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U. Stephany, Aspekt, Tempus und ModaΙitiit: Zur ΕntwickΙung der VerbaΙgramma-

tik in der neugrieshischen Kindersprache.
Gunter Narr VerΙag Tiibingen 1985, oo.
267 (Language UniversaΙs Series, vol 4).

T6 o6oτημα τoδ ρηματog τfr6 NE (παραγωγη, μoρφoλoγικη ιivιiλυoη, καΘoριαμ69 τfrg λειτoυργiαg τδv θπi μ6ρoυ9
κατηγoριδν) E26ει fiδη ιiπoτελ6oει dντι-

κεiμεvo oυoτηματικfrq διερευvηoεωq,
oτ6 α6νoλ6 τoυ καi ξ πρ66 δριoμ6νεq

δψειg τoυ, μ6oα &π6 διιiφoρα μεθoδoλoyικ6" l θεωρητικιi πρ6τυπαl.
Toδτo εivαι θνδεικτικ6 τfrg oημαoiαg
πo6 E1ει τ6 ρfrμα oτ6 o6νoλo τδν γραμ-

ματικδv κατηγoρι6v, dλλιi καi τδν δυoκoλιδv / πρoβλημιiτωv πo6 παρoυoιιi-

δπoιαδτ]πoτε πρooπιiΘεια ταξινoμηoεωq τδν θπi μ6ρoυ9 δπooυoτημιiτων τoυ.
Στi6 fiδη δπιiρ26oυoεg dναλ6oειg iρ26εται

ζει

r]

νιi πρooτεΘεi lj μελ6τη τηζ U. Stephany,

καθηγητριαζ τηζ γλωoooλoγiαq oτ6 Παvεπιoτημιo τηζ Koλωνiαq, Aspekt, Tempus und Modalit2Ιt: zur Entwicklung der
Verbalgrammatik in der Neugriechischen
Kindersprache, oτην δπoiα θξετιiζεται fl

l.

Mεταξιi τδv μovoγραφιδv πo6 ιivαφ6ρoνται
oτ6 ρηματικ6 oιioτημα τfrq NE oημειιilvω
τiq i:ξfrg: Seiler l952' FΙamp 196t. Koutsoudlc 1962'Warburtοn Ι'P. 1970. Mπαμπινιrb'ηq 1972. Θιi μπoρo6oαμε, θπi πλ6oν, v<i
πρooΘ6ooυμε δ6o dδημootευτε6 διδακτoρικθq διατριβ69: Ρ. Daltas, Τhe inflectional
morphology of the verb in Modern Greek
Koine: a variationist approach. The University of Leeds, Department of Linguistics and
Phonetics |979 καt Α. Ralli, Elθments de
morphologie grecque. Structure du verbe.

τυπoλoγiα καi λειτoυργiα τδv γραμματικδν κατηγoριδν τoδ πoιoδ, τoδ 2gρ6νoυ
καt τffg τρoπικ6τητα9 oτην βαΘμιαtα κατιiκτηoη τoυg dπ6 τ6 παιδi. Φωτfζovται,
ilτoι, dπ6 ξvα dλλo oημεio πρoβληματα
πoδ εi26αv fiδη θπιoημαvθεi κατti τηv θξθ-

ταoη τ6ν dvωτ6ρω κατηγoριδv oτ6 oδoτηματfiq γραμματικiq τig NE (π.26. ο16-

ση χρ6νoυ καi πoιoδ, εiδη πoιoδ καi

πρooδιoριoμ69 τoδ 26αρακτηρισμ6νoυ μ6λoυq), διευρ6νεται δ6 τ6 φιiαμα περιypcιφfrg' ιiλλιi καi καταv6ηoηζ τδν μεταξδ
τoυ6 o16oεων, μ6 ττjν διερε6νηoη τfrg
θξελικτικfrζ τoυt θμφανioεωg (δvτoγθvεoη) καi xρηoεωg oτιi πριilιμα oτιiδια τfrg

γλωoοικ{q κατακττioεωg2.

'H πρooπιiΘεια

θξετιioεωq τoδ τρ6πoυ

πo6 θπιτελεiται τj βαΘμιαiα κατιiκτηoη

θv6g τ6oo πoλ6πλoκoυ oυoτηματo6 δπω6
εΙvαι τ6 ρfrμα τfrq NE i1ει διτττi oημαotα:
(i) ΚαΘαρδq θεωρητικιi, oτ6ν 2gδρo τ{q
ψυ1oγλωoooλoγiαg, θφ6ooν δριoμ6νεq
μεθoδoλογικbq l θεωρητικ69 dρ2g6q o1ε-

τικιi μθ τ6ν τρ6πo πoδ θπιτελεiται {

γλωooικη κατιiκτηoη γραμματικδv δoμdlν (ιivιiπτυξη'oτρατηγικδν' θκ μθρoυg
Ph.D. diss. Universit6 de Montr6al 19g7.

2. Μt' τ6 γεvικrbτερo θ6μα τfig κατακτ{oεωg
τoδ ρηματog'Εxει ιiloxoληΘεi θπioηq rj Δ.
Kατη πρβλ. D. Κatis, The acquisition of
Modern Greek Verb: with special reference
to the imperfective past and perfect classes.
University of Reading, Department of psy_
choΙogy l984, Ph.D. thesis (ιiδημ.). Bλ. δπioηq Kατη l982. l985. Ι985β δπoυ θπι1ειρεiται τj θξ6ταoη θπi μ6ρoυg Θεμιiτων o1ετικ6v
μ6 τ{v κατιiκτηoη τοδ ρηματικoδ oυoτηματo6 τfr6 NE.
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τoi παιδιoi καi δ τρ6πoζ πo6 θνεργoπoιοδvται κατιi την θπικoινωνιακη πριiξη,
ox6oη μεταξιi τfrg oειρδg θμφανioεω6
δν6q τr1πoυ καi τfr6 μoρφoλoγικfrg / oημαoιoλoγικfrg τoυ περιπλoκ6τητα9, δντoγ6νεoη τ6v κατηγoριδν καi γλωooικιi
καΘoλικιi) θλ6γxoνται o' Eνα πεδio πoι1

παρoυoιιiζεται iδιαiτερα πλo6oιo καi
πoλδπλoκo oτig δoμθq καt τig λειτoυργiεζ.

(ii)'Η oημαoiα μιiq τiτoιαq διευρε6-

νησηζ εiναι iδιαiτερα σημαvτικη γιιi την
μελ6τη τoδ iδιoυ τoδ ρηματικoδ oυοτηματo6 τfl6 NE καi γιιi τ(ν dvτιμετιirπιoη
τδν oυγκεκριμθνων πρoβλημιiτων πoδ

ιiπαox6ληoαν κα[ dπαofoλoδv

τo66
θρευvητ6q, μ6 τηv διατ6πωoη πoλλθg φoρθq ιiπoκλινoυoδν dπ6ψεωv.

'H U.S. εiναι fiδη πoλ6 γνωoτη μετα-

ξδ τδv ψυ1oγλωoooλ6γων γιιi τiq oυoτηματικ69 μελ6τεq τηg oτ6ν 2gδρo τfrq

γλωooικfrζ κατακτηoεωq, μ6

θμφαoη

πιiντoτε oτα δεδoμθνα τηq NΕ (Stephany
1973' |975' l981).'Η παρoδoα μελ6τη τηq
εiναι καρπ69 μακρo26ρ6νια9 θρευναg καt
συστηματικfrq αvαλ6oεωq καi θπεξεργαoiαg τδν γλωooικδν δεδoμθγωv π6ντε
παιδιδν (βλ. iδιαιτθρωq oo. 22-25) oτ6.

δπoiα oτηρiζει τιi oυμπεριioματιi τηq,
dλλd κα[ &πoτ6λεoμα θμβαθ$voεωq oτιi
θεωρητικιi πρoβληματα πoιi oυvεπιiγεται

fl μελ6τη τfrq γλωooικfrg κατακτηoεωq o6
oxθoη μ6 την θεωρiα τfrg γλιbooαq.

Στ6γo9 τfrq μελ6τη9 εΙvαι f θξ6ταoη
τfrg θξελικτικfrg κατακτηoεω6 τδν ρηματικδν κατηγoριδν τoδ πoιoδ, τoδ 1ρ6νoυ
καi τflg τρoπικ6τηταq oτην NE (μoρφo-

λoγiα-oημαaiα l λειτoυργiα) oτην (κρισιμη) τ]λικiα μεταξri τoδ τ6λoυ9 τoi 2oυ

καi τoδ 3oυ, μ6 παριiλληλη &ναφooτ6ν
ρ6λo πo6 παiζει oτην γλωooικη
ριi
κατιiκτηoη δ'κιδδικαq' πoδ χρησιμoπoιoδν oi μεγιiλoι δταν dπευθ6voνται oτιi
παιδιιi. M6 την θξ6ταoη αδτη θπιδιιbκεται
θπioηq t'1 θπιoημανoη καt διερειiνηoη
δριoμ6vων βαoικδν θεωρητικδν Θεμιiτων δπω6, π.χ., η γεvικrilτερη καταv6ηoη
Eτoυq

τfrg δvτoγ6νεoηg τδν κατηγoριδν αδτδν
fi ιiκ6μη f1 oυμβoλη πoδ θιi εixε { διερειivηση τfrq δντoγ6νεoηq τoυq oτ6 πρ6βλη-

μα τoδ καθoριoμoδ τδν γλωooικδν καθoλικδν.
Τ6 βιβλio περιλαμβιivει 9 κεφtiλαια
(οo. l-230), παραρτηματα (καταγραφη
απoλυτων συχνoτητων των ρηματικωv τυπωv oτig τρεtq κατηγoρiεg, πoιoδ,1ρ6νoυ

κα[ τρoπικ6τητα6 κατιi γλωooικ6 oτdδιo), πivακεq καi τ6λo6 dναλυτικη βιβλιoγραφiα.
Στo Kεφιiλαιo

l (oο. l-2l,

Θεωρητι-

κ66 πρooαvατoλιoμξ), τ6 δπoto dπoτελεT τ6 θεωρητικ6 πλαioιo τfrq μελ6τηq,
γiνεται dναφoριi κατιi τρ6πo oυνoπτικ6,
dλλd iδιαiτερα oυνΘετικ6 οτιi κυριtbτερα
θεωρητικti θ6ματα πoιi dντιμετιbπιoε καt
dντιμετωπiζει τ] ψυxoγλωoooλoγiα ο6
ox6oη μ6 τ6 γενικιilτερo Θ6μα τfrq κατιiκτησηζ τfrg μητρικfrq γλιΙlooαζ, τηg χρη-

σηζ τηg κατιi τηv θπικoιvωνiα καi τδν

παραγ6ντων πo6 τηv πρooδιoρiζoυν. Mεταξ6 τδv θεμιiτων πo6 oυζητιoδvται oη-

μειιbvω τd δξfrq: πδg θπιτυγxιiνεται καi
πδq περιγριiφεται f γλωooικη κατιiκτηoη oτιi διιiφoρα πρ6τυπα ιiναλ6oεωg καi
πιΙlq καθoρtζεται fl o266oη τηζ μθ τηv καθ6λoυ γνωoτικη (cognitive) θξ6λιξη τoδ ιivθριilπoυ' πoι69 εivαι δ ρ6λo9 τδν'oτρα-

τηγικδν' καταν6ηoηg καi παραγωγfrq
τδν διαφ6ρωv δoμδν oτην γλωooικη

πραγμtiτωoη' πoι69 δ ρ6λoq τfrg μiμηoηq
f1 δπoiα E1ει.ffδη &πoτελ6oει dντικεiμεvo
διαπραγματε6oεω9 τi τfrq δπεργεν[κευσηζ
καi πoιι1, τ6λo9, Θti πρθπει νιi Θεωρηooυμε
δτι εΙvαι { oυμβoλη τoδ μηxανιoμoΟ κα-

τακτηoεωζ τηζ γλιbooαq (LAD) oτην
γλωooικη κατιiκτηoη, i1ννoια τηv δπoiα
E2gει εioαγιiγει δ Chomsky (1965' 1975)
oτην γλωooικη θεωρiα f1 iδιαiτερη ση-

μαoiα τfr6 δπoiαg δμωq ιiμφιoβητεiται oημερα 6"π6 ψυxoλ6γoυq καt κoινωνιo-

γλωoooλ6γoυζ.

'H U.S. μ6 ιiξιoΘαιiμαoτη μεθoδικ6τητα καi μ6 παριiλληλη κριτικη ιiξιoλ6γηση τδν διαφ6ρων θ6oεων δπωq θκφριi-
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ζoνται oτiq f|δη διατυπωΘεioεq Θεωρiεq,
dλλd καi μ6 πληρη βιβλιoγραφικη θνημερ6τητα dναφ6ρεται oτιi διdφoρα Θθματα, τoπoθετεiται κριτικιi bvαvτι τδv dπoκλινoυoδν ιiπ6ψεων πρoβληματiζoνταq
τ6ν ιiναγνιΙlστη σχετικ d' ψ€ τiqθπικρατoioεq τιioειg, γιa' ν6 τ6v δδηγηoει, τελικti,
oτ6 θεωρητικ6 πρ6τυπo τ6 δπoio θιi
χρησιμoπoιtloει t'1 iδια δg βιioη ιiναλ6-

ιiξιoλoγηoει τιi oυμπεριioματιi τηg δ6ν θιi
fiΘελα νιi πρooΘ6oω τiπoτε. 'Eξιiλλoυ t'1
ιiνιiλυoη τδν oυμπεραoμtiτωv τηq δικαι-

Πρ6κειται γιd τηv γλωooικη θεωρiα

(Chomsky 1965' |975) καi τ6ν τρ6πo πoδ
ιiξιoλoγηθηκαv dπ6 δ ριoμθνoυq ψυ1oλ6-

oεω6 καt περιγραφfrq τδv δεδoμ6νων τηg.

τ]

δπoiαl Θεμελιιbθηκε μ6 τiq θργαoiεq τfrq
θρευνητικfrq δμιiδαζ τηζ Κoλωviαg μ6

θπικεφαλfrq τ6ν καθηγηττi Η.-J. Seiler καi

f δπoiα ιiπoβλ6πει oτην διερε6vηoη τδv
γλωooικδv καθoλικδv καt τfrg τυπoλoγiαg τoυg. Σ6μφωvα μ6 τ6 Θεωρητικ6 αδτ6
πρ6τυπo t'1 γλδooα dντιμετωπiζεται (o. 5)
<nicht statisch als ein System von

EntitiΙten und deren Relationen,
sondern dynamisch als ein System
von SprachhandlungspliΙnen (Seiler

'H

1983: 10)>.

1ρηoιμoπoiηoη δν6q παρ6μoιoυ

πρoτ6πoυ ε1ναι iδιαiτερα Θετικη, κατιi
την U.S., δ1ι μ6νoν κατιi ττjν θξθταoη τδν
διαφ6ρων δoμ6v oτ6 α6oτημα τηζ γραμματικfrg τfr6 γλιbooαg, ιiλλιi καi κατti τηv
θξ6ταoη τoδ τρ6πoυ μ6 τ6ν δπoioν θπιτε-

λεiται

r]

γλωooικη κατιiκτηoη. Κατ' αδ-

την (o. 5)

<Wenn sprachliche Strukturen das
Εndresultat von Prozessen sind, so
kann deren Erwerb nur im aktiven
Umgang des Kindes mit Sprache

vor sich gehen' Αuf diese

Weise

ιvird die Auffassung des Spracher'werbs als eines Prozesses, an dem
das Κind aktiv beteiligt ist, die sich
in der heutigen Spracherwerbsforschung allgemein durchgesetzt hat
(s. u. Κap. 1.3), auch aus sprachthe-

oretischer Sicht gesti.itzt>.
Σ26ετικιi μ6 τηv θπιλoγη τoδ θεωρητικoi πρoτιiπoυ oτ6 δπoio oτηρiζει την

ιiνιiλυoη τδν δεδoμ6νων τηg καi oδμφω&.ρaΕ'q τo0 δπoioυ θπι1ειρεT νιi

να μ6 τic'

ιbνει την θπιλoγη τηg. Θεωρδ, θv τo6τoιq,

dπαραiτητo νιi oημειιboω τιi

Ξ;ξflq

σχετι-

κιi μθ την Θεωρiα τηζ γραμματικfrq τoδ
Chomsky τδν τελευταiων, κυρiωq 1ρ6-

νωv, καi την o1θoη τηt μ6 την γλωοoικη
κατιiκτηoη, μθ dφoρμη τiq δικ69 τηq ιiνα-

φoρθζ o6 παλαι6τερε9 θργαoiεq τoυ

γoυq κα[ ψυ1oγλωoooλ6γoυ9. Kαi τoδτo

δι6τι πoλλ69 dπ6 τig θπιφυλdξει6

τoυq

o1ετικιi μ6 τηv θπιiρκεια τoδ πρoτιiπoυ
αδτoδ (oτiq παλαι6τερεq τoυ φιioειg)

oτ6ν 2gιbρo tfrq ψυ26oγλωoooλoγiαq φαivεται vιi oυμμερiζεται καi f iδια.
Xωρig νιi dvαφερθδ oτig dπoκλivoυoεg πoλλ6q φoρ66 dπ6ψειq τδv ψυ1oγλωoooλ6γων σχετικιi μ6 την γλωooικη
κατιiκτηoη καi τoιig παριiγoντεζ πo6 τηv
ρυΘμiζoυv καi περιoρiζoνταq την dναφoριi μoυ oτ6 πρ6τυπo τoδ Chomsky σημειιbvω τιi i,ξηg.
Kατ' ιiρ1gην τ6 πp6τυπo τfrq καΘoλικηζ γραμματικfrq (UG) τ6 δπoio εioηγεiται δ Chomsky (1981' 1982), μ6 τιi γενικευμ6να καi dφηρημ6να oυoτηματα ιiρ1δν τoυ, δ6v 6ρ26εται o$oιαoτικιi o6 o6γκρoυση μ6 τ6ν τρ6πo πoδ dντιμετωπtζεται f διαδικαotα τfrq γλωoοικfrq κατακτηαεωq ιiπ6 τoιiq ψυ26oγλωoooλ6γoυq. 'Η
καΘoλικη γραμματικη r] δπoiα dπoτελεi
την βιoλoγικιi καθoριoμ6νη γλωooικτi
iκαv6τητα τoδ dνθριilπoυ (1981:8) εΙvαι
μ6ν κατ' αδτ6ν πρoδπ6Θεoη γιd τηv περαιτ6ρω γλωooικη κατιiκτηoη καi conditio sine qua non, χωριζ δμωζ αδτ6 νιi oη-

μαiνει δτι lj γλωooικη κατιiκτηoη καi
πι6 oυγκεκριμ6να t'1 πραγμιiτωση τηζ
θπικoιvωνιgκfrζ διαδικαoiαζ πραγματo-

πoιεΤται μ6νo μ6 αδτηv. 'Aντιθθτωg, θπι-

oημαiνεται καi dπ6 τ6ν iδιoν η oημαoiα
τfrg παριiλληληq θπiδραoηq τδν πιioηq
φιioεωg γλωooικδν καi θξωγλωooικδν
παραγ6vτων δ ρ6λoq τδν δπoiων εivαι

236

Βιβλιoκριotεq / Reviews

dπo'φαoιoτικ6ζ γιιi τ(ν πραγματoπoiηoη
γλωooικfl g. θπικoινωviαq.
Θιi ffθελα, bπtπ}νi'oν,νιi πρooΘ6oω δτι
ιiπ6 Eρευνεg τδν τελευταiων θτδν δπιiρ2goυv oδoιαoτικ6q θνδεiξειg δτι τ6 πρoτfr q

τειv6μενo Θεωρητικ6 πρ6τυπo Government and Binding καi oi βαoικ69 Θεωρητικ69 &ρxΕqπo6 ιiπoρρ6oυv &π6 αδτ6 dv-

ταπoκρiνovται oτ6v τp6πo πo6 πραγ-

ματoπoιεTται n γλωooικη κατιiκτηoη
(White 1982' Euthymiu 1986)3.
'H εioαγωγη κλεivει μθ τ6v καΘoριoμ6 τ6ν oτ62gων τfrg μελ6τηq καi μ6 την
oυvoπτικτi παριiθεoη τδν Θεμtiτων πoli
πραγματεδεται.

T6 Kεφιiλαιo 2 (oo.22-3l' MεΘoδoλoγικ69 παρατηρηo'ειg) dπoτελεi τ6 'τε1vικ6' μ6ρoζ τfrg μελθτηg καi dναφ6ρεται
γεvικιi oτιi δεδoμ6να τηg (πρo6λευoη-με-

Θoδoλoγiα &ναλr5oεωq) καi κυρiωq oτιi
συγκεκριμ6να πρoβληματα πo6 dντιμετιbπιoε κατιi την θπεξεργαoiα τoυq (καθαρδg τε2gνικιi-oδoιαoτικιi).

Mεταξ6 τδν dvαφερoμ6vων πρoβλημιiτωv θπιoημαiνει, καi πoλ6 6ρθιi, τηv ιivεπιiρκεια τoδ κριτηρioυ MUL (mean

length of utterance 'μθooq δρog θκτιlοεωq
τoδ θκφωνηματog') δg <δεiκτoυ τoδ βα-

παιδιoiυ, oθ μιιi γλδooα μ6 πλo6oιo μoρφoλoγικ6 o6oτημα. T6 κεφιiλαιo αδτ6 E26ει,
κατιi την θκτiμηoη μoυ, iδιαiτερη σημαoiα δι6τι ιiπoτελεi τηv πριbτη συστηματικη πρooπιiθεια καθoριoμoδ τδν iδιαιτ6ρων πρoβλημιiτων πoδ ιiντιμετωπiζει δ
θρευνητη6 δταν ιiναλ6ει γλωooικιi δεδoΘμoδ τfrq γραμματικfrq θξελiξεωq τoδ

μθνα τδν πριbτων φιioεων τfrg

γλωooικ{g

κατακτηoεωg μιig γλιilooα6 δπωg η NE,
μπoρεΤ δθ νιi ιiπoτελθoει την βdοη γιti

3. Τ6 πρ6τυπo αδτ6 E1ει θπioηg θφαρμooτε1
μ6 θπιτυ1giα κατιi ττjv dvιiλυoη δεδoμ6νων
ιiφαoiαg. Bλ. θνδεικτικιi Y. Grodzinsky,
<Neurological Constraints on Linguistic
Theories>, Glow Newsletter 14, 1985, 4l-53
(dνακoivωοη oτ6 Συvθδριo GLoιv Collo-

περαιτ6ρω διερε6νηoη d,λλων γραμματι-

κδv κατηγoριδν.
T6 Kεφιiλαιo 3 (oo.32-66) ιivαφ6ρε-

ται oτην περιγραφη τoδ oυoτηματoq τδv

βαoικδv γραμματικδv κατηγoριδv

τoδ

ρηματoq oτην NE, πρdγμα τ6 δπoTo ΘεωρεTται ιiπoλ6τωq &παραiτητo γιιi την κα-

λ6τερη καταν6ηoη τiζ θξελiξεωE τδv
κατηγoριδν αιjτδv oτην παιδικη γλδooα. Σημεio ιiναφoρiζ τηζ ιiπoτελoδv oi
σημασιoσυvτακτικθg dvαλδoει6 τδν περιoτιioεωv (Situationen), μ6 τtq dπoκλiνoυσεζ dπ6ψειg γι1i τηv κατηγoριoπoiη-

oη τoυg (Lyons 1977' Mourelatos

1978).

Ξεκινιirvταq &'π6 διμερεiq dvτιθ6oειq τδv
τιiπων τδv περιoτιioεωv (Situationstypen)
δπωq δυναμικ69 / καταoταoιακ69 (dynamisch,/statisch), τελικθg / ιi-τελικθg (telisch ,/ atelisch) καi διαρκεig / oτιγμιαiεq
(durativ ,/ punktuell) καταληγει oτην διαφoρoπoiηoη τδv θξfrq τ6πων (o. 33): διαδικαoiα (Prozess' schreien, schwimmen),
θξ6λιξη (Entwicklung'' ein Buch schreiben, gesund werden), oυμβιiν (Ereignis'
faΙΙen, finden) καi κατιioταση (Zustand'
wissen, Ιieben).' AκoλoυΘεi δ καΘoριoμ6q
τδv παραγ6vτων πoιi ρυθμiζoυν, κατ' αδτηv, τ6v τρ6πo Θεωρτ]oεωq τδv περιoτιiσεωv καi τδv dντιΘ6oεωv τiq δπoiεq εioηγεTται, μ6 παριiλληλη oυνoπτικt! dvαφoριi oτιi πρoβληματα πo6 oυvεπιiγεται δ
καθoριoμ69 τoδ καΘεv66. M6oα o' αδτ6
τ6 πλαloιo καΘoρtζεται t] λειτoυργiα τδν
βαoικδv γραμματικdlv κατηγoριδv πoιi
τηv ιiπαo1oλoδν oτ6 o6oτημα τfrq NE
καθc[lq καi τfrg o16oη9 καi ιiλληλεπtδραoηg πoιi παρoυoιιiζoυν: πoι6v θvεργεiαq
(πoι6ν καi 1ρ6voζ, χαρακτηριoμ6vo / μη

χαρακτηριoμθνo μ6λoq πoιoδ),'θγγεν69'
πoι6νa ('θγγεν6q' καi γραμματικoπoιημ6-

quium on Parametric Typology, UFSAL,
Brussel,

April

l5-17).

4. lνΙt τ6v δρo 'θγγεvθq' πoι6v ιiπoδiδω τ6

γερμ. Αktionsart τ6 δπo[o δηλιbvει dκριβδq
τηv'λεξικοπoιημθvη κατηγoρiα τoδ πoιoδ,
δπω6 δυvαμικ6 /oτατικ6, τελικ6 / d-τελικ6'
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νo πoι6ν, κατηγoρiεg 'θγγεvoδg' πoιoδ, ττiν 16ρηoιμoπoiηoη σημασιoσυντακτι&λληλεπiδραση μεταξδ 'θγγεvoO6' καi κδν κριτηρiωv ιiπ6 τrjv NΕ.
γραμματικoπoιημ6voυ πoιoδ κατιi την (ii) l] ιivαφoριi oτig θγκλioειg καt εiδικ6Θειilρηoη τδv περιoτιioεωv), 1ρ6vog (μ6 τερα oτην δπoτακτικτi τig NΕ εivαι περιiδιαiτερη &vαφoριi oτoιig 2gρ6voυg τfrg oριoμθvη. Σημειωτ6oν δτι τ6 δλo Θ6μα
NE καi την λειτoυργiα τoυζ: θνεoτιbg, i2gει τ626ει συστηματικ{6 διαπραγματε6παρατατικ69, ιi6ριoτog, παρακεiμεvog, oεωg καi πρoβληματιoμoδ τιi τελευταiα
μ6λλωv) καi τρoπικ6τητα.
1ρ6vια6.
Δ6ν εivαι δυvατ6v vιi ιiναφερΘεi καΣτ6 Κεφιiλαιo 4 (oo. 67-l l l) γiνεται
vεi6 διεξoδικιi oτιi θπi μθρoυg Θ6ματα πoιi
μιιi oυoτηματικη θξ6ταoη τδν ρηματιΘiγoνται oτ6 κεφιiλαιo αδτ6 καi τti δπoTα
κδv τιiπωv πoιi ιiπαvτoδν oτliv γλδooα
6xoυv τiδη ιiπαo1oληoει τηv Eρευνα ιiπ6
τoδ παιδιoδ. "Eπειτα dπ6 ιivαφoριi oτtiv
καθαριi θεωρητικfrq oκoπιig (διαφoρoμoρφoλoγικη παραγωγrj τδν ρηματικδv
πoiηoη τδν περιoτιioεωv καi τi o26ετικτi
τ6πωv ττ]g NE (καΘoριoμ6q κλιτικδν τιiπρoβληματικη Lyons1977' Mourelatos
ξεων, διατιiπωoη μoρφoφωνoλoγικδv
1978'Vend|er |967 δ ρ6λoq τo0'θγγεvoδg'
καv6νων) θξετιiζεται n διαπιoτωθεioα
πoιoδ oτηv θπιλoγη τoδ γραμματικoπoιβαoικη ιivτfΘεoη τoδ ρηματικoδ oυoτηημ6voυ πoιoδ) δoo καi μ6oα &π6 την ιiνιiματot τfig NE: Θ6μα θνεoτιΙlτα/θ6μα ιioλυoη τoi ρηματικoδ oυoτηματoζ τηg
ρ[oτoυ oτηv βαΘμια[α κατιiκτηoη τoυg
NΕ5. 'O oτ626oq τfrg U.S. oτ6 κεφιiλαιo
(oτιiδια Ι-ΙΙΙ). 'H θξ6ταoη γivεται κατιi
αδτ6 εivαι νιi διiloει τ6 γεvικ6 πλαioιo
αυζυγiα (dξ6τovα-περιoπcδμενα), καi πι6
oτ6 δπoio Θιi θvτιiξει τιi δεδoμ6να τfrq
oυγκεκριμθνα κατιi κλιτικη τιiξη, ψt
παιδικfrg γλιilooαg καi δ2gι vti πρoβεi o6
dπιbτερo oτ6xo τ6v καθoριομ6 τδν oυσυστηματικη διαπραγμιiτευoη τδν θπi μ6oτηματικδv δπoκαταoτ{ioεων, ιiλλιi καi
τδv βαoικδv ιivτιΘ6oεων πo6 θπικρατoδν
ρoυq πρoβλημιiτωv πo6 oυνεπιiγεται tj
}ξ6ταor| τδv γραμματικδv κατηγoριδν
κατιi περiπτωση.'Απ6 τηv θξθταoη δια-

τoδ ρηματog, πρiγμα πoιi Θιi τηv δδηγoδ-

oε πoλιi μακριιi. Σημειιilνω, θν τoιiτoιg,

δ6o περιπτιiloει6 oτig δπoiεq θιi μπoρoδoε
κιiπωg νιi E26ει θπεκταΘεT, λ6γω τdlv iδιαι-

τ6ρων πρoβλημιiτων πoδ παρoυoιιiζει τ6
Θθμα,

dλλd καi τδν &πoκλιvoυoδV ιiπ6-

Ψεωv πoδ θ2goυv διατυπωΘεi:

(i) f πρoτειν6μεvη διαφoρoπoiηoη τδν
περιoτιioεωv (o. 33) καi oi διμερεTg dvτιΘ6oει9 δ6ν τεκμηριιirvovται θπαρκδg μ6

(o. a4)

κλπ.'o

δρog dvαφ6ρεται oτιi σημα-

oιoλoγικιi 1αρακτηριστικιi τoδ ρηματoq τιi

δπoiα καt ρυθμiζoυv τ6ν τρ6πo θεωρηoεωq

τfrg ρηματικfrq θvθργειαq. T6v δρo Αspekt δ

δπoiog δπ6 τ{ν oτεvτ] ivvoια δηλιilvει τηv
γραμματικη ιivτiΘεοη τ6λειoυ / ιiτελoδ6 (o.
38) ιiπoδtδω μθ τ6v καΘιερωμθvo δρo'πoι6v
θνεργεtαg'{ δταv ιiπαιτεTται σαφηζ dvτιδιαoτoλη πρ69τ6 'θγγενξ'πoι6ν μ6 τ6v δρo

πιoτιΙlvεται δτι lj διαφoρoπoiηoη τδν δδo
ρηματικδv θεμιiτων { 6πoiα 2gαρακτηρiζει τ6 α6ατημα τfrg NE ιiπαντσ oθ μεγιiλo

πooooτ6 (μθ κλιμιiκωση κατιi oυζυγiα

καi κατιi κλιτικ69 τιiξειg) τiδη oτιi πριilιμα
oτιiδια τfi6 γλωooικfrg κατακτηoεωg, πρσγμα τ6 δπoio dfτoδεικvδει δτι καt oi δδo
μoρφθζ τoδ πoιoδ θνεργεiαg (τ6λειo-Θ6μα

ιioρioτoυ

l

&τεΧt6 - θ6μα.θvεoτιilτα) δια_

φoρoπoιoδvται μoρφoλoγικιi flδη oτιi

'γραμματικoπoιημ6vο' πoι6ν.
5. Bλ. θνδεικτικιiYu l983: 47-60. Xotδiq Ι9δo:
l |--57, Antonopoulοu l987: 82_l ι6 καi iδι,αιτ6ρωq 97-lo2 (<Aspect, Staιes - procΘSses
-events, and Modern Greek motiοn verbs>).

6. Rελoriδηξ

Φιλιππιiκη-Warbμrton

l5l-l68' Warburton-Φιλιππιiκη

δηq t985.

1984:

__ Bελοιi-
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πρδτα oτdδια τfrg γλωooικfrq κατακτriσεωζ.

Στην oυv61εια θξετdζεται f τυπoλoγiα τδv xρ6νων καi θγκλtoεων πoδ dπαντoδv oτιi δεδoμθνα τηζ, μ6 ιiναφoριi πιiντoτε oτηv ιiντioτoι16η τυπoλoγiα τotl oυoτηματoq τηξ γραμματικfrg τfrq γλιilooαq.

'Eξετιiζoνται κατti oειριi: θνεoτιbταq, oi

τ6πoι τoδ παρελΘ6vτoq (ιi6ριατog' παρατατικ6q καt παρακεiμενoq) καθιΙlg καi oi

θγκλioειg (δπoτακτικη καi πρooτακτι-

i δθ διευρε6vηση dπoβλθπει oτ6ν
καΘoριoμ6 τoδ τρ6πoυ σχηματισμoi τδν
διαφ6ρων ρηματικδv τ6πωv, μ6 παριiλ-

κη)'

ληλη θπιoημανoη τδν βαoικdlv dπoκλi-

σεων oθ o2g6oη μ6 την τυπoλoγiα τoδ oυ-

oτηματog τηζ γραμματικfrq τδν θνηλiκων: κλιτικιi d1αρακτηριoτoι τriπoι (π.2g.
k6si: 'na kaΘiso', a fiyi esi =na fiγis esi
κλπ.), θoφαλμθvoι σχηματισμoi δq πρ6q
τηv xρηoη τoδ θεματικoi φωνηεντoq(vr{ske dvτi vriski, P6ft a = 'p6fti', son[s Θ :
'na psoniso') καi δg πρ69 τηv 1ρηoη τδν
πρoοιilπων (kratιii eg6, pr6po na to vιiΙo).
Mεταξδ τδν συμπερασμιiτων oτιi
δπoiα καταληγει oημειιbvω τιi δξ{q τιi
δπoiα παρoυoιιiζoυν iδιαiτερo θvδιαφ6ρoν, κατιi τηv θκτiμηoη μoυ, δ1ι μ6νoν
γιιi τηv NE, dλλd καi γιιi την διαδικαoiα
τfrg γλωooικfrg κατακττjoεωq γενικιilτερα.

Κατ' dρ26ην oi γραμματικoi τ6πoι θμφαviζovται o6 μεγιiλo βαΘμ6 μoρφoλoγικιi 2gαρακτηριoμ6voι fiδη dπ6 τιi πριbιμα
oτιiδια τfrg γλωοoικfrg κατακττioεωg, θv
dντιΘθoει μ6 τιi δεδoμ6να τfrg Eρευναq dπ6

dναλιloειg τig 'Aγγλικfrg. -Eται, oτηv

NE, oi d1αρακτηριστoι μoρφρλoγικιi τ6πoι &πoτελoiv μ6λιq τ6 3,8Ψo oτ6 oτιiδιo
Ι, δπo1ωρoδν δθ βαΘμιαTα μbχρι τ6 oτιiδιo ΙΙΙ.'H πριilιμη κατιiκτηoη τoδ oυoτηματoζ τδν καταληξεων oυo21ετiζεται κα_
τιi την U.S., καi πoλ6 δρΘιi ' pb τ6 εΙδog
τfrq διερευνιΙlμεvη6 γλιbooαg (κλιτη, μ6
πλo6oιo μoρφoλoγικ6 o6oτημα).
Mιιi δε6τερη διαπiοτωoη πoδ πρoκ6πτει &"π6 την διεξoδικτd ιivιiλυoη τδν δε-

/
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δoμ6νων τηq ε{ναι f1 διαφoρoπoiηoη μεταξδ δριoτικfrg (θνεoτδτoq καi τδν διαφ6ρων τ6πων τoδ παρελΘ6vτoq) καi δπoτακτικfrq δq πρ6q τ6v o26ηματιoμ6 καi την
χρliση τδν πρooιirπων καt dριΘμδν.

-Eτoι, θνδ oτηv δριoτικη θπικρατεi

τ6

τρiτo πρ6oωπo δνικoδ Ξναντι τoδ πριbτoυ, oτην δπoτακτικι! αυμβαiνει ιiκριβδg
τ6 dvτtΘετo.'Eπi πλθov, τ6 πρδτo πρ6-

σωπo πληΘυvτικoδ oτην δπoτακτικη εΙναι πoλι5 io1υρ6τερo &π6 δ,τι oτην δριoτικη.' H διαφoρoπoiηoη αδτη oυo26ετtζεται, ιiπoλ6τωg δικαιoλoγημθvα, μθ την
λειτoυργiα τδν πρoτιiσεων κατιi Eγκλιoη
(dπoφαντικη / θρωτηματικli oτriv δριoτι-

κη,

πρoτρεπτικηl παpαaωρητικη oτην

δπoτακτικη).

Στ62goqτoδ Κεφαλαioυ 5 (oo. l 12-128)
εΙναι fl πoooτικη διερε6νηoη τηg χρησεωq τδv ρηματικdlv τ6πων πoιi θπιoημιiv-

Θηκαv &π6 την πρoηγηθεToα dνιiλυoη
oτιi τρiα oτιiδια τfrq γλωooικfrq κατακτησεωζ. 'Aπ6 τηv διερε6νηση αδτη θπιoημαiνεται δτι oδoιαoτικ6 ρ6λo oττ]v κατιiκτηση τdlv καταλriξεωv τoδ πoιoδ, τoδ
1ρ6νoυ καi τfrg τρoπικ6τηταq παiζει τ6
'θγγεν6q' πoι6v (Aktionsart). 'H διαπiστωση αδτη πρoκιiπτει ιiπ6 τ6ν συσχετιoμ6 τδν διαφ6ρων 1ρoνικδν Θεμιiτων
(δριoτικfrg oτo69 διαφ6ρoυ9 2gρ6voυg,
δπoτακτικfrg καi πρoστακτικ{g) μθ τig
τρεΤg βαoικ69 oημαoιoλoγικfq κατηγoρiε6 τδν ρημιiτων (τελικιi, d-τελικιi, καταστασιακιi) πo6 καΘoρioτηκαν fiδη oτ6

Κεφιiλαιo 1.
T6 κυριιilτερo oυμπ6ρασμα τ6 δπoio
πρoκ6πτει dπ6 ττjv dvωτ6ρω θξ6ταoη καi
πι6 oυγκεκριμ6να dπ6 τ6ν oυo21ετιoμ6
μεταξιi κατακττioεωq τfrg γραμματικfrq

κατηγoριαq (1ρ6νoυ, πoιoδ, τρoπικ6τηταg) καi τoi 'θγγενoδq' πoιoδ εlναι δτι
oτιi πριbιμα oτιiδια δπιiρ1ει oδoιαoτικη
θξιiρτηoη μεταξ6 dτελoδg καt καταoταoιακoδ/ιi-τελικoδ ρτ!ματo6 dφ' δν69, καi
dφ' lτ6ρoυ μεταξ6 τελεioυ πoιoδ καi τελικδν ρημιiτων. Toδτo oημαiνει δτι τ6

γραμματικoπoιημθνo πoι6v (μoρφoλo-
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γoπoιημ6vη &ντiΘεoη τελεioυ-dτελoδ6)
θξαρτiται oτενιi oττriv φιioη αδτη dπ6 τ6
'θγγεν66'πoι6ν πo6 δηλtbνει τ6 ρηματικ6

Θθμα, δ δ6 oυo2gετιoμ69 εΙvαι io26υρ6τατo6 oτιi καταστασιακιi ρηματα. "Eνα δε6τερo σημεio πo6 πρoκ6πτει &π6 την Eρευ-

νιi τη6 καi την &ξιoλ6γηoη τδν συμπε-

ραoμιiτων τηg εΙναι δτι δ dvωτθρω oυo2gετιoμ69 μειιbvεται βαΘμιαTα μθ την
περαιτ6ρω γραμματικoπoiηoη τoδ πbιoδ,

διαδικαoiα δμωζ περιoριoμ6νη

δπω6

φαiνεται ιiπ6 τ6ν περιoρισμ6νo dριΘμ6

τδν δεδoμ6νωv τηg.'Ωq πρ69 τηv μoρφoλoγικη διαφoρoπoiηoη τδν 26ρ6νων (παρατατικoδ - doρioτoυ) τιi δεδoμ6να τηq
μαρτυρoδν δτι dπαντd {δη dπ6 τ6 oτιiδιo
ΙΙ, dλλd o6 περιoριoμ6νo dριΘμ6 παραδειγμιiτωv.
T6 iδιαiτερo θνδιαφ6ρoν τ6 δπoio παρoυoιιiζει, κατιi τηv θκτtμηoη μoυ, τ6
Κεφιiλαιo αδτ6 3γκειται oτηv θπιoημαvoη τoδ συσχετισμoδ μεταξδ γραμματικoπoιημθvoυ καi'θγγενoig' πoιoδ κατιi την

κατιiκτηoη καi χρliση τδv γραβματικδv
τ6πων oτην γλδooα τoδ παιδιoδ. 'O oυo1gετιoμ6q αδτ66 δ δπoiog i1ει fiδη θπιoημανΘεi καi Θεωρητικιi, dλλιi καi o6
συγκεκριμθνε6 dναλδoειg τoδ ρηματικoδ
oυoτηματoζ τηζ NE dπoκτσ μ6 την dνιiλυoη τfrg U.S. iδιαiτερη oημαoiα δ26ι μ6νoν δι6τι τεκμηριιilvεται συστηματικιbτατα καi dδιαμφιoβτjτητα μθoα d,π6 τιi
δεδoμθνα τfl6 γλωooικfrg κατακτηoεωg,
&λλd θπt πλ6oν δι6τι δ oυo1gετιoμ69 αδκαΘoρiζεται πλ6oν δντoγενετικιi, πρi:
γμα τ6 δπoio δικαιoλoγεi την καΘoλικ6τ69

τητιi τoυ.

Tιi Kεφιiλαια 6 (oo.

129-153)

καi

7

(οo. l54-l80) εΙναι &φιερωμθνα oτην θξ6ταοη τfrq λειτoυργiαζ τδν ρηματικδv τ0πων oτig διιiφoρεg θγκλioει6 δπoυ &παντoiν oτιi δεδoμ6να τfrg παιδικfr6 γλrbooα6

πo6 διερευνδvται.'Eξετιiζεται, κατ' dρ1{v -Kεφιiλαιo.6- li χρηση τδν ρηματικδν τ6πωv oττiν δριoτικη. -Eπειτα &π6
μιιi o6ντoμη dναφoριi oτ{ν δντoγθνεoη
τfrq Eννoιαq τoδ 2gρ6νoυ oτ6 παιδi, θπι-
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16ειρεiται { θξ6ταoη τδν διαφ6ρων τ6πωv
δg πρ6q τ{ν 1ρηoη / λειτoυργtα ττiν

δπoiα θπιτελoδν. 'Eξετιiζoνται κατιi oειριi δ θvεoτιilταg oτig διιiφoρεg 2gρηoειg
τoυ (δηλωση περιστιioεωv μιdq δριoμ6νηq διαρκεiαg μ6 ρηματα d_τελικιi, περι_
γραφη εiκ6νων, θκφωνηματα δηλωτικιi
δεovτoλoγικδv διαπιoτιboεωv πo6 κατιi
καν6να Eκφ6ρovται o6 3o πληΘυvτ., περι-

oτιioει6 καταστασιακ69, δηλωτικ6q τoδ
&μ6ooυ μθλλovτog κλπ.) καi oττ]ν oυν626εια oi 2gρ6voι τoδ παρελθ6ντo9. 'o d6ριστoζ (o6 θκφωντjματα μ6 ρηματα τελικιi
δπωg pdo, p6fto, p6rno { μ6 dπoτελεoμα-

τικη 1gρηoη), δ παρακεiμεvog (πoλ6 περιoριoμ6vog oττ{ν 26ρηση τoυ' θφ6ooν f1
dπoτελεoματικη oημαoiα ττiν δπoiα θκφριiζει δηλιbvεται oτιi δεδoμ6να τηζ μθ
τ6v d6ριoτo) καi δ παρατατικ69 (oθ περιoριoμ6vo dριΘμ6 δεδoμ6νων dκ6μη καt
oτ6 oτιiδιo ΙΙΙ' χρησιμoπoιεTται κυρiωg
o6 &φηγηματικ69 περιoτιioειq fi κατιi ττiν
δμιλiα). Γεvικιi δ dπooπαοματικ6g 26α-

ρακτηρα6 τδv δεδoμθvων τη6 δ6ν τfrq θπιτρ6πει νιi d1Θεt μ6 βεβαι6τητα oτηv διαφoρoπoiηoη μεταξ6 τελεioυ καi ιiτελoδq
πoιoδ oτoδ6 1ρ6νoυ9 τoδ παρελΘ6vτo6.
T6 κεφιiλαιo κλεivει μ6 τιi γενικιbτερα
oυμπεριioματα πoδ πρoκ6πτoυv dπ6 ττ,iν
θξ6ταoη τfrg o2gθoεωq μεταξ6 2gρ6νoυ καi
πoιoδ θνεργεtαg oτηv δντoγ6vεoη κα[ πε-

ραιτ6ρω θξ6λιξη τδν ρηματικδν τ6πων
καi τιi δπoiα oυνoψiζoνται oτιi δξfrg:
Mθ θξαiρεoη δριoμ6να παραδεiγματα, δ6v E26ει διαπιoτωΘεT κατιiκτηoη τηζ
dvτιΘ6oεωg μεταξ6 τελεioυ καi dτελoig
πoιoδ oτo69 2gρ6νoυ6 τfrg δριoτικig (π.x.

μoρφoλoγικη dντiΘεoη παρατατικoδ l
doρioτoυ).' AντιΘ6τω9 oτην πριΙlιμη παιδικη γλδoσα μαρτυρoδνται oταΘεριi oi
δξfrg oυνδυαoμoi ιδq πρ69 την 2gρηoη 2gρ6-

νoυ,'θγγενoig' καi γραμματικoπoιημθ-

voυ πoιoδ: (α) δ oυvδυαoμ6g μεταξ6 θvε-

oτδτα - dτελoδq πoιoδ καi d-τελικoδ/διαρκoiq { καταoταoιακoδ'θγγενoδg πoιoδ' καi (β) δ oυvδt)ασμ6ζ μεταξδ παρελΘoντικoδ ρηματικoδ τ6πoυ, τελεioυ πoιoδ
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καi τελικoδ/ oτιγμιαioυ 'θγγενoδg' πoιoδ. T6 dνωτ6ρω σχημα &vταπoκρiνεται
dφ' θν69 μθν oτην Eλλειψη δεδoμ6νων o6

n

dπoτελεoματικτ! λειπαρακεiμενo,
τoυργiα τoδ δπoioυ θκφριiζεται dπ6 τ6ν
&6ριoτo, dλλd καi παρατατικo0 δ δπoioq
λ6γω τoδ διττoδ χαρακτηριoμoδ τoυ (εΙvαι χαρακτηριoμθνoq δg πρ69 τ6 πoι6v

καt τ6ν 2gρ6vo) θμφαviζεται πoλυπλoκrirτερoζ τoδ doρioτoυ.
'T6 Kεφdλαιo 7 εΙvαι dφιερωμ6νo
οττjν θξ6ταoη τ{q λειτoυργiαg τδν τρoπικδν θκφριioεωv oτην γλδooα τoδ παι-Eπειτα &π6 o6ντoμη dvαφoρ6' aτ6'
διoδ7.
τρoπικιi καt μη τρoπικιi θκφωvτiματα Eρχετcιιoτην συστηματικη θξ6ταoη τδν δεδoμθvων τηζ.' Eξετιiζoνται,κατιi oειριi

τ]

δπoτακτικfrq oτιi διιiφoρα
oτιiδια (τρoπικ{-μελλoντικη χρτiση,
1gρoνικτ]-μελλovτικη χρηση, n χρηση

λειτoυργiα

τfrg

τfrg δπoτακτικfig οτηv δπ6ταξη, χρησι-

μoπoιoδμεvα μ6ρια, πoι6v θνεργεiαg),

λειτoυργiα

τηζ πρooτακτικfrq

f

(θπιoημαvoη/καΘoριoμ66 τδv oυ1νoτθρωv τ6τ.ων' π.x. kιitse/kιiθise, stko, 6Ιa, k[ta, t1
βαoικτ] λειτoυργiα τηq o6 o16oη μ6 ττ!v
δπoτακτικ{) καΘrilg καi ot χρησιμoπoιo6μενεζ λεξικ6q θκφριioειg (π.a. epitr6pete,
ks6ro,pr6pi).'Aπ6 τιi δεδoμ6vα τfrg dναλδαειb6 τηg oυvιiγεται δτι {δη oτιi πριilιμα

oτιiδια τηζ γλωooικfiζ κατακττioεωq

μαρτυρoδνται θκφριiσειζ τρoπικ6τηταq
πo6 δ6v παρoυαιιiζoυν δμω6 τ{ν θξειδiκευση καi πoλυπλoκ6τητα θκεiνων τoi
γραμματικoδ αυοτliματοg τδν θvηλiκωv.

'Evδ n πρooτακτικη χρησιμoπoιεiται

κυρtωg γιιi vιi δηλriloει dπαiτηoη (Verpflichtung), f δπoτακτικτ! 2gρηoιμoπoιεi-

ται κυρtωq πρ69 δ{λωoη θπιΘυμiαg (Willen), &ναγκαι6τηταg { καi dπαιτηoεωq
(Notwendigkeit). Θιi {Θελα, τ6λo9, vιi

7. Bλ. θπioηq τfrg iδιαg <Modality>. Στ6 Fletcher, Ρ. καt M. Garman (δκδ.) 19862. Language Acquisition Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 375-400.

oταΘδ oτην πoλδ θvδιαφ6ρoυσα διαπioτωoη τηζ σχετικιi μ6 τηv περαιτ6ρω θξ6λιξη τfrg δπoτακτικiq o6 δδo dνεξιiρτη-

τεζ γραμματικ69 κατηγoρiεg (μθλλων καi

δπoτακτικη), dπ6 περιπτιiroειg δπoυ τιi
δρια μεταξιi τρoπικfrg καi 2gρovικfrq λειτoυργiαg ε1ναι ρευoτιi (o6 θκφριioειq δηλωτικ69 εδ1δν { τoδ oκoπoi).'Η διαπiστωση αδτti fl δπoiα πρoκ6πτει dπ6 την
θξ6ταoη τig xρηoηq τfrq θγκλioεωg μθoα
&π6 τα δεδoμθνα τfr6 παιδικfrg γλιbooαg
καi dπη2gεi 6τoι την δντoγ6νεοη τδν δ6o

κατηγoριδν dνταπoκρivεται oτ6ν δια_
2gρoνικ6 συσχετισμ6 τδν δ6o γραμματικδν κατηγoριδν δπωg καΘoρiζεται κυρiωq μ6oα ιiπ6 την θξθτααη τfrg ioτoρικ{q
πρoελε6oεω6 τoδ μ6λλoντog8.

"E2goνταq δρioει t'l U.S. δτι

f

<γλωo_

oικη κατιiκτηση ε{vαι μιιi διαδικαoiα
&λληλεπιδριioεωv> (α.

18

|, 229), θπι1ει-

ρεi oτ6 Κεφιiλαιo 8 (oo. l8l-l99) την

oιiγκριoη μεταξ6 τoδ γλωooικoi κrbδικα
δπωq διαμoρφιbvεται dπ6 τηv θπικoιvωvtα μητ6ραq καt παιδιoδ (M/Π) καi θκεi-

νωv πoιi χρησιμoπoιoδvται μεταξδ τδv
θvηλtκων (M/E) fi μεταξ6 τδν παιδιδv
(Π).'Η o6γκριoη oτηρiζεται oτηv κατιi
μ6oo δρo χρηση τδν βαoικδv γραμματικδν κατηγoριδν πo6 θξετιiζει (2gρ6νoqπoι6v-τρoπικ6τητα) oτo69 τρεig κιilδικεg
(M/Π, M/Ε καi Π), dλλd καi oτ6ν παριiλληλo συσχετισμ6 τδν κατηγoριδν αι)τδν μθ τiq βαoικ6q oημαoiεg τoδ ρηματog

(τελικιi, d-τελικιi, καταστασιακιi) ατoδ6
τρεiq κιbδικεq καi πιiλι. 'Eξετιiζoνται περαιτθρω συγκριτικιi oi λειτoυργiεg πo6

πληρoδν oi ρηματικot τ6πoι oτoι}q θπιoημαvΘ6vτεq κιilδικε6 (κατανoμη τρoπικδν καi μη τρoπικδν θκφωνημιiτων, λει-

τoυργiα δπoτακτικ{g
πoι6v θνεργεiαg καi

8.

καi

μ6λλoντo9,

2gρ6νoq) καθιilg

Bλ. θvδεικτικιi Ηumbert, J.

καi {

Γ' Κoυρμoδ-

ληq l975: Συvτακτικ6v τfiE'AργαiαE'
EλληvικfiE Γλrbooηq 'AΘfrvαι, oo' l45-l47.
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γλωooικη θπtδραoη πo6 &oκεi oτην
γλωooικη κατιiκτηoη n γλ6ooα πo6
χρησιμoπoιoδv oi θνηλικεq δταν dπευΘ6-

vovται oτιi παιδιd. 'H θπiδραoη αδττi
oτηv θν γ6νει γλωooικη κατιiκτηoη τoi

παιδιoδ ιiπoδiδεται oτ6 εiδo6/μoρφη,
dλλd καi oτ6v γενικιbτερo τρ6πo πo6

χρησιμoπoιoδν oi θν{λικεq κατιi την

θπικoινωνiα τoυ6 μξ τ6 παιδi, δ δπoioq
βρioκεται o6 dμεoη o16oη μθ τ6 θπtπεδo
τfrq γνωoτικfrq/νoητικfrq τoυ iκαv6τητα6. Σημειωτ6oν δτι τιi oυμπερtioματιi
τηg θvιo16oνται dπ6 &vτioτoιχεζ θργαoiε6 o6 δεδoμ6να dλλωv γλωooδν (κυρiωg
Snow |977) παρ6' την δπαρξη θπi μ6ρoυq
θεμιiτων τιi δπoiα παραμθνoυν ιiααφfl
(π.x'6 ρ6λoq τfrg oυντακτικfrq περιπλoκ6τηταq).

T6 τελευταTo, τ6λoq, Kεφιiλαιo (oo.

'

τξδπoTo Θεωρδ 6να dπ6 τιi oημαvτικιilτερα καt πλ6oν oυνΘετικιi μθρη
τfrg μελ6τηζ τηζ εiναι dφιερωμ6νo oτ6ν
δντoγενετικ6 καi καθoλικ6 26αρακτηρα
τηζ γραμματικfrq τoδ ρriματoq. 'Επι1ειρεTται, κατ' ιiρ26ην, rj θξ6ταση τηζ θξελt-
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ματoζ. 'Eξετtiζoνται, oτην oυνθ2gεια, η
θξ6λιξη τfrq τρoπικ6τηταq, τoδ πoιoi καi
τoδ 2gρ6νoυ oτιi δεδoμ6να τflg γλωooικfrq
κατακτηoεω6 τfrq NE o6 o2g6oη μ6 iλλεg
γλδooεq.'Ιδιαiτερo θνδιαφ6ρoν παρoυoιιiζει, τ6λo9, γιιi τηv καΘ6λoυ Θεωρiα

τηζ γραμματικfrq τ6 τελευταio μθρog τoδ
παρ6vτoq Kεφαλαioυ τ6 δπoTo &ναφ6ρεται oτηv καθoλικ6τητα τfrg γλωooικfrg
κατακτηoεωq καt τδv γλωooικδν καΘoλικδν. Στ6 μθρoq αδτ6 oυνoψtζoνται τιi
βαoικιi θεωρητικιi τηq oυμπεριioματα
&π6 τηv ιiνdλυoη τδν δεδoμ6vων τ{q
γλωooικfr g κατακτηoεω6 τδv ρηματικdlν
κατηγoριδν πoδ dπετ6λεoαν τ6 dντικεiμεvo τfrg Eρευνιiq τηg o6 oυo2gετιoμ6 μ6

τιi dvτioτoι1α δεδoμ6να &λλων γλωooiν.
θ6oη τηg αδτη i16ει δg dφετηρiα, δ2gι
μιιi oτατικη, &λλd μιιi δυναμικη Θειbρηoη

'H

γλωooικfrq κατακτηoεω6lj δπoiα dv-

200-230)

τfrq

ξεωζ τδv κλιτικδv ρηματικδν

γλιbαoαq μ6oα dπ6 τ6ν δυναμικ6, διαδικαoιακ6 τηζ 2gαρακτriρα, πρ&γμα τ6
δπoTo oημαivει βαΘμιαtα καi δλo6vα βαΘ6τερη διεioδυoη oτig γλωooικθg δoμ6q
καi λειτoυργιεζ. T6 dπoτθλεoμα μιiq τ6-

τ6πων

oτην γλδqoα τδv παιδιδν, μ6 παριiλληλη ιivαφoριi oθ &λλεg γλδooεq.'H θξ6ταoη &φoρi, μεταξ6 δλλων, oτην o6γκριoη
τfrg NE καi iλλων γλωooδν ιδq πρ6q τηv
oειριi θμφανioεωq τδv ρηματικδν κατηγoριδv (26ρ6vωv, θγκλioεωv, πρoo{bπων,
dριΘμδv), oτ6ν καΘoριoμ6 τδν παραγ6ντωv πo6 ρυΘμiζoυν ττjν dνωτθρω θξθλιξη
καΘιilq καi oτην παρατηρo6μενη δπεργενiκευoη κατιi την κατιiκτηoη τδv κλιτικdrν τ6πωv

oτιiδιo ΙΙ, o6μφωνα μ6 τ6

περιγραφfrξ

τηq κατακτηoεωg
πρ6τυπo
τfrg μoρφoλoγiαg dπ6 την Ervin (1964).

'Αξiζει

vα σημειωΘεt θδδ, δg πρ69 τ6 τε-

λευταio αδτ6 oημεio, δτι παρ6μoιo οτιi-

διo oυoτηματικδν θoφαλμ6νων δπεργε-

νικε6oεωv δ6ν μαρτυρεiται κατιi τηv δν-

τoγ6vεoη τδν κλιτικδν τ6πων τoδ NE ρηματoζ, πρσγμα τ6 δπoTo dπoδiδεται, καi
δρθdl6, oτ6ν πλoιioιo dπ6 πλευρig μoρφoλoγικδν τιiπων 16αρακτηρα τoδ NE ρη-

ταπoκρiνεται oτην ιiντιμετιbπιoη τηζ

τoιαζ πρooπελιioεωg θκφριiζεται xαPακτηριστικιi δ6 i;ξfrg dπ6 την U.S. (o.230):
<Wenn die Sprachwissenschaft

'

Sprachen nicht lδnger als statische
Systeme von Strukturen betrachtet,
sondern sich ihrem intrinsisch dynamischen, operationalen Charakter stellt, kann sie hoffen, zu einer
Sprachtheorie zu gelangen, die das

gesamte Sprachgeschehen einschliesst: das Umgehen mit Sprache
den
Erwerb und Verlust von Sprache,

im Sprechen und Verstehen,

den Kontakt und die Verδnderung
von Sprachen>.
Δ6ν εΙναι εiiκoλo νιi ιiπoμovιiloει καi
vιi oυνoψfoει κανεig τιi κυριιbτερα oημεiα oτιi δπρiα Eγκειται f1 oυμβoλη τfrq
dνωτ6ρω μελ6τηq oτην θρευνα. "Eργo
κατ' θξo26ην πoλ6πλευρo, πρωτ6τυπo καi

oυvθετικ6 oυμβιiλλει oδoιαoτικιi τ6oo
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στην ιiντιμετιilπιoη πρoβλημιiτων τηζ
θεωρητικfrζ γλωσσoλoγiαq καi τηζ
γλωooικfrg κατακττjoεωg δoo καi oτην

θξ6ταoη τδν ρηματικδv κατηγoριδν τoδ
πoιoδ, τoδ 2gρ6νoυ καt τoδ'θγγεvoδg'πoιoδ oτ{ν NE, μ6oα dπ6 τηv βαθμιαiα θξ6-

λιξη

τoυg κατιi τηv γλωooικη κατιiκτη-

oη. Mιιi τ6τoια θξ6ταoη ξλειπε μ61ρι τιbρα ιiπ6 την βιβλιoγραφiα.
Mεταξδ τδν θεωρητικδv Θεμιiτωv oτιi
δπoiα dvαφ6ρεται περιoo6τερo ff λιγιil-

τερo διεξoδικιi καi τti δπotα ιiξiζει vιi

διερευνηΘoδν oυoτηματικιbτερα, μ6 ιiφε-

τηρiα τιi oυμπεριioματα τfrg iρευνιiζ τηζ
n τig Θεωρητικ6q τηζ διαπιoτιiloειg, Θιi

fiΘελα νd oταΘδ oτιi θξfr6 δ6o:
(i) oτην o2g6oη μεταξ6 δντoγ6vεoξg τδν
κατηγoριδv τig δπoTεq διαπραγματεδεται

καi τfrg ioτoρικfrg τoυg θξελiξεωt. EΙvαι
βεβαiωg γεγoν6q δτι παρ6μoιε6 διαπιoτιiroειg, δπωg ιiναφθρεται καi dπ6 την
iδια (o. 229), dνενρioκoνται καi oθ dλλεq

μελ6τεq. T6 Θ6μα δμωζ dξiζει νιi dπαo26oλτjoει συστηματικιi τηv θρευνα, oτιi διdφoρα θπtπεδα τfrg γραμματικfrg, μ6 πα-

ριiλληλη dναφoριi o6 dλλoυg γλωooι-

κoδg κrilδικεq (διιiλεκτoι, γρηγoρo6 λ6γoq) δoτε νιi θπιoημαΦodν καΘoλικ69

τrioειq πo6 26αρακτηρiζoυν τig θπi μθρoυq

γλδooεg fi την γλδooα γενικιi oτιi διιiφoρα θπiπεδα (registers), συγχρovικιi καi

δια21ρovικιi.
(ii) oτ6ν καθoριoμ6 τoδ ρ6λoυ πo6 παiζει
τ6'bγγενi,g'πoι6v τoi ρηματoq oτ{ν &vιi-

πτυξη dλλd καi oττjν συγχρoνικη λειτoυργiα τδν λoιπδν γραμματικδν κατηγoριδν.
Σ6 μιιi τ6oo διεξoδικη μελ6τη δπιiρ2goυν ιioφα},δg πoλλιi oημεTα θπιδεκτικιi
διαφoρετικfrg διαπραγματε6oεω9 fi διαφoρετικfrg dξιoλoγηoεωq: τ6iδιo τ6 Θεω-

ρητικ6 πρ6τυπo τ6 δπoTo εtναι θπtoηg
καΘoριoτικ6 τοδ τρ6πoυ dvτιμετωπioεωg
πρoβλημιiτων τfrg γλωooικfrq κατακτriσεωζ, ιiλλd καi τ6v γλωooικδv καΘoλικδν' δ δπερτovιoμ6q τoδ ρ6λoυ πo6 παiζει lj γλδooα τoi i,μ6ooυ περιβιiλλovτog
oτην γλωooικη κατιiκτηση' τ6 πρ6τυπo
περιγραφfrg τδν ρηματικδv κατηγoριδν
oτ6 o6oτημα τδν }νηλiκων πoιi υioθετεT
καi πoli dπoτελεi την βιioη ιivαλι5oεωq
τδv δεδoμ6vων τη6. Παριi τig δπoιεoδriπoτε' θν τo6τoιq, θπιφυλιiξειg ff διαφoρε-

τικ69 πρooπελιioει6 πoδ θα μπoρoδσε καvεig vιi 62gει ιδg πρ69τ6' θπi μ6ρoυq Θθματα

καi τ6ν τρ6πo
μ6 τ6v δπoiov dvτιμετωπiζoνται Θεωρδ
δτι f μελ6τη τfrζ U.S. dπoτελεT oδοιαoτι(θεωρητικ6.-περιyραφικιi)

κη oυμβoλη oτ6ν χiρo τfrq ψυ2goγλωoooλoγiα6 καi εiδικιilτερα oτην διερε6νηoη θπt μ6ρoυ9 δψεων τfrg NE' πρ6κειται
γι6' ipγo τ6 δπoio μπoρεi νιi dπoτελθoει
δ1ι μ6vov dφετηρiα oτην θξ6ταoη Θεωρητικdlv Θεμιiτων τfrg γλωooικfrg κατακτηoεωq, dλλd καi δριoτo μεΘoδoλoγικ6
πρ6τυπo γιιi την περαιτ6ρω ιivιiλυoη τfrq

NE, dπ6 πλευρig βαθμιαiαg κατακτηoεωζ.

Δ. Θεoφανoπoυλoυ-Κoντoδ

Πανεπιoτημιo 'Aθηνδν

Toμ6α9 Γλωoooλoγtα6

BΙBΔΙoΓPΑΦΙA
Αntonopoulou, Ε. |987: Prototype theory and
the meaning of verbs, with specΙaΙ reference

to Modern Greek verbs of motion. Ph.D.

thesis School of oriental and Αfrican Studies, Univ. of London (eδημ').

Bελo6δηq,

Γ.

- Warburton-Φιλιππιiκη,

Ei.
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oτιi N6α 'Eλληvι-

ern Greek: A descriptive analysis. (The Ηa-

Γλ6ooα' Πρακτικ<i τηζ 4ηζ 'Eτt'1oιαq Συ-

Mπαμπιvιιbτηζ, Γ. l972: T6 ρfiμα τfiE'EλληvικfiE: Δoμικαt iξελtξει9 καi oυoτηματoπoiηoιE τotι ριiματo6 τfi6 'Ελληvικfiq (0.ρaα1αg καi v6αg). 'ΑΘfrvαι: BιβλιoΘηκη Σoφiαq
N. Σαριπ6λoυ.
Seiler, H. |952: L' aspect et Ιe temps dans le

1984: <'Η δπoτακτικη

κιi>. Στ6 Mελ6τε9
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Tα τελευταtα xρ6vια oι αvιi τov κ6oμo

vεoελληvιoτ66, ιδιαiτερα 6ooι ασχoλoιiνται με τη διδαoκαλiα τηg N6α6 Eλληvικηq (ΝΕ) ωq ξ6νηq γλιbooαq, εixαv

κατ' επανιiληγlη oρθιi επιoημιiνει τηv

δioυ με την τριμερη διιiκριoη σε φωvητικ6, μoρφoλoγικ6 και συντακτικ6 μ6ρoq.
(ii) Εivαι γραμμ6vo με oαφηνεια και
απλ6τητα. O o. δεν Θiγει Θεωρητικιi πρoβληματα τηq ΝE, πρo1ωρεi 6μωζ με πoλιi
oεβαoμ6 και πρoσo1η oτην αvιi επiπεδo

περιγραφη τωv βαoικιbν 26αρακτηρων

τηg. Kινo6μενoζ βαoικιi oε ιiξoνα περισ-

Philippaki-Warburton, Modern Greek,

o6τερo παραδooιακ6 (Tριανταφυλλiδηq
- Τζιiρτζαvog) xρηoιμoπoιεi την κλαoικη διαiρεoη των μεριbν τoυ λ6γoυ, αλλιi
φρovτtζει κιiΘε φoριi να εντιiooει τoυζ
τ6πoυ9 μθoα oτo λειτoυργικ6 τoυq περιβιiλλoν.
(iii) o ιδιαiτερoq 1αρακτηραζ τoυ συviαταται στo γεγov6g 6τι τα διιiφoρα φαιν6μενα εκτiθεvται παραβoλικιi με τα γερ-

γιiλo βαΘμ6 αυτ6 τo κεν6. Kαρπ66 μιαg

τη συστηματικη γερμαvικη μετιiφραoη

μαν6φωνo (και 61ι μ6νo) πoυ Θαεπιθυμo6-

R. και κυρiωq oτη o6νταξη. Mε αυτ6v τov
τ ρ6πo τo βι βλio απoκτιi 2gρηoιμ6τη τα 6γι
μ6vo για τov υπoψηφιo oπoυδαoτη τηg

6λλειψη βαoικιilv εγxειριδiωv Γραμματικηq πoυ να oτηρiζoνται oε oιlγ1ρovεq
περιγραφ6ζ τηζ γλιilooαq. H Nεoελληvικη Γραμματικη τoυ H. Ruge μαζi με ιiλλα
παρεμφερη 6ργα πoυ εiδαν τo φωζ τηζ
δημooι6τητα6 τηv τελευταiα διετiα
(πρβλ. P. Maοkridge, The Modern Greek
Language,oxford 1985 και B. Joseph
Ι.
London l986)' Εργεται vα καλ6ψει σε με-

μακρ61ρovηζ εμπειρiαg τoυ oυγγραφ6α
πρoερ16μενη5 απ6τη διδαoκαλiα τηg NE
αλλιi και απ6 τιζ πρoσωπικ6q τoυ ερευνητικ6q αναδιφτioειg o παριilv τ6μo9 εiναι
6να πoλ6τιμo εφ6διo, ιδiωq για κιiθε γερσε vα γvωρloει υπεδΘυνα και oυoιαoτικιi
τη χρηση τηq ζωvτανηg ν6αq ελληvικηq

γλιbooαq.

To βιβλio διαρΘριbvεται ωζ εξηq:
Πρoτtiooεται μια μικρη αναδρoμη oτην
ιoτoρiα τηq ελληvικηg γλιbooαg (oελ. t ll4) και η κυρiωq 6λη διαιρεiται oτα ακ6λoυθα τρiα μ6ρη: Φωvητικη (oελ. l5-26),

Moρφoλoγiα (oελ. 27-97) καi Σ6νταξη
(oελ. 98-l89). Kαθ6να απ6 τα τρiα αυτιi
βαoικιi μ6ρη υπoδιαιρεiται oε πoλλ6q

επιμ6ρoυ9 εv6τητεg πoυ ε6κoλα μπoρεi
vα παρακoλoυΘτioει κανεig oτoν αvαλυτικ6 πiνακα περιεχoμ6νωv (oελ. 7-10).

Σε γενικ6q γραμμ6ζ, κ6ρια χαρακτηριoτικιi τoυ βιβλioυ -μ6oα απ6ταoπoiα
αvαδεικv6oνται στιζ περισo6τερεq περιπτιiloειg και oι αρετ6q τoυ- μπoρoδν vα

Θεωρηθo6v τα εξηq:
(i) To βιβλio bγειτη δoμη εν6s ευoδ-

νoπτoυ κλαoικoδ γραμματικo6 εγ1ειρι-

μαvικιi αvτioτoι1α δεδoμ6να (π6ρα απ6

6λων τωv παραδειγμιiτωv) 6τoι ιΙloτε να
εtvαι εφικτη και ιiμεoη η o6γκριoη των
διio γλωooιbν, τηg NE και τηg Γερμανικηq oε 6λα τα υπooυoτηματα πoυ θiγει o

NE αλλιi και για τoν ερευνητη πoυ

Θα

ηΘελε να εξετιioει σε αντιπαραβoλη τα
γραμματικιi δεδoμ6να των δδo γλωoαιbν.
(iv) Tα παραδεtγματα εivαι πoλλd και
εδoτoxα και στιζ περιoo6τερεg περιπτιbσειζ μαρτυρo6ν oυσιαστικη γvιboη τηq

NE.

(v)

Tα κλιτιi παραδεiγματα, oι πivακεg

των κυρι6τερων ανωμιiλων ρημιiτωv και

oι indices ενιo16oυν την πρακτικ6τητα

τoυ βιβλioυ.
(vi) Παρ6λo πoυ η παρoδoα γραμματικη oτηρfζεται κατιi κ6ριo λ6γo oε oυγxρoνικη Θειbρηoη τηq NΕ, η δια26ρoνικτj
oκoπιιi πρoβιiλλει σε αρκετιi oημεiα πoλ6 γ6vιμα (βλ. κυρiωζ τμημα Φωνητικηg
και Moρφoλoγiαg).
H γεvικ6τερη θετικτj εντιiπωoη πoυ
απoκoμiζει κανεig δεν επηρειiζεται απ6

oριoμ6να oυζητηoιμα oημεiα 6πω9:
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Η

πρ6Θεoη τoυ σ. vα αντιπαρατα vεoελληvικιi με τα
διαρκιbq
βιiλλει
(α)

γερμανικd αντioτoι2gα φαιv6μενα μoιιiζει
oε κιiπoιεq εν6τητε9, 6πoυ πρoτιioooνται
τα γερμανικιi δεδoμ6να, να υπερβαiνει

τov oτ61o πoυ εiναι η γραμματικη τηq
NE και 61ι τηg Γερμανικηζ (βλ.παρακιiτω aε}ν.246).
(β)

Mερικιi κεφιiλαια oτη oδvταξη δi-

νovται oυνoπτικιi και ιiλλα αvαλυτικ6τερα (πρβλ., π.x.'τo Θ6μα των διαΘ6oεων oε
o16oη με τη oειριi τωv 6ρων τηq πρ6τασηζ η τιζ αναφoρικ6ζ πρoτιioειg), χωρiζ
να αναφ6ρoνται oι λ6γoι πρoτiμηαηg.
(γ) H επιλoγη των 6ργων oτη μικρη
βιβλιoγραφiα δεν 626ει, επtoη6, απ6λυτη
διαφιiνεια. Γιατt, π.a., αναφtρoνται μ6νo
τα λεξικιi Aνδριιbτη και Σακελλαρioυ, η
πιilq δεν αναφ6ρoνται oι Mελ6τεE yια τηv
ελληvικη γλrbooα (Πρακτικιi oυναντη-

σεων Θεo/νiκηq), 6πoυ φιλoξενo6νται
ιiρΘρα o1ετικιi με πoλλιi θ6ματα πoυ θiγoνται oτo βιβλio, η και ιiλλα αυτoτελη
6ργα. 'Ιoω6 μiα επεξηγηματικη oημεiω-

oη δεν

ηταν περιττη.
Περvιilνταζ στα επιμ6ρoυq κεφιiλαια
πρ6Θεoη μoυ εiναι να επισημιiνω τα βαoικ6τερα Θετικιi oτoι16εiα τoυζ και να διατυπιboω παριiλληλα μερικ69 μ6νo δευΘα

τερε6oυoεζ παρατη ρτjoειq.
Στov τoμ6α τηζ Φωνητικηg oτoν πivακα τηζ oελ. l6 για τoν ηχηρ6 τριβ6μεvo υπερωικ6 φθ6γγo 621ει 1ρηoιμoπoιηθεi τo o6μβoλo y.Θσ- ηταν πρoτιμ6τερo,
voμiζω, vα υιoθετηΘεi o ελληνικ6q χαρακτηρα6 7, o6μφωvα με τα καθιερωμ6να
τoυ διεθνo6q φωvητικo6 αλφαβητoυ, για
να μην υπιiρ1ει o6γ1υoη με τo o6μβoλo
πoυ εκπρooωπεt oε ιiλλεq γλιilooεq τo

oτρoγγυλ6 κλειoτ6 πρ6oΘιo φωνηεν.

Στoν iδιo πiνακα τα πρoστριβτi, rs και dz

l. H

μovoφωvηματικη ιiπoψη υπooτηρiζεται

και απ6 τηv A. Mαλικoιπη, η oπoiα ακoλoυΘεi τι6 Θ6oειg τoυ Ηouseholder πoυ εivαι
βαoιoμ6νεq κυρiωg σε μoρφoφωvηματικιi

εμφαviζoνται ωζ μovoφωνηματικoi φΘΦ_
γoι. Aλλιi τo γεγoν69 6τι αφεν69 μεταξ6
τoυg δεν o16ηματiζoυν ε6κoλα ελιi2gιoτα
ζε6γη και αφετ6ρoυ η εναλλαγη των oυν-

Θετικdrvφωνητικιbvμεριilνt + sκαιd + z
oτo iδιo περιβιiλλov εiναι δυvατη (π.1.
pafs6s, pafis, pasas), υπαγoρε6ει να τα
θεωρηooυμε :iρog τo παρ6v
oτov o6μφωvα με τιq

-τoυλιi1ι-

τηg λειτoυργικηζ γλωoooλoγfαg- oυμπλθγματα δ6o
αρ266q

φωvημιiτων (πρβλ. A. Martinet,

<<Ι.Jn

ou

deux phonδmes>, aτo La Ιinguistique Syn-

chronique, P.U.F. 1970)'.
Eξιiλλoυ δεv εiναι απ6λυτα oρΘ6 6τι
τ6 λπpoφtρεται ωζ [l] oε 6λα τα περιβιiλ-

λovτα εκτ69 απ6 την πρo τoυ [i]

Θ6oη

(oελ. 2Ι). Aυτ6 ιo16ει μ6vo αν τo [i] εiναι
μη oυλλαβικ6' διαφoρετικιi 62goμε καvovικη πρoφoριi [l} (lisi, liΘ6ri κλπ.). Στo
τμημα αυτ6 γiνεται επiοηq μια o6vτoμη
παριiθεoη τωv κυρι6τερωv φθoγγικιilν
παΘηoεων με επιτυχημ6να παραδεiγματα.
Θα μπoρo6oε ενδεxoμ6νωq να αναφερΘεi

και η oυνiζηoη, μια και oυvδ6εται με
πoλλ69 περιπτιboειζ oυρανικoπoi.ηoηq.
T6λoq, oτην εv6τητα τoυ τoνιoμo6 Θα
μπoρoι5oαν vα πρoστεΘoιiν μερικιi βαoικti oτoιxεiα για τη λειτoυργiα τoυ τ6νoυ
και τoυ επιτoνισμo6 τηq NE.
Στov τoμ6α τηζ μoρφoλoγiαg o αξιoπρ6oεκτoq oπωoδηπoτε χωρισμ69 των
oυσιαστικιilν oε oυδ6τερα και μη oυδ6τερα δεν πεtθει απ6λυτα για τηv εξαoφιiλιση μιαζ oικoνoμικηg oνoματικηg καταvoμηζ πoυ vα καλδπτει και τα επiΘετα.
Aπ6δειξη, 6τι γι' αυτιi τα τελευταiα τα
κριτηρια κατιiταξηq εiναι διαφoρετικιi.
Γενικ6 χαρακτηριoτικ6 τoυ τμηματoq
αυτo6 εiναι η πλo6οια παριiθεoη κλιτι-

κιilv παραδειγμιiτωv πoυ κρiνεται αναγκα[α απ6 παιδαγωγικη ιiπoψη oε γλιiloκριτηρια. Bλ. o1ετικιi Α. Mαλικo6τη 1970,
Mεταoγηματιoτικτi μoμρoλoγ[α τoυ vεoελληvικoδ ov6ματog (AΘt]ναι), o' 24.
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σεζ με πoλ6πλoκo κλιτικ6 orioτημα. Σε
μερικ6ζ περιπτ6σειζ μdλιστα, κιiτω απ6

και

πρooτεθo6ν περιoo6τερα oμoι6κλιτα

δεv μπoρo6με vα αγvoηooυμε τo γεγoν6q

-κατιi

τη γνrbμη

μoυ- πιo

oτoc, θυμ6μαστε'η oτηv

ειi1ρη-

κλioη τoυ μεσo-

τo κλιτικ6 παριiδειγμα Θα μπoρoι5oαv να

παθητικo6 παρατατικo6 τηg B, oυζυγiαq

(π.1. oελ. 36 κατιi τo κoυρ6α6τα yραμματ6αE, ιερ6α6, ιππ6α9, δεκαv6α5, oυyγραφ6-

6τι oριoμ6να ρηματα (λ6για9 πρo6λευoηq) επιτρ6πoυν κλioη 6μoια με εκεiνη

α5 κ.o.κ.).

Στηv εν6τητα των επιθ6τωv η κατιiληξη γεν. αρσ. ενικoι] τηζ κατηγoρiαg
-ηζ'-ια'-ι αλλιi και τηζ -υζ'-ια'-υ δεv πρ6πει να ΘεωρηΘεi μ6vo η -ιoυ (oελ. 45).

των ρημιiτων τηζ B, oυζ. (εκτελι6μoυv,
αo74oλι6μoυv, εξαvτλι6μoυv κ.o.κ.). Eπiσηζ, oρισμ6νciι τiπoι (μoρφoλoγικιi oρ-

Θoi) δεv εivαι απoδεκτoi oτη χρηση,
6πω9: παρακαλ6στηΚα (oελ. 77), η δεv

Στην πριiξη δεν ακoιiγεται πoλδ, ενιb αντtθετα χρησιμoπoιεiται oυ26νιi η γεvικη
oε [i] ((-η) και (6) π.2g. τoυ φαρδι5, τoυ
πλατδ, τoυ στα1Fiκ.α.' βλ. και Tριαντα-

Θεωρoδvται δ6κιμoι: oτ6κα, oτεκιiτε, 6μ-

o6γκριoηq, o6μφωνα με τη froρφoλoγικη

voζ (_ αvεβα{vω), yελαoμθvog (* yελtb),
μπαoμ6vog (* μπαtvω), κατε βαoμ6vo5 (*
κατεβαtvω) και τov γερoυνδιακ6 τ6πo oτ6Κovταζ (* oτ6κω/ oτ6κoμαι).

φυλλiδη |976). Στo υπoκεφιiλαιo τηζ

αλλιi και σημασιoλoγ1κη διαφoρoπoiηση τωv επιθ6των ακριβη6και ακριβ69, o

oυγκριτικ66 βαΘμξ τoυ παριiγωγoυ

επιρρηματoζ τoυ πριbτoυ (ακριβ6oτερα)
δεν o21ηματiζεται περιφραoτικιi (oελ.
s0).

Στo ιδιαiτερα αναλυτικ6 κεφιiλαιo

των αντωvυμιιbv, o τ6πo9 τoυ Θηλ. τηζ μη
ιo2gυρη6 πρoσωπικτig αvτωνυμiαq oτoν

πληθυντικ6

και σε θ6oη

εγκλιτικo6,

εκτ69 απ6 τε5 εivαι και τιE (oε}'. 54).

Στηv περιo2gri τoυ ρliματog γiνoνται

ενδιαφ6ρoυσεζ επισημιivoειq στιζ τρoπικ6τητ6q τoυ (εγκλiοειq, φων6q, διαΘ6oειq

κλπ.), εvιb

oι πoλλαπλ6q κλioει6 αντι-

πρoσωπευτικ<bv ρημιiτωv τωv διαφ6ρων
oυζυγιιilν καΘιilg και oι πλo6oιεq αvαφoρ6q oτov σχηματισμ6 των 24ρ6vων, κυρi-

ωζ των λεγ6μενων ανωμιiλων ρημιiτωv,
δικαιιbνoυv τov παιδαγωγικ6 και πρακτικ6 1αρακττ]ρα τoυ τ6μoυ. Aπ6 τoυg αvαφερ6μενoυ9 τ6πoυq δεν Θεωρεiται πoλ6
ε61ρηoτη η πρoστακτικ{ παρακειμ6voυ
ενεργ. φωvτig β76ε yριiψει, oελ. 64) πoυ
αντικαθioταται oυνηΘωg απ6 την υπoτακτικτj τoυ iδιoυ 2gρ6voυ. To Θ6μα των αλλoμ6ρφων στιζ καταληξειq αvτιμετωπiζεται κιiπωg oυνoπτικti (oελ. 8l-82).
'Eτσι, κovτιi oτo θυμoδμαoτε(oε}'.68) Θα
bπpεπε να αναφερθεi και o εναλλακτικ6q

πα,6βyα (oελ. 85), βyιiζoμαι, βyαζ6μoυν

(oελ. 87). Τ6λoζ, στov κατιiλoγo

των

αvωμιiλων ρημιiτων (oελ. 86-97) Θα πρ6oθετα τιq παθητικ6q μεto1gbc" αvεβαoμ6-

Στo τμημα τηg o6νταξηq, πoυ εiναι
και τo μεγαλιiτερo, εivαι ιδιαiτερα εμφανηg η πρ6Θεoη αντιπαριiΘεσηt τωv δεδoμθvωv τωv δ6o γλωoo<bν,6πω9 ηδη πρoα-

o o. Θθλovταt vα τoνioει oριoμθvεg δoμικ69 oμoι6τητεζ και κυρiωq
διαφoρ6q ξεκινιiει πoλΜg φoρ6ξ απ6 τα
γερμαvικιi δεδoμθvα (oελ. 99 κεξ., l07,

ναφ6ραμε.

ll0, l29, l35, l39-l40,|43-ι44, l50κ.α.).

Πθρα απ6 αυτ6,6μωζ, τ6oo η 6κΘεoη των
βαoικιilv φαιvoμwων 6oo και oι επιτυχημθvεg παραθ6oειζ των πρoτασιακιilν παραδειγμιiτωv (τoυλιiχιστoν 6ooν αφoριi
τηv Eλληvικη) oε ελιi1ιoτα oημεiα εγεiρoυν αμφιoβηττ!oειg. Πιo αvαλυτικιi, εi_
vαι 1ρηoιμεζ oι αντιπαραΘ6oει9 NE και

Γερμανικηg στην ανιiλυoη τηζ oνoματι-

κη6 φριioηq και κυρiωζ στα θθματα εκφo-

ριiq τωv διαφ6ρων πρooδιoριoμ<bν (επι-

Θετικιbν, επιρρηματικιbν, εμπρoθ6των).
Στη oειριi των βαoικιilν 6ρων τηg πρ6τασηζ αvαφ6ρεται με συντoμiα o o. (oελ.
106, l08, 169) επιoημαiνoνταg μ6vo 6τι
εivαι πιo ελε6Θερη απ6τι oτα Γερμαvικιi
και 6τι θεωρεtται καταρ2g{ν ωq βαoικτi η

Svo, παρ6λo πoυ στιζ δευτερε6oυoεq
πρoτιioειg εμφαviζεται oυvηΘ6στερα η
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vso. Πιo oυγκεκριμ6να, γιvεται

αναφo-

ριi oτιg συμπληρωματικ6ζ ιιε vαητιζ δευτερε6oυoεζ πoυ ειotiγoνται με τα αv' σαv'
6ταv. To Θ6μα αυτ6, β6βαια, 6πω6 και ιiλλα oτη oυν626εια, εivαι τεριioτιo και δεν

ηταν εδκoλo vα ο1oλιαo'iεi περιoo6τερo στα πλαioια εyξ γενικoιi εγ2gειριδfoυ2. Θα μπoρo6oαν μ6νo, ενδε1oμ6νωq,
να δoΘo6ν περιoo6τερε9 περιπτιboειq
δευτερευoυoιilv πρoτti:oεων 6πoυ τo o2gημα VSo δεν ιo266ει πιiντα και να τoνιoτεi
Θα

oπωσδηπoτε

6τι oι εκτιμηoειg

αυτ69

αφoρo6ν την επιφανειακη δoμτi των πρo-

τιioεωv.

Eξιiλλoυ, 1ρηoιμεg Θεωριb τιζ παρατηρηoειq τoυ σ. για τιζ απoκλioειζ στη

χρηση τoυ αριΘμo6 μεταξιi των

δ6o

γλωooιilν (oελ. 1l0), καθιbq και τη δoμικη

αvτιoτoι26iα πτωτικιbν o2gημιiτων και
πρoΘετικιilv φριioεων. Στην περiπτωoη
των πρoΘ6σεων, για την κατιiταξη τωv
oπoiων υιoΘετεiται περιoo6τερo τo παραδooιακ6 μoντ6λo-ειvαι γνωoτti ιiλλωoτε η 6λλειψη αη2gρovηg o16ετικη9
μελ6τηq- Θα εi2gα vα παρατηρτ!oω 6τι
ειδικιi για τo συγκριτικ6 παριiεiναι oρΘoτερo να καταν6μεται στoυζ oυvδθoμoυg

και

626ι

oτιq πρoΘ6oειq, 6πω9

εi2gα την

ευκαιρiα vα διαπιoτιboω κατιi την εκπ6νιση τηζ διατριβηg μoυ (Δ. Xειλιi-Mαρκoπo6λoυ, Tα oυyκριτικιi τη5 N6α5 Eλληνικη5. Συvτακτικτi αvriλυoη τoυ συTκριτικoι5 βαθμoι5 τωv εmθ6τωv Kαι επιρρημιiτωv,Aθ{να 1986, αδημ.). Eπ[oηg, τα
μαΘηματικoδ τ6πoυ παραδεiγματα για τη
χρτiση τωv πρoθ6oε0Jν συv' επ{, πληv, διιi
δεv εivαι πειoτικιi (λ6γω oυδετ6ρoυ γθ-

voυq) για τηv παρoυoiα oνoμαοτικη6,
εvιb τo απoτθλεoμα στηv iδια περiπτωση
δηλιbvεται με τιζ λθξειg ioov, κιivει/κιivoυvκαι 61ι με τo εiναι (oελ. ll4). Στα

2. Για ειδικ6τερη πρoo6γγιoη τoυ πρoβλ{ματog βλ. τα ιiρΘρα τηg Eι. Φιλιππι1κη-War-

burton: (Ι982) <Πρoβλ{ματα o26ετικιi με τη
oειριi τωv 6ρων oτιg ελληvικ6q πρoτιioει6>
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απρ6oωπα πoυ oυvτιiσσoνται με αιτιατι-

κτi Θα μπoρo6oαv να πρoστεΘo6ν τα πειριiζει, εvoγλεtκ.α.(oελ. l Ι5), εvιb θα πρ6πει
να θεωρηθo6v μ6νo εvδεικτικιi τα επiΘετα

πoυ αναφθρεται (o. |22) 6τι oυντιiooovται με γενικη (πρβλ. ιiλλα επiΘετα, 6πωg
πλi ρηζ, υπεδθυvo6, εφιiμιλλo6, ιiyευoτo6

κ.o.κ.).'Εξιiλλoυ, oτo κεφιiλαιo για τo
ιiρΘρo μερικιi Θεωρητικιi κριτηρια Θα καΘιoτo6oαν oαφ6oτερη τη χρηση τoυ oριoτικo6 αλλιi και τoυ α6ριoτoυ ιiρΘρoυ.
Σ1ετικιi με τη λειτoυργiα των αντωvυμι-

χρησιμoπoιεiται επαναληπτικιi η
πρoσωπικη αντωvυμiα (οελ. l28) oε περιπτtδoειg θμφαoηg και αντιδιαoτoλtig
(π.2g. [Eγιb] τηv EΛENΗ ξθρω, τov Γιιivνη
δεν τoν ξ6ρω). Eπioηq, απ6 τη λειτoυργiα
τoυ αναφoρικo6 πoυ'την πρ6ταoη τo βιβλio πoυ μιλιi6 yι' αυτ6 δεν εivαι εδeΙl
(oελ. l3l) δεν Θα τη Θεωρoιioα απoδεκτη.
Τ6λo6, εiναι ιiξια πρooo2gη6 6oα εκΘθτει o σ. o2gετικιi με τα εtδη των εγκλioεων
ιbν, δεν

(ενδιαφ6ρoυσα η διιiκριoη δυνητικηg και
πιΘανoλoγικτiq) και τoν λειτoυργικ6 τουq

ρ6λo (oελ. 160 κ. εξ.)' Στo oημεio αυτ6 Θα
ηΘελα να επισημιiνω δδo πριiγματα: α) 6τι
o oυvδυαoμ6ζ αζ rtvα + παρατατικ69 δεν
δηλιbvει μ6vo απραγματoπoiητη η ανεκπληρωτη ευχη'η ευχη πoυ εκφριiζει μπo_
ρεi, επioηg, να εivαι πραγματoπoιτjoιμη
oτo ιiμεoo η απιbτερo μ6λλov (π.x. Nα /
A6 ερ266ταv τtbρα και τ{ oτov κ6oμo!) καi
β) Θα ηταv 21ρηoιμo, απ6 παιδαγωγικη
ιiπoψη, vα τovι'oτεi 6τι o oυνηΘηq τρ6πoq
τoυ ρrjματoζ στιζ oυμπληρωματικ69 πρoτιioει6 πoυ ειoιiγovται }ε τo vαεfναι με τo
θ6μα αoρioτoν(απoφιioιoε vα γριiψει, θ6λει vα πει, ζητιiω να μιiθω κ.o.κ.), εκτ69

περιoριoμot περιβιiλλoντog
(ρηματα η επιρρηματα πoυ oημαoιoλo_

αν υπιiρ1goυv

γικιi απαιτo6ν ενεoτωτικ6

Θ6μα, 6πω9

Γλωoooλoγiα 1,99-107 και (1985) nΗ oημαoiα τηg oειριiq Pημα - Yπoκεiμενo Aντικεiμεvo oτα N6α Eλληvικιiυ, oτo Mελ6τεζ yια τηv ελ7ηνικιi yλtΙπoα Γ', 35-58.

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA

5-6 (l986_1987) 248-255

αρχiζω, συvηθiζω, συvεχtζω, πιivτα
κλπ.). E[ναι γνωoτη η δυoκoλiα πoυ αν-

τιμετωπtζoυν 'oτo θ6μα αυτ6

oι

ξ6νoι

oπbυδαoτ6q τηq NE.
Aπ6 τε1vικηq πλευριi6 πρ6κειται για
6να πoλr5

καλoτυπωμwo βιβλio με ελιi1ι-

στα αβλεπτηματα, κυρiω6 παρατoνιoμo69 (βλ. oτoν index: μtiνω, oτιi76τη6'

oυμπιiv και oελ. |3t: αvτριi6, aε}τ. 142
πιiτερα6) και ακ6μη oελ. 20: τo oιiμβoλo

q oελ. 43:6μoρφo(oνoμα. πληθ.), oελ.45:
αρiθμηoη παραyρ6φoυ l.l. και παρtiλει-

Mελ6τε6

yια τηv Eλληvικη

yλcbooα:

Πρακτικιi τηζ 5ηζ ετιioιαE oυvcivτηoη6

τoυ τμτiματo6 Γλωoooλoγiα6 τη6 ΦιλoooφικηE Σ7oλη5 τoυ Aριoτoτ6λειoυ Πα-

vεπιoτημioυ ΘεooαλovtκηE (2-4 Mαtoυ
1984), Θεooαλov{κη 1985: Εκδoτικ6E

oiκoE αδελφtbv Kυριακiδη, oo.

Ι -273.

o τ6μoq αυτ6q περιλαμβιiνει τιζ περιoo6τερεq ανακoινrboειg απ6 την 5η oυ-

νιiντηoη τoυ τoμ6α Γλωoooλoγiαζ τoυ
Αριoτoτ6λειoυ Πανεπιoτημioυ Θεooα-

λoνiκη6 τωv oπotων τo περιεχ6μενo oυμβιiλλει oημαντικιi oτη μελ6τη τηζ Eλληνικ'ιi6 γλιitooαq. Tρειg ανακoιvιiloειζ, των
Θ. Nιiκα (<Επιθετικ65 / Παραθετικ66 /
Κατηγoρη ματικ6E απρooδιo ριoμ66υ, περιoριστικi / μi περιoριστικιi αvαφoρι-

κτi πρ6ταoη Kαι επιρρηματικη λειτoυρyiα>)' D. Holton (<<O πατριω'τιoμ66 oτα
απoμvημovει5ματα τoυ Mακρυyιιiwη:

μερικ69 oημαoιoλoγικ65 παρατηρτi-

oειE>) και Sysse Enberg (<H τα7gδτητα αvιiyvωσηζ με τ6vo και χωρiζ τ6vo>) δεν περιλαμβιiνoνται στoν τ6μo γιατi δεν υπo-

βληΘηκαν για δημooiευoη. Aνιiλoγα με
τo αvτικεtμενo μελ6τηζ, oι εργαoiεq διακρiνovται σ' αυτ6q πoυ αvαφ6ρoνται
στoυζ διιiφoρoυq τoμεiq τηζ γραμματικ{q

ψη oελtδων στιζ παραπoμπθg τηζ παραγριiφoυ 2., oε}τ. 77: τραφηxτηκα' cε)".

|86

τη βoιiθεια τoυ.

Καταληγovταq θεωριb 6τι τo 6ργo γεvικιi απoπvθει αδιαμφιoβητητη γνιiloη,
πεiρα, υπευΘυv6τητα και πρακτικ6 πνε6μα πoυ oυvιoτo6ν τιq πρoδπoΘ6oειg για
την επιτυχiα των oτ626ων τηζ συγγραφ1iζ
τoυ. Noμiζω, μιiλιoτα, 6τι 6vαg ουμπληρωματικ69 τ6μo9 αoκηoεωv Θα oλoκλ{ρωνε oπωoδηπoτb τη oημαντικη πρooφoριi τoυ.
Δ. Xειλιi-Mαρκoπo6λoυ
Παvεπιoτημιo Aθηνιilν
Toμ6α9 Γλωoooλoγiαq

(φωνoλoγiα, μoρφoλoγiα, o6νταξη, oημαoιoλoγiα) και o' εκεiνεq πoυ διαπραγματε6oνται Θ6ματα απ6 ιiλλoυg γλωoooλoγικo6g 2gιbρoυg, 6πω6 εivαι η διδαoκαλ[α τηg Eλληνικηq oε'Eλληνεq και
ξ6voυq, η απ6κτηoη τηζ μητρικηg γλιboσo6, ξ διαλεκτoλoγiα', η υφoλoγiα και η
κoινωνιoγλωoooλoγiα. Aξiζει να επισημιiνoυμε τo υψηλ6 επiπεδo των περισσoτθρων ανακoινιboεωv, γεγov6g πoυ απoτελεi επιβριiβευση των πρooπαΘειιδν τoυ
τoμ6α Γλωoooλoγiαg τoυ Παvεπιoτημioυ Θεooαλoviκηq για την ανιiπτυξη τηg
γλωoooλoγικη g θρευναg*oτηv Eλλιiδα.

A.

Παναγι{bτoυ, <Mερικ6E περιπτtboει5

υπoκoρισμoιj oε επιyραφ66 τη6 αρ7α[α5
MακεδovtαEυ (ao. 9 -28).

Σ' αυτη τηv αvακoiνωoη εξετιiζoνται

η ιoτoρiα, η πρo€λευση και η χρηση

oριoμθνων υπoκoριστικιbν επιΘημιiτωv
σε επιγραφ6ζ τηζ αρ2gαiαg Mακεδoνiαg.
Πρ6κειται για μια εμπεριστατωμ6νη μελθτη τoυ Θiματog η oπoiα oυvoδε6εται απ6
μiα λεπτoμερη αναφoριi των πηγιbν πoυ
μαρτυρo6ν την 1gρliοη τωv εν λ6γω επι-

Η εργαoiα τηζ Παvαγιιbτoυ
απoκτιi ιδιαiτερη αξiα αν λιiβoυμε υπ6ψη
τo γεγoν69 6τι τo υλικ6 τηq Mακεδoviαg
θημιiτωv.
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baει ελιi1ιoτα χρησιμoπoιηθεi για
γλωooικ69 μελ6τε6.
Mαλαβιiκηq, αΘεωρ[α τωv πρooωδημιiτωv: yλωoooλoyικτi λειτoυργiα των μελωδικιbv μεταβoλcbvυ (oo. 29-46).
Θ.

H

ανακo[vωoη τoυ

Θ. Mαλαβιiκη

μια oημαvτικη πρooπιiΘεια
εφαρμoγηζ στα Eλληvικιi τωv αρ2gιbv
απoτελεi

εν69 Θεωρητικo6 μoντ6λoυ πoυ αφoριi
τηνεπιτ6vιoη (βλ. Di Cristo 1982, Martin

l980, Rossi 198l, κλπ.). Mε τo oυγκεκριμ6vo θ6μα 61oυν αo2goληΘεi ελιi1ιoτα οι ει-

δικoi, γι' αυτ6 και η 6παρξη

'ηg

παρoδoα6

εργαoiαq απoκτιi ιδιαiτερo εvδιαφθρov.

Mε βιioη τα απoτελ6oματα μιαg 6ρευνα9
πoυ 6καvε o iδιoq o συγγραφ6α6 o 6vα
o6νoλo 3 12 ηaoγ pαφτioεων, υπooτη ρiζεται 6τι υπιiρ1ει μiα απoκλειoτικη o16oη
ανιiμεoα στην συντακτικη και την πρooωδιακη δoμη μια6 πρ6ταoη6. Πρ6πει

6μωζ να σημειωθεi 6τι στην ανακoiνωoη
δεν δiδεται ακριβη6 oριoμ69 τηg πρoσωδιακηg λθξηq oτα Eλληνικιi (αντ(oτoιχηζ
τη6 συντακτικτjg λ6ξηq) γιατi 6πωq oρθrilg
επιoημαfvεται (η 6ρευvα o' αυτη τηv κq-

τε6Θυνoη δεν 626ει ακ6μη πρo1gωρηoει>.
Η μελ6τη oυνoδε6εται απ6 6vα πiνακα 16
παλμoγραφημιiτων ενδεικτικιbν τωv υπ6
εξθταoη περιπτrboεων.

N. Kατoιiνηq, <Διαλεκτικιi ΙΙΙ Φωvoλoyικιi τωv βoρε{ωv ιfιωμιiτωv)) (σ9. 47-64).

Eiναι γνωoτ6 6τι

δεv υπιiρ26ει πλ'ιiρηg

περιγραφη τoυ φωνoληικo6 oυoτηματoζ των βoρεiωv ιδιωμιiτων, ενιb αρκετιi
φωνoλoγικιi φαιν6μενα αυτo6 τoυ 2gιitρoυ

δεv 62goυν ακ6μα μελετηΘεi. Eπoμ6νωg, η

ιiπαρξη τηg παρo6σαζ ανακoiνωoηq με

Θ6μα την oυριiνωoη μιαg oειριiq oυμφιilνων των βoρεiωv ιδιωμιiτωv απoκτιi ιδιαiτερη oημαoiα. O Kατoιiνηg αντλεi τo
υπ6 εξ6ταoη υλικ6 απ6 6να ιδiωμα (Δρυμ6g-Σιιiτιoτα), πoυ θεωρεt αντιπρooωπευτικ6 τωv βoρεiωv ιδιωμιiτων, και συγκρiνει τα απoτελθoματα τηg 6ρευνιiζ τoυ
με δεδoμ6να απ6 τα Κoυτooβλιi2gικα. Σ
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αυττi την πoλδ ενδιαφ6ρoυoα μελ6τη
υπooτηρiζεται 6τι, oε αvτiΘεoη με την

κoινη νεoελληνικη, τα oυραvωμ6να oιiμ-

φωvα απoτελo6ν φωvτ!ματα για τα β6ρεια

ιδιιbματα. Πρθπει 6μωζ να παρατηρησoυμε 6τι τα επι26ειρηματα τoυ συγγραφ6α oτηρiζovται στην (επιφαvειακη φωvoλoγικη μoρφη) τoυ γλωooικo6 oυoττiματoζ' μ6oα oτα πλοιigιοιεν6g ιiλλoυ Θεωρητικo6 μovτ6λoυ, μια ανιiλυoη πoυ Θα
ελιiμβανε υπ6ψη τηv <βαΘειιi φωνoλoγικη μoρφη> i,oωg vα μην κατθληγε oτα iδια
oυμπεριioματα. Η παρoυαiα oυρανδμ6-

νωv φωνημιiτων παρατηρε[ται επioηq και
oτα Κoυτooβλιi2gικα πoυ απoτελoδν εξ6-

λιξη τη6 βαλκανικrig Λατιvικηq. Κατιi

την εκτiμηση τoυ oυyyραφ6α, αυτ6 τo
φαιv6μεvo δεv θα πρbπει να απoδoθεi με
βεβαι6τητα στηv επiδραoη τωv βoρεiων
ιδιωμιiτωv γιατi 2gρειιiζεται πρrbτα vα

υπιiρξει συγκριτικτi μελθτη 6λωv

των

γλωoαιbν τoυ βαλκανικo6 2gιilρoυ.

N. Γ. Koντoo6πoυλoq, αN6oι πρoσαvατoλιoμot στη διαλεκτoλoyικιi 6ρευvα
στηv Ελλιiδα> (oo. 65-72).

Η ανακoiνωoη αυτη εντιiooεται στιζ

τ6oεq φιλ6τιμε9 πρooπdΘειεg τoυ N.

Kovτoα6πoυλoυ για την πρoιbΘηoη τηg
$ιαλεκτoλoγικr{g θρευvαg oτην Eλλιiδα.
Mετιi απ6 μια o6ντoμη αναoκ6πηση τωv
ιoτoρικιbv αλλαγιilv πoυ oυv6βαλαν oτη
,δημιoυργiα τη9 oημερινηg γλωooικηq
κατιioταoηq o' 6λη την Eλληνικτ] επικριiτεια, τoνiζεται η ανιiγκη μελ6τη9 των
ιδιωμιiτων και διαλθκτων μ6oα απ6 καιvo6ριoυq δρ6μoυq τoυg oπoioυ6 oφεiλει
vα ακoλoυΘηoει η διαλεκτoλoγι6η 6ρευνα. To κεiμενo, γραμμ6νo απλιi και κατανoητιi, Θα μπoρo6σε να κιvηoει τo εvδιαφ6ρov ακ6μα κι ανΘριbπων αμ6ητων στην
επιoτημη τη6 γλωoooλoγiαg. Xαρακτηριoτικ6 εiναι 6τι επιoημαiνεται η αvιiγκη
δημιopργiαg εv6g γλωooικo6 ιiτλαvτoq
τoυ oπoioυ η 6λλειψη απoτελεi'οημαντtκ6 μειov6κτημα για τη γλωαoικη παιδεiα.
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M. Σετιiτoc,, αΠαρατηριioει6 στα ρηματικιi επtθετα oε -μ6vo6 και -τ66 τη6 N6αE

Ελληνικη9) (σσ.

73

-88).

Σ' αυτη την πoλ6 ενδιαφ6ρoυσα ανα-

κoivωoη εξετιiζovται τα ειq -τ6E και' -μ6voζ ρηtιατικιi παριiγωγα τηζ κoιvηg νεoελληνικηq. Κατ' αρχηv, γivεται μια oδντoμη αvαφoριi oτην ιιbxρι τιbρα εξ6ταoη
των εv λ6γω oνoμιiτωv απ6 τoυg κυριrbτε-

ρoυζ γραμματικo69 και γλωoooλ6γoυq

πoυ αo2goλτiθηκαν με τo συγκεκριμ6vo θ6μα. Στη oυv62gεια, η μελ6τη τoυ Θθματog

καλ6πτει συστηματικιi τ6οo τov σημασι-

oλoγικ6 6oo και τov μoρφooυντακτικ6

τoμθα. Στα oυμπεριiοματα τηg 6ρευvαg
εvτιiooovται παρατηρηoειq γ6ρω απ6 τιq
oημαoιoλoγικ6g διαφoρ69 ανιiμεoα oτα
παριiγωγα aε -τ66 και σ' αυτιi oε -μ6vo5'
ενιb επιoημαtνεται 6τι oε oριομθνεg περιπτιboειg η διιiκριoη τoυg ατovεi (π.1.

ζωγραφιoτ6E

/

ζωγραφιoμ6νoζ.

Σ

6τι

αφoριi τη συμμετo1gη τωv επιΘημdτων

-τ6Eκαι' -μ6voE oτιq διιiφoρεg μoρφoλoγικ6q διαδικαoiεζ τηζ γ}ιbooαg, παρατηρεiται η εμφιiνιoη τoυg σε επιρρηματικo69 o26ηματιoμoξ, oε οιivΘετα και σε

oτερε6τυπε9 εκφριioειq' εvτoπtζoνται

επioη6 περιoρισμoi oτη χρησιμoπoiηoη

τoυζ σε o16oη με τη διιiΘεoη'και την

κατηγoρtα τoυ ρτiματoζ πoυ χρησιμoπoιεiται oαv βιioη τηg διαδικαoiαg παραγωγτig. Σημαvτικ6τατη χαρακτηρiζεται η
παραττiρηση τoυ oυγγμφ6α 6τι τα oυγκεκριμ6vα ρηματικιi επiΘετα πρ6πει vα
εξεταoΘoδν μ6oα oτo πλαioιo των νεoελληvικ<ilv διαλ6κτων και σε o16oη με τα
ιiλλα ρηματικιi ovoματικιi παρdγωγα.
A. Avαoταoιιiδη -Συpεωviδη, <-6 : 6vα v6o
επ[θημα oτη NEυ (oο. 89- l10).

Σ αυτ{ τηv ιδιαiτερα αξι6λoγη δoυλειιi, η oυγγραφ6αq μελετιi τo επiθημα -ξ
τoυ oπoioυ η χρliση εμφαviζεται πoλ6
παραγωγικτi για τov σχηματιoμ6 λαtκcilν

κυρiωg τ6πων και τεχvικιbν 6ρωv. H πρoθλευοη τoυ εν λ6γω επιξματog απoδtδεται σε διivειo τηE Γαλλικ{q τηq oπotα6 τo

αντioτoι2go επiΘημα -6 λειτoυργεi εiτε

oαv κατιiληξη τηq παΘητικηq

μετo1gηg

τoυ αoρioτoυ εiτε oαν επtθημα πoυ σχηματiζει επiΘετα με βιioη oυσιαστικ6. Mε

πoλ6 εvδιαφ6ρov παρακoλoυΘo6με την
παρoυoiαoη τoυ ελληνικo6 -6 σ' 6τι

αφoριi τ6oo τoν συντακτικ6 και σημασι_
oλoγικ6 ρ6λo τoυ 6oo και την υφoλoγικη
τoυ αξiα. Moρφoλoγικιi, θ1ει την κατηγoρtα επιΘ6τoυ (oπανι6τερα επιρρηματog) και τα παριiγωγιiτoυ εivαι ιiκλιτα. H
διαδικαoiα τηq πρooΘηματoπoiηoτ]g τoυ
εξετιiζετdι oε o16oη με διιiφoρεg Θεωρητικ66 Θ6oει9 6πω9 αυτ69 των Schwarze
(|967)' Guillaume (βλ. Martin 1970, oo.
164- 166) και Selkirk (l982). Η oυγγραφ6αq δ[vει ιδιαiτερη 6μφαoη oτo Θεωρητικ6
μovτθλo τηg Selkirk, πρooπαΘcbvταg vα
εντιiξει τηv ανιiλυoη τoυ -6 μ6oα oτα
πλαioια τηζ ιεραρ2giαg τoυ <τoνo6μενoυ
)ol, θτoι 6πω9 62gει διαμoρφωΘεi για τηv
μoρφoλoγiα. Aναφ6ρεται oε θννoιεg οη-

μαvτικ6τατεζ για την εξ6λιξη τηt μεταo21ηματιoτικιig μoρφoλoγfαg (πλαioιo
υπoκατηγoριoπoiηαηq, κεφαλr!, oυδ6τερo μ6ρφημα, κλπ.), για τιξ oπoiεg 6μωζ
iοωq θα bπpεπε να δoΘoδν περιoo6τερε9
διευκρινioειg.

x. Π. Συμεωνiδηq, αΣυμβoλιi oτηv ερμηvεiα τωv νεoελληvικcΙlv oυvθ6τωv με πρcΙlτo oυvθετικ6 τo θεo-υ (oo. 111- 12ο).

Σ αυττ] τηv εvδιαφθρoυοα αvακoivωσtl, o oυγγραφ6α9 πρoτεtvει μια v6α ερμηvεiα για τov τρ6πo με τoν oπo[o τo
Θεo-, πρrbτo oυvΘετικ6 νεoελληνικrbν
oυvΘ6των, απ6κτηoε επιτατικli και μεγεθυvτικτ,i oημαoiα. Mετιi απ6 μια πρooπ6'Θεια ταξιν6μηοηζ των εν λ6γω oυνΘ6των
σε αvτικειμεvικιi και πρooδιoριoτικd, o

Συμεωviδηg επιoημαivει τov ιδιαiτερo ρ6λo πoυ μπoρεt να 6παιξε τo επ1Θετo θε6ρατoζ (oε μερικιi ιδιrilματα αΘε6ρατo6)

στηv 6λη διαμ6ρφωση τηs χρτησηζ και
ερμηvεiα6 των. Kατιi τηv εκτiμηση τoυ
oυγγραφ6α, τo oυγκεκριμ6vo επiΘετo
πρob,ρ1εται απ6 τo αρ1gαio αθεebρητoc
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<δυoΘειilρητoζ, παvιiΨηλoζ, τερdoτιo6>

διαoτdoειg
τoυ μεγ6Θoυζ πoυ δηλιbνovται απ6 τo
πρωτo oυvΘετικ6, oυνδ6Θηκαν απ6 τov
λα6 με τo 6νoμα Θε69' κατ' αυτ6ν τoν
τρ6πo, τo νεoελληνικ6 θεo- aαν παραγωγικ6 πpιbτo oυvΘετικ6 ovoμιiτων, συμβιiλλει oτην δημιoυργiα επιτατικli6 και
μεγεvΘυvτικli g oημαoiαg.
τoυ oπotoυ oι υπερτoνιoμθvεg

M. Σταδρoν' ιιH κλιτικτi αvτωvυμ{α oτιE
περιoριστικ6E αναφoρικ66 πρoτιtoειE με
εξιiρτηoη αμ6ooυ αvτικειμ6voυ πoυ ειoιiγovται με τo πoυυ (oo. 12ι-|36).
Σκoπ66 αυτliE τηg πoλ6 ενδιαφ6ρoυσαξ ανακoivωoηg εiναι vα τovιoΘεi o ρ6_
λog τη6 παρoυoiα5 { απoυoiαζ τoυ κλιτι-

θεoη oυvδ6oντα6 τηv εμφιivιoη τoυ κλιτικo6 621ι απoκλειoτικιi με τo εiδog τη6
αναφoρικτig αλλιi και με την δυνατ6τητα
vα ΘεωρηΘεi oαν Θ6μα η πρooδιoριζ6μενη απ6 τηv αναφoρικti πρ6ταση oνoμα_
τικτi φριioη. Kλεivovταζ η Στα6ρoυ αναφ6ρεται στη Θεωρiα τωv Keenan και
Comrie (1977)' πρooπαΘιbνταζ να oυvδ6_
σει τηv εμφιivιoη ti απoυoiα τoυ κλιτικo6
με τι6 δυoκoλiε6 αvαφoρικoπoiηoηg
oριoμ6vων oυvτακτικιbv κατηγoριιilv
6πω9 π.x. τo 6μμεoo αvτικεtμενo. Kατιi
τηv εκτtμηori μoυ, η παρo6oα αvακoivωoη oυμβιiλλει oημαντικιi oτην επiτευξη
μιαg καλ6τερηζ μελ6τη9 των κλιτικrilv oε

o2g6oη με

τιt αvαφoρικ6g πρoτιiοειg.

κo6 oτιg αναφoρικθg πρoτιiοειs πoυ ειoιiγovται pε πoυ. Η oυγγραφ6αq αντλεi τα

G. Horrocks, rrE[ κυβ6ρvηoη και η παριiμετρoζ αpro-dropυ, (oo. l37-148).

χoυv εξιiρτηoη αμ6ooυ αντικειμ6voυ,
6μωζ, 6πω9 η iδια τoviζει, τα oυμπερd-

ανακoivωoηg εiναι η μελ6τη τηζ αρχηζ
τηg <κυβθρvησηξ) oε o2gθoη με τηv παριi-

δεδoμ6vα τηg απ6 τιg πρoaιioειt πoυ πεpι6,-

σματα αφoρo6ν 6λε9 τιgαναφoρικ69 πρoτdoειg. Σε μια πριΙlτη πρoo6γγιoη τoυ Θθ-

ματoζ, παρατηρεtται 6τι τo κλιτικ6 εμφανiζεται μ6vo oτιg μτ,i περιoριοτικ69
αναφoρικ69 πρoτιioει6 ενιil απoυoιιiζει
απ6 τιq περιoριστικ69. Aυτli η κατανoμli
των κλιτικιilv oε o1θoη με τo εiδog τηg
αναφoρικηg πρ6ταoη9 καλ6πτεται Θεωρητικιi τ6oo απ6 συντακτικτig απ6ψεω9
(βλ. Σταδρoυ 1983) 6οo και απ6 oημαoιoλoγικιiE (βλ. Bache.και Jacobsen Ι980).
Παρ' 6λα αυτιi, μtα πιΘαvτj γεvtκευoη τη6

παραπιiνω κατανoμtiξ πρoσκρoδει oε πε-

ριπτιboειg αναφoρικrΙlν πρoτdoεωv με
εξιiρτηoη εμμ6ooυ αvτικειμ6voυ, 6πoυ η
παρoυoiα τoυ κλιτικoιi φαiνεται vα εtvαι
πpoαιρετικli αvεξιiρτητα απ6 τηv αvτiΘεoη περιoριoτικ{ / μιj περιoριoτικli.

Mε βιioη

αυτ66 τιζ πεpιπτriroει6, η συγγραφ6α9 τρoπoπoιεi την αρ1ικτi τηg υπ6-

1. Για τιq θwoιεg <κυβ6ρvηoη> (αφoριi τη o16oη μεταξ6 τηg κεφαλτ{g μιαζ δoμ{q και τωv
6ρωv πoυ εξαρτιbνται απ6 αυτ{ν) και παρd_

Στ6aoq τη6 πoλ6 αξι6λoγη9 αυτlig

μετρo <pro_drop) πoυ 16αρακτηρiζει
γλιbooεg σαv τα Eλληνικιi 6πoυ η εμφdtιoη-τoυ αvτωνυμικo6 υπoκειμ6voυ εiναι
πρoαιρετικη'. Σ6μφωνα με τov Ηorrocks,

oι διαφoρ66 αVιiμεoα oε γλιboσεζ pro-

drop και γλιbοoεg non pro-ilrop (Aγγλικιi) λαμβιiνoνται καλ6τερα υπ6ψη αν η
εφαρμoγ{ τηζ αρχηζ τηg κυβθρνησηζ περιoριoτεi oτη o16oη ανιiμεoα oτov κ6μβo πoυ απoτελεi τη λεξικη κεφαλη μιαg
φρdσηζ και στoυq κ6μβoυq πoυ oρiζoνται
σαν φραστικθg αδελφθq τηζ εν λ6γω κεφαλ{g. Πρoκειμ6voυ vα επιτευ1Θεi αυτ69
o περιoρισμ6g, o oυγγραφ6α9 πρoτεivει

τηv απελευΘ6ρωοη τα)ν

περιε2goμ6vωv

εν69 μιi τερματικo6 κ6μβoυ ιiroτε αυτd να
απoτελ6ooυv τιζ αδελφξ τηg λεξικηg κεφαλ{ξ πoυ κυβερνιi. Η επιλoγη τoυ συγκεκριμ6νoυ κ6μβoυ ωζ πρoζ την απελευθθ_
ρωση τωv συστατικιirν εξαρτιiται απ6 τo

μετρoζ <pro-dropυ' βλ. Δ. Θεoφαvoπoδλoυ-

Κoντoδ, Mεταoγηματιoτικιi Σιivταξη
τη θεωρ{α oτηv πριiξη, AΘτrivα 1986.

:
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εiδog τηζ γλ6σσα9. 'Eτoι, σε μια πp6ταoη 6πω9 η (1) τωv Αγγλικιbv, επιλ6γεται η

απελευΘθρωoη των περιε2goμθνωv τηt
oυμπληρωματικηq πρ6ταoη6 για vα μπoρ6oει τo ρημα τηq κυρiαq vα κυβερvηoει
τo υπoκεiμενo τηζ εξαρτημ6νη9:
(l) Ne\γιon

,a[."r. arloa[rn"

υ

aPPlel

,a[fell

on his headl]]

a

H iδια πρ6ταoη oτα Ελληνικιi

δ61ετηg
τωv
περιεχoμ6νων
απελευΘ6ρωoη
ται
τo
υπoo6τωq
ιiloτε
ρηματικηg φρdσηζ

κεiμενo τηq εξαρτημενηζ να απoτελθoει
τo κυβερvιbμεvo oτoι2gεio με κυβερvητη
τo δικ6 τoυ ρημα:
(2) ...

n[oo['o

μτiλo]

a*[6πεo" naa[o'o

κεφιiλι τoυ]]]

υ

a

Η πρ6ταoη τoυ Ηorrocks oλoκληριbvεται
με παρατηρηoειg o' 6τι αφoρd αφ' εν6q
μεν τo εiδoq των φραστικιbν καν6vωv πoυ
πρoοδιoρiζoυν τη oειριi των συστατικιirν
μιαq φριioηζ και αφ' ετθρoυ τη oυμφωνiα
των χαρακτηριoτικιilν των κ6μβων πoυ
περιγρdφoνται απ6 τoυζ εν λ6γω καv6vεg. To Θεωρητικ6 μoντ6λo oτα πλαioια
τoυ oπoioυ κινεiται o συγγραφ6α9 εiναι η

Γεvικευμ6νη Γραμματικη Φραoτικηq

Δoμηq (GPSG) (βλ. Gazdar l982). Πρ6πει
να τoviooυμε 6τι η παρo6oα ανακoivωoη
παρoυoιιiζει μεγιiλo Θεωρητικ6 ενδιαφ6ρoν αλλιi η καταν6ηoη τηg πρoδπoΘ6τει

μια κιiπoια γνιΙloη των θεωριrbv GPSG
και GB (Government and Binding) (βλ.
Chomsky l98l).

2' Η ουμπεριφoριi τoν

vα 62gει και παλαι6τερα
απαoxoληoει τoυζ ουγγραφεtg. Η παρo6oα
εργαoiα μπoρεi vα ΘεωρηΘεi 6τι απoτελεi
oυv61εια πρoηγoιlμεvηq με Θ6μα την υπoτακτικτi oτα N6α Eλληvικιi (Ι983). Mεταξ6

E. Φιλιππιiκη -Warburton _ Γ. 8ελo6δηg,

αH υπoτακτικη oτι6 oυμπληρωματικ6E
πρoτιioειEυ (oo. 149- l68).

To μ6ριo vα απoτεχεt και πιiλι αντικεiμενo 6ρευναq oτα Eλληνικιi2. Aυτη τη
φoρd εξετιiζεται συστηματικιi η 16ρηoη
τoυ στιζ oυμπληρωματικθg πρoτιioειq.

Mε πoλλη πειοτικ6τητα oι oυγγραφεiq
απoδεικv6oυν 6τι τo να εiναι δεiκτηt τηζ
υπoτακτικηq και oε αντiθεση με τoυζ

oυμπληρωματικo69 δεiκτε6 6τι/πω5 και
zrouδεν ειoιiγει πρ6ταoη. Tα επι2gειρηματιi τoυq αvτλo6νται τ6oo απ6 τov χ6ρo
τηg o6νταξη9 6oo

oιoλoγiαq.

Σ

κι απ' αυτ6v τηζ σημα-

6τι αφoριi τη oυντακτικη

συμπεριφoριi τoυ vα' σε oδγκριoη πιiντα
με τoυζ ιiλλoυg δεiκτεg, πρoκ6πτoυν τα
εξηq κ6ρια χαρακτηριoτικιi: α) τo vα δεν

υπακoδει στov περιoριoμ6 των ιiλλωv
δεικτιilν να εμφανiζoνται μ6νo oε oυμπληρωματικθq πρoτιioειq @.a. Nα φδyειζη.β) AντiΘετα με τoυζ ιiλλoυg δεiκτεζ' μπoρεi να oυvυπ6pxει με αναφoρικo6q η ερωτηματικo69 δεiκτεζ στιζ αντt-

στoιχεζ αναφoρικ6q τi ερωτηματικ69

πρoτιioειg @.a. Ξ6ρω πoι6v vα φ6ρω). γ)

'Eναg 6ρoq τηg πρ6ταoηq πoυ Θεματoπoιεiται μετακινεtται πιivτα oτα δεξιιi τoυ vα
(π.γ. Θ6λω η Mαρiα vα φ6yει). δ) Καv6ναq
\ι
6ρog δεv μioρεi vα παρεμβληΘεi ανιiμεoα
yα
και στo ρτiμα που oυνoδεδει. ε) Tα
στo
oυμπλη ρ<bματα τoυ yα ακoλoυΘo6ν πιiντα
26ρoνικιi τo κ6ριo ρημα. H oημαoιoλoγικη oυμπεριφoριi τoυ vαξετιiζεται σε συ-

vιiρτηoη με τα oημαoιoλoγικιi χαρακτη-

ριoτικιi των ρημιiτων πoυ oυμπλη ριbνoνται με vα καιυπoτακτικη. Yπooτηρiζεται
δε 6τι η συvτακτικη διιiκριoη ανιiμεoα
στo να και στα ιiλλα oυμπληριbματα αν-

των dλλωv εργαοιιilv, βλ. Xριoτiδηζ A.-Φ.
l982 (<Πρ6oΘετε9 παρατηρηoειζ στιζ συμ-

πληρωματικθg πρoτιioειζ τηζ Nθαg Eλλη-

vικηq>, Πρακτικιi τηζ 3ηζ oυvιivτηoηq, τoυ
τμr{ματog Γλωοοoλoγiαq).
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αv- σ6στημα κι 6χι απ6 τη νoητικη τoυ ωριτiΘεoη: τα μεν 6τι/πω5καL πoυ εισdγoυν μαvση. Κατ' αυτ6ν τov τρ6πo, υπoστηριγεγoν6τα τoυ κ6σμoυ μαζ, ενιb τo vα ιlε ζει τη θεωρfα τioυ απoδiδει μια 6μφυτη
τoν ρηματικ6 τ6πo τηζ υπoτακτικη6 πoυ ικαν6τητα oτo παιδi να μαΘαiνει τη μηoυνoδε6ει εκφριiζει μη γεγoν6τα. Kατιi τρικη τoυ γλιΙrooα.
τη γνιbμη βoU,1 oυμβoλη τηg παρo6oα9
αvακoiνωσηg στη διερε6νηαη τoυ 2gιilρoυ Δ. Nατo6πoυλoq-E. Παναγoπo6λoυ, rrF1
τηζ υπoτακτικτig μπoρε[ να χαρακτηρι- μιiθηoη τηζ ρηματικτiE 6ψη6 τηE N6α6
τιστoιχεi σημασιoλoγικd στηv εξτiζ

oθεi oαv ιδιαiτερα

oημαvτικη.

Δ. Kαττ|, ιιOι oυvτελικo[ 7gρ6voι στην
παιδικιi yλtbooαυ (oo. 169-l84).
Aυτη η ανακoivωση απoτελεi μ6ρo9

τη6 πoλ6 ενδιαφ6ρoυoα9 δoυλειιiq τηq Δ.
Kατη o2gετικιi με τηv κατιiκτηoη τoυ ελ-

Ελληvικη5 oε εξαρτημ6vε6 πρoτιioει6
απ6 ξεv6γλωσσoυζ: εξελικτικη oιiyκριση πρoζ τoυζ φυσικoδ5 oμιλητ6Eυ (oo.
1s5-20ο).

Πρ6κειται για μiα ενδιαφ6ρoυoα

6ρευvα o21ετικιi με την εκμιiΘηoη τoυ

H παρo6οα μελθτη περιoρiζεται

πoιo6 εvεργεiαq των εξαρτημ6vωv πρoτιiσεωv απ6.τoυg ξενoγλωoσoυζ. Στo πεiραμα πηραν μ6ρo9 51 oπoυδαoτ6g τoυ

στoυζ παρακεiμενo και υπερoυvτθλικo
αφo6,6πω9 η iδια η συγγραφ6α9 αναφ6-

Α.Π.Θ., των oπoiωv η μητρικη γλιiloοα
δεv ηταv πιiντα ιvδoευρωπαtκηq πρob-

ληνικo6 ρηματικoδ ουoτηματog απ6 τo

παιδi3.

στoυq oυvτελικo6g 1ρ6νoυ9

και ιδιαiτερα

ρει' (o τετελεoμ6νo9 μθλλoντα6 φαivεται

vα εivαι μια δoμti πoυ oπαν[ζει ακ6μη και
oτηv γλrboσα των ενi1λiκων και η oπoiα

δεν απαvτιiται δι6λoυ στα δεtγματα oμιλtαq τωv παιδιιilν τηg μελθτηξ). H εξbταση τωv δεδoμ6vων βαoiζεται σε μoρφo-

λoγικιi και oημαoιoλoγικιi κριτηρια.
Eπιoημαiνεται γενικ6τερα

η

δυoκoλiα

τoυ παιδιoδ να κατακτ'tioει τιζ περιφραoτικθ6 δoμ69 των συvτελεoμ6νων 2gρ6νων

και τα oτoι1εiα

δεi2gνoυν

τη δoμη

τoυ

παρακειμ6voυ να πρoηγεiται στην εκμιiθηoη απ6 αυτli τoυ υπερσυντθλικoυ. H
καΘυoτερημ6νη εμφιiνιση τoυ τελευταioυ
oε o6γκριση με τov πριbτo, απoδiδεται

στη voηματικη πoλυπλoκ6τητα

αυτo6
τoυ 2gρ6voυ πoυ δηλιilνει μια κατιioταση

η oπoiα δεν εiναι παρo6oα για τo παιδt. Η
oυγγραφ6α9 απoδεικv6ει επioηg 6τι o

21ρ6voq εμφιivιoηg των γραμματικιbν δo_
μιilν καθoρiζεται κυρiωq απ6 την ανιiλυ-

ση πoυ κιiνει τo παιδi oτo 6λo δoμικ6

3. βλ. Δ. Kατη 1984, The acquisition of the
Modern Greek yerb. Av€κδoτη διδακτoρικη
διατριβη, Uiversity of Reading.

o1oλεioυ τηζ N6αq Eλληνικηζ

τoυ

λευoη g. To ερωτηματoλ6γιo oυvτιi7gθηκε
με βιioη τιζ κατηγoρiεg ρημιiτων των

oπotων η χρηση oτην κ6ρια πρ6ταoη
oυνδ6εται με τηv αvιiλoγη ρηματικτj 6ψη
τoυ πoιo6 ενεργεtα6 (oυvτελεoμ6vo,
αoυvτ6λεoτo η και τα διio) τoυ ρηματog
τηg εξαρτημ6vηζ. Σημειωτ6oν 6τι oτο
iδιo τεoτ υπoβληΘηκε και μiα oμιiδα 3l
φυoικιilν oμιλητιilν. Mετιi απ6 o6γκριoη
τωv απαντιioεωv τωv δ6o oμιiδων, πpoΕ,κυψε 6τι πoλδ γρηγoρα oι ξεv6γλωoooι
χρησιμoπoιo6v oωoτιi τo πoι6v ενεργεiαζ τωv EλληνικιΙlν.

Θ. Παυλiδoυ' ιιΠαρατηρτioειg oτα θηλυκιi επαyyελματικtiυ (oo. 20 l -21 s).

H παρo6oα ανακoiνωση απoτελεi μiα
ιδιαiτερα oημαντικη περιγραφη τηζ χρησηζ τωv Θηλυκιbν επαγγελματικιΙlν. Η
6ρευvα βαoioΘηκε o' ερωτηματoλ6γιo
πoυ δ6Θηκε oε oμιiδεq 86 ατ6μωv τα oπoiα
oτηv πλειoψηφiα τoυg ηταν γυvαiκεg.

Σ6μφωνα με τα απoτελ6oματα τηζ μελ6τηq παρατηρoιiνται τα εξηg: α) 1ωρig τo
oυvoδευτικ6 ιiρΘρo, επαγγελματικιi oυoιαoτικιi σε -oζ' -ηζ, -αζ τoπoΘετo6νται
στo αρσενικ6.γ6νoq, εκτ69 εξαιρ6oεων
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(6πoυ Θεωρεiται 6τι τo επιiγγελμα εiναι

απ6 εκεivov πoυ χρησιμoπoιεiται για τα

τoυργ66). β)'δταν τo αoαφ66 επαγγελματικ6 ληγει σε -oζ' υπιiρ2gει η τιioη για
χρησιμoπoiηoη τoυ iδιoυ τ6πoυ και στα

γ)'Eμφαoη στα επtπεδα 6φoυq
(registers) με την κoινωνιoγλωooικη oη-

κυρiωq γυναικεio, fi.χ. κoινωνικτ! λει-

δδo γθνη, αρσεvικ6 και θηλυκ6. Eιiv
6μωζ η κατιiληξη εivαι -αζi -ηζ, τ6τε, o

αoαφηq τ6πo9 διαoαφηνiζεται εtτε με τδ
ιiρΘρo εiτε με την χρησιμoπoiηoη παρα-

γωγικo6 επιΘηματoζ (π.x. '{vα, -iooα).
Mεταξ6 τωv συμπεραoμι1τωv τηq μελ6τη9

τoνiζεται ιδιαiτερα 6τι o εξωγλωooικ69

παριiγωv πoυ 61ει o26θoη με τηv oυνεiδηση τηζ ταυτ6τηταζ των γυναικιbν επηρειi-

ζει oημαντικιi τηv πρoτiμηoη για μoρφoλoγικιi μαρκαρισμ6νoυq τ6πoυq θηλυκιbv επαγγελματικιbν. Kατιi την συγγρα-

φ6α,

η παρo6oα μελ6τη

απooκoπεi

κυρiωq σε μια πριbτη περιγραφη τηζ χρli-

σηζ τωv Θηλυκιbν επαγγελματικrbv. Στα
oυμπεριioματα λαμβιivoνται ιδιαiτερα
υπ6ψη oι εξωγλωooικoi παριiγoντεζ πoυ
επηρειiζoυν αυτη τη χρliση, εν{b η αvαφoρd στoυζ γλωooικoδg παριiγovτεζ περιoρiζεται σε μερικ6g παρατηρτjoειq.
Aξiζει να επισημιivoυμε 6τι μiα πληρ6στερη αvιiλυoη τωv τελευταiωv παρoυ-

oιιiζει oημαντικ6

εvδιαφ6ρoν.

A.

Xαραλαμπ6πoυλog, <Γλωoooλoγ{α
και διδαoκαλtα τηζ μητριΚη6 yλcbooα5υ

(oo.219-242).

Πρ6κειται για μια ιδιαiτερα σημαντικη αvακoiνωση. O oυγγραφ6α9 αvαφθρε-

ται κατ' αρχliν στoυt oυντ!Θειg τρ6πoυ6
διδαoκαλiαζ τηζ μητρικtjg γλιirooαg και

εντoπiζει τηv αδυναμiα τoυg vα διαμoρφιbooυν τιg γλωooικ69 δυvατ6τητεg τωv
μαθητrilv κατιi τθτoιo τρ6πo o6τω9 ιboτε
vα τιζ χρησιμoπoιo6ν απoτελεoματικιi
oτιq διιiφoρεζ επικoινωvιακ6q τoυ6 αvιiγκεq. M6οα απ6 θνα oδvoλo πρoτιioεων,
τoνiζεται η ανιiγκη εν6q v6oυ πρoσανατoλιoμo6 τηq γλωooικηg διδαoκαλiαg

πρog v6oυg oτ626oυ9 πoυ Θα μπoρo6oαν να

oυνoψιoΘoδν oτα εξηg: α) δια7gωριομ6
τoυ τρ6πoυ τη6 γλωooικτi6 διδαoκαλiαg

ιiλλα μαΘηματα. β) Παραμεριoμ6

τηg

αv6ρμαq>.

μαofα τoυ 6ρoυ, πραyιlα πoυ Θα εi2gε oαν
απoτθλεoμα να διευρυνΘεi o γλωooικ69
oρtζoνταg των μαΘητrbν. Kατti τoν συγγραφ6α, αυτ66 oι πρoτιioειg δεν oημαi_

voυν υπoβιiΘμιoη τηζ φρovτιoμ6νηg
γλrbooαg αλλιi μ6voν περιoρισμ6 τηζ
6vαvτι των ιiλλωv 26ρτioεων. Για να επι-

oι παραπιiνω oτ62goι πρoτεiνει
να κινηθεi γsρω απ6 την
διδαoκαλiα
η
μελ6τη και εξερε6vηση των μη2gανιoμιbν
τευ26Θo6ν

τηg γλ<booαg καΘ<ilq και την παραγωγικτi
χρτiση τωv απ6 τoυq μαθ11τ69. Kατ' αυτ6v
τoν τρ6πo, και 626ovταgπιiντα σαv αφετη-

ρiα τoν αυΘεντικ6 λ6γo (πρoφoρικ6 και
γpαπτ6), oι μαΘητ6q μπoρo6ν, o6μφωνα

με την

γν6μη τoυ συγγραφθα, vα απoκτη-

ooυv επιiρκεια στην κιiΘε μoρφτ(6 γλωo-

oικη

τoυg επικoιvωviα.

B. M6τoιoυ, <Παρατηρτioει6 για τo δφoE
τ oυ Bιi ρvα λ η πε ζo y ριiφo υ υ (o o . 243 - 258).

Η παρo6οα ανακoivιοoη εντιioσεται

oτoν 2gιbρo τη6 υφoλoγiαq. H oυγγραφ6α6,61oνταζ σαν aτ6γo τη μελθτη τηg 6κφρασηζ τoυ Bιiρvαλη oτo θργo <AληΘιvη

απoλoγiα τoυ Σωκριiτηr, πρoτεtvει 6τι

μερικιi γλωooικιi χαρακτηριoτικιi

να

Θα

ΘεωρηΘo6ν γενικ6τερα
σαv συστατικιi τoυ λoγoτε2gνικo6 6φoυ9
τoυ πεζoγριiφoυ. Στην μελ6τη τηζ ασχoλεiται κυρiωq με τιζ γλωooικ6q ιδιαιτερ6τητεζ τoυ 6ργoυ, δηλαδη με τηv επιλoγη
oτoι26εiωv o' 6τι αφoριi τoυg τoμεt€ φωvoλoγiα, μoρφoλoγiα, o6νταξη, κλπ.
Παρατηρεi 6τι κδριo τ61ναoμα τoυ Bιiρ-

μπoρo6oαν

ναλη απoτελεt o μηχαvισμ6q τηg αvτιoτρoφηq πoυ πραγματoπoιεiται κυρiω6

στo σημαoιoλoγικ6 επiπεδo (π.2g. αντιoτρoφη τηζ σημασiαg αε μερικιi κ6ρια

oν6ματα : Πανι1ρετo g yια αvτi θικo5' Θ pαoδq για δειλ66, Aληθiωv γι'α ψευδoμιiρτυ ρα6). Avτλιbvτα6 διιiφo ρα παραδεtγμα-.
τααπ6 τo συγκεκριμ6vo 6ργo, απoδεικv6-
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ει με πειστικ6τητα τα δ6o πλιiνα τoυ 6ργoυ: τo επιφανειακ6 και τo πιo βαΘ6 και
απoκαλυπτικ6 ω6 πρoζ τo ν6ημα τoυ μηvδματog τoυ συγγραφ6α. Kατιi την M6τσιoυ' ιiλλα χαρακτηριoτικti τηg γλιboσxζ τoυ Bιiρvαλη εtvαι η χρηση ιδιωματιoμιbν, η επανιiληψη φριioεων
Θωq

με τηv αντloτρoφη
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Στη

oυν62gεια, υιoΘετιilvταg τηv ιiπoψη
6τι τα γλωooικιi φαιν6μενα δεν μπoρo6ν
να ερευvηθoδv αυτ6voμα 6ξω απ6 τov
γλωooικ6 περiγυρo (βλ. Ηill l978, l983),
πρo1ωρεi σε μια oδvτoμη μελ6τη Ξηζ χρliσηζ μερικd)ν μoρφoσυvτακτικιbν φαιvoμ6-

vωv τηt oημεριντig Aρβαviτικηq
oειριi--oυvτiκαΘιb6 ρo6νδιo, υπoτακτικη). Παiρvovταζ

και η αφΘovtα επιφωνημιiτωv, ερωτηoεων-απαvτησεων και η χρηση oιivΘετων
υπoΘετικιilν πρoτιioεων με τηv ιiρνηoη
oτη δευτερε6oυoα. H δoυλειιi τηg M6τσιoυεtναιπoλιjενδιαφ6ρoυoα.Ταφαιv6-

(γε-

σαv

βιioητoνσυσχετιoμ6δoμικιbνoτoι1εiωv
με λειτoυργικ6q πλευρθg τηg γλιilooαq,
απoδεικν6ει με πειστικ6τητα 6τι η απoδυvιiμωoη τηζ χρησηζ τoυ γερo6νδιoυ
oφε(λεται στη συρρiκνωoη των ειδιilν

πoυ πρoτεiνεται αντικατoπτρiζoυv
τυ1ιbg τα μηv6ματα τoυ Bιiρναλη

ανιiλυoη
επιoυγ-

oμιλiαg πoυ τo 2gρειιiζovται (π.γ. αφτiγηση). Η απιilλεια τoυ γερo6νδιoυ απoτελεi
περiπτωoη oυνε1oδg αλλαγηq (περiπτω-

Λ. Toιτoι πηq' <Δoμικιi και λειτoυρyικιi
πρoβληματα yλωooικιi6oυρρiκu'oη6, η

oη πρooδευτικηq μεiωoηq τηζ παραγωγικαι παθητικηq ικαν6τηταζ των oμιoε o16oη με κιiπoια δoμη)' oι αλ}nτ1ιv
λαγε6 στoγ

μεvα πoυ επιoημαiνoνται και η

γραφθα.

ελληvoαλβαvικιi διtiλεκτoE και
περιπτcboειEυ (oa.

259-273).

αil"εE

κηq

μoρ9oσυντακτικ6 τιiπo τη6
υπoτακτ1κηζ αvηκoυν στoν χωρo τωv

fi::}3::}*J:ιlilff}'Jff;:iil-

Aυτri η ανακotνωoη 626ειoανΘ6ματo
φαιν6μενo τηg γλωooικηq Θνηoιμ6τηταq φωoη τη6 γλωooικτlg ιδεoλoγiαg). Κατιi
σαν κoινωνιoγλωooικ{q διαδικαotαg. To .η, ,*'i1rηoτi
μoυ, αυτη η ανακoiνωoη
πριilτo μ6ρoζ τηg μελ6τη6 εiναι αφιερωμ6μπoρεi να χαρακτηριoΘεi απ6 τι6 πιo εν-

νo στoν πρoβληματιoμ6 γ6ρω απ6

τη,ν

διαφ6ρoυoεζ τoυ ,r6μn.o, γλωoαoλoγι-

γλωooικη oυρρiκνωoη,6πoυ o oυγγραφ6' κo6 oυvεδρioυ γιατi πρoιiγει την 6ρευvα
αξ με πoλλη μεΘoδικατητα εκΘ6τει μερι- oτoν
26ιilρo τηg γλωooικηg θνηοιμ6τητα9
κ69 απ6 τι6 απ6ψειζ των ειδικιbν πoυ τoυ oπoioυ
η μελ6τη εiναι o2gετικιi ιiγvωαo2goληΘηκαv με τo συγκεκριμ6vo θ6μα. στη στηv Eλλιiδα.
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