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Mελιiτεq yιd την 'Ελληνικη yλdlooα:
Πρακτικd' τfie 2ηq i,τηoιαg oυνciντηoηg τoσ
τμηματoE Γλιυoooλoyiαζ' τfi ζ, Φιλoooφικfig
Σxoλiq τo6'Α ριoτQτi'λειoυ Πανεπιoτημιoυ
Θεooαλoνiκηζ (4-6 Mα[bυ 1981)' Θεooαλoνiκη 1982: 'Εκδoτικδζ oΙκoq dδελφδν
Κυριακiδη, oo ]-393
Σ' αδτdν τdν τ6μo, δ δπoTog ιiπoτελεT
oδoιαoτικη oυμβoλη oτην μελετη τfrg θλληνικfrg γλωooαg, δημooιε0oνται oi dνακoινιboειg τfiq 2α9 oυναντηoεωg τoδ τμηματoζ Γλωoooλoγiαg τfrg Φιλoooφικfrg
Σ1oλfrg τoδ'Aριοτoτελεioυ Πανεπιοτη-

μioυ Θεooαλoνiκηq (4-6 Mαibυ 1981).
'Aντικεiμενo τoδ μεγαλυτ6ρoυ dριΘμoδ

τδν dνακoινιiroεων αδτδν ιiπoτελεi fl θξ6ταoη δριoμ6νων πρoβλημιiτων τfrg 'Eλ_
ληνικfg NE, διαλθκτων, παιδικfrg
γλωooαg, κλπ.
- οτoδg διdφoρoυg τoμεTg
τηg γραμματικfrg (φωνoλoγικ6, μoρφoλoγικo, συντακτικ6, oημαoιoλoγικo, λεξικ6), πρdγμα πoD δπfrρξε καi τd κυριιbτερo
dντικεiμενo τfrζ ουναντηοεωg. Περιλαμβανoνται δoτ6oo καi oυμβoλθg od dλλoυg

1rbρoυq τfr6 γλωoooλoγiαg (Θεωρiα γλrbooαg, λoγoτε1νικη κριτικη). Θα πρ6πει να
oημειωΘfr δτι τd Θεωρητικδ πλαiοιo oτo
δπoTo κινηΘηκαν oi διdφoρoι oυγγραφεig
καi, κατα oυν6πεια, oi 1ρηoιμoπoιηθεiοεg
μ6θoδoι dναλOοεωg πoικiλλoυν (παραδo_

oιακη, στρoυκτoυραλιoτικη,

τδ

γενετικη-

γεγoνδg

αδτo
δπfrρξε δναg θπi πλιξoν λ6γo9 πoδ oυνετ6-

μετασχηματιoτικη).

λεoε νd πρoκαλoδνται πoλD θνδιαφ6ρoυoεg καi θπoικoδoμητικdg oυζητηoειg μετα

dπo καθε dνακoiνωoη. Δυoτυ1δg ο'αδτoν
τδν τ6μo περιλαμβανoνται μoνoν oi dνα-

κoινιboειg χωρig

τiζ

παρατηρηοειg, τd

ο16λια καi την κριτικη πo0 ιiκoλo0θηoαν,
πρiγμα τδ δπoΤo Θα εi1ε iδιαtτερo θνδιαφθρoν γιd τoν dναγνιboτη πoδ δθν 6λαβε
μερot oτην ουνdντηση.
Td βιβλio διαιρεiται oτd δξfrg δ0o μ6ρη,
μθ βιiοη τo περιε16μενo τδν d,νακoινιilσεφν: (ΕΛΛHNΙKΗ ΓΛΩΣΣΑ, (σσ. l_2s9)

καi uAΛΛΑ ΘΕMΑTΑυ (oo. 293_393).
'Eρ1oμαι τιbρα οτην παρoυοiαoη τδν
διαφ6ρων &ρθρων κατα την oειρd πoδ δη-

μooιε0oνται:
EΛΛHNΙΚΗ ΓΛΩΣΣA
1. M. Σετιiτoζ, κΠαρατηρησειζ στoν τoνιoμ6 τηq Κoινηq Νεoελληνικηqυ (oo. ]_
Ι6). 'H dνακotνωοη αδτη περιλαμβανει
μερικεq πoλδ dξι6λoγεg παρατηρηoειg od
πρoβληματα τoνισμoδ τig Κoινfrq Nεoελ_
ληνικflg πo0 61oυν δμωg, κατd, την θκτi_
μηoη τoδ iδιoυ τoδ oυγγραφθα' (απoσπα-

oματικo και πρoγραμματικo> 1αρακτηρα.
Συγκεκριμενα oi παρατηρηoειg αδτdg
dφoρoδν 1) oτην κλiμακα τoνιoμoδ (dτoνεg, ημiτoνεg' τoνισμενεg καi δπερτoνιoμενεg λθξειq) 2) oτig iτoνεg λθξειg 3)
οτην θξαοθ6νηoη καi &πιbλεια τoδ τoνoυ
(ιiπδ την παρdταξη oτην o0νΘεoη' θγκλιτικα φαιν6μενα, τρoπoπoiηοη τ6voυ οτδ
περιβdλλoν θμφατικoδ τ6νoυ, 6ξαοθ6νη_
oη od φραoεoλoγικδg θνoτητεg' θπαναλη_
ψειg θκφωνημdτων κλπ.) 4) oτig d,ντιθ6σειg τoνισμoδ 5) oτdν διπλδ τoνιoμd (δγκλιoη, oημαoιoλoγικη διακριο'η, θμφατικη
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διακριoη κλπ.) 6) στην συσχθτιoη μθ &λλα
πρooωδιακd φαιν6μενα (δριακoi τoνιoμoi,
παι5oειg, μακρ6τητα

/ βpαγi>τητα φωνημιi_

των, dδιαιDoρfα, ψιθυριoτη δμιλiα, oυλλα_
βιoμ69). 'H θρευνα τδν τoνικδν φαινoμθνων τfrg ΚNE, δπωg πoλδ oωοτd, διαπιοτδνεται dπδ τdν Σετατo, κμπoρεt τελικιi

να δεtξει 6τι η τερdστια πoικιλiα επιτoνioεων βαo1ζεται' αε μεγdλo πoοooτ6, oε
λiγoυg o1ετικd καν6νε9υ (o. 16).
2. N. Α. Κατoιiηζ, ιιΔιαλεκτικd" ΙΙ: 'H

iξi,λιξη τiE φωνoλoyικηζ dντtθεoηq
lλl:lλλl oτd iδiωμα Δρυμoσ-Mελιooo1γοlρioυ καi oτd' περιφερειακd'

iδιcbματα τfiE "Ελληνικfiq,υ, (oo. 17-50).'Ι1
dνακoiνωoη αι)τη dπoτελεT μια πoλD θν-

διαφθρoυoα oυμβoλη oτην φωνoλoγiα

τδν NE διαλ6κτων. Συγκεκριμ6να
ρεται

f1

ιiναφ6_
(π.1.
oτην
ιiρ1η
τo6
/χ/|
μεταβoλη

:

λdχανo), od μεooφωνηεντικη
θ6oη (Γuo : φιλδ, καu6θ : καλdΘι) καi oθ
ud1αnu

δριομ6να oυμπλιiγματα (axuaδ

:

dχλιiδι)

οτd iδiιυμα Δρυμoδ-Mελιoοo1ωρioυ

(18

1ιλι6μ. BΔ τfrg Θεoοαλoνiκηg), καΘrbg καi
oτig λεγ6μενεg <περιφερειακdg διαλ6κτoυg)) (M. 'Aoiα, Κρητη,'Aνατ. Θρdκη,

Toακωνιd, κλπ.). ΚαΘoρiζεται, κατ'

d,ρ-

1ην, oυoτηματικα f1 oυμπεριφoρd τoδ /λ/
oτα διd,φoρα φωvητικd περιβdλλoντα od
δλα τd παραπιiνω iδιιbματα, θπι1ειρεiται
δd oτην oυνθ1εια η θρμηνεiα τδν διαφ6-

ρων μεταβoλδν

-

(μετασ1ηματιoμdlν>,

κατd την 6κφραoη τoδ oυγγραφ6α
καi
τfrq dπoβoλfrq τoδ l}"/ 69 oυν6πεια τfrg
&πλoπoιηoεωq τδν διπλδν oτην'Eλληνι_
κη. καΘoρiζεται, θπi πλ6oν, πoλδ oυoτη-

ματικd

f

<πoρεiα τfrq dντtΘεaηq /λ"l:l}"}νl

dπd την dρxαι6τητα μ61ρι oημερα oτα παραπdνω iδιιbματα> (o. a0). Tα φαιν6μενα
αδτd δπoδηλιbνoυν, κατd τdν KατoOνη
<την πρoοπdΘεια τfrq γλrbooαg νd λ0oει τδ
πρ6βλημα τfrq dντtΘεaηc, h''/:l}ν}''l, μετd'

την dπλoπoiηoη τδν διπλδν, μd τdν με-

τασχηματιoμd τoδ lχl oΕ u 11 od &,λλα φωνξματα 11 καi μd dλλoυg τρ6πoυ9, π.γ. Χ)ν
: λν, oi δπoToι πρΕπει να γiνoυν dντικεtμενo iδιαiτερηg iρευναg γιd καθε περιo1η
καi iδfωμα δoτε vd διαφανoδν oi γενικ6τερεg τιiοειζ τηζ γλωoοοαg oτd πρ6βλημα
τfrq dπλoπotηοηq τδv διπλδν oυμφιbνωνυ
(o. 45). 'Η πρoτειν6μενη dνιiλυoη
θνιo1υεται dπδ παρdλληλεq θξελiξειg τoδ
lχl aτα ρoμαiικα iδιωματα τfrg Δ6oη9 καi
τiζ Bαλκανικfrg ('Aνατoλικη Λατινικη),
π.26. την Koυτooβλα1ικη.
3. Δ. Θεoφανoπoδλoυ-Κoντoδ, κTd" μioα

ρηματα τfiq NΕ: μερικiE πρoκαταρκτικΕq
παρατηρηoειE oτd oδoτημα τιΙlν διαθi,σεων)) (oo. 5Ι-78). Στ61o9 τfrq dνακoινιb_
οεωg αδτfrg ε1ναι f1 θξθταoη τδν μ6oων
ρηματων τfrg NΕ καθδg καt

f1

θπιoημανση

δριoμενων κριτηρiωv μθ τd δπoTα ε1vαι
δυνατdν νd διαφoρoπoιηΘoδν, γενικα, τd
ρηματα δg πρdq την διdθεοη.Tα συμπε_
ρ0oματα πo0 πρoκι5πτoυν iπειτα dπδ μιd
συγχρoνικη θξθταoη τδν λεγoμ6νων μ6oων ρημιiτων τfrg παραδooιακflg γραμματικfrg (αδτoπαΘfr, διιiμεoα, περιπoιητικd,
iιλληλoπαΘfr, κλπ.) εiναι δυνατdν νd oυvoψιoτoδν oτd θξfrg: (α) τd μ6οα ρηματα
τηg NE, θξεταζ6μενα oυγ1ρoνικd, δdν
dπoτελoiν iδιαiτερη κατηγoρiα, dλλα πα-

ρoυoιιiζoυv μερικη θπικdλυψη

μi

τα

θνεργητικd καi τd παθητικd, (β) f1 θννoια
τoδ <πρooωπικoδ θνδιαφ6ρoντoq> πoδ i1ει η θν6ργεια για τδ iδιo τδ δπoκεiμενo
(π.1. πλiνoμαι, ντδνoμαl) δdν oυνιoτσ lνα
διαφoρoπoιητικδ χαρακτηριoτικδ τoδ oυ-

ν6λoυ τδν ρημdτων αδτδν (πρβλ. μετα-

γειρiζoμαι, πετιi74τηκα) (γ) tι διττη λειτoυρ-

γiα τδν μθoων ρημdτων

(θνεργητικη-

παθητικη) μπoρεi νd δριoτfr καλ0τερα δg
διττog τρoπog θεωρηoεωg τfrg κατευθιiνοεωg τfrg θνεργεiαq (dπd την πλευρd τoδ

l. Xρηοιμoπoιδ τdν δικ6 τoυ oυμβoλι- oμδ πρdg dπoφυγη oυγ10oεωq.
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δραoτoυ

ιiπδ την πλευρd τoδ δθκτoυ)

πoδ ρυθμiζεται, od τελευταiα

d,νdλυoη,

dπd τd σημασιoσυντακτικα χαρακτηριστι_
κα τoδ ρηματoζ (δ) θπιoημαiνεται, τθλog,
δg πιθανoτητα η δυνατιiτητα χρησιμoποιηοεωg τfrg κατευθ0νoεωg τfrg θν6ργεια9

δg κριτηρioυ διαφoρoπoιηoεωg τδν ρημd-

των καi τδν &λλων διαθ6oεων.

4. M. Σταδρoυ-Σηφdκη, κMεριoτικi,g
καi ψευδoμεριoτικΕq dνoματικiq φρdoειg

oτη N6,α 'Ελληνικηυ (oo. 79-ΙΙ1). 'Η ιiνακotvωoη αδτη τfrg Σηφιiκη-Σταδρoυ dπoτελεT, καθoooν γνωρiζω, την πριbτη oυoτηματικη πρooπdθεια θξεταoεωg τfrg δoμηg τig oΦ τfrg NΕ, oτd πλαiοια τfrg ουνταξεωg τoδ X-τoνoυμθνου (X_bar syntax).
Στ6xog τηg εiναι η θξθταοη δομδν τfrg oΦ
<πoδ μθ μια πρωτη ματια θα μπoρoδoαν
ξc

να 1αρακτηριoτoδν δμoιεq καi παρ6_
μoιεζ) καi δ καθoριoμδg τδν κριτηρiων
11

τf g διαφoρoπoιηοεωg τoυg. Συγκεκριμ6να

πρoκειται για δoμεg τoδ τδπoυ A (μεριoτικθq), δπωg τig δνoμαζει, τl.χ. μιd δμdδα
d'πδ τoδq φoιτητiq, tναq dριθμδE d.πδ τoδq
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ραοματα: oη μεριoτικη λεγoμ6νη δoμη
dφoρi oυμπληριbματα τoδ τρig τoνoυμ6νoυ δνoματog (oυνηθωg δριoτικη θμπρoθετη φρdoη, oπdνια δριoτικη γενικη) καi
iτoι εiναι καταoκευη διαφoρετικη ιiπδ αδτη ποD παρoυoιαζoυv φρd,oειg μd oυμπλη_
6χ, dπαραiτητα δριoτικo
τoδ
ρωμα
τoνoυμενoυ 6ν6ματog, (σ. 104). T6λoq, oi
<iδιoρρυθμεg> φραoειζ τηg κατηγoρtαg Γ
(λιiγoνται oυνηθωg <παριiθεoηr) εΙναι διφoρor5μενεg, δηλαδη θ1oυν δυd διαφoρετικdg δoμig οτδ oυντακτικo θπiπεδo (την
ψευδoμεριoτικη καi την δoμη δνoματικoδ
oυμπληριbματoq) καi δυδ dντioτoι1εg 6ρμηνεTεg oτd οημαοιoλoγικ6.
5. Α.Φ. Xρηoτ{δη, cι6τιfπωq-πoυ: iπιλoyη δεικτcbν oυμπληρωμιiταlν oτα Niα Ελληνικi'υ (oo. 113-Ι77). Στ6γo9 τfrg dνακoινιboεωg αδτfrg dπoτελεΤ η <oυoτηματικη διερε0νηση των 6ρων πoυ πρooδιoρi-

ζoυν την κατανoμη των

oυνδ6oμων

καθoλoυ μελθτη τfrq δoμfrq τηq oΦ συμπε-

6τιlπcιlg- ΚαL πoυ στιζ συμπληρωματικ6q
πρoτιiοειg τηq νθαg ελληνικηqυ (ο. 11a).
'Εκτiθενται, θν πριbτoιg, oi κυριrbτερεg
dπ6ψειg πoD i1oυν διατυπωθfr o1ετικα μθ
τδ θθμα, πρoτεiνεται, οτην oυν61εια, μιd
(περιγραφικιi και ερμηνευτικd θπαρκ6oτερη ανd.λυοη> καi θπιoημαtνεται f1 οημαoiα
τηg oτην καθoλoυ μελετη τδν oυμπληρω-'
ματικδν πρoταoεων. Td γενικrbτερo πρ6βλημα τδν oυμπληρωματικδν πρoταoεων
καi εiδικιbτερα τδν oυμπληρωματικδν
μoρiων πoδ χρησιμoπoιoδνται ixει καi
παλαιoτερα dπαo1oληoει τδν Xρηoτiδη2.
κατα oυνθπεια, η παρoδοα dνdλυoη καi τα
oυμπεραo'ματd τηg dπoτελoδν καρπo oυoτηματικfrg καi μακρoxρ6νιαg θξεταoεωg
τoδ δλoυ θιiματog. 'H μελθτη διαιρεTται οd

2. Christidis' A.-Ρ. |972. on relαtiνe
αnd complement clαuses- 'Aδημ.διατρ. για
τo diploma in General Linguistics, Cam_

πoτακτικα μ6ρια τis νiαg iλληνικfiq.
'Aνακotνωoη oτην 1η Συνdντηoη τoδ
Τμηματog Γλωoοoλoγiαq Φιλoooφι6frg

κλπ. καi τoδ τ0πoυ B (δoμη
6νoματικoδ ουμπληρωματog), π'γ. (μιd)
δμdδα ιiπδ φoιτητig, (ξνα) πλiθοq dπδ
τoυρfoτεq.'Eπi πλθoν θξετdζoνται παραdπερyoδq,

δεiγματα τoδ τ0πoυ Γ (ψευδoμεριoτικdg),
6πω9 €να πλfiθoq φoιτητtq.{να μπoυκ6,τo
δd.κινθoι τα δπoiα dντιδιαοτελλονται θν
βtρει, κατ' α0rην ιiπδ ην δμαδα B. " Eπaτα

dπδ oυoτηματικη καi μεΘoδικη θξεταoη
τδν oυντακτικδν iδιoτητων καi τδν
τριδν o1ημdτων' εiδικoτερα rbq πρδg τoδq
πρooδιoριομoδg καi τα oυμπληρcilματα'
καταληγει oτα δξfrq θνδιαφθρoντα για την

bridge Univ. 'Eπioηg:

PhilippakiWarburton, Ι._Xρηoτiδηq, A._Φ. 1980. 'r

Σxoλfrg A.Π.Θ.
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τρια μερη. Στδ πρδτo μερog θξετιiζεται
κατ' dρxην. η κατανομη τδν αυνδ6ομων

δτιlπcυe καi

πoi μd βαoικo κριτηριo

την

iννoια <πρo$πoΘεση τiζ dληθειαqr' δπωg

δμωg δρiζεται dπδ τoδg Κiparsky (1970).
Κατα τQν iπoψη αδτη <η συντακτικη αν_
τiΘεoη πoυ-oτιlποlE εκφραζει τη σημασιoλογικηαντiθεoη πρoιiπ6θεoη αληθειαq
μη πρoιiπδθεoη αληθειαg (τηq oυμπληρω_
'Επιoημαi_
ματικηg πρoταoηg)υ (ο. 1l6).

vovται oτην ουνθ1εια τα πρoβλξματα τα

δπoΙα oυνεπαγεται μιιi τετoια dναλυo'η, δπω9.π.χ., η δπαρξη γεγoνoτικδν ρηματων
πoδ oυντασσoνται καi με τo0g τρεΤg oυνδ6oμoυ9, η γεγoνoτικδν ρημdτων πoδ
oυνταoooνται μi τα δτιlπcδe δ1ι δμωg καi
μθ τo dναμεν6μενo πoιj, κλπ. 'H d,νεπαρ_

κεια τfg παραμετρoυ "προ$πoθεoη τηζ
dληθειαg''

δπωg E1ει δριoΘf

δg κρι_
τηρioυ κατανoμfrg
τδν oυνδ6oμων
θνιοxιbεται dπd dναλoγα πρoβληματα πoδ
dνακOπτoυν oε γλδoοεg δπωg f οερβoκρoατικη καi η iαπωνικτ1, πoδ διαφoρo-

πoιoδν τig oυμπληρωματικθg μθ την

οιμoπoiηοη διαφoρετικδν

26ρη-

oυνδ6oμων.
Στo δε0τερo μθρog θξετιiζoνται συστημα_

τικα καi λεπτoμερειακd τd δεδoμενα

NE, θπιoημαtνεται δd δτι oi

τfrg

οι5νδεομoι

στιlπcλq θπιλθγoνται <oταν τo κδριo ρημα
εoτιdζεται γvωoτικα απθναντι o'αυτ6 oτo
oπoio αναφερεται τo oυμπληρωμα, (σχoλιαζει, την αληθεια τηg oυμπληρωματικηg

πρoταoηg> (o. 146). "Aντιθθτωg, κατ'αδτov, δ o0νδεoμog πoδ tπιλνtγεται δταν αδ_
το oτo δπoio ιiναφιiρεται δθν dντιμετωπi-

ζεται <γνωoτικα>, μ'&λλα λoγια δταν δθν
τiθεται τd θεμα <ιiληΘεια τfrg oυμπληρωματικfrg>.

'H dναλυoη πoυ πρoηγηθηκε καθδq καi

τα ο'υμπεραoματα oτd δπoiα κατεληξε θπιτρ6πoυν oτoν Xρηoτiδη vα θπαναoυνδεoη
την κατανoμη τδν oυνδεομων δτιlπcλq καi"
πoδ μt την iννoια <πρoδπ6θεoη τfrg dλη_
θειαgr, πανω δμωg oi μια καιvo0ργια βα_

oη. πρdγμα τδ δπoΙo

θπι21ειρεi

μd πoλδ

πειοτικδ τρoπo oτd τρtτo μερog τfrg μελ6τηg αι)τfrg. 'Eν dντιθθoει μθ τo0g Kiparsky

για τoδq δπoioυg

f1

θννoια "πρoδπ6θεoη

τflg ιiληθειαg'' εiναι καθαρd λoγικη καi κα-

τα oυνεπεια oταθερα (θξoδ καi τδ ιiδιεξo-

δo δg πρδg την κατανoμη τδν

oυνδ6ομων), δ Xρηoτiδηq υtoθετεi μιd πραγματoλoγικη dντiληψη τfrg δννoιαg τoδ δρoυ,

τig

(γνωστικηζ/μη γνωστιoτδ oυμπληρωμα.
'Η πρoτεινομενη dναλυoη καi η νθα θειboυναρτηoη

κfrg> oταoηg dπ6ναντι

ρηση τoδ δρoυ <πρoδπ6Θεoη τfrg ιiλη-

Θειαg, δiν dνταπoκρiνoνται μ6νoν οd μιd
6παρκεoτερη περιγραφη
κατανoμfrg

τit

τδν NΕ δτιlπcbq,καΙ πoι5.Παρoυoιdζoυν,

θπi πλεoν, iδιαiτερo θνδιαφθρoν γιd την
καθoλoυ θεωρiα τδν oυμπληρωματικδν

πρoτιioεων, δπωg πρoκ0πτει dπd τig dπoσπασματικdg παρατηρηoειg τoδ oυγγραφθα oτig dντioτoι1εq πρoτdoειg τfrg 'Aγγλικfrq, dξiζει δθ νd γiνη oυoτηματικη διερεδνηοη τδν πρoταoεων αδτδν μδ βιioη
την πρoταθεioα δπδθεoη.
6. Ε. Φιλιππιiκη-W'αrburton, κΚαθoλικoΙ περιoριoμoΙ καΙ νεoελληνικη oδνταξηυ
(oo. Ι79-2]2). Στoγoq τfrg πoλδ θνδιαφθρoυσαζ αδτfg ιiνακoινιboεωg εlναι i θξ6_
ταoη δνdg ιiπδ τoδq καθoλικoδζ περιoρι-

ομoδg τoδ' N. Chomsky πo0 dφoρoδν
οτην λειτoυργtα τδν μεταo1ηματιoτικδν
κανoνων od o1θoη μθ τd δεδoμ6να τfrg

NΕ. Συγκεκριμ6να θξεταζεται δ περιoρι-

σμot .!g

ιιπαρεμφατικfiq πρ6ταoηqυ
(Tensed- S Constraint), δπωg διατυπrbΘηκε

για πριbτη φoρα (Chomsky' |973), καΘδg
καi oΙ μετθπειτα dναΘεωρηοειg τoυ πoι)

dναφερoνται oτην βιβλιoγραφiα

ριoριoμδE τfrs Πρoταoικfiq

rbq κΠεNηoiδαqυ

(Ρropositional-Ιsland Constraint, Chomsky' Ι 976) καi cιΠεριoριoμdg τfiq 'oνoμαoτr

κfiq Nηoiδα6z (Nominative Ιsland Constraint, Chomsky, ι980). Kατd τdν περιoριoμo αδτ6ν' od πoλδ γενικdg γραμμ6q. oi
παρεμφατικθq πρoτdoειg Θεωρoδνται νηοi_

δεg. Σθ δoμη. δηλ., τoδ

τ0πoυ
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X...Ia...Y...i dπoκλεiεται fι o0νδεoη

d,να_

φoραζ μεταξυ θνdg oτoι1εtoυ dναφoρiq Y
μθ κιiπoιo ιiλλo oτoι1εio X eiν τδ Y ι1παν_
τd oε παρεμφατικη πρoταoη.
"Επειτα ιiπδ μια ουντoμη dναδρoμη oτd
γενικιbτερo πρ6βλημα τfrg δπιi.ρξεωq κα-

θoλικδv γλωοoικδν χαρακτηριoτικδν

θπι1ειρεiται η dντιπαριiθεoη τoδ dνωτ6ρω
περιoρισμoδ
καi oτig τρεΤg μoρφθq μd
τiq δπoiεg θμφανiζεται οτην βιβλιoγραφiα
μθ δεδoμενα τfrg NE. Σκoπδg τfrg dντι_
παραθθοεωg αδτfrq εivαι vα δει1θfr κατd
π6ooν περιoρισμoi τoδ εtδoυg αδτoδ <βρiσκoυν δπooτηριξη ιiπd τα δεδoμθνα τfrq
θλληνικfrq> (o. l83).'E,τoι, κατd την oυγγραφεα, <iiν μdν γivει φανερδ δτι θφαρμ6ζoνται oτig ιiνdλoγεζ περιπτιboειq τfrq θλληνικfrq, τ6τε f1 καθoλικ6τητιi τoυg δθν 6_
1ει βεβαια dπoδειxτεi ιiλλα i26ει τoυλιi1ι_
oτov θvιo1υθεi dπδ μιd ιiκoμη γλωooα.
"Aν δμωg oi πρoβλθψειg τδν περιoριoμδν
δθν θπαληθε0ονται μ6oα οτd ν6α δλληνικα
(NΕ), τ6τε μπoρoδμε να πoiμε δτι η καθo-

-

λικ6τητd τoυg iiναι dμφiβoληυ. Td

δεδo_

μθνα πoδ θξεταζoνται πρoκ0πτoυν κυρiωq

ιiπd την λειτoυργiα τoδ κανονα

τfrq dνυ_
ψιboεω6 τoυ δπoκειμθνoυ τfrg δευτερευoυ-

oαg oυμπληρωματικfrg οd θ6oη dvτικειμ6_
νoυ τfrg κυρiαq (π.1. περιμiνoυν τδ Γιdννη

τfrq καθoλικoτηταg τoδ dνωτ6ρω περιoριoμοδ. Σημειωτ6oν δτι δ καν6vαg αδτ69, δ_
πωg 61εl fiδη δει1θfr καi od πρoηγoι5μενo
&ρθρo τfrg Φιλιππdκη_Warburton3, dλλd
καi dπd την θξ6ταoη πoδ θπι1ειρεiται θδδ

ιiπoτελεΤ <ιiπoδε1τd μετασχηματιoτικd καν6να> τfrg NE.
'o καν6να9 τfrg dνυψιboεωq τoδ δπoκει-

μενoυ τfrg oυμπληρωματικfg oυo1ετiζε-

ται, oτην oυν61εια, μθ τδν καν6να

τiζ

με-

τακινηoεωg τoδ d,ντικειμθνoυ οd θ6oη
δπoκειμ6νoυ (Joseph, 1980) δ δπoioq dντι-

τiθεται καi αδτdg oτδν dνωτ6ρω περιoριoμo. 'Eπιoημαiνoνται θπtoηq, πoλδ πειoτικd κατα την θκτiμηοη μoυ, δδo βαοικd
κoιvd χαρακτηριοτικd oτην λειτoυργiα

τδν δ0o αr)τδν καν6νων: πρ6κειται γιd

την παρoυoiα δνdg

θλα1ioτoυ, (μαρ-

καρioματog> τoδ μετακινηΘ6ντog στoι1εioυ' δρατoδ <oτη oυμφωνiα od πρ6oωπo καi dριθμδ τoδ ρηματog μi τd ιiνυψωμ6νo δπoκεiμενo, i1 oτην ιiντικειμενικη
κλιτικη dντωνυμiα πoδ d,φηνει πiοω τηζ fl
'Aν0ψωoη τoδ dντικειμ6νoυυ (o. 208). Σημειιοτ6oν δτι f1 δπαρξη τδν i1νδν αl5τδν
ιiπoτελεi dπαραiτητη πρotlπ6θεoη για την
μετακiνηoη oτoι1εioυ θξω ιiπd την παρεμφατικη πρ6ταοη.
Td oυμπεραoματα oτd δπoiα καταληγει

λiει ψiμ-

η Φιλιππιiκη-Warburton δδν dφoρoδν μ6-

βρiοκεται οθ oδγκρoυoη μθ τdν περιoριομo τfrq παρεμφατικfrg πρoτιioεοlg καi τig

ση τηg δοo καi oi γενικcbτερεg διαπιοτιb_
σειζ τηg 61oυν Θεωρητικδg πρoεκτιiοειg
ποδ dφoρoδν οτην θννoια καi την διατ0_
πωση τoδ δπδ θξθταoη περιoρισμoδ. Ξεκι-

νd' φι5yη,

ξiρoυν τδ Γιdννη

πcλg

ματα).'Aπδ την ιiντιπαρdθεoη αδτη oυνd_
γεται δτι δ καv6ναg αδτdg τfrg dνυψιboεωg

μετθπειτα διατυπιbοειζ τoυ, δημιoυργιilν-

ταg, 6τoι, ιiδι6ξoδo δg πρdg την παραδo1η

3. Φιλιππακη-Warburton, Ε. 1978, ('o
"AΦψωοηq
μεταo26ημαπoπκξ καν6wg τflg

oτd Nθα'Ελληνικα>l.'Επιoτημoνικη'Επε-

τηρiE τfiζ' Φιλoooφικfiq Σxoλfiq τoσ Πανεπιoτημioυ Θεooαλoνiκηζ 18, 491,'526. Ση_
μειωτ6oν δτι μd τd θπι1ειρηματα πoδ dναφ6ρoνται οτδ dρθρo αδτd δ1ι μ6νoν τεκ-

νoν oτd δεδoμ6να τfrq NE' τ6oo η ιiνdλυ-

νιbνταq dπδ τηv διαπioτωoη δτι θνδ τd δε-

μηριδνεται η lπαρξη καν6να ιiνυψιboεωg
τoδ δπoκειμ6νoυ γιd μιd κατηγoρiα ρημα_

dλλd καταβιiλλεται, θπi πλθoν, f1
πρooπιiθεια μιδg γενικιbτερηq δρμηνεiαg

TOV1

τfrq λειτoυργικ6τητα9 τoδ dvωτ6ρω καν6να.
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δoμ6να τfrg NE dντικρoOoυν καi τig τρεTq
διατυπιboειg τoδ dνωτ6ρου περιoριομoδ {
καΘoλικ6τητα τfrq 6ννoιαq τfrg <νηoiδαg>
δ1ι μ6νoν δθν dπoκρo6εται, dλλd πρoβιiλλεται θντoνωτερα, διατυπrilνει την dπoψη

δτι δ καΘoλικdg αδτdg περιoριομdg

καταληξη

oυντdγματα, καΘoρiζει τiζ oυντακτικδg
διαδικαoiεg μd τig δπoTεg παρdγoνται ot

od

συνταγματικdq αιiτdg μoνdδεg (6νoματoπoiηoη καi dπ0λειψη τoδ κατηγoρημα-

παρεμφα.τικdq πρoτdoειg.

7.'A.'Aναoταoιιiδη-Συμεαlνiδη, κ'Eνα
εΙδoq oυνταyματικfig μoνιiδαq oτd

τfrζ NE καi oυγκεκριμ6να δ

Niα'Ελ-

oυνδυα_

ομδg επloΕTo+oYΣΙΑΣΤΙΚo. "Eπειτα dπδ
μια πoλD κατατoπιστικη εioαγωγη fl δπoiα θ1ει δg oτ61o νd παρoυoιαοη τd
πλαtoια τoδ πρoβληματog, κυρiωq δd νd
πρooδιoρioη την Eννoια'oυνταγματικη
μoνd,δα' καΘδg καi τα βαoικ0 τηq χαρακτηριoτικιi, f1 oυγγραφει)g θξετιiζει τδ εlδoq τflq συνταγματικfrg μoναδαg πoδ Θd
τηv dπαo1oληoει, τdν oυνδυαoμδ δηλ.

ΕΠΙΘ.+oYΣ . (π.x. παραδεiγματα 6πω9 πoλι-

τικδg μηxανικdζ, νευρικd oδoτημα, d'τoμικη
β6μβα, oxoλικδ λεcυφoρεΓo κλπ.).

'Eπι1ειρεiται, θν πρrilτoιg, f1 dνdλυoη
τδν θπιθθτων πoδ oυνιoτoδν μαζi μd τd
oδoιαoτικδ oυνταγματικη μoνdδα (ψευ'

δoεπiθετα), προoδιoρiζoνται δd τd κυριω-

τερα χαρακτηριoτικd μd τd δπoTα διακρiνoνται &πd τd πoιoτικd θπtθετα (π.1. δθν
χρησιμoπoιoδνται δg κατηγoρo0μενα, δdν

θπιδε1oνται διαβαθμiοειg, δdν oυμπλ6κoν_
ται μθ πoιoτικd θπiθετα, κλπ.). Στην ουνθ_

1εια, θξεταζoνται τd κoινα μoρφoλoγικd
γνωρiοματα τδν ψευδoεπιΘ6των θναντι

τδν πoιoτικδν θπιθθτων (π.x. i &ρνηoη
πραγματιbνεται μδ τ6 μi, οd δψηλd πoσooτo o1ηματtζoνται μd την παραγωγικη

δπoio

των. 'AκoλoυΘιbνταg od γενικθq γραμμδg
την &πoψη τfrq Levi (διατυπrbΘηκε oτd
πλαiοια τfrg γενετικflg oημαoιoλoγiαg) κατd την δπoiα τd ψευδοεπtθετα παρdγoνται
με μετασχηματιoμδ dπd τd δνoματικd

θd

ληνικιiυ, (oo. 2Ι3'227). Στi1ν dνακoiνωoη
αδτη, fl δπoiα dνηκει oτdν 1δρo τfrq oιiγχρovηζ λεξικoγραφiαg' t'ξετaζεται συστηματικd lνα diδog συνταγματικfrg μoνdδαg

-ικoζ, κλπ.).

dπαo1oλεiται n 'Aναοταoιdδη-Συμεωνiδη εiναι παραγωγη τδν ψευδoεπιθθ-

μπoρoδoε νd διατυπωθη μθ βdoη την Τδια
την iννoια τfrg <νηoiδαg>. Mιd τθτoια διατ0πωoη θα oημαινε, οδ τελευταtα dνdλυoη, δτι dπαγoρε0εται καθoλικd δ1ι η μετα-

κiνηoη' dλλα (η dπωλεια δνdg δρoυ>

^ικδζl

'Eνα τρtτo πρ6βλημα μd τδ

'

τoq), καθδg καi τδν τρ6πo μd τdν δπoTo
λειτoυργoδν.'Aναφ6ρoνται, τ6λo9, μερικoi dπd τoδq λ6γoυq oi δπoioι, κατd,'την
oυγγραφθα, oυντελoδν oτην αδξημ6νη

χρηση αδτδν τδν ουνταγματικδν μoνd-

δων, δπωg ε1ναι η τα1ι5τητα μεταδ6oεω9
τoδ μην0ματoζ, η θλλειψη ooβαρfrg ιiπιbλειαg πληρoφ6ρηoη9, i1 f1 μεγdλη ταξινoμικη τoυq δ0ναμη.
8. X.Π. Συμεωνiδηe, ιι'l1 i,ρμηνε{α τfiq

6νoμαoiαE πoλιτικδg oτ{xoqυ, (oo. 229243). Στ6γo9 τfrg dνακoινιboεωg αδτfrg

ιiπoτελεi f1 θρμηνεiα τfrg δνoμαoiα6 <πoλιτικδg oτi1og> τoδ μετθπειτα νεoελληνικoδ
δεκαπενταoυλλdβoυ.'Eξετιiζoνται, κατ'
dρχην, oυνoπτικd (α) oi κυριιbτερεq γνδμεg πoδ διατυπωθηκαν γιιi την πρoθλευoη
τoδ <πoλιτικoδ oτt1oυ> καi (β) oi θρμηvεΤεg πo0 i1oυν δoθfr οτην λ6ξη <πoλιτικ69>. Πρoτεiνεται, oτην oυν61εια, ν6α θρμηνεiα τoδ δρoυ μθ βdoη την γλδοoα τoδ

'Ηουxioυ <μεooνιiκτιoν' πoιητικ6ν, oδ
πoλιτικ6ν>, (πρβλ. Φρ0νι1o, ο. 126, iκδ.

Rutherford Λoνδiνo 1881 κατd την παραπoμπη τoδ oυγγραφ6α),δπoυ f1 oημαoiα
od dντtΘε"πεζδg" πoD i1ει θδδ δ δρoζ

-

ε1ναι πρoφανηg.'H
ση μd τd πoιητικ69
θρμηνεiα αδτη θνιo10εται, κατd, τδν Συμεωνiδη, ιiπd την θργαofα τoδ Ηeisenberg

oτην δπoiα dναφθρεται oτig aa. 236δ δπoiog εl1ε fiδη καταληξει oτd
oυμπθραoμα αδτ6, ξεκινrbνταg dπd τδ iδιo

-239

Βι6λιoxριαiεE / Reviews

χωρio τoδ Φρυνiχoυ. 'Eτσι, oθ τελευταiα
dναλυoη, δg οκoπdζ τηt d,νακoινιboεωg
αδτfrg δεν θα μπoρoδoε να θεωρηθi η παρoυoiαοη καi τεκμηρiωoη μισg ν6α9 6ρμη_
νεiαg τoδ δρoυ, aλλα fl πρooπαθεια τoδ
oυγγραφ6α να θπιoτηoη την πρooo26η τδν
εiδικδν θρευνητδν τoδ ζητηματog τoδ πo_
λιτικoδ oτi26oυ oτην o1ετικη θργαoiα τoδ

Heisenberg <δoτε νd θεωρηθεi τoυλd1ιoτoν τo πρoβλημα τfrg 6νoμαoiαq τoδ πo_
λιτικoδ oτixoυ δg θπαρκδg δρμηνευμενo,

(a. 236-37).

9. Θ. Παυλ[δου, κΠρooλεκτικoi ενδεiκτεζ στα Ελληνικtiυ (oo. 245-268).'Η πo_
λδ

θνδιαφθρoυoα αδτη dνακoiνωoη πoδ

oθ γενικdg γραμμdζ &νηκει oτdν

θεωρiαg τδν γλωοοικδν

1δρo

τfrg

πριiξεων (speech

acts), dπoτελεT μιd πρωτη πρooπαθεια
τδν πρooλεκτικδν θνδεικτδν oτω

θρει)νηg

'Eλληνικα (illocutionary indicators).

oυγ_

κεκριμθνα πρ6κειται για την θξθταoη τδν

θπιτελεoτικδν ρημ0των (π.x. d'κυροlνω,

βεβαιcbνω, yιlωoτoπoιδ, δανεiζω, foxυρ{ζoμαι' φανε,ρtΙlνcυ κ7νπ.) τα δπoΤα πρooφ6ρoν_

ται καλυτερα για μια πριbτη πρooεγγιoη

oτδ πoλ0πλευρo θ6μα τfrg θξεταoεωg τδν
πρooλεκτικδν θνδεικτδν, κατα την θκτi_

μηση τfrζ oυγγραφ6ω9. 'Επειτα dπd μιd
πoλδ κατατoπιoτικη εioαγωγη πoδ περιλαμβιiνει την dναλυoη βαoικδν θννoιδν
τfrg θεωρtαg οτην δπotα κινεΙται καθδq

καi δριομθνεq γενικεg παρατηρηοειg
oτoδg πρooλεκτικoδg θνδεtκτεg, θπι21ειρεΤ_
ται. η συστηματικη θξθταoη τδν θπιτελε_
oτικδν ρημdτων τfrg NE, βαoει δνδg κα_
ταλoγoυ 250 ρηματων πoD i1ει oυντα1θfr
dπo την iδια. 'H καταταξη τδν θπιτελεοτι_

κδν ρηματων πo0 dκoλoυθεΙ oτηρ[ζεται
oτα βαοικα εΤδη τδν γλωooικδν πραξεων
(Α ιi,ντιπρoσωπευτικdζ, B κατευθυντικθg,
4. Βχ. ιiκoμη Stephany, U. l 98 l, "Verbal
grammar in Modern Greek early child Ιan_
guage''. oτo Child lαnguαge: Αn Ιnιernα-

Ι9Ι

Γ δεoμευτικθg, Δ θκφραoτικθg, Ε διακηρυ_
κτικεg). γiνoνται, o'την ουνθ1εια, δριομε_
νεg πoλ0 θνδιαφερoυσεg παρατηρηoειg δg
πρog την οι'lνταξη τδν θπιτελεoτικδν ρη_
μιiτων oτην ΝE, oθ oxεοη κυρiωg μd την
1ρηοιμoπotηoη τδν oυμπληρωματικδν
oτoιxεiων (complementizers) δτι, πcbζ,
πoδ, νιi. 'Aναφερoνται, τθλog, δριομθνεg
γενικεg παρατηρηoειg καi ουμπερdoματα
πoδ πρoεκυψαν dπo την θξ6ταoη τδν θπι_
τελεoτικδν ρηματων, πρoβληματικθg πε_
ριπτδoειq, καΘδg καi oi πιθανdg δυνατo_
τητεζ τfrg διερευνηoειi:g τoυg.
]0. Δ. Κατfi, cι'H κατιiκτηoη τoσ

νεo_

ελληνικoσ ρηματoq d.πδ τδ παιδir, (oo. 269-

289).

'H

dνακotνωση αδτη πoD ιiνηκει
oτdν 1δρo τηg ψυ1ογλωoooλoγiαg καi

συγκεκριμενα oτην γλωoοικη κατακτηoη,
dπoτελεT μιd. θνδιαφερoυoα καi μεθoδικη
πρooεγγιoη oτo θπiπεδo τfrg μoρφoλoγtαg
τoδ νεoελληνικoδ ρηματog oτην παιδικη
γλδοoα. Τα oυμπεραoματα τfrg μελετηg
αδτfrg δ1oυν iδιαiτερο θνδιαφθρoν για την
θρευνα θφ6ooν η κατακτηση τiq μoρφo_
λoγtαg τoδ ρηματικoδ oυoτηματog τiζ

NE δ1ει θλα1ιoτα μελετηθfra. Στην θξθτα_
ση περιλαμβιiνoνται, μεταξδ dλλων, τα
δξig:

(α) θπιoημαvoη δριoμθνων βαqικδν
1α_
ρακτηριστικδv τοδ NE ρηματog, od ο1ε_
ση με ρηματικα oυoτηματα dλλωv γλωo_
oδν (π.1. 'Αγγλικfrg, 'Εβρα'ικfrq), δπωg

η

μoρφoλoγικη πoλυπλoκoτητα i1 η μικρo_
τερη διαφανεια τ6lν μoρφoλoγικδν διαδικαoιdlν.
(β) παραθεoη τδν μoρφoλoγικδν oτοι_
1ε[ων (oi τδπoι πoδ παραγoυν τd παιδια,
τα μoρφoλoγικα λαθη). Συγκεκριμ6να θξε_
ταζoνται πρoβληματα δπωg η δηλωoη τoδ
1ρoνoυ, η δηλωoη τoδ ΠE, πρoβληματα

tionαl perspecιiνe. τδν Ρh. S. Dale_D. Ιn_
gram (iκδ.), oo. 45_57. Baltimοre: Univ.

Ρark

Ρress.
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μd τd ρηματικd Θθμα, oυζυγtεg, κλπ.
(γ) ιiναφ6ρoνται' τ6λo6, oi κυριrbτερεg
θπιπτωoειg πor) 61ει f μελ6τη τfrg μoρφoλoγiαζ τoδ ρηματog τig NE (oυoτηματog

κατ'θξo1ην oυνΘ6τoυ) oτην καθ6λoυ θξ6ταοη τfrg κατακτηoεωζ τηζ μoρφoλoγiαt,
καθδg καi oτην dξιoλ6γηοη πρoηγoυμ6νων δπoΘ6σεων σχετικd μd τdν τρ6πo καi

τd οτdδια κατακτηoεωg dντιoτot1ων μoρφoλoγικδν δoμδν.
AΛΛΑ ΘEMATA
1. M. Mαchmoudiαn, ιι'oμoι6τητε9 καi
διαφoρΕq μεταξδ τciν yλcυoooλoyικrΙlν θεω'
ριcΙlνl (oo. 293-324).'Η πoλ0 θνδιαφ6ρoυ_
oα αδτη dνακoiνωoη τoi Machmoudian
dναφ6ρεται oτdν χδρo τfrg θεωρtαζ τfrζ

γλωoοoλoγtαq. Συγκεκριμ6να θπιoημαi_

νoνται

τd κoινd

δπΦρ26oυv

χαρακτηριoτικd πoδ

oτi6 δι&φoρε6 γλωoooλoγικdg

καi τd χαρακτηριoτικd πoδ
τiq διαφoρoπoιoδν. Σκoπδg τfr6 θξετιioεωq
αδτfrg iTναι f1 παρoυoiαoη dφενdq μdν αδΘεωρtεg καΘδg

τoδ πoδ <dπoτελεT κτfrμα τfrg γλωοooλo-

Υtαζn, dφετθρoυ δδ τδν διαφ6ρων κατευΘδνoεων πoδ dκoλoυΘoδν oi Eρευνεg <γιd

νd λδooυν τd πρoβληματα πoδ

θκκρε_

μoiν>. (a.296).

2. M. Mαchmoudiαn, α'Yπ6θεoη καi

cπαληθευoη στi Γλιυoooλoyiα: πoρioματα
μιd,E πειραματικfiE Ερευναg πoδ Εyινε oτη
Λωζιiνηυ, (oo. 325-365). lνΙ,t την δειiτερη
αδτη dνακoiνωοη τoδ Machmoudian θπι-

n

τδν

περιoριoμδν
oτoδg δπoioυg δπ6κειται η γλωooικη δoμη (π.x. δριo τfrg ταξιν6μηoη9, iεραρ1iα

διιbκεται

θξ6ταoη

oυνδυαoτικδν χαρακτηριoτικδν κατd
βαΘμd γενικ6τητα9) καθδg καi τδν τρ6πων πoδ χρησιμoπoιoδμε γιd νd τoδg dνα-

καλιiψoυμε. 'Η θεωρητικη δπ6Θεoη γιd
τdν <δoμημθνo 1αρακτηρα τfrg πoικιλiαq
μθoα oτd γλωooικα oυoτηματα καi γιd
τdν παραλληλιoμd μεταξι) dτoμικfrg καi
κoινωνικfrq διιioταoηζll (σ. 348) dντιπαρα_
τtΘεται μd τd θμπειρικd φαιν6μενα' τlρ6κειται συγκεκριμιθνα γιd τd oυμπεριiοματα

πo0 πρo6κυψαν dπd τρεig δρευνεg oτdν
χδρo τfrg γαλλικfrq (θπιθετικdg πρooδιoρισμ6ζ, πoλυαντωνυμικdg καταoκευ6C, Ψωνoλoγικθg d,ντιΘθoειq), τd δπoΤα καi θκτi_
Θενται oυνoπτικd.'Αναφθρoνται, τθλoq,
δριoμ6να <θκκρεμη πρoβληματα> ιiπd τdν

χδρo τfrg oυντdξεωζ.

3. Tζ. Πoλiτη, cc'Ικαν6τητα καi iπιτ6,λεoη: μιd πρoβληματικη o16'oη oτη oι5yxρoνη
λoyoτεxνiαυ, (o. 367-393). oi δρoι τoi N.
Chomsky <iκαν6τητα> καi <Eπιτθλεoη>,

dπαλλαγμθνoι dπd τd αδoτηρd γλωoοoλoγικ6 τoυg πεoιε16μενo, λειτoυργoδν δg
<αδΘαiρετo oημεio θκκiνηoηg> γιd μιd κρι_

τικη dνdλυoη oτδν χδρo τit

λoγoτε-

xνiαg, συγκεκριμ6να oτην Mεταμ6ρφcιoη
τoδ Kafka καi oτd μoν6πρακτo Πριiξη
χωρiζ λ6yια τoσ E. Beckett. 'Yπooτηρiζε_
ται, μδ dναφoρd od oυγκεκριμθνα 6ργα, δτι δ γλωoooλoγικδg πρoβληματιομdg δ-

πωζ i διdκριοη οτην iκαν6τητα καi τηv
θπιτθλεoη, δ κιilδικαg καi f1 xρηoη τoυ, f1
o16oη λ6ξεω9 καi dντικειμ6νoυ 61oυν
dπoτελθoει μ6ρo9 τfrg Θεματικfrg τfrg οιiγ_
χρoνηζ λoγoτε1νiαg. od dντtΘεoη δμωg μd
τη γλωοooλoγiα, oi λoγoτ61νε9 παρατηρησαν την <dνεπιiρκεια τfrg γλιboοαζ δζ
μ6oo θκφραoηg τoδ <περιε1oμ6νoυ> τfrg
θoωτερικfrg oυνεiδηοηg' η τηζ θξωτερικfrg
ιiντiληψηg τoδ κδoμoυ, καi θειbρηoαν την
iννoια τoδ <6λλoγoυD κειμ6νoυ δg μiα

iδεoλoγικη καταoκευη τoδ doτικoδ δρθo-

λoγιoμoδ> (oo. 373-4). oi θεωρητικθg αδ_
τdg Θ6οει9 πoδ αoημαδειioυν> την oι5γ1ρo_

νη λoγoτε1νiα καi πιd oυγκεκριμ6να

f1

o1θoη dνιiμεοα oτην γλωooικη iκαν6τητα

καi oτdν τp6πo τηq πρgγματιbοειbg

τηg

θφαρμ6ζovται κατd την dνιiλυoη τδν θπiλεγμθνων κειμθνων.

Δ. Θεoφανoπo6λoυ-Koντoδ

Πανεπιοτημιo 'Αθηνδν
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Andri Mαrtinet καΙ Henriette Wαlter,
Dictionnαire de lα prononciαtion frαngαise
dαns son usαge rdel. Παρioι (Frαnce

-

Εxpαnsion) 1973, oελ. 932.

Λεξικd πρoφoρd6 δπιiρ1oυν

dρκετd,,

tδiωg γιd γλδooεg πo0 f1 πρoφoρd, &πΕ1ει

πoλδ dπd την γραφη τδν λ6ξεων καi
?,

τθ-

τoιεg εiναι οτην Eδριilπη, dπδ τig γλδooεg
μd μεγιiλη διιiδooη, f1 ιiγγλικη καi f1 γαλλικη κυρtωg. EIναι δηλαδη oi γλδooεg μd

πλo0oιo φωνηεντικd o0oτημα, πoδ

δ

πλoδτoq τoυ dκριβδg αδτdg δημιoυργεΙ
μιd dodφεια fl &πλδq μιd διακ0μανση
oτην προφoρd οd πoλλdg περιπτriroειg. Σθ
γλδooεg δπωg f1 θλληνικη δπιiρ1oυν διαλεκτικdg πρoφoρθg, οτην dγγλικη δμωg
καi oτη γαλλικη θκτδg ιiπd τig διαλεκτικdg
δπιiρ1oυν καi oi κεντρ6φυγε6 τιioειg πρo-

φoραζ μ6oα oτην

<θΘνικη>

ν6ρμα

τfrs

γλrboοαg. Tig τιioειg αδτθg τfrg γαλλικfrg
<κoιvfrg> θ6ληoαν νd μελετηooυν καi νd
μd6 παρoυoιdooυν oi oυγγραφεTg τoδ παρ6ντo9 Λεξικoδ.

Td λεξικd πρoφoρig παρ61oυν μiα <παραδεδεγμ6νη)) πρoφoρd τig θθνικfr6 κoινfrg, μiα φωνητικη ν6ρμα πot) πρ6πει νd

τη

μιμηΘoσν

oi

δμιληταi τηζ

θΘνικfrg

γλωooικfrg κoιν6τητα9 δoo γiνεται πιoτ6τερα, &ν Θ6λoυν νd Θεωρoδνται οd,ν καλoi

δμιληταi τfrg γλrbooαg αι}τfrg. Γιd τη γαλλικη, odν τ6τoια ν6ρμα διν6ταν f1 πρoφo-

ρd τfrg <καλfrg doτικfrg τdξεωg τδν μoρφωμθνων Παριoινδν>. 'H πρoφoρd δμωq
r.l
α0τη f|ταν κατd κ0πoιo τρ6πo καi oδ δριoμ€νεg περιπτriroειg iδεατη, ιiφoδ oτd iδια
iτoμα πoδ λαμβιiνoνταν odν πρ6τυπα καλfrq πρoφoρδg δπfrρ2gαν dπoκλtoειg dπd
τdν καν6να, oi δπoΙεg ε11αν μιd κανoνικδ_

τητα καi μiα dρκετd δψηλη oυ1ν6τητα.
'Aπδ την παρατηρηoη αlτη θπηγαοε f1
iδθα νd oυντα1Θε[ τδ Λεξικδ τoδ κ. Martinet καi τfrg καg Walter. Δυoτυ1δg δ xδρoq δcν θπιτρθπει μiα εδρι5τερη παρoυoiα-

oη τoδ Eργoυ καi τδν o1ετικδν συμπερα-

oμdτων. Noμiζω δμωg δτι δλoι δooι

ιio1oλoδνται μd τη λεξικoγραφiα θd πρθπει νd, μελετηοoυν τdν τρ6πo μd τdν δπoTo
oυνετ01Θη τd λεξικδ αδτd, δπωg τdν θκθ6_

τoυν oi oυντdκτεg τoυ oτδν πρ6λoγo καi
την εioαγωγη τoδ iργoυ (oελ. 9_53). 'Εξ

f &πλη φυλλoμ6τρηοη τoδ orb_
ματoζ τoδ λεξικoδ, dκ6μα καi dπd αδτoδg
πoδ θ1oυν περιoριoμ6νη γνιiloη τfrg γαλλικfrg Θd iiναι θξ62gω9 διδακτικη.
Θd μπoρoδoε, Θd ilξιζε, νd γiνει μιd παρ6μoια θργαotα γιd τη δικη μαg γλδooα
καi πoιd oκoπd θd θξυπηρετoδoε; 'Η
dπdντηoιg ε1ναι Θετικη. Td φαιν6μενα τfrq
iλλoυ καi

γαλλικfrg <κoινfrg>, δπωg διαφαtνoνται
dπd τd λεξικd τδν Martinet καi Walter,
a.
δδν εivαι τ6οo δντoνα oτη νεoελληνικη,
μερικd δμωζ θρωτηματικd τδν dο1oλoυμθνων μ'αδτην θd 'βριοκαν την dπdντη-

oη τoυg oi μιd, παρ6μoια θργαoiα. Σημειδνω πρ6γειpα την πρoερρiνωoη τδν

φΘ6γγων b,d,g, τd ζητημα ffν καi πoδ τd o

εiναι dνoικτd fi κλειoτd oτη νεoελληνικη
κoινη, τδ παι1νiδιoμα oτην πρoφoρd δριoμ6νων oυμφωνικδν oυμπλεγμdτων, την
7c

dρΘρωτικη καi d,κoυoτικη θντι)πωoη διαφ6ρων φωνηεντικδν καi oυμφωνικδν παθδν κ.&. παρ6μoια φαιν6μενα.

Nικ. Γ. Κoντoo6πoυλoζ

Xρυo. Z. Toικριτofi Κατo ιανιiκη, Κρητr
κd θπ6νυμα cπαyyελματικd' καi δηλωτικd'
-

τiτλcον καi ιiξιωμιiταlν. 'Αθriνα, 198Ι, oελ.
262.
Γιd νd κρiνει κανεig δνα βιβλio πp6πει,
κατd τη γν6μη μoυ, νd κ0νει δ Τδιog δλη
τη δoυλειd πoδ δκανε δ oυγγραφεOq τoυ
κι' iτoι νd θπιoημdνη τig πιθανθg θλλεiψειg τoδ iργoυ fi νd διατυπιboη διαφoρετικdg θρμηνεTεg καi dπ6ψειg πdνω oτδ Θ6-

μα τoυ. Πρoκειμ6νoυ γιd τd βιβλio τfrg
Καg Toικριτofr πρθπει νd1ει μπρooτd τoυ
δλo τd 6νoματoλoγικδ δλικd πo0 ε11ε δπ'
δψι τηq θκεiνη καi αδτd, φυoικd, ε1ναι κdτι τd πoλD δ0oκoλo. 'Η Κα Toικριτofr ε1ναι γνωoτη καi dπd &λλεg μελ6τε9 τηg πd-
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vω oτd κρητικd θπrilνυμα (τd πρoερ16με-

να dπd παρων0μια, dπd 6ν6ματα φυτδν

καi ζιbων, κ.i.), τd Θ6μα θπoμ6νω9 τfrg ε1vαι oiκεΤo, θνδ τd δλικ6 τηg ε1ναι' πa.pα

πoλδ καi πoικiλo. Στd βιβλio τηq αδτδ

μdg δiνει μδ ιiλφαβητικη oειρd κιiπoυ 70Ο
κρητικd θπιbνυμα (xωρig νd δπoλoγiooυ-

με τd παρaγωγα πoλλδν dπ' αδτd) πo0
πpoΕpηoνται dπd λ6ξειq πoD δηλrbνoυν

ΕπαyyΕ?νματα, Επαγyε?νματiε;' τtτλoυg,
iδι6τητα καi διdφoρα dξιrΙlματα o0γ2gρoνιi
μαζ fi παλαιoτ6ρων θπο1δν καi πoδ oημερα oπανiζoυν fi καi δθν δπιiρ1oυν πιιi.
Mερικd μιiλιoτα dπd τd θπιbνυμα πoδ
πραγματε6εται δdν δπιiρ1oυν oημερα
οτην Κρητη καi αδτd τd δηλιilνει μ'δναν
dοτερioκo. 'Eγδ θd πρoτιμoδoα τα θπιilνυμα αδτd ν'dπoτελoδoαν ξε1ωριoτd κεφdλαιo τoδ'βιβλioυ γιd νδ1ει δ dναγνιboτηg
θναργ6oτερη εiκ6να τoδ πoι0 fioαν τd παλιd κρητικd θπιbνυμα (πoδ φυoικd δoα
μdg δι6oωoαν oi πηγdζ ε1ναι πoλ0 λiγα
μπρoοτd oτdν oυνoλικ6 τoυg ιiριθμd) καi
-a
πδg
εiναι τα νειbτερα καi ο0γ1ρoνα.
'Η μελθτη τfrζ σ. oτηρiζεται oθ πλoυoιrirτατη βιβλιoγραφiα καi od πλfrΘoq dπδ
παλιd 6γγραφα καi παλιθq πληρoφoρiε6.
-t
Eiναι
πρo1'oν μακρo1ρ6νιoυ κ6πoυ καi

iδιαiτερα λεπτfrg πρooo26frq καi κριτικfrg
oκθψεωg. 'Aξιoπρ6oεκτεζ ε1ναι oi γλωoοικθg καi dλλεg onμαoιoλoγικιig καi πpαγματικdg παρατηρηoειg πoD διατυπιbνoνται

oτdν πρ6λoγo τoδ δργoυ, δπoυ γiνεται

μνεtα καi τδν δυoκoλιδν θνδg παρ6μoιoυ
Εyηειρi1ματog. Σ' lνα τ6τoιo δγκo δδoκoληq θργαofαg φυoικδ ε1ναι νd μην dπoυ-

oιdζoυν oφιiλματα (θρμηνευτικd,

θτυμo-

λoγικα καi
δ1ι
καi τυπoγραφι- γιατi
κd). Ε1ναι φυoικd πoλλdg 6ρμηνεiεg καi

ο2g6λια νd φαtνoνται θκ πριbτηg δψεωg πε-

ρiεργα i1 καi ilτoπα, dλλd τελικd, δoτερα
ιiπd λiγη oκ6ψη, πεiθoυν κι'αδτd τdν ιiναγνιboτη γιd την ιiληθεια, την πιΘανη dλη_
θεια, καi την ιiξiα τoυg. -Aλλω6 τε oi πηγθg καi f1 βιβλιoγραφiα πoδ εT1ε δπ' δψι

/

Reviews

i o. iiναι 6γι' ?νiyεg φoρdg f1 αiτtα παρανoηoεων fi ιiκυρoλεξιδν θκ μ6ρoυ9 τη6.
oi ιiναγνδοτεg δμωg καi oi μελετηταi τoδ
βιβλioυ τfrg Kαg Toικριτofr βεβαιιbνoυν
δτι πoλλdg θπαρ1iεg τfrg 'Eλλιiδo6 ζηλειioυν πραγματικd την τιi1η τfrg Kρtτηg,
γιατi f1 βιβλιoγραφiα τoυg oτερεΙται θνδg
παρ6μoιoυ dπoκτηματog πo0 τ6oα πρooφ6ρει oτην θλληνικη δνoματoλoγικη θπιτηζ

στημη.

Nικ. Γ. Κoντoo6πoυλog
Σταδρoυ Mιiνεoη. 'o κ6κλoq τoσ y1ι6νoυ
(iθιμικd
- λατρευτικd'
- μετεωρoλoyικd). Αθriνα,
Ι981, oeλ. 207.

Θd, φανεΙ περiεργo νd παρoυoιιiξεται
dπδ τig oελiδεg γλωoooλoγικoδ περιoδικoδ βιβλio πoΦ ιiπo τδν τiτλo τoυ φαiνεται δτι τd περιε16μεν6 τoυ ιiνηκει oτην
περιo1η τfr6 Λαoγραφiαg. "oμωζ δ ιiναγνriloτηg τδν κεφαλαiων τoυ θιi μig δι_

καιoλoγηoει γι' αδτη την παρoυoiαoη,
iδιαiτερα δπoιog do1oλεΙται fi dπλδg ιiγαπd τig νεoελληvικθg διαλθκτoυE καi τδν
πλoδτo τfr6 λαlkfrζ μαζ γλrilooαg. 'o ο.
τoδ βιβλioυ, βαΘδq γνιboτηg τδν τoπικδν
μαq iδιωμdτων καi τfrE λαlkfrg ζωfrq oτην

δλληνικη lπαιθρo, θπiτιμog oυντιiκτηE

τoδ 'Ιοτoρικoδ Λεξικoδ τfrg ν6α9 θλληνικfrg γλιboσηg τfrq "Aκαδημiαg 'Aθηνδν,
μig θ26ει δωoει πoλλd, δημooιε0ματα (βιβλtα καi μελ6τε9) πιiνω oτig νεoελληνικdg
διαλ6κτoυ9 καi τd διιiφoρα γλωooικd καi

λαoγραφικd φαιν6μενα

τηζ

δλληνικfrg

δπαiΘρoυ. Kαi ε1ναι γνωοτd π6oo oτενd
ε1ναι oυνδεδεμι4νεg γλδooα καi λαoγρα-

φtα, τoπικd iδιιbματα καi λαlκdE βiog.
lEτoι καi oτd }κ πρδτηg δψεωq λαoγραφι-

κδ τoυ αδτδ βιβλio δ κ. Mιiνεoηg δdν dφηνει ξ6νo τδν διαλεκτoλ6γo καi γενικιilτερα
τδν γλωoooλ6γo. Tδ πλo0oιo λαoγραφικd
δλικδ πoD μdg δiνει γδρω ιiπd τd iθιμα
τoδ θλληνικoδ λαoδ, γιiρω ιiπδ τiE γιoρτig, τδ κλiμα kαi τoδg καιρoδg τoδ κιiΘε

Bι6λιoxριαtε5
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καi γdλo πoooοτd dπδ τig λ6ξει9 αδτθg ιiνηκει
πλoυoιωτατo, δooμ6νo μd πoλ0 γλαφυρδ oτd λεξιλ6γιo εiδικδν θπιoτημoνικδν
τp6πo, μ'Eνα iψoγo γλωooικδ 6ργανo.'Η κλιiδων Q6ημεtαg καi βoτανικfrq κυρtω6)
dφηγηoη τoδ o. διανΘiζεται καi τd θξιoτo- καi θπoμ6νω9 δθν ε1ναι od καΘημερινη
ρoιiμενα πλoυτtζoνται μd πλfrΘog λ6ξεων χρηση. Πρ6κειται γιd λθξειq δγνωoτεq
καi θκφρdοεων, παρoιμιδν καi λαikδν oτoδg πoλλo0g. Αδτd δμωζ δθν fiταν λ6oτi1ων dπδ την γλωοοικη κληρoνoμιd γog γιd νd μη μπoδν oi δρoι αι)τoi oτδ
τδν 2gωρικδν μαg, bτεριανδν καi νηoιω- <Λεξικδ τδν Κρυμμ6νων'oνoμd,τωνD. Δiτδν, δoομθνων dκριβδg δπωg πρoφ6ρoν- καια καi εδλoγα τig oυμπερι6λαβε δ ουγται (δυoτυ1δg δρθ6τερα θ&ταν νd πδ: γραφ6α9. "Aλλωg τε oθ δλα τd λεξικd, κdπρoφ6ρoνταν) dπδ τd 1εiλη τδν dπλoikδν Θε γλrbooαq, τd περιοo6τερα λημματιi τoυq
dνθριbπων, δηλ. oτην iδιωματικη τoυξ εlναιλ6Eειgπoυσπdνιαχρησιμoποloiiνται.
μoρφη. Κι' αδτd εIvαι μιd ιiνεκτiμητη Tδ <Λεξικd τδν κρυμμθνων δνoμoτων>
μηνα τoδ χρ6νoυ' ε1ναι αδθεντικd

πρooφoρd τoδ o. oτδν &ναγνιΙrοτη, εiδικδ
καi μη. 'Aξiζει νd διαβαoτεi τδ 6ργo dπd
δλoυg τoι)g Tλληνεq, μd περιοo6τερo dπ'
αοτoυq πoδ i26oυν dμεoιbτερη θπαφη μδ
τδν tiνΘρωπo τfrg δπαiΘρoυ, d,πd τdν καθη-

τfrg
φoιτητθg τfrg Φιλoλo-

γητη καi τd δdoκαλo τδν

o2goλεiων

tπαρμiαg' dπδ τoδg
γiαg, dπd τoδg oπoυδαoτθg τδν

γικδν

'Aκαδημιδν.

Παιδαγω-

τoδ κ. Θωμ6πoυλoυ περιιi1ει 15Ο0 περfπoυ λημματα. Td θνδιαφ6ρoν πoυ παρoυπαρd τi6 dναπ6φευκτεζ γιd Eνα
oι0ζει

παρ6μoιo, δ0oκoλo καi πρδτo οτην θλληνικη λεξικoγραφiα Eργo

θτυμoλoγικθg

dνακρiβειεg (πo0, εδτυ1δg, 1&ριE oτην
θπιoτημoo0νη καi την πρoσεκτικ6τητα
εlναι μεγιiλo.
τoδ o. εTναι πoλι) λtγεg)

-

Νoμiζω δτι δλoι δοoι θνδιαφ6ρoνται γιd

Nικ. Γ. Koντoo6πoυλoζ την θλληνικη γλδooα, μd καi πoδ

θθλoυν

μιd εδρ0τερη θγκυκλoπαιδικη γνιilοη, θd
Ι. Α. Θωμ6πoυλoυ, Λεξικd κρυμμ6ναlν πpbπει ν'dπoκτηooυν τd βιβλto α$τ6, καi
dνoμιiτων (ιiνθρωπωνυμiαlν καΙ τoπcυνυ- εδ26oμαι o0ντoμα νd iδoδμε δε0τερη
<θπηυξημ6νη καi βελτιωμθνη> δπωg 6λεμiιον). 'Αθηνα 1982, oελ. 126.
&π6κτηoε
Mετd τη γαλλικη γλδoοα1,
γαν παλιd, θκδoοη τoυ.
κ.
Θωμ6πoυoτδν
Nικ. Γ. Koντoo6πoυλoq
καi f1 δλληνικη, χdριg
τδ
δικ6
6νoματoλ6γo,
διεΘνδq
λo, γνωοτδ
τηg λεξικd πo0 μd τδν κdπωg αiνιγματιbδη oNoMATΑ (Reνue onomαsttque). Ttl
θκ πρioτηg δψεωq τfτλo τoυ μig παρoυoι0- περιoδικd αι)τd θκδιδ6ταν μθ26ρι τδ δκτo
ζει καi θρμηνε0ει θτυμoλoγικd τiq λ6ξει9 τεδ1oq τoυ odν πρoοωπικδ δημoοiευμα
'Ι. Α. Θωμ6πoυλoυ
θκεTνεg-πoδ πρo6ρχoνται dπd lνα κfριo δ_ τoδ δνoματoλ6γoυ
τoδ
Tδιoυ καi &λλων,
καi
περιξε
θλληνικd
μελ6τεq
η ξ6νoμα' τ6πoυ fi dνΘριbπoυ,
'Eλληνων
6νoματoλ6γων
καi
πιiδκ0ριo
lνα
τoυg>
<κρ6βoυν
ξ6νων,
νo, πoδ
μθoα
νoμα. Γι, α0τδ καi δ τiτλog τoδ λεξικoδ: νω oθ τoπων0μια καi dνΘρωπων0μια. Mθ
τδν κρυμμθνων δνoμdτων. 86βαια lνα με_ την Tδρυoη τηξ 'Eλληνικfrg 'oνoματoλo1. Πρ6κειται γιd τd λεξικ6: Bernadette de
Castelbajac, Qui a dit quoi? Origine

curieuse des expressions des noms et des

mots. Παρioι, 1978 καi Michel Dansel,

Dictionnaire des incοnnus aux noms com-

muns. Παρtoι (ENCRE)' 1979. Td δδo αδτd λεξικd παρoυoιdζει δ'Ι. A. Θωμ6πoυ_

λoζ oτd περιoδ. ONOMATA' τ6μ,
(l982)' oελ. 79-80.
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γικηg 'Eταιρεiαg, τdν Δεκ6μβριo τoδ
l98l' δ κ. Θωμ6πoυλoζ τfrg παρε1ωρηoε
τδ περιoδικ6 τoυ, τδ δπoTo dπd τδ παρδν
τεδ1og θκδiδεται odν <θτηoια θπιoτημoνικη iκδooη τfrg'Eλληνικfrg'oνoματoλoγι-

κfrg 'Eταιρεtαqυ.
Στd τεδ1og 7, πo0 μ6λι9 πρ6oφατα κυ.
κλoφ6ρηoε κι'δxει 96 oελiδεq, περιλαμβιiνoνται δεκατρεΙg μελθτεg ιiνΘρωπωνυμικθg

καi

τoπωνυμικθg:

J. A.

Thomopoulos,
la toponymie
grecque moderne, Δημ. Πoλ6μηg, Γ0ρω
dπd τd dνδρων0μια τδν 'Αρβανι,cδv τη6
'Ανδρoυ κατd, τdν 16oν αiδνα, 'Eλευθ.
Πλατιiκηq, '0ν6ματα οπηλαiων τfrg Kρητηg σχετικd μd την πoιμενικη ζωη, Γ. Zευγrbληg,'Eπrilνυμα καi παρων0μια oδνθετα

Th6onymes anciens dans

μd βαπτιoτικd 6ν6ματα

οτ''ΑπεριiΘoυ

τfrg

Ndξoυ, Γιdννα Koλλ6κα,'Aλβανικd θπδνυμα 'Eλληνων, Γ. Ζωγpαφιiκηg, Πρo6-

λευoη θβραlkδν δνoμιiτων, Σταδρog Γ.
Κατooυλθαg, Γ0ρω ιiπd τδ θπrilνυμo <Zδ_
ΥPα,ζ>ι,'Eλ6νη Mαμαλiγκα, Td θπιθηματα
τδν θΘνικδν δνoμιiτων (πατριδωνυμικδν)

oτδ ρoδιακd iδtωμα, Kιboτα6

Σπανdg,

Τυρναβiτικα βαφτιoτικd θπιirνυμα, Ι. A.
Θωμ6πoυλo9,

Td θπιilνυμo Mελανδινδg,

τoδ 1διoυ, Tδ θπrilνυμo 'AλιπριiντηE, τoδ [-

διoυ, Td τoπωνδμιo Poμiρι, Αdriana-Ιda
Saba Αbel6,'Eoφαλμιiνη dπ6δooιg toπανικδν 6νoμdτων (τoπωνυμiων καi ιiνΘρωπωνυμiων) οτη o6γ1ρoνη θλληνικη γλrbooα.'Aκoλoυθoδν βιβλιoκριoiεg oυγγραμμdτων πoδ θνδιαφ6ρoυν την δνoματoλoγiα, γραμμ6νε9 dπδ τdν Ι. Α. Θωμ6πoυλo,

καi δδo νεκρoλoγiεq.

Td ONOMATA, oυνε1δq βελτιo0μενα
καi θμπλoυτιζ6μενα, θ'dπoβoδν τδ βfrμα

τδν'Ελληνων δνoματoλ6γων, θνα

θλλη-

νικδ γλωooικd περιoδικ6 διεθνoδg πρoβoλig τig θλληνικfrg δνoματoλoγικfrg lρευναg. ETναι κdτι πo0 Eλειπε ιiπδ τη χωρα
μαg, την τ6oo πλo6oια οd θνδιαφ6ρoν τoπωvυμικδ καi ιiνΘρωπωνυμικδ δλικ6.
Nικ. Γ. Koντoο6πoυλog

Αl. Grαur, Dicftonαr

(1982) 196-197

de cuνinte cdldtoαre.

Εditurα Αlbαtros.
'o'Aλ6ξανδρog Γκριioυρ, ιiκαδημα'ικdg
καi γλωoooλ6γo9, oυν6ταξε τδ <Λεξικd
ταξιδιιiρικων λθξεων>, πoδ θκδ6θηκε oτd
Boυκoυρ6oτι τδ 1978. Td δργo ιiριθμεi
232 oελiδεg καi περιθ1ει 1335 λημματα.

'o oυγγραφ6α9 dπooκoπεΤ νd δεiξει την
iκαν6τητα δριoμ6νων λ6ξεων vd περνoδν
dπδ τδ oτ6μα 6νdg λαoδ οτδν iλλo καi νd

μig ιiναγιiγει oτην πρωταρχικη γλrbooα
κιiθε λ6ξη9.
Td λεξικδ τoδτo παρoυoιιiζει iδιαiτερo
θνδιαφ6ρoν γιd την 'Eλληνικη λ6γω τfrg
πρωτoτυπiαζ τoυ καi τoδ γεγoν6τo9 δτι
πεpιΕxει πoλυιiριθμεg λ6ξει9 θλληνικfr6
πρoελε0oεωζ (πoσoστδ 27o/o οτδ o0νoλo

τδν λημμιiτων).

Κατd τδν Graur, fi μεταβoλη τig δoμig
τoδ λεξιλoγioυ μιiq γλrilooαg oημερα,1ιi_

ρη oτην παιδεiα, oυντελεΙται μδ
βραδ0τερo dπ'δ,τι oτd παρελθ6ν.

ρυθμδ

oi λεξικoλoγικδg μεταβoλdg, κατd, τδν
oυγγραφ6α, βαiνoυν παριiλληλα πρdg την
θξ6λιξη τfrg κoινωνiαg. 'Yπ0ρ1oυν dντι-

κεiμενα πoδ πρoηγoυμ6νω9 fioαν &γνωoτα καi τιilρα γtνoνται γνωστd oτdν κ6oμo μδ την ιiρ1ικη τoυg πιiντoτε oημαoiα

π.χ. grαpe-frutt, izotopi κ.}νπ.

'H Poυμανικη, παρd, τd πoλλd λεξικoλoγικd, διiνεια, διατηρηoε την λατινικη
τηq δoμη. 1Ετoι, κατd τδν κ. Γκριioυρ, τd
λατινικd oτoι1εΙα dνθρ1oνται oτd 6Oolo
τoi λεξιλoγ(oυ

τηg.

Xαρακτηριoτικη ε1ναι καi

f1

περiπτωoη

τδν λεξικoλoγικδν δανεiων τfrg Toυρκικfrg.

oi

τoυρκικdg λ6ξει9 δdν π6ραοαν d,με-

oα oτην Poυμανικη ιiλλd μ6oω 'Ελληvι-

κfrg, Boυλγαρικfrg καi Σερβoκρoατικfrg.

καi τoδτo γιατi oi Toσρκoι δθν θγκαταoτιiΘηκαν πoτδ οτην Poυμανiα. 'Aλλd καi oi
διiνειεg λ6ξει9 ιiπδ την Toυρκικη δdν εTναι
θξ δλoκληρoυ τoυρκικfrg ιiρxfrg.'H τελευταiα τo0τη παρατηρηoη θπαληθε0εται κα-

τd τdν πειoτικ6τερo τρ6πo μd την περi-
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πτωση τδν γαλλικδν δανεiων, πoD |00o/o
.7
περiπoυ εivαι λ6ξει6 δdνειεq οτην Γαλλικη ιiπd dλλεg γλδooεg. Td iδιo παρατηρεT
δ oυγγραφ6α9 καi γιd τd γαλλικd δdνεια
τl]g 'Aγγλικfrg. -Ετoι καταληγει oτd oυμπθραομα δτι <δανεiζoνται λθξειq διiνειεq>.
ΠαραΘ6τoυμε δειγματoληπτικd τρεξ μ6-

νo χαρακτη ριoτικθg περιπτrboειg θλληνικδν
<ταξιδιιiρικων λθξεων> οτην Poυμανικη.

izbd:

Ε}ν}νην.

typhos

)

λατιν.* extufαre)

γερμ. Stube <αΙΘoυoα Θερμαιν6μενη, λoυτρd, δωμdτιo γενικd> ) παλ. oλαβ. istubα
) ρωoo. izbα <καχ'(lβαυ. 'Η }νθξη ioμπα'
oημειrilνoυμε, dπαντδ καi od iδιrilματα τoδ
βoρειoελλαδικoδ 1rbρoυ.
gfr: 6λλην. gyros ) λατιν. gyrus Σ iταλ.
giro. "Aψεoα, δμωg, dπd την ιiρ26αiα 'Eλ?ι
Ληνικη ειναι o τυπot Jur <τlJpω''.
pitα: τoυpκ. pite <πεπλατυoμ6νo9 iρτog). ν. θλλην. pitα ) βoυλγαρ. pitα. Στδ
σημειo αυτo εχoυμε να παρατηρησουμε
πδg fl θτυμoλ6γηoη δδν ε1ναι δρθη. Kατd
τδ N. 'Aνδριιilτη: μεσν. πiτα ζ iτα7''. pittα
ζ λατιν. pictα 1θλλην. πηκτιi.
'Aντ. Mπoυoμπo0κη6
Nικ. Κoντoooπoδλoυ, Διιiλεκτoι καi iδιcb-

ματα τfiE ν6'αq 'ΕλληνικfiE.
'Η δoυλειd αr5τη τoδ διδdκτoρα τfrg
γλωoooλoγtαg καi oυντιiκτη οτδ'Ιοτoρι_
κδ Λεξικδ τfrg'Aκαδημiαg'ΑΘηνδν κ. Ni_
κακoυ Koντoobπoυλoυ δδν διεκδικεi
τdν τiτλo τoδ
τd τη δικη τoυ δμoλoγtα

-

θπιoτημoνικoδ oυγγρΦμματog νεoελληνικfrζ διαλεκτoλoγiαg. Td κεφdλαια πoδ
dπαρτiζoυν τδ βιβλio δdν d1ναι παρd μιd
oειρd dπd θκλαlkευτικd dρΘρα, πoδ δημo-

oιε0τηκαν οτδ μηνιαTo περιoδικδ <Eiκo_
νoγραφημ6νη 'Ιoτoρtαυ, Eκδ. Πdπυρoq Πρθg, oτd τε01η dριθ. 133-153.
'o oυγγραφθαq dλλdζει μ6νo τη oειρd

τδν κεφαλαiων κι θπιφθρει μερικθg

θπoυ-

oιιilδειq πρooΘfrκεg, dφαιρ6oειq καi τρoπo-

πoιηοειg oτd κεiμενo καi κdπoιεg δρθoγραφικdq καi λεκτικig dλλαγ6q.

(1982) 197-200

MετριOφρoνα δ oυγγραφ6αq βλ6πει τd
βιβλio τoυ καi οdν δνα βoηθημα, 1ρηoιμo

oτoδg δαoκdλουg καi φιλoλ6γoυ9, oi
δπoToι θθλoυν νd γνωρiooυν τig τoπικδg

μoρφig τfrg ν6α9'Eλληνικfrg, πoδ θπηρεd_

ζoυν κατd κdπoιoν τρ6πo τ6oo την πρoφoρικη δoo καi την γραπτη θκφραoη τδν
μαΘητδν τoυg. Td tδιo 1ρηoιμo ε1ναι τδ
βιβλio αr}τd καi γιd δooυg do1oλoδνται μθ
τη νεoελληνικη γλrbooα καi τd πρoβλημα-

τd τηg.
Πoλ0 θνδιαφ6ρoντα γιd τδν δριoμd τoδ
δρoυ διdλεκτog καi την ioτoρtα τig διαλεκτoλoγiαg d1ναι τd διαλαμβαν6μενα οτd

εioαγωγικδ oημεiωμα.

Γιd την

οημαοiα τδν νεoελληνικ6ν

διαλ6κτων καi iδιωμιiτων δ oυγγραφ6α9
oημειιilνει: <... δdν εlναι μ6νo γλωooικη,
dφoδ oυμπληρωνει τη γνδoι μαg γιd τd
θλληνικd παλαιoτ6ρων θπo1δν, ιiλλd καi
toτoρικη, γιατi τd διαλεκτικd γλωoooλoγικd oτoι1εΙα διαφωτfζoυν την ioτoρiα

(μετακινηoειq πληΘυoμδν, ξενικθg θπιρρoθq κ.λπ.), την κoινωνιoλoγiα καi την
λαoγραφiα τδν'Ελληνo)\,...))

Td βιβλio &ριΘμεT 147 oελtδεg καi διαρ_
Θριilνεται oθ διio βαoιfd μερη: α) oτην θξ6-

ταση τδν νεoελληνικδν διαλ6κτων καi
iδιωμdτων, δπoυ δiνoνται τd κυριιbτερα
χαρακτηριoτικd τoυg καi β) οτην παρdΘε-

oη διαλεκτικδν κειμ6νων.

'Eναg πρωτ6τυπo9 πiνακαg
γραφιrη
παρ0οταoη τδν κυριoτερων -νεoελληνικδν διαλεκτικδν φαινoμθνων dπoτελεΤ
μιdν dξιoπρ6oεκτη καινoτoμiα τoδ βιβλioυ.

'Aντ. Mπoυoμπoι5κηg

M αν6λη Tριανταφυλλiδη, Td' oiκoyενeιακa

μαg dν6ματα. Πρoλεy6μενα, €πεξερyαoiα
τoσ κειμi,νoυ, o246λια, πiνακεg Ε. ΣTΑΘH,

δ.φ., Θεooαλoνiκη 1982, σg: λβ' + 281.
Tκδooη dπδ τδ Aριoτoτ6,λειo Πανεπιoτημιo Θεooαλoνtκηζ,'Ινoτιτoστo Nεoελληνικcδν ΣπoυδcΙlν (7δρυμα Mαν. Tριανταφυλλiδη).
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Td δργo τoδ Mανδλη Tριανταφυλλiδη
μd τd 6πoΙo δλoκληρcbθηκαν od 9 τ6μoυ9

τd <'AπανταD τoυ lγινε δεκτδ μd θπαινετικd o296λια dπδ την κριτικη. (βλ. xρ. xαραλαμπdκη, <Διαβdζω>, τεδ1. 58 (1982),
ao.76-78 καi Ι.A. Θωμlπoυλoυ, <'oνδμα-

7 (|982)' oo. 80-83).
-ooo κι frν f1 θργαoΙα αδτη τoδ Tρ. δθν
μπoρεΤ νd 26αρακτηριoτεΙ πρωτoπoριακf1,
τα>>

&πoψη πoδ θκφρ0ζει καi δ θπιμελητηg τfrg
θκδ6oεω9 (βλ. σ. λα'), δdν δπ0ρ1ει ιiμφι-

βoλiα γιd την πoλλαπλη 1ρηoιμδτητd

τηq. Td oiκoγενειακd μαg δν6ματα δdν i1oυν μελετηθεT μ6χρι τιbρα od β0Θog καi
καλδ Θd fiταν τδ 6ργo αδτd τoδ Tρ. νd
ιiπoτελθoει την dπαρxη γιd πoλλdE θπi μ6-

τδν oiκoγενειακ6ν μθ aτ6γo
τη ουνoλικη κιiπoτε θρευνα καi θειbρηοη

/

ση. 'H

θπεξεργαoiα τol κειμ6νoυ τδν
καταλoiπων dπd τdν E.Σ. Στdθη δγινε μd

iδιαiτερη θπιτυ2giα. Td πρoβλfματα κατα-

τdξεωg τoσ δλικoδ τd lλυoε κατd τρ6πo
iκανoπoιητικ6. Mερικdg ιiντιρρηoειζ δg
πρdq την ταξινδμηoη τoδ δλικol καi την

ιiξιoλ6γηoη τηξ νεrbτερηg βιβλιoγραφiαg
δdν μειιbνoυν τη γενικδτερη πρooφoριi

τoυ, f1 δπotα, δταν'δεi κανεig τd 1ειρδγραφα τoσ Tρ., θd καταλ0βει δτι d,παiτηoε dρ-

κετd 1ρ6νo καi μ61θo. 'o Στdθηg oτd
aγ6}νιa τoυ (oo. t77-t89) δρμηνεδει τd
oημε[α τoδ κειμ6νoυ πoδ παρoυoιdζoυν

.κ0πoια doΦφεια καi θντoπΙζει oδoιαoτικδg
διαφoρθg dνιiμεoα oτd νειirτερα δεδoμ6να

καi o'

θκεTνα πo0 εI1ε δπδψη τoυ δ Tρ.
Πoλλdg ιiπd τig θτυμoλoγiεg τδν oiκo-

ρoυg μελθτεg

τoυg.

Στ61oq τoδ Tρ. fiταν f1 oυoτηματικf1

μελ6τη τδν oiκoγενειακδν μαg δνoμdτων,
δπωg δεi1νει καi f ιiναγραφη τδν περLεχoμθνων πoδ dκoλoυθεΙ: Mετd τig oυντoμo-

γραφtεg, τig βιβλιoγραφικdq oυντμηoειg
καi τd πρoλεγ6μενα τoδ θπεξεργαoτfr (οo.
ζ' λβ) dκoλoυθoδν πρoλεγ6μενα τoδ Tρ.
(oο. 3-4) καi πiνακαζ περιεχoμ6νων τoδ
1αμ6νoυ πρrirτoυ μ6ρoυ9 (o. 7). Στd δε0τερo μ6ρo9 (oo. Ι 1-95) θξετιiζoνται τd εiδη
τδν oiκoγενειακδν: πατρωνυμικd, μητρωνυμικd, θΘνικd, θπαγγελματικd καi τd παρατoo0κλια. Στd 'Eπiμετρo Ι γtνεται λδγog γιd τd ξενικd oiκoγενειακd. Στd τρtτo
μ6ρog (oo. 99-189) θρευνdται f1 μoρφη

τδν oiκoγενειακδν:

η

παpαyωγ"i1, oδνΘεoη,

γλωoοoγεωγραφiα τoυg, θξαρ1αlbμdg
καi θξελληνιoμ69, f1 ιiλλαγη τoδ oiκoγενειακoδ. Στd 'Eπiμετρo ΙΙ γtνεται ο0ντoμη dναφoρd oτd ψευδ6νυμα. 'AκoλoυΘoiν 'Eπιλεγ6μενα τoδ Tρ., o1lλια τoδ
θπεξεργαoτfr καi lνα Παρ0ρτημα (oo. 193202).'o τ6μo9 κλεiνει μθ γενικδ εδρετηριo (oo. 205-28l) πo0 oυν6ταξε f Mαρiα
Bερτoιbνη - Koκ6λη, f1 δπoiα θπιμεληΘηκε
μδ μεγιiλη πρoοo1η καi την δλη δκδo-
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γενειακδν δdν φαiνoνται

νd, εIναι πιΘανdg.
tδιog δ Tρ. oθ dρκετθg περιπτιboειE παραΘθτει διπλθg ii τριπλdg θκδo1dE. Πβ. ο.

'o

61: <<Kακoυλiδηg. τoυλ01ιoτo τδ πoντιακd ιiπd τd Kυριιiκog - K0κoE fi καi ιiπd τd
τoυρκ. kakflι, 2gαλδ. κακoδλ μπo0κλα. Πβ.
δμωζ o. 69. δπoυ δ Tρ. Θεωρεi τη λ. τo0ρκικη. 'H dβεβαι6τητα αι}τη 11ει odν dπoτ6λεομα διπλθg καταγραφδg μd dναπ6φευκτεg θπαναληψειE. Β?ν.}ν.γ. τd θπiΘ. Mαλιiκηg oτΙq ac. 62 καi 70: (τoυρκ. malak :

τd νεoγν6 τoδ βoυβαλιoδ. Πβ. σ. 70:

<Kατoiκηg. Kagik + 1αμθνog, τρελdg (ιiλλd oυ1ν6τερα β6βαια dπδ τδ κατoiκι)>.
Σoυρrig: βλ. oo. 65 καi 74 κ.o.κ.
Td δργo αδτd τol Mαν6λη Tριανταφυλλiδη πρθπει" νd κριΘεi μθ β&oη τd δεδoμ6να καi τdν γενικ6τερo πρoβληματιoμδ
τfrq θπo2gfrg πo0 γριiφτηκε. Mερικιi dπd τιi
θπi μ6ρoυq κεφιiλαια τoδ βιβλioυ ε1ναι φυoικd νd θεωρoδνται oημερα ξεπεραoμ6να.

Kαi f1 γενικη Θεiυρηoη τδν νεoελληνικδν
oiκoγενειακδν 6νoμιiτων πoδ θπι1εiρηoε
δ Tρ., παρ' δλo πoδ γiνεται μd θπιτυ2giα,
ΘεωρεTται oημερα dνεπαρκηE. EIναι β6-

βαιo δτι Eναg καi μ6νo θρευνητη€, ιiνεξdρτητα dπd τd θπιoτημoνικ6 τoυ κlρog, δθν
μπoρε[ νd δαμ0oει τd τεριioτιo δλικd πoδ
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δρΘιilνεται μπρoστα μαζ. Kατd τoυ€

δπoλoγιoμoδ6 τoi Ι.A. Θωμ6πoυλoυ δ.π.,
δπιiρ1oυν 300.0ο0 θλληνικd θπιbνυμα ιiπδ

τd δπo[α 100.ο00 περtπoυ ε1ναι

θκεΙνα

πoD Θd πρθπει νd dπαo1oληooυν την θτυ-

μoλoγικη Eρευνα. Παρ' δλα αδτd δδν
δπ0ρ1ει dμφιβoλtα δτι τd <oiκoγενειακd

τoi M. Tριανταφυλλiδη καλδπτoυν dκ6μη καi oημερα Eνα μεγ0λo κενδ
oτην περιoχη τηg νoελληνικfrg δνoματoλoγικfrg 6ρευνα9.

6ν6ματα>

Xρ. Xαραλαμπιiκηg

Στυλιανo6'Aλεξioυ, Γλωooικd' μελετriματα, Αθiνα Ι98Ι.

Στδ βιβλio αδτδ δ

oυγγραφθαg oυγκ6ντρωσε τig παρακιiτω 5 γλωoοικθg μελ6τε9

τoυ: 1. Λθξειg 'Eρωτoκρtτoυ, <<Kρητoλoγiα> τεδ2g. 2 (1976)' oo. 155-182.2. Στoικαi
26εTα τδν μεταγενεστ6ρων δλληνικδν
λατινικδν oτd νθα θλληνικd κυρtωq οτην
Kρητη, <'Aμιiλθειαυ τεδ1. 30 (1977), oo.
13-87. 3. <ΠρooΘηκη γιd τig βυζαντινdg
ζdβεg, <'AμιiλΘεια>, τεδ1. 32 (1977)' oo.
213-214. 4.'Aδυναμiεq τoδ νεoελληνικoδ
θτυμoλoγικoδ, τ6μoq nMνημη Γεωργioυ Ι.
Κoυρμoδλη>, 'Aθfrναι ll9791,oo. dνατ. 113. 5. 'Eπιoτημoνικd λεξικιi τfrq μεσαιωvικfrE - νθαg δλληνικfrg oτδν αirΙrνα μαg οτην

'Eλλιiδα, <Mαντατoφ6ρo6υ τεδ1. 16
(1980), oo. 3-t2.'o συγγρ. πρoτdooει
<πρ6λoγo>, oτδν δπoΙo d,ναλ0ει τη μ6θoδo

πoδ θφdρμoοε οτη διερε0νηoη τδν ζητημ0των πoδ τdν dπαo16ληoαν καi oτδ τ6λog πρ6oΘεoε 2gρηoιμo <Eδρετηριo θξετα-

ζoμ6νων λθξεων>. Tδ βιβλto δθν E1ει δυ_
οτυ1δg θνιαiα oελιδαρiΘμηση μθ dπoτθλεομα νd δυo1εραiνoνται oi παραπoμπθg o'
αδτ6. Td iργo ιiπδ τη φ0oη τoυ παρoυoιιiζει μερικdg dναπ6φευκτεg θπαναληψει6, od
πoλλdg δμωζ περιπτδοειζ πρoσκoμiζoνται
νθα oτoι1εTα.

'H oημαoiα τδν μελετημιiτων πo0

ου_

νoπτικd παρoυoιιiζoυμε θδδ ε1ναι μεγιiλη
γιd, τd λ6γo δτι dνoiγoυν νδo δρ6μo oτην
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θρμηνεiα δυoεπiλυτων πρoβλημdτων τoδ
νεoελληνικoδ θτυμoλoγικoδ. Md τig θργαotεg αιiτdg τoδ 'Aλεξioυ, oi δπoiεg dπoτελoδν εδλoγη dντiδραoη oτd λαΤκιομδ καi
την &πλolkη θτυμoλoγικη μθθoδo πo0 κυ-

ριαρ1εi oτdν Φιληντα καi μθoω αδτoδ
dκδμη καi oτdν 'Aνδριrbτη, δg oημερα

(K. Δαγκiτσηζ, A. Φλδρoζ), φdνηκε i oημαoiα τδν μεταγενεoτ6ρων καi μεoαιωνικδν θλληνικδν καΘδg καi τδν μεσαιωνικδν λατινικδν καi γενικ6τερα τδν ρoμανικδν γλωooδν oτην δρΘη θτυμoλ6γηoη
καi θρμηνεiα πoλλδν oτoι1εiων τfrg γλιboσαg μαg. 'o ουγγρ. θφαρμ6ζει oτig θτυμoλoγtεq πoι) πρoτεiνει την αι}oτηρd ioτoρι-

κη

μ6Θoδo, θνδ παριiλληλα, od dντtΘεoη

μθ πoλλo0g πρoγεν6oτερoυζ

θρευνητθg

πoδ 1ρηoιμoπoιoδoαν τη Θεωρητικη ii oυ2gνd αδτoo2gεδιαoτικη μ6Θoδo, θνιo10ει τig
dπ6ψειq τoυ μθ dδι0οειoτα θπι1ειρηματα
πoδ βαotζoνται oθ δεtγματα dπδ τd κεtμενα. 'o συγγρ.dπoρρiπτει πoλλθg dπd τig

θτυμoλoγiεq καi αι}τoi dκ6μη τoδ Γ.
Xατζιδακι μd θπι7gειρηματα πoδ νoμiζoυμε

δτι δδν θπιδθ1oνται dμφιoβητηoη. Bλ. θνδεικτικd, τi1?". i,yρoικoq, (Ι, 17s). Td κατoυμiζω (Ι' 177) δdν 61ει o1ιioη μt τδ καταμδζιυ

\

τδ καμμ6cιl, ιiλλd μδ τd μεταγεν. θπtθ.

κιiτωμoq. Tδ φλoυμιiρl (ΙV, 8) δδν πρo6ρ1εται ιiπd τd θρεμμdρl, ιiλλd, dπd τd μετα*
γεν. φρoυμd'ριoν, κ.6..

Mερικθg dλλεg θπιτυ26ξ θτυμoλoγiεg:
!δ ξετρoυμiζω (Ι,160), δθν. 61ει o16oη μθ

τδ τρoμιioorο, &χχd μd τd μεταγεν. i,κτoρμrΙl πo:δ oημαtνει <τδ θκτετριiφΘαι τoσ δρ6-

μoυ, (γιd rρμα). Td" oιρyoυλε6cυ καΙ oιρyoυλ{ζcυ (Ι, 163 κ.ε.) δθv θρμηνεboνται
dπd τδ d"p1. oυμβoυλεδω.'o 'Aλεξioυ μd

dκαταμd26ητα θπι1ειρηματα Eδειξε δτι f1 λ.

πpoΕργεται ιiτio τd μεoαιων. 7νατιν. circulo. 'AβΕβαιη φαtνεται καi f1 o0νδεοη

τoδ μεoαιων. κoυριiζcυ : <τιμωρδ, μdλιoτα μd θανατικη πoινη> πρδg τd κoυρd'κoυρεδω.

Πιθαν6τερη ε1ναι

f1 o2g6oη τoΓl κoυρd'ζαl
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πρdζ τd λατινικd cιιrα' cιιrαre, cιιrαtio,
κ.&., πot) πρoτεiνει δ'Aλεξioυ (Ι' 179). Td
κoυζoυλδg (1,181) δdν δ1ει ox6oη μθ την
κoδζα.'Aρκετd πειoτικη φαiνεται f1 o0νδεoη τfrg 7'. oτανιδ μd τδ βενετ. θπ1Θ. stαgno (β?ν. κυρtωq ΙΙ, 75, σημ. 4). 'Η 7ν. stα-

gno καi τd, παρaγωγ0' τηζ oημαiνoυν

<δπερβoλικd θπιφυλακτικ69, διoτακτι-

κδE>.'Aπd τη oημαoiα αδτη δg τδ κπαρd
Θθληoηυ, Πol) οημα[νει τδ oτανι6, i
ιiπ6oταoη εΙναι πραγματικd θλιi2gioτη.

τη

'Aναφ6ραμε ιiπδ iλλειψη 1rilρoυ μερικdg μ6νo dπδ τig δεκιiδεE τδν λlξεων πoι)
δ oυγγρ. θτυμoλ6γηoε μl &ριoτη τεκμηρtωοη καi θκπληκτικη βιβλιoγραφικη θνημ6ρωοη. 'Eλιi1ιoτε6 ε1ναι oi θτυμoλoγΙεg
πoδ δδν εtναι ιiπ6λυτα πειστικ69. Πρ6πει
dκ6μη νd τoνiooυμε δτι δ oυγγρ. πρoτεf-

τ'

Γ. N. Xατξιδd'xι, Γλrυαooλoγιxαt

Ε,ρευ-

ναι, τ6μo9 A' (ανατι3π. 1980) xαι τ6μoE
(1977): Axαδημ{α Aθηνιbν

B'

To K6ντρo Συντdξεωg τoυ Ιoτoριxoιi

Λεξιxoιi τηg Axαδημiαs AΘηνιbν,

Θ6λoνταE γα xαλriψει μιαν oQισμ6νη αν&γxη του
επιστημoγιxori x6ομoυ, ανdγxη που πQoxilπτει απo τo dτι μεγ&λo μ6Qog τoυ 6ργoυ

τoυ Xατξιδαxυ εtναι αx6μη διαoxoρπιoμ€_
γo σε επιστημoνιxd περιοδtxαxαt ποιx(λα
dλλα 6ντυπα τηE επo1τ]g, εδωoε oτη δημo_
oι6τητα πριν απ6 μεριx& 1q6νια (1977)
Eναν oγxιilδη τ6μo με 85 μελ6τεE χαι με τoγ
τ[τλo "Γλωοoολoγιxα[ Eρευναι,. τ6μo9
B'>. O πριilτog τ6μo9, oτoγ oπoloν o [διog
o Xατξιδ6xιg εiγε oυγxεντριboει 68 μελ6τεE τoυ δημooιευμ6νε9 μετd τo \907, εiηε

εxδοθε[ τ]δη τo |934 xαι ανατυπιilθηxε
φωτoμηχανιxα, πdλι απ6 τr1ν Axαδημiα
ΑΘηνιbν, τo 1980. o διευθυντt]g τoιi

Κ6ντqoυ ΣυντdξεωE τoυ Ιατoριxoti Λεξιxo$ xαι oΙ, ουνεργdτεE τoυ ε[1αν ευτυ1ιbg
την πq6νoια γα μαE δcbαoυν, oτo τ6λog τoυ
B' τ6μoυ, συγχεγτQωτιxo6g πtναxεg }"6'ξεων oνομd,των, τoπιυνυμiωγ χαι πgαγμ&των (γλωootxων φαινoμ6νων), πoυ xαλιi-

νει μd iδιαiτερη θπιτυ1tα θτυμoλoγηoειg
dκ6μη καi od ξ6νε9 γλδooεg. Bλ. λ.2g. τiq

λθξειE Folter (ΙΙ,85), catramonaccia (ΙV,
5), κ.i.
'o oυγγρ. αεi1εται καi oυνιoτi νd oυνεχtooυν dλλoι ν6oι φιλ6λoγoι καi od εδρ0τερα πλαioια τη διερει5νηoη τoδ τoμ6α
αδτoδ, πoD 61ει βαoικη oημαoiα γιd τη
μελ6τη καi την καταν6ηoη τδν μεoαιωνικδν καi, παλαιoτθρων νεoελληνικδv κει_
μ6νωνυ. EIναι ιiλξΘεια δτι oυοτηματικ6τερη iρευνα τδν μεταγενεoτ6ρων καi μεoαιωνικδν κειμ6νων Θd μig βoηθηoει oτf1
oωoτη δρμηνεiα καi καταν6ηoη πoλλδν
λ6ξεωv καi θd μig dπαλλ&ξει dπδ τdν &χρηστo φ6ρτo πo0 βρioκoυμε oτd θτυμoλoγικd λεξικd τηq νεoελληνικfrq γλιbooαg.
Xρ. Xαραλαμπdκηq

πτoυγ χαι τoυE δr3o τ6μoυg, αλλd xαι μ[α
εxτενι|1ειoαγωγη (1a3 ο.) με τ[τλo <Γ. N.
XατξιδdxιE. BioE xαι 6ργoνr, την oπoiα
6γραψε o x. Διxα(og Bαγιαxαxog. Εγα
dλλo πgοτ€ρημα αυτoιi του τ6μoυ ε[ναι
δτι oτoυg 649 τiτχoμg δημdoιευμdτων τoυ
X. πoυ γνωρ[ξαμε ωg τιbρα πρooτiΘενται
αx6μη 104, oι δπo(οι ανε6dζoυν το συνo-

λιx6 αριθμ6 oε 753!

Θ. Ndxαg

"Σημειωτιxrj )ιαι Koινιllνiαr, Εxδ'
0δυoo6α9, Aθηνα 1980.
Αυτ6E ε[γαι o τlτλog τoυ τ6μου με τιs
αγαxoιγιiloειE oι oπoiεg εyιναν oε 6να πα-

λαι6τερο, διεΦ6g αυν6δqιo που oφdνωoε
απ6 22'6ω9 23 Ιoυγloυ lg79, η
Σημιωτιxη Eταιρlεiα, (πq6εδaog "Eλληνιxτ]
o xαθημτΛSx, Mι1. Σετdτοg). o τ6μο9 περιλαμ66νει
15 αγαxoιγιbαειg γυρω ωτ6 τα εsηg
γενιxd,
θ6ματα: Θεωq[α ηg Σηψιωτxr]E, Σηψιωτι_
xτ] τoυ 1ιilqoυ, Σημιωτιxτ] xαι AνΘρωπoλογ[α _ Λαηραφiα, Σηψιωτιxr].xαι Λογιlτε1νiα - Θεωρ[α xειμ€ναw, Σηφιωτιxτ] xαι

T6xη - M6oα

μαξιxτ]g εημεqωηs.

Θ. Ndxαg

