμπλη ε(,ναι γλωoooλ6γo9 διεθνιbg γνωoτη στoν xιbqο τηg

γενετιxηg oriνταξηg αλλd χαι για τη
σημαγτιχη oυμβoλη τηζ σε θ6ματα ψυ1oγλωoαoλoγi,αg oπωg η xατdxτηοη
τηg πριilτηζ χαυ δεt3τεqηglξ6νηg γλιilασαE στα oπolα δ(,νει τo θεωqητιx6 τηg

oτ[γμα. Στ61o9 τoυ αqθqoυ ε(,ναι η πεQιγQαφη xαι αγdλυση τηζ μoQφoσυ-

νταxτιxtγζ χατηγoQ[αζ τoυ γθνoυζ σε

πQoχωQημθνo oταδιo xατaxτηoηζ τηζ
EλληνιxηE ωζ δεriτερηg γλιiloααg απ6

oιχoνoμιxo(sg μετανdοτεζ τηE Γεωργ[αE με βdαη, xυglωg, τιg θεωqητνιι(,g

Mινιμαλιατιxoιj Πqoγρdμματoζ(Chοmsky 1995).
Eπι1ειqεLται, xατ' αQχηγ, πqooδιoqιομ6g τoυ θεωqητιxοιi πλαιoioυ oτo

αQχθE τoυ

oπo[,o xινε(,ται με αναφoqd ατιg διατυ-

πωθεiοεg αq16g/απoψειE ωζ πQoζ τη
λειτoυqγiα χαι τoν χαQαχτηgιoμ6 τoυ

γ6νoυg5. Παqdλληλα εξετdξoνται oυ_

νoπτιxα, ατο πλα(,σιo τoυ Mινιμαλιοτιxoι} Πqoγqdμματos, αγαλιioειζ πoυ
οτηρiξoνται στη θειilρηoη τoυ γθνoυg
ωζ μoQφoσυνταχτιxof χαQαχτηQιστιxοti xαι επιoημαiνεται η διττη πρoο6γγιση τωγ δoμΦν αυμφων(,αg: απoτ6λεσμα φωνoλoγιxηg επιλoγηg oτoι1εi,ων
η πqoΤ6ν αυνταxτιxηg παqαγωγηE.
Στηqιξoμεγη στιE αQχθE του Mινυμαλιoτιxοti Πgoγqdμματoζ υπoατηρi,ξει 6τι
το γθνog στην Eλληνιxη εi,γαι εγγεν6g
oτoι1ε[,o τoυ oυσιαoτιxoι}, ξε1ωqιoτ6
6μωE ωE πQoE τo στoιχεio τηg εQμηνευoιμ6τηταζ ([+ εQμηνεtioιμo]), αγτιθ6τωg πQoζ τα αλλα φ-χαQαχτηQιστιxd, δηλαδη πq6oωπo χαι αριθμ6, τα
oπolα ε(,γαι [+ ερμηνεtlαιμα] χαι, τηγ
πτιbαη

[-

εqμηνεtioιμo].

ΑxoλoυθεL otiντoμη xριτιxη επιαx6πηoη τηE βιβλιoγqαφiαg oγετυxa

4. Η x. Xειλα-MαψoπoΦλoυ δεν αναφ6ρεται στη oυμφωνiα 6πω9 χQησιμoπoιεiται οτο

γενετιx6 πρ6τυπo oπου η θννoια θ1ει πρωταQχιχη oημααiα, νooriμενη ωζ χαQαχτηQιστιx6 τηq Κλi,oηg (Ιnflection), xεφαλη τηζ ΦQαoηg Kλ[οηg (tnflectional Ρhrase) μαξ[ με τoν
Xρ6νο (Γense) oε αναλιiοεLζ πoυ οτηρlξovταυ στo Πρ6τιlπo τηg Κυβ6ρvησηζ xαι AναφoQιxηζ Δλoμευoηg(Government and Binding, Chomsky 1981) η λειτoυργιxτi xατηγορ[α
(Fuctiοnal Category) oτo Mινιμαλιατιιι6 Πρ6γqαμμα (Minimalist Prοgram, Chomsky
1995). Για τη oυμφαwiα στη γενετιxτi θεωρ[α βλ. Toιμπλη, |68-177, oε αυτ6γ τον τ6μο.

5. Γiνεταt αναφoQd oτoγ διττ6 χαQαχτηQιoμ6 του otiμφωνα με τηγ τυπoλoγiα των
γλιυooΦν. Συμεxριμ6γα, τo γθνog εμφαν[ζεται (υζ "λεξιx6" χαQαχτηQιoτtxf πoυ πεqιoρiξεται σε oQtσμdνoυE τιiπoυg αγτωγυμιιilγ xαι oυσιαστιχΦν (π1. he, she aτην
eγγλιxη) η ωg μoQφoλογιx6 χαQαχτηQιατυx6 πoυ xωδιxoποιε(, oγtαευE αυμφων[α5.
Θα πρ6πεt γα σημειωθεi 6τι δεγ αναφ6ρεται στηγ απoψη xατa την oπolα τo γ6νo9
μπoQε[ γα θεωQηθε(, λειτουgΥnιrtxατηγogi,α ατη δυευQυμθγη oΦ (Picallo 199l),
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τoυ γ6νoυE στη δεf'dατα\lτηση
τεQη γλιboοα, με αναφoQα, χυQιωζ,
με την

στηγ επιχQατotioα θεωQητtχη απoψη

otiμφωνα με τηγ oπoια σημαγτtχ6g εiγαι o q6λog τηE φωγoλoγlαg χαι τηE

υπoσυνεi,δητηg χQησηζ "φωνoλoγιxιirν xαγ6νωγ στηγ επιλoγη τωγ σωατιilγ oτoι1ε[ων τηE OΦ πoυ δηλιilνoυγ α1θoη αυμφωνiαg" (αελ. l73).
Mε αφετηQια βαοιxα θ6ματα πoυ
δημιoυqγoriνται απ6 την ανωτ6qω
πρoo6γγιση χαι οτηqιξ6μενη στη συ-

στηματιχη ανdλυoη των εμπειριxιilν

δεδoμ6νων τηζ, με παρdλληλη εφαQμoγη των αQχιilν τηg θεωqiαg, χαταληγει στo συμπθραoμα 6τι η διαδιxααiα παqαγωγηg oυμφων[,αg γ6νoυg
πoυ ια1tiει για τoγ φυσιx6 oμιλητη
μπoqεl να υιoθετηθε(, xαι γι,α τoγ oμιλητη τηζ Γ2 - παqd τtE μαQτυρotiμενεE απoχλioειg. Eπi πλ6oν υπooτηqi,-

ξει 6τι τo oυδ6τεQo απoτελε(, τον μη
χαQαχτηqιoμ6νo τιiπo, γεγoν6g πoυ
απoδiδεται στη μεγαλtiτεgη oυ1ν6τητd τoυ οε o1θαη με τoυζ dλλoυg oε

oυγδυαoμ6 με την 6λλειιpη τoυ χαQαχτηQtσμoti τoυ ωζ πQoE τo χαQαχτη-

qιατιx6 [+ 6μψυxo].
tδιαi,τεqo ενδιαφ6ρoν παρoυαιαξoυν, τ6λoE, θεωqητιx6g επιαημαναειg
ογετιxa με τη διαxqιoη μoQφoφωνoλoγιxori χ,αι αφηqημ6νoυ λεξιπori6
πoυ αξiξει να απαoxoληοoυν την

€qευνα,

απoτελιilνταE 6ναυoμα γυα

πεgαιτ69ω πεtQαμ ατιxt g εφαqμoγ6g.

Η

μελ6τη απoτελεi oυαιαατιxη

oυμβoλη 61ι μ6νo γtα τιζ παρατηρησειζ χαι τα συμπεqdαματα o1ετιxd με
τα δεδoμ€ναxαταxτησηζ τηEΓ2, αλλd
χαι για τυg θεωqητιx6g επιoημανoειg
τηg (μινιμαλιoτιxη πqoα€γγιση τoυ
γ6νoυg, ενio1υoη τηζ υJτoστηρι1θε[σαζ διdxqιoηE μoQφoφωνoλoγιxoti

λεξιxοri χαι αφηQημθνoυ λεξιxοr1 ατo

γλωοαιx6 τμημα), oδηγιbνταg oε γ6νι-

μo πqoβληματιoμ6 oε περιoo6τερα

γνωoτιxd πεδiα.

H xαταxτηση τoυ

γ6νoυE στη μη-

τqιxη γλιiloοα xαι ειδιx6τερα σε παιδια πqοο1oλιxηg ηλιx[,αg απoτελεi,
αντιxεlμενo εξ6ταoηζ απ6 τη Ζωtl Γαβqιηλiδoυ χαι την Αγγελιxη Eυθυμ[,oυ
ατo dqθqo "Η xαταxτηοη τoυ γ6νoυ9
τηζ Eλληνιxηg απ6 παιδιd, πqoo1oλιxtιζ ηχιx[αE (Πιλoτιxη μελθτη)". H x.
Γαβqιηλ(,δoυ xαι η π. Eυθυμioυ εlγαι
δtio ν6εg επυoτημoγεE πoυ αo1oλοι}γται με επιτυ1(,α στην εξθταοη μoQφoλoγιxιilν xαι λεξιλoγιxιbν φαιν6μενων
τηg Nθαg Eλληνιxηg. Στ6xog τηg μελ6τηg αυτηg ε(,ναι o πειQαματιx6g 6λεγχos τηE xατaxτηoηs τoυ γθνoυg πoυ
οτηq[,ξεταt σε δεδομ6να 27 παιδιιilν
πρoo1oλιxηg ηλιx[αg, με βdoη τιE
πQωτoτυπιx€g τdξειg oνoμdτωγ πoυ
πqoτεiνoγται απ6 τιg Αναoταoιαδη-

6. Συγxεxριμ6να υπoοτηg[ξεται. 6τι τα δεδoμ6γα τηζ Γ2 επιβεβαιιirγoυγ τηγ υπoστηQt1θε[οα Θ6oη xατα την oπoiα τo μoQφoφωνoλoγιπ6 λεξιx6 χαι τo αφηqημ6νo λεξιx6
εiναι διαxqιτα οτην xαταχτηση τηg Γ1 ενιb η αντιοτo[1ιoη τουg εμφαν(,ξεται oιoγεl
αυτ6ματη "λ6γω τηg 6λλει,$ηg παρεμβoληg αλλων, αγταγωγιoτυxΦν μορφολoγιxιilν
οτoι1εiων" (oελ. 187). Κατα την εxμαθηoη τηE Γ2 "η αναπτυξη τηg μoρφoλoγιxηg
γνιiloηg αxoλουθε(, εμφανιilg δυαφoqετυxη πορεLα απ6 την εxμαθηοη των αφηQημθνων
μoQφoσυγταxτιxιilγ xατηγoqιιilν" ('6.π. 187). Η ιδια(,τερα αυνoπτιx( αναφoρα μιαg
τ6oo εγδιαφ6ρoυοαg θεωρητιxt|ζεπυoiμαγσηζ αφηνει, εν τoriτοιg, εQωτηματιnα.

Bιβλιoxριo(,εζ/Revieτvs

Συμεων(,δη

& Xειλα-Mαρxoπotiλoυ

αε αυτ6γ τoν τ6μo.

'Eπειτα απ6 μια πoλti χατατoπιστt-

xη ειααγωγη oτηγ oπο(,α γiνεται βιβλιoγqαφιxfi επιox6πηαη των σχετιxιilν με το γθνοg μελετιilν με επιοημανση των πqoβληματων πoυ αντιμετωπ[ξε η 6ρευνα πεqιγqdφεται η διεξα1θεioα πιλoτιxη 69ευνα (δεiγμα,

διαδιxαο[,α oυλλoγηE δεδoμ6νων).
Στη αυν6χεtα παQατi,Θενται χαι αξιo-

λoγotiνται τα απoτελ6oματα τηg 6qευναζ, με παQαλληλη αναφoρd οτατιoτιxιilν oτοι1εiων (αυ1ν6τητεζ απ6δoοηg γ6νoυE oτιE λ6ξεtζ τoυ εQωτηματoλoγioυ).

Αxoλoυθεi oυξητηση τωγ απoτελεαμdτων απ6 την oποiα φα(,νεται να
επιβεβαιιilνεται η αQχιxη υπ6θεοη. Συγxεxgιμ6γα υπoστηqlξoνταt τα εξηg:
(i) τα παιδιd στην πqooxoλιxη ηλιx(,α
επιλ6γουγ αωoτα τo γ6νog τωγ πQωτoτυπιxd αqoενυxιilγ θηλtπιilγ χαι oυδ6τερων oμdδων λ6ξεων, (ii) μαρτυqoιiνται απoxλiαειζ στιs μη πQωτoτυπνx6g πεqιπτιilοειg, (iii) παQατηQε[,ται
στα oυσιαοτυxa τdoη μεταβoληE τoυ
γιiνoυg "λ6γω μορφoλoγιχηζ πiεoηg
χαι εφαQμoγηE των αq1ιilν τηE πQωτoτυπιxoτηταζ'' (οελ. 2a), (vi) επιoημαi,νεται η πQoτεQαι6τητα τωγ μoQφo-
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απαιτε(,ται περαιτ6qω διεgεriνηαη μεγαλιlτεqoυ δεiγματoE χαι αναφogd oε
ευριiτεgεg ηλιxιαxθg oμαδεg.
o τ6μo9 x.λεiγει με τη μελ6τη τηζ
Eυαγγελi,αg Πλεμμ6νου "To γραμματιx6 γ6νoζ στην παQαγωγη τoυ λ6γoυ
(Mια ιpυxoγλωοαoλoγυxη πqoο6γγιση)''. Η x. Πλεμμ6νoυ ε(,γαι Ψυχo-

γλωoαoλ6γoζ χαι ασχoλε[ται με τηγ
αντ(,ληΨη χαt παQαγωγη τoυ λ6γoυ.
Στ6xog τηg μελ6τηg ε(,ναι η διεqεriνηση oριαμθνων πτυ1ιbν τηζ αναπαQd-

στασηE τηζ πληQoφoqlαg τoυ γ€νoυg
στo γoητιx6 λεξιx6 τωγ oμιλητιilν τηg
Eλληνιxηg μ6αα απ6 την εξ6ταοη των

διαδιxαoιιilν παqαγωγηE λ6γoυ xαι,
συγχεχQιμ6να, παQαγωγηζ oΦ, με τιE
μoqφ6E: oυoιαoτιxο, Αqθqo + oυoιαστι:ιιo, Eπiθετo + Oυοιαοτιxo.
'Eπειτα απ6 oriγτoμη επιαx6πηοη
oqιoμθνων χαQαχτηριoτιxιilν τoυ γ6_
γoυζ στην Ελληνιxη 6πωg xαθoQ[ξεται στα διdφoqα επ(,πεδα δoμηg τηg
γλιilooαg (oημαoιολoγιx6, φωνoλoγι-

x6, μoρφoλoγυx6) γ[νεται αναφoρα oε
oqιαμ6να xqιτηρια απoδoαηE τoυ γ6νoυζ στηγ Eλληγιxη, με την επιαημαναη 6μωg 6τι τα επi μ6qoυE χαQαχτηqιατιxα τoυ oν6ματoζ (οημααιολoγι-

xd, φωνoλογιxd xαι μogφoλoγιxα)
"συγxρoτotiγ 6γα πλθγμα αντιθθαεων

φωνoλoγιxιilγ παqαγ6ντωγ πoυ επιδρoriν oτην"απ6χτηση τoυ γ6νoυE, (v)
ε(,ναι πιθανη η εσωτεQιxη ιεqdρχηση

πoυ εγ μ6ρευ μ6νo πqooδιoq[ξει τιg

μελ6τη, μεθoδιxη xαι τεχμηQι,ωμ6γη ωE πQoE ανdλυoη των δεδoμθ-

(Levelt, Roelοfs & Meyer 1999) xαι
xαθoρi,ξoνται τα επiπεδα γλωοσLιιrtζ
δoμtis xαι επεξεgγαα(,αg (εννoιoλoγιx6, συνταxτιxo, μοqφoλoγιx6) xαθιilg
χαι τα βαoιxα χαQαχτηqιoτιxα επεξεργααiαE τηE λεξιxηE πληρoφoQi,αζ.
Axoλoυθεi, η περιγaαφη τωγ πειQα-

τωγ πQωτoτυπιπιbγ ομαδων.

H

νωγ χαι των συμπεQααμdτων

τηE,

επιβεβαιιbγει στo μεγαλιiτεqo πoσooτ6 τιE διατυπωθεioεg απ6ψει9 των
Aγαoταοιdδη-Συμεων(,δη & XειλdMαρxοποι}λoυ εγιb επιαημα(,νεται 6τι

αντιθ6oειζ τoυ γ6νoυ9" (αελ. 211).
Στη oυν6χεtα αναλliεται τo θεωρη_

τιxolΦυXoγλωooολογιx6 πλαioιο
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μdτων πoυ διεξηxθηoαν στην Eλληνιxη, xατα τo πq6τυπo διεqεfνηoηg dλλων γλωoαιitν, xαι αγαλυoνται τα απoτελθαματα. Απ6 την ανdλυoη επιβεβαι-

ιilνεται, για μια αx6μη γλιilααα,

η

εμπειqιxη ιo1ιig υπ6θεoεων (Levelt et
al. 1999) xατa τιg oπoiεE η πληQoφog(α τoυ γ6νoυg τoυ oυσtαoτιxoιi αναπαριoτdνεται στo συvταχτιχ6 επiπεδο
xαι xαθoqi,ξεται εγγενι(lg ατo λημμα,
ενιb oε λ6ξειg πoυ απoτελοr1γ oτ61oυg
oυμφωνiαg η τιμη του γ€νoυg oqlξεται
xαθε φoQα βdαει xαν6γωγ oυμφων(,αg.
o τ6μog αυτ6g 6q1εται να xαλriψευ
6γα xεν6 στηγ ελληνιxη βιβλιoγqαφiα
εφ6ooν απoυoιαξει μια oυoτηματιxη
μελ€τη τoυ γ6νoυE χαι τηg λειτoυqγ[αg τoυ, παρα τιζ μεμoνωμθνεg αγαφoQ6ζ oε αρθqα, γQαμματιxθg, βιβλ(,α
η oυλλεxτιxoιig τoμoυg. oφεi,λoνται,
για τoν λ6γo αυτ6, συγχαQητηqια oτιg
x. A. Aγαoταoιdδη-Συμεωνiδου, A.
Pdλλη & Δ. Xειλα-Mαqxoπotiλoυ πoυ
ε11αν τηγ επιστημoνιx( επιμ6λεια τηg
6xδοοηg για την πρωτoβoυλiα τoυE
να αναλdβoυν 6να παq6μoιo εγ1ε[qημα με 6,τι αυτ6 oυνεπαγεται, χαι τηγ
υλoπoiηοη τoυ με μεγαλη επιτυ1iα,
6πωg τoυλd1ιατo xqΙ,νεται απ6 τo
απoτ6λεαμα.

'oπωg φd,νηxε απ6 τη oι3ντoμη παqoυo[,ααη τωγ εQγασ(,ων, τα xε(,μενα
τoυ τ6μoυ απoτελotiγ oτo μεγαλr1τεgo
πooοoτ6 oυμβoλη 61ι μ6νo oτo εξεταξ6μενo θ6μα, αλλd χαι γεγιχ6τερα oτη
θεωqi,α τoυ γθνoυg: θ€τoυν εqωτηματα, πQoτεiγουγ εgμηνεi,εE, ελ6γ1oυν
πειQαματιxα θεωqητιx('g υπoΘθoειg,
με oυν6πεια, επυστημoνιxη τεxμηρiωoη, βιβλιoγQαφιχη ενημερ6τητα, oυμπαραotiQoνταζ τoν αναγνιilατη σε
6γαν γ6νιμo χαι oυσιαατιx6 πqοβλη-

ματιομ6. Oι πoιxiλεg πqoαεγγiοειg,
ουγxλi,νoυσεζ ωE πQoE τη μεθoδολoγiα xαι τα συμπεqαoματα, η απoxλiνoυσεζ, απoτελotiγ θετιx6 βημα ατη
διεqεtiνηση μυαE xατηγoqiαg ιδια(,τεqα

σημαντιχηE για μια γλιboσα με τ6αo
πλotiοιo μoρφoλoγιx6 oυατημα.
Θεωqω ιδια(,τερα θετιx6 ατoι1εio
του τ6μoυ τη θεματoλoγιxη τoυ πoλυμ6qευα, oε αυγδυααμ6 με τo πoλυδιαστατo τηE πQoσ6γγιαηg, απoτ€λεαμα
τηE εφαQμoγηζ πoιxiλωγ θεωqητιxΦν
πρoτt}πων: λειτoυργ Lτlηs, γενετιxηg
γQαμματLτdηζ, γνωαιαxηg θεωq[,αg,
πQωτoτυπιx't'1g θεωq(,αg. Η πoλυμ6Qεια αυτη xανει τo 6qγo πρooιτ6 oε

ευqtiτερεg oμdδεg επιoτημ6νων oι
οπoi,οι μπoqofν να επιλ6ξoυγ τηγ
oπτιxη πoυ ανταπoxqiνεταt στα ενδιαφ6qoντd τoυg.

Ωg πqog τo oημεlo αυτ6, θα ηΘελα
να αΙτισημdνω, εγ τoυτοιζ, την 6λλειι1η
μιαg xαθαqd αυvταxτιxηg πφα6γγιαη9
τoυ γθνoυE χαι των χαQαχτηριoτιxιilν
τoυ, xυqi,ωζ τoυ [+ 6μι|ru1o], oτo πλα(,σto των πιo πq6αφατα)ν φdoεων τηg

γενετιxηg θεωq(,αg τα oπoi,α,6πωg τoυλd1ιoτo πqoxfπτει απ6 πq6οφατεg
αναφoρ€g (Bonet |991, Ormazabal &
Romerο 2ω1-' Anagnostopoulou 2Φ3:
199-205' 291-293)' φα(,νεται να qυθμ(,ξουν υπ6 oqιαμ6νεg πφυπoΘ6αει9 xαθαqd συνταχτιx6E δυαδιxαoi,εE 6πωg
πqox{πτει απ6 δεδoμ6να ανdλυoηg τηg
N6αg EλληνιxηE χαt ιαπανιxΦν διαλ6χτων (ormazabal & Romero 2Φ1).
Σγετιxa με τα δεδoμ6να τηg N6αg
Eλληνιxηζ υπoστηqiξεται 6τι τo χαQαχτηQιστιχ6 [+ 6μι{'υχo] τηs γενιxηg εμμ6ooυ αvτιxειμ6νoυ πεQιogiξει τη με-

ταxiνηoη/πg6ταξη τoυ αμ6ooυ αντι-

xειμ6νoυ που φ€ρει τo χαQαχτηριoτιx6
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[+ θμιpυ1o], γεγoν6ζ πoυ απoδειxγt}ει
τη σημασiα πoυ θ1ει τo χαQαχτηQι,στι,π6 τoυ γ6νoυg, xαι ιδια[τεQα τoυ [+ 6μΨυxo] στηγ συγταχτιxη παqαγωγη7. Ι{

αημαo(,α τoυ χαQαχτηQιστιχoli αυτoti
αναφ6qεται επiαηζ στην ανdλυαη τηg
oΦ (Alexiadou & Stavrou 2Oο0)8.
Π6ραν τηE πoλυμ6ρεια9 xαι τηg dρ-

τιαg απ6 πλευqαg πεQtεχoμ6νoυ εμφανιoηg τoυ τ6μoυ σημαγτιxd γνωqi,oματα τoυ απoτελoυγ επ(,οηg η αQιoτη δoμη τoυ ωE πQoζ τη διαταξη τωγ
μελετιilν, η q6oυoα, απλη xαι εναgγηg
γλιilαοα τωγ χεtμ6νων, η απoφυγη περιττιilν τε1νιxιilν 6qων xαι otiμβoλων
πoυ δυoxολεtjoυγ oυνηθωg τoγ
"αμliητo" αναγνιitστη χαι η dψoγη τυπoτεχγιχη τoυ εμφανιoη.
Kλε[γoνταg θεωqιil αx6πιμo να τoν(,αω οτι τo βιβλ[o To Γ6.νο9 απoτελε[
πQoσφoQα ατo γλωoooλoγιx6 χαι τo
ευQt1τεQα φιλoλoγιx6 xoιν6. oι πρo-

τειν6μενεζ πεQιγQαφθE χαt εQμηνεiεg
φωτ(,ξoυν πoλλ69 6ψειg τηE χατηγoQiαζ, αυμβdλλoνταζ σε μια oυνoλιxη
"χαQτoγQαφηoη" τoυ φαιγoμ6νoυ xαι
πρoαφ6ρoνταE, παqdλληλα, 6να πλαiσυo τo oπolο μπoqε[, να χQησtμoπotηθεi oτη διδαoxαλlα τηE Eλληνιxηζ ωζ
μητqιxηg xαι ξ6νη9.

Δi μητ Qα Θεoφανoπoτjλoυ -Κoντ oιj
Πανεπιoτiμιo Aθηνιbν
e -m aiΙ : dth e ofan@ ph iΙ. u o a. gr

7. H λευτoυργ(α τoυ πεQιoριομoιi απoδειπνtiεται, xατα την Αναγνωατoπotiλoυ (ib. 200201) απ6 πqοταoειg 6πω9:
(i) ?*θα τoγ oτε[λω τηg Mαρ[αζ γLα τυg διαxoπ6g τoυ xαλoxαυρι,ori
αλλα (ii) Θα τηg ατεiλω τoν γto μoυ για τιg διαxoπ6g τoυ xαλοxαιριor1
H αντιγραμματυx6τητα τηE πqιbτηg πρ6ταoη9 oφε[λεται στo γεγoγ6g 6τι τo χαQαχτη-

ριοτιxo τoυ γ6νoυE [+ θμψυχo] τηg γενιxηsGηg Mαρi,αζ) περιοq(,ξει τη μεταx[νηση τηζ
αιτιατι,xηg (τoν) 6ταν δηλιiwει [+ 6μιpηo]. Αvτιθ6τωE, σε περ[πτωoη αιpυ1oυ αγτιχειμ6νου o πεQtoQισμdg ο1εδ6γ εxλεiπει (ib.2Ο1).
8. To αρΘρο πραγματεriεται τηγ xατανoμη τoυ xλιτιxoιi πoυ δηλιilνει τoν xτητoρα μ6oα
στην ογoματL'LηφQαση (oΦ) χαι, συ'y?(εχριμ6να, αε δεδoμ6να εναλλαγηg 1ρoνιxoti επμ
θ6τoυ + xΙτwιx6 xαι oυαιαoτιxo6 + xλυτυx6 (τo xαινoιiqyLo αυτo1.tiνητ6 μoυ / τo 2Ι,αLνoιiρyto μoυ αυτo}l(,ητo). Η πρoτευν6μενη δoμτi για την oΦ, oτι.E περυπτιilοειg αυτ69,
πεQι6χει μυα πqof3oλri Xρ6νoυ πoυ εναωματιilνεt χαQαχτηqιoτιxα πρooιilπoυ χαι τoυ
[+ 6μιpυ1ο] xαι μια μι1ιρη πQoτασιαχn δoμη (small clause) πoυ οτεγαξει τoν xτητορα
χαι τo xτημα. To xλιτιx6 τoυ xτητoQα, εξ αaχηζ δ[πλα oτo 6νoμα, xλιτιπoπoιε(ται με
τo επ[θετo oε θ6αη [XαQ, ΦPXρ]. Παρ6μoια αναλυoη oτηQ[ξεται στT}ν απoυοiα δoμιilν
επi,θετo + αγτωγυμiα αε δεδoμ6να oτα oπolα ο xτητoραg 1bq,rrτηρ[ξεται ωg t- 6μΨιrxo]
τo απ('τι).Σyε(πx.?τα xαινoιiρyια τoυ 6πι^lτλα,6πoυ τo τoυ αναφθρεται oε dι|-'υxo
'lτx.
6μωζ
διαxqιoη
oπωoδηποτε
τυxα με την αναλυoη αυττi υπdρ1oυν επιφυλαξειg,
η
μεταξtl t εμψιiμoυ xτητoρα ε(,γαι δεδoμ6νη.
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