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Εdιηαrd Mαtthei αnd Thomαs Roeper'

Undersιαnding αnd Producing Speech.
(Fontαnα Linguistics)' Fontαnα Pαperbαck. Ι983' 207pp'

The book under review is an intro-

duction to two subfields of psycholinguistics, speaking and comprehending

speech. Αccording to the aims of the ser-

ies, it attempts to show how linguistics
is linked up with psychoΙogy in this particular domain. Reflecting present know-

ledge, much .more space is devoted to
speech perception and comprehension
than to speech production.
Ιntroducing the reader to the phonetic side of the processes of receiving
and producjng speech, ch. 2 contains
brief descriptions of the functions of the
vocal organs and the ear as ιveΙl as an
articulatory description of some English
vowels and consonants and an overview

of the acoustic analysis of

speech
sounds. Ιn vieιv of certain oversimplifications due to brevity of presentation,r references to more detailed phonetic studies, such as Ladefoged (1982) and Cat-

ford (1977), would have been helpful.
Ιn their treatment of speech percep-

t Ιn the spectrogram on p.

33 the stops have

been incorrectly placed below the vowel

2

formants.

Αlthough most past work in phonology has
been based on the individual segment, i.e.
the phoneme, rather than the syllable, the

/
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tion (ch. 3), Matthei and

Roeper

(henceforth MR) rightly point out the
active role of the hearer. They also
stress the importance of the syllable as
opposed to the individual speech sound
as a perceptual unit, especially as far as

consonant identification

is

concerned

(cf. also Ladefoged Ι982 and l984).2 AΙthough the authors correctly note that
understanding speech is not to be conceived of as a linear process proceeding
from the phonetic to ever higher levels

of linguistic structure, but rather as a
.computation, of the meaning of .the
speech signal by .both feed-back and
feed-forward at all levels of linguistic

analysis" (p. 53) and nonlinguistic variables (knowledge of the speech situation, the topic of conversation, etc.), the
main part of the book (chs. 4 to 6) deals

with the role of syntactic structure in

speech comprehension. Ιn spite of the

fact that Chomsky (1967) himself

has

admitted that syntacticaΙly based gram-

mars are psychologically .absurd"

as

they do (not conform to either of the
essential language processes which speakers use> (Steinberg 1982 : Ι2l), MR view

latter unit is gaining increasing attention in
current phonological research (cf. Bell &
Hooper (eds.) 1978, Van der Hulst &
Smith (eds.) 1982) so that future phonological theory might become more directly
relevant to a theory of speech perception.
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sentence processing as a problem of
syntactic parsing based on the formaΙ
properties of sentences and lexical items,
with minor roles attributed to lexical

meaning and contextual information.3

Despite of examples demonstrating the
importance of these latter types of information in understanding sentences,
the authors hold the vieιv that .the system wants a mechanical and nonΙexical
means.to interpret sentences" (p. 146).
MR are thus less concerned with giving
a full account of the processes involved
in understanding speech than ιvith the
relation between grammar, conceived of
as the study of the formal properties of
sentences

in the theoreticaΙ framework

of generative transformational grammar,

and sentence processing in understanding speech.

Due to their rather narrow concep-

tion of grammar as a description of
"the relations between parts of sentences" (p. 63), MR have to relegate possi-

bΙe influences of sentence processing on
sentence structure (cf. Bever 1970) to
acceptability, a domain outside grammar proper. Thus, the nondeletability of
thαι in English sentences like Thαι Βill is
here is good is not attributed to grammar but to sentence processing (p. 133).

Although the processing difficulty of
seΙf-embedded structures like ξ fu rftαl

ξ thαt ξ thαt Βill wαs herel Jοhn suggestl you hαd the ideαl wαs goadf (.Ιt was
good that you had the idea that John
suggest that Bill was here") Φ. l35) is
cοrrectly expΙained aS a memory problern, grammar is to be kept free from
such restrictions (p. 137). The authors

' For a

different view stressing the importance οf recovering the semantic structure
in sentence understanding cf. Steinberg
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are thus mainly concerned wirh the infi-

nite productivity of syntactic

rules.

While this is important when considering
the logicaΙ and mathematical properties

of natural

languages, ordinary use of
language does not exploit these possibi-

lities (Αtherton & Schwartz

Schwartz

l983b,

1978).

There are many examples of the
rnost unfortunate consequences arising
out of MR's view of grammar as a coherent, rule-governed SyStem divοrced
from its functions, especiali-v in an introductory boι.ik, rη;ritten. ;tS the one
under review, .for anyοne who is interes-

ted in language" ftl. Ι l). Αgreement, a
structural device whose function is to

signal syntactic structuring (cf. Lehmann 1982, Ostrοwski 1982) is misunderstood as providing (unnecessary
'redundancy'" Φ. l34). while overesti-

mating the generality οf syntactic rιlles.

MR do not even attempt to grasp the
structural regιllarities of the lexicon,

which they characterize as ..full of idiosyn-

cratic facts and oddities οf meaning" (p.
l27). Ιwhile wrongly equalling meaning
with reference (p. 178), MR entirely divorce the syntactic behaviour of words

from their meaning, considering

the

former as intrinsicaΙly arbitrary (ch. 8).
Ιnflectional and derivational morphemes
are posited as separate lexical entries (p.
79) ιvithout further discussion.a
The views on more general questions of language and linguistics as well
1

are strongly biased by the theoretical assumptions of generative transformational grammar. Τhus, innateness is over-

emphasized

4

as opposed to

language

(1982) and Aitchison (1983).

Cf. Matthews

( 1974) for different models of
morphological description.
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learning (Chomsky 197Δ.5 Chomsky's
notion that
man's biological predisposition for lan(

1975) somewhat misleading

is a "mental organ " is extended
to the Ιinguistically universal notion of
guage

the .elementary sentence" (p' 79).

Ιn
their zeal to point out the achievements of

the study of syntax in the framework of
generative transformational grammar,
MR attribute to Chomsky an insight
going back at least to Αristotle, namely
that sentences consist of a subject and a
predicate. Even if one accepts the syntactic theory of transformational grammar, the oversimplified presentation of
such a highly formal theory lends itself
to dangerous misunderstandings.

MR try to make a point for

trace

theory. a more recent version of genera-

tive transformational grammar, aS

λ

candidate for a model of sentence processing (ch. 5). Considering the unnaturalness of many of the examples they
discuss, the reader may wonder as to
the relevance of the explanations offered
for actual behaviour in understanding
speech. Αlthough detailed presentation
of experiments (p. 87f0 is helpful in that
it confers a more concrete idea of work
done in psycholinguistics, in the discussion of the results more room should
haι,e been given to problems and alternative explanations.u The question as to
what degree trace theory can be considered as a model of sentence perception
(.gap-filling" model) is still open to em-

pirical investigation (cf. also Αitchison
1983:213).

Chs. 7 and 8 deal with sentence
production and the structure of the
discussion of nativism cf.
Αtherton & Schwartz (l983a and b).
6
Cf. Aitchison (1983) for a less theoretically

' For a critical
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mental lexicon and its role in lexical access, respectively. Both hesitation phenomena and speech errors are discussed

as providing indirect evidence on

the

processes involved in sentence planning
and producing. Ηesitation phenomena
do not' however, only aΙlow for the gen-

eral conclusion that both syntactic and
lexical considerations play a role in
planning and producing speech, but mo-

re

importantly shoιv that phases of

planning speech partly overlap with phaSeS of uttering (Aitchison Ι983). MR
show how speech errors may be used to
infer stages of speech planning as well
as to demonstrate the psychological reality of linguistic constructs. As far as the

relevance of frequency and recency of
use for ease of lexical access is concerned (ch. 8), the authors fail to point out

that neither actually supports

linear
models of structuring οf the mental lexicon. Αlthough Forster's (l976) model of
the lexicon, which MR present in some
detail (p. l86fΓ)' admits of different chaιrnels giving access to a certain stored
lexical item, it does not provide for dif-

ferent stages in the retrieval process,
starting from the more general outline

of the semantics or phonetics of a wanted lexical item and proceeding to a
more detaiΙed form (Aitchison l983).
Admitting that psycholinguistics still
has to go far in providing an expΙana-

tion for how peopΙe use the knowledge of
their language when they listen and talk
and that present answers to this question therefore cannot be but tentative (ch.

9). the reader could have

penetrated

more deeply into the subject by a pres-

biased and more problematizing discussion
of Wanner & Maratsos' (1978) results.
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entation less strongly biased by one par-

ticular grammatical theory, in this

case

that of generative transformational grammar.

Ursula Stephany
Institut fιir Sprachwissenschaft
UniversitΑt lu Κciln
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γικιi, με βdoη τo Θεωρητικd τoυq υπdβαΘρo και τη ox6oη τoυζ με τηv (κυ-

(eds.),

Linguisιic Theory αnd Psychologicαl Reαlily' Cambridge' Mass.: MΙT Ρress.

ρiαρχη γλωoooλoγtα" (cf. infra).

l. Η

Josiαne Βoutet, Εioαyωyη oτtiν Κoινωνιo-

yλωoooλoylα, Mετιiφρ.''Ανναg'Ιoρδαν{δου _ Εiρηνηq Toαμαδoi, 'Αθιiνα Ι984,
'Εκδ6oει9 Γρηydρη, 77 oελ.

Bιβλtα καi ιiρΘρα τ! μεταφρtioειq
οτα ελληνικd σχετικιi με τη γεvικ6τε-

ρη ox6oη κoινωviαq και

γλιilooαq

6xoυν τiδη κtiνει τηv εμφιiνιoτi τoυζ
παλιdτερα (βλ. π.x. Γ. B6λτooυ' Koιvωviα καi ΓλιΙlooα, 'Aθτjvα 1976). Τo
βιβλto τηq Boutet 6μωq φιλoδoξεi να
παρoυoιιioει συστηματικιi 6να oυγκεκριμ6vo κλιiδo τηq γλωoooλoγiα6, με
δικ6 τoυ αvτικεiμεvo και μ6θoδo, τη
λεγdμενη κoινcυνιoyλrυoooλoyΙα η κoινωνιoλoy{α τηg yλcbooαζ. o κλιiδoq αυτ6q ιiρ14ιoε να αναπτιiooεται 6ξω τiδη
απ6 τη δεκαετiα τoυ '60 και βρioκεται
αliμερα oτηv πλτiρη ιiνθιoτi τoυ, 61oν-

ταζ επηρειioει oημαντικιi τoν πρoβληματιαμd και ιiλλων τoμθων τηg γλωoαoλoγiαq (πραγματoλoγiα, ψυxoγλωoooλoγiα, ιoτoρικτi γλωoooλoγiα, υφoλoγiα).

Τo βιβλio τηζ Boutet δεv

εiναι

ακριβιilg μια <εισαγωΥi, με την τρ6χoυσα 6ννoια τoυ dρoυ. Δεν απευθιjvεται στoν εvτελιbq αμιiητo αναγνιiroτη,
αλλιi απαιτεt τiδη κιiπoιεq γνιboειq, τciσo στoν τoμ6α τηq γλωαοoλoγtαq, doo
και τηζ κoινωνιoγλωoooλoγiαq τηζ

iδιαq. 'oπωq λ€ει και o τiτλoq

τoυ

πρωτoτιiπoμ, .Quelques courants dans l'
approche du langage" (Mερικd ρει1ματα

o1ετικιi με την πρoo6γyιoη τηζ γλιbo-

), πρdκειται oυoιαoτικιi για μια
κριτικτj παρoυotαoη των κυριoτθρων
ρευμtiτωv τηg κoινωνιoγλωoooλoγiαq.
σαζ

Tα ρειiματα αυτιi ταξινoμo6νται στην
αρχη xρovoλoγικιi και κατdπιν ειδoλo-

oυγγραφ6αq

ξεκινιi στην ει-

ααγωγτj τηζ με την αvιiλυoη των διio
oτoι1εtων πoυ Θεωρεi <iτι 1αρακτηρiζoυν τιq κoιvωvιoγλωαooλoγικ6g μελ6τεζ στo oιiνoλd τoυq, δηλ.: α) τo dτι
πρooπαθoιiv vα ειoαγιiγoυν τo πoλιτικd
oτoιxεio oτη γλωoooλoγtα, και β) τηv

κριτικιi τoυζ oτιioη απ6ναvτι

στηv

.κυριαρχη γλωαooλoγiα" και τιq μεθd-

δoυq τηq. Ωq πρoq τo πριilτo, επιoημαi-

νεται ειioτoxα dτι πoλλιi απd τα κoι-

νωνιoγλωooικti ρειiματα ξεκiνησαν και
αvαπτιi1Θηκαν μθoα απd μια κoινωvικτi
δραατηριdτητα' ε(vαι δηλ. γνtioια πρot-

dvτα τηg επαφτiq τoυ γλωoooλdγoυ με
την κoινωvικτ! πραγματικdτητα. Απoτ6λεoμα και oυv6πεια τoυ γεγoνdτoq αυτo6 εtναι τo δειiτερo χαρακτηριoτικd
πoυ αναφ6ρει η Boutet, η αμφιoβτjτηoη
απ6 μ6ρoυζ τoυζ ττlζ .περιoριoτικτjq,

oτιioηg τηζ .κυρiαρxηg γλωoooλoγi
αζ". Η oτιioη αυττi, κoιντi κατιi τη
oυγγραφ6α τdoo στo στρoυκτoυραλιoμd doo και στη γεvετικτj-μετασχηματιoτικτi γραμματικτi, εκφριiζεται κυρi-

ωζ σε 6ννoιεq dπωq αυτr] τηq (oμoιoγ6νειαζ) τoυ oυoτr]ματoζ' τηq <γραμματικdτηταg>) και (αvτιγραμματικ<iτηταq",

τηq .γλωooικτ]q ικανdτηταq και πλιiρωσηζ,. Αvτiθετα, για τoυζ κoιvωvιoγλωoooλdγoυq και ιδιαtτερα για τη
oυγγραφθα' "τ] γλιilooα -langage εiναι
βαoικti πριiξη, καt μι1λιoτα κoινωνικτi
πριiξη" (oελ. l5). Kαι παρακtiτω' oελ.
19: ,."Αν τ1 γλωoooλoγiα δ6xεται νιi
ιiναγνωρioει τd μερικd xαρακττ|ρα τoδ
dvτικειμ6νoυ τηζ καi νιi τd ιiλλdξει, τdτε Θιi ιiρκεi να μιλiμε γιιi γλωoooλo-

γtα" (και dxι για κoιvωνιo-γλωoooλoγtα δηλ.).

Θα μπoρoι1αε καvεtq β6βαια vα
απανττioει o' αυτd dτι ioωq vα ιjταν
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πρωΘ6στερo για τη γλωoooλoγiα vα
ενδιαφερθεt για τηv πoικιλiα τoυ λdγoυ

(τηv .ετερoγ6vεια,, τoυ oυoτriματοq,

oιiμφωνα με την κoιvωvιoγλωoooλoγικτi oρoλoγiα. 6ννoια διαφoρετικτ! απd
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ρτiξη

μ'

αυττiv'

Στηv πριilτη κατηγoρiα περιλαμβttvoνται και παρoυoιιiζovται διio κυρiωq
ρει1ματα:

α) oι 6ρευvεq τoυ Labov oxετικιi
με τη γλωooικτj διαφoρoπoiηoη (varia-

την 6Eω-αυστηματικτi "oμιλtα,, τoυ Saussure). πρoτoιi εδραιωθεi ωg αυτ<ivoμη

tion) και τη γλωooικτ] μεταβoλτj. Τα

τρoυζ.

και

επιoττjμη και καΘoρioει τo αvτικεiμεvd
τηζ και τιq μεθdδoυζ τηζ με βιioη κιiπoιεζ oταΘερ69, dxι μεταβλητ6q παραμ6Σtγoυρα dμωζ η συγγραφ6α9 62gει
δiκιo oτo dτι τo ρεtjμα τξζ .κυρiαρχηζ
γλωoooλoγiαq" 6πνιξε μιαv oλdκληρη
παρciδooη κoινωvικo6 γλωoooλoγικoιi
προβληματιoμo6, η oπoiα ξεκινri τiδη
απ<i τoυq διαδdxoυq τoυ Saussure, Bal-

ly, MeiΙlet κλπ., και φτιivει μ€xρι τoν
Benveniste και τov Jakobson. To κoιvωvικd εvδιαφ6ρov τωv γλωoooλdγωv
αυτιbν (γαλλdφωνων, εκτdq απd τoν Ja-

kobson) παρoυoιιiζεται με oυvτoμiα,
πρoτor5 περιiooυμε στo β' τμtjμα τoυ
βιβλioυ, τη αιlγ1ρovη κoιvωvιoγλωo<roλoγiα.

To ειoαγωγικd αυτd κεφιiλαιo τoυ
βιβλioυ εtvαι, νoμiζoυμε, και τo πιo
oημαvτικd, γιατt ακριβιilq εδιil καταφ6ρνει η Boutet' με αξιoθαι5μαoτo κριτικd πνειiμα, να διiloει τo πραγματικd
oτiγμα τoυ κλιiδoυ: τα γvωρioματιi τoυ,
τη ox6oη τoυ με τo σημερινd state of
the art τηq γλωoooλoγiαq, τη βαθfτερη
oημαoiα τoυ για την επεξεργαotα μιαg
επαρκoιig μεθdδoυ oυλλoγτjg γλωooικιbν δεδoμι6vωv.

2. Στo

β' τμiμα

τoυ βιβλioυ πακριτικιi
τα
oιiγxρovα ρειiρoυoιιiζovται
ταξιτηζ
κoινωνιoγλωoαoλoγiαq,
ματα
voμημ6να o6μφωνα με τη ox6oη τoυg

πρoζ την .κυρtαρ1η γλωoooλoγiα":

πριbτα αυτιi πoυ επι1ειρoιJv μια "δυvαμικi επ€κταoη,> των oρiων τηζ. και
ιioτερα doα διαφoρoπoιoιjvται τdoo

πoλιi, ιiloτε να 6ρxoνται oε θεωρητικιi

oυμπερtioματα στα oπoiα καταλτiγoυν:
η ετερoγ6νεια (πoικιλiα) απoτελεt oτοιxεio τoυ λdγoυ (τoυ oυoττ|ματoq δηλ.)
d7gι

τηq oμιλiαζ.

ριiγ.oντεq

oι

κoινωvικoi πα-

oι oπoioι την επηρειiζoυν εi-

ναι δυvατdν vα μελετηΘoιiν, αv αλλdξει

ριζικιi o τρdπog oυλλoγτjq τωv γλωo-

oικιilν δεδoμ6vων. Θεωριilνταq dτι η μfΘoδoq τoυ Labov εivαι αυττ] πoυ κυρiωq
ακoλoυθεiται στην κoινωνιoγλωoooλo-

γiα. η αντiρρηoτj μαq εtvαι

<5τι

η oυγ-

γραφ6αq δεν τoνiζει αρκετιi τo ρdλo
πoυ 6παιξε τo πoσoτικd oτoιxεio (oτoι1εio πoυ μπoρεi να υπoστεt oυγκεκριμ6-

vo

€λεγ21o) ατην επικριiτηoη

τηζ

1(oι-

vωνιoγλωoooλoγtαq ωζ v6oυ κλιiδoυ.
(Για την αντiθετη ιiπoψη βλ. τα δημooιειiματα τηζ S. Romaine).
β) η "γραμματικ( τηq oμιλoιjμεvηq

γλιbooαq", η oπotα ιlxει ωg αντικεiμενo
τov πρooδιoριoμd τηg δoμτiq τoυ προφoρικoιi λdγoυ, τελεiωq διαφoρετικιiq
απd αυττjv τoυ γραπτo6: 6ννoιε9 ciπωq η

κλαοικτi "πρdταoη, τ! τo .oωoτd" και
"λdΘoζ,' πoυ καθoρtζovται oυvrjθωq
απd τηv .καvovικτ!" αντtoτoι1η 1τρo-

ταση τoυ γραπτoιi λdγoυ, καταρρiπτoνται, αν εξετιioει κανεiq τov πρoφoρικι1
λdγo per se.
3. Tα ρε6ματα πoυ περιλαμβιiνoν-

ται στη δεfτερη κατηγoρtα (ρτiξη με
την κυρtαρxη γλωoooλoγiα) εiναι πo_
λυπληθ€οτερα και εtvαι φανερd dτι εν-

διαφ6ρoυv τη συγγραφθα πoλδ περιoodτερo απd αυτιi τηg πριilτηq κατηγoρiαq.

Koιvd τoυζ χαρακτηριστικd: δεν

αvα-

γvωρtζoυv τηv αυτoνoμiα τoυ γλωooικoδ oυoττiματog, αλλιi τo εντtloooυν

Bιβλιoκριo{εg

στη γεvικdτερη συμπεριφoρd τoυ

αvΘριbπoυ ωq μ6λoυq μιαζ συγκεκριμ6vηq

κoινωνiαq με καθoριoμ€νη

δoμτi. 'E-

χoυμε λoιπ<iν:
α) τηv εΘνoγραφiα τηζ επικoινωνiαq (Ηymes) και τηv εθνoμεθoδoλoγiα
(Goffman, Sacks' ScheglofΓ), με καΘαριi
διεπιoτημoνικd xαρακττ]ρα, oι oπoiεq
εvδιαφ6ρovται για τoυq κανdvεq πoυ δι6-

πoυv τη γλωooικτj επικoιvωνiα ωq μ{α
απd τιg κoιvωνικ6q δραoτηρι6τητε9 τoυ
ανθριbπoυ.

β) τιq θεωρtεg και αναλ6σειζ τoυ
λdγoυ (analyse du discours) (Pθcheux'
Maldidier κλπ., βλ. βιβλιoγραφiα oυγγραφ6ω9). oαφιilq επηρεαoμ6vεq στη
μεθoδoλoγtα τoυq απd τηv αvτioτoιxη
θεωρiα τoυ Ζ' Ηarris. To εριilτημα πoυ
τiθεται εδιΙl εiναι τo εξτig: .πδq μπoρεi

νd θεωρητικoπoιηθεi ι] oι1νδεoη γλιΙlooαq, ioτoρtαg καi πoλιτικ{g; λ6γoυ καi
iδεoλoγiαq;" (oελ. 6l).
γ) τη θεωρtα τoυ Volochinov για
τo .iδεoλoγικd, oημεio", απciντηση στo

Στdλιv oxετικιi με τη\, αντiληψη για
την γλιiloσα ωζ αντανιiκλαση τηζ κoινωviαq' Kατri τoν Volochinov ο γλωooικdq τι5πoq λειτoυργεi oυγxρdvωζ .ωζ

σημα, δηλ. ιδq δνdτητα μ6 ιiμετιiβλητo
περιεxdμενo, o6μφωνo μ6 ττi vdρμα,
πo6 καταxωρεiται o' Evα λεξικd, καt
τd δπoΤo δ dκρoατrig Θιi πρ6πει νιi cit,αyι,cυρioει' και cδq oημεio' δηλ. ιδq iδεo-

λoγικτj δvdτητα πoιj τo περιεxdμενd
τηg θξαρτdται ιiπd ττ]v περioταoη, καi
τd δπoio 6 ιiκρoατ{q θιi πρ€πει vιi καταλιiβει" (οελ. 7l).
δ) τη θεωρtα των γλωcroικιΙlν πρα-

κτικιbν (Boutet e.a.) επηρεαoμ6vη ιiμε-

σα απo την πρoηγo6μενη: ".'.μ6αα
oτtiv παραγωγi τoδ λdγoυ κιiθε γλωooικτ] δραoτηριd,τητα ε1ναι o6 διαρκτ]
ιiλληλo-επεv6ργεια μ6 τ6 περιβιiλλov
δπoυ πραγματoπoιεiται. Πρooδιορiζεται βι1βαια

d"πo τd"

oτοιxεiα αδτoδ

τοδ

/
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περιβιiλλovτoζ' dλλd θπιδρδ κι. αδττ]
πιiνω xρμ" (oελ. 73). Παρ' dλo πoυ
oτo κεφdλαιo αυτd αντiκει oυoιαoτικιi
και τo oημεiωμα τηg Boutet για τηv
ελληνικτi €κδooη στηv αρχιi τoυ βιβλioυ, θεωρoδμε dτι δεν παρoυoιιiζoν-

ται με ικαvoπoιητικτj oαφτivεια o6τε oι
oτdxoι o6τε η μ6θoδoq τηg θεωρiαζ αυττiq τωv γλωooικιbv πρακτικιilv. 'Eνα
oυγκεκριμ6νo παριiδειγμα θα €δει1vε
oiγoυρα καλλtτερα. πιbζ διαφoρoπoιεiται η oυγγραφ6αq απd τιζ πρoηγoιiμενεg απdψειζ πoυ παρoυotαoε.

4. Συvoψiζovταq τηv κριτικτj μαζ
για τo αι1νoλo τoυ βιβλioυ 6xoυμε να
πofμε τα εξτjq:
H πρooφoριi τoυ δεv βρioκεται τdσo στην παρoυotαoη των κυριoτ6ρων
κoιvωvιoγλωooικιilν ρευμιiτωv: η επιλoγri τoυq, dπωq δηλιilvεται oτηι, αρxτ],

tyινε με βιioη υπoκειμεvικιi κριττjρια,

εvιb παριiλληλα 6ναq oxετικdg γαλλo-

κεντριoμdζ πoυ τo διακρivει αφτjvει
απ' 6ξω oημαvτικ6g αγγλooαEωvικfq

απdψειq, dπωg π.N. τηv θεωρtα τωv
Αustin και Searle για τιζ γλωooικ6c
πριiξειq η τη δoυλειιi πoυ γivεται oτην
Αγγλiα απd τoυζ Sinclair, Coulthard,
Stubbs κ.ιi. oτoν τoμ€α τηg αvιiλυoηg
τoυ λdγoυ. Η πρooφoρd τoυ αντiθετα
6γκειται oτη βαΘειιi κριτικτj θειbρηoη,

με την oπoiα καταφ6ρvει vα φτιioει
στoν κεντρικd πυρτjνα τω\/ απdψεωv
πoυ παρoυoιti(ει: <rτo πιilg δηλ. oι διιiφoρoι (κoινωvιo-) γλω<τooλdγoι αντιλαμβιiνovται, συvειδητιi τ] dxι. τη o16ση κoινωνiαq - επικoινωνiαq - γλωooι-

κoιi oυoττjματoζ. πιilg (και αν)
τικoπoιoι1ι, αυττi τη ox6oη

θεωρηκαι τt

μεταβoλ6q oυvεπιiγεται αυτd oτη μ6θoδo πoυ ακoλoυθoιjv.

Θεωρoι1με dτι η πρooφοριi αυττj
εiναι ιδιαiτερα πoλιiτιμη: απd τη μια
μεριιi δεν θυoιtiζει την κριτικτj στηV
απλτj εvημ€ρωoη. απd την ciλλη δεt-

ΓΛΩΣΣoΛoΓtA
χνει τηv πoλυπλoκdτητα πoυ χαρακτηρiζει τη o16αη γλιbooαg και κoινωviαg.

Δεν εiναι τυxαio dτι τdoεq απdψειq
αναπτ6ooovται oxετικιi μ' αυτd σ'
6vαν και μdvo τoμ6α τηζ γλωoooλoγiαq
(αν δεxτo6με τηv κυρiαρ1gη αντtληψη

dτι η κoιvωνιoγλωoooλoγiα απoτελεi

απλιilg τoμ6α τηq γλωoooλoγiαq - cf.
supra). Τo φιioμα ξεκινιi απd τη μελ6τη
τηg γλωooικτjq oυμπεριφoρdq oτιq διιiφoρεζ κoινωνικ6q καταoτιiσειζ τηζ καθημεριντjq ζω{q και καταλτjγει στoν
ευρδτερo πρoβληματιομd o1ετικιi με
τη θ6oη τηg γλrboσαζ και τηζ επικoινωviαq μ6oα o' €ναv ταξικd κoινωνικd
oxηματιoμd.
Kαι λtγα λdγια για τη μετciφραoη.
Η oυνεργαoiα των διio μεταφραoτριιilv
με τη oυγγραφ6α εγγυτjθηκε oiγoυρα

μια oωoττj πρoo6γγιoη τηζ

μελ6τηq,

ακdμα και σε αημεiα dπoυ δεν ακoλoυθε(ται πιoτd τo πρωτdτυπo. Mε δεδoμ€νη dμωg τη συνεργαoiα αυττi, θα επιθυμo6oαμε ακριβιilq αυτιi τα oημεiα
(απoμdκρυνσηζD να τiταν περιoodτερα,
6τoι ιiloτε να απoφευxθoιlν κιiπoυ-κ<iπoυ oρισμ€νεq

αδεξι6τητεq.

Αξι6παιvεg πρooπιiθειεg 6γιναν στην

απdδooη τηq oρoλoyiαc,. 'oxι μdvo δεν
αγνoτjθηκε, αλλιi αντiθετα παρατ6θηκε
η iδη υπιiρxoυoα, ενιil oυγxρdvωζ εξηγτjθηκαv στιζ υπoσημειιiloειg oι λdγoι
τηg επιλoγτjq v€ων dρωv, dπoυ υπτ]ρξε
ανιiγκη (π.x. νariation, oελ. 16). Mερικ6ζ λεπτoμ6ρειεg: o dρoζ pragmatics
(pragmatique) 6xει απoδoθεi oτα ελληνικιi .πβαγματoλoγiα", dχι .πραγματικτj" (oελ. 30, υπooημ. Bλ. Mπαμπιvιιilτη, Θεωρητικτj Γλιοoooλoγiα, oεχ. 29'
και τoυ iδιoυ, Γλωoooλoγiα και λoγo-

τε1viα, aεχ. 25l). Επtoηq τα oνdματα
τωv διαφdρων γλωoooλdγωv θα τjταv
πρoτιμdτερo vα περιoριστoιiv oτη λατιvικτi τoυζ μoρφτi, μια πoυ δεv 6xει
καΘιερωΘεi ακdμα ενιαtog τρdπoq μετα-
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γραφiζ τoυζ στα ελληvικti (π.x. ΣooiρΣωooιiρ).

M. Kακριδτ]

Ε' Selkirk,

The Syntαx

of Words' MΙT

Press Ι982' oελ. Ι36.

Αυτ6 τ6 βιβλio απoτελεi την 6βδo-

μη μoνoγραφ[α τηq oειριlq Linguistic

Ιnquiry Monographs και εiναι 6vα απ6

τα

oημαντικιilτερα 6ργα πoυ 6xoυν

γραφεi απ6 oπαδosζ τηζ μετασχηματι-

κτiζ γραμματικτjq με αvτικεiμενo μελθ-

τηζ τη μoρφoλoγiα. Η dλη εργαoiα

oτηρiζεται στη θ6oη 6τι η μoρφoλoγiα
απoτελεt αvεξιiρτητo τoμ€α τηζ γραμ-

ματικιiq πoυ δεv αναπαριiγεται απ6
συvτακτικoδq v6μoυζ. Tηv περαoμ6νη
δεκαετiα, αρκετoi γλωoooλ6γoι dπωq
Jackendoff (1975), Αronoff (1976),

oι

κλπ. αo1oλτiΘηκαv με τo oxηματιoμ6

τωv λ6ξεων, δivovταq 6μφαoη oτη o6ν-

θεoη και στηv παραγωγτi, αφtvovταq
τηv κλioη σαν πιo παραγωγικτj διαδικαoiα να μελετηθεi oτα πλαioια τηg

oδvταξηq. Τα τελευταiα dμωq xρ6vια, η

παραδo21τ] dτι η κλtoη απoτελεi μ6ρoζ
τηζ μoρφoλoγtαq εδραιιilvεται dλo και
περιoo6τερo (Lapointe l980, Lieber
l980, κλπ.). To 6ργo τηq Selkirk εiι,αι

αντιπρoσωπευτικ6 αυττiq

τηζ

αντiλη-

Ψηζ και μελετιi τηv κλiοη μ6oα oτo
λεξικ6, κατιi τoν iδιo τρdπo πoυ αναλδει τo γραμματικd o6oτημα τηζ παραγωγηζ και τηζ oδvθεoηq.
Διακρiνεται σε τρiα κεφιiλαια: l.
Γενικri θεωρtα τη6 λεξικηq δoμ{q (Α

general theory of word structure) (l-12),

2. Σιiνθεoη (Compounding) (l3-57)' 3.
Παραγωγτj και κλtoη (Affixation) (5s-

oι επ6μεvεq 6ντεκα oελtδεg περι6χoυν τιζ Σημειιboειc' (125-|3l) και τη
l24).

Bι βλιoγραφtα

(l

32-136).

Στo πριilτo κεφιiλαιo η oυγγραφ6αq

Bιβλιoκριoiεg

διατ'υπιbνει τo γεvικd θεωρητικ6 πλαi-

oιo μ6oα oτο oπoto θα κιvηθεi. Mε
πoλιi εvδιαφ6ρov βλ6πoυμε vα χαρακτηρiζει τη Moρφoλoγiα αvεξιiρτητo
τoμ6α τηζ γραμματικτjg και να τηζ
απoδtδει μια ιδιαtτερη oημαoiα. Στα

δ6o τελευταiα κεφιiλαια αoxoλεiται με

τηv εφαρμoγτi τηg θεωρiαζ τηζ στην
αvιiλυoη των μoρφoλoγικιilν διαδικα-

oιιilv. Xωρiq να παραγνωριζoυμε τη
θεωρητικτi oπoυδαιι5τητα τoυ δευτ6ρoυ
κεφαλαioυ, νoμiζoυμε 6τι o ιδιιiζων

xαρακττiραq των αγγλικιilν oυνθ€των
πoυ αναλδovται o' αυτ6 πρoδπoθ6τει
πoλ6 καλτj εξoικεiωoη με την καΘoμιλουμθνη Αγγλικιi. Απ6 την πλευριi
μαζ, πρoτιμιiμε τo τρiτo κεφιiλαιo τoυ
βιβλioυ πoυ αναφ6ρεται στην παραγωγτj και oτην κλtoη γιατi κατιi τη γvιb-

μη μαζ δtνει αρκετ69 κατευθυνττiριεζ
γραμμ6ζ για τη μελ6τη τωv αvτioτoιχωv μoρφoλoγικιbν διαδικαoιιbv στην
Eλληvικli.

Σι1μφωνα με τη Selkirk η 6λη δoμτi
των λ6ξεων απoτελεi αυτdνoμo τoμ6α

γλωooικ{q μελ6τηq πoυ παρoυoιιiζει
τιζ iδιεq γενικ6q τυπικθq ιδι6τητεq

(formal properties) τηq oυvτατικτ!ζ δoμηg και 6να ανιiλoγo oιioτημα v6μων.
Γι' αυτd και η συγγραφ6αq xρηoιμo-

πoιεi τoν dρo ..oιivταξη ιων λ6ξεων"
(word-syntax) oτη θ6αη τoυ 6ρoυ "μoρφoλoγiα, (morphology). Για τη διαμdρφωαη τηq θεωρiαζ τηζ υιoθετεi βαoικ6q 6vνoιεζ τξζ .Σδνταξηq τoυ τoνo6μεvoυ X,, (Xsyntax). Αυτ69 εivαι: l. Η
θ6oη dτι η συντακτικτj κατηγορtα εiναι
6vα ζε6γoq (ν {Ψα, Ψβ' ...}) απoτελoι1μενo απ6 6ναν πρooδιoριoμ6 v τδπoυ τj
επιπ6δoυ (type or level specification)
αvτιπρoσωπευτικoδ του αριθμo6 των τ6vωv (bars) τηζ κατηγoρiαg, καθιilq επtσηζ κι απd 6ναv πρooδιoριoμd xαρα-

κτηριστικιilv (feature specification) Ψα,
Ψβ, ... dπου Ψ εiναι xαρακτηριoτικd

/
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συvτακτικd τi μoρφoλογικ6. 'Eτoι oτη
oιlvταξη τoυ τoνoιiμενoυ X τo οιiμβoλo
X αντιπρooωπεδει τo 6νoμα μιαζ κατηγoρtαg o, P, Α, κλπ. και o αριΘμ6q των
τ6vων τo επiπεδo τj τιiπo τηζ κατηγoρi.αg. 2' Η Θ6oη 6τι κιiΘε oυντακτικτj
κατηγoρiα κυριαρxεi (dominates) μιαq

κατηγoρiαζ τoυ iδιoυ ov6ματoq

πoυ

" (head). Στα πλαioια αυτo6

τoυ

βρtoκεται o' 6vα αμ6oωζ xαμηλιΙlτερo
επiπεδo τηζ ιεραρxiαq Χ , επoμ6r,ωq
6λεq oι συvτακτικ6q δoμθq 61oυν .κεφαλi

o1τiματoq η λ6ξη εtναι η κατιilτερη κα-

τηγoρiα (lowest category) τηζ

συvτα-

κτικτjg δoμηζ, ιiρα απoτελεt κατηγoρiα
τoυ μηδενικoιi τ6πoυ (X0) και oρiζει
6vα οιiνoλo oυvτακτικιilν κατηγoριιilν
X', X', ...X', τιζ υπερκατηγoρiεg τoυ X
πoδ η μεταξιi τoυq o16oη δiνεται απ6
τoν καvdνα }C + ...X'-'...
Eφαρμ6ζovταζ τη o6vταξη τoυ τoνoδμεvoυ Χ oτη μoρφoλογiα, η Selkirk

υπooτηρiζει

dτι κιiΘε λεξικτi

δoμη

(word-structure) t'xει μια .κεφαλτi"'
ακριβιilq dπωq oυμβαiνει με κιiΘε oυντακτικτj δoμri, η oπoiα tγει τα iδια xαρακτηριστικιi με τη δoμτj ατην oπoiα
αvτjκει. Κατιi τη Selkirk 6λε9 oι μoρ-

φoλoγικ6q (word-syntactic) κατηγoρtεq
εtναι τoυ τδπoυ .λ6ξη" ιi xαμηλιilτερεζ
στην ιεραρxtα X. Για την ΑγγλικTi, η
Selkirk υπoθ6τει μ6νo δδo μoρφoλoγικιi
επtπεδα κατηγoρiαζ. Tη .λ6ξη" (word)
Xo X και τη .ρiζα" (root) X' η y_t
'i
πoυ εiναι μια oυμβατικιi ovoμαoiα για

6vα επiπεδo κατηγoρiαq και δεν 6xει
καμμiα ox6oη με τoν 6ρo "ρiζα)) πoυ
απoδεxdμαατε ιoτορικιi. Για ιiλλεq
γλιbooεq με πλoυoιιilτερη κλioη, η Sel_
kirk απoδ61εται την 6παρξη εvdq τρiτoυ επιπ6δoυ, τoυ .θ6μιατoζ" (stem).
Δηλαδτi, o6μφωνα με τη θεωρiα τηg θα
μπoρoιioαμε να υπoθ6ooυμε για τη Nεoελληνικr] τα επtπεδα x' 1ιεηη1, x_'
(θ6μα), X_2 (ρiζα). Απ6 πρooωπικιi

Bιβλιoκριοfεg
6μωq μελ6τη τoυ θθματoq, πoυ oτηρtζε-

ται oε εκτεvη 6ρευvα oτo xιbρo τηg
μoρφoλογiαq, εtμαoτε τηζ γνιbμηq dτι
και στη Nεoελληvικη θα πρtπει vα
υπoστηρiξoυμε την ιiπαρξη δι1o επιπ6δων, τηg .λ6ξηζ" κι 6voq ιiλλoυ, πoυ
πρoτιμιiμε να oνoμιiζoυμε .θ6μα" αντi
για .ρiζα,,. γιατi θvα πλo6αιo κλιτικd

o6oτημα 6xει ox6oη περιoo6τερo με
τηv παραδooιακτ] 6νvoια τoυ θθματog
παρα μ' αυτη τηζ ρiζαζ. H επιλoγτj μαq

ξεκινti απd τη διαπioτωoη 6τι στη

γλιbooα μαζ η δoμτj τωv κλιτιΙlν λ€ξεων
αναλιiεται oτη .βιiαη" (αζ την oνoμιiσoυμε .θ6μα") και σ' θvα τi περιoo6τερα επιθτiματα.
λ6ξη

Λ
,/\

Θ(:μ{ \πiθημα
Mια περαιτ6ρω ανιiλυoη τoυ Θ6ματoq
oε επiπεδo ρiζαq και επiθημα
θfrα

/\ '^
'-v \επιU.
ριqα
δεν oτηρiζεται πoυθεvιi oυγxρovικιi
και θα εixε μ6voν ιoτoρικrj αξiα.

Tα χαρακτηριoτικιi πoυ

παiζoυν

ρ6λo oτη μoρφoλoγiα εivαι αυτιi των
oυvτακτικιilv κατηγoριιilν Γ+o], ΓtΡ].

κλπ., καθιilq κι αυτιi πoυ απoκαλorjνται
διακριτικιi (diacritic features). Mεταξ6
των διακριτικιilv ξεxωρtζoυv τα κλιτικιi
[tπαρελθdν]' [tπληθυvτικ6q], κλπ. και

τα παραγωγικιi [tλατινικd], (tlatinate)
(Αronoff l976) κΧπ', χωρiζ 6μωq η διιiκριoτj τoυζ να oημαivει 6τι υπιiρxει

σαφtiζ διαxωριoμdq μεταξ6 κλiαηg και
παραγωγτjg.

oυoττiματoζ

'

Mια κατηγoρiα τoυ

τηζ λεξικτjg

6λoυ

δoμriq δεv

Chomsky. N. ( 1965) Αspecιs o.f the

Theory
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επαναγριiφεται υπd τη μoρφη ιiλληq τi
ιiλλων κατηγoριιbν πoυ βρioκoνται Ψηλ6τερα στην ιεραρxiα X.Αυτ6q o περιoριoμdq δεv ιoγιiει για τoυζ νdμoυq τηg
συντακτικηq δoμ{q και μ' αυτ6v τov
τρ6πo διαφoρoπoιofνται απ6 τoυq v6μoυζ τηζ λεξικτjg δoμ{q.

Η Selkirk, με τη χρησιμoπoiηoη
τηq oιivταξηq τoυ τovoιiμενoυ X oτη
Moρφoλoγtα, λαμβιivει ooβαριi υπdψη

την αρx'ιj τηζ επαvαδρoμτiq (recursiveness) των λ6ξεων. ΠρoUπoθθτει επioηg
6τι oι λ6ξειq, dπωg oι φριlo'ειq, 6xουv
εoωτερικτj δoμτi. Υπαρxει 6μωζ και μια
ooβαρτj αδυvαμiα πoυ εξαoθενεi την
dλη θεωρiα και αφoριi τηv κατηγoρiα

Xπρoσφ' ff). Στo βιβλio, αυττ! η κατηγoρiα φ6ρεται oαv ειδικτj και δεv εivαι
διατεταγμ6vη oτην 6λη ιεραρxiα γιατt
δεν γtνεται vα τηζ ανατεΘεi 6ναq πρooδιoριoμdq ν. Eπoμ6νωq, oι ιδι6τητεq
τωv προσφυμιiτων οε o1θoη μ' αυτ69
τωv στoιχεtων πoυ βρioκoνται oε θ6oη

"αδελφτiζ,, Kαt .βξT6ρα9" ανιiγονται oε
επtπεδo απληq oυμφωνiαg.
H μoρφoλoγiα τηζ Selkirk περιλαμβιiνει 6vα οιivoλo απ6 v6μoυq επαvαγραφτjg αvεξιiρτητoυg απ6 τo περι-

βιiλλoν (context free rewriting rules)
πoυ dπωg και στo μoντ6λo των .Αspects,l δει, ειodγoυν oτoιxεiα }"ηκτικιilν

οειριbν (terminal strings). Tα τελευταiα
ειoιiγovται απd μoρφoλεξικd μεταoxηματιoμd (morpholexical insertion transformation) και βρioκoνται καταvεμημ6να σ' 6να λεξικd ovoμαζ6μενo ,.διευρυμ6νo λεξικ6" (extended dictionary).
Τo λεξικ6 αυτd περι6xει λημματα dλων
τωv λεξικιilv oτoιxεiων με ιδιιiζovτα
xαρακττiρα (idiosyncratic). 'oλεq oι μη
πρoβλ6ψιμε9 (unpredictable) πληρoφoρtεq γιiρω απd θνα πρdoφυμα βρtoκovοf Sνntαx, M.Ι.T.

Bιβλιoκριoiεζ

ται καταχωρημ6νεq oτo λτjμμα τoυ πoυ
πεpιtxει:

α) Tηv κατηγoρtα τoυ πρooφιiματoζ και 6λα τα χαρακτηριoτικιi τoυ,
συvτακτικιi και διακριτικti.
β) τo πλαioιo υπoκατηγoριoπoιη-

σηζ.

γ) Τη φωνoλoγικτi τoυ παριioταoη
μαζi με 6λεq τιg ιδιιiζoυoεq φωvoλoγικ69 τoυ ιδιdτητεg.

δ) Τη oημαoiα τoυ (oυνliΘωg 1αρακτηρiζει τo εiδog τηq λειτoυργiα6 τoυ).
Mετιi τη Ι-ieber (1980), η Selkirk iρχεται vα κατα1ωρηoει τα πρooφ6ματα
oτo λεξικ6, δια21ωρiζovταq 6τoι τη θ6ση τηg απ6 τoυg Aronoff (1976) και
Kiparsky (1982) πoυ επιμ6νoυν να τα
παρoυoιιiζoυv σαv oτoι1εiα πoυ ειotiγoνται απ6 v6μoυζ σχηματιoμoιi Χ6ξεων. Νoμtζoυμε 6τι για τα περιoo6τερα
πρooφιiματα πoυ εivαι φoρεiq πληρoφoριιbν oημαoιoλoγικorj και φωvoλoγικos περιε11ομ6νoυ, δδoκoλα θα μπo-

ρoιioε κανεiq vα αμφιoβητηoει

τη

λημματικτj τoι:q υπ6oταση. Yπιiρxoυv

και πρooφι1ματα πoυ oτερoδνται
oημαotαq (crαn- τηg λ6ξηq crαnberry)'
'Ιoωq γι' αυτd Θα 6πρεπε να εξεταoΘεi
6μωq

περiπτωoη να ειοιiγovται απd ν6μoυζ, διαφoρoπoιιilvταg τα κατ' αυτdν
τov τρ6πo απd τα πρoηγo6μενα, πoυ
αδιαφιλoviκητα διεκδικoδν 6να μ6ρoq
απd τη oημαoiα τηg λ6ξηq τηq oπoiαq

η

απoτελoljι, oυoτατικ6.
Σιiμφωνα με τη θεωρtα τηg SeΙkirk
τα λ{μματα και οι ν6μoι τηq λεξικτiq

δoμιiq βρioκονται στo λεξικ6 το oπoio
απoτελεt ξεxωριατ6 τoμ6α τηζ γραμματικτjq και διακρiνεται oε τμτjματα.

oι λ6ξειq πoυ απαvτιilνται ελειiθερα μαζi με τoν κατιiλoγo τωv εξαρτημιθνωv

μoρφημtiτων (bound morphemes) απoτελοrjν τo "διευρυμ6νo λεξικ6,. oι v6μoι τηζ λεξικτiq δoμτiζ, πoυ για την
Αγγλικτi προδπoθ6τoυv διφυεiq (binary)

/

Reνieννs

201

o' 6να δεδτερo τμtjδι5o τμ'ιjματα απαρτiζoυv
τoν πυρτ!vα τηζ λεξικfq δoμηq τoυ λεξικoιi τ! αλλιιbq τη μoρφoλoγικtj βιioη
δoμ6q, περι6xoνται

μα' Kαι τα

τoυ πoυ εivαι και τo αvτικεiμενo τηq

παρo6oαq μελ6τη9. Για τη Selkirk' oι
νdμoι τηq λεξικτiq δoμriq εκφριiζoυν τιq
αντιλτiψειq (intuitions) πoυ oι oμιλητ69

6xoυv

για τη δoμτi τωv λ6ξεων

τηζ

γλιδooαg τoυζ, αλλd δεν αναπαριiγoυv
κιiθε φoριi τιq λ6ξειq πoυ χρησιμoπoι-

oιivται. Eπoμ6νω6, λειτoυργoιiν σαν

πλεovαoτικoi και καθoρiζoυv τo αωoτd
σχηματισμ6 (well formedness) των λεξικιilν τεμαxiωv. Η δε περιoριoτικτj
αpxi "για κιiθε λ6ξη τηq γλιbooαg πρ€πει να υπιiρxει μiα παραγωγri μθoω των
ν6μωv τηq λεξικτiq δoμτiq αυττiq τηζ
γλιbooαg" επιτρ€πει τηv tδια μεταxεiριση σε υπαρκτθq και πιθαν69 λ6ξει9.

Για την ιiπαρξη τoυ

καταλdγoυ τωv

υπαρκτιilν λ6ξεωv θα διαφωντjoουμε με
τη Selkirk. Θα πρoτιμoδoαμε να συμφωvτiooυμε με τoν Kiparsky (l982) πoυ
θεωρεt dτι η 6vvoια τηζ υπαρκττiq λ6ξηq δεv εiναι απ6λυτα ξεκαθαριoμ6νη.
o tδιog καταχωρεi οτo λεξικ6 λτjμματα
θεμιiτων ενιil τα πρooφδματα κατti τη

γν6μη τoυ ειoιiγoνται βιioει ν6μωv κατti τη διιiρκεια παραγωγηq λ6ξεων πoυ

εiναι και υπε6θυvoι για

κ<iθε πληρoφo-

μ' αυτti.
Στo μoντ6λo τηg Selkirk η διιiταξη

ρiα o2gετικti

μεταξιi πρooφυμιiτωv και αυττj μεταξιi
oυvΘ6τωv

και

πρooφυμιiτων απoρρ6ει

απ6 τιq γεvικ6q ιδι6τητεq τηζ μoρφoλoγικ{q δoμιig μιαq γλιilooαq, καΘιbq κι

απ6 τoν ιδιιiζoντα xαρακττiρα
μoρφημιiτωv τoυζ. Η μoρφoλoγικri
μi oρiζεται απ6 τηv ανιiλυoη

τωv
δoτωv
μoρφoλoγικιilv κατηγoριιilv και των o16-

οειilν τoυζ. Xαρακτηρiζεται δε απ6 θvα
o6oτημα vdμωv λεξικτiq δoμτiq.ανεξιiρτητωv απ6 τo περιβdλλov πoυ χωρiζ
τηv τ{ρηαη oριoμ6vηq oειριiq αναπαριi-

Bιβλιoκριotεg
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γoυv μη τελικιi oιiμβoλα (non terminal
Symbols) αλλιi δεν ειoιiγoυν υλικ6 oτιq
τελικ6q oειρ69 (terminal strings). To oιiστημα τωv ν6μων με τη βoτjθεια καΘoλικιilv oυμφωvιιbv (universal conventions) dπωζ εivαι η αρχτi τηζ διoχ6τευoηq (percolation)2 oρtζει τo oδνoλo των

επιτρεπτιilν καλιi oxηματιoμ6vωv δo-
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κααtα χαρακτηριζι5μεvη απd 6να oιivoλo vdμων τηζ μoρφηζ
N +N
v +Υ

η τηq μoρφηζ

N -->N Yuf

lmpl

μιilν μιαq γλιilooαq.

'''ν

Στo δειiτερo κεφιiλαιo τoυ βιβλioυ

η συγγραφι6αq πρo2gωρεt oε μια αvιiλυση'των oυvθ6των και απoδεικvδει dτι
€να o6νθετo 6xει τo iδιo επiπεδo κατηγoρiαq με τα oυνθετικιi τoυ. Στην περiπτωση τηq Αγγλικriζ, o τιiπoq κατηγoρiαq πoυ παiζει τo ρ6λo oτη o6νθεo'η
εivαι αυτ6ζ τηζ .λ6ξηq". Eπoμ6νωq τα
εγγεvti αγγλικιi o6vθετα (native compounds) θ1oυv τη γεvικτi δoμτj
λ6En

",r^-"
λεξη
λεξη
^

π.χ. runαwαy.

Στo τρtτo κεφdλαιo τoυ βιβλioυ
εξετιiζoνται η παραγωγti και η κλioη
βιioει τηζ κεvτρικτiq ιδ6α9 dτι παραγω-

γτi, κλioη και oιivΘεαη απoτελoιiν μ6ρoζ τoυ iδιoυ υπoαυoτriματoq τηζ γραμματικriq. M' ιiλλα λ6για, oι v6μoι υπεtiθυνoι για την παραγωγτj και την κλioη
6xoυv τιg iδιεq ιδι6τητεq (formal properties) μ' αυτoδq τηg oιivθεoηq. 'Oπωq
και για τα oιivΘετα, 6να o6oτημα vdμων αvεξιiρτητων απ6 τo περιβdλλov
αναπαριiγει τιζ λ6ξειq μ6oω τηζ παραγωγηζ και τηζ κλtoηq. Η Selkirk δ6xεται την κλioη σαν μoρφoλoγικτi διαδι-

'

1a. 7o1 Ειiv 6vα oτοι1εio oε Θ6oη <κεφαλιiq" 61ει 6να 21αρακτηριoτικ6 [αFi]' οr*u'
τ6τε τo ατoι1gεio oε Θ6oη .μητ6ρα9. πρ6πει vα 1αρακτηρiζεται απ6 [αFi] και αvτιoτρ6φωζ.

Y'r
Ζur (περtπτωoη α)

I

7a!
"ι;i"'J-ι

['o'

I

(περtπτωoη

β).

Η Selkirk παραδ6xεται dτι τo αγγλικ6 oι5oτημα εiναι πoλιi φτω16 για

να απoφασioει καvεiζ αν τα πρooφr5ματα φ6ρvoυν μαζi τoυζ στoυg νdμoυq τα
χαρακτηριoτικιi τoυq απd τo διει;ρυμ6vo λεξικ6 (περ. α), η αv oι vdμciι τηq
λεξικτjq δoμτiq 6xoυν τη δδναμη vα
αvαφθρoυν τα διακριτικιi χαρακτηριoτικιi (περ. β). :ε μια ιiλλη γλιbooα
6μωζ, dπoυ η κλioη εiναι πιο πλoιioια,
o μoρφoλoγικdq τoμθαg πρ6'πει" να εiναι
ικανdq να εκφριiζει τη διιiταξη (distributionaΙ properties) των κλιτικιilν πρooφυμιiτων και των διακριτικιilv χαρακτηριστικιbν τoυq μ6oα oτη λ6ξη' Κι
αυτ6 κατιi τη Selkirk επιτυγxιiνεται κατιi 6να μερoζ απ6 τoυq iδιoυg τoυq νdμoυζ πoυ αναπαριiγoυν δoμ69 στιζ
oπotεq τα πρoσφδματα κατα1ωρημ6να
στo διευρυμ6vo λεξικ6 με τα ειδικιi

χαρακτηριoτικιi- τουq μπoρoιiv να ειoαxΘo6ν μ6νoν αν τα χαρακτηριoτικιi
τηζ συγκεκριμ6νηq Θ6oηq oτo ν6μo τo
επιτρ6πoυv. 'Eτoι 6να πρ6oφυμα μαρ-

Eιiv 6vα oτoι1εio πoυ δεv βρioκεται οε Θ6"κεφαλτiq" 61ει 6vα xαρακτηριoτικ6

ση

βFj] και η

..16gφαχi,, χαρακτηρtζεται απd

[uFj], τdτε o κ6μβoq oε Θ6oη "μητ6ραq.
πρtπει vα 61ει τo χαρακτηριoτικd βFj].

Bιβλιoκριofεg

καρισμ6νo για Γα πληθ.] παιρνει τη θ6oη πρ6oφ. [α πληθ.] η oπoiα δεν μπoρεi να καλυφθεi απ6 6vα ιiλλo πρ6oφυ-

μα μαρκαριoμ6νo Γβ πληθ.]. Δηλαδτj
για τη oυγγραφ6α η κλioη μιαg γλιbο'oαq 6πω9 εtvαι η Ελληvικrj αναπαρd-

γεται απd τoυq v6μoυ.C τηq περiπτωσηζ
β. Aπ6 πρoσωπικτj πdiρα Θα oυμφωνιiσoυμε απdλυτα μ' αυττi την αντiληψη
για την κλioη. 'Evαg v6μoq τηq περtπτωσηζ β, 6πoυ εκφριiζoνται η διιiταξη
και oι ιδι6τητεq τωv κλιτικιilν πρooφυμtiτωv, μαζ επιτρθπει να αvαλιiαoυμε
καλδτερα'τoυq κλιτoιiq τιiπoυζ και την
τυ1dv επtδραoη ενdq πρooφ6ματoq επi
του ιiλλoυ. 'Eτoι, oε 6vα ρηματικ6 τιiπo' τo επiΘημα θiκ (ayapiθiκa) πoυ εκφριiζει τo +τ6λειo στo ρηματικ6 o6στημα τηq N6αq Eλληνικτig (Γ. Mπαμπινιιbτη, To Pημα τηg Ελληνικηq, AΘηνα
l972) δεν μπoρεi παp6' να καταλιiβει τη
θ6oη πρdoφ. [+τελ.], εvιb η επdμεvη Θ6oη καθoρiζεται απo τo ν6μo oαv πρdoφ.
Γ+παρελθdν]. Στηv αντtθετη περiπτωoη

πoυ o νdμoq δεν πρooδιoρiζει τo χαρακττjρα τηζ oυγκεκριμ6νη6 Θ6oηq
(περ. α) αυτd θα φαινdταν εντελιbq
τι;xαto.

Στo τμτjμα 3.3. τoυ τρtτoυ κεφαλαioυ πoυ αvαφ6ρεται στηv παραγωγτi
η SeΙkirk διακρtvει τα αγγλικd παραγωγικti πρooφ6ματα σε δδo τιiξειq.
Yπoθ6τovταζ για τηv αγγλικτj λεξικτ]
δoμτi διio τιiπoυq κατηγoριιbv' τη .λ6ξη" και τη .ρtζα, επιτυγ1ιiνει διιiκριση τωv πρoσφυμtiτων o' εκεivα πoυ
υπoκατηγoριoπoιoιiνται για κατηγoρtεq

τoυ τιiπoυ .ρiζα" (τιiξη Ι) και o' εκεiνα πoυ υπoκατηγoριoπoιoιlvται για κατηγoρiεq τoυ τδπoυ .λ6ξη" (τιiξη 2).Η
κυριιbτερη διαφoριi των διio τιiξεων
τωv πρboφυμιiτωv θγκειται oτo γεγoν6q
6τι αυτιi τηq πριbτηζ τdξηζ oυμμετ6χoυv εvεργιi oτη ριiθμιoη τoυ τoνικoδ
α1ηματoq (stress pattern) τηc' itξηq (αΙ
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: αccidentαΙ), ενιb εκεiνα τηζ

δεδτερηg

τdξηq μ6νoυν oυδ6τερα (Ιess: helpless).
Yπι1ρxoυv και πρooφιiματα πoυ ανliκoυv και στιζ δι1o τιiξειg (un: [-Α.l,
dπoυ n: .λ6ξη" η "ρtζα"). Αυτη η ιδι6-

τητti τoυg εκφριiζεται απ6 τo πλαioιo

υπoκατηγoριoπoiηoηζ στo oπoto μθνει
απρooδι6ριστo τo επiπεδo τηζ κατηγoρtαq για τηv oπoiα τo πρ6oφυμα υπoκατηγoριoπoιεiται. Η υπoκατηγoριo-

πoiηoη επιτρtπει στα πρoσφι1ματα vα
επιλ6γoυν αvιiμεoα στoυζ διιiφoρoυg τι1πoυζ των μoρφoλoγικιbv κατηγoριιbv,

εξαoφαλiζovταζ 6τoι και τηv κατιiλληλη διιiταξη τoυq oτιq λ6ξειq.
Η δoυλειti τηq Selkirk oυμβιiλλει
oτηv εξ6λιξη τηg μελ6τηq τηζ μoρφo-

λoγtαq oτα πλαioια τηζ μετασχηματιoτικηg oxoληq. To μoντ6λo τηg 6xει

oυνoxη και ξνα ανtiλoγ6 τoυ 6xει δoκιμαoθεi με επιτυxiα στη αιlvταξη.
'Ιoωq 6μωζ τo πλεov6κτημα τηζ
χρηoιμoπotηoηq iδιoυ τρ6πoυ ανιiλυoηq
oε o6νταξη και μoρφoλoγiα vα απoτε-

λεt oυγxρ6vωq και αδυναμiα δεδoμ6νoυ
6τι η Moρφoλoγiα θεωρεtται ανεξιiρτητoζ τoμ6αq μελ6τηq με δικoδq τηq v6μoυζ και μηχαvισμo6g. Παρ' 6λα αυτιi,
τo μoν6λo τηq Selkirk πρooφ6ρεται κα-

λι5τερα απd ιiλλα (Aronoff l976) για τη

μoρφoλoγικη ανιiλυση τηζ Eλληνικτiq:
η δυvατ6τητti τoυ vα μελετιi τηv κλtoη
κατιi τov tδιo τρ6πo με τηv παραγωγη

τoυ εξαoφαλtζει αiγoυρη επιτυxiα, τoυ-

λti1ιoτov oε γλιbooεζ με πλo6oιo κλιτικ6 o6oτημα.
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'Αριoτoφιiνη Στ' Σαββiδη. 'Η ιiρχαiα πρoφoρd' i περιyραφη αι3τfig ιiπ6 τι5ν
Διoν. τι5ν 'Αλικαρναoo6'α καi ri Πoντιακιi
διιiλεκτog. 'Αθfiναι, Ι983' oελ. 477.
Td πρdβλημα τfrq πρoφoρd6 τηζ
ιiρxαiαg δλληνικfrq θ1ει ξανιiρΘει oτ6

πρoσκiνιo τιi τελευταTα ?gρd,νια, μdνo
πo6 oi ιio1oλo6μενoι μ' αδτd δ6ν εivαι
εiδικoi γλωoooλ6γoι, ιiλλιi εδπαiδευτα
τ]λικιωμι4vα dτoμα μ€ κλαooικιi παι-

δεiα. "Ετoι' μετιi ττiν iδρυoι καt ττj
δραoτηριdτητα τoδ Διεθνoδg'oμiλoυ
'Eλληνιoτδν μ6 πρdεδρo τdν Πdντιo
κ. 'Ιωoτiφ Πενλιιiδη (δμπoρo), Eναg
dλλog Π6ντιoq, δ oiκoνoμoλιiγoq κ.
'Aριoτoφιiνηg Σαββiδηg' iρ1εται νιi
ιioxoληθfr μ6 ττiν πρoφoρti τfrg ιiρxαiαq
δλληνικfrg οτd κρινdμενo θδδ βιβλio
τoυ.

'O κ. Σαββtδηq θxει
λd καt θνδιαφ6ρoντα

νti μσg πεi πoλπραγματα πιiνω
o6 πρoβλτiματα τfrq πρoφoρig τδν ιiρχαiωv θλληνικδν διαλθκτων καi πtiνω

oτdν τρoπo πo6 τα δρμηvε6oυν oi

γλωοcloλdγoι. Συ(ητεT πρoταθεioεg καt
ιiμφιoβητoδμεvεq (ιiπ6'τdv iδιoν { καi
ιiπd dλλoυg) δρμηvεiεζ φωvητικδν, iδιαiτερα φωvηεντικδν. φαινoμ6νων καt
πρoσπαθεT νιi διαφωτtoη vεoελληνικd
διαλεκτικd φαιvdμενα, κυρtωq πovτιακιi, μ6 βιioη ττjν πρoφoριi τig θλληνικfrq oτoδq ιiρxαioυq χρdvoυζ. Τiq φΘoγγoλoγικι4q ιiπdψειq τoυ τiq oτηρtζει o6
ιiρ1αiεq περιγραφι6q τδν θλληνικdlν φωνη6ντων (ιiπd τdν Διoνrjoιo τdv 'Αλικαρναoo.θα), o6 μαρτυρiεq ιiρ1αiων πηγδν, o6 o16λια καi παρατηρτiσειζ νεωτ6ριυν'Eλλτiνιον γλιοoοoλdγων (κυρiωq τδν καΘηγητdlν Γ. Xατζιδιiκη καi Γ.
Koυρμoι5λη) καt oτη δικτi του oυλλoγιoτικιi πo6 ξεκινi ιiπd πovτιακιi κατιi
τd πλεioτoν φωvητικιi φαιν6μενα. Φαi-

vεται δτι θ1ει κtiνει τεριioτια ιiπoδελτιωτικτj θργαoiα καi δτι διαθ6τει, δq θκ
τofτoυ, πλoυoιιbτατo ιiρ11εio λ6ξεων

καi γλωooικδν

φαινoμ6νων τdlv ιiρ-

χαιων καi τd)ν ν6ων lλληvικδv διαλ€κτων. 'Ev τoιiτoιq τ] τεκμηρiωoι τδv
dπdψειilν τoυ παρoυoιιiζεται θλλιπ{q
oτd oδγγραμιi τoυ καi oυ16νιi θoφαλμ6νη λdγω μεγιiλων γλωoooγεωγραφικδν
κεv6v πo6 παρoυoιιiζει. Τιi κεvιi αδτιi
dφεiλovται oτd δτι δ o. δ6v θξεμεταλ-

λε6θη τ6ν πλοδτo τoδ ιiρxεioυ τoδ
'Ιoτoρικoδ Λεξικoδ τfrg ν6α9 θλληνι-

Bιβλιοκριoiεζ

κfrq γλιboσηζ τfrζ 'Aκαδημiαg 'ΑΘην6v. 'Eπi πλ6oν τj βιβλιoγραφiα πoι5
παρ6aει oτd τ6λoq τoδ βιβλioυ τoυ εi-

vαι πoλιi πενιxρα, iδiωq o6 νεoελληνι-

κ6ζ διαλεκτoλoγικθq μελ6τεq, θvi τd'
oιiγ1ρovα ξ6να φθoγγoλoγικιi oυγγριiμματα ιiπoυoιιiζoυν ιiπ6 αδττiν'
Τd κριv6μενo βιβλio εiναι,

δυoτυ-

'o τp6πog
τfrζ ijληg καi τ] τυπo-

xenζ, ιiρκετιi διiα2gρηoτo.

παρoυoιιioεωq
γραφικιi κακri δμφιivιof του μειιbνoυν
ττiν ιiξiα τoυ γιατt καθιoτoδν διioκoλη
ττiv παρακoλoιiΘηoι τδν iδεdlv τoδ o.
&π6 τ6ν ιiναγνιiloτη. Td xωρiα συγγρα-

φ6ων (oi παραπoμπ69 π.a. oτα Eργα τoδ
Γ. Xατζιδιiκη εivαι dφΘoνεq καi θκτε-

μπαivoυν μ6oα o6 εioαγωγικιi
διioκoλα διακρiνει τt
dvαγνιiloτηq
καi δ
dντiκει oτdv o. τoσ βιβλioυ καi τi oτ6
oιiγγραμμα τd δπoio θπικαλεiται δ o.
εiq θπiρρωoι τδv λεγoμ6νων τoυ. 'Η
oτiξι μπαiνει θvτελδq ιiναρ21ικιi, πλιiγια τυπoγραφικιi oτoι1εiα, πρ69 δπoγριiμμιoι τδν λ6ξεων _ παραδειγμιiτων,
εΙναι ιiν6παρκτα, oi βρα1υγραφiεq oυγγραμμιiτωv πoλιi φoρτικιi δooμ6νεq μ6oα ατd κεiμεvol, oi oημειιboειq τδν διαφdρων κεφαλαiων ixoυν συγκεντρωΘεi oτ6 τ6λoq τoδ τ6μoυ ιiντi vιi μπoδv
oτiq ιiντioτoιχεζ oελiδεq τoδ κειμ6νoυ.
Noμiζω δτι θα xρεταζ6ταν κιiπoιo oφiξιμo τoδ κειμ6νoυ, πoδ Θd τd iκανε πιd
εδληπτo, dλλd ταυτ61ρoνα θιi μεtωνε
καt τdv dγκo τoδ βιβλioυ.
Mθ τiq ιiπdψειq τoδ o. πιivω oτιi
διdφoρα Θ6ματα φωνητικfrq πoιi ιiναπτιiooει oτd βιβλio τoυ Θd μπoρoioε

νεTg) δ6ν

νιi

oυμφωvιioη fl νιi διαφων{oη καΘιi xρειαζdταν πρdyματt dλλoq

νεiq2.

"Αq ιiφτioωμε δτι δ πivακαq βραxυγραφιδν θπρεπε vιi μπεi oττiv &ρ1τi τoδ βιβλioυ.
Γιιi νti διboω λiγα παραδεiγματα: πρoσωπικδg ουμφωvδ μ€ δoα λ6ει δ o. oττjv
oελ. 186 γιιi τd πovτιακιi ii καt δ' δ6v

/
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iδιo ιiριθμ6 οελiδων,
dv θ6λαμε νιi oυζηττiσoυμε μiα πρ6q
μtα τig dπ6ψειq αδτ6q καi vti o21oλιιiσoυμε lvα πρdq Evα τιi παραδεiγματα
πo6 πρooκoμiζει ιiπ6 τtjν ιiρ2gαtα καi
ττj vεωτ6ρα θλληνικtj (oυ1νιi καi ιiπd
ττiν μυκηνα1κτi) γιιi vιi τig oτηρiξη.
Γιιi νιi θλκιioω τd θνδιαφ6ρoν τδν εiδικδv ιiναφ6ρω θδδ τ6 πεpιεadμενο τoδ
Eναq τ6μoq μ6 τdv

θργoυ:

Td βιβλio διαιρεtται

oι]oιαoτικιi

o6 δδo μ6ρη. Td πρδτo (μ6xρι τιj oελ.
274) &φopi oττiν ιiρxαiα θλληνικιi καt
τiq διαλ6κτoυζ τηζ: περιγριiφoνται τti
χαρακτηριoτικd τfig καΘεμιdg καt ιiνα-

oi dvτioτoιχoι διαλεκτιoμoi
πo6 μiq θxει παραδιiloει δ 'Hoδxιog,
περιγριiφεται καi lρμηνειiεται li ιiρxαiα
δλληνικτi πρoφoριi δπωg μiq ττiv iδωoε
δ Διovfoιoq δ 'Aλικαρvαooε6q, dναγριiφoνται επιβιιiloειq ιiρ1αfωv θλληνι-

φ6ρoνται

κδv φωνηεντικδv φαινoμθνων oτιj v6α
δλληνικτ! καi τiq vεoελληvικ6q τoπικ6q
διαλ6κτoυq, ιiκoλoυΘεi iδιαiτερo κεφιi-

λαιo γιιi τoιiq λdγoυg τδv φωνητικδν

μεταβoλδv, dvαπτfoσovται o6 1ωριoτιi
κεφιiλαια τα ,,πtPi τoδ iωvικoδ -η" καi
1fi .πεpi τfrq δαoεiαq, (δπoυ καt oi ιiπdψειq τoδ o. γιιi τd δiγαμμα) καi τ6λo9

δivεται μiα θκτεvτiq ιivιiπτυξι τδv φαινoμ6νων τfrq κoινfrq ιiττικfrq διαλ6κτoυ.
Td δεδτερo μ6ρoζ τoδ βιβλioυ (oελ.
275-4l0) ιiπoτελεi πραγματεtα περi τfrg
πoντιακfrq διαλ6κτoυ: τιi πρδτα κεφιiλαιιi τoυ (cεL. 277-32Ι) ιiφιεριilνoνται
o6 γεvικ6q πληρoφoρfεg περi Πdvτoυ
καi Πoντiων καi ατtq μετακινιioειq καi
δγκαταoτιioειq Πoντiων o6 διιiφoρα μ6ρη τoδ δλληvικoδ xιbρoυ, δπωq τiq εiκιioυμφωνδ δμωg μθ 6oα γριiφει για τ6 καi

vιf ιδq πρoερ16μενo &π6 τ6 0'ργ.

αfκεν

(oελ. 34) καt δθν &oπιiζoμαι δoα γριiφει
(oελ' 465-6) οxετικιi μ€' τ6 ν6 -ναi.
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ζoμε (κατιi τdν o.) ιiπd διιiφορα (<ποvτιακCi, γλιυooικti φαιvdμενα, δηλ' ιiπd

φαιν6μενα κoινci oττiι, πoντιακτi καi

οτtq διαλ6κτoυζ dλλrυν iλληvικδv τd-

πωv. Πρ6πει vti oημειιυθfr δτι oτiq
oυγκρioειζ τoυ αδτ6q δ o. oυ1νιi δπερβιiλλει λdγω τδν γλιυοσoγεωγραφικdlι,

κενδv πoιi παρoυoιιiζει, δπωq εiπα καi
oττjν ιiρxτj. τd δλικd τoυ3.
"Eτoι π.1. xαρακτηρi(ει <πoντιακti" φαιvdμεvα πo6 δ1ουν εiριjτερη
θE'ωπovτιακτj γεωγραφικτi θξιiπλrυoι.
'Eπi τfr ειiκαιρiq πρ6πει νιi τovιoθfr 6τι
η ιivε6ρεoι ιδριoμ6νιοv λ6ξεων τf τ6πrrlν
iδιιοματικdlν o6 περιoodτερα τoδ δvd-c
μ6ρη, πoδ ιiπ6xoυv ιiρκετti τd Evα ιiπd

τd dλλo, δ6ν δπoδηλoi πιiντoτε μετακiνηoι πληθυο'μoδ (oιiv ox6oι γλιυooικfrq
μητρoπιiλειοq μ6 ιiπoικiα) καi θπtδραoι
oττ]v γλδooα τδν ντciπιων μιdg περιo1frg iδιιυματικδν οτoιxεiιυv πο6 θφεραι,

μα(i τoυq ειiιiριθμoι θπιjλυδεq' Γιd

πα-

μdvo κρητικoi τιiπoιa oiiτε μπoρεi

ν<i

ριiδειγμα τ6. μεθpCυ' κλqC+ oε'tCυ. κλπ.
τfrq Λεντεκιiδαg (Mεooηνiα) δ6v εivαι
dφεtλεται τ] παρoυoiα τoυq oτ{ Λεντε_
κιiδα oτd 6τι μπoρεi νιi θγκαταoτιiθηκαv θκεi τρεTg-τ6ooερειq Kρfrτεq πρdσφυγεζ μετιi ιiπd κιiπoιov ξεoηκωμd
τfrq μεγαλovrjooυ.

'Η

3

'

κεντρικτi iδ6α τoδ κ. Σαββiδη

H doιlviξητη 6voματικτi κατιiληξη

-6α

δ6ν εivαι μdvo oτdv Πdvτo καt τ{ 86ρ.

"Ηπειρo (oελ. 3l2) d μdvo οττj Mιiνη'
Bdρ. "Ηπειρo καi M6γαρα (oελ. 326), τd
1'ι πpoφt'ρεται χ, oτiq λ6ξει9 πoιj δiνοvται
oιiv παριiδειγμα (oελ. l3l) o' δλη ττjv
'Eλλιiδα κι d1ι μcivo oτci Γρεβενιi (!), τιi
μεθ9Cυ' κλε'1dl,

oειδ

εΙναι' παγκρτiτιoι τιiπoι'

iτoι λθγovται καi

oτ]μερα ιiκ6μη
oτti μεγαλdνηoo (oελ. 320). τd oιlιiκoι d'ντi
Λιiκκoι (oεχ. 327) μdvo o6 τρiα-τ6ooερα
1ιυριιi τfrq Κριiτηg dκοιiγεται Eτoι καi τd

μdvov

καoυιi ιiyουιiδι (iδια oελiδα) πρoφ6ρεται
δτoι μdvo oτ.d xιυριιi Φιλd,τι τfig NιiEoιr,

/
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oτι1 κριvdμεvo Eργo του εiναι δτι (πρi-

γμα t'iδη γvιrloτd και ιiναμφιoβτiτητo!)

oi ιiρxαiεζ

φωvητικ6q θπιβιιboειg oτiq

oημεριv6q θλληνικ69 διαλ6κτoυζ μαζi
μ6 τiq περιγραφθg τδν ιiρxαiων γραμ_
ματικδv μdg βoηθοδv vιi ιiναπαραoττjσoυμε. θoτω κατιi πρoo6γγιoι, ττiν ιiρ-

θριυτικτj καi ιiκoυoτικτ] φιioι τδv φιυvη6vτιυv τfrq ιiρxαtαg δλληνικfrg. 'o κ.
Σαββiδηq θειυρεT τιi μακριi φιοvτiεvτα
τfrg ιiρxαiαq δλληvικfrq oιiv Evα εiδοg

iιοτιoμ6vιοι, φιυνη6vτωv

καi

δδηγεiται

oτd oυμπ6ραoμα αδτd ιiπd δριoμ6νε9

φωvηεντικ6q TΙ oυμφωvικ6g πραγματιiι
oειq oτiq vεoελληvικ6q διαλ6κτουq, δ-

πιυg ττjν ρηματικτj κατιiληξη τoδ (γ'
πρoo.) παρατατικoil -εlε: (π.1. θπoρπtiτε'!ε' ιivτi περιεπ6'τει : περπατoδoε τ'i
περπιiτα1,ε)' τo λεγdμεvο εδφιυvικd 1τ
(π'χ.i Ι'ι - 'ΑρΙ,υρ4 = η 'Αργυρfr) κλπ.

oi

ιiρxαToι "Eλληvεq δηλ. εi1αι, διiο

oειρ6q φωνη6vτων, γιωτισμ6να (μακριi)
καi μtj γιωτιoμ6vα (βραxθα), δπιυq oτiμερα ot Pδooι d1oυv ττi oειριi 3, a, O, y
(πρdφ' ε, α, o, oυ) παριiλληλα μ6 ττi
γιωτιoμ6νη e, R. δ, ιo (πρ6φ. γιε για'
γ1ο, γ1oυ). Περiεργο πιbq δ6ν μνημovεfει ρητιi αδτdν τιiv παραλληλιoμd δ κ.

Σαββiδηq.

Kαi

dλλεq δμωζ

δρμηvεTεq

φωνηεντικδv τρoπδν δπωq τiq θκθ6τει
δ o. θυμi(oυν ιiνtiλoγα φαινdμενα συγτo it'ρf'αc' καi oυ1vιi καi τ6 βαoιλ6αc, ιiκoιjγoνται δ1ι μιiνο oττlv πoντιακτ! διιiλεκτo'

ιiλλιi καi oττjv κoιντi vεoελληvικτj.

"Αg

oημειιοΘfi δτι δ τιiπog κατf'(ν) (οελ. 264)
δ6v εivαι κρητικdg. oi Kρητικo i χtνε κατi'ι,ε o6 δoα μ6ρη τfrg Kρτiτηs δ6v λ6νε καrf/'oυ|'ε' Tι5 xιοριd Zfiροc (τ]) κιiνει γεvικτi
τfic Zηροιl καt dxι Ζηρoil (oελ. 3O5) καi τ6
xιυριd Kαλf,oα (τιi) κιivει γεvικτi τδ.,' -Καλι:oδ καi 6xι' τfic Καλf'oαc (oελ. 307)' Kαi
oταματdl

ο' αfτιi μdνo'
o' 6λα τci vηoιιi

Συvαvτδνται

τoδ vdτιoυ

Αiγαioυ καi o6 μεγιiλη Eκταoι τfrg Πελοποvvτ!ooυ.

Bιβλιoκριo[εζ

χρdνων μαζ ειjρ(')παTκδv γλωooδν, πoυ
εiναι dπoρρoια τfrg διαxρoνικfrq τoυg
θ9ελtξειυq (φαινdμεvα τfrg ioπανικfrg.
τfrg δλλαvδικfrg κ'd. γλιοοoδv). Δθν κιiι,ει δμωζ * θλλεiψει γνιboεrοq τfrq o1ετικfrg βιβλιoγραφiαq, δπωq πιoτειjω5
μvεiα αδτdlν τδι, παραλλτjλωv θξελtξε-

(υv. πoιj oι;1νιi θd θρxdντoυoαν o6
θπiρριυoι τiv dπιiψειilν τoυ. 'Επioηg
μιiταια dνα(τ]τηoα οτtg oελiδεq τoδ τd-

μιoιl μνεiα τoδ δρoυ iραoμιακη πρoφoριi
τfrq dρxαtαg θλληνικfrq, dν καi τ] πρoφoρd πoιi δ6xεται 6 κ. Σαββtδηq γιd τιi
ι1ρxαiα θλληνικιi φωντjεντα, διφθdγ-

γoυg

καi oιiμφωvα δ6ν ιiφtoταται καi

πoλi ιiπd αδττjν πoιi διακτiρυξε
ts,ρασμoζ

6

δ

.

'Απd τιj γεvικτi αδτ( παρoυotαoι
τoδ θργoυ τoδ κ. Σαββiδη δ6ν θιi πρ6πει νιi παραλεiψω vιi τoνtoω δτι iδιαiτερη ει3αιοθηoiα παρoυoιιiζει δ o. oτd
ζτiτημα τfrg oημαoiαq τoδ F (δiγαμμα).

Eiναι πoλιi θνδιαφιiρoυoεg oi o1ετικ6q
ιiπdψειg τoυ καi εiναι κρTμα πoιj δ6ν
θρεsvηoε oxετικιi οτιj ιiρxεio τoδ
'Ιoτoρικoδ Λεξικoδ, δπoυ θιi εδριoκε
πoλλιi παραδεiγματα ιiπd τtq vεoελληνικ69 διαλ6κτoυq πο6 θιi τdν βoηθoδ-

oαν oτti oιlμπεριioματιi τoυ, π.χ. παραδεtγματα τρoπfrg τoδ δπερωtκoδ λ ο'€
oυ κα.i oττi oυν6xεια oθ β' o€ x καi α6
k ιiκdμη. o6 μακεδoνικιi - θρακικιi iδιιilματα.

Tελειιilνoνταg θd oυνιoτoδoα oτdν

'

Πρ61ειρα Θιi oυvιoτoδoα oτdν ο. ττi μελ6τη τδv oελ' l83-373 τoδ δργoυ τoδ Maurice Grammont "Trait6 de Ρhon6tique'' (6η
Eκδ. Παρioι l960). δπoυ πλfrθoq παραδειγμιiτωv δμo(ων μ6 τιi δλληvικιi φαιvoμ6ι,ιυv. θξελtE,εωv καi παθdlv φωνη6vτωv καt
oι-lμφιbνωv dπd πoλλ69 γλδοoεq καt διαλ€κτoυq τfrg Eδριbπηq.

' Χτυπητd παριiδειγμα
6 -.

τ]

λ. 6νvoια'

Εl'ι,ιiiα

περiπoιl κατri τ6ν κ. Σαββtδη (οελ. t05).
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o. vιi θκθ6oη δ iδιoq πρoφoρικιi o6 διιiλεξt τoυ θvιbπιov εiδικδν γλωoooλd-

γιυν (γιατi δxι θvιilπιov τηζ Γλωooικ{q
'Eταιρεtαq τ6ν 'Αθηvδν) τtc ιiπdψειq

καt τci ουμπεριioματα τfrq κoλoooιαtαc
θργαoiαq τoυ πιiνιυ oτdν θλληνικd φω-

ι,ηεvτιoμd, ιδoτε νιi ιiκoυoθoδν oi o1ετικ6q γvδμεg τδv εiδικδν πιiνω oτig διdφoρεζ φιioειq τ{g δλληνικfrg γλιυooικfrg διαxρoνiαg.

Nικ. Γ. Kovτoodπoυλog
Mαν6λη Πιτυκιiκη' Tιi yλcιooικd iδiωμα τηζ ιiνατολικfig Κρiτηs' Tιiμ. Α' (α-λ)

oελ. 566 και

τιiμ. Β'

-Ι25Ι. 'Αθηνα αcυρis

(μ-cι) oελ. 575

xρoνoλoγ,[α) (Ι9s3)'

M6 τdν παραπιiνω κιiπωq παραπλανητικd (ιiφoδ δ6ν πρ6κειται γιιi γενικτj διαπραγμdτευσι τoδ ιivατoλικoκρητικoδ iδιιilματoq, dλλd μdνo γιιi τd
λεξιλdγιd τoυ) τiτλo κυκλoφdρηoε πρdoφατα' τd δεδτερo κρητικd λεξικd πo$
διαθ6τει n θλληνικτj διαλεκτoλoγικτi
βιβλιoγραφiα. Τd πρδτo, β6βαια, εiναι

τo Επτατoμo θργcl τoδ φιλoλdγoυ Γ. E.
Παγκιiλoυ, πoιi κι θκεivo φ6ρει παρεμφερfr τiτλo: Περi τoδ γλωooικoδ iδιιbματoζ τfr6 Kρτjτη6. 'Aπd τo6q θπτιi τιiμoυq τoδ θργoυ θκεiνoυ, δ πρδτoq, πoδ

δικαιoλoγεi κιiπωq τdν γεvικd τiτλo
τoδ θργoυ ιiναφ6ρεται o6 λεπτoμερfr

περιγραφτj τfrq κρητικfrq διαλ6κτoυ, δ
6βδoμoq ιiπoτελεi λαoγραφικti <lυλλoγτ]
καi oi dλλoι πΕντε περιλαμβιivoυv τd
λεξιλdγιo τfrq διαλ6κτoυ. 'o Mαν. Πιτυκιiκηq καi δ Γ. Πιiγκαλoq κατtiγovτo
ιiπd ττjν θπαρ1iα Mεραμπ6λoυ τoδ voμoδ Λαoιθioυ καt εixαν ιδg βιioι oττiv

' Tι5 iργo

θξεδdθη μετιi τdv Θιivατo τoδ
oυγγραφ6ιο9, μ6 ττjν φρovτiδα τfrq oυζιiγoυ
τoι).
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Βιβλιoκριofεq

θργαoiα τoυζ τd μεραμπελιιbτικo γλωo-

oικd iδtωμα. 'o Γ. Πdγκαλoq

€τxε

oυγκεvτριiloει δλικd καi ιiπd dλλα δια-

μερtoματα

τηζ Κρiτηq καi,

oxεδdν

πιiντoτε' δηλιbνει ττjν γεωγραφικτj πρo6λευoι τδv λ6ξεων τoδ Λεξικoδ τoυ. Δ6ν

πα6ει δμωζ τd δλικd αδτd, vιi iρxεται
oιiν τ]ooov ουμπλι]ρωμα τoδ μεραμπελιιbτικoυ λεξιλoγioυ. 'O Mαv. Πιτυκιiκηζ μαζ δivει τd λεξιλdγιo "τfrζ ιiνατo-

λικfrq Kρτjτηq", dλλd δ6ν oημειιbνει
ττjν γεωγραφικ{ πρo6λευoι τoδ δλικoδ

τoυ.

Kαi εivαι

ιiλτjθεια δτι τd iδiωμα

τoδ Mεραμπ€λoυ δ€v παρoυoιιiζει μεγdλεg διαφορ6q ιiπd ττj γλδooα τδν δπd-

λoιπων διαμεριoμιiτων τfq ιivατoλικ{g
Kριjτηq, παρ' δλα ταδτα δμωζ δπciρ-

xoυv λεξιλoγικθq διαφoρ69, δπωg δπιiρ1oυν καi μoρφoλoγικ6g καi φωvητικ6q,
oτdν xδρo πoιj θκτεiνεται dπd τdν Ψηλoρεtτη μeχρι τrj Σητεiα καi oi διαφoρθq αιiτ6g Επpεπε νιi oημειιilvοvται σ'
Eνα λεξικd τfrq διαλ6κτoυ .τfrζ ιiνατoλικfrq Kρτjτηq". Στιi λτjμματα τoδ Πιτυκιiκη εδκoλα θπιoημαiνει δ γνιiloτηq

τfiq κρητικfrq γλωooικfrq πραγματικd-

τητoζ πoιιi θ1oυv εiριiτερη καi πoιti

περιoodτερo περιωριoμ6νη γεωγραφικιi
διιiδooι, πoι5 δμωq δ λεξικoγριiφoq ττ]ν
Εxει, ιiπooιωπτjoει oτig περιoodτερεg
περιπτιiloειζ2. "Αζ οημειωθfr δτι τdoo δ
Πιτυκtiκηq δαo καi δ Πιiγκαλoq καθιbq

'

Π.x. Επρεπε νιi δηλιυΘfr δτι oi τιiπoι, ιiι,ιi- l,ιiκαρα (oελ. 86 τoδ Α' τdμoυ) εivαι τfrq κεvτρο-δυτικfrg Kρτiτηq' θνδ δ

Kαρα

καθαριi ιiνατoλικo-κρητικdg εivαι δ τ6ποq

ιiι,iκαρα (oελ. l02).

oi τιiπoι

ιiλι:τρoιl7'ειιi,

ιiλετρoυβειιi καi ιiλετρoιlβειoτιi (τdμ. Α ''
oελ. 68) θπιxωριdζoυv δ καΘ6vαq o6 dλλη
περιo1τi, δ6v oυμπiπτoυν γεωγραφικιi. 'Η

διιiκριoιq τoδ παιxvιδιoil ιiλεκατρiδεc (τ6μ.

Α '' oελ. 66) ιiπd τ6 κιoκιllτtirl εIvαι μdλλov μdvo μεραμπελιιilτικη.
1-"
' Τd κρητικd κ + e' i δεv εlvαι καΘι1λoυ τd

/
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καi δλoι oi θπαρ1ιακoi λεξικoγριiφoι
oυ1vιi δ6ν ixoυv σαφfr iδ6α τfrq θξω

ιiπd ττiv περιoxτ] τoυq διαδdoειog δριομθνωv λ6ξειυν. "Eτoι ιiρκετ6g λ6ξειq
πof εiναι κoιν69 oτoιig Παν6λληνεq τig
χαρακτηρtξoυν ιδg τoπικ6ζ τηζ iδιαiτερηg πατρiδαg τoυq.

'o Mαv. Πιτυκtiκηq oττiv Εioαγιοτoδ
iργoυ τoυ (τdμ. Α', oελ. 12_16)
γτj
μιλιiει γιιi ττjν πρoφoριi τfrg κρητικfrq
διαλ6κτoυ. Τd θ6μα αδτd εiναι πoλιi
ooβαρd καi κανεig δ6ν ixει διiloει ττjν
δ6oυoα oημαotα οτoljξ κρητικoδq iδιωματικo69 φθdγγoυg o6 παρdμoιεq λεξικoγραφικ69 θργαoiεg. oi περιγραφθq
πoιj κtiνoυν oΙ μτj εiδικoi ιiπ61oυν ιiρκετιi ιiπd ττjv πραγματικdτητα καi dπd
τdν oκdπελo αδτd δ6ν μπιiρεoε νιi ξεφ6γει oiτε δ Πιτυκιiκηζ: περιγρtiφει ιδραiα

τig ιiπoκλtoειq ιiπd την κρητικτj πρoφoρd τδν κ. X, * e, i. dλλd ιiπoτυγ1ιiνει

oττjν περιγραφ( τfig oυνrjθoυζ πρoφoρdq τdlν φθdγγων αδτδv3. Γιιi τrjν κρητικτ] πρoφoριi τoδ γ + e, i δ6ν κιiνει
καθdλoυ λdγo. Eδτυxδq 6μω9 6xει oυ-

vαioθηoι τfrg ιiτελεtαg τδv περιγραφδν
τoυ καi θπιoημαiνει (oελ. l3 τoδ Πρoλdγoυ) ττ!ν ιivιiγκη συστηματικfq μελ6τηζ τηζ κρητικfrg πρoφoρdq μ6 θπιoτημovικd τρ6πo. Mιιi dλλη φθoγγoλoγικτj

iλλειψιq oττ]ν φθoγγoλoγικτj περιγραφη τfrq ιiνατoλικo-κρητικfrg διαλ6κτoυ

iδιο

μ6 τιi iταλικd c + e. i. καi τd κρητικd
x + e. i δ6v εivαι καΘιiλoυ οιiv τd γαλλικd
ch' δηλ. οciν o πα1ιi. Eιiπαiδεr-lτoι Kρfrτεg

iταλoμαΘεiq πρoδiδoιlv ιiμ6oιυg (oτoι1g εiδrjμoνεq) τiv κρητικτi τoυζ καταγιυγτi
δταv, μιλιbvταg iταλικιi' πρoφ6ρoυν π.χ.
τιiν Mocenigο ιδq MoκιενΙ"1'o μ6 δαoι1 κρητικd κ. Tιi 1διo ει)παiδευτoι Κρfrτεg γαλλoμαθεig προδtδovται dμ6oιυq δταν. μιλιilvταq γαλλικιi. πρoφ6ρoυν τ6 lα chemise
ιδq ,2,α xι:μ|( μt πα1ιi κρητικ<i 1 ιivτt γιιi
δαοιi o.

Bιβλιoκριo{εζ

εivαι δτι δ6v γivεται λ6γoq αττiν <lxετικι] παριiγραφo γι<i την μτi τρoπη τoδ τ
oθ θ μπρooτιi ιiπd τd τ]μtφωνo ι (μιiτια
καt dxι μιiθια) καt ττjν μτi τρoπτj τoδ d
(vτ) oθ δ oττ]v 1δια θ6oι (d"ρxodιιi καi
6γι d'ρxοδιd) oτtiν θπαρxiα Σητεiαq καi
oτd ιiνατoλικd τμfiμα τηζ θπαρxtαg Bιtivνoυ, διαμεριoμdτων δηλ. πof καi αδ-

τα

dντjκoυν oτdν γεωγραφικd χδρo

.ιiνατoλικτj Kρτjτη".
'o Mαν. Πιτυκtiκηq, γηγεvτiq δμιλτ1ττjg τfrg κρητικfrq διαλ6κτoυ, ξ6ρει
καλιi καi ιiπoδiδει πιoτιi τiq oημαoiεg
καi τig xρτioειq τδv κρητικδν λ6ξεωv.
Ei1ε θργαoθfr πoλιi πιiνω oτd δλικ6
τoυo καt πετυxαivει καi oτiq περιoodτερεζ θτυμoλoγiεq λ6ξεωv πoιi δiδει. Eiναι συστηματικιilτερoq dπd τdν 6τερo
Kρητικd λεξικoγρtiφo, τdν Γ. Πtiγκαλo
(tΙν καi δ6ν {ταν φιλ6λoγoq) καt dπ6φυγε πoλλti dπd τιi θλαττιbματα τoδ
Λεξικoδ θκεtνoυ: ττiν ιiκαταoταoiα oττiν

παρoυoiαoι τoδ δλικoi, τtζ doκoπεq

oυγκρioειq μ6 dλλα, μτi κρητικιi, iδιιilματα, τ6 πλfrΘoq d'π6 τυπoγραφικιi
oφιiλματα κλπ. Mi6 δiνει πλfrΘoq ιiπd
διαoαφητικιi παραδεiγματα oτ6 κιiΘε
λfrμμα τoδ Λεξικoδ τoυ. Θd Επρεπε
6μωζ νd ξδιvε περιoo6τερη βαρ6τητα
oτιi παραδεtγματα ιiπd τdv πρoφoρικ6,
φυoικd λdγo τδν διαλεκτdφωνων χωρικδν καt δ1ι o6 δioτιxα (μαvτινdδεq),
oτixoυq ριζiτικων τραγoυδιδν (πo6 δ6ν

εlvαι ιivατoλικo-κρητικιi
καi παρoιμiεg, γιατt

τραγoιiδια!)

μ6 τdv τρdπo αδτd
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Τd λεξικd τoδ Mαvdλη Πιτυκιiκη

oυμπληριilνει τd λεξιi<d τoδ Γ. Παγκιiλoυ καi oθ πoλλιi τμτ]ματιi τoυ τd ιiντικαθιoτσ. Γιιi παριiδειγμα ιivαφ6ρω ττ]
oειριi τδν λ6ξειον πo6 ιiρ21iζoυν ιiπd
ιiφ- (τ6μ. Α ', oελ. 20l-205 τoδ λεξικoi

τoδ Πιτυκιiκη, τdμ.

B', oελ.

Ι93-Ι96

τoδ λεξικoδ τoδ Παγκιiλoυ): 32 λriμματα δ Πιτυκtiκηg, 20 δ Πdγκαλoq (ιiπd
τιi δπoTα 6 φ6ρoυν ττjv δνδειξι: δυτικri
Kρriτη). Σττiν πραγματικdτ'ητα, λ6γω
ιiπρooεξiαg <lττiν θτυμoλoγiα - κατιiταξι μερικδν λημμtiτων, ixoμε 27 oτ6ν
Πιτυκιiκη καi 19 oτdv Πιiγκαλo. 'Eξετιiζovταq τ6. λτjμματα τoδ Πιτυκιiκη
βλ6πoμε δτι δι]o ιiπ6 αδτιi εiναι κoινti

νεoελληνικιi (ιiφειlτικι5 καi

ιiφεντoμoυ-

τooυνιiρα, τd δειiτερo μι1λιoτα εiναι τoδ

γλωooικoδ iδιιilματog ...τoδ Καραγκιdζη). Td ιiφαντα(ιi Επpεπε vιi καταταγfr

στo φ (φανταξιi)' τ6 ιiφεδιιi καi τd ιiφεντιιi (τ6 δε6τερo εiναι oτειακιιi καt ιiνα-

τoλικo-βιανviτικη πρoφoριi) εivαι Evα

καi τd αδτd λfrμμα καi δxι δ6o χωριoτιi. Τd dφι &oφα}'δq εivαι τd τoυρκικd

af (πρβλ. τoυρκικιi "μ6 oυγxωpεiτε,, =
afedersiniz), τ6 ιiφoυyκριiζoμαι καi τd
ιiφoυκρoiμαι t'πρεπε νιi δoΘoδν oιiν μιιi
δνdτητα. Τθλoq μtα δνdτητα δπρεπε v'
ιiπoτελoδv τιi λτiμματα d,φτcο, dφτcομ6νoζ καi d"φτoδμενog (δπ6 τd d,φτω β6βαια). Eiναι ζiτημα λεξικoγραφικηζ
μεΘdδoυ καt δ6ν ε1ναι μoναδικτj τj δια-

oπαoτικτi αδττi περiπτωoιq oτd

πoιi κρtvoμεs. Td λτiμματα

'€ρyo

ιiφρ{τηq"

δημιoυργεi ττiv θντ6πωoι δτι ot ιiντt-

ιiφριματCo, ιiφoσoα, ιiφoρoiμαι, ιiφι5ρεoη,

χoυσα χρfrσι, dλλd oυναντιδνται μ6vo

ιiφoρδακiδα, d!φι, ιiφεoμ69, ιiφoρμιiρηg,
ιiφoρμιiρικo, ιiφητι5q, ιiφεδιιi - ιiφεντιιi,
ιiφεντεδyω τoδ Πιτυκtiκη δ6ν δπtiρ16oυν

στoιχεζ λ6ξει9 δ6ν εiναι πι6" oΕ, τρto6 τυπoπoιημ6vεg φριioειq.
o

T6 l97l

εi2gε βραβευΘfr

dπ6 ττ! Γλωooικr!
Α' Bραβεio

'Eταιρεtα τδν 'ΑΘηvδv μ6 τd

τoδ .διαγωvιoμoδ πρdq oυγκ6vτρωoιv γλωo-

oικoi δλικoδ" θπτιiτoμoq δακτυλoγραφημ€-

vη oυλλoγτj τoυ μ6 λ6ξειq τfiq ιivατoλικfrq

'Η

'

oυλλoγιj θκεl '1 dπετ€λεοε
Kρτiτηg.
ττjv βιioι τoδ παρ6ντoq lργoυ.
πρβι. oττ! oελ. 216 βαρoφoρτrbνrι καi βαρoφoρτrbνoμαι' oτη oελ. 323 Επιi, Επαδιi tπαf'' κ.d.

ΓΛΩΣΣoΛοΓΙΑ

oτιiv Πιiγκαλo. tα ιivατoλικo-κρητικιi
λτiμματα ιiφoυριιi(cυ' tiιρoρεαμdg, d'φoρog
τoδ Παγκιiλoυ ιiπoυoιιiζoυν ιiπιi τdν
Πιτυκιiκη. Kαi θιi μπoρoιioαμε νci oυ-

vε1iooυμε μ€ παρdμoια δεiγματα ιiντι-

οτoι1tαq τδν δ6o λεξικδν ιiπ<i dλλεc
oειρ69 λημμciτιυν. Παρ' δoα δμιοq θιi
μπoρoδoε νιi παρατηρτioη κανεtq oτig

λεπτομ6ρειεq. πλεoνεκττiματα καi μιειo-

τo γεγovdg
δτι τ] κρητικτj διιiλεκτog διαθ6τει δ(lo
oημαvτικιi λεξικoγραφικιi βoηθτ]ματα,
πρσγμα πoιi διioκολα oυvαντoδμε oτη
vεκττjματα, oημαoiα 't'xει

βιβλιoγραφtα dλλωv νεoελληνικδν iδιιυμιiτιον. Θιi πρ6πει κιiπoτε vιi oυντα1θfr καi τιi λεξικd τoδ δυτικo-κρητικoδ
iδιιbματoq πof διαφ€ρει αioθητιi ιiπd τd
ιiνατoλικd. Τd λεξικd τoιj Πιτυκtiκη,
πoιi εiναι εδ1ρηoτo καi dρκετιi πλorj_
οιo, θιi μπoρoδoε vιi xρηoιμεfoη oιiv
δδηγdq o6 μιιi τ6τoια πρooπιiθεια.

Nικ. Γ. Kovτooι5πoυλog
''oλγαq Πρoφiλη'

Le parΙer grico

de

Corigiiano d' Otranto (province de Lecce,
ΙtaΙie)' Ph6nomΘnes d' inteτf1rence entre
ce parΙer grec et Ιes parlers τomans envi-

ronnants ainsi qu' avec
Ιv+

4 10.

Ι' Ιtalien,

oελ.

('Aδημooiευτη διατριβη).

T6ν πρoπεραoμdνo χρ6νo

(Νodμ1983)
oτd
Παvεπιoτημιo
τξq
Greβριo
noble (Γαλλiα), f "oλγα Πρoφiλη δπε-

οτηριξε τtj διατριβη τηq.T6 θdμα

τηζ πε_
ριoχηζ καi περιγριiφει την οημερινη

κoιvωνιo-γλωο'oικdq oυvθfrκε6

κατιioταoι τoδ iδιωματoq καΘωg καt τη
oτrioι τδν δμιλητδν τoδ grico θvαντι

τoδ γλωoαικoδ τουg δργιiνoυ. Δdv ιioxι'l_
λεTται μd τη διαμιi1η γιιi την πρoιlλευcrι

τΦν νοτιo[ταλικδv θλληνικδν,

d,λλd

πρo1ωρεT οd μiα oυγ21ρoνικη περιγραφη τδν φαιvoμdνωv χωρiζ νιi πρo[1ιιiuει od oυγκρioειq μd riλλα vεoελλη_
νικιi iδιωματα. Πoλιi θνδιαφdρουoεq εivαι oi λεπτoμdρειεq τflq φalνητικfrq περιγραφηζ τoδ iδιιilματog (π x. i δπαρξι
διjo εiδδν δ) _ πoι1 ol_i',οδljιlντα: riπιi
(ρασματoγραφηματα _

ρατηρηoειq

γLσ-

καi

κυρ{ωg

οi

τ6 ρdλo τoδ τoνoυ

πα(ac_

cent). Td ilδιo θνδιαφdρoυαεq εiναι οi
παρατηρηαειg τηζ σ. o1ετικιi μd την
μoρφoλoγικη <κρεολoπoiηαι> τoδ grico

κιiτω dπ6 τηv θπiδραoι τΦv oυνoiκων
ξdνωv iδιωμclτων. 'Η δ. Πρoφiλη χαρακτηρiζει κρεoλικ6, μd την εδρι1τερη θννoια τoi δρoυ, τo θξεταζ6μενo iδiωμα.
T6 βιiρog τfrg θργαoiαq πdφτει ατην
θξdταoι τoδ λεξιλoγioυ τoδ iδιωματoq
τoδ Koριλιιiνo, δπoυ δiδεται πλfrΘoq παρατηρηoεωv καi oxoλiων πιiνω oτιi λεξιλoγικιi καi φραoεoλoγικιi διiνεια. Ei-

vαι τ6 oημαντικιδτερo καi πραγματικιi
πρωτdτυπo μdρoq τξg δληq διατριβfrq,
&λλd δ χd)ρoζ δdν θπιτρdπει νιi θπεκταθoδμε od πλατιiτερη dνιiλυoi τoυ θδδ.
Nικ. Γ. Κοντoodπoυλoq

τηq

εi1ε o1dαι μd τη νεoελληνικη διαλεκτoλογiα'
"oπωq δεi1vει δ τiτλoq, πρ6κειται

γιιi μελdτη τflg θπιδριiαεωg
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τfrg iταλικfrg

καi τdrν ρoμανικδν iδιωμιiτων τflq 'Απουλiαg oτ6 θλληνικ6 lδiωμα τoδ 26ωριοδ Koριλιιiνo τfrg περιo1frg τoδ Σαλdvτo. T6 θdμα δdν εi1ε ψεχ"ρL τωρα
θρευνηΘfr. 'FΙ σ. δtνει μιd πoλιj θνδιαφdρoυoα εioαγωγη, δπoυ θξετιiζει τiq

Mελ6τεq yιd την 'Βλληνικη yλdlooα.
Πρακτικιi τfig 4ηE Ετηoια5 aυνdντηoηq

τoi Toμ6α γλωoooλoyiαE τfiq Φιλoooφικfig Σxoλfig τoi 'Aριoτoτελεtoυ Πανεπιoτημioυ Θεooαλoνtκηg 16-18 Mαtoυ
1983.

Στ6v τoμo αδτd δημooιει1oνται oi
dνακoιvιδoειq dπd την 4η ουνιivτηαη
τoδ Τoμiα Γλοloooλoγiαg τoδ 'Aριoτo-

Βιβλιoκριoiεg

τdλειoυ Πανεπιoτημioυ Θεooαλoνiκηg,
μd κιiριo &ντικεiμενo τη μελ6τη τflg θλληνικflq γλcδoααq od δλα τηq τιi θπiπεδα
(φωνoλoγiα-μoρφoλoγiα-οι1νταξη). Περιλαμβdνoνται θπiαηg oυμβoλ69 o6 dλλoυq 26ιδρoυζ τηζ γλωoαoλoγiαq (ψυ2goγλωoooλoγiα, κoινωνιoγλωoooλoγiα,
θφηρμooμdνη γλωoοoλoγiα κ.λπ.). Md
τ6v τ6μo αδτd oυνε1iζεται f1 αημαντικ6τατη πρooπιiΘεια τoδ Toμdα Γλωoαoλoγiαq τoδ Πανεπιoτημioυ Θεooαλoνiκηg vιi διoργαvωνει dφεv6q θτηαια oυ_
vtiντηoη μd θiμα τη μελdτη τflg δλληνι_
κfrq γλωooα6 καi &φετ6ρoυ νιi κιiνει εδρ6τερα γνωo1ig τiq dνακoινrδoειg μ6 τη

δημooiευoη τdlν πρακτικδν τδv αυναν_

τηoεων καi od πoλδ o6ντoμo 26ρdνo μιiλιoτα.

'o

τ6μo6 περιλαμβιiνει διio μ6ρη

μd βιioη τ6 περιε16μενo τδν dνακoινcδσεων: 'Ελληνικη γλdlooα (oo. 1-255)
καΙ "Aλλα θ6ματα (aa. 259-373).
Στo 2gδρo τflq φωνητικfig-φωνoλo-

γiα6 dναφ6ρoνται oi θξηq dνακoινωoειg:

Θ.Ι. Mαλαβιiκη, <<Φωνηεντικi6 oυν67ειε6: διφθoγγoπoiηoη, oι3 ρανικoπoiη-

oη καi φωνηματιΚi τηq κατιiταξη> (cc.

l-16) μd ατ626o μιιi πριilτη πρoodγγιoη
τdrν d,κoυοτικδν χαρακτηριoτικδν τδν
<<φωνηεvτικδν oυνε26ειδν) (i+Φ, Φ+i)
oτη NE, καi την κατιiταξη τoυζ με κρι-

'o κ. Mαλαβιiκηq
dα1oληθηκε μ6 τig oυν61ειε9 /il * Φωνfrεν καi Φωνflεν + li/ a6' δλεg τig θioειq πoι5 μπoρoδν νιi oυναντηΘoδv (dπ6λυτα &ρ2gικτi-μεoαiα, &π6λυτα τελικη)
τoνιαμ6νε9 fl rτoνεq. 'Απ6 την θν6ργανη &νιiλυαη πoδ θπι1ειρεT διαπιoτcirνεται
τηρια φωνoλoγικιi.

δτι τιi &ντιΘετικιi ζεδγη iΦ/jΦ καi'iΦ/tjΦ

li6oυv μιιi λειτoυργικτi dπ6δooη περιoρισμJvη βθβαια dλλιi θεμελιωδη yια τ6

λεξιλoγικ6 oιioτημα τηζ

NE καi

δdν

&ντιτiθενται ατηv &ρxη τf,g oiκoνoμiα6
δπωg αδτη διατυπcδθηκε &π6 τ6v Marti_

net. :Ev oυνε26εiα θπι2gειρεTται f1 διατι1-

/
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πωση τoδ ν6μoυ πoιi διiπει την oδραvικoπoiηoη η τη διφθoγγoπoiηoη μιαζ
φωνηεντικflg δμιiδαg δταν αδτri oτ6ν iξoνα τflg κλioηg τηg dλλιiζει την τoνικτi oυλλαβικτi μoνιiδα τηq.
Λ. Παπαδημητρioυ _ M. Mαρyαρi-

τη-P6γκα <Περιoριoμoi oτi6

σειS f17ητικ6τηταE καi

tεραρψτi-

dπλoπoiηoηE
τdlν oυμπλεγμιiτων oτiE Nεoελληνικ6E
διαλ6κτoυ6>>

(oo. |7-32).'Αφετηρiα

τfrq

&νακoινιδoεωg αδτfiq dπoτελoδν oi Θεωρiεg γιιi την iεραρ26iα τfrg &ντι26ητικdτηταζ (sonority) τδν τεμα26iων (Ηooper
καi Kiparsky) oriμφωvα μi τi6 δπoTε6 f1

παραβiααη oττi κλιμιiκωση τfrg dντι16ητικ6τητα9 θd &πoτελoδoε dvτικεiμενo
αυγ2gρoνικflq

ii

δια26ρovικfrg d,vαδoμη-

σεωζ. M6 βιioη παραδεiγματα dπ6 τd

iδiωμα τflg Σιtiτιαταg oτι1 δπoTα παρατηρεTται &πoβoλη τdlν δψηλδν κλειoτδν
φωνη6vτων καi τιi δπoTα φαiνεται νιi
μην d,νταπoκρiνoνται oτig dνωτiρω dρx6ζ πρoτεiνεται δτι γιι1 νι1 δπoοτηρι26Θετ f1 dρxη τiq dvτι2gητικdτηταg oτri

αυλλαβικη δoμη θιi πp6πει vιi τεΘoδv
περιoρισμoi σ' αδτη την dρxη' f1 λιγd_
τερo αδoτηρη πρooκ6λληoη oτην dρχη θd μπoρoδoε νιi περιoριoτεT μ6 μιιi
γενικη dιpγ'i1 για τ6ν τρ6πo τfrq dρΘρωσεωξ' η πι6 αδoτηρη πρooκdλληoη
oτην dρ2gη μd εiδικ6g γιιi κιiΘε γλδooα
oυvΘfrκεg γιιi τ6ν τ6πo τfrq &ρθρcδαεωg.
N. Κατoιiνη. <Tελικi oιiμφωνα-oιlμ-

Qωvικιi oυμπλ6γματα τoi iδιcΙlματoE
Δρυμoσ: dπ6πειρα συστηματoπoiηoη5
τoυζ>> (oo. 33-43). Στ62go9 τflg d,νακoι-

νrioεωg αδτffg εiναι f1 πρooπιiΘεια συστηματoπoιηoεωg τdrv τελικδν συμφωνικdrv oυμπλεγμιiτων oτ6 iδiωμα τoδ Δρυμoδ (πρωτoγεvfr, δευτερoγενη). 'H θξ6ταση περιλαμβιiνει τdv καΘoριoμ6 τfrq
κατανoμflq τoυg καi τdrν μετααχηματι-

oμδν πorj δφioτανται.
Στ6

νηκει

f1

26dlρο τfrq

μoρφoφωνoλoγiαg d-

dνακoiνωoη τfrq κ. Χειλd-Mαρ-

Bιβλιοκριoiεζ
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Κoπoιjλoυ <Moρφoφωνoλoγικιi πρoβλη-

ματα τoσ νεoελληνικoσ ρηματo6. 'Η περtπτωoη τoδ μεooπαθητικoi παρατατικoσlr (oo. 45-59) oτr(ν δπoiα θξετιiζεται
συγχρoνικιi f1 πρoβληματικη κλioη παρατατικoδ μεσoπαΘητικdlν ρημιiτων τoδ
τιiπoυ dφαιρoσμαι, d'oγoλoiμαη κλπ.
Διαπιoτcbνεται δτι τιi ρηματα αδτιi 26αρακτηρiζoνται &π6 μεγιiλη μoρφoφωνo-

λoγικη πoικιλiα τερμιiτων, θνδ παριiλληλα παρατηρεTται 6ντoνη θξoμoιωτικη

τι1oη πρ69 &λλα io26υρ6τερα παραδεiγματα τoδ μεooπαΘητικoδ παρατατικoδ
(π.x. θπiδoαη τdlν τιiπων -ι6μoυν -ι6ooυν κχπ.) dvτi τdιν -oιjμoυν -oδooυv
κλπ.). 'H θρμηvεiα πoιi πρoτεiνεται γιιi
τd Θdμα αδτ6 ατηρiζεται oτη γενικ6τερη

θεωρiα τdrν 'δυναμικδν' ot δπoTεq dναπτιioooνται oτ6 μoρφoλoγικ6 oιioτημα
τoδ

NE

ρηματoq.

Στ6 γενικιbτερo 1dlρo τfig μoρφoλoγiαg (παραγωγη-αιiνθεoη) d,vηκoυν oi
θξfrg dνακoινωαειg:

A.

Pιiλλη-Χατζηπαναy.ιrbτoυ

<Moρ-

φoλoyiα τo6 6λληvικoi ρτiματoq καi
θεωρiα τoi λεξικoi: μερικ66 πρoKαταρκτικ65 παρατηρηoει6lr (οo. 61-80). Md
oτd1o τliν θξ6ταoη τfrg μoρφoλoγiα6
τoδ θλληνικoδ ρηματog καi πι6 oυγκε-

κριμ6να τfrg κλioεcδq τoυ oτιi πλαioια
τηt 'Λεξικfrg γραμματικfrq' πolj dναπτιiooεται τιi τελευταiα 1ρ6νια oτ6 26δ-

ρo τηξ μετασχηματιoτικfrg θεωρiαq καi
θ2gει δq βdoη θργαoiεg δπωq αδτdg
τδv Aronoff (1976), Lieber (1980), Kiparsky (L982) θπι2gειρεTται f1 d,νιiλυoη
πoδ

τoδ <λεξικo0> τfrq NE o6 θπiπεδα, καΘoρiζεται δ6 δ τρ6πo6 καi τιi oτιiδια παρα-

γωγηζ διαφ6ρων ρηματικδν τδπων. 'Η

dνιiλυoη διαoαφηνiζεται &π6 την θξdταoη τoδ τρ6πoυ παραγωγflg oυγκεκριμ6νων μoρφoλoγικδν τι5πων.
Β. M6τoιoυ <Παραγωγη λ6ξεων
oτη oδyηρoνη 6λληνικη yλdlooα: yενικ6q dρfiE περιyραφfig καi μερικιi πρo-

/
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βληματα ταξινoμηoηE

παραyωyικdlν

(oo. 81-100). M6 την dνακoiνωoη αδτη η κ. M6τoιoυ θπι2gειρεT
vιi θκΘ6oει δριoμdνεq oκdψειq τηξ σχετικιi μ6 τiq dρ1ig περιγραφfig τoδ τoμdα
τflg παραγωγfrq oτη o6γ26ρoνη θλληνικη (dξιoλ6γηoη τδv παραγωγικdiν μovτiλλων _ χρησιμoπoιoδμεvα πρoβλημαμoντ6λλωv>>

τα)'

Στd2goq

τηζ dναλ$oεωg εivαι

vti

πρoβληΘoδν oαφ6oτερα δριoμ6vεq πλευρdq τflq παραγωγfig, o1ετικιi μd τη θ6oη
τηg καi τd ρoλo τηg μ6oα oτα γενικdτε_
ρα πλαioια τflq λειτoυργiαζ τoδ γλωooικoδ μεταo1ηματιoμoδ.
Στ6v τoμdα τηs oυντιiξεωq d,νηκoυν
oi θξηq d,νακoινcδoειq:
M. Σετιiτoυ κ'O παρακεiμεvo5 oτηv

Κoινη

Nεobλληνικη>

(oo.

101-113).

Στ62goq τfr6 dνακoινcδoεωq αδτflq εlναι
f1 oυγ26ρoνικη θξ6ταoη τηg λειτoυργiαg

καi τδν 1ρηoεων τδν περιφραoτικδν
παρακειμdvωv τfiq NE (d7ω γριiψε) oε

o1doη μd τ6 oιioτημα τδν 1ρ6νων τηζ
Koινflq Nεoελληνικfrg (od o2g6αη δηλ.
μ6 τ6v ddριoτo, τ6ν παρακεiμεvo τoδ
τιiπoυ Eyω γραμμΕvo καt τoδg δλλoυg
1ρ6νoυq καi μ6 &ναφoριi oτιi 1ρoνικιi
θπιρρηματα, μ6ρια κλπ.). 'Aπ6 τηv θξ6ταση πρoκιiπτει δτι δ παρακεiμενoq d-

νηκει

<<oτ6 δπooδoτημα τδν ρηματικδν
1ρ6νων πoιj δηλωνoυν τ6 πρoτερ61ρoνo... καi δηλcδνει τd πρoτερd1ρoνo τoδ
26ρdνoυ θκφoρiq (παρ6vτog) πoδ d,πoτε-

λεi τo δρι6

τoυ, θξηγcδνταg θτoι τη

απιiνια θμφtiνιoη τoυ oτ6 ypαπτo λdγo>.
'o παρακεiμενoq δ6ν δηλωνει διιiρκεια
μπoρεT δμωq νι1 δηλωoει θπανιiληψη'

A.-Φ. Χρηoτiδη <Παρατηρηoει5
στη oδνταξη'αΙoθηoεωζ σημαντιΚd)ν'
oτti NE (oo. 115-125). M6 την d,νακoi-

vωση θξετιiζoνται δριoμiνεq δψειq

τfrq

oυvτιiξεωg τdrν ρημιiτων dντιληψεωg τfiq
NE, κυρiωq δριoμ6νωv περιoρισμδν θπιλoγfrg μεταξδ ρημιiτων dντιληψεω6 καi
τδν θπιΘετικδν τoυζ συμftληρωμιiτων

Bιβλιoκριoiεζ
(τ6ν εlδα πoδ flταν ψηλ6q/*τ6ν εlδα vιi

εiναι ψηλ6q). 'H μεγαλιiτερη iμφαoη
πoι5 δ6Θηκε στη oημαoiα θναντι τηζ
oυντι1ξεωg, δφεiλεται κατti τ6ν κ. Xρη-

oτiδη oτην πεπoiΘηoη δτι <f1 φoρμαλιoτικη o6νταξη παρα τ6 κδρoq πoδ φαiνεται νιi τflq δiνει f1 'αδoτηρ6τητα' τdrν
διατυπωoεων τηg καi δλ6κληρη fι πoζιτιβιατικη θπιoτημoλoγiα πoδ ττiν oτη-

ρiζει, δ6ν φωτiζει τ6 φαιν6μενo γλδo-

σα).

Θ. Nιiκα <Συμβoλη oτη μελ6τη τdlv
πρoταoιακdlν Επιρρημλτικdlν τfi6 N6α5

'Ελληνικfi? (oo.

127-150\'

Στην

d,να-

κoiνωαη αδτη θπι2gειρεTται μιιi πρoodγγιoη oτη διευρε6νηoη τδν πρoταoιακδν

θπιρρημιiτων τfr6 NE, κυρtωg θκεivωv
πoιi δνoμιiζoνται διαΘεoιακoi παραδιoριoμoi (attitudinal disjuncts) κατιi τηv
δρoλoγiα τoδ Greenbaum.
Γ. Βελoιjδη _ E,.Φιλιππιiκη - Warburton <'H δπoτακτικη oτη N6α 'E'λληνικη> (oo. l51-168). 'Eπανεξετtlζεται τ6

πρdβλημα περi δπιiρξεωq ti δ1ι δπoτακτικfrq oτη NE. Mετιi τ6ν καΘoριoμ6
'διαπιoτευτηρiων' τflq δπoτακτικflq δg
θγκλioεωq τfrg NE, θπι1ειρεTται f1 δριoΘdτηoη τηg μ6 &ναφoριi od παλαιdτερεζ
θνδιtiμεoεq μoρφ6q, αυγκρiνεται f1 &πoψη πoιi υioΘετεtται θδdl μ6 θκεiνη πoιi

δdν δd26εται την δπoτακτικη, dντιμετω_
πtζεται δd, τ6λo9, μιιi oειριi 'φαινoμενι-

/
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θλληνικflq &π6 τtζ δπoTεq φαiνεται f1
θν6τητιi τηg dλλιi καi oi τoπικ69 διαφoρ66 τηq.

M. Mακρfi-ToιLιπιiκoυ

<'Aπoπειρα

περιyραφfiζ τη6 νεoελληνικfi5 πρooφcbνησηζ> (ao.219-239). 'Eξετιiζεται f1 θπι-

λoγ( τoδ τδπoυ τflg πρooφωνηoεωq od
oυνδυαoμ6 μd τη χρηση τoδ θνικoδ ii
πληΘυντικoδ καi oi παρtlμετρoι πoι5 την

πρooδιoρiζoυν (τιiξη, f1λικiα, φιiλo, iδεoλoγiα, κoινωνικdg φιλoδoξiεg τoδ dτ6μoυ). Γiνεται d,πoπειρα νti dξιoλoγηθoiν oi παραπιiνω παριiμετρoι καi θξε-

τιiζoνται oi oυνΘflκεq πoιi δδηγoδν oτη
oυμμετρικη η do6μμετρη dνταλλαγη
τfrq πρooφωνηoεωq καΘωq καi oi τιioειq

πoιi παρατηρoδνται oτη oιiγ26ρoνη θλλη-

νικη κoινωviα.

Toιτoιπfi <ιΚoιvωνιoyλωoooλoyικri^.
πρoβληματα τoσ ρεπερτoρioυ τdlν
6μιλητdlν dπ6 τη oκoπιιi τηζ ΕΘνoyραφiαζ τηζ yλrbooαE> (oo. 269-298).
Παρoυoιιiζεται f1 συγχρoνικη κατιioταση τηζ 'Aρβανiτικηq γλrδαoαq (γλωoαι-

κdq κoιν6τητεq 'Aλβανoφcδνων) o6 κoινωvιoγλωoαoλoγικd πλαioιo καi θπι1ει-

ρεTται

n dνιiλυoη τoδ

d,φηγηματικoδ

λ6γoυ τδν μελδν τηg κoιν6τηταq πoιi
1αρακτηρiζovται d,π6 τ6 φαιν6μεvo τflq
'διπλoγλωooiαq'. 'Aπo την &νιiλυoη
αι)τη πρoκιiπτει κατιi τ6 oυγγραφdα δτι

Md τ6 λεξιλ6γιo τfrg NE &ο26oλoδvται dρκετιi dνoμoιoγενεTq δq πρ6q τd
περιε266μενo καi τη μεΘoδoλoγiα ιiνα-

διερεr5νηoη τoδ μηχανισμoδ τflq
γλωoοικflg μεταβoλflg <μ6 βιioη τ6 παραδooιακ6 μoντdλo τηt iεραρ1ημdνηq
διπλoγλωooiαq...> δdν εΤναι θπαρκη6
γιιi τηv καταν6ηoη τflq γλωooικfrq oυμ-

δπα26θoδν

θρμηνεiα

κδν'

dvτιμαρτυριdrv.

κoινιδoειg

oi δπoTεq Θιi μπoρoδoαv νιi
oτη διαλεκτoλoγiα, κoιvωvιo-

γλωoooλoγiα, πραγψατoλoγiα ti NE φιλoλoγiα.

N.

Κoντ'oooπoδλoυ <Γλωoooyεω-

yραφικ66, παρατηρηoειE

oτ6 λεξιλ6yιo

τηζ διαλi,κτoυ τηζ Mακεδoνiα7>
169-183).'Eξετιiζoνται

λoγικ6q io6γλωoooι

(oo.

δριαμdνεq λεξι-

τηζ

μακεδoνικflq

η

Γιιi τηv πληρ6στερη τ6λoq,
τηζ γλωooικfrq λειτoυργiαq

περιφoρOq.

πρoτεiνεται f1 θΘνoγραφικιi πρoσανατoλιoμdνη μελdτη τδν κoινωνικdrν παραγ6ντων πoιi διαμoρφcδνoυν τiq δφoλoγικdg καi λoιπdq dπo26ρcδoειg τηζ δμιλiαg.

Γ.Π. Σαββiδη

<('Ε,να

Λεξικ6

τoσ

Καβιiφη. Πρ6δρoμη d,νακoiνωoη dν6κδoτων oτoι3εtων κυρ{ωg d'π6 τ6 'Aρψεio
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Καβtiφη> (οo. 24|-255)' "Eπειτα dπd
μιd γενικη dναφoρti στη 'γλωooικη
θεωρiα' τoδ Kαβdφη καi τξg θξdλιξηg
τflq oτιiαηζ τoυ &π6ναντι oτ6 δημoτικιoμ6 παρoυoιιiζει δ oυγγραφdαq θvα μικρ6 λεξικ6 530 'd,oυvηθιoτων λ6ξεων ii
νεoλoγιoμδν' πoιj oυνdταξε δ 1διoq δ
Kαβιiφηq τ6 δπoTo θxει iδιαiτερo θνδιαφdρoν δ1ι μdνoν γιιi την'γλωooικη
καi γραμματoλoγικη δπoδoμ( τflg πoiηoηg τoυ &λλιi καi δ6 oδoιαoτικη, dν
καi θραoιτεxνικη oυμβoλη oτη λεξικoγραφiα. 'ΑκoλoυθεT δg θπiμετρo τ6 εδρετηριo δλων τδν λημμιiτωv τoδ λεξι-

κoδ.

Τι1 θiματα τδv λoιπdrν dνακoινωoεωv εiναι διιiφoρα καi dναφdρoνται od
διιlφoρoυq 1ιδρoυq, κυρiωq δd oτ6 χδρo
τηq θφηρμooμdνηg γλωoooλoγiαg. Στdν
χiρo τηt ψυ1oγλωoooλoγiαq καi πιd
συγκεκριμdνα τfiq κατακτηoεωζ τηζ μητρικfrq γλωooαg dναφdρεται f1 dνακoiνωση τηζ Δ. Kατfi' κ'o παρατατικ6E
oτη yλωooικη Εξ6λιξη τoσ Ελλην6πoυλoυ> (ao' |85-2|7), δπoυ θξετιtζεται f
βαθμιαiα κατιiκτηoη τoδ παρατατικoδ
dπ6 τ6 παιδi, δiδεται θμφαo'η oτη περιγραφη τflq'oημαoιoλoγfαq' τoδ παρατατικoδ (δηλωνει διιiρκεια, θπανιiληψη,
πιθανdτητα). Tti ο'υμπεριioματα oτιi δ-

πoTα καταληγει μπoρoδν

νιi

συνoΨι-

oτoiv oτιi θξfl6: 1) δ &ρ1ικdq περιoριoμ6q οτ6 φιioμα τδν ρηματικδν λεξη-

μιiτων πoι5 dπαντoδν oτdν παρατατικd
μειωvεται μd τd χρ6νo δoτε νιi χρησιμoπoιεTται δ παρατατικ6q δ2gι μ6νoν μd
λεξηματα 'μη dπoτελεoματιKηζ" Kαi
'διαρκoi5 oημαoiαE', dλλti καt β θκε[να
πoιi δηλωνoυν καταoτιioειg'&πoτελε-

oματικiq' καi 'μη διαρκεig'2) δdv δπoδηλωνoνται dπ6 τηv dρ26η δλε6 oi oη_

μαoιολoγικdq λειτoυργiεq τoδ τEι.1CιτCιτ1'κοδ. 'O παρατατικdq τfrq 'διαρκεiαq' &ποτε}νεi την πι6 πρrδιμη καi ατατιoτικιi
πιd oυ1νη λειτoυργiα.

/
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Ε'.

Ε,fstathiadis <A socio-cuΙturaΙ
communications' Parameters
that define ib (oo. 259-267)' 'Aναλιiεται
πoλιi γενικιi τd κoινωνιo-πoλιτιoμικ6

modeΙ

of

πρdτυπo θπικoινωνiαq καθωq καi oi παριiμετρoι πoιj τd πρooδιoρiζoυν.

Λ.

Πdνoυ-Πατερtiκη

<'Ε,γκ6φαλoq

καt yλdlooα τdlν κoυφdlv>r (oo. 299-325).
Στην &νακofνωoη αδτη μελετσ,ται τo
πρ6βλημα τfrq ο26doηq μεταξδ θγκεφιiλoυ καi γλωooαg καθωq καi τflg λειτoυργiαq τδν f1μιoφαιρiων oτιi κoυφιi

dτoμα. T6 βαoικ6 θρωτημα πoιi γεννιdται σχετικιi μd τη γλωοoα τδν κoυφδν
(:γλδooα τδν voημιiτων) εiναι πdlq d-

πoθηκεljεται ατdν θγκdφαλo καi fi,ν ε{ναι

τ6 &ριoτερ6 f1μιoφαiριo πoι5 εlvαι δπειi-

θυνo γιιi την dπoΘηκευση δπωg γιιi κι1θε

frλλη πρoφoρικη γλδooα. Koυφti καi
μη κoυφιi παιδιιi θξετιioτηκαν μ6 γλωo-

oικιi καi μη γλωoαικιi tests, τιi

δd &πo-

τελdoματα iδειξαν δτι τd dριoτερ6 f1μιαφαiριo flτφν καi oτiq διio περιπτωαειq

δπειjΘυvo

yια τriν

.dπoΘηκευoη τδν

γλωooικδν θρεθιoμιiτων. Td dπoτελdσματα oυζητoδνται βιioει τδν θεωριδv
τηg λειτoυργiαq τδν f1μιoφαιρfων καi

πρoτεiνoνται διιiφoρoι μθΘoδoι θκπαιδειioεω6 τδν κoυφδν.
A. Βρ6ττα-Πανiδη, Λ. Κoιλιιiρη, Ε.
Κoτζιd', Ε'. Mπαλtioη. ΚTd' yερμανικιi

τdlν παιδιdtν τdlν μεταναoτdlν (oτ{q τιi-

ξει6 δπoδoγfid> ba. 327-358). Πρ6κειται yια dνακoiνωoη τδv πρωτων d.πoτελεoμιiτων τfrq θρευvα6 πoδ πραγματoπoιεTται &πo τ6 1982 oτo Tμiμα Γερμανικffq Γλωαoαq καi Φιλoλoγiαq σχετικti μd την μελdτη τδν iκανoτητων oτην
γερμανικη γλdrooα τiν παιδιδv τdlν μεταναoτδν oτiq τιiξειq δπoδo21frq. Mετιi
τη oυγκdντρωoη τδν θξωγλωooικδν

τη βoηθεια γραπτδν θρωτηματoλoγiων) καi τδv γλωooικiν oτoι1εiων (μd
την βoηΘεια tests καi oυνεντειiξεων), θ(μd

πιγειpεiται

f1

&νιiλυαη τoδ corpus cτα

3

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA
γλωο'ο'ικιi θπiπεδα: o6νταξη, μoρφoλoγiα και φωνoλoγiα. 'Η oυντακτικη καi
φωνoλoγικη &νιiλυoη μd βιiοη τη γραμματικη τδν πoικιλιδν, θν6 η μoρφoλoγικη γiνεται μd βιioη την dνιiλυoη τδν
λαθδν.

Σ. Παυλiδoυ κ'Eπιiγyελμα yλωooo-

λ6γoE;> (oo. 359-373). Στo1og τfrq ιiνα-

κoινωoεωg αδτflq εlναι νιi παρoυoιιioει
τιi &πoτελ€αματα dπ6 την 6ρευνα τflq
Γερμανικfrq Γλωooικflq'Eταιρεiαg o1ετικιi μd τtg Lπαγyελματικdq δυνατ6τητεq
τoδ γλωoooλdγoυ καi νιi d,vτιμετωπioει
τd θdμα οτηv θλληvικη πραγματικdτητα,
Θdτoνταq δριαμdνα πρoβληματα σχετικιi μd τtζ γλωooικdq iκανdτητεq τδν
γλωoooλ6γων καi τoδq θπαγγελματικorjq
τoμεTq ατoιj6 δπofουq μπορoδν νιi θντα1θoδν (τoμdαq γλωoooπαθoλoγtαq, 1δροq f1λεκτρoνικδν δπoλoγιoτδν _ μετιi(ρραση, τομdαg δρολoγiαg, τoμdαg πληρoφoρι6v καi

τεκμηριωoεωq).

Πρoτoδ κλεioω τη oιiντoμη παρoυ-

oiαoη τδν θργαoιδν πoιi &νακoινωθηκαν oττ!ν 4η θτηoια oυνιiντηoη τoδ
Τoμdα Γλωoooλoγiαq τflg Φιλoooφικflq
Σ26oλfrq τoδ ΑΠΘ θεωρδ dναγκαTo νιi
δπoγραμμioω π6oo oημαντικη εlναι τj
ουμβoλη τδν oυναντηoεων αδτiν oτη
μελdτη τδν πρoβλημιiτων τfrq δλληνικfrg

γλrδooαq καi την dνιlπτυξη τflq γλωoooλoγικfrg θρευναq ο'τn 1ιδρα μαq.

Π. Κoντ6q

Παν/μιο 'Aθηνdlν

' Στο κεφιiλαιo τflq φωνoλoγiαq (o. 107) δ
Mounin ΘεωρεT δ6oκoλη γιιi τ6v dρ1ιiριo τliv
t...

περiπτωoι πoυ 6vαg φΘ6γγo9 πραγματιbνει διio
φωνηματα, παραπdμπει δ6 oτιi Στoι76εEα (c.
74 τflc, θλλ. δκδ.) καi od ιiρΘρo τoi Martinet.
T6 παριiδειγμα πιivτωg πoιi dναφdρεται oτιi
Στoι7εΓα δiv φαivεται δδοκολo: οττiν Δαvικτ]
τd [a] πραγματιδνει τ6 φιbνημα lael - δηλ. e

2-3 (1983-1984)

Georges Mounin' Κλειδιd'
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yιd

τrtν

γλωoooλoytα' Mετιiφραση "AνναE'Aναoταoιιiδη-Συμεωνtδη,'Aθηνα 1984' Moρφωτικo "Ιδρυμα 'Ε'θνικfiE Tραπ6ζηq, ao.
206.

'Η κ.'A.'Αvαoταoιιiδη-Συμεωνiδη,

γνωoτη γλωoαoλ6γoζ μd &ξι6λoγα δη-

μooιει1ματα κυρiωq θπιiνω od θ6ματα λεF'ικoλoγiαq καi vεoλoγιoμδν, μ6 την μετtiφραoι αδττi τdlν CLefs pour Ιa Ιingυisrξue (Παρioι 1968 καt !9702, Seghers)

τoδ δ1ι τdoo γνωoτoδ oτην 1ωρα μα6
Γιtλλoυ γλωoooλ6γoυ G. Mοunin πρooφdρει oτ6 δλληvικd κoινd θνα 1ρτioιμo
βιβλio. Πρdκειται γιιi oιiντoμη εioαγω-

γi ατην

oδγ1ρoνη γλωαooλoγiα, μd
κιiρια γνωρioματα, δζ Επt τo πλεioτoν,
την oαφηνεια καi τηv d,πλdτητα, πoιi
θιi βoηθηooυν σημαντικιi τoι5g φoιτητ6q
καi d,oφαλδq περιoodτερo τo, χωρiζ

γλωooολoγικdq oπoυδdq, εδρβτερo κoινd oτην καταν6ηoι καi d,φoμoiωoι βαoικδν θννoιδν τfrq θπιoτημηg αδτflq. 'Aλλti καi δ dρκετιi πρoχωρημθνog εlvαι
βdβαιo δτι θti βρfl oτ6 βιβλio &φoρμ6q
γιιi μεγαλ$τερη θμβιiΘυνoι o6 διιiφoρα
γλωoαoλoγικιi θ6ματα1.

Tα Κλειδιd εΙναι τ6 δειiτερo θγ1ειρi-

διo γενικflq γλωoooλoγiαg πoδ μετα<ρριiζεται oτιi 'Eλληνικιi μετιi τα Στoι-

1εiα yενικfi6 yλωoooλoy[αE τoδ Αndr6
Martinet (Θεooαλoνiκη 1976) καi τd
τρiτo πoιi κυκλoφoρεT oτ6ν τdπo μαq
μετιi την Θεωρητικη yλωoooλoytα τo$
Γ. Mπαμπινιιδτη ('Αθηνα 1980) _ τ6ταp-

&voικτ6 - ατ{v λ. ret <δρΘ69> (τ6 r dνoiγει
την πρoφορri τoδ φωvιiεντog, πβ. oiδηρο _>
oiδερo) καi τ6 φωνημα /a/ oτην λ. nat <<νtj-

'Eλληνικη τ6 [jl &πoδiδει τ6 /i/
(ti μαλλov ljl: πβ. &vτiθεoι obo. dδεια - θπiΘ.
κτω>. Σττiν

dδεια) oτην
γερ6ζ.

λ. παιδιιi καi τ6 /γ/ aτην

}ν.

2ι6
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τo, αν δπoλoγιoτfi f1 oδντoιlη Nεωτερα
γλωoooλoyiα τotl 1διoυ ('Aθηνα 1975).

Md τ6 δργo αδτd, θπoμ6vωg, oυμπληρcirvεται θνα κενd oτιiν β1ρι τrδρα io1νrj
θλληvικη γλωoooλoγικη βιβλιoγραφiα.
Πριiγματι οd &ρκετι1 oημεTα τιi Κλειδιιi
θμφανiζovται dναλυτικrδτερα dπo τα
Στoιγεtα, iρα γiνoνται πιd κατανoητιi
καt θτoι dφoμoιιδνoνται πιd γρηγoρα, τi

καi πρo1ωρoδν od περιoo6τερo

θεωρη-

τικη παρoυoiαoι τδν θεμιiτων, μ6 ivτovη κριτικη oτιioι d,πdvαvτi τoυg - d,φoδ

oi Γιiλλoι

θπιoτημoνεq φημiζovται δg
- καi δπoγριiμμιoι τδv δια_
φωvιδν μεταξιi γλωoooλoγικδν o2goλδν.
Πιiντωq δdν παρατηρεTται γενικιi oδμ_
πτωσι μ τιi θdματα πoιi περιλαμβιiνει f1
Θεαlρητικη yλωoooλoγiα τot Γ. Mπαμπιvιrirτη, iργo μd εδριiτερoυg oτ61oυq
καρτεσιανoi

καi

λιγcδτερo εioαγωγικ6.

Πρiν μιλησoυμε για τ6 βιβλio καi
την θλληvικη μετι1φραoι, διio λdγια γιιi
τ6ν αυγγραφdα. 'o G. Mounin, καθηγη_
τiζ τηζ γλωoooλoγiαg oτ6 Παν/μιo τfrg
Πρoβηγκiαq μtγpι τo |976, εΙναι διακεκριμ6νo9 ατo26αoτηq καi θ1ει γρtiψει πo-

λιi dξιdλoγα βιβλiα: Les
th6oriques de

probΙδmes

la traduction, Machiavel,

Ηistoire de la linguistique des origines
au

XXe

siδcΙe, Saussure ou le structura-

liste sans le savoir, La communication
podtique, La linguistique du XXe siδcle,
Linguistique et philosophie κ.d,. <<ΣυνoδoιπoρεT> γλωαooλoγικιi μ6 τ6ν Martinet (δπωg καi δ 1διoq &ναφdρει oττiν o.
23 τCυν Κλειδιdtν, θ26ει κατηγoρηθfl δτι

τiζ &π6ψειq τoi
Martinet, πρdγμα πoδ dπoρρiπτει),
υioθετεT dβαoιlνιoτα

πρooκoλλημdνoq δπωq καi θκεTνoq ατην

γλωooικη πραγματικ6τητα καi dπoφειiγoνταζ Θεωρητικd6 oυζητηoειq πoδ δ6ν
τηv λαμβιiνoυν δπ' δΨι, τo θργo τoυ

δμωq καλιiπτει" μεγαΧι1τερη πoικιλiα Θεμιiτων: δ1ι μ6νo f1 γλδooα μ6 την oτε-

νη δννoια dλλιl καi

f1

πoiηoι,

f1 μετιi-

/
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φρασι, f1 oημειoλoγiα, f1 φιλoooφiα
τ6v θ1oυν iδιαiτερα d,παo21oληoει.

κ.d,.

Tα Κλειδιd (δ θνικ6q πιiντωg φαtνεται
δoκιμωτερo6 oτην'Eλληνικη) περιλαμ-

βιiνoυν θντεκα κεφιiλαια _τιi θvνJl μd
oυνoπτικη βιβλιoγραφfα_' .δνα &πo τα
δπoTα εΙναι ΕioαTωyη, θvδ ατηv θλληνιμετι1φραoι πρooτdθηκαν, . κυρiωq,

κη

πρ6λoγo9 τ{q μεταφριioτριαg, oυμπληρωματικη βιβλιoγραφiα oτ6 τdλoq τoδ
κειμ6νoυ καi διio εδρετηρια, κυρiωv δνoμιiτων καi γεvικd (θλληνικdlν καi d,ντiατoιxων γαλλικδν δρων), πoιi παραπdμπoυν ατi6 oελiδεq τoi θγ1ειριδtoυ.
Στην ΕΙoαyωyη 6 Mounin, dφoδ θξηγηση γιατi καθυoτdρηαε f1 dvιiπτυξι τfrq

ioτoρικooυγκριτικflq γλωαooλoγiαq
oτην Γαλλiα τ6ν 19o αi. δπωq καi fi
dνιiπτυξι τηq γενικflg γλωoooλoγiαg
ψεx"ρL τ6 1950 (dναoταλτικη θπiδραoι

τηζ φιλoooφικfrg γραμματικfrq oτην
πρωτη περiπτωoι, τd)ν iδεδν τoδ Α.
Meillet oτην δειiτερη), δπoδεικν$ει oτoν
Γιiλλo dναγνιδoτη vΦ d,πoφδγη την μιiησι dπ6 δριoμdνoυq διαvooυμdνoυq καi
θπιατημoνεq oi δπoToι εtτε δ6ν θ1oυν
&φoμoιωoει καλιi τiq γλωoooλoγικdq θν-

νo1εζ πoι5 7gρηoιμoπoιoδν ε1τε δ6ν θ1oυν

γριiψει βιβλiα κατιiλληλα γιιi τ6ν dμδητo oττjν oδγ1ρovη γλωoooλoγiα (oτιi
<dκατdλλη}"α yια &ρ1αρioυg> περιλαμ-

βdνει καi τti Cours de linguistique 96ndrale τoδ Saussure, καΘcδq εlναι ξεπεραoμdνα o6 d,ρκετιi oημεTα). 'o Mounin
πιoτειiει 6τι τα ΕΙ€ments τoδ Martinet
εΙναι oημερα _ δηλ. τ6 1970, iτoq τfrq
β' θκδ. τCπν Κλ' _ f καλδτερη εioαγωγη

oτηv γλωoooλoγiα, δπωq d,πoδεικν6ει
τ6 δτι θ1oυv μεταφραoτfr o6 πoλλdg

γλδooεq, θιi βoηΘηooυν δd τ6ν d,ναγνωoτη νιi ,tρoσανατoλιoτfr μ6αα oτ6 21ιioq

τδν Θεωριδν, τδν μoντdλων καi τdlν δρoλoγιδv πoιj πρoκιiλεoε f1 ραγδαiα dνιiπτυξι τflq θπιoτημηq αδτfrq μετιi τ6
1960. Aδτ6q εΙναι δ λ6γo9 πoιi δ o..

Βιβλιoκριo[εq

πρooπιiθηoε κατd θνα μεγtiλo μ6ρo€ νd
dπoτελdooυν τιi Κλειδιri <μιιi εioαγωγτ]

γιιi την χρηση

τeυν Στoιγεiωw>

(a'

24).

Στ6 κεφιiλαιo 'FΙ f1)'ικiα τfiE yλωoooλoyiαE γivεται oιiντoμη παρoυαiαoι τηq
πρoΙoτoρiαq καi ioτoρiαg τflq γλωoooλoγiαq ιι6xpι την θμφιiνιoι τoδ N. Troubetzkoy καi τηζ φωνoλoγiαq, &,φoδ
πρoηγoυμiνωq θπιoημανΘoδν τιi βαoικιi
θγ1ειρiδια μd ioτoρικη πρoo6γγιoι τdrν
Θεμιiτων. Στd θπ6μενo κεφι1λαιo Γλcbo-

oα καi Ε,πικoινωνiα 6 a. κιiνει

θνδιαφ6-

ρoυσεζ καi εδoτoxεq ττ,αρατηρηoειq oτιi
o1ετικιi Θdματα, λ.1. δτι κιiΘε oιioτημα

oημεtων δiν d,πoτελεt γλδooα. Στην o.

49 δμωq δ Mounin διαπριiττει iνα, μσ,λλoν <<1oντρ6>, λιiθoq (<triple b6vue>>, δ_

πωq 1αρακτηρiζει

δ

1διoq

μιd φριiοι

τoδ Η. Lefebvre, o. 9 τfrg 16ηq dνατ. _

fl dπoδooι oτιi 'Eλληvικιi δg

λιiθoq>,

o.

<τριπλ6
16, δdν εiναι δρΘη, δπωq καi

τd prince de la mer ε1ναι μσ,λλoν

<δρ-

χoνταg τflq Θdλαooαg> παριi <πρiγκιπα6
τ. θ.), o. 63), πoιi δφεiλεται β€βαια oτt]ν
oυvηθεια νιi oυγ1€ωνται γριiμματα καi
φθ6γγoι, f1 δπoiα dπoκτiται δυoτυ1δq
od μικρη f1λικiα: ,rδ iχoζ an fi en>, <<of
fiγoι in, ein, ain> κλπ' 'O Ιδιαiτερoq

7αρακτηραE τdtν φυoικdlν dνθρcbπινων
yλωoodlν εΤναι τd θπdμενo κεφιiλαιo, δπoυ θπιoημαiνεται μεταξιj riλλων δτι
αδτd πoιi διαφoρoπoιεT την dνθρrbπινη

γλdrooα dπo τα d,λλα oυoττjματα θπικoιvωνiαq εΙναι f1 διπλη d,ρΘρωoι (Ηjelmslev καi κυρiω6 Martinet) od μoρφηματαlμoνηματα καf φωνηματα (oτην μετιiφρασι μιiλιoτα Θιi μπoρoδoε νιi πρoσδιoριoτfl τd 26ωρio τfiq ΠoιητικfiE aτo

δ

'Aριoτoτ6λη6 κιiνει' λoγo γιιi
τ6 oτoι21εΓoy _ εtναι τ6 1456b).
'Aπo τα iλλα κεφdλαια iδιαiτερo
θνδιαφiρoν παρουoιιiζoυν:'H yλιbaoα

δπoio

καi f1 μη yλωooικη πραyματικ6τητα (6
o. θξετιiζει κριτικιi την dπoψι τoδ B.
Whorf δτι n γλδoοα dντικατoπτρiζει
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μιιi κooμoθεωρiα, γιιi νιi καταληξη oτ6
oυμπdραoμα δτι τελικιi <f1 γλcδooα δdν
φυλακiζει τη νooτρoπiω>, σσ. 82-4),
Κcbδικα6 κα{ μηvυμα (γiνεται λdγog γιιi

την

παραδooιακη

καi δoμικη

περι-

γραφη τδν γλωoodrν, d,ναλδεται παραoτατικ6τατα f1 θννoια τflq δoμig κ.iι.),
'H δoμικη oιjvταξη, 'H oημαoιoλoyiα

καi 'H

δφoλoγiα.

Στην δoμικη oιjνταξη, dφoδ πρδτα
θνημερωoη τ6ν dναγvιδoτη γιιi τ6 πρ6βλημα τfrg φριioεωq καi τδν μερδν τoδ

λ6γoυ καi dφoδ dναφερΘfl oτi6 παραδo_
oιακ69 συντακτικdq θεωρηoειq, δ Mounin oυζητεT Θεμελιιbδειq dρ2gdg τ{q ιiμερικαvικflq δoμιoτικfrq καi μεταoχηματιoτικfr6 oυντιiξεωg (L. Bloomfield, Z.
Ηarris καi, λιγιδτερo, N. Chomsky) δπωq καi τ6 Θεωρητικ6 πλαioιo τflq γενε-

τικfrq oυντιiξεωg τoδ Chomsky, γιιi τιi
δπoTα θκφριiζει τiq &ντιρρηoειq τoυ (oi

βιβλιoγραφικ6q παραπoμπdq oτ6v

Chomsky dλλιi καi γενικrδτερα φθdνoυν
ιι6χpι τ6 |970, δτoq τflg β' θκδ. τδν
Κλειδιdlν, f1 δπoiα oυνioταται o6 μικρoβελτιωoειg, θνδ f1 16η καi 17η θκδooι
εiναι oδoιαoτικιi &νατυπιδoειq τηζ β'
θκδ.). "E1ει την πεπoiθηoι δτι f1 oυvτακτικη dνιiλυoι πoιi πρoτεiνει δ Martinet
θρμηνειiει καλιiτερα τιi γλωαoικιi φαιν6μενα καi γι' αδτo τflq d,φιεριδνει dρκε-

τεζ oελiδε6 (oi τiδη θξoικειωμdνoι μd
την γλωαooλoγiα θιi θνημερωθoδv oη-

μαντικιi γιιi την συντακτικη θεωρiα τoδ
Mαρτιν€, διαβιlζoνταq oειριi iρΘρων τoυ

o6 θλληνικη μετιiφραoι μd τ6ν τiτλo
Θ6ματα λειτoυρyικfi6 oι5νταξη6,'ΑΘηνα
198s).

Στ6 "κεφιiλαιo Σημαoιoλoy{α δ o. θκΘdτει τiζ dπ6ψειq τoυ για τ6ν κλιiδo
αδτ6 (βλ. περιoo6τερα ατo βιβλio τoυ

CΙefs pour Ιa s€mantique,

Παρioι

|972)

πo$ <δdν θ1ει φτιioει dκ6μη oτηv θπιoτημovικη θνηλικiωoη) (σ. 139), μ6 την
θνvoια δτι 76ρειιiζoνται νιi γiνoυν πoλλιi
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γιd νd dπoκτηαη η oημαoιoλoγiα <τη
μεθοδικη διαδικαoτικη αδoτηρoτητα
μιoq φωνoλoγiαq, δπoια κι d,ν εΙναι> (α.
15l).'o "Eλληναq dναγνrδoτηg θ1ει την
δυνατ6τητα νιi θνημερωθfr yτα τtg πpoσφατεζ oημαoιoλoγικdq θεωρiεq,

&να-

τρd1oνταg ατ6 θκτεν69 βιβλιoκριτικd
ciρθρo τoδ Γ. Mπαμπινιωτη <Σιiγ26ρoνη
oημαoιoλoγiα> oττjv Γλωoooλoγtα 1,
σσ. 143-72 (πβ. τoδ tδιoυ,'Γλcbooα καt
λoyoτεxνiα. 'AΘηνα 1984, κυρiωq σσ.
22|-62 καi 17l-83, θνδ oi σσ. 99-136
dφιερωνoνται oτd δΦoq). 'o πρo1ωρημdνoq καi dγγλoμαθηq θιi βρη θνδιαφdρoυσεq <dντικομφoρμιoτικdq - ριζooπαoτικ6q> oκdψειq γιιi την. oη[ιαoiα καi
γενικcδτερα την γλδooα oτ6 βιβΧio MaSense τoδ Geoffrey Sampsοn, 'O-

king

ξφ6ρδη κ.ιi. 1980).

Στ6 τελευταTo κεφtiλαιo, πoιi

&-

ναφdρεται ατην 'Yφoλoγiα, δ Mounin
δπooτηρiζει δρθιi δτι <κιiΘε dπ6κλιoη
δiν dπoτελεi δΦot> (oo. |6|-2) δπωg

καi

<κιiθε θπεξεργαoiα δdν

d,πoτελεT

δφoζ, (oo. 165-6), γιιi νιi καταληξη oτd
2,δτι <τ6 δφoq εlναι dνθρcδπιvo φαινdμενo

θξαιρετικιi πoλι5πλoκo> (α. 170), xωρiq
νιi δ1oυμε &κoμη καταλιiβει <τo λoyo

τfiq θντιjπωoηq πoιj μdq πρoξενoiν μερικιi Eρyα> (c' l7Ι, f| δπoγριiμμιoι δικη
τoυ).

Τελειrδνονταq τηv παρoυoiαoι τoδ πε-

ριεxoμdνoυ τeυν CΙefs θιi iiθελα vιi &μιιi dα1ημη θντυπωoι πoιi d.πε-

ναφdρω

κdμιαα d,π6 τ(ν 16η dνατιiπωo'ι' (1977},
dφoδ την παρ6βαλα μd τηv lη δκδooι
(1968): περιd1ει τελικιi μεγαλδτερo dριθμd τυπoγραφικδν oφαλμιiτων (!), τιi δπoiα εδτυ1δg λεiπoυν, δζ θπi τd πλεiστoν' d,π6 την iλληvικη μετιiφραoι _

δπoυ λ.1. γριiφεται oωoτri Joseph Vendryθs dντi Jules(!) v. Παρdμειναν πιiντωζ τα: Lefδvre d,ντi -ebvre, n€ologie
&ντi noo- (o. 51), (J) &ντt Λl (a. 108,
κιiτω), Rοsette dντi τoδ δρΘoδ τfrq lηq
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θκδ. -i (o. l52), θνδ oτηv θλλην. ilκδooι

πρooτdθηκε τ6 v6troflexe &ντi 16_ (α.
188, λ. d,νακεκαμμdνo).

"Ag θρθoυμε τωρα oτην μετιiφραoι.

't{

κ.'Aνααταoιιiδη-Συμεωνiδη iκανε
dναμφιoβ(τητα πoλιi καλη δoυλειιi, εi_
ναι δd ει)τδxημα δτι τ6 πρδτo γλωoooλoγικ6 βιβλio πoδ θξdδωοε τd M.Ι.Ε.T.
εivαι γενικιi. ciρτιo' θτoι <d,voiγει f1 δρε-

ξι> γιιi την iκδooι καi ιiλλοlν. 'Eκτ6g
&π6 τig xρηoιμωτατεq πρooθfrκεg, γιιi
τiq δπoiε6 iγινε λdγoq oτην d,ρ1η, καi
δριoμdvεq ciλλεq.

η μ.

d,ντικατdoτηoε

δoo flταν δυνατoν τιi γαλλικιi παραδεi_
γματα ld θλληvικιl (δ1ι πιiντoτε dπoλιiτωq dντioτoιχα, πρiγμα πoιi d,παiτηoε
περιoodτερo μd1θo).'Aκ6μη δυoκoλω-

τερo θμφανiζεται τd πρdβλημα τfrq dπoδdoεωq τfrq ξdνηq δρoλoγiαq, καθωg γιιi

πoλλοιiq δρoυq δdv δπιiρ1ει ττpoq τo
παρoν δμoφωνiα. 'Η κ. 'Αναoταoιιiδη
δδηγηθηκε oτ6 oημεTo αδτd καi dπd το
δλικd πoιi θ1ει συγκεντρωθfl oτd Γλωoooλoγικd Σπoυδαoτηριo τoδ Παν/μioυ
Θεαoαλoνiκηq. μd την πρooπτικ( νιi
πriρη τηv μoρφη λεξικoσ γλωoooλoγι_

κδν δρων. Σημειrbνω θπ' εδκαρiα δτι τo
δiτoμo Λεξικ6 5ρωv yλωoooλoytαg τoi
Σωτηρη Δημητρioυ ('Aθηνα 1983 _ τd
dναφ6ρει fi iδια ατην oυμπλr1ρωματικη
βιβλιoγραφiα), γραμμ6νo d,π6 θνα μ6νo
dτoμo καi μιiλιoτα μη εiδικ6, doτoxεt
oτt]ν dπ6δooι d,ρκετδν δρων, περι€1εt

δ€ dτυxδg καi oημαντικιi oφιiλματα
oτ6 κεiμενo τδν λημμιiτωv (βλ τr.χ.

oτd λfrμμα dλφιiβητo διεθν6E φωvητικo

τα περΙ δπερωικfrg πρoφoρσq τoδ ιy oτo
yκivια καi oτ6 λημμα φωνoλoyiα ioτo-

ριKη

διιiβ. φωνητικη i. _ τα περt

τηζ φωνoλoγiαq <κυρiωq
dπ6 τoδq Nεoγραμματικοιiq>).
'Ωq πρ6q την δρoλoγiα πoιi
dναπτ6ξεωζ

χρησιμo-

πoιηθηκε &πd την μ. διατηρδ δριαμdνεg

θπιφυλιtξειq.'Aπoφει5γoνται
ρdg

μερικdq φoδρoι

oi λoγιωτερoι ti δoκιμωτερoι

Bιβλιοκριoiεg

χωρiζ d,πo1ρδντα λ6γo (ii καi εiq βιiρoq

τηζ dκριβoλoγiαg). "Eτoι

d,πoδ6θηκαν:
μciκρυνoη φωvηεντoq (allongement de
voyelle) &ντt ξκταoη φ., d,vtiπτυξη (ex-

pansiοn) d,ντi Επtκταoη, τμημα

(seg-

ment) &ντi τεμιΙ7ιo, doυνεψη oημαivoντα (signifiants discontinus) dντt διακoπτ6μενα oημα{νovτα, 6π6τε τo d,oυνεψη;
θιi dπ6διδε μιiνo τ6 discret, ρηματικoq
τρ6πoq (aspect verbal, πβ. καi Δημητρioυ) dvτi γιιi τ6 καΘιερωμdνo d,πd τ6ι,
Γ. Xατζιδιiκι πoι6v Εvερyεiα6, dρθρωτη
yλrbooα (langage articuld) &ντi Εναρθρη

Tλ. _ 6 δρoq δdν d,παντd καi oτην o. l

l'

δπωg αημειcilvεται oτd εδρετηριo, dλλιi
μ&λλoν μdνo oτην o. 61 _, τυπικη (formel) δoμη κλπ. (δτoι καi ατdν Δημητρioυ), dντt μoρφικη' 'Η μεγαλιiτερη 1oωq 6πιφιiλαξι πoιi θιi εi21ε κανεiq εivαι

yLα τoν δρo

(d')oυμφωviα,

yα}")'.

(in)compatibilite (dπoδdθηκε ωg (μη) oυναρμooτικoτητα cτo βιβλio Θ6ματα λει-

τoυρyικfi5 oιjvταξηg τoδ Martinet): δdv
φαivεται νιi πρ6κειται oτιi Κλειδιιi γιa
oυμφωνiα λ.x. τoδ ciρθρoυ μd τd δνoμα

κατιi γiνoq κ.λπ. &λλι1 γιι1 τd δτι

το

dρθρo πρoδπoΘdτει θνα δνoμα ti κιiτι
δνoματoπoιημdνo, δτι τ6 δνoμα μπoρεi
νιi oυνoδεδεται &π6 dρθρo κ.o.κ. Tdλog

μιιi μικρoδι6ρθωoι: θιi Qταν

&κριβ€oτε-

ρο vti γραφη <λαμπερdq> dντi λαμπερoq
(o. 83 _ καi ατliν γαλλ. iκδ. γριiφεται

καi 6χι μdoα od
γιιi νti καταλιiβη δ dvα6τι" τα luna καi oεληνη δdν

briΙΙant, μd πλιiγια

εioαγωγικιi),
γνιδoτηq

παριiγoνται" &πo τ6ν θλληvικ6 (fi γαλλικd) αδτd τδπo dλλιi &π6 τ6ν iνδoευρω-

πα[κd _ θvνoεi &oφαλδg τd *leukos
πoιj oημαiνει <λαμπερdq> (<brillant>).

-
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Haudry. L' indo-europ1en. ΠαρiPUF, oειρd oQue sais-je?> (d'ρ.
1798)' oo. 128. Toi iδιoυ, Les Ιndo-europ6ens' Παρioι 1981, PUF, oειριi <,rQue
.Ιean

oι

1979'

sais-je?> (d'ρ' 1965),

oo'

128.

Στιi δ$o αδτιi βιβλfα πoιi δημoo.ιειJθηκαν oτην γνωατη γαλλικη θγκυκλoπαιδικη oειρti <<Que sais-je?> δ J. Ηau-

d.y, καθηγηττiq Παν/μioυ καi

διευθυν_

τηg oπoυδδν oτηι, Ecole Ρratique des
Ηautes Etudes τΦν Παριαiων, d,vαλfει
την δoμη τfrq 'Ινδoευρωπαtκflq καi θξε_

τtiζει διι1φoρα θdματα o1ετικιi μd τo69
φoρεTq τηg. 'o o. παρoυoιιiζεται πoλιj
κατατoπισμdνoq oτην oιiγ1ρoνη γλωoooλoγiα (ioτoρικo-αυγκριτικη καi γενικη). dν κρiνη καvεi6 πρd πιiντων &π6

ciλλεq θργαoiεq τoυ, δπωq L' empΙoi des
cas en v6dique, Λυιδν |977 καt μιιi oειριi d,ξι6λoγων d,ρθρων δημooιευμdνων

κυρiωg ατ6 περιoδικo
oiων.

BSL τδν Παρι-

Tιi δι)o μικρci βιβλiα τoδ Haudrγ
πρooρiζoνται για τoδq φoιτητ69 καi,

μιiλιoτα τ6 δειiτερo, γLα τ6 εδρ6τερo
κoινd, &λλd,, δπωg τti περιoodτερα γεvι_
κδq βιβλiα τηg iδιαg oειρig, δ6ν θ1oυν
iδιαiτερα εiααγωγικ6 xαρακτfrρα, δπωq
Χ.x. αδτtl τfrq dντioτoι1ηq γερμανικflg
oειρig SammΙung Gδschen, πoιi θκδiδεται oτ6 BερoλTνo (διαφdρoυν oυ1νι1 oi
&vτιληψειq τdlν Γtiλλων καi τδν Γερμα-

νdlν o1ετικιi μd τo πεpι'εγ6μενo τδν θγ1ειριδiων τoδ ε1δoυq αδτoδ). "Αν oυγ-

κρiνη κανεiq τo L' indo-europ5en μi
την Ιndogermanische Sprachwissenschaft

τoδ Hans Krahe, διαπιoτιilνει τiq μεγd-

λεζ

διαφoρdq. Στd πρδτo θξετιiζovται

μdoα αd λιγωτερo d,πd 120 oελiδεq τ6

φωνoλoγικd καi μoρφoλoγικd o6oτημα,
f1 αιivθεoι τdlν λ6ξεων, f1 oδνταξι τfrq
iπλfrg καi oιjνθετη6 προτιiσεωζ, i φραΓεrδργιoq Mαγoυλi6

Παν/μιo 'Aθηνδν

oεoλoγiα, fl πoιητικη,

f1 μετρικη καi τo
λεξιλ6γιo τηq ΙE. Στo δειjτερo παρoυoιιiζεται dρκετιi dναλυτικιi οd δι1o μι-
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κρoυζ τ6μoυq τ6 φωνητικ6/φωνoλoγικd
(xωρig διιiκριoι τδν δδo θπιπ6δων) καi
τ6 μoρφoλoγικo oιioτημα τflq <μητdραq>
αδτfrq γλιδooαg. To γαλλικd βρiΘει &π6
d,να7tδoειq καi o$γ1ρoνεg θεωρiε6 (πβ.

καi τo πoλιi

La

θνδιαφdρoν &λλd δ1ι &πλd

structure des Ιangues,

Παρioι

1982,

&ρ' 2006, τoδ Claude Ηagδge, γλωoooλ6γoυ τoδ κl5κλoυ τoδ Α. Martinet), τ6
γερμανικ6 dνατρ62gει oτiq λεπτoμ€ρειεq,
δiνει δμωg τελικιi πι6 θπιφανειακη εi-

κoνα τfrq ΙE oτoι1g τoμεig πoιi θξετιiζει

καi, τ6 oπoυδαι6τερo, εiναι πoλιi oυντη-

ρητικol πoλf <πρooγειωμdνo>> oτig dνιiγκεq τQδ dρ26ιiριoυ &λλd λιγcδτερo
τoδ μiooυ dναγνciroτη, δ δπoToq }'.γ.

μιiταια θti dvαζητηoη νιi βρfr κιiτι γιιi

τιi <λαρυγγικιb
μωτατη καi

δ21ι

θκτ6q d,π6 μιι1 συντo_
Θετικη μvεiα oτd τ6λoq

τoδ α' τdμoυ (dπoζημιωνεται πιiντωq
διαβιiζoνταξ την κιiπωg δ$οκoλη Εin-

ftihrung in die LaryngaΙtheorie γρα1ιψ6νη

dπ6 τdν Noρβηγ6 Fr.o. Lindeman καi
δημοαιευμdνη oτην 1δια oειρti).
Πρiν πρo1ωρηoω oτην παρoυαiαoι
τδν βιβλiων τoδ Ηaudry Θεωρdl 26ρrioιμo
γιι1 τ6ν dναγνιboτη νιi &vαφερΘδ θν oυντoμiα oτoιiq διαφoρετικoι5q δρ6μoυ9
πoιi &κoλoιiΘηoε f1 ioτoρικooυγκριτικη
γλωοoολoγiα oτην Γαλλiα καi την Γερμανiα. Εivαι γεγoν69 δτι οi Γερμαvoi

l 'Η
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dνdπτυξαν την θπιoτημη αδτη τdν περαoμdvo αiδνα, πρ6 πιiντων μ6 τoι1q Nεoγραμματικor5q. 'Aντiθετα o[ Γιiλλoι δια-

κρiΘηκαν κατιi τ6ν αidrvα βαζ,

θ_

πiδρααι τηq λεγdμενηg φιλoαoφικffq

γραμματικfrζ, χωρig δμωg νι1 πρoδιδooυν
τd γενικιδτερo καρτεoιανd πνεδμα πoιi
τor5q 1αρακτηρiζει.

Στην Γερμανiα

η

ioτoρικooυγκριτικη καi l'1 γενικη γλωoσoλoγiα, θπειδη, μεταξδ &λλων, δ6ν κατoρθωΘηκε μ6xpι τ6 1960-70 νιi ξεπερα-

στη τ6 θετικιoτικ6 πνεδμα τδν Nεo-

γραμματικδν, καΘυατ6ρησαν συχνιi νιi
υioθετηooυν διαφoρεg vεcδτερεq Θεωptεs'. Πρθπει δμωq θξ ftλλoυ νιi &ναγνωριoτf, δτι δριoμ6νεq βαoικdg Θ6oειq θπιφανδv Γιiλλων εiδικδν, oi δπoTεq μιiλιoτα ε126αν την &ρ1η τoυq oτig θρευνεq
τoδ Saussure καi εl1αν τι5xει μ6 την

πιiρoδo τoδ 26ρ6νoυ εδρδτερηg

d,πoδo-

γ\q, fr.pγιaαν τιi τελευταTα 26ρ6νια _ tiδη
δμωq τo l'895, δ J. Schmidt τig εT1ε
d,ντικρoιioει _ νti γiνωνται dντικεiμενo
κριτικfr6 d,κ6μα καi oτην Γαλλiα (Martinet, Ηaudry κ.&). 'Yπooτηρi26τηκε δτι
θεωρiεg δπωq αδτη τoδ Saussure περi

δπιiρξεω6 θνdq dρ1ικιi φωνηεvτoq oττ]ν
ΙE, τoδ e (κατιi μετιiπτωoι o i Φ: πατt'ρα, dπιiτoρα, πατρ6q) ti αδτη τoδ Benve-

niste περi τριγρtiμματηζ μoνoσιiλλαβηq

περiπτωοι τδv Ηj. Frisk καi P. Chantraine εiναι θξ iooυ χαρακτηριστικη. 'o Δαv6q γλωoooλ6γoq dκoλoυθιδvταq τ{ν γερμανικη παριiδoαι θγραψε θτυμoλoγικ6 λεξικ6
τfrq 'Aρx. 'Ελλ. πoιi διακρiνεται τ6οo γιιi
την ooβαρdτητα δoo καi γιιi τηv oυvτηρητικ6τητιi τoυ. 'o Chantraine frταν περιoo6τερo
φιλ6λoγoq παρd γλωoooλ6γoq, dλλιi μεγαλωμdνog μdoα oτrjv γαλλικη γλωoooλoγικ{ παριiδooι θδωoε θνα λεξικ6 περιoodτερo oδγχρovo oτην δλη δoμτj τoυ dλλιi καi λιγωτερo

2

τoυ.

γραμματικfr g <iδεoλoγiαq>.

συντηρητικd oτ6 καΘαρδg θτυμoλoγικ6 μdρoq

dφoδ

κατ6ρθωoαν νιi dπαλλαγoδν dπ6 την

Mιιi &π6 τΙg θξαιρioειq oτdν τoμiα τfrg
ivδoευρ. γλωoooλoγiαq dπoτελεT τ6 βιβλio
Βinftihrung in die vergΙeichende Spτachwissenschaft, Darmstadt 1970' γρα1ιψ€νo &π6 μη
Γερμαν6, τ6v oδγγρo o. Szemerdnyi, τ6 δπoTo ε1vαι &ριoτo θγ26ειρiδιo ΙE φωvητικfrζ/
φωνoλoγiαg καi μoρφoλoγiαg (καi μdλιoτα
δχι dπλδg εioαγωγικ6). 'Αντiθετα, τ6

θv_

διαφ6ρoν βιβλio Lautgesetz und ZufaΙΙ τotl
G' Doerfer (Ιnnsbruck 1973)' &vαφερ6μενo
od διιiφoρα Θdματα συγκριτ. γλωoooλoγiα6

dπoτελεt 1αρακτηριατικ6 παριiδειγμα vεo-

BιβλιoκριoiεE

lvδoευρ. ρtζαg (oυμφ./tμiΨ. * Θ, fl o, +
oυμφ./f1μiφ.) εΙναι βν <μαΘηματικιi>
διατυπωβνεq, δ6ν φαiνovται δι.ιωg νιi
dνταπoκρtνoνται πιlντoτε oτriν ivδoευρ.
γλcllooικτi πραγ}rατικdτητα. Σημρα πα-

ρατηρεTται { τιioι ot θπαναoυνΘ6oει6
πρoToτoρικιbν γλrrrooικδν oταδiων
vd μr|ν Eρxωvται o6 o6γκρoυoι β τd

τlν

oι:μπεβoματα τδν τυπoλoμκδν
vδν.

Καi

θρευ-

τcδρα μiα oιivτoμη παρoυoiαoι

τoδ βιβλioν L' indo-eurorten.'o ο. κCιτdρΘωoε, πιστειiιD, vιi δ<δoη μιιi πoλιi

καλτi εlκ6να τflg ΙE o6 δλα o1εδ6v τιi
θπiπεδα' &i lλεγα μdλιoτα δτι ιι€xρι
τCδρα κανdνα rλλo βιβλio δημooιευβνo
oττiν iδια oειβ καi &φιεμrβνo oττiν
περιγραφli γkδooαg _λ.1. grammaire de
l' arabe,'gr. de l' espaφol, gr. du russe
κ.d- δdv &πεικoviζει τdoo oιlνoλικιi την

γλιrrooικτi δoμιi. 'o &ναγvτiloτη6 δμωg
-δ1ι μ6νo δ θιπελrn6 &μ6ητo6- θιi oυvαvτlioη κιiπoιεg δυoκoλiεg oτr|ν καταν6ηoι. Λ6γovται πd'ρα πo}'}'n' πfiγ1ιατα
of xΦlρo περιoριoβνo καi, μoλov6τι
χρησιμoπoιfΘτ1καν μικβτερα oτoι1εTα
od δριoβνα στι}ιετα γιιi &ναλυτικιδτερη
παρoυofαoι, εΙν{ιι o1εδ6ν &vαπ6φευκτεg
διιiφoρεg oυvroμfoειE καi παραλεiψειg,
πpflγ1ur πo6 &πoβαiιει μρικ69 φoρ€q εlq
βdρog τflg oαφηνειαg καi τflg πληρ6τη-

ταξ

(δπooτηρiζεται πc.x. ξιωματικιi
oτιiν o. 6' γωptq κιiπoια διαoιlφηoι, δτι
fι θπαναoιiΦεoι €ν69 πρo[oτoρικoδ
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θξoικoνoμT χlρo - ol tνδικot μιiλιoτα
δρoι βαρεiα καi θλαφριi oυλλαβη (βρα-

1εiα_μακμ) δυoκoλειioυν ττiν καταν6η-

oι-, δπωg δdν tξoικoνoμiται 1dlρog μd
την παβλειψι τoδ δν6ματoE τoδ Η. θμ_
πρ66 &π6 τιi δημooιεδματι1 τoυ oτi6 βιβλιoγραφικ€q παμπoμπ€g)3.'Απd την
&?ιλη δμωg πλευρd, t θvηβρ<ooι τoδ
&vαγνrδoτf1 εΤναι oημαvτικη καi πoλδπλευρη. Θd 1ρειαζ6ταν κανεig νιi &να_
τρ€ξη o€ πoλλιi βιβλiα καi δρΘρα γιd
νιi &ντληoει τiq γvcfioειg πoδ πρooφ€ρει
τ6 μικρ6 αδτ6.βιβλ{o (βλ. π.1. oτi6 o.
1+16 ττiν Θαυμιtoια d,νιiλυσι τηζ θξελi-

τlν λαρυγγικδν)
Λ6γω θ}ιλεiψειη 1τδρoυ Θιt &ναφ6μl
μ6νo τig βαoικcδτερεg &π6ψειi τor H.

ξεcη

o1ετικιi ιιd την αιitπαξι τfl6 o6Φετη9

πρoτdoεωg. 'Yπooτηρ{ζει δτι τd' περi
&ρ1ικflg κατα παPιdταξι oυrπιiξεcη τΦν
πρoτdoεωv oτην ΙE εΙναι φαvταoiα τfl6
θπαναoυΦf,oεcη (ο. 107, οττiν o. ll2

δμη εΙναι

λιγτbτερo &π6λυτo9): θπειδιi

τd μoμpτiματα τflg δioτιiξεrη διαιβρoυν
oτig θπιβρoυq ΙE γλδooεq, ol πα},αι6_

τερoι γλοoooλ6γoι oιlμπ6ρα\rαν δτι f1
δπ6ταξι &ναπτ610ηκε &ρy6τερα. ΠΦκειται γιιi &δυvαμiα τηg oιrμριτικflg μΘ6δoυ, θπιoημαiνει δ o., &φoδ δdν μπoρεΤ vιi θπαvαoυΦdαη δ,τι 1ιiξκε χωρig
dφτiq η i1vη καi δ€v tπιτβπει την
διιiκριoι μεταξιi δημιoυργiαg καi μoρφι.
κflg &vαvειΙloειη- od τ6τoιε9 δμιη περι_

vιi

γλnrooικoδ oιloτriματog εΙναι θξiooυ &-

πτciloειq ε1ναι εδκoλo νιi oυγ16ooυμ τ6
1αβνo ι16 τ6 oδoιαoτικd &rnrhαρκτo (E_

vfig γkiooαg,

τoi

την περιγραφti μιiq ζωwαθνl fl παμiλειψι τol δρoυ
ν61ιoE Sieveιs-Εdgerton κατιi ττiν περιγραφi τoδ φαινoβνoυ oττiv o. 17 δdν
oφαλιtg ιι€

3 Δ€v

διευκριvfζεται θπ{αηE δτι δ διτιλξ doτερioκog δηkδrει μτi dπoδειcτ6 θπαναoιlrπεΘειβvo τδπo: λ.1. τ6 **deg- c- 25' δ€v Θειl>
ρεTται

ΙE

τυπog

-

μερικ€g φoρξ τυπ<δθηκε

τoι, θνδ δ Η. δd1εται δτι τ6 }εξιλ6μo

θμπoρtoυ εΤναι o1εδ6v &νι1παρκτo,
θφ6ooν ot IE δεv &v€παξαν ττiν δραoτηρι6τητα αδττi, δ J.-L PeφiΙlou (βλ.

θoφαλιr€να διπλ69 &oτερ{oκog, δ'ι(ξ tc.χ.
πβ τoδ pHters, o.28- Γιd τ6ν τιγπo δoτd,Fos
βλ. δoα.γβφει δ J.-L. Peφillou oττiv βιβλιoκριofα τoυ oτ6 BSL 1981, τεiη. 2' o. 1l4.
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dνωτ., σημ. 3) δπooτηρiζει δτι fl πoλι1
περιoρισμdνη γνδoι τoδ λεξιλoγioυ αδτoδ δδηγηoε οτ6 oυμπ6ραoμα δτι oi ΙE
d,γνooδoαν o26εδ6ν τ6 θμπ6ριo). 'o o.

τηv o6γ1ρoνη iπoψι δτι <oi
γλωooικ6q δoμθq δ6ν δημιoυργo0νται
μd πρooΘfrκεg dνεξιiρτητων oτoι2gεiων
πoιi θρ76oνται τυ21αTα od θπαφη, dλλιi μi
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πor5

εlναι θξ

1ooυ -αημαντικ6 &λλd

dπευΘδνεται o6 εδρι1τερo κιiκλo dναγνωoτδν. 'Eδδ δπιiρ1oυν λιγcδτερεg doιiφειεq, θφ6ooν μιiλιoτα oi θνδε2g6μνεζ πα-

δθ26εται

ραλεiψειq δ6ν φαiνεται νιi δυακoλε6oυν
γενικti ττiν καταν6ηoι. 'Aφoδ πρδτα &ναφερΘfr oτην ioτoρiα τoδ iνδoευρ. πρo-

ττiv dναδιoργιiνωoι, τriν dναν6ωoι δπαρ1oυodrν δoμδν καi πι6 oυ26νιi μ6 την

μιti oτιiαι δπερκριτικτi, γιιi νιi
καταλriξoυμε αημερα o6 δριoμ6νεq λo-

oιjντμηoι (r6duction) τδν δoμδν

τlva> (α. 107)

_ πβ. Γ.

αδ-

Mπαμπινcbτη,
Γλωoooλoy{α 1, o. 168. Tην δπαρξι τflq

δπoτιiξεωq oτην ΙE δπooτηρiζει, μεταξιi
d,λλων, καi δ μετασχηματιoτικ69 γλωo_

ooλ6γo6 David W. Lightfoot (βλ. κυρiωq τ6 θργo τoυ PincipΙes of Diachronic Syntax. Cambridge 1979), θνδ διαφoρετικti dντιλαμβtiνεται τriν δημιoυρ_
γiα τfrq δπoτιiξεωg oττiν γλδooα δ G.

Sampson oτ6 θνδιαφ6ρov <dντικoμφoρμιoτικd> βιβλio τoυ Making Sense, 'oξφ6ρδη κ.d. 1980 (βλ. κυρtωq o. 148 κ.
θξ.).

Στo Συμπ6ρασμα (o. 123-4) dπoρρiτ.τεταt f1 δπ6Θεoι τoδ N. Troubetzkoy
δτι oi δμoι6τητεq τδν ΙΕ γλωooδν μπoρεt νιi πρofrλΘαν dπ6 δανειoμ65, δπ6θεoι πoιi δdν εδoταΘεT, θφ6ooν oi δμoι6τητεg καλιiπτoυν τ6ooυ9 τoμεΤg (dq oημειωθfr δτι δ Tr. θπεδiωκε μθ την δπ6-

Θεoι αδτη

νιi

καταρρiψη τηv Θεωρiα

τoδ Xiτλερ περi dρiαq φυληζ καi φυλετικfrq &νωτερ6τηταq τδv 'Aρiων).

"Ag θρΘoυμε τωρα oτ6 δειiτερo βι-

o

Γιιi την dvαφoρικη πρ6τααη βλ. Ch. Lehmann' Der ReΙativsatz (Tυβiγγη 1984), δ δπoToq Θεωρεi ιiναπ6δεικτη (o. 37l, aημ. 22)
την &πoψι τoδ Η. γιιi την δημιoυργiα τηq.
5

'Eνtελξ

dκραTεq εΤvαι

oi Θdoειg τoδ δικη-

γ6ρoυ κ. 'Α. KαΨi, δ δπoioq &πoρρiπτει τliν
ivδoευρ. Θεωρiα _ δdv εlναι μιiλιoτα δ πρδτoq

πoιi τ6 κιivει oτηv 1ωρα μα6_ μ6 &o6οτατα,
γεvικδg, θπι2gειρτiματα καi θπιτiΘεται θναν-

βλτiματoq (τ6ν &ρ2gικ6 θνΘoυoιαoμ6 δια-

δd2gθηκε

δ o. θξετι1ζει την
κooμoΘεωρiα τδν ΙE _δπooτηρiζει, μεγικdq βεβαι6τητε9),

ταξιi &,λλων, δτι oi ΙE χρησιμoπoιoδoαν

καi dφηρημ6νεg θννoιεq-, την κoιν6τηTo, την Θρηoκεiα, τoιiq Θεoμor5q, τ6ν
π6λεμo, τηv παραγωγη καi d,ναπαραγω-

γη, τ6λo9 δθ την κoιτiδα τδν ΙE. Πρ6κειται γιιi θ6ματα πoλδ θνδιαφ6ρoντα,
dλλιi iγνωoτα α21εδ6ν oτην 1ιδρα μα6,

τιi

δπoTα θξετιiζoνται δoo θπιτρdπει δ
περιoριoμdνoq 1δροg τoi βιβλioυ. 'o
σ. dvαφdρει καi υioθετεi τiq &π6ψειq,
μεταξιi iλλων τoδ G. Dum6zil o26ετικt1
μi ττiν τριμερfl διtiκριoι τδν ΙE o6 <iερετq), <μα26iμoυq>, <γεωργoιiq) (Πλd-

των) _ διιiκριoι πoιi θπανεμφανiζεται κατιi τ6v μεoαiωνα μd τoιiq oratores, bella-

tores καi laboratores _ καi τoδ E. Benveniste δq πpos τo69 Θεoμoδg, δπωq
διατυπcbνoνται κυρiωq oτ6 δiτoμo iργo
τoυ Le vocabuΙaire des institutions indoeurop1ennes (τ6 κλαoικ6 αδτ6 βιβλio
i21ει μεταφραoτfl oττiν

'Aγγλικη

μ6 τ6ν

τiτλo Ιndo-european Language and Society). 'Eδd) θd περιoριoτδ od μιιi oδντiov δoωv δdv δπooτηρiζoυν δτι oi "Eλληvεq
εiμαoτε παλαι6τατoι κιiτoικoι τ{g Mεooγεioυ,. δηλ. χωρiξ dvιlμειξι, κατti τoι1g πρoΙoτo-

ρικoδq 1ρ6voυq, μ6 βoρει6τερoυq λαoιiq (βλ.
περιoδ. Θρακoλoγiα, τεδ21. 3,1982), <αδτ61θo_
vεg>> κ.λπ. 'Eπιδιcbκει, δπωq φαivεται,'vti dντι_
κρoδoη Θεωρiεq περi <Πανιλλυριoμoδ>>, <<Πανεβραtoμoδ)) κ.o.κ.' ιiλλd δ ακoπ69, τo0λιi7gι-

oτov oττ!ν θπιoτημη, δiv dγιιiζδι τιi μθoα.

Bιβλιοκριotεq

τoμη dναφoρd στ6 πρ6βλημα τfrg κoιτiδαg τδν ΙE. 'o Η. dφoδ θξετιioη διιiφoρεζ θεωρiεq δd1εται τελικιi την dπoψι

τflg Marija Gimbutas δτι oi ΙE ξεκiνηααν dπd την ν6τια Pωoiα (τ6 εt2gαν iiδη
δπoΘ6oει παλαι6τερα δ o. Schrader καi
λiγo πρiν dπo τ6ν π6λεμo δ Benveniste,
δπωg μiq πληρoφoρεt δ Η.), δι6τι εlναι,
κατ' αδτηv, φoρεTq τoδ πoλιτιoμoδ (fi
μ&λλoν τdlν πoλιτιoμδv) <<Kurgan>l, πoιi
περiπoυ &pγiζει" τ6 4.400 π.X. -την Θεωρiα αδτη υioθετεT δ dκαδημαtκ66 κ. M.
Σακελλαρioυ oτd βιβλio τoυ Les Protogrecs (Bλ. Γ. Mαγoυλd,, Γλωοooλoγiα

l, oo.

173-83).

'Η

dρ26ικη δμωg περιo26η

σχηματισμoδ τoδ Ιξ. λαoδ (δiν κιivoυμε

βdβαια λdγo γιιi ΙE φυλη), flταν μiλλoν
πoλδ βoρει6τερα, κovτιi oτ6ν π6λo. 'o
o. doπιiζεται την dπoψι τoδ A. Scherer
δτι oi ΙE flταν πρδτα κυνηγoi (πβ. την
ρiζα *sek*- πoδ οημαινε <dκoλoυΘδ τιi
1xνη>). To κιiριo μ6ρoζ τoδ βιβλioυ τελειιδvει μd την παρατηρηoι δτι f1 φυλετικη θν6τητα τfrq ivδoρυρ. dριoτoκρατiαg θνιo1υ6ταν μd την θνδoγαμiα, θνδ
δ φυοικ6q τηq τδπog, fl β6ρεια φυλη,

γιν6ταν αiοΘητ6q δq γνcδριoμα d,νωτερ6τηταq. oi ΙE αiοΘιiνoνταν τoιjq συγγεvικoδq δεoμoδg d,κ6μα καi μεταξ6 λαδν,
πoιi βρioκoνταν o6 θ1θρικdq o1dοειq _
πβ. Aio26ιi}'oν Π6ρo., oτ. 185-6, δπoυ f1
'Eλλιiq καi f1 Περoiα 1αρακτηρiζoνται
δq δμαιμε6 &δελφdg.

Στ6 Συμπ6ρασμα dναφ6ρεται, μεταξ6
&λλων, f1 &πoψι τoδ'Ιταλoδ γλωoooλ6-

γoυ

v. Pisani δτι η ΙE εivαι

&πλδg

δριoμdνo oιioτημα iooγλωooων (&q oημειωθfl δτι κιiπωq dvιlλoγα dντιλαμβιiνεται την 'Eλληνικη καi frλλεg γλδooεq).
'o Η. θπιoημαfνει δμωg oωoτιi δτι f1
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Θεωρiα αδτη θξαoΘdνηoε μετιi τiq πρo6-

τηζ θπιoτr]μηq (δ1ι 'μ6νo κoινιi
γλωooικιi χαρακτηριoτικιi dλλd καi
κoιv6g πoλιτιoμ66 κ.λπ. διακρiνoυν
δoυq

τoιig φoρεTg τflq γλcbooαg αδτηq). "Eτoι,
μπoρoiμε νιi πρooΘθσoυμε, f1 ΙE δ6ν θιi
flταv μιιi dπ6λυτα θνιαiα γλdrooα, δπωg
περiπoυ φαντιiζoνταν oi Nεoγραμματικoi, &λλιi πρoφανδq oiiτε καi θνα oιiνo-

λo oυγγενδν διαλ6κτων μ6 oημαντικη
διαφoρoπoiηoι.

T6 βιβλio τελειrirνει μd την δρΘη
δτι πρ6πει νιi Θεωρoδμε
τoιiq ΙΕ καi την γλδooα τoυq δq κdτι
παρατηρηoι

iδιαiτερo μdoα oτην d,νΘρωπ6τητα, χωρig αδτ6 νι1 oημαiνη δτι πp€πει νιi τoιig
Θεωρoδμε δq κιiτι διαφoρετικ6 dπ6 τo69
fi,λλoυq dνΘρrδπoυq καi dπ6 τi6 iλλεg

γλδooεg.

Θιi frταν doφαλδq εδxflq iργo dν
θκδiδoνταν θoτω oi μετιiφραoι βιβλiα
δπωq αδτιi τoδ Ηaudry. Md26ρι oτιγμflq,
θκτ6q dπ6 τηv 'Ιoτoρικooυyκριτικη
yραμματιΚη τdlν Ινδoευρolπαtκdlv yλωoσd)ν, τ. A', τo6 καθηγητoδ x. Π. Συμεωviδη (Θεooαλoνiκη 1981)' πo6 εlναι μ6ν
dρκετιi κατατoπιστικη, dλλιi d,ναφ6ρεται
κυρiωg οτην ioτoρικoσυγκριτικη γλωoooλoγiα καi δ2gι oτην ΙE γλδooα καi
τoιiq φορεTζ τηζ, δ6ν δπιiρ26ει τiπoτε d,λλo oτην διιiΘεoι τoδ "Eλληvα dναγνιboτη, θιiν, μoλoν6τι θιi iiΘελε νιi θνημερωθfl περιoo6τερo για τα iδιαιτιlρωg θνδιαφdρoντα αδτι1 Θ6ματα, δ6ν γνωρiζη
θπαρκδq ξdνεg γλδooεg, δoτε νιi μπoρf, νti χρησιμoπoιηoη ξεν6γλωooη βιβλιoγραφiα.
Γεcδργιog Mαγoυλfi,q

Παν/μιo'Aθηνδν

