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Φιλoooφικη Σ1oλη τoυ Πανεπι-

oημioυ Θεooαλov[κηg

τιμcbνταg τα εβδo-

μηνταπεvτιi1povα τoυ oμ6πμoυ καΘηηΦ ηg και ακαδημαtκoδ Aγαπητoδ Γ.
Tooπανιiκη oυγκ6ντρωσε oε δυo oγκcil_
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ακoλουΘηooυν oηρiζoνται oπg μεfuiτεg
και τα αυτoτελη Εpγα τα oπo(α περιλ,αμβιiνoυν oι δυo τ6μoι πoυ παρoιXrζoνται

εδιb. oι παραπoμπξ γ[νoνται με τιg εvδεiξειg l, 2 Υια τo Ι και ΙΙ μ6ρo9 αντioτoι1α
και πg o1επκθg oελiδεg. Mετιi την αναγραφη τoυ τiτλoυ ηg μελεηg ακoλουΘεi

oε παρθνθεσιl η 1ρovoλογiα ηξ πριbηg 6κδoαηg.
Στo πριbτo μθρo€, oo. VΙΙ-ΙX, υπιiρ1ε oδντoμo βιoγραφικ6 αr1με[ωμα τoυ τι-

καθηγηη. ΑκoλoυΘoιiv τα περιε16μενα τoυ Mιiρoυg Ι (o. XΙ, βλ. και

μcΙlμενoυ

δειg τ6μoυ9 μεγιiλo αριΘμ6 παλαι6τερων
και vε6τερων γλωooικrbv και γλωoooφιλολoμκcbν εργαoι<Ιtν τoυ. To πληΘog των

M6ρo6 IΙ, σσ. v-vΙΙΙ), αΠρoλεγ6μεvαD
(oo. XIΙ-XXV) τoυ Aγ. Tooπανιiκη, τα

βιivoυν oι δυo τ6μoι, τo ευρδ φιioμα και

των τoυ (oo.

επιoημovικιilv μελετcilν πoυ περιlaμ-

oι διαφoρετικoi κατιi περiπτωαl τρ6πoι
πρoo6γγιoηg πoικiλων Θεμιiτωv ηg ιστo_
ρiα€ ηg γkΙlooαq μαg, αλfui και η μεyιiλη

η€

ην ερευνητικη τoυ
πρooφoριi και πiνακαg των δημooιευμιi-

oπoiα διαφωτiζoυν

XXVΠ-xxxΙv). Aπ6 τα
l 16 δημooιεδματα (μ6xρι τo 1983) ανατυπcΙrνoνται 54 εργαoiη.

oι

διαλεκτoλoγικ69 με}ετεg κατθ-

πρd)η6 (ι936)

1oυν κυρiαρχη θ6ση στo επισημoνικ6 6ργo τoυ καθηγηΦ To(oπαvιiκη).

ρoυoiαoηg και oυ(nαoακηg λεπτoμερoι5g
κριτικη6. Η oυγκ6ντρ(')στ1 6μω9 τ6oων

εργαofα τoυ πoυ εf1ε oλoκληρriloει οε ηλι-

χρovικη απ6oταo11

ην τελευταiα (1983) μελεη δημιoυργoιiν πρoβληματα oλoκληρωμθνηξ πααπ6

oημανπκδν μελετιilν, πoλξ απ6 πg
oπoiεg ηταν δυoπρ6oιτε9 στoυg ν6oυ9

ερευητ69 μαg δiνει την ευκαιρiα να επι1ειρηooυμε μια γενικ6τερη αξιoΜγηoτ1
ηg oυμβoληg τoυ Aγ. Tooπανιiκη oη
μελ.6η και 6ρευνα ηg ελληvικηg γλcbooαg
oη δια1ρovικη τη6 πoρεiα και εξιiλιξη. oι
αναλδoειg και oι παραηρηoειg πoυ Θα

Η πρd)η

αr1μανπκη επιoημovικη

κiα 24 μ6λι9 1ρ6vων και ξινε δεκη ωg
διδακτoρικη διατριβη oτo Πανεπιoτημιo

τηg Πiζαg αvαφ6ρεται ση φωητικη τωv
ρoδιακcbν ιδιωμιiτων. Σε ριζικιi αναΘεωρη-

μθvη μoρφη τυπιbθηκε

oην

AΘηνα τo

l940 με τov τ[τλo: Εssαi sιιr lα phonΛtique
des pαrlers de Rhodes στη γνωστη oειριi

Texte und Forschungen zur byzantinisch neugriechischen Philologie πoυ διηιiΘυνε o

Bβλιoκριoiεq,
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καftlγ. N. 86η9. (βλ. τ. 1, oσ. 3-255). Στη
συστηματικη και εξαντληπκη αυΦ εργαoiα o συγγρ. αξιoλoγεi, κατατ6ooει και ερμηνειiει 3.000 περiπoυ διαλεκακo69 τδ-

κ.ιi. Η παριiΘεoτ1 μερικrbν ετυμoλομcbν
τoυ Tσ. πoυ δεν με βρioκoυν oι5μφωνo

απ6 200 φωνητικιi φαιν6μενα. To βιβλto
1αρακτηρiστηκε απ6 τoν F. Dδlger κωg
πρ6τυπo για την παριioτααι1 μιαg διαλε-

To ιδicιlμα τηζ ΧιiλκηE (Δωδεκανηooυ), |949, (1, 435-572) εiναι' η δειiτερη

πoυg, 130 τoπωνιiμια και περιoo6τερα

κτικηg φωvητικηq>.

oι

διαπιoτcboειζ και

oι ερμηνεiεg τoυ συγγρ. ξεπερνoιiν τα τtεριoριoμ6να τoπικιi πλαioια μιαg διαλ6κτoυ
καΘιb6 αναφ6ρoνται στην επiδραoτ'1 ηg
Koιηg πιiνω oτα ρoδιακιi ιδιri>ματα και

oτη Θ6αη των τελευταiων μ6oα oτη ν6τια
διαλεκτικη ζrΙlνη. Tα Θ6ματα αυτιi βρι

σκoνταν και βρioκoνται στo επiκεντρo
των ερευνητικcbν ενδιαφερ6ντων τoυ τιμcbμενoυ καΘηγητη, η πρooφoριi τoυ

oπoioυ υπηρξε oτoν τoμ6α αυτ6ν ανεκτiβ1τξ, 6πω9 Θα δoδμε αναλυτικ6τερα πιo
κ0τω. Η μελ6τη τoυ To. oυμπληρcbνεται
και oλoκληριbνεται o1εδ6ν με δυo ιiλλεg
μεγιiλεg εργαoiεq τoνz Κoινη - Poδιακd
ιδιcbματα (Απιiντηoη στoν κ. Γ. Κoυρμoιiλη), 1948, l, 267 -329 και: Διαλεκτικιi P6δoυ,.1956, l, 137'166. Στην πριbτη ανταπαντ0' oτoν καΘηγηΦ Γ. Κoυρμoιiλη, o
oπoioq αμφιoβητησε την ερμηνεiα τηζ κατιiληξηq -oσαν τoυ 3. πληΘ. πρoσ. τoυ παρατατικot5 oριoμ6vων βαρυτ6νων ρημdτων και oτη δειiτερη πρooπαΘεi να αναιρ6oει πoλλθg απ6 τιq απ6ψει9 τoυ καθηγ. Δ.

Γεωργακd [βλ. Byzantinische Zeitschrift
44 (1951), 143-157]. o To. 61ει δiκιo oε
αρκετd φωνητικd και φωvoλoγικιi ζητηματα' oτα oπoiα αναφ6ρεται και η διατρι-

βη τoυ, ενιb oι ετυμoλoγικ69 ερμηνεiεg

τoυ καθηγ. Γεωργακd εξακoλoυθoιiν κατιi
καν6να να εiναι πειoτικθ6. To κατooυφιιi*κατηζιυ δεν φαiνεται να πρoηλθε απ6 τo
φειιiζοl, oδτε τo κoυτιiλι απ6 τo κoτιjλη. Η
τoiκνα εξdλλoυ, εiναι πoλι5 διioκoλo να

θεωρηθεi μεταρρηματικ69 τιiπog απ6 τo
τoικνiζαl < εξικμιiζcυ - εξiκμαoα -ηoα -iζtυ,

δεν υπoδηλrΙlνa 6τι η oυμβoλη τoυ στoν
τoμ6α αυτ6, στoν oπoio Θα επαν6λΘω,

εiναι μικρη.

μεγιiλη μoνoγραφiα τoυ To., oην oπoiα
εξετιiζoνται συστηματικιi πoικiλα φωνo-

λoγικιi, μoρφoλoγικιi και oυντακπκιi

φαιν6μενα. Πoλδτιμo εiναι τo γεvικ6 και
ειδικ6 λεξιλ6γιo με τo oπofo κλεiνει η σo_
βαρη αυτη 6ρευνα. Aρκετιi 1ρ6vια αργ6τερα (1970) αo1oληθηκε με την Εyκατιiσταση Xαλκητcbν oτη P6δo (2' 389-4|6).
Mε την iδια πρooo1η και επιμ6λεια μελ^6τηaε To oιατιoτιν6 ιδicυμα (1950, 1, 5385). Eνδιαφ6ρoντα oυμπλη ρωμαακιi οτoι1εiα μπoρεi να βρει κανεig aτα Διαλεκτικd'
MακεδoνiαE (1963, 2' 279-288), 6πoυ εξετ&ζovται αρκετoi αρ2gαToμoi. Στα Γλωooι-

MακεδoνiαE (1970, 2, 369-387) o
συγγρ. Θ6τει oε ν6α βιioη τo πρ6βλημα

κd

τηg o16oηg τηg γλιbooαg των αρ1αiων μακεδ6νων με τα οημερινιi μακεδovικιi ιδιιb-

ματα με πληρη επiγνωoη των δυoκoλιιilv
πoυ υπdρ1oυν. Πρooωπικιi θα δ[oταζα να

oυνδ6oω τoν πελoπoνηoιακ6 τ'flπo τoiy'cανo' τo με τη μακεδoνικη και κυπριακη
γλιbooα otyυννog, o και oιyιiνη, η (<τα δ6-

o To. πακατ'ακoλoυΘiα
τo
ρdγει
ρoδιακ6 πευκoρατα παpa Mακεδ6oι>, Σor5δ.).

ζiενo απ6 τo πευκoσiyυννoν: (τα δ6ρατα

τoυ πειiκoυ>, ιiπoψη πoυ δ61εται και o
Aνδριιilτηξ στo Λεξικ6 των AρxαToμrilν.

o iδιo6

o To. oε παλαι6τερη εργασtα τoυ

τoiκενα

:

(βχ. 2' 337) απoρρiπτει την ετυμoλoγiα
Σκoυβαρd (τo παρdγει απ6 τo αλβαvικ6
KoββoΤ0κια κoμμ6νoυ ξδλoυ)

με τo oκεπτικ6 oτι η λ. τoιiκνo

εiναι

πανελληνια.

Η μoνoγραφiα για τα

Ξ6,να λεξιλoyι-

κd' oτoι1εiα Κιiπρoυ και P6δoυ (|971-,2,
4|7- 492) εiναι πρωτoπoριακη για τo λ6γo

Bιβλιoκριo{εζ

6τι αξιoπoιεi μα πρd)η φoρd τα παραμελημ6να ξεv6γλωooα γλωooικιi oτoι1εiα
ωg μ6oα ελεγ1oυ για τυ16ν μεταναoτεδoει6 πληΘυoμδν. o συγγρ.απoδεικνιiει με
η μθθoδo πoυ ανακdλυψε και εφdρμooε
με oυν6πεια 6τι δεν υπηρξε καμιιi ιδια(τερη μεταναoτευπκη σχ6q ανιiμεoα oπg
δυo ιδιωματικ69 oυoτιiδεg (Kυπριαη διιiλεκτog - Poδιακd ιδιιilματα), oιiτε μεγιiλη

εξιiρηαη των Δωδεκαvηoιακcbν ιδιωμ&-
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πισε μια δωρικη διαλεκτικη ζrilvη πoυ πρ6πει να περιελιiμβανε 6λα τα περιφερειακιi
νεoελληνικd ιδιrΙlματα: Δωδεκιiνηoα (κυρiωg τη Ρ6δo, τη Σδμη, η Xιiλκη και την

Κdρπαθo), Kρητη, Θηρα, Kδθηρα, Αiγινα' Mθγαρα, Tοακωνιd,, Λακωνiα
(Mιiνη), Mεooηνiα, τα ηoιιi τoυ Ιovioυ,
τα παριiλια τηζ Hπεiρoυ (Παραμυθιιi, ΠωΥd)vι, Δρυινoιiπoλη, Χιμιiρα) και την

τω Ιταλtα.

o

Kιi-

των απ6 τα Κυπριακιi, oπωq πtoτευαν αρκετoi ερευνητθq.
'oπωg εiδαμε o καΘηηηg Tooπανιi-

o1ετικ69 πρoβληματιoμ69
ξεκiνηoε απ6 την εντ6πιoη dφΘoνων δωρικιilν oτoι1εiων oτα ρoδιακd ιδιcilματα.
Στην αυτoτελη εργαofα Mια δωρικη αν-

κτlg μελ^6ησε σε βιiΘog πoλΜg διαλεκπκ66 περιo16g ηg Eλλdδαg, απ6 ην Κιi-

τcυνυμiα (Αυταυτdq, -απατ6E μoυ' σoυ, τoυ'
o απαυτ6Q (1948, 1,331-346) φdνηκε κα-

πρo και τα Δωδεκιiνησα μθχρι τη Mακεδoviα και απ6 ην Kρητη μbxpι την Κιiτω
Ιταλtα. oι μεΜτεg τoυ για τα κατωιταλικιi
ελληvικιi ιδιcilματα |Ι dtαlettι greci, delΙ'
Ιtαliα meridionαle rispetto α quelli neogrecf (1968, 2' 34|-363)' Εchi clαssici nel greco dellα Mαgnα Greciα bizαntinα (|978,2,
565-582), Contributo αllα conoscenzα dei
diαle ιti greci dell' Ι tαliρ meridionαle (|98 |'
2, 649-698) και .Ι diαletti greci dell'Ιtαliα
meridionαle (1983, 2, 7|3-722) l 6δειξαν

Θαριi 6τι η Δωρικη Koιvη ιiοκηoε σTlμαν-

ευρ0τερo νoτιoελληvικ6 περιφερειακ6

κτηριoτικιi τoυ.
Σε μια εξiooυ oπoυδαiα εργαoiα τoυ:
Mια ιαlνικη παραyαlyικη κατιiληQη: -oιiδι
(-oι5δα, -oι5δηQ, 1968, 2, 315-339, με

ην

αναγκαι6τητα 6νταξη9 τoυg μ6oα oτo

διαλεκτικδ πλαioιo με αναγωγη oτo αρ1αιoδιαλεκτικδ.'
o Aγ. Tοoπανdκηg, 6πω9 και o Στυλιανoq Kαψωμ6νog, υπooτηριξε, oε αντiΘεoη με ην ευριiτατα απoδεκτη ιiπoψη
τoυ Γ. Xατζιδιiκη, 6τι η αττικη-Κoιvη δεν

μπoρoιioε vα ιooπεδιiloει πg υπ6λoιπε9
διαλεκτικ69 oμιiδεg των oπoiων η oυμβoλη δεν υπηρξε μικρη oη διαμ6ρφωση ηζ
ελληvιoτικηg Koιηq. oι vεoελληνικθt
διιiλεκτoι δεν πρoθρχoνται επoμ6νω9 κατ'
ευΘεiαν απ6 την αττικη Koιvη, 6πω9 δεiχνoυν oι δωριoμoi και ιωvιομo[ πoυ διαoιbζoνται o' αυτ69. o To. οτην κλαoικη
μελεη τoν Εine dorische Diαlektzone im
Neugriechischen (1955, 2, lι3-1.36) εντ6-

πκη επiδραστl στιζ ιiλλεg διαλ6κτoυξ και
ιiφηoε 6κδηλα τα i1νη τηξ και oτιg νεoελληνικ69 [Σδγκρ. Α dortc pronoun (ΙΙ): (αυταυτ6Q - (αυτooαυτ6ζ in Trαgedy), (1975,
2,497-513)]. εε ιiλλη τoυ εργαo(α (Βυζαντιακιi διαλεκτικd' oτoι11εiα oτην Κωνoταντινoιiπoλη' |963,2' 265-277) 6δειξε 6τι τo
Bυζιiντιo τoυ 4.. αι. μ.X. κι αργ6τερα, διατηρoδoε ακ6μα εντovo δωρικ6 1αρακηρα
κι 6τι η Koινη πoυ δημιoυργηθηκε εκεi
παρ6λαβε μερικιi απ6 τα διαλεκτικιi χαρα-

επανεξ6ταση τηg αvιiμιξηg ιoooυλλaβiαg

και ανισoσυλλαβiαg oην κλioη των

oυ-

oιαoπκcirν τεκμηρiωoε την επiδραoη ηg
ιωνικηq oτιE νεoελληvικεg διαλ6κτoυ9 και
ενiο1υoε με ευoτo1α παραδεiγματα τη
o1ετικη επιχειρηματoλoγiα και οε ιiλλη
(1970, 2,365-367). o To. διακηρυ(η
6τι
συμμετoχη τηg αττικηg διαλ^θξε
κτoυ στην δημιoυργtα τηE Κoινηq δεν
μελ^6τη

εiναι μoνoπωλιακη> και τo απ6δειξε με τιζ
μελετεg τoυ' απoσιiνδεoε για πρrilτη φoρd
τα 6ρια και την αρ1η των β6ρειων και ν6πων νεoελληvικrilν ιδιωμιiτων απ6 τιg διιi-

Bιβλaκριoiεs
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φoρεg Θεωρiεg, κατθρριψε η Θεωρ[α τoυ
Thumb, &νoιξε ν6oυ9 oρiζoντη μα η με-

πκη Eλλlδα ηg δεκαετiαg τoυ 1950. o

τoν 5o-7o αιιbνα τα 1ρovικιi 6ρια η6 διαΦρηoηg και εξ6λιξη9 των αρ1αiων διαλεκτων και εκεiνα τηg εμφιiνισηt των νεoελληνικιilν, για να αvαφθρω 6oα oημαντικ&
oτoι1εiα τηg πρoσφoριig τoυ υπoγραμμiζει o iδιog με τη γνωoτη μετριoφρooιivη
τoυ στα Πρoλεγ6μενα τoυ πρcbτoυ μ6ρoυ9
τoυ τιμητικoιi αφιερcbματog.
Πρωτoπoριακη απ6 ιiπoψη μεΘ6δoυ
και εντυπωoιακη απ6 ην ιiπoψη των απo-

τoυ Διoνδoιoυ Aλικαρναooθα, τoυ Walzel

λ.6η τoυ αιoλoδωριoμoδ, μετ6Θεoε πρog

τελεoμ0των εiναι η εκτενη6 μoνoγραφiα:
Συμβoλη oτην 6ρευνα τ(')ν πoιητικcbν λ6,'
ξεcoν : αΑι yλcbτταιι (l, 353-434). Eivαι

κρiμα πoυ τo βιβλio αυτδ κιiτω απ6 α6

αντiξoεg oυνθηκεg πoυ τυπrΙlΘηκε oτη P6δo τo 1949 6μεινε o1εδ6ν απαμηρητo.
M6λιg τα τελευταiα 1ρ6νια dρμoαν να
καταλαβαiνoυν η αημαoiα τoυ και να
αξιoπoιo0ν η Θεματικη και μεθoδoλoγiα
τoυ μερικoi v6oι φιλ6λoγoι και γλωoooΜ_
γoι. Στην εργαοiα αυτη o συγγρ. εξετιiζει
πq διαλεκτικθ9-πoιητικ69 Μξειg και τoν
τρ6πo λειτoυργiαg τoυ6 στην αρχαiα επo-

p

(Aιo1δλoq, Hρ6δoτog - Ιππoκβη6,

Ξενoφcilνταg, κ.ιi.) με καtριεg oημαoιoλo-

και υφoλoγικεg παφηρηoειg. oι
ετυμoλoμκθg oυο1ετioειg εiναι κατιi

γικ69

καν6να επιτυ1εi6, ενtit η ιiριoτη γνd)στl
των νεoελληνικδν διαΜκτων επ6τρεψε
στov συγγρ. να εντoπfoει και να ερμηνειi-

σει αρκετ69 αγλrilooεgr πoυ επιβiωoαν
οην κoιvη νεoελληνικη και τα ιδιδματιi
ηg. oι γεvικ6g εισαγωγικ69 παρατηρηoειg

(oo. 355-370) εξακoλoυθoδν να εiναι επiκαιρεξ. Mε εντυπωoιακη πυκν6τητα Μγoυ Θiγει Θ6ματα πoυ βρfoκoνται oημερα
oτo επiκεντρo τηg υφoλoμκηg και κει-

μενoγλωoooλoγικηg θρευvαg. To 6τι παμθ6τει απ6ψει9 τoυ Πωλ Bαλερi για τoν
τρ6πo χρησιμoπoiηoηg των λ6ξεων, δεν
ηταv καΘ6λoυ αυτoν6ητo για ην πνευμα-

oυνδιrαoμ6g ξiλλoυ απ6ψεων τoυ Πλnτωνα και τoυ Γκαiτε, τoυ Aριoτoτ6λη και

και τoυ Vendryδs δεi1voυν με πδoη dνεαr1
κινηΘτ1κε o συγγρ. oτιg παλιξ, αλ}ιi πιiντα επiκαιρεq, και oτιg νθεg απ6'{iειg. Για η

γoητεiα τoυ διαλεκτικoδ τιiπoυ και

ηg

oπ&vιαq Μξηs παραΘ6τει oτoι1εiα απ6

η

γkΙlooα τoυ Παλαμιi, τoυ Γρυπιiρη και
τoυ Kαooμoιiλη, ενrΙl πρrbτog τoνiζa, απ'
6oo ξ6ρω, tηV <πλο6oια διαλεκτικη πα-

ρoυoiαr τoυ Mακρυγιιiνη. To oπoυδαio
αυτ6 θργo 6μεινε oτo περιΘcbριo περιooδτερo απ6 30 1ρ6vια γιατi απλοδoτατα εi1ε
πρoηγηΘεi ηg επo1ηg τoυ. Tcilρα o συγγραφ6α9 τoυ πρ6πει να vιcbΘει ιδιαiτερη
ικανoπoiηoη γιατi oι oπδρoι πoυ θoπαρε
ιiρ1ιoαν να απoδiδoυν πλοδσιoξ καρ-

πoξ.

oι τoπωνυμικθg 6ρευνε9 τoυ καθηγ.
Tooπανιiκη εiναι αξι6λoγε6, lCP'6λo πoυ
δεν εi1αν την απη1ηση πoυ Θα περiμενε
κανεig. To τoπιoνυμικ6 τoυ Αταβιiρoυ

(|94748' |' 257-265), η πρδη τoπωνυ-

μιoλoγικη τoυ μεΜτη, δεi1vει καλη γνιΙloην ειδoλoμκη
πoυ
επιτυ1iα
παρoυotαοε.
ταξιv6μηoη
με
Για τα τoπωνδμια Mαριτoιi - Καλυθιιf,g
(1948, ι,347-352), o To. φαtνεται να 61ει
δiκιo, ενril για τo τoπων. Πoλι|yυρoq'' στo
oπoio αφι6ρωoε μια μελ6τη (l953) και αν-

στl των πηγcilν και ιiνεor1

ταπdνηoε δυo φoρ69 (l960, 1966-67)' βλ.
2,87-93,2o5-2l3 και 31l-314, oι δυoκo-

λiεg εiναι ανυπ6ρβλητε9 o συγγρ. Θεωρεi
τo τoπων. ωg κυριο)νυμικ6 απ6 τo 6voμα
Πoλιlαρoq πoυ βρ6Θηκε σε επιγραφη τoυ
2oυ η 1oυ π.X. αι., o0νδεoτ1 ην oπoiα o iδιoq 1αρακτηρiζει {<τoλμηρηυ (o. 31 1). Tα
v6α επιμ6ρoυζ στoιχεiα πoυ 6φεραv ατo
φω6 oι 6ρευνε9 των καθηγητδν Δ. Γεωρ-

γακιi και X. Συμεωνiδη εiναι oημαντικιi

και δεν νoμiζω 6τι μπoρεi να τα αντιπαρθλθει καvεiq εilκoλα.

Bιβλιoκριoiεζ

Ωg δημoτικιoτηg o καθηγ. Tooπανιiκηζ πρoσφ6ρει ανεκτiμητεq υπi1ρεoiεg oτη
σωσΦ ερμηνεiα και 1ρηoη τηζ νεoελληvικηg γλιilooαξ με τη γνωoτη vηφαλι6τητα
πoυ τoν διακρiνει. oι o1ετικθg μελ6τε9
πoυ αναφ6ρoνται σε πpακτικιi πρoβληματα τηt δημoτικηq 61oυν συγκεντρωΘεi oε
oγκιilδη τoμo με τiτχo: o δρι5μoζ, πρoζ τη
δημoτικη, Θεooαλoνiκη l982, oo. 385.
(Bλ. αυτ. τα πoλ0 oημαντικd <Πρoλoγικ{iυ, σσ. 7-2|). Eδιb Θα γiνει αναφoρd oε
δυo πρωτoπoριακ69 εργαoiεg πoυ 61oυν
ανατυπωΘεi και στo τιμητικ6 αφιθρωιια.H

Συμβoλη oτη ριiθμιoη τoυ νεoελληνικoδ
κλιτικoιj oυoτηματo6 (1950, 1, 573-608.

Πβ. To κλιτικ6 μαq oιjoτημα σε συνεργααiα M. Δερβιooπoυλoυ, Eπιoτ. Eπετ. Φιλoo. Σ1oληg Παν/μioυ Θεo/νiκηE 7

(1956-57)' 117-l53) απoτελεi την πριbτη
συστηματικη κατηγoριoπoiηoη τoυ oν6ματoζ η oπoiα ξεκivηoε απ6 η βααικη
διαπioτωoη oτι τo μεγαλιiτερo πooooτ6
των τδπων τoυ κλιτικoδ oυoηματog δεν
αvηκει ξε1ωριoτιi oε καν6να γ6νoq. Mε
την απ6ρριΨη τηζ κατηγoριoπoiηoηg τoυ
Tριανταφυλλiδη o To. dνoιξε τo δρ6μo

για μια πληρ6oτερη μoρφoλoγικη συση-

ματoπoiηoη τoυ oν6ματo9. Στην εργαoiα
Mελετcbνταg την νdα Ελληνικη yλcυooα
(l975' 2, 515-524) αναφ6ρεται κυρiωq otη
χρηση τηg γενικηg στη νεoελληνικη πoiηση με αφoρμη o1ετικη μελ6τη τoυ M. Γ.
Mερακλη. o δια1ωριoμ69 τbυ πρoβλημα-

τoζ σε υφoλoγικ6 και λεξιλoγικ6

δεν

φαiνεται να oδηγεi oε κdπoια απoδεκτη
λιioη, o συγγρ. 6μωζ απooαφηviζει ενδιαφ6ρoυoε9 πτυ169 τηg χρησηζ τηt γενικηg.

Ωg ετυμoλ6γo9 o To. 6δειξε

τιg

ικαv6τητ6g τoυ ηδη απ6 πoλιi νωρiq. H διδακτoρικη τoυ διατριβη περιλ,αμβ6νει
πoλλ69 ειioτo1εg ετυμgλoγiεg. Και oι μη
ετυμoλoγικ69 εργαoiεg τoυ περι61oυν ευ-

καιριακιi πoλιiτιμε6 υπoδεiξειg, oρΘ69 η
πoλ6 πιΘαν6q ετυμoλoγiεg και διιiφoρεg

/
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ετυμoλoγικ69 πρooπιiΘειεq τιg oπoiεg επεκτεivει, αναθεωρεi η ακ6μη και απoρρiπτει
καθrΙlg

γνωρiζει πoλδ καΜ και τoviζει τo

επιoφαλ69 6δαφo9 oτo oπoio κινεiται o
ετυμoλ6γo9. Σε αντiθεoη με ιiλλoυE
ερευvητ6g πιoτειiει 6τι η ετυμoλoγiα απoτελεi oημαντικ6 κλιiδo ηg γλωoooλoγiαg

o oπoiog διαφωτiζει την ιoτoρtα κιiθε
γλιilooαg. Bιβλιoκρiνoνταζ αTα δυoετυμoλ6γητα τoυ Ιoτoρικoδ Λεξικoδ> τoυ B.

Σκoυβαριi (2, 182-188) τoviζει (βλ. σ.
l83) 6τι <εiναι αδδνατo να κdμη κανεig
ενα oωoτ6 βημα πρog τη διαφrbτιoη ηq
ιoτoρiαg μιαg νεoελληνικηg λεξηg χωρig
να ξθρη καλd και τιq αρ1αiεg και τιg νεεg
διαλ6κτoυζ και αρκετ6E απ6 τιg γειτoνικ66
γλcbooεg...r. Στη βιβλιoκριoiα αυτη βλε-

πει κανεig με π6oη ιiνεoη κινεiται

o

συγγρ. oε θνα τ6oo δδoκoλo 1ιilρo. Aκ6μη και 6ταν δεν εiναι πειoτικη η πρoτειν6μενη ετυμoλoγiα παραΘ6τει ανεκτiμητα

oτoι1εiα πoυ δεi1νoυν βαΘειιi γνιboη και
oωoη μ6Θoδo. Σε τελευταiα αvιiλυoη _κι
αυτ6 ιo1ιiει για κιiΘε ετυμoλ6γo_ δεν πρ6πει να κρiνεται μ6νo τo τελικ6 απoτ6λεoμα αλλιi και o τρ6πo9 πoυ δαμιiζει 6να9
ερευνηηg τo υλικ6 τoυ, η oυνδυαoτικη
τoυ ικαν6τητα και oι δρoμoι τoυ6 oπoioυg
ακoλoυθεi η διανoiγει με μεΘoδoλoγικη

oυνθπεια η αoυν6πεια. H τελευταiα δημooιευμ6vη ετυμoλoγικη τoυ εργαoiα με τiτ}νo: Ετυμoλoyικιi (1982, 2, 699-71 1) εiναι
τo καταστιiλαγμα cΙlριμηζ σκ6Ψηζ και σo-

βαρoυ .πρoβληματιoμoιi. Aντιρρηoειg θα
μπoρoδοε να 61ει κανεtg για την επιχειρoιiμενη ετυμoλoγiα τηζ

}".

κoυτoρνiθι απ6

τo λατιν. coturnix, coturnicem : (ΤPDγ6vιr. H oδνδεoη κoυτ6q, + oρνiθι aτην

oπoiα αυτoν6ητα oδηγεiται o καθ6να9 δεv
εiναι ειiκoλo να παραμεριστεt. Aκ6μη και
η }ν. κoυτ6E κατιi ηv κρατoδoα ετυμoλογiα πρo6ρχεταL απ6 τo oνo. κ6ττo9 (:πετειν69), τo oπoio orΙlζεται μ6χρι Φμερα
σην πoντιακη διιiλεκτo με τη oημαotα

t62
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τoυ (αv6ητoυD. Πβ. τo επiθ.

κ0υρ0υν6-

τζ0, Ιrs Tzacones (1977'78' 2' 549-564)
περι61ει ιiφΘoνεg oυσιαστικ69 παραηρη-

μυαλoζ. Παριiλληλεg, απ6 τo dλλo μ6ρoξ,

σε διιiφoρεg
την ευριiτερα
ενιo1δoυν
γλ<booεg μiλλoν
απoδεκτη ετυμoλoγiα. Σ6γκρ. αγγ}\. goose
:1ηνα και αν6ητog με ακριβη αντιστoιoημαoιoλoγικ6g εξελiξειg

1iα τoυ γερμ. Gαns και Gdnschen.

Ωg κριτικ66 o Tooπανιiκηg oυν6βαλε
απoφασιστικ& oτην επiλυoη πoλλδν πρo-

βλημdτων τη6 ελληνικηg γλriloσαt, αρ1αiαq και ν6α9. Σ2goλιιiζoνταq

ην

6κδooη

των ελληνικcirν πoρτoλ.ιiνων τoυ Delatte
(1954, 2, 99-108 και 181-182) πρoτεiνει
πει6τικ6τατε9 βελτιcbσειg στo κεiμενo και
ερμηνεδει με oξδνoια πoλλd τoπωνι5μια.

H βιβλιoκριoiα

τηg'<ιNεoελληvικηg oδνταξηg) τoυ Tζιiρτζανoυ (|954'2' |08'1-|2)
εiναι o1ετικ0 oδντoμη, αλfui μεσΦ περιε1oμ6νoυ. Στην <Ιoτoρικη Γραμματικη

κετιi oφ0λματα, τoνiζoνταq με αφoρμη
την ιδι6ρρυθμη γλιilσσα τoυ oυγγρ. 6τι
(μια επιστημoνικη εργαoiα πρoδπoθ6τει
6τι τα γλωooικd φαιν6μενα δεν εiναι oδτε
καλ&, oδτε κακιi, αλλ0 απλrilg τα παρoυoιιiζει 6πω9 εiναυ. Η βιβλιoκριotα τoυ 6ργoυ τoυ J. Chadwick, The Decipherment
of Linear B (1958-59,2, 189-198) επιoημαiνει πo?ν}'n ooβαρd πρoβληματα πoυ
πρoκιiπτoυν απ6 argumenta e silentio, τα
oπoiα ακ6μη και oημερα δεν μπoρo6με να
πoδμε 6τι θ1oυν 6λα λυΘεf. o Chadwick
επι1εiρηoε να αναιρ6oει τιg παρατηρηoειg
τoυ To. με βαριιi λ6μα, η ανταπιiντηστl 6μωg πoυ επακoλo60ηoε (1964, 2, 289-308)
ooφiα και τo ηθog τoυ καηθδειξε και

γηη

η

oι

σειζ και oτoι1εiα τα oπoiα

παραηρηoειg τoυ

oτo 6ργo τoυ A. Bartonδk, ClassiΓrcation
of the West Greek Dialects at the Time

about 350 B.c. (|973,2, 493-496) επιβεβαιcΙlνoυν τηv εκπληκτικη εξoικεiωoη τoυ
με τιg αρ7gαιoελληνικθg διαλ6κτoυg.H βι_
βλιoκριoiα τηq μελετηt τoυ Σταμ. Kαρα-

φανερrilνoυν

6τι oε επιμ6ρoυ9 ζητηματα o To. γνωρiζει
καλιiτερα τα πpaγματα. Γεvικd, oι βιβλιoκριoiεg τoυ δεν εiναι απλ6ζ παρoυσιιioειg,
αλλ' απoτελoδν oυoιαoτικ6g oυμβoλεg
σην επιστημη και oτ6κoνται ιiνετα ωg αυΘιiπαρκτεg μελ6τε9.
oι γλωoooφιλoλoγικθg εργαoiεg τoυ

To., 6πω9 και oι καΘαρd γλωooικ69, εiναι
ιiριoτα τεκμηριωμ6νε9 με 6ντoνo πρoβληματιoμ6 και πρωτ6τυπεg λιioειg. Στoν πμητικ6 τ6μo πoυ παρoυoιdζoυμε εδcb περιλαμβιiνoνται oι oμηρικ69 μεΜτεq: Ερμηνευτικιi oτoν oμηρo (1950, 2,l-35)'Αμφoυδiq (p 237) (1952-53, 2, 37-51) και
onomαtologiα omericα: Αiαq-Αjαx-Αιακ6ζ

ηg (1979'2'

Πoντιακηg διαλ6κτoυD τoυ A. Παπαδ6πoυλoυ (1956, 2, 167-|70) oημειrbνει αρ-

Tooπανιiκη.

Reνiews

62|-628). Για την πρoσφoρ6 τoυ

To. oτην κλαoικη φιλoλoγiα και η φιλoλoγικη επιοτημη γενικ6τερα επιβιiλλεται
να γραφτεi ιδιαiτερη μελετη απ6 κιiπoιoν
ειδικ6. Πρθπει 6μωζ να τovιστεi ευκαιριακιi 6τι ακ6μη και 6ταν αo1oλεtται με ερμηνευπκιi ζητηματα η κριτικ69 εκδ6oει9
κειμ6νων παρεμβιiλλει πoικiλεg γλωooικ69 παραηρηoειg,6πω9 λ.1. oτιg εργαoiεg
τoυ για τoν Διγενη Aκρiτα (|962' 2,235254), α1ν Πανιbρια και τoν Στιiθη (|979'

2, 585-603), τη κΔιηγηoιν Aλεξdνδρoυ>

(Pιμιiδα) (1980, 629-648), κ.0'.
'oπωq φιiηκε απ6 η oδντoμη αυη
παρoυoiαoη, η πρoσφoριi τoυ Aγαπητoδ

Tooπανιiκη στη μελεη και την 6ρευνα
τηζ Ιoτoρiαg τηg E2ιληνικηg γλrilooαg
εtναι μεγιiλη. oι 6ρευν6ξ τoυ υπηρξαν
πρωτoπoριακ69. Ξεκivηoε απ6

η

μεfuξη

των ιδιωμιiτων τηq ιδιαtτερηq πατρiδαg
τoυ και πoλι5 γρηγoρα o oτ6ρεo9 φιλoλoγικ69 και γλωoooλoμκ6g τoυ εξoπλιoμ69
τoυ επ6τρεΨε να πρo1ωρηoει oε δδoβατεg
περιo1θg τηg δια1ρovικηg και συγχρovικηg 6ρευνα9 τηg γλcbooαg μαg. Aκ6μη και

Φμεφ oυνε1iζa

με

ακαταπ6ηη

εργατι_

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙΑ 4 (t985)

κ6ητα ην πρoσφoριi

τoυ

oην επιοτημη.

Στoν πiνακα των δημooιευμιiτων τoυ 61ει
πρooτεθεi 6να oημαντικ6 βιβλio (Homeric
Researches: From the prosodic Ιrregularity to the Construction of the Verse, Θεooαλoνiκη 1983, σσ. 315) και πoλΜg
γλωooικθg μελ6τεq: H yλωooικη θεcυρiα
τoυ Κoραη και η yλcbσσα τoυ' N6α Eoτiα,
Xριoτoιiγεννα 1983, οo. 30-46: 8αoικ6
δημooiευμα 61ι μ6νo για τoυ6 μελετητθq
τoυ Κoραη, αλfui και για τoν ιστoρικ6 ηg
γλcbooαg μαg. Tα Σιiμμεικτα κυπριακιi
(Eλληνικιi 35 (1984), oo. 389-401. Σ6γκρ.

163-169

Αναoταoioυ Καραναoτcioη, Ioτoριrcfν ΛεΦκ6ν τcυν ελληνικcbν ιδιcυμιΙτων τηg Κιiτcυ

ΙταλiαE. Αθriνα: Ακαδημiα Αθηνιbν, τ6μ.
ΙoE: Ι984, σσ. μη'+447, τ6μ. 2oq,: 1986,
σσ. ιστ'+487.

Eiναι γνωoη στoυ€ αδικoιig η επιoημovικη διαμιi1η για τo ζητημα τηg καταγωγηg ηg ελληvικηg διαΜκτoυ ηζ

Διαβιiζω τεilγ.

Kαλαβρiαg και ηξ Aπoυλiα6, ηg Κατωιταλικηg. 'Aλλoι _ oι lταλoi κυρiωg επιoημoνεq_ υπooτηρiζoυν 6τι η αρχη ηg
διαλ6κτoυ πpf,πει να τoπoθεηΘεi ση μεoαιωνικη επoγi1, 6λλoι _ κυρiωg oι 'Eλ-

κυπριακηg γλιbooαg και γραμματεiαg με
αφoρμη τo πoλδτoμo και πoλιiτιμo 6ργo
τoυ κ. Xατζηιω0ννoυ, κH αρ1αiα Kιiπρog
ειζ ταζ Eλληvικιig πηγιi9). o oυλλαβιoμ69

Mεγιiληg Eλλιiδo6. Tην πρ6η 6πoψη
επ6βαλαν για μεγιiλo διιioημα (1870-

125 (2s.8.1985), oo. 61-64)
αναφ6ρoνται σε πoικiλα πρoβληματα ηg

τ(ι)ν ρινιιccbν oυμφιυνικtbν oυμπλεyμιiταlν

εξετd'ζεται μεΘoδικιi στo περιoδ. Aντi,
τεfιγ.296, (2.8.85) oo.44-46. Σιiγκρ. N6α
Eoτiα, 116 (1984), oo. |473-76. Bλ. τ6λo9
τη διεξoδικη κριτικη τoυ για τo 6ργo τoυ
N. M. Δριiκoυ, <To γλωooικ6 ιδiωμα ηg
Kιiλυμνog>, Λεξικoγραφικ6ν Δελτioν 16
(1986), oo. 383-397.

Aξiζει κιiθε

6παινog στη Φιλoooφικη

Σ1oλη τoυ Πανεπιoτημioυ Θεooαλoνtκηg

για την επαν6κδooη τ6αων oημαντικιbν

ερευvηπκιbν εργαoιcilν τoυ oμ6τιμoυ καΘηγητη τηg. Mε τoν τρ6πo αυτ6 μπoρεi να

απoκτηoει κανεiq μερικη εικ6να τηζ πρoσφoρdξ τoυ τιμrbμενoυ σην επιoτημη την
oπoiα διακoνεi με oυν6πεια και ακιiματo
ζηλo επi 52 oλ6κληρα 1ρ6νια, ενω παριiλληλα παρoυoι0ζεται (μια 6oτω και 6ψιμη
ευκαιρiα να γiνoυν ευρδτερα γνωoτ69 μερικ69 απ6 τιg εργαoiεζ τoυ πoυ ατt51ηοαν
απ6 η γ6ννηoη τoυg απ6 απρ6βλεπτoυ9
εξωτερικoδg και εσωτερικoδq λ6γoυ9>.

Xριoτδφoρog Xαραλαμπdκηg
Πανεπιoτημιo Kρητηζ

ληνεg επιoτημoνεg- 6τι η διιiλεκτog
πρoηλθε απ6 ην Koινη τηg περιo1ηg,
πoυ απoτελoιioε εξ6λιξη τηg Δωρικηζ

ηζ

ι922) oι εργαo[εξ τoυ Giuseppe Morosi,
τη δειiτερη υπooτηριξε πριbτog (1892) o
Γ. Xατζιδιiκιg (Einleitung... 229, 442 και'

MNE 2.

480-487),

'η,

εδραiωoε 6μω9 o

αεtμηoτog Γερμαν6t καηγηΦg Gerhard
Rohlfs με πληΘog εργαoιrilν τoυ' πoυ αρχiζoυν τo ig22 καιτελειrΙrvoυν με τoν πρ6oφατo Θιiνατ6 τoυ.

Ση μελ6τη τoυ πρoβληματog ηg
καταγωγηξ τηζ διαλ6κτoυ καΘcilq και στη
μελετη τηq iδιαg τηg διαλ6κτoυ oυν6βαλαν

oημαντικd

oι 'Eλληνεg

γλωoooλ6γoι: o
Σταμιiτηg Kαρατζιig με τo περiφημo βιβλio τoυ <L'origine des dialectes neo-grecs
de l'ΙtaΙie m6ridionale> (Ρaris 1958), o αεiμνηστoζ Στυλιαν69 Kαψωμ6νog με λiγεg
αλλιi, 6πω9 πoντα, oυoιrilδειg μελ6τε9 τoυ,
o Aγαπητ69 Tooπανιiκηg με τιg λiγεg επioη6 αλλιi ευφυεig και πρωτ6τυπε9 μελ6τε9
τoυ.

O κ. Aναoτdoιog Καραναoτααηg απo

τo 1962 και επi 17 1ρ6vια επιακεπτ6ταν
κ&Θε

καλoκαiρι τιg ελλην6φωνε6 περιo169

τηg Ιταλiαg με δαπιiνεg τηζ Aκαδημiαg
Aθηνιbν και τηζ Γλωooικηq Eταιρεiαg.
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Mαg εf1ε πρoσφ6ρει ηδη 6ξι _απ'6oo ξ6ρω_ αξι6λoγα ιiρΘρα, 6πoυ υπιiρ1ει και η
ιδιαiτερα ενδιαφ6ρoυoα διαπioτωαι1 6τι
oτo Mαρτιiνo η κrΙlφωoη των o και ε συντελ6oτηκε και σε Μξειg αpμαiαg καταγω-

fui και να καταγριiψa περιoo6τερε9 απ6
γi}νιεq ν6ε9 Μξειg, πoλλig απ6 τιg oπoiεg

γη6, πoυ διατηρηoαv

y6,ν-νo, δiφoρo,

ην πρoφoριi των διπλcilν oυμφδνων. Παρ6 τα ιiρΘρα τoυ 6μωg, εμεig περιμ6ναμε τo Λεξικ6 πoυ μαg
εi1ε υπoo1εΘεt. Και να λoιπ6ν τcilρα πoυ
61oυμε ηδη τoυg δυo πριbτoυg τ6μoυ9 τoυ
Λεξικoιi: τoν α' με τo oτoι1εio α, τo β' ψε
τα β-ι. H Ακαδημiα AθηνcΙlν Θα πρ6πει, πιoτειiω, να Θεωρεt τιμη ηg τo 6τι 6να τ6oo
oημαντικ6 6ργo εκδ(δεται με τη χρηματo-

δ6τηoη τηq.
Στoν α' τ6μo, μετιi τoν Πρ6λoγo και
τη Bιβλιoγραφiα _πoυ επαναλαμβιiνεται,
αναΘεωρημ6νη 6μω9, και oτo β' τ6μo_
υπιiρ1ει μια εκτενηg Eιoαγωγη με την
ιoτoρiα τηg μεfuiτηg ηg Κατωιταλικηg
Eλληvικηg και τη συστηματικη καταγραφη των αρ1αiων και πρoβυζαντινcΙlν λεξιλoγικcilν, oη μαoιoλoγικιbγ και φωητικrilv
oτoι1εiων στα oπoiα Θα πρ6πει vα πρoσ'
τεΘoδν ωg δωρικιi oτoι1εiα η αφoμoiωoη
τoυ ερρiνoυ και τoυ σ με τo επ6μενo oιiμφωνo.

o κ. K.

<Bilinguismo

6μω9 απ6 1ρ6νια (oτoν τ6μo

μdλιoτα εκφριiζoυν βαoικξ 6woιεg, π.1.

αyρoλdbανo, ακαθ-θcbν-νcυ, d'ιtερ-ρo,
απoδgαφιiζ-ζει'ξημεριbνa', βραδtbν-νει,
θoλιiδα.

'Eκδηλog εiναι o τεριioπog
μ61θo9

τoν oπoio απαtτηoε τo θργo.
Kιiθε λημμα 1ωρiζεται oε τρiα μιξρη:

στo cι'' τo Tυπoλoγικ6, καταγριiφoνται

εξαντλητικιi 6λoι oι γραμμαπκoi τ6πoι
τηg λ6ξη9 με παριiΘεσl τoυ τ6πoυ oτoν

oπoio απαντoιiv. oτo β', τo Eτυμoλομκ6,
ερευνιiται η ετυμoλoγια ηg λεξηg και η
πρo6λευoη των πoικiλων, φωηπκιi και
μoρφoλoγικ6 διαφoρoπoιημ6νων, τιiπων
ηζ. στo Υ', Ιo Σημαoιoλoγικ6, καταγριiφoνται εξελικτικιi 6λε9 oι oημαoiεg και oι
oημαoιoλoγικ6g απo1ρδoειg τηg λεξηζ.
Eπειδη oπωοδηπoτε η Kατωιταλικη Eλληνικη διαφθρει αr1μαντικιi απ6 ην κoιvη

K. μεταφ6ρει
τιg διαλεκτικ69 φριioειg παρεv-

Nεoελληνικη (KNE), o κ.

oην ΚNE

oυ1νιi ερμηνευτικιi oτoι1εiα και'
ανελλιπcilq' την ερμηνεiα των ιταλικιbν ΜΘ6τoνταq

ξεων τηg διαΜκτoυ..Aυτ6 γivεται oε κ6θε
λημμα, πoυ με τoν τρ6πo αυτ6ν απoκτd

αυτoτ6λεια. Πλεoν6κτημα τoυ Λεξικoδ

e diglossia in ltaliaυ, Pisa εiναι και

|973 26-27) εi1ε τη γνδμη 6τι τo ενδια-

φ6ρoν των μελετητιbν πρ6πει κατιi πρcΙrτoν

λ6γo να επικεντρωθεt oτη μελετη τηζ i-

διαq τηg διαλ6κτoυ, oπ6τε θα διαφωαoΘεi
πληρθoτερα και τo πρ6βλημα τηg καταγωγηζ ηg. To Λεξικ6 τoυ απoβΜπει ακρι-

βιilζ o' αυτ6ν τo oκoπ6. Mε επιμoνη και
συστηματικη επιτ6πια 6ρευvα, λαμβιiνoνταg υπ6ψη τoυ και τo δημooιευμ6νo διαλεκτικ6 υλικ6, κατ6ρθωoε 6γι' μ6νo να
πρooΘ6oει στα λημματα τoυ <Lexicon
graecanicum Ιtaliae inferioris> (1964) τoυ
Rohlfs d.γνωoτεg oημαoιoλoγικ6g 1ρηοειg
απ6 6λoυq τoυg τoμεiζ τηg υλικηg και ηg
πνευματικηg ζωηq των Eλληνoφcilνων, αλ-

τo 6τι oτην αρ1η κιiΘε oτoι1εtoυ
εξετιiζεται o αvτioτoι1og φθ6γγo9 και ακ6μα τo 6α oι παραγωγικ69 καταληξειζ ηg
διαλθκτoυ εξετιiζoνται ωg ξε1ωριoτιi λημματα.

Στo 6ργo αυτ6, τo διioκoλo και απ6
τυπoγραφικη ιiπoψη, πoυ πληαιd,ιζει α9 xΙλιεq oελiδεq, ε}ν&1ιoτα εiναι τα τυπoγραφικιi oφιiλματα' και αυτιi αoημαντα: 1. 69

ση

φρ. η αλαiα αθ-θcbν-νε,ι ig απoμαθθαlν-νει (αντi απoναθ-θcbν-νει), 1. 265
εκεiνog δεν φ6ρετε καλ,ιi, l.271. δεν 61ω
πoυ να βπΦ,

1'l 7ν.

δiνdρανα παραγεται απ6

τη λ. δ6νdρα αντi τoυ δiνdρo.

Παpακ0τω Θα αημειιbσω τιg απoρiεg
και τιξ παρατηρηoειg μoυ oτo Λεξικ6, πoυ
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τo διεξηλΘα με ενδιαφ6ρoν για τη διιiλε-

κτo και με oεβαoτικη φιλiα για τo συγγραφ6α, ελπiζoνταζ πωg 6τoι ικαvoπoιιil oε
κιiπoιo βαΘμ6 την επιΘυμiα τoυ να πρoα1Θεi

κηζ.

η

μελθτη τηt κατωιταλικηq Eλληvι-

Θα αρ1iooυμε με τα γενικ6τερα ζητηματα.

'E1ω τη γνd)μη 6τι τo oημαoιoλoγι-

κ6 τμημα oριoμ6νων τoυλdμoτoν λημμιiτων θα μπoρoιioε να ηταν λιγ6τερo εκτεταμ6νo, αν παραλεiπoνταν μερικθg ιδιωματικεE φριioειζ' πoυ δεν εiναι απαραiτητεg.

H

oυντoμiα πoυ δεν παραβλriπτει την
πληρ6τητα εiναι αoφαλδg αρεη.
Η λ. θεριoτηg, πoυ απαντd oε μεoαιωνικd κατωιταλικιi 6γγραφα, πoυ δεν
υπd,ρ1ει 6μωξ πια στη διιiλεκτo, δεν θα θπρε1τε' voμiζω, να περιλαμβιiνεται oτo Λεξικ6.

Στo 1. ιδ' Μγεται 6τι oι Eλλην6φωνoι διατηρo6ν την Yπoτακτικη, odbι-

1εio πoυ φανερδvει τo συνηρητικ6 χαραxτηρα των ιδιωμιiτων, ενιir, κατιi ην ιiπoΨη μoυ, η Yπoτακτικη ζει ακ6μα 61ι μ6νo
oτιg διαλ6κτoυ9 αλλιi και oτην KNE, και
δεν Θα πpθπει' να μαζ παραπλανa τo γεγoν69 6τι oι καταληξειg ηg oυν6πεoαν

oυ1ν0 με τιζ καταληξειt τηg oριoτικηg
και γρd'φτηκαν τελικιi 6πω9 εκεtνεg.
H πρooξκη η η αφαiρεoη αρ1ικ<ilν
φωvηθντων στo ρημα,
τcδ

π.x.|.|44

αμβoυτ-

(εμβoυτω),2. 79 βρiζω' oφεiλεται oτη

συμπρoφoριi τoυ περιoo6τερo με τα μ6ρια
θα και" να' ττoν απαιτoδνται για τo σχημα-

αoμ6 τoυ M6λλoντα και

ηg

Yπoτακπ_

κηg, παριi στη συμπρoφoριi τoυg με τo ιiρΘρo τα.

o

κ. K. oε ιδιωματικ69 φριioειg γριi-

φει oυ1ν6 ιπιiμε (π.x.2.41) θεωριbντα6 τo

αρμκ6 ι ευφωvικ6 _και εΙναι πρd,γματι_,

D

τoυ υπιiμε

γoμεν) εi1ε γαΘεi και αργ6τεpα oτo πιiμε
αναπτδ1Θηκε ευφωvικ6 l. H γνrbμη μoυ
εiναι πωg δεν εi1ε 1αθεi, αφoιi τo 1ρααζ6ταν η δι&λεκτog, αλλri, κι αv ακ6μα τα

φαιν6μενα εi1αν ακoλoυθηoει η 1ρoνικη
oειρd πoυ παραδΕxεται o κ. K., και πιiλι,
νoμiζω, Θα 6πρεπε, για να μη παραβλαφΘεi
η ετυμoλoγικη διαφιiνεια τoυ ρηματog vα

διαηρηooυμε τη γραφη τoυ αρ1ικoδ j,
π.γ. βρiζω - τoν υβρiζω.
'oταν λ6με 6τι o σχηματιoμ6q των

oνoματων δ6vτρων 6πω9 αμυd-dαλiα, αππi-δiα, δαμαd-dηνliz ακoλoυΘεi τα iεραoiα, μηλ[α, ooυiiα' δεν λδνoυμε, αλfui μεταΘ6τoυμε τo πρ6βλημα. 'Eγραψε o Γ.

Xατζιδdκιg (MNE 2. |99, 268,272) 6τι
δεν πρ6κειται για φωητικ6, αλΜ για
μoρφoλoγικ6 φαιν6μενo, για ν6α παραγω-

γη με την κατιiλ. -iα ανα}νoμκιi πρog

τα

αρxαiα oν6ματα δ6ντρων, π.1. κεραoiα,
κυδωνiα. Noμiζω γι' αυτ6 6π και τo δαφλiα (δαφνiα) Κα?''αβρ., δηλωπκ6 επioτ1g
δ6ντρoυ δεν εivαι o1ηματιoμ6νo απευ-

θεiαg με την κατιiλ. -iα' α}uΜ πρcbτα με
την κατιiλ. -d,α (δαφνiα Aπoυλ.), πoυ αντικαταoτιiθηκε κατ6πιv απ6 τι1ν -{α,6πω9
και στα ιiλλα oν6ματα των διiντρων και,
ακ6μα, oτα αναλoγικιi πρog εκεiνα σχημα-

πoμ6να oυoιαoτικιi

yενtα
yενειi, μερiα { μερiα (2. l72), πoδtα

δiα (2. 2ll).

ζ

πo-

Eπειδη απ6 ιiλλα νεoελληvικιi ιδιιilματα, π.x. τηζ ΚαρπιiΘoυ ('Eλ.) μαg εiναι
γνωoτιi oυσιαστικ0. oε -d,α πoυ δηλrbνoυν
1τιiπημα η περιε16μενo, δεν μπoρoιiμε iσωg να απoκλεiooυμε 6τι και τα oυσιαστικιi τηg Kαλαβρiαq ανgαλiα '6oo 1ωριiει η
αγκιiλη', yρoτ-f iα 'γρoΘι6' (yλoθ-θiα

Kιiρπ.), δαιΙiα - δανgαμiα 'δαγκωματιιi'
(sακ-καμ-ματ6α Κ0'ρπ.), δoνακoυνiα'καλnμιrbναg' ζ δoνακcbν + -oυνiα ζ -coνiα,

δoνdiα'δoντιιi' βoνdiα ξιiρπ.), λιθiα'πετριιi' (πετρ6α Kιiρπ.), ραd-diα 'ραβδιιi'
(δπιi- (ραβdiα Κ0ρπ.) δεν εi1αν o1ημααoθεf

6πω9 και σε 6λλoυ9 ρημαακoιig τ6πoυq
πoυ αρfζoυν απ6 oιiμφωνo. 'E1ει δηλαδη
τη γνιbμη 6τι τo αρμκ6

Ι65
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πρd)τα με ην κατdλ. -6'α, πoν αντικαταoτιiOηκε αργ6τερα απ6 ην -l'α.
H }'. αoπρiα (β}ν. και' 2.450, λ. -iα)' παρα

τα 6oα λ6γoνται για τηv κατιiλ. -iδα

(2.

ι), δεν πρo6ρχεται' νoμiζω, απ6 τo επiΘ.
doπρoq + -iα, αλfui απ6 η λ. αoπρiδα
_πβ. και μαυρiδα_ με απoβoλη τoυ μεσoφωvηεντικoιi δ και oην κατdληξη αυη'
6πω9 και στιg καταληξειq -ιiδα,'ιiδι, -oιjδι
(2. 2rL).
Σε ιδιωματικ69 φριiσειg συναντιiμε
oυ1νιi τo επiΘ. μακριiα, μακριio, π.γ. oτριiτα μακρι5α (2. l'59), μακριjo τo 'μιiτι (l.
|7L), νιi7ια μακρι5α (ι. 48). Noμiζω 6τι
πρ6πει να γριiφoυμε μακρεioE κατιi τα βαρεio(E) Q. 2)' yλυiεiog (2. ι58)' πoυ σχηματtζoνται με τo Θ6μα τoυ θηλυκoιi
γθνoυg (βαρεiα, yλυκεiα) αναλoγικιi πρo6
τα αν δ ρ ε{α- αν δ ρ ε io q,, εν αντ {α- εν αvτ io g κ.6'.
(2. 158, απ6 Γ. Xατζιδ., MNE, 2, 12 και
Rohlfs, Gramm. Stor,, $ 1 t0). Για τoν iδιo
λ6γo πρ6πει, νoμiζω, να γρdφoνμε αρεioq,
'αραι69' (τoυ επιΘ. αρ6q) _ 6xι αρ{o (l.
287) και αq6 (|.303) _,6πω9, oρΘιi, γριiφεται o τ0πog bριiεio 'πικρ6'(2. 157) τoυ

45

πρικιjg 'πικρ69'.
'oπωg Θα εκΘ6oω και αλλo6, 1 Πoρoυoiα τoυ τ6νoυ δεν μoυ φαiνεται ισχυρ69 παρliγoνταζ για τη δημιoυργiα δευτερoγενιbv διπλrbν, και γιατi η παρoυotα τoυ
τ6νoυ δεν μπoρε[ να απoκλειoΘεi και γιατi
θα θπρεπε κoντd oτoν τ6νo να εμφανiζovται π6ντoτε δευτερoγεvη διπfui. Παραη_
ριb τrilρα 6τι και o κ. Κ., πoυ παλαι6τερα

(Λεξικoγρ. Δελτioν ι0, 1964-65, 73) απ6-

διδε τα δευτερoγενη διπλ,ιi oτην επiδραoη
τoυ τ6νoυ και πoυ τδρα απoδ[δει επiαι1g
oτoν τ6νo τα διπλιi ηξ λ. iρρημo' επικα-

λεiται την θμφααr1 για

η

δικαιoλ6γηoη

των διπλcilν στoυζ τδπoυg do-oε (:66ξγg1,

εo-oιi{Q.

'

β και στo 2.45, μαζi με τα
πα}lαδεiγματα βoηθcΙl ) αφoυδιiοl, βoρiαq
) φoρiα 6πoυ θ1oυμε τρoπη τoυ (μεoo-

Στo 2. |

}'.

/
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φωηεντικoιi) β oε φ _πβ. νεoελλ. καφoυριiκι, κoυτιiφι_, αναφθρoνται και τα παραδεiγματα βλαoτημδ 2 φλαoτημcb, βλdττα
} φλιiττα, oτα oπoiα 62goυμε ανoμoiωoη
ηxηρ6τηταξ των oυμφcilνων βλ, και o τιiπoq τρiφαl 1 τρiβca, πoυ oφεi}εται σε αναλoγiα πρoξ τα 6,θρεψα l θα θρ6ψcυ - τρι!,φιυ,
d'λειψα l θα αλεiψαl - αλεtφcυ κ.ιi.τ. Σε 6λα
β6βαια τα παραδεiγματα 61oυμε τρoπi1 β>
φ) πoν δεν oφεiλεται 6μω9 oτιg iδιεg αιτiεζ.

(2. 423) λjει 6τι oην Kαλανθ
61oυμε
> θθ η νθ > ττ και στην
βρiα

o κ. K.

Aπoυλiα μ6νo νθ ) ττ. To επtρρ. εiεiτθεν
παριiγεται με επtδραση τoυ επιρρ. iνθεν

και o τιiπog ετ-τoιjτ-τ'εν απ6 τo αυτ6θεν με
ζτCι τ-τ ηg καταλ. απ6 παρεναΘ6μενo y.'
ετ-τoιjνθεν

)

ετ-τoδντεν > ε,τ-τoιiτ-τε (...) η

κατιi τα λoιπd επιρρ. ειq -θεν: απιiνcυτ-τ'ε,
εiεiτ-τ'εν, πoιjτ-τ'εν < π6θεν', oτα oπoiα,
φαντιiζoμαι, υπoνoεiται ανdπτυξη u κατιi
τo i,νθεν. Noμiζω 6α δεν 1ρει6ζεται να
επικαλεoθoδμε ην αναλoγiα πρoE τo ivθεν, γιατi η ανιiπτυξη <αλ6γoυr ερρiνoυ

εiναι αρκετιi πριbιμo και oυ1ν6 φαιν6μενo. Noμiζω επιπλθoν 6τι η εξθλιξη θα

ακoλoδΘηoε ην εξηg oειμi:. νθ > θθ (Καλαβρ., Δωδεκdν., Κδπρ., κ.α.) > τθ (Δωδεκdν.) -θτ (Κ&τω Ιταλ.) ) ττ.
o κ. K., ακoλoυθιilνταg τoν Rohlfs,
Gramm. Stor., $57, oημειcbνει ην εξηg
εξθλιξη: πτ > φτ > θτ > στ > ττ για τιg Μξειg ιiκoφτo - ιiκαθτo - ιiκooτo (l. 88' λ. dκoπo), απoκ6θτcυ (1. 260), βαθτiΦ - βα-

oτiζοl, βαττidζcυ (2. 23).'Eχω η γν6μη
6τι η oειριi θα πρθπει να εiναι: πτ ) ττ )
θτ (και, τθ) > oτ. To iδιo πιoτειiω και για
τo αζ-ζιiραloτo ) αζ-ζd'ρωθτo (oτ > ττ >
θτ) (''. 62) και ακλιiδετ-τo - ακλdδεθτo ακλιiδεoτo (1. 83). Πβ. πτ ) ττ cτα επτιi >
ετ-τιi, κ6τ-τcυ, λεπτη } *λετ-τη > λεθτη,
αλiθτoρα και ακ6μα κτ > ττ oτα διiτ-τυλo,
τ-τηνιi (:κτηνη) και ,cr > ττ > θτ τηg }ν.
ακριiνoιθτo

(l.

94).
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oι

λ6ξει9 μαo-oιiρo (π.x. 2. 49), πεκo-

ριiρo (π.7.2. 3o), φερ-ρΦη (1. 2|6) παρ6.γovται απδ ιταλ. mαssαio, pecorαio, fer-

rαio αντi των παρdλληλων τδπων mαSScιra, pecorαro, ferrαro.
Θα εκΘ6oω παρακιiτο)' με η oειριi
των λημμdτων τoυ Λεξικo6, μερικθg ακ6μα απ6ψειζ μoυ, πoυ αφoρoυν,'oι περισo6τερε9, 6ιδικd ζητηματα.
1.1 λ. α. oι τδπoι αλ61φo < oλ67ρρo
και' ανdρiπoμαι { εwρiπoμαl εξηγoδνται
με ανoμoiωστl τωv φωvη6ντων, αλλιi, ενιΙl
υπιiρ1ει αφoμoiωoτ1 των φωη6ντων,
φαiνεται 6τι δεν μπoρoιiμε να μιλdμε και
για ανoμoiωoη τoυq, γιατi η διαφoρoπoiηση τoυ εν69 απ6 τα 6μoια φωvηεντα πρ6πει να εξηγηΘεi διαφoρετικ0, π.χ. θελειιi
(ΚNE), καθερiζcυ Kιiρπ., θελ6ζ, Kιiρπ., αudiερo (αντiδωρo) Kιiρπ., P6δ., ιiθρεπo /
ciντρεπo (ιiνΘρωπog)

ηg
oι

επiδραoη των υγρ<ilν.

Aπoυλiαg απ6
τδπoι

αλ674αρo

και' αντριiπoμαι oφεi}νoνται στη συμπρoφo-

ριi τoυg με τιζ πρoηγoδμενεg λεξειg: iνα
oλ61αρo, θαlνα/ τα εντρiπoμαι.
1.3 o τιiπog αbλατ6νcυ παριiγεται
<απ6 τo νεoελλ. πλατiναl και αυτ6 απ6 τo
ελληvιoτ. πλατιjνωυ. Noμiζω 6τι Θα μπoρoδoε να πρo6ρ1εται απ6 τoν ελληvιoπκ6
τιiπo, χωρit τη μεooλιiβηoη τoυ νεoελ-

ληνικoδ.

1.18 Σε φρ6ση, ηL. o{i-io παρd,γεται
απo τo ιταλ.' Segno αντi τoυ εξελληvι-

oμ6νoυ o{γoν < λατιν. signum.
|.22To πρoθετικ6 α τoυ τδπoυ αyoυλiα ζ yoιiλα θεωρεiται ευφωvικ6: την yoυλiα Σ την -α- yoυλiα, ενrir, κατιi τη γνcΙlμη
μoυ, oφεiλεται ση συμπρoφoριi τηg λεξηg

με τo α6ριoτo

0.ρΘpo; μiα yoυλiα. πβ.
αβδiλλα' αoπiθα κ.a.
1.71 o τιiπog αντρεπoιid-dl'μικρ6oωιiνθρωπog','αΥoPιiκι'
Aπoυ7'. παρdlyεμog
ται απ6 τo αμιiρτυρo αθρωπoι'd-Φ < dθρcιπo + -oιiζ-Qι' Θα πρoτιμoιioα 6μω9 την
παpαγωγi1τoυ απ6 τoν τδπo ανdρoπoιiλ-λι
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(1*ανdρ6πoυλ-λo), πoυ λ6γεται σην Kιiρπαθo με τη oημαoiα'παλληκαριiκι, αντρd-

κι'. Πβ. και τα Κατωιταλικα

ανdρiζ-Qι,

ανdρoιiζ-ζη. To αντρεπoι5ζ-@ παρoυoιιiζει
τρoπη o > ε κoντιi oτo υγρ6. Για ην κα-

τιiληξη πβ. ανξeλ6πoυd-Qo.

|.82 Η παραγωγη τoυ ρ. αi-iι'αριigoυω 'oτoμιirνω με 1ιiλυβα' απ6 τo
ιταχ. αcciαio' γahνβαg' εiναι π ριiγματι oωαφηνει 6μω6 ακιiλυπτo τo ρ, γι'αυτo
μoυ φαiνεται πιo ικαvoπoιητικη η παρα-

oη,

γωγη τoυ απ6 τo ιταλ. ρ. αcciαiαre,ατσαλιilνω'.

l.100 To αρ1ικ6 α τηζ7ν. αλαiα,ελιd,
απoδiδεται oε πιΘανη επiδραoη των λ^θξεων αyριd-Qαiα, αμυd-dαλiα, απ-πιδiα,
ενcb, καθrbg νoμiζω, Θα μπoρoδoε να oφεiλεται στη συμπρoφoριi ηg λεξηg με τo
αoριoτo dρθρo, 6πω9 και τo πρoΘετικ6 α
πoλλιilν ιiλλων ΘηλυκrΙlν.
1.t 19 Oι τδπoι αλεiα, αλειιi Kαλαβρ.
παριiγoνται απ6 τη}". αληθεlα με απoβoλη
τoυ μεσoφωνηεντικoδ d. Kαλδτερα ioωg
να πoιiμε πωg πρoηλθε απ6 τoν τilπo αλη-

oεια (θ

)

τικoδ o.

o) με απoβoλη

l.t67 Η

}ν.

'oυ

μroo'φωνηεν-

ανιiyρωστo'αγνιirριoτog,

παpoγεται απ6 oτερητ. ανιi + yναlρiζω:
αναyνcbριoτo > αναyρcΙlνιoτo και απ6 oιiντμηση g'νιiyροloτo. Πρoτιμ6τερη ioωg Θα
ηταν η παpαγcbγiι τoυ απ6 τo μετγν. ανtiyν(Dστoζ ( oτερητ. ανιi + yνcυoτ6g (βλ. N.
Aνδριcitτη, Eτυμ. Λεξ., λ. ανα-) με επiδρα-

ση τoυ yρcυνiζω

(ayνcιlρ{ζcυ).

|.206 ανdρiQ-Qι (*ανδρiλλιoν). Nα

γραφεi ανdριiζ-ξι (*ανδρδλλιoν). Eiναι πα-

ριiξενo πωξ στη διιiλεκτo δεν 1ρηoιμo-

πoιεtται η

}".

ιiνdραE, ενδ υπ0ρ1oυν παριi-

γωγtι τηζ: ανdρδd-dι,

ανdρoδQ-Qη,

ανdρεπoιiQ-Qι.

1.218 Στoν τtlπo ανιoπio ζ ανιψι6q,
Θα ηταv να παρατηρηθεi η μετιiΘεoη
των oυμφcilνων (πo ) oπ), ην oπoiα o κ.

καλ6

K.

61ει επιoημιiνει ωg δωρικ6 oτoιxεio

t68
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τηζ διαλ6κτoυ και ση λ. κυσπdλα: KDψ6λη ( l.κδ') _oε φρdοειg εiδα και τoυg τδπoνq σπiματα ζ ψ6,ματα (1.55), oπωμiν 1
ψι.'lμiν (l.62)' oκιioπrυ 1. oκtiψtυ - και
οτιg Μξειg oκiφoE < ξiφog, oκιφiαg 4 ξφiαg με η μετιiθεστl κσ Σ oκ, oι oπoiεg
αναφ6ρoνται αλλoιi (2.380). Για τo Ψ ) oπ
τηg Καλαβρiαg βλ. και RohΙfs, Gramm.
Stor., $73.
|.233 αvτρεπoid-dl 'ανΘρωπdριo' 1
ιiντρεπo'ιiνθρωπog' + -oι\ζ-Qι < -oιjλλι. o
τ6πo9 61ει ηδη αναφερθεi ση σ. 7l, }L.
αθριυπoιj8-8ι και 61ει απαo1oλησει και
εμαq παραπιiνω. T6oo οτo λημμα αυτ6,
ooo και στo αντρεπoιJνα (|.233)' ωq πρωτ6τυπo λαμβιiνεται η λ. ιiντρεπo, πoυ τη
oυναντdμε και σε φραoειg, π.γ. 1.246 μoυ
φα{νεται κα dναι ιiντρεπo (:αρoενικ6ξ),
δεν υπdρ1ει oμωq ωg ξε1ωριoτ6 λημμα.
|.248 }ν. ιiπλερo, φρ. εv ηocυαμ bιιiει

iνα ρ-ριiπ-πo. H

}ν.

ρtiπ-πo παρd,γεται απo

τo ιταλ. grαppolo αντi τoυ ιτα?ν. grαppo.
l.258 Στα απoiιoιiμημα και απoiιoυμoιjμαι < απolcoιμoιjμαι Θα dξιζε, πιοτειiω,
να πρoo6ξoυμε την πρoφoρd τoυ o, ωq
ιoυ.

1.303 Η ?ν. αρκtiρl 'αρμdρι' παpαγεται, 6πωq και στo Ιoτoρ. Λεξ. τηg Ακαδημiαg Aθηνιilν, απ6 oυμφυρμo των ιiρκα +
αρμιiρι, ενcil φαiνεται πωg πρ6κειται για τη
λατινικη χ. αrcαriam'ταμεfo, Θηoαυρoφυ-

λ.ιiκιo' (αρoεν. αrcαrtus'θηoαυρoφδλακαg').
1.330

Η

}ν.

ιioκαρo 'oτυφ66, τρα1r5g'

θυμiζει βθβαια την ιταλικf1

}ν.

ιiscαro |)

'ιΘαγενηg, oτρατιrirτηg', 2) 'λιiπη' δεν
φαiνεται 6μωζ να o1ετiζoνται σημαoιoλoγικd.
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πρoζ τη oυνιbνυμη πρ6θεαη ιio-oε. Πβ.
νεoελλ. επιbν. Ξd,παπαq, και ΞcbπαπαE.
2.l7 Η ?". βαoταyoιiρl'ραβδi, παpaγε-

ται απ6 την αμdρτυρη _ oτην Κατωιταλικη - λ. βαoταy6g, Θα μπoρoδoε 6μω9 να
πpoΕ,ρ1εται απo την κατωιταλικη επioηg
?". βαoτιiyι.
2.3Ι }''. βdτα. Στη φρ. να σoυ ρid-dω
πρciμα oτημ boδtα: Vo σoD ρiξω 6να πριi-

μα

σην πoδιιi,

Θα

ηταν καλδτερα να ερ-

μην6ψoυμε τη λ. πριiμα με

αντωνυμiα

rccirt.

ην

α6ριoτη

2.34 Στo βoλιiιυ 'oτρ6φω κdπoιoν
πρog αλλη κατευΘυνoη', πoυ oρΘιi, πιoτειiω, παρd,γεται' απ6 τo ελληνιoτικo
αβoλcυ 'συναντd)', πβ. απαvrcιi, πoυ ηδη
στη μεσαιωνικη Ελληvικη oημαiνει'αντιοτ6κoμαι, εμπoδiζω'.

2.51-52Tα dd των λ6ξεων βoιiQ-{ημα
*βoυd-dαl 'μωλωπiζoμαι'
ζ βoλiζαl,
oφεiλoνται ioωg oε επiδραoη τηζ ?ν. βoι5λ-

και
λα.

2.55 H ?ν. βoυθoυλεir δεν απαντd
μ6νo oε 6γγραφo τoυ 1334, απαντιi νωρiτερα' σε 6γγραφo τoυ 1145 (s. Cusa, Ι diplomi..., 616).
2.96 H απoβoλη τoυ y aτα υπιiyαl και
τροlyω Θα πρ6πει να ιiρ1ιoε απ6 τα υπιiyει,
τρδyει, 6πoυ μετιi τo y ακoλoυΘεi l1 μβ.
νεoελλ. λiει, τρcbει, πιiει.
2.|48 Η ?ν. y3ιiτoo'τp&γoq' μπoρεi i_
σωζ να πpoΕρ1εται απo τo διιloocυν <
διαioocιν, με τρoπη δ6α } yJα και ανoμoiωoη των σσ.πβ. την ετυμoλoγiα τηg λ.
αiξ.
2.|52 Στη λ. (y)ιππoι5νι .γυναικεiα

26ωρικη ζακ6τα'. πβ. νεoελ}ν. ζι(μ)πoιiνι τoιμπoiνι
βενετ. zipon (Kριαριi, Λεξ., λ.
ξιπ6νιν), πoυ o κ. K. τo παρdγει απ6 ιταλ.

(

t.347 To ρ. αd-dεyεν-νciω (ξεγεννrb)
παριiγεται απ6 την πρ6Θ, ιid-oε < εζ + jtppuni.
yεννιicυ, ioωg 6μω9 να πρoθρ1εται απ6 τo
2.180 To goυρ-ρiζω'ypνL?νiζω' μπoi,ξcυ + yεννιicο, πoυ ωt ξωεννcυ 'γενν<ir oε ρεi ioωg να μην πpoΕp1εται απ6 τη
φωνη
ξ6νo κoτ6τσι', μoυ εiναι γνωoη απ6 την goυρ-ρ τoυ 1oiρoυ, αλλιi να εfvαι τo iδιo
KdρπαΘo και τη P6δo, με παρετυμoλoγiα τo αρxαio ρ. yρυλλiζω ) yoυρλiζω
-πβ. τo

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA 4

oυρλi'γoυρoιiνι' K0ρπ.

_

6oo κι αν δεν
τηq Kατωι-

61ω oυναvτηoει oε 0λλη λ€ξη

ταλικηg την αφoμoiωcη ρλ > ρρ.
2.2l| 'Eνα μ6νo παριiδειγμα, η λ.
κλιiρog 4 κλιiδoE, δεν εiναι αρκετ6 να
oτηρiξει την τρoπη δ > ρ.'Ιoωq να πρ6κειται για δωρικ6 τιiπo τηg }ν. κλfiρoq, πoν
επ6ζηoε και στην KNE ωq κλαρi.
2.226 H χ. δαδτo (νεoελλ. δαιjτoE)
κατd τoν N. Ανδριιbτη, Eτυμ. Λεξ.,}ν. δαιiτoζ' πo|J τoν ακoλoι5θηoε και o Kριαριig
oτo Λεξικ6 τoυ, παριiγεται απ6 τo i,δε αυτ6q, εν6l, κατιi τη γν6μη μoυ, πρo6pχετα1'
απ6 τo αρ1αfo δδε αιjτ6E (πβ. και αιjτ6E δδε).

2.249 και 326 Η παραγωγη τηg λ.
δρεμdνι απ6 τη ?". δiρμα αφηνει ακd,λυπτη
την κατιiληξη, oε αντiΘεoη πρoζ την πα*δd,ρμclly
πoυ bγει πpoραγωγη τηq απ6 τo
τεiνει o Rohlfs. πβ.

(1985) l69-170

oι παρατηρηoειg πoυ πρoηγηθηκαν,
πoυ εiναι oυ1νιi απoρiεg δικ69 μoυ, oιiτε
καΘ6λoυ Θ6λoυν oιiτε ιiλλωoτε μπoρoιiν
να μειrirooυν τo πoλιiμo2gΘo και oπoυδαio
6ργo τoυ κ. Kαραναoτdoη. M6νog τoυ 6xει δαμιioει 6να τ6oo τεριioτιo

μπρooτd oτo oπoio

υλικ6,

δεiλιαζαν πoλλoi,
κι αν ακ6μα εργdζoνταν oμαδικιi. Eπειδη
η διιiλεκτoζ υπoχωρεi αιoΘητιi και oι αξι6πιστoι πληρoφoρητ69 τoυ κ. Καραναoτιioη 61oυν πια εκλεiψει, 61ω τη γνrbμη πωg
δεν Θα υπιiρξoυν πια oι δυνατ6τητεg να
πλoυτιοΘεi η να αναθεωρηΘεi τo Λεξικ6
τoυ. Θα μεiνει 6να μoναδικ6 oτηv απoστoλη τoυ 6p^{o, aere perΘnnius. Nα ευ1ηΘoδΘα

με μ6νo να oλoκληρωΘεi oδvτoμα η εκτυ_

πωoη τoυ.

Κωνoτ. Mηνιig
Πανεπιoτημιo Ιωαννiνων

τ6,ρμα-τ6,ρμοlν.

dζ6'μα. Σε ιδιωματικη φριioη
παραγεται
απ6 τo ιταλ. rosso)
η}ν. ρoιio-oo

2.259

}ν.

αντi τoυ λατιν. russ(e)us.
2.364

i.

ενgidζοl, αριΘμ. 4 τoυ σημα-

oιoλoγικoδ μθρoυq, οτιg φρdoειq Dιi μ-μoυ
ιi μ-μoiρα, κα μ' ενgidζει,κανTo μερτικ6, τι
μoυ νgidζει τo p. ειgidζει'ανηκει' Θεωρεiται απρ6oωπo, ενιil 61ει υπoκεiμενo.
2.4|3 Mαζi με τιζ λ6ξει9 ιioαμo, λαν6
κ.α. πoυ διατηρoδν τo δωρικ6 α αναφ6ρoνται και oι λ6ξει9 κυoπιiλα <' κυψιiλη
και μι)λα 1 μιiλη,, oτιg oπoiεξ oμω6, oπωg
και σε ιiλλεg λ6ξει9, π.γ. βελ6να, oφενδ6να,
xελδνα, τo α oφεiλεται σε αναλoγiα πρog
τα yλδooηg-yλαlooα, πεiνηq-πεiνα κ.α.τ.
2.445 Στη λ. θυxατiρα 'θυγατ6ρα /
Θηλυκ6' απoδiδεται, χωρiζ, νoμiζω, να
εiναι απαραiτητη, και η σημαoiα'παρΘ6να'

στη φρ. Σ6ντoα τoν li,φoνo τα μελiooια

'ξo-ocbν-νoυoι πtiει αμbρ6, yιατi oι μιiνε iν'
δλε δ-δυxατiρε: χωρiζ τoν κηφηνα τα μελiooια δεν.ημπoρoδv να πιiνε εμπρ69 (να

πoχχαπχαoιαoΘoυν), δι6τι oι μ0νεg (oι βαoiλιooεq) εfναι oλεq παρΘ6vεq.

Θανιioη NιΙrcα, Γλωoooφιλoλoyικιi Mελε-

τηματα yιιi τη Λoyoτεxνiα καi τη Γλcοooα.
Αθηνα 1985: ΚιiλβoE.
'o o. E1ει θνoτερvιoθεΙ τιi δδo (ρητd)
πoιi E1ει βιiλει oιiν πρoμετωπiδα oτ6 βι-

βλio: τ6 <θιiν τιζ μη φιλoλoγfr, ιiδr5νατoν

νιi γλωoooλoγfrυ τoδ Γ. Xατζιδιiκη καi
ιiνιiλoγo τoδ Jakobson. -oσoι τ6ν γνωρi-

ζoυν πρooωπικιi τ6 δ1oυν διαπιoτcboει, μιi
Θιi τ6 διαπιoτιbooυν κι'θκεiνoι πoιi Θιi δια-

βιiooυν τ6 βιβλio τoυ αδτ6 καi πoδ Θd
πρoo6ξoυν oτ6 πioω θξrilφυλλo τo oυγγραφικ6 Eργo τoδ o. Δ6ν μπoρεζ πρdγματι, νti γλωoooλoγε[ κανεig Φμερα παραβλεπoνταg τα}νoγoτε1νικd Eργα oδτε εΙναι
δυνατ6ν νιi εΙναι κανεig λoγoτ621vηζ χωριg
νd θνδιαφ6ρεται γιd. τα γλωooικα πρoβληματα.

Tα <Γλωoooφιλoλoγικd> τoδ κ. Θαν.
Nακα, oυντdκτη oτo Κ6ντρo τoδ'Ιoτoρικoδ Λεξικoδ τfrg νεαg δλληvικfrg γλιilooηg
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ι70

τfrg 'Aκαδημiαg 'Aθηνδν, εΙναι Eναg τ6-

o'

μog μ6 224 oε7''t6εg, oτ6ν δπoio δ
oυμπεριλ&βει δι6φoρε9 μεΜτεg τoυ πoδ E1oυν fiδη iδfr τ6 φδg o6 διιiφoρα περιoδικιi fi Πεπραγμ6να oυvεδρiων καi τιilρα παE1ει

ρ61oνται συγκεντρ(υμ6νε9 1ιiριν τδν
διαφερoμ6νων. Tig &ναφ6ρoμε:
Ι. Σ16oει9 πoiηoηg καi γλrboοαζ, ΙΙ'
ΛαΤκη γλδooα καi δημoτικ6 τραγoδδι. ΙΙI'
T6 δoκiμιo (&π6πειρα δριoΘ6τηoη9). IV'
θν-

'o
TρεTg παρεμβioειt για τ6ν Kαβιiφη. v.
VΙ.
Πρooωπικη
f1
καi
Σεφ6ρη9
μoυoικη.

κατιiθεoη γιιi τ6ν δoκιμιoγριiφo T. S. Elliot. VIΙ. 'H <τιi1η> τoδ Montaigne oτην
'Eλλιiδα. VΙΙΙ. Mεταφραoτικη πρακτικη'
ΙΧ. Mετo1ικιi.

'o dναγνιiloηg

E2gει

dμ6oωg μπρooτ6

τoυ τ6 φ&oμα τδν θπιoτημoνiκδν Θεμιiτων πoil &παo1oλoδν τ6v θρευνηη κ' Nιiκα: πoiηoη, γλδooα, τ6},aγoτε1vικ6 εlδog
κδoκiμιo> _&g μη ξε1νiμε δτι δ κ' Nιiκαg

εtναι εiδικ6g δoκιμιoλ6γog καi Moνταινιoτηg πoδ μετθφραοε καt δι6δooε oτην'Eλλ.ιiδα τ6lργo τoδ Montaigne_ τ] μετιiφραoη λoγoτε1νικoδ κειμ6νoυ dπ6 μiα γλdlooα oτην δλλη καi τιi πρoβληματα πoδ
πρoκδπτoυν ιiπ6 τη δoυλειιi αδτη, f1 θπι-

oημoνικη διερειiνηoη τfrg νεoελληνικig
rργραμματικηg (Φs μετo1fiq oτ6 o1ετικ6

Θρo πoι5 περιλαμβιiνεται oτιi <Γλω_oσoφιλoλoμκιiυ, τδν i,πιρρημιiταly πoιi εΙναι τ6
θ6μα τfrg διδακτoρικfrg τoυ διατριβfrg oτη

Φιλoooφικf1 Σ1oλf1 τoδ Παν/μioυ

'Aθηνδν).
Στ6ν πρ6λoγo τoδ βιβλioυ δ ο' θξηΘ6γεΙ δτι τιi φιλoλoγικ& καi λoγoτε1νικιi
dπ6
ματα πoιi Θiγoνται o'αδτ6 τd θξετιiζει
γλωoooλoγικη oκoπιιi. Στιi 1ρ6vια μαζ t
Γλωoooλoγiα do1oλεiται o1εδ6ν dπoκλει-

oτικιi μ6 Φν Eρευνα τoδ πρoφoρικoδ λ6γoυ,.ιiλλd καi τoδ γραπτoδ, μ6 oυν6πεια

την λρ6oφατη δημιoυργtα ν6ων κfuiδων,
δπωg fl Kειμενoλoγiα fi Kειμενoγλωoooλoγtα κ.δ., πoδ oκoπ6 E1oυν ν& iδoδν τη

/
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γλδooα μθoα dπ6 τ6γραπτ6 λ6γo. ol μεΜτεq τoδ κ. Nιiκα μπoρεi νιi Θεωρηθoδν
oιiν oυμβoΜg oην Κειμενoγλωoooλoγtα, Θd δλεγα μιiλιoτα, oαν ιiξι6λoyεE συμβoΜg. Noμiζω δτι oη χωρα μαg oπιiνια

δημooιεδoνται dναλιioειg-κριπκ6g λoγoτε1vικδν κειμ6νων o6ν κι' αι}τ6q, πoιi
πρoδiδoυν τ6 δξιi πνεδμα φιλoλ6γoυ συγγραφ6α καi την εδρυμιiθειιi τoυ oυνδυα-

oμ6να μ6 γλδooα εδληπη καi dνιiπτυξη
τoδ Θ6ματoq κατανoηη καi dπ6 τoιig δμ
καi τ6oo εiδικoιig.
Xωρig νιi Θ6λω ν'dξιoλoγηoω τig 9

μελθτεg τoδ τ6μoυ (γιιi τ6ν καΘ6να μαg
παρoυoιιiζει περισσ6τερo θνδιαφιiρoν θκεiη πoυ oυμπiπτει μ6 τιi πρooωπικιi τoυ
θνδιαφ6ρoντα) νoμiζω δτι δ κ6Θε ιiναγνιboτηg τoδ βιβλioυ Θιi πρ6πει νιi oταΘεt καi
νιi μελεησει πρoσεκτικιi δoα γριiφει δ κ.
N6καg γιιi την πλαoτικ6ητα τoδ λαikoδ
λ6γoυ (μεΜτη ΙΙ) καi μιi τ6 <δoκiμιoυ (μελεη IΙΙ). Πoλil θνδιαφ6ρoντα εlναι καi

δoα γριiφει για τi1 γλδooα τoδ Kαβ0φη

(μελετη ΙV, κεφ.

2'I

καi γιιi τη μεταφραστι-

κη πρακτικη (μελεη vΙΙΙ). 'Eξ lλλoυ, τ6
δρΘρo τoυ γιιi τ6 <μετo1ικιi> Θιi πρ6πει vιi
διαβαoτεi πρoσεκτικd, dπ6 δλoυq θκεiνoυg
πoδ do1oλoδνται μ6 η νεoελληνικη

γλδooα.

-Ag oημειωΘεT τ6λo9 δα oi Σημειcboειg, πoιi βρioκoνται oτ6 τ6λo9 τoδ βι-

βλioυ (οελ. |77-217) καi ιiναoτoι1oδν

oτiq δημooιευ6μενε9 μελ6τε9, ε{ναι πoλδ
xρηoιμεg καi εTναι ιiπαραiτητo ν& τig oυμβoυλεδεται δ ιiναγνriloηg παριiλληλα μ6
τ6 κεiμενo.

Nικ. Γ. Koντoo6πoυλog

K6ντρo 'Ιoτ. Λεξ. 'Aκαδ. 'AΘτ1vδν

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA 4 (1985) |7|-|7"ι
Mελι!,τεζ yια την ελληνικη yλciooα. Πρακτι-

oυνιiντηoηζ τoυ Tμiματog Γλωoooλoyiαg τηg Φιλoooφικηg Σ21oληE τoυ Αριoτoτiλειoυ Παν/μioυ Θεooαλoνtκηg (26-28 Απριλioυ Ι982). Θεooαλoνiκη 1985' o. 542.
Aν, γενικιi, η 6κδooη των πρακτικcbν
ενδg oυνεδρioυ oτo1εδει κυρiωg oτην 6γκαιρη εημ6ρωoη 6oων δεν εi1αν την ευκαιρiα η τη δυνατ6τητα vα τo παρακoλoυθηooυν, τ6τε η δημooiευoη τoυ παρ6ντo9
τ6μoυ με την 6μoρφη αλλd o1ετικιi καΘυoτερημ6νη εκτ6πωoη τoυ ενιo1δει, 1ωρiq
αμφιβoλiα, Tτlν απ6φαoη τoυ Toμ6α
Γλωoooλoγiαg τηq Θεo/νiκηg να πρoχωρεi πλ6oν σε φωτoαναoτατικη θκδooη των
πρακτικcilν τωv ετηoιων oυναντηoεων,
εφ6ooν με τoν τρ6πo αυτ6 ξυπηρετoδνται oυσιαστικ0 Θθματα χρovικηg και oι-

κιi

τηE 3ηq, ετηoιαq,

κoνoμικηg κιiλυψηg. Eμεig ωg απoδ6κτε9
επιδoκιμιiζoυμε απ6λυτα μια τ6τoια απ6φαση.

Πριν πρo1ωρηoω στην παρotlοiαoη
τoυ τ6μoυ, θα ηΘελα να επισημιiνω 6α η
1ρoνικη απ6oταoη oυνεδρioυ και θκδoαι1g
των πρακτικcbν πρooδiδει oτo 6ργo αυτ6
κιiπoια ιδιαιτερ6τητα πoυ oηματoδoτεiται
απ6 μια θετικη και μια αρητικη πλευριi
και υπαγoρεδει δικαιoλoγημιiνεg επιφυfui-

ξειg oε τυ16ν κριτικ6q πρooεγγtoειg. Στην

αρνητικη πλευριi Θα rατ6ταooα τo γεγoν69 δτι oριoμ6νε9 απ6ψειt' πoυ διατυ-

πδθηκαν oτη oυνιiντηoη toυ 1982 και δημooιειioνται τrbρα αυτoιioιεg, ε[ναι θvδε16μενo να μην εκπρoσωπoιiν πλ.6oν απ6-

λυτα τoυg ειoηγητ6q τoυξ. Στη Θετικη
πλευριi υπαινtoooμαι τιg ανακoινciroειg

πoυ oι oυγγραφεig στo μεταξδ επανεξ6τασαv και oυμπληρωσαv με νθα δεδoμ6να.
Ag oτ1μειωΘεi, επioηg, 6τι 6οα εκΘ6τω παρακ0τω oτηρΙζoνται απoκλειoτικιi oτo δημooιευμ6νo κεiμενo των ανακoινrboεων,
εφ6ooν λεiπoυν oι oυζηηoειg πoυ oλοκληριbνoυν και διαoαφoιiν, πoλλig φoρ69,

τo περιε1oμεν6 τoυg. Τ6λoq, Θα ηΘελα να
πρooΘ6oω 6τι με δεδoμ6νo τo ειiρog των
παρoυoιαζoμ6νων θεμιiτων oι τυ16ν επιλoγ69 η εμφιioειζ _χωριζ να εiναι, κατ'
ανdγκη, αξιoλoγικ69_ oυνδ6oνται κυρiωg
με τoν χωρo πoυ εμπiπτει στην εμβθλεια
των γνιiloεων και των ενδιαφερ6ντων μoυ.
Tην δλη τoυ τoμoυ απoτελoδv 22 ψε-

Μτεq συγχρoνικoδ κυρiωg πρoβληματι-

και με εφαρμoσμ6νo oι περιoo6τερε9
1αρακτηρα, 6πω9 dλλωoτε υπαγoρειiει η
tδια η Θεματικη τoυ Συνεδρioυ (περιγραφη
τηq ελληνικηq γλδooαq). Παριiλληλα, 6-

oμor5

μωg, φιλoξενoδνται και μελ6τε6 Θεωρητικ69, ενιb oε πoλΜg περιπτcboειg oι χρησιμoπoιoδμενoι τρ6πoι περιγραφηg γivoνται

αντικεiμενo oυζητηoηg μ6oα απ6 ην
εφαρμoγη τoυg στα ελληνικιi γλωooικιi
δεδoμ6να, Eκεiνo πoυ διαπιoτrirνει κανεig
oτιg ελλη$oκεντρικ69 μεΜτεg τoυ βιβλioυ
εiναι μiα ιδιαiτερη 6μφαoη στα συvτακτικιi και σημασιo-συvτακτικιi πρoβληματα
τηg N6αg Eλληνικηg _στo εξηq NE _ (8
απ6 τιg 19 ειoηγηoειg), με δειiτερo επικρατ6oτερo χcbρo τη φωvητικη περιγραφη τηg

γλιbooα6. Ωq πρog τoυg λoιπoδg τoμεig
υπιiρ1oυν oυμβoΜq oτo λεξιλ6γιo και
την ελληνικη λεξικoγραφiα, η λoγoτε1vικη γλrbooo, Τ1 διαλεκτoλoγiα, την πCιpαβoλικη γλωoooλoγiα κ.ιi. Eιδικδτερα, o
τ6μo9 1ωρiζεται oε δδo βαoικιi και ανισoμεγ6Θη τμηματα: τo πριbτo πoυ εiναι και
τo μεγαλδτερo (19 μελ6τε9, o. 1- 417) περι61ει τα ελληvoκεvτρικιi Θ6ματα, ενιb τo
δεδτερo (3 μελ6τε9, o. 483-527) απoτελoδν εργαoiεg γενικoιi-Θεωρητικo6 περιε1oμθνoυ. Eξιiλλoυ, oι μελ6τε9 Θα μπoρoιiσαν να κατανεμηΘo0ν, αν0λoγα με τoν ειoικoτερo χωρo ερευναg πoυ εκπρoσωπo6ν, oτιg ακ6λoυΘε9 εν6τητε9: (α) oδνταξη _ oημαoιoλoγiα (γενικη και, κυρiωg,
ηg NE), (β) φωητικη _ φωνoλoγiα ηq
NE, (γ) διαλεκτoλoγiα Aρ1αfαg και Nεαg
Eλληvικηg, (δ) λεξικoγραφiα _ λεξιλογιo
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ηg NE,

Bιβλιoκριoiεq
(ε) παραβoλικη γλωoooλoγiα και

(oτ) λoγoτε1vικη γλιilooα.
Σην (α) εν6τητα αvηκoυν αvακoινιilσειg με πλoδoιo ενδιαφ6ρoν και oυσιαστι-

κη oυμβoλη oε βαoικιi συντακπκd και
oημαoιoλoγικιi ζηηματα τη9 NE. Aναφ6ρoυμε με η oειρd δημooiειloηζ τoυg τιζ

εξηg: (i) oι πoυ αναφoρικiE πρoτιioειg τηg
Nd'αq, Ελληνικηq' και η παριiλειψη τηq, πρ6θεoηq, (Δ. Θεoφανoπoδλoυ-Koντoδ), 6πoυ

με απ6λυτα συστηματικ6 τρ6πo καΘoρi-

ζoνται α) oι περιoριoμoi (oυντακτικoi/oημαoιoλoμκoi) πoυ 61oυν ωg απoτθλεoμα
εiτε τη μη δυνατ6τητα αναφoρικoπotηoτ16
η'g πρoΘεπκηg φρdσηg η τη μη δυνατ6ητα χρησιμoπoiηoηg τoυ απλo'b πoυ, με
πληρη απαλoιφη τηg πρ6Θεoη9, και β) oι
παριiγoντεg (μoρφoλoγικoi/oυντακτικoi/
oημααιoλoγικoi) πciυ ρυΘμiζoυν τo ανακητ6 τηg πρ6θεση9 στoν φωνoιiμενo τδπo τηζ πρ6ταoη9. H Θετικη πρooφoριi ηg
μελεηg 6γκειται oτo 6τι η oυγγραφθαg
πρooδιoρiζει τιg πρoiiπoθEoειg μα την παραγωTη απoδεκτcilν πoυ αναφoρικιbν πρo-

τιioεων oτηριζ6μεη στoν φωνoδμενo τδπo των πρoτιioεων και σε 6λα τα o1ηματα

εξαρηoεωζ ηζ πρoΘεπκηg φριioηg πoυ
αναφoρικoπoιεiται. EπιπΜoν δiνει θμμεoα
λι5oη oτo ψευδoπρ6βλημα αν τo πoυ μπoρεi να αντικατασηoει παντoδ τo αναφoρικo oπoioE-α-o.

(ii) Πρ6oθετεζ παρατηρioειq oτιE oυμπληρcυματικιlg πρoτιioειq τηq, Niαg Ελληνικηq,

(A.-Φ. Xριoτiδηg). Mε κριηρια πειoπκ{i,
κυρiωg oημαoιoλoγικιi (πρoi}π6θεoη αληΘειαg, συνεπαγωγη) διερευνιiται μεΘoδικιi
η κατανoμη των βαoικ<ilν oυμπληρωμαπκcilν δaκτιbν τηg NE, ιδιαiτερα τoυ να σε
αντιπαριiθεστl με τα 6τι, π(ι)ζ' πoυ, πρoσδιoρiζεται δηλ. η επιλoγη τoυg μετιi απ6
ρηματα συγκεκριμ6νων κατηγoριcilν (γεγoνoπκ0, συνεπαγωγικιi, αιoθησεωξ σημανπκ6). Ιδιαiτερα επιτυ1ημ6η η oιiνδεση τoυ oημεioυ πρo6λευoηζ τoυ να (απ6
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τo παλαι6 τoπικ6 επiρρημα fi,α πoυ oυo1ετiζεται αργ6τερα με την 6ννoια ηg
κiνηoηg) με oυμπληρcilματα πoυ εκφριiζoυν καταoτιioειg δυναμικ69' μη εντoπιoμ6νε9 1ρoνικιi. 'Eτoι η μελεη ουμπληρcilνει απ6 ιiλλη oπτικη η oδγ1ρoνη περi

τoυ yα φιλoλoγiα (Πρβλ. Γ. Bελo6δη9 _
Eι. Φιλιππdκη-Warburton, H υπoτακτικη
oτα NΕ. MεΜτεg για την E2ιληvικη Γλcilooα [16-18 Mα[oυ l983], Θεo/νiκη 1984).
Ενδε16μεvη επ6κταoη τng θρευναg μελλoντικd και στα επtΘετα θα oλoκληρωνε

τα σχετικd με τη oυμπληρωματικ6τητα
τηg NE εΜγ1oνταg ταυτ61ρoνα ην ισo-

δδναμη αντιoτoι1iα ρημ6των,

και τωv oυμπληρωμd,των τoυg

επιΘ6των

oι5μφωνα

με τη γνωoτη ιiπoψη τoυ Chomsky.
(ii) Mερικiq, παρατηρηoειg yια τα oυμπληρtυματα πoυ εκφριiζoυν oιiyκριoη oτα N6α
Ελληνικιi (M. Σταιiρoυ-Σηφιiκη). To Θ6μα
των συγκριτικιirν πρoτιioεων ηg NE δεν
εiγε απαoγoληoει τη oδγ1ρoη 6ρευνα μ61ρι τri>ρα. H ανακoiνωσrl αυτη απoτελεi
oυσιαστικιi την πρ6η απ6πειρα πρoo6γ-

γισηg τoυ φαινoμθνoυ με αφεηρiα 6να oυγκεκριμθνo θεωρητικ6 πρ6τυπo, η Γεvικευμ6νη Γραμματικη τηg Δoμηg τηg Φριioηg (Generalized Phrase Structure Grammar) . Moλoν6τι η μ6θoδo9 δεν μoυ εiναι

oικεiα, επειδη τo iδιo θ6μα
-κινoδμενη στα πλαioια ηg Διευρυμεvηg
απ6λυτα..

Θεωρiαg τoυ Chomsky_ επεξεργιioηκα
ωg διδακτoρικη διατριβη (Δ6oπ. ΧειλaMαρκoπoιiλoυ, Γα oυyκριτικιi τηE N6,αq,
ΕλληνικηE. Συντακτικη ανιiλυση τoυ συyκριτικoιi βαθμoιi τtυν επιθ6,τcυν και επιρρημciτaυ, AΘηνα 1986), Θεωριil oκ6πιμo να

επιoημιiνω μερικιi κoινιi βαoικιi oημε[α

πoυ τελικd υπoδηλιilνoυν και τn 1ρηoιμ6τητα τoυ ενδιαφ6ρoντoξ αυτoδ ιiρΘρoυ.
Παριi τιg διαφoρ69 (διαφoρετικη Θ6oτ1 για

τoν τρ6πo παραγωγηζ τoυ β' 6ρoυ oιi-

γκριqτlg και τη σχ6ση πρoΘετικηζ και φραoακηg μoρφη6 τoυ: η o. πιoτειiει 6π 6πω9

Βιβλιoiριoiεζ

και σην Aγγλικη 6τoι και oην Eλληνικη
ιo1δoυν δδo oμματα δoμη6 για τoν β'
6ρo oδγκρισηζ, 6να φραoτικ6 πoυ ειoιiγε?αι t|ε τo απ' 6oo και 6να πρoΘετικ6 με την
α7L6 με ανεξιiρτητη παραγωγη τo καΘ6να)
υπιiρ2goυν περιπτιiloειt πoυ oι απ6ψει9 oυ-

γκλiνoυν, 6πω9: (α) oυνεξετdζoνται oυ-

γκριτικ6 επiΘετo και επtρρημα λ6γω

κoινηg λειτoυργiαg' (β) πρoτεiνεται κoιν6
δoμικ6 σχημα για τα oυγκριτικιi (απ' 6oo...) και εξιoωτικd (6oo..') oυμπληρcbμα-

τα, (γ) ειodγεται τo στoιχεio πoooτικδq

δεiκτηq, oτoν κ6μβo τoυ συγκριτικoιi επιΘ6τoυ/επιρρηματo9, (δ) oυμπtπτει τo σημεio εξιiρτησηζ τoυ συγκριτικot5 oυμπληριilματog, (ε) δεν απoρρiπτεται η ιδ6α μετακiνηoηg wh φρdoηt στην αρ1η τoυ β'6ρoυ, (oτ) τoνiζεται η αντιπαρατακτικη λειτoυργiα τoυ συγκριτικoδ παρci κ.a. Aξιoμvημ6νευτη εiναι, τ6λo9, η υπooτηριζoμενη ιiπoψη 6τι στιt περιπτriloειq απ6
+oνoμα καl' απ6+επiΘετo τo απ6 πα6ει να
λειτoυργεi ωg πρ6θεoη και θεωρεiται oυ-

γκριτικ69 δεiκτηg.

(iv) Ι1 oημαo{α τηg oειριiq ρiμα - υπoκε{μενo - αντικεiμενo oτα Niα Ελληνικιi (Βιp.

Φιλιππιiκη-Warburton).

To

Θ6μα ανα-

πτδooεται με μεγιiλη oαφηνεια και συστηματικ6τητα απ6 τη συγγραΨ6α, η oπoiα
υπooηρiζει 6τι η βαoικη oειρd των oρων
τηg νεoελληνικηg πρ6ταoη9 δεν εiναι η Y-

P-Α

(Yπoκεiμενo-Ρημα-Αντικεiμενo),

6-

πωq oυνηΘωq λ6γεται, αλλιi η P-Y-Α. Mε
επιπλ6oν κριτηρια (α) την απλoδoτευoη

τηζ γραμματικηg μιαg γλrilooαg και (β)
την αμαρκdριoτη, λιγ6τερo φoρτιoμ6νη

δoμη oε διιiφoρα εiδη πρoτιiσεων τηg ΝE
εvιo16ει τη Θ6oη πoυ 61ει η iδια ειoηγηθεi
ηδη απ6 τo 1980,6τι δηλ. η πιo oυδ6τερη
επιτoνικιi oειρd των 6ρων τηg νεoελληvικηg πρ6ταoη9 εiναι η P-Y-A. Tη oυ1ν6τερη, εξdλλoυ, εμφιiνιoη oτη 1ρηoη ηζ αντiΘετηq oειριig (Y-P-A) oυνδ6ει με τη διιiκριστl (και πρ6ταξη) τoυ <Θ6ματo9> απ6 τo
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Γεvικιi, πρ6κειται για μια πoλδ
ενδιαφ6ρoυoα ιiπoψη για τη oειριi των 6ρων τηζ νεoελληνικηg πρ6ταστlξ πoυ' ανεξιiρητα απ6 τα κριτηρια τα oπoiα επιΜγει και απ6 τo αν δικαιωΘεi μ61ρι τ6λoυ9
<o16λιo>.

_

6oo Θα πρo2g'λρεi αφεν6q η εξελικτικη
πoρεiα τηg Θεωρiαξ και αι[ετ6ρoυ η συγ1ρoνικη περιγραφη τη6 NE_, Θα απoτελεi
αoφαλιbq oημεio αvαφoριig.
Tην αντιπαριiΘεoη oημαoιoλoγικιilν
και oυντακτικrΙrν κριτηρiων 61oυμε τη
δυνατ6τητα να παρακoλoυξooυμε oτη
μελετη (ν) Mπoρoιiμε να μιλιiμε yια ιcανιjΨωση τoυ αρνητικoιi;υ (Γ. Bελor5δηg). Ξεκινιbντα6 απ6 oημαoιoλoγικη βιioη o o.
αoxoλεiται με τη λεγ6μενη ανδψωoη ηg
ιiρνηoηg oε πρoτιioειt με ρηματα <διανoητικηg κατιioταoηqυ (νoμtζcυ, πιoτειiω).
Fπειδη εντoπiζει αυθαiρετoυg περιoριoμoι5g στoν μετασχηματιoτικ6 καν6να
ανδψωoηg, πρoχωρεi oε αημαoιoλoγικη
ανιiλυoη των ανυΨωτικrbν ρημdτων. H
μελετη εiναι ιδιαiτερα στlμαντικη, καθιilg

αναπτδoooνται συστηματικιi και με πειoτικα επι1ειρηματα πρooωπικ69 Θ6oειE
πoυ εiναι δυνατ6 να ερμηνεδooυν τo
φαιν6μενo τηq ανδψωστlζ 6χι μ6νo oτη
NΕ αλλιi και σε dλλεq γλιilooεg, 6πoυ
απαντιi. Eπιoημαiνoνταg δηλ. πρoβληματα πoυ 61oυν περιioει απαρατηρητα (6πω6

o ρoλoq τoυ 1ρ6νoυ τoυ κυρioυ ρηματog,

η παρoυσiα αντικειμ6νoυ η επιρρηματog)
o σ. πρoτεiνει μια επαρκ6oτερη και oι

κoνoμικ6τερη oημαoιoλoγικη λr5αη πoυ

oηρiζεται oυoιαoτικιi oτη διπλη

φδoη

των ρημιiτων πιoτειjcυ, νoμtζcυ: (α) ρηματα
διανoητικηg κατdoταoηq αλfui και (β) ρη-

ματα πoυ 1ιiνoυν την περιγραφικη τoυg
oημαoiα και λειτoυργoιiν ωg τρoπικd,.

Στoν iδιo χωρo τηζ σημασιoλoγiαg

κιvεiται περιoo6τερo και η επ6μενη ανα-

κoiνωoη (νi) Δεiκτεg αναφoριiζ στη νεoελληνικη oνoματικη φρdση (Σoφ. Mαρμαρiδoυ - Πρωτoπαπιi), oτην oπoiα oι oνoμα-
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τικθζ φρdσειζ τηζ NΕ διακρiνoνται σημα-

oιoλoγικd σε αναφoρικ69 (referential) και
απoδoτικιξg (attributive).

Η διdκριoη αυη

γραμματικoπoιεiται με ην παρoυοiα/απoυoiα πρooδιoριoτικιbν oτoι1εiων, δεικτιilν αναφoρdg, και επιβεβαιιbνεται απ6
τoν σημασιoσυντακτικ6 oυo1ετιoμ6 τoυg
με αναφoρικη πρooδιoριoτικη πρ6ταoη.
Σε διαφoρετικη oφαiρα ενδιαφ6ρoντoζ πρoβληματιoμoδ μαζ μεταφ6ρει η
συντακτικη ανακoiνωoη (vii) Δε{κτεq, λειτoυρyικ6τηταζ και oημεiα. Συμβoλη oτη
δυναμικη oυγρoνiα (Στ. Bεργη). Στα πλαiσια τηζ Θεωρtαg τoυ γαλλικor5 λειτoυργι-
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ιεραρ1iαq (μαθηματικηg 6μπvευoηg) εiναι
δυνατo να δoΘεi λfoη και στo Θ6μα ηg

oειρdg των 6ρων, χωρiξ να ανατρ61ει

κανεig oε αρ1ικη βαoικη oειρd και σε με-

τασχηματιοτικ69 διαδικαoiεg. Πιiντωg η

καταληξειζ των oυoιαoτικιirv τηζ NΕ

καθαυτ6 ερμηνεtα τoυ πρoβληματog, δηλ.
τι oημαiνει για την πρ6ταoη κιiΘε αλλαγη
τηg oειριig των 6ρων, τoπoΘετεiται oτoν
χιilρo τηζ πραγματoλoγiαg.
Σε ακ6μη πιo γεvικd, Θεωρηπκιi
πλαioια κινεiται η τελευταiα μελ6η αυηζ
τηg εν6τητα9 (ix) Linguistic Structure (T.
Potts). o o. διαπραγματε6εται τo Θ6μα ηg
διdταξηg τηg γλ<ilooαζ στην κα0ημερινη
πρoφoρικη τηζ χρηστl και Θ6τει υπ6 αμφιοβητηοη τoν γραμμικηg διαδo1i6 τρ6πo

ωg μη ελευΘερoι δεiκτεq λειτoυργικoηταg

τωρα _συντακτικηq κυρiωg υφηξ_ γραμ-

oμoυ αντιμετωπiζoνται oι συγκρητιoμ6νε9

(oνoμ.-αιτ. oυδ. και θηλ., γεν. πληΘ. κλπ.)

(υπoκειμ6νoυ-αντικειμ6νoυ και γεvικιi
πρooδιoρiζoντog-πρooδιoριζδμενoυ) και
dρα ωg μια μoρφη μη μovηματικoδ γλωooικoδ οημεioυ. To oλo θ6μα oυνδθεται
oτo τ6λoq με τη δυvαμικη τιioη εξ6λιξη9
τηg γλιbooαq υπ6 τo πρiομα των αρ1ιilν
τηg oικoνoμiαζ και ηζ επικoινωvιακηq
πληρ6τηταg.

To πρ6βλημα τηζ oειριiq των 6ρων
εμφανiζεται και στην επoμεvη ανακoiνωoη (viii) Αre phrαse structure grαmmαrs
necessαrily descrtptiνely inαdequαte? (G.
Horrocks), βs τ1'l διαφoριi 6τι εδcil πρoβιiλλεται περιoo6τερo o πρoβληματιoμ6q για
την επdρκεια τoυ θεωρητικor5 πλαιoioυ,
δηλ. τηg γραμματικηg ηg φραoτικηq δoμηg, παρ& τo iδιo τo φαιν6μενo ηζ oειριig
των 6ρων τηg νεoελληvικτlζ πρ6ταoη9. Τo
τελευταio- χρησιμoπoιε[ται ωg ενδεικτικη
περiπτωoη για να τoνιoτεi η απoτελεoματικ6τερη, or5μφωνα με την &παψη τoυ σ.'
δυνατ6τητα περιγραφηg και ελεγ1oυ ηg
γραμματικ6τητα9 των πρoτιioεων με τη
μθθoδo τηg γραμματικηg ηg φραoτικηg
δoμηg. δηλ. με κανδνεg ιiμεαηt κυριαρ1tαg, μετακαν6νε9 και καν6νεq γραμμικηg

με τoν oπoio την απεικoviζoυν oι μ61ρι

ματικ66. Παριiλληλα υπooηρiζει 6να αr1-

μαoιoλoγικ6 πρ6τυπo μαθηματικηg

αφε-

τηρiαg πoυ να δηλcilνει πoλυεπιπεδικιi τιg

o16οει9 των oτoι1εiων μιαζ πρ6ταoη9.
Ωoτ6oo τo πρ6βλημα τoυ ρ6λoυ και ηg
o16oη6 oιiνταξη6 και σημασιoλoγiαq παραμ6νει ανoικτ6.
Στην εν6τητα φωνητικηg - φωνoλoNE Θα κατατιiooαμε τιξ ακ6λoυτηg
γiαg
Θεg αvακoινιiroειg: (i) Παι5oειζ και πρoσωδιακιi oτoιxεiα oτην Koινη Nεoελληνικη
(M. Σετιiτog). Στη μεΜτη αυτη o συγγραφ6α9 εξετιiζει πρoκαταρκτικιi, 6πωq o iδιog αναφ6ρει, τo ζηημα των παιioεων
oτη NE σε συσχετιoμ6 με ιiλλα πρoo-

ωδιακιi φαινoμενα (επιτoνιομ6, τ6νo, ρυ-

Θμικ69 εν6τητε9, 6νταoτ1, οιωπη κ.o.κ.).
Eπtoηg, σε συσχετιoμ6 με ην πρoτασιακη δoμη, τo δφog και dλλα oημειακιi oτoι1εiα, εφ6ooν (oι παυoειg) oυνδθoνται με
τη φυoιoλoγtα τηg oμιλiαg αλλ.ιi και με η
oημαoιoλoγικη oυγκρ6ηoη τoυ λ6γoυ.
Η oυμβoλη τηg μελεηg εiναι ιδιαiτερα
oημαντικη, γιατi για πρcbη ΨoPd, 6oo ξ6-

σfil oδγ1ρoη ελληvικη βιβλιoγραφiα
γiνεται λ6γo9 για ηv απαυooλoγiα) ηq
PΦ,

Bιβλιaκριoiεζ

NE και

επιστlμα(νoνται πoλλd ενδιαφ6_
πoυ εμπλoυτtζoυν oυσιαoτoι1εiα
ρoντα
στlκd η γνd)ση μαg μα η λειτoυργiα ηξ

ανΘριbπιvηg oμιλiαg. Aκ6μη, γιατi σημειιbνoνται λεπτ6τατεζ παρατη ρηoει6 o1ε-

πκιi με τη λειτoυργ(α των παιioεων και
εvδιαφθρovτεζ συσχετιoμoi με τα διιiφoρα

επiπεδα ηg γλcilooαg. T6λo9, υπoδεικνtiεται και η πρακτικη ωφ6λεια πoυ μπoρεi να
πρoκδψει απ6 τη μεΜτη των παιioεων για
τα oημεiα oτiξεωg στoν γραπτ6 λ6γo.
(ii) Γlα την ιδιαiτερη θ6,oη τcυν ts/dz
oτην ελληνικη φοlνoλoyiα (Br. Joseph). o
σ. παρoυσιιiζει μια εντελιbg διαφoρετικη
αλλd εξαιρετικ& ενδιαφ6ρoυoα oπτικη
oην εξ6ταστl των φΘ6γγων ts/dz τηq NE,
πoυ απθ1ει απ6 oπoιαδηπoτε ιiλλη oυμβα-

τικη φωητικη και φωνoλoμκη πρoo6γμoη. Bαoιζ6μενog oη διιiκριση τηg γλιbo-
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κoιig λ6γoυ9. Συγκεκριμ6να, επανεξετιiζoνται σε αντιπαριiΘεση με ην ιiπoψη
Nelvton τα στoιχεια

/\l

και ly/,oτα oπoiα

o o. απoδiδει αλλoφωvικη αξiα (ξ αλλ6φωνo τoυ k και

).,

αλλ.6φωνo &λλoτε τoυ y

και ιiλλoτε τoυ i). Σε oυνιiφεια με αυτιi
υπooηρiζει δτι τα διπfui oδμφωνα πoυ
παραηρoιiνται στην Kυπριακη, αντtΘετα
απ' 6α πρoτεiνει o Newton, δεν πρ6πει να

ΘεωρηΘoδν oδμπλεγμα 6μoιων συμφrΙrνων, αλλιi μoνoφωηματικ69 αξtεq. Ag
οημειωΘεi 6τι η ανακoiνωαr1 αυτη εiναι η
μoναδικη τoυ τ6μoυ πoυ αφoρd τη νεoελ-

ληνικη διαλεκτoλoγiα.
Eξιiλλoυ, μα ην αρ1αiα διαλεκτo-

λoγiα αξιoμvημ6νεilη εiναι η συμπεριλαμβαν6μεη _δυoτυ1cilg μ6νo oε περi-

ρεται για περαιτθρω 6ρευνα και για 6λλoυg τυ16ν φΘ6γγoυξ ηg NE.

ληψη_ ανακoiνωoη τoυ J. Chadιvick, Γfte
creαtion of the Αncient Greek Diαιects γ\α
τιζ oυσιαστικ69 Θ6oειζ πoυ υπooηρiζει
(απoδ6oμευoη απ6 την επioημη γλrΙlooα
και εΘνικ6τητα τoυ πρoβληματog των o16σεων γλιilooαg και διαΜκτων' συνεχη εξελιξη τηq ελλην. γλcilooαg απ6 τη 2η 1ι}'ιετηρtδα π.X. και 6μ αιφviδια εμφιiνιoη
μιαg διαλ6κτoυ, κ.d.).
(iν) Mερικιi φcυνητικιi φαιν6μενα τηq
oυy7qι6νoυ νεoελληνικηE N. Kovτoo6πoυ-

δαoι5τητα oτην Κυπριακη (A. Xαραλαμπ6-

σην

oαE απ6 τoν Wescott oε μικρoγλ<ilooα και

αλλoγλιbooα θεωρεi 6τι oι φθ6γγoι αυτoi
ειvαι αλλoγλωooικoi, εφδooν απαντot5ν
oε λiξειg εκφραστικθg, oνoματoπoιητικ69,
φωνooυμβoλικ66 κλπ. H επιχειρηματoλoγiα τoυ ενιo16εται και απ6 δια1ρovικιi δεδoμ6να ηg Eλληvικηg. To Θ6μα πρooφ6-

(ii)

Σ υμφcυνικ6ζ ιcδιπλαoιαoμ6gυ rcαι

πoυλog). Στoν 1cbρo

ηg

φωvητικηg των

νεoελληvικιbν διαλ6κτων η μελεη αυτη
απoτελεi πoλδ Θετικη παρoυoiα, μετ& τo
γνωoτ6 6ργo τoυ Br. Newton (Cypriot
Greek, Mouton |972)' για oριoμ6να πρoβληματα ηg φωνoλoγtαg τηg Kυπριακηg
διαλθκτoυ. Ανεξιiρτητα απ6 τo γεγoν69
6τι oι διio oυγγραφεi6 εφαρμ6ζoυν διαφo_
ρετικη μ6Θoδo (κατανεμητικη τoυ αμερικιivικoυ στρoκτoυραλιoμo6 και γενετικη
φωνoλoγiα o Nevrton, λειτoυργικη φωνoλoγiα τoυ Martinet o Χαραλαμπ6πoυλo9),
η επανεκτiμηoη oριoμ6νων φωνoλoμκιilν
δεδoμ6νων oτηρiζεται oε ενδooυστηματι-

λog). Πρ6κειται για μελ"6τη με γεvικ6τερo

πραγματικ6τητα περιε16μενo, .στην

oπoiα επιoημαiνoνται φαιν6μενα (παραφΘoρ69> ηζ NE, κατιi ην κρiστl τoυ σ.

oι παρατηρηoειq

τoυ αναφ6ρoνται κα1 στo

φωνητικ6 επiπεδo αλfui απλιirνoνται και
ση μoρφoλoγiα, τη oδνταξη και τo λεξιλ6γιo. Για τα αiτια τoυ φαινoμθνoυ επικα-

λεiται την ισχυρη πiεoη των ξ6νων γλωooδν και τη γλωooικη αδιαφoρiα, oυvθπεια
τηg μη oρηξ διδαoκαλfαg τoυ γλωooικo6
μαΘηματoq. Πιoτε6ει, επiαr1g, 6τι oριoμ6να oτoι1εiα τηg κoινηg NE αλλoιcbνoνται φωνητικιi απ6 τoυ6 διαλεκαoμoδg τωv εγκατεoτημ6νωv επαρ1ιωτιbν
oην Αθηvα.

1,76
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Συμβoλη στoν τoμ6α τηg ακρoατικη6
φωητικηg μα την αντiληψη τηg oμιλiα€
μπoρεi να ΘεωρηΘεi η πρωτ6τυπη μεΜτη
(ν) Εxperimentαl dαtα on word recognition
(E. Panagopoulos). o o. επιβεβαιrbνει μ6oα απ6 πειριiματα oτη NE τα τελευταiα

θργo για τη oιiγ1ρoη ελληvικη λεξικoγραφiα εiναι: Tα λεξικιi τ:ηq Niαg Ελληνr
κiq. oι ετυμoλoytεE τoυζ ιcαι oι ετυμoλoyiεg τoυ λεξικoιj τoυ Ιδρι5ματoq, Tριανταφυλλiδη (E. Πετρoδνιαg). Aπoτελεiταιαπ6
τρiα μ6ρη: oτo πριilτo εκτiΘενται oι'ιδαvιπoρioματα τηζ Ψυχoφυoικηg, o6μφωνα με κ66'πρoδιαγραφ69 εν69 oδγ1ρoνoυ ετυμoτα oπotα η πιo πιΘανη μoνιiδα αντiληψηg λoμκoιi λεξικoδ. Στo δει5τερo εξετιiζεται
τηg oμιλiαg δεν εiναι τo φcilνημα.αλλιi η κατιi π6oo τα υπιiρ1oντα λεξικιi ανταπoκρiνoνται o'αυτθq πg Θεωρητικ69 απαιτηλεξη και μ0λιoτα η αρχη τηg λεξηg.
Στoν xωpo τoυ λεξιλoγioυ και ηζ σειq και oτη oυν61εια κατατιioooνται αν6λεξικoγραφiαg (δ' εν6τητα) αναφ6ρoνται λoγα με τoν αριΘμ6 των λημμιiτων, τo πooι επ6μενεζ ανακoινιboειg: H τυπoλoyiα oooτ6 ετυμoλoγικιbν λεξεων, τη γλωooιτcον νεoλoyιoμδν (Α. Aναoταoιιiδη - Συ- rcη μoρφη και επιστημoνικη επιiρκεια. Mεμεωνiδη). Mε oτoι1εiα πoυ δεi1νoυν 6τι η τ6" απ6 αναλυτικη παρoυoiαoη o σ. καταo. θ1ει αo1oληΘεi διεξoδικ6 με τo Θ6μα ληγει oτo oυμπ6ρασμα 6τι τα υπdρ1oντα
oρiζεται με oαφηνεια η 6ννoια τoυ νεoλo- λεξικιi τηg NE ερμηνεδoυν μικρ6 μ6ρot

γιομoιi και επιχειρεiται για πρcbτη φoρd
oυoτηματικη κατιiταξη των δηλωτικrilν
κυρiωg νεoλoγιομιilν τηg NE. Mε την ταξιν6μηoη oε oκτrb επiπεδα και η χρηση
των δυαδικιbν επιλoγιΙlν αντιμετωπtζoνται
oικoνoμικιi τα επιμ6ρoυ9 πoλλαπλ.d εiδη

των vεoλoγιoμcbv τηg NE ωg πρog τo σrlμαiνoν και τo oημαιν6μενo,. ωg πρog τo
μ6γεΘo9 και τo.εiδo6 τηg λεξικηg μoνιiδαg,
τη μoρφoλoγικη και ιiλλη αφoμo[ωoη oε
περiπτωoη δανεtων, τηv εσωτερικη oυνδυαoτικ6τητα των γραμματικ1i1γ 19}ζ κo-

τωv Μξεων τηg NE υπoγραμμiζoνταg ελλεiψειq oτo φωνoλoγικ6, μoρφoλoγικ6 και

oημαoιoλoγικ6 τoμθα. Στo τρiτo μ6ρoζ

εξετιiζει τιg ετυμoλoγικ69 αρxΕζ τoυ λεξι-

κoδ τηζ Koινηg NE πoυ ετoιμιiζει τo
'Ιδρυμα Tριανταφυλλiδη. Η μελεη ε(ναι

oπωoδηπoτε 1ρηoιμη, γιατ[ μ6oα απ6 την
εκτενη και κατατoπιoτικη περιγραφη _και
παpα τo αναπ6φευκτo υπoκειμεvικ6 oτoιχειo_ για την πραγματικη εικ6να τωv λεξικcbν πoυ κυκλoφoρor5ν η πρ6κειται να

κυκλoφoρηαoυν, πρoβιiλλεται στo oιiνoτηγoριιilν κ.o.κ. Mελετη χρησιμη για 6- λ6 ηq η πρoβληματικη για τη o0γ1ρovη
πoιoν αo1oλεtται με τo λεξιλ6γιo και γεvι- νεoελληνικη λεξικoγραφtα, ιδιαiτερα oτoν
κ6τερα τη λεξικoγραφiα τηg NE.
τoμ6α τηg ετυμoλ6yηoηg των λημμdτωv.
To πρ6βλημα τηζ πoικιλ6τρoπηq Toν κλdδo τη6 παραβoλικηg γλωoαπ6δoοη9 και 26ρηoηζ των γλωοooλoγι- ooλoγiαg υπηρετoδν oι επ6μενε9 διio (η
κrilν 6ρων απ6 τoυg 6λληνεq γλωoooλ6- δεr5τερη εν μ6ρει) ανακoινcboειq. Στην
γoυζ επισημαiνεται στηv ανακoiνωαη: Πα
την ενoπoiηση τηζ ελληνικηg yλcυoooλoyικηg oρoλoyiαE (Β. M6τoιoυ). To θ6μα εξακoλoυΘεi να υφioταται _ioωg 61ι oτoν tδιo βαθμ6- και δεν Θα εκλεΙψει μ61ριq 6τoυ εκδoθεi 6να υπεr5Θυνo ελληvικ6 γλωo-

πρωτη με τiτλo Greek nα-complements

αnd germαn infinitiues (K. Ebert) εξετιiζoνται oι σημασιoλoγικoi παριiγoντεξ πoυ
καΘoρtζoυν στη NΕ η χρηση των συμπληρωματικιbν πρoτιioεων πoυ ειodγoνται με τo yα και την αντioτoι1η 1rηoη dλLoτε τoυ απαρεμφιiτoυ και ιiλλoτε των
ooλoγικ6 λεξικ6.
Mελετη πoυ Θα μπoρoιioε λ6γω 6κτα- oυμπληρωματικrilν (daβ, wie, wenn) oτη
σηg (σ. 307-416) να αiιoτελ"6oει αυτoτεΜg Γερμανικη. Διαπιoτrilνεται 6τι oι παpα-
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γoντεξ πoυ εντoπiζoνται oε oριoμθνεg κα-

ηγoρiεg ρημιiτων εiναι κoινot, παρ6

η

συντακτικιi διαφoρετικη μoρφη των oυμπληρωμιiτων στιg δδo γλδooεq.

Mε τiτλo Πρoβλiματα

yλcιloooλoyι-

κηE περιyραφiζ τηq εκμιiθηoηE μιαE ξιiνηE
yλciooαg @. Xθρμπραντ-Koτζιιi) η δε6τε-

ρη μελ6τη αναπτιiooεται με ιiξoνα τη ν6α
ιiπoψη για την δπαρξη ενδιιiμεoηg γλδo-

oαg (inter-language) πoυ διαμoρφcbνει κdΘε οπoυδαoτηg ξ6vηg γλrbooαg' δηλ. τα
oτ6δια βαΘμιαiαg εξ6λιξη9 κατιi την εκμ0-

θηoη μιαg ξ6νηg γλrilooαg

Θεωρo6νται

γλωooικ69 ικαν6τητεζ πoυ απoκτιi τo ιiτoμo oταδιακ& και ovoμdζoναι γλωooικ69

πoικιλiεg. 'Eτοι τo βιiρog απ6 την παραβoλικη αντιμετιΙlπιστl των δδo oυoημιi-

των (μητρικt'1g και ξ6ηg γλrbooαg) μετατoπiζετα'ι' oτoν καΘoριoμ6 απ6 εξωγλωooικoδq παρdγoντεζ των πoικιλιιbν τηg μεταγ)κΙrooαg. Πεδio εφαρμoγηq οτην πρo:

κειμ6νη περiπτωoη εiναι oι γλωooικ69
πoικιλiεq πoυ εμφανtζoυν φoιτητθg ηq
Γερμανικηg γλcbooαg oτo επfπεδo φωητικηg φωνoλoγiαg.

Απ6 τιg υπ6λoιπεg συμμετoa6,9 ιδιαiτρo ενδιαφ6ρoν παρoυoιιiζει η υφoλoγι-

κo0 και κειμενικoιi, κυρtωq, περιε1oμ6νoυ
μελ6τη To ιδιωματικ6 oτoι11εio oτην πoiηση τoυ Γ. Σεφf,ρη και τoυ oδυood,α Ελι5τη

(xρ.

Xαραλαμπιiκηq). Eξετιiζoνταq τα

ιδιωματικd oτoι1εiα oτην πoiηoη των δυo
μεγιiλων νεoελληνων πoιητcΙlν o o. θiγει
oην oυofα 6να πoλδ oτ1μαντικ6 και ευρδ
Θθμα, κατιi π6oo δηλ. και με πoιεg πρoδπoΘ6oει9 διαλεκτικoi η ιδιωματικoi γλωooικoi τδπoι μπoρoδν να επηρει1ζoυν τη
λoγoτε1νικη παραγωγη μιαg κoιν6τητα9,
πoυ φαiνεται να τoν 61ει απαo1oληoει

γενικ6τερα (πρβλ.

x.

Xαραλαμπd,κηq

1982: <To πρ6βλημα των ιδιωματικδν
oτoι1εiων oτη Nεoελληνικη Λoγoτε1viα>

Λεξκoyραφικ6ν Δελτioν Ι4, 21-51). Mε
ειioτo26εg επιoημdνoειg τooo oτo φωνoλo-
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γικδ και μoρφoλoγικ6 6oo και στo συντακτικ6 και σημασιoλoγικ6 επtπεδo καταληγει μεταξ6 ιiλλων και στα εξηg ουμπεμiσματα: α) η διιiλεκτoξ πoυ κατιi κιiριo λογo Ε7a επηρειioει τoυg δδo νoμπελioτεg

πoιητ69 ε[ναι η κρητικη και β) η θκταoη
χρηση των διαλεκτικιilν τδπων εtναι
τ6oη πoυ να μην πρoακρoδει στo γλωooικ6 αioΘημα τoυ μθooυ αναγνιiloη. Γεvικιi

ση
η

μεΜτη θ1ει πoλδπλευρη oημαoiα και

ηg νεoελληνικηg λoγoτεκαι για την ελληνικη διαλεκτoλογ[α,
αλλιi και για τoν τoμ6α τηq ελληvικηq κειμενoγλωoooλoγiαg και υφoγλωoooλo-

για τoν χrbρo
χνd;αq

γiαt.

T6λo9, την επιαημανσTl μιαξ 6βδoμηq
λειτoυργ(αξ τηg oμιλiαg, α19 υπoβλητικηg
(suggestive), μ6oα απ6 τιq 6ξι γνωoτ6ζ τoυ

Jakobson επι1ειρεi

σην

η Δ.

Koντoνιiτoιoυ

ανακo[νωαl'1-κατακλεiδα τoυ τoμoυ
H iβδoμη λειτoυρyiα τηq yλdlooαE. Θiγεται
μiα oημαντικη oμoλoγoυμ6νωg πλευρd

τηζ επικoινωvιακηg διαδικαoiαg πoυ

ση_

μαiνει <απoδo1η με πεπoiθηoη μιαg πρ6τασηζ απo τov δθκτη xωpit πρδoφoρoυq

λ6γoυ9υ και 61ει εντυπωσιακ69 oυν6πειε9
ιδιαiτερα οε θ6ματα μαγεiαg, πρoπαγdνδαg, διαφημισηξ αλλri και oην oμαλη κα-

θημερινη γλωooα.
Πριν κλεioω, θα ηΘελα να πρooΘ6oω
6τι o τ6μo9 αυτ69, oγκrilδηg oε πoo6τητα
αλλιi και πoι6τητα; γiνεται ακ6μη πoλυτι_
μ6τερo9 με την παριiΘεoη πλoδαιαq βιβλιoγραφiαg στo τ6λo9 των περισooτ6ρων
μελετιbν τoυ.

Δ6oπoινα Xειλ0-Mαρκoπoιiλoυ
Πανεπιoτημιo Aθηνιilν
Toμ6αq Γλωoooλoγiαg

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA 4

(1985) l78-18l

Brioιιζ

Toκατλiδoυ, Ειoαycυyi oτη διδακτικη τcυν ζωντανcbν yλalooιbν. Πρoβληματα - Πρoτd.oειg. Αθηνα Ι986: εκδ. oδυooξαζ, oo. 160.
To πρ6βλημα τηg διδακτικηq των
γλωooιilν oτoν ελληνικ6 1ιilρo δεν εtναι

κριiτειαg, πoυ τελικιi 6μωg πρ6πει να λαμβdνεται υπ6ψη κατιi τη γλωooικη διδαoκαλiα.
Στo 2o κεφ. τoviζεται η ιδιαιτερ6τητα

εκπαιδευτικofq επi πoλλθg δεκαετiεg και η
o1ετικη βιβλιoγραφtα δεν εiναι περιoριoμ6νη. To βιβλio oμωg ηg κ.T. πρωτoτυπεi κυρiωg ωζ πρoζ διio oημεiα: α) απoτελεi την πρδτη συστηματικη παρoυoiαoη
τηq θεωρtαq τηg επικoινωνιακηg πρooθγ-

τo 1δρo και τoυζ oυνoμιλητ69 περιοτιi-

καινoυριo. θ1ει απαo1oληoει πoλλoδg

γισηζ στη διδαoκαλiα των

ζωντανων

γλωooδν (μητρικηg και ξ6νη9), και β) τα
επιμ6ρoυ9 oυμπερdoματιi τoυ oτηρiζoνται

σε πρoηγoιiμεvεg

θρευvεg

τηζ συγγρα-

Ψ6ω9, πoυ εκτεiνovται oε πoικιλ[α πρo-

βλημιiτων και σε ευρεiα κλiμακα.
Τo βιβλio περιλαμβιiνει τα ακ6\oυΘα
εξι κεφdλαια: 1. Eιoαγωγη: Σ16λι,i' .o,
επιoημdνoειg για τη Θ6oη τoυ ζητηματog
(oo. 9-l8). 2. Η τιiξη ωg περtoταoη επικoινωνiαg (oo. 19-31). 3. Tα διδακτικ0 βιβλtα (oo. 33-62).4. Η διδακτικη διαδικαoiα (oo. 63-78). 5. oι πρoτιiοειg τηg διδακτικηg των γλωoorbν (oo. 79-lo2). 6. tl
ν6α φιλoooφiα oτην τ0ξη (oo. 103-119).
AκoλoυΘoδν τo επiμετρo: διio πειρ&ματα
εφαρμoγηg τηg επικoιvωνιακη6 πρoo6γγιση6 στην Eλλιiδα (oo. 121-137), oι oημειri>oειg (oo. 138-149) και η βιβλιoγραφiα
(oo. 150-158), 6πoυ oυγκεντριbνoνται επιλεκτικιi τα rεiμενα πoυ 1ρηoiμει)σαν στη
oυγγραφη αυτoδ τoυ βιβλioυ.
Στo 1o κεφ. πρoβιiλλεται αν0μεoα oε
0λλα τo κεντρικ6 πρ6βλημα των oτ61ων
τηg διδαoκαλ[αg ηg γλrilooαg στo σχoλεio, πoυ παiζoυν καθoριoτικ6 ρ6λo για 6λεg τιg ιiλλεg επιλoγ69: διδακτ6α ιiλη, υλικ6 διδαoκαλtαg, ρ6λo9 τoυ μαΘητη, τoυ
διδιiακoντα κτλ. T6λo9 υπoγραμμiζεται η
γνωoτη ανoμoιoγ6νεια των μαΘητιbν oτα
πλαioια τηq τιiξηg αλfui και 6λη9 ηg επι-

πoυ πρ6πει να 6xoυν η τoπoγραφικη εικ6να τηg τdξηg καΘιbg και oι ρ6λoι τoυ
καθηγητη και των μαθητιbν oε o16oη με
σεων επικoινωνiαg 6πωq

7ν.γ.

Διαπιoτδνεται δμωt 6τι

τo θ6ατρo.

η

o2gθoη

διδdoκoντog-μαΘητη εiναι o1θoη εξoυotαg
και εξoυoιαζoμ6νoυ.
Στo 3o κεφ. εξετιiζεται o ρ6λo9 τoυ
διδακτικoυ βιβλioυ, αυτ6q πoυ εiναι και

αυτ69 πoυ πρ6πει να εiναι. To 6να και
μoναδικ6 βιβλio, τoνiζει η o., oυμβιiλλει
στoν αυταρ1ιoμ6, δεν μπoρεi να ανταπoκριΘεi ικανoπoιητικιi oτην πoικιλiα των
αναγκιΙrν αλλιi και των κωδiκων εν69 τ6σo ετερoγενoιig κoινoδ 6πω9 εiναι τo μαθητικ6 ωg πρoζ την αφoμoiωoη και τιg
επιλoγθg με απoτ6λεoμα να πρoκαλεt
αδιαφoρiα, αμηχαη oιωπη η ιiλλεg ενoxθq oτo μαΘητη και στo διδdoκoντα, διioκoλα, τ6λo9, ευθυγραμμiζεται με τo αναλυακ6 και τo ωρoλ6γιo πρ6γραμμα, γιατ[

oτιg πoικiλε6 αν0γκεg των μαθητrbν πρooτiΘενται oι ελλεiψειg ηξ o1oλικ1g αiΘoυoαg καΘιbg και η ανoμoιoγ6νεια στην ταυ-

τ6τητα τoυ διδακακoιi πρooωπικoιi.

Eivαι αναγκαio να αρ1ioει μια

ν6α

επo1η για τo διδακτικ6 γλωooικ6 βιβλio,
πoυ δεν θα πρ6πει να παρoυoιιiζει μια
γλιΙlooα απooτειρωμ6vη παριi μια ζωντανη, αυΘεντικη γλrΙloοα πoυ να συνo-

δειiεται απ6 ανιiλoγεg εικ6νεζ και γραφιoμ6. Aκ6μη oι γλωooικ69 αoκηoειg πρ6πει να αoκoδν τoυg μα0ητ69 oτo να παiρνoυν τo λ6γo και να παρdγoυν λ6γo μ6ciα oε συγκεκριμ6νε9 oυνΘηκεg και με σεβαομ6 τoυ κατιiλληλoυ κιiΘε φoρd γλωooικoδ επιπ6δoυ. Tθλoq τo διδακτικ6 βιβλto πρθπει να παρακoλoυΘεi την επικαιρ6ητα καΘδq και η γλωoαικη και

Bιβλιoκριoiεζ

κoινωvικη μεταβoλη. 'o}εg αυτ69 oι δυ-

oκoλiεg oι oυμφυεit με

η

γλωooικη διδα-

oκαλfα και τo διδακτικ6 βιβλio μπoρoιiν
να αντιμετωπιoτoιiν με ην αντικατdoταση τoυ εν69 και μoναδικoιi διδακτικoιi βιβλioυ εiτε απ6 πo}'}'n αvdμεoα απ6 τα
oπoiα o διδιiοκων Θα θ1ει τη δυνατ6ητα
να επιΜγει κ0θε φoριi ανιiλoγα με τιq αν6Tκεg τoυ ε[τε καλιiτερα απ6 διδακπκ6 υλικ6 εδπλ.αοτo και ευ6λικτoqπoυ νιi πρoσαρμ6ζεται oε κ6Θε μαΘητικ6 κoιν6.
Στo 4o κεφ.' πoυ αναφ6ρεται oη διδακτικη διαδικαoiα, Θiγoνται τθooεριg διδακακ69 αoυvηθειεg) πoυ oυνoδεδoυν η
διδαoκαλiα των γλωooικciiν μαθημιiτων:
πρ6κειται για ην ανιiγνωατ1' την αντιγραφη, ηv oρθoγραφiα και ην 6κθεαη.
Φαiνεται 6τι και oι τ6ooερι9 αυτιig δραoηρι6τητε9 61oυν επινoηΘεi ad hoc απ6
τη διδακτικη παριiδoση, γι'αυτ6 και δεν
τιg συναντoδμε με ην iδια μoρφη θξω
απ6 τα πλαioια ηt τdξηg, απoκoμμ6νε9
καΘδg εiναι απ6 ην αυΘενπκη παραγωγη
λ6γoυ στoν κoινωvικ6 χcbρo. Eδιil επιoημαiνoνται oριoμ6να πρoβληματα πoυ αφoρoιiν την 6ννoια τoυ (σωστoδυ oη διδαoκαλiα ηg γλιilooαg, απ6 ην εξιiταoη

των oπotων πρoκδπτει 6τι, για να xα.pσ'κτηριoτεi 6να oτoι1εio ω6 αoωoτ6r, δεν
αρκεi να υπακoιiει μ6vo στoυg καν6νε9
δoμηq τoυ oυoτηματoξ παρ6. πρ6πει να o6-

βεται και την κoινωvικη ν6ρμα.

To 5o κεφ. αρfζει με μια ιoτoρικη

ηg

διδακτικη6 των γλωoorilν:

χρovηg πεiραg

ηg και η6 ενασχ6ληΦE

αναδρoμη

oι παραδooιακ69

μ6Θoδoι, oι αιiμεoεgr μ6Θoδoι, η δoμιlη πρoo6γγιoη και τελευταiα
η επικoινωvιακη. H κ. T. λ6γω ηg πoλδ_

τηq με Θ6ματα διδακτικηg των ξ6νων
γλωοocilν γνωρiζει πoλδ .καΜ τα Θετικιi
αλλi και τα αρvητικιi αημεiα ηg κιiΘε

πρoo6γγιoηq, αφoδ 6ζηoε απ6 κoντιi 6λε9
πξ σημαντικ6τατε9 αλ.λαγ69 πoυ oυν6βησαν στo χrbρo ηg διδααcαλiαg των ξ6νων
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γλωoorbv oτην Eλfuiδα ην τελευταiα εικooαετiα. Η διδακτικη τωv γλωooιilν ανα-

ζωoγoνεiται τιilρα με ην- επικoινωvιακη
πρoo6γγιαη, ηg oπotαg δυo εiναι oι βαoι_
κ69 αρ1θg: 1. ΚιiΘε πρ6γραμμα διδαoκαλiαg επικεντρωνεται oτo μαΘτ1η, και 2.
δεν ενδιαφ6ρει μ6νo o μαΘηΦg να κατα_
κτηoει τo αφηρημ6vo oιioημα μιαg γλιilooαg, αλfui κυρiωg να τo εφαρμ6oa κατιi
την επικoινωviα. Ωoτ6oo αυτ69 oι επιλoγ69 θ1oυν ooβαρ69 μεΘoδoλομκξ επιπτtil-

σειg: καταργoδνται τα πρoκατασκευα-

ομ6να εy1ειρiδια, εξειδικεδεται η διδακτιιcη πριiξη, αντικαΘιoτιbνται τα επiπεδα μιi_
Φηοηg απδ μoνιiδεE πoυ oυναρτcilνται με
επικoινΦvιακoξ oτ61oυ9 και κυρtωg με_
τατoπiζεται τo ενδιαφθρoν απ6 τoν τρ6πo
διδαoκαλiαg στoν τp6πo μ6Θηoη9, πΦγμα
πoυ oδηγεi oην απoπoιvικoπoiηαη τoυ
fuiΘoυq. Tα fuiΘη τoυ μαΘτ1η βρtοκoνται
6πω9 πιiντα oτo κ6ντρo τoυ ενδιαφ6ρoν-

τo9 τoυ διδdoκoντα.αλfui απ6 ιiλλη oκoπιιi: η ανιiλυαη τoυ6 πθρα απ6 πg πληρoφoρfεg πoυ παρ61ει επιτρθπει ην επιλoγη
τηg κατιiλληληg oτραημκηg με τελικ6

oτ61o

o

μαθηΦg

να

αναπτδξa

επι_

κoινωvιακη δεξι6ητα. Πρωταρ1ικ69 ρ6λog δiνεται

και

ση

σην

περioταor1 επικoινωv(αg

σΙlμικη πριiξη. To ιδιαiτερα διαφωτιoπκδ και απoκαλυππκ6 παριiδειγμα

με τoυg τρ6πoη ιiρvηαηq oη NΕ δεi1νει
μ6γεΘo9 η6 διιioτααr1g ανιiμεoα oη
γλιilooα 6πω9 περιγβφεται ση o1oλικη
γρ(ιμματικη και η λειτoυργiα ηg οτo επiπεδo ηg επικoινωv[αg.
T6λo9 oτo 6o κεφ. εκτiΘενται τα κil-

τo

ρια χαρ(ικηριoτικd

ηg

επικoινωvιακηg

πρooεγμoτ'1g oε μαΘητokεντρικ6 ανπαυταρ1ικ6 πλαiαιo, noυ nρoκρiνa τoν πλρυ_
μλιoμ6, αναπρoτεiνει ση Θεoη τoυ
μoνoλιΘικoιi διδακτικoιi βιβλioυ πρoτιi-

oειg διαπραγματειioιμξ πoυ oηρfζoνται
oε αυθεντικ6 γλωooικ6 υλικ6 πoυ αντλεiται απ6 6}ο τα εtδη Μγoυ _εiναι πρo-

Bιβλιoκριoieζ
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φαηζ η χρησιμoτητα τηξ κιηματoγραφι-

κηq η τηλεoπτικη6 ταιviα6, τoυ video, των

δioκων, τωv κoμικg_, επιδιιilκει την αυτoν6μηoη τoυ μαθητη oη μdΘηoη, τ6λo9,
υπoκαΘιoτd τιg o1oλικ69 αoκηoειg με δραoηριoτητεg μιiΘηoηζ' πoυ η σ. κατηγoριoπoιεi ωg εξηg: α. παρoυσiααr1 περιoτιi-

σεων επικoινωνiαζ, β. σκετξ η ρ6λoι, γ.
παι1νiδια κoινωνικιbν συναναστρoφιilν, δ.
πρ6βα, ε. καταιγισμ69 ιδεδν. Aπ6ρρoια 6λων αυτδν εiναι και o ν6o9 τρ6πo9 αξιo-

λ6γηοη9, πoυ απoτελεi μ6ρo9 ηg διαδικαoiαg μdΘηoηζ και πoυ oδηγεi oτην αυτoαξιoλ6γηoη, τηζ oπoiαg τo απoτθλεoμα
μπoρεi να μετατραπεi oε εoωτερικo κiνητρo για παραπ6ρα μdΘηoη. 86βαια απαραiητεg και αλληΜνδετεg πρoiiπoΘEoειζ για
ην εφαρμoγη ηζ επικoινωvιακηg πρooΦγιoηg εiναι: α. η oμαδoπoiηαr1 των μαθητcilν, δηλ. η διιiταξη των Θρανtων να
εiναι τ6τoια ιi>oτε να επιτρ6πει ην απρ6σκoπη επικoινωviα των μαθητιilν, και β.
η α}λαγη τoυ ρ6λoυ τoυ δι&ioκoντα, δηλ.
o διδιioκων oυνεργιiζεται με τoυ6 μαθητ69
και υπoσηρiζει αg πρooπ6Θειθ9 τoυg
αξιoπoιrirντα6 τιg δυνατ6ητε9 6λων. T6-

λo9,απ6 τo 1984 υπιiρ1ει και μα την Eλfuiδα η δυνατ6τητα διδαoκαλiαg ηg αΥΥ?'.
και ηg Υα}λ. oδμφωνα με την επικoινωvιακη πρoo6γμoη, αφoδ τα αναλυπκιi πρoγριiμματα με η διδακτ6α 6λη θ-

χoυν αντικατασταΘεi απ6 ανoι1τιi και
πρooαρμ6oιμα πρoγρ&μματα με επικoιvωvιακoδg oτ61oυg και με αναπρoσαρμooμ6νoυg τρ6πoυE αξιoλ6γηαηE. To κεφ.
αυτ6 τελειcbνει με 6ναν πiνακα πoυ παρoυoι6ζει σε αντιπαρdΘεoτ1 τα χαρακηρισπ-

κιi τoυ παραδooιακoδ (καλoιi) δαoκιiλoυ
και τoυ oιiγ1ρoνoυ δαoκ0λoυ.

To βιβλio κλεiγει με 6να επiμετρo,
πoυ περιλαμβιiνει διio πειριiματα εφαρμo-

γη6 τηg επικoινωνιακηg
oην Eλλιiδα και ειδικ6τερα

πρoo6γγιoηg
α. τo πειρα-
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ματικ6 πρ6γραμμα ελληνικηg γλcbooαg oε
παιδιd, απ6δημων Eλληνων, και β. τo πρ6γραμμα διδαoκαλiαζ των ξθνων γλωooιbν
oη δημ6oια M6oη Eκπαiδευoη. Στo πρcil-

τo πρ6γραμμα με διιiρκεια

εφαρμoγηg

εν69 μηv6ξ και χιbρo πραγματoπoiηoηt
θεριν69 καταoκηνciloειg τoυ υπoυργεioυ
Πρoνoiαg 6πρεπε να επιλυθor5ν πoικiλα

πρoβληματα: oικoνoμικd, oργανωτικα,

υλικoτε1νικηq υπoδoμη9, 6λλειψη9 διδα-

κτικoυ πρoσωπικoιi αλλd και ιiγνoια τoυ
πρoφiλ των μαΘητrilν κτλ. Η εφαρμoγη

τoυ πρoγριiμματoq απ6δειξε 6τι λ6γω τηg
ετερoγ6νειαξ και μεταβλητ6τηταg των μα-

θητrbν απαιτεfται πρoγραμμα διδαακαλiαg
ειiκαμπτo και επιδε1oμενo πρooαρμoγ6g
κdΘε φoρα πoυ o διδdoκων Θα τo κρiνει
απαραiτητo. Στo δεδτερo πρ6γραμμα, πoυ

βρtoκεται ακ6μη oε εξ6λιξη, εν61εται η
oυγγραφ6αg στo βαΘμ6 πoυ τηg 61ει ανατεΘεi η εκπ6vηοη τoυ νεoυ πρoγριiμματog
για τη διδαoκαλiα τηg γαλλ. oτην Eλλιiδα

με τo θεωρητικ6 πλαioιo τηg επικoινωvιακηg πρooθγγισηg. Παρατiθενται λεπτoμεριilq (βλ. και διιiγραμμα σσ. 136-137) 6λα
τα oτ0δια τηg πoρεiαs τηζ θρευναq, τηg
oπoiαg τα 6ωq τιilρα απoτελ6oματα επιβεβαιrbνoυν τι6 θεωρητικθq υπoθ6oει9 τηg
επικoινωvιακηg π ρooθγγιoηg.
Ι1 Ειoαyοlyi oτη διδακτικη των ζω-

ντανcbν yλcυoocbν απoτελεi ην πριbτη oλoκληρωμενη μελ6τη oτα ελληνικιi πoυ θiγει
τα σημαντικ6τερα Θ6ματα πoυ αφoρoι5ν τη
διδαoκαλiα μιαg ζωντανηq γλcilooαg εiτε
αυτη εiναι η μητρικη εiτε κυρiωg μια ξ6vη.
Πρ6κειται για 6να κεiμενo πoυ Θ6τει πρoβληματα και πρoτιiσειg για oυζηηoτ1 και
με την 6ννoια αυτη δεν μπoρεi να χρησιμoπoιηθεi ωζ <τυφλooo6ρτηζ)). Aκ6μη
εκεiνo πoυ απoτελεi η oτ6ρεη βιioη τoυ
εiναι 6τι oι πρoτιioειg και τα συμπεριioματιi τoυ oτηρiζoνται σε μια oειριi (oυνoλικιi 10) πειριiματα η 6ρευνε9. T6λo9 αξι6παιvεt πρooπιiΘειεg 6γιναν για vα απoδo-

Bιβλιoκριoiεζ
Θεi

η ξ6νη oρoλoγiα ηE διδακτικηg των

γλωooδν. Στo oημε[o αυτ6 θα εi1αμε να
πρoτεfvoυμε μα τoυ€ 6ρoυ9 θnonc6 /
θnonciation ηv απ6δoαι'1 eκφcΙlημα /
εκφcbνηoη αντioτoι1α και 61ι τoη 6ρoυ9
εκφερ6μενo/ εκφoριi, πoυ χρηΦμoπoιo6νται ση μελεη αυη (oo. 98-99). Aκ6μη
για τoν 6ρo simulation αντi μα τo πριiβα
(o. 110) Θα πρoτεiναμε τoν 6ρo απoμiμηαr1 η καλδτεραυπ6κρloη δ6κιμo 6ρo oην
παρ6δoo11

ηg

ε?,ληvικηg.

H αιoιoδoξiα ανιiμεσα σε διδιioκoν-

τεq oυ1νd εtναι μεγdλη κdΘε

φoΦ πoυ εμ-

φαviζεται μια καινoιiρια μ6Θoδo9 πoυ υπ6σχεται πoλλd. H επικoινωνιακη πρoo6γγιoη δμωg φαiνεται να ξε1ωρiζει απ6 6λε9
τιg πρoηγoδμενεg 6μ μ6νo ωt πρoq τιg
γλωooικθ6 δεξιδτητεg πoυ απoκτoιiν oι
μαΘητ69 αλλιi και ωλ πρog την iδια η μαΘητικη υπ6oταoη καθcΙlg και ωg πρoζ τιg
o16oει9 διδfoκoντα-μαθητη. Συμμεριζ6μαστε oε μεγιiλo βαΘμ6 ην αισιoδoξiα
αυΦ, διατηρoδμε 6μωE επιφυλιiξειζ ωg
πρog τη δυνατ6ητα να πληoιιiσει σε μι-

κρ6 1ρoνικ6 διιioημα

o

μ6ooq Nεo6λ-

ληνα6 διδ&oκων _και αυτ6 61ι φυoικ6

/

18t

Reνieννs

ην εικ6να
τoυ oδγ1ρoνoυ (υπερδioκαλου), πoυ πα_

απ6 δικη τoυ υπαιτι6ητα_

ρoυoιιiζεται στιt oo. 116-117. Για ην επt_
τευξη αυτoil τoυ oτ61oυ η πoλιτεiα Θα
πρ6πει επειγ6ντω6 να oργανδoει πoικiλ,α

και εντατικιi επιμoρφωπκd oεμινιiρια oε
6λη την επικριiτεια. 'Αλλωoτε μ6voυν
ακ6μη πoλfui να γ[νoυν κα,ι στoν τoμ6α
τηg αξιoλδγηoηg και τηg αυτoαξoλoησηg.

H πρoκαταρκτικη θρευνα για η δι_
δαoκαλiα τηq γαλλ. oη ME καΘcbg και η

oταδιακη πειραματικη εφαρμoγη των απo_
τελεoμιiτων ττlζ, πoυ ξιναν με την επo_
πτε1α ηg κ. T., ε(ναι γεγoν69. Eυελπι_
οτoιiμε 6τι η κ. T. oιiντoμα Θα μαg παρoυ-

oιdoει αναλυτικ6 τo
ερευηακ6 πρ6γραμμα

oυγκεκριμ6νo
και τα απo_

icαΘδg

τεΜoματα απ6 ην πρ6oφαη ε(ραρμoγη
τoυ σε εΘνικη κλfμακα.

'Αwα Avαoταoιdδη-Συμωlviδτ1
Toμθα6 Γλrrloοoλογiαg
Παvεπιoημιo Θεooαλονiκτlg

