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Henri Tonnet, Ιoτoρ(,α τηζ ν6αζ ελληνιxηζ yλιbooαg. H διαμoρφωαfr
τηg, μεταφρ. Mαρ('ναg Καqαμανoυ_
Πd'νoυ Λαλιd'ταη, επιμ6λεια Xριατ6φoQoυ Xαραλαψrαxη, Aθftνα 1995,
εxδooειg Δημ. N. Παπαδfιμα, α.

'o Ηenri Tonnet

2 17.

(oτ6 δξηg T.), xα-

θηγητηζ γεoελληγιxfrζ γλιbooαg xα[
λoγoτε1ν[αg oτ6 Ιnstitut National des

Langues

et Civilisations

Orientales

(ΙNALco, Παρ[oι), παραλληλα

μ6

τ[g xαθαρΦg φιλoλoγιx6g τoυ θqγαolεg (Recherches sur Arrien, μετdφQασι 6qγων Nεoελλfγων λoγoτε-

E1ει δημooιεrjoει oειqα
'L.6'.),
μελετΦν γιd τηγ N6α 'Eλληνιxη, θγ1ειρ[διo γεoελληγιxoΦ τoνιαμoδ

1νΦν

(ManueΙ

d'

accentuation grecque

moderne, Παρ[oι 1984) xα[ μ6θoδo

διδαoxαλlαg τfrζ N6αg 'Eλληγιxfrζ
για γαλλ6φωγoυE φoιτητ69 (ManueΙ
de grec, τ6μ. 1, Παρ1oι 1995, o6 ουνεργαo[α μ6 τ6ν ΓιΦgγo Γαλdγη).
'Eπ[οηg, θxει διδdξει'Aρ1αΤα'Eλληyιxα xαL Λατιγιxα o6 παγεπιοτημια
τfrE Γαλλ(,αg, xαθιilg ε1ναι γνιiloτηg
xαt τΦγ xλαoιxΦγ γλωoo(lν (πβ. τηγ
θργαo[α τoυ oτ6γ'Αqgιαν6).

T6 βιβλto τoi T. &πoτελεΤ μεταφQασι τiζ Histoire du grec moderne.
La formation d' une Ιangue, Παqloι
1993, L' Αsiathδque, σ. 189, ε1γαι δ6,
&ν oυμμετρnθfl τ6 &qxετα παλαι6

βιβλio τoi George Thomson (H Ελληνιxη yλι'bααα, &'ρxα('α xα(, ν6α,'Aθηγα 1964,

β'

6xδ. 1989, Κ6δρo9), τ6

τ6ταqτo μεταφQασμ6νo EQγo μ6
&ντιxεlμενo τtγ ioτoρlα τfrg 'Eλλn-

νιxfrg. "oπωg oτ6 βιβλ[o τoΦ Robeπ
Browning (H μεααιωνυxftxαι ν6α ελ-

ληνtxfιγλιboαα' β' 6xδ., μεταφρ. Mαρ[αg M. Koνoμfr, Aθηγα 1991, Δημ.
N. Παπαδt'rμαg - fi α' Exδ. ε11ε τ6ν
τ[τλo 'H Ελληνιxη yλιbooα, μεσαLωνικft xα(, ν6α, ψεταΨQ. Δημητρn Σωτηρ6πoυλoυ,'Αθfγ α t972), f1 θμφαοι
δ[γεται xαL θδΦ oτα γειilτερα oταδια
τfrg 'EλληγιxΠζ - δ δευτερog τ6μo9
τiζ 'Ιoτoρ(,α5 τfig Ελληνιxfiζ yλrbαoαg τCιν o. Ηoffmann Α. Debrunner

- Α. Scherer,

μετd,φρ.

Xαρα-

λαμπoυ Π. Συμεων[δη (Θεoααλoγlxη
1983,'Αφoi, Κυριαxiδη) &ναφ6ρεται
περιληπτιxα oτηγ νειilτεgn γλΦοoα.
oi, θxδ6οειg Παπαδfμα ε1γαι &ξι6παιγεζ για την πqωτoβoυλLα τoυg να
μεταφQασθoΦγ δfo σημαγτtχα . βι-
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βλ[α για την ioτoρlα τfrζ γλιilαοαg
μαζ, τo βιβλi,o τo0 Browning, πoιi
μεταφqαoΘηxε διio φoQ€ζ, xα[ τ6 βι-

βλlo τo0 T.

'H

Ιoτoρ('α τηg ελληνιxηζ yλcbα-

ααE γgαφηxε δE βonθnμα τΦν Γαλλων φoιτητΦγ, &λλα xαl για γα δγημεgωθfr τ6 εriρι}τερo γαλλιx6 xoιγ6,
xαθιilg ε1γαι λ[γoι oi Γαλλoι πot} <6-

χoυγ ουγειδητoπoιflαει 6τι η ελληγι-

xη εiγαι η παλαι6τεqn ξωντανη ευqωπαΤxn γλιbαoα xαι αξ[ξει γα με-

λετηθε[, γιατL απoτελεL 6γα απ6 τα

θεμ6λια τoυ xoιγoιi μαE πoλιτιoμot3>> (α. 8). "Αγ θπιτευχθη δ oτ6-

1og αι}τ6g, θα εΤγαι πoλr1 αημαντιxη
ft ουμβoλt'ι τoΟ xαθηγητfr T. oτηγ τ6-

γωσt τωγ γεoελληγιxΦγ oπoυδΦγ
oτην xιilqα τoυ (δαoν αφoqσ οτig
&ρ1αιoελληνιx6g οπoυδ6g, τo διε_ πβ., μ.fr., την

θν6g xλΤμα oημερα

θεωρlα τol

<d,φqoπεντριομotr>

δ€γ ε1γαι iδιαLτερα εrjγoΤx6 για τηγ
πqoΦθnαl τoυg). M6 τηγ μεταφqαoι,
τ6 βιβλ[o αriτ6, γqαμμ6νo d,π6 iγα

εiδιx6 μ6 φιλoλoγιxt'l αλλd xαi

ιxfi xατaoτισι, ε1ναι πQooιτo xαt oτ6 μn γαλλoμαθ69 δλλnνιx6 xoιγd.
'O T., δπωg oυγηθωg oi, ξ6νoι δλληνιατθg, δπoατηρ(,ξει τ6 αrjτoγ6ηγλωoοoλo

γ

το, για δπoιoγ δ6ν φoqα παgωπ[δεg,
τηγ δγ6τητα τfrg'Eλληγιxfrζ &π6 τηγ

&g1αι6τητα μ61gι αt'1μερα. "Ωατ6oo,
δqιαμ6νoι, πqoπαντωγ συμπατρυδτεE μαE, πoιi xαxΦg πιoτειioυγ δτι o[

riπoοτηριxτ('g τfig δν6τητα9 τΦν δια-

φ6ρων μoρφΦν τfrg γλιilooαg μαζ

τηγ θγγoo0ν περ[πoυ ι-bζ ταυτ6τητα,

πρoβαλλoυγ τ6 θπιxεlρnμα δτι xαθε

συγχQoγtτιo oisoτημα διαφ6ρει &π6

τa πρoηγoιiμενα xαL τα

θπ6μενα,
πoλλ6g φoQ6ζ ο6 βαθμ6 πoιi γα γ[νεταt τιατι &λλo (δπoοτηq[ξoυν τηγ

&π6λυτη αΦτoνoμlα τηζ Nεoελληνιxfrg Eγαγτι τfrg'Αqxαιoελληγιxfrζ.
μηπωζ δμωζ πρ6xειται για μια &xoμn νεoελληγιxη Eμμoνη iδ6α;). Παγτωζ' o[ γλωοooλ6γoι τfrg Σxoληg
τηζ ΠQαγαglι.&., παρ6λo πoι1 υ[oθ6-

τησαγ μεγαλo μ6Qog τfrg διδαστLαλLαg τo0 Saussure, δ6ν δια1ΦQισαν
μ6 <οινιxατεLyτ1>> την δια1ρoγ[α &π6
την ουγ1qoγ[α. 'Eπιπλ6oγ, &x6μn xα[

fi oυγxqoγlα εΤγαι δυναμιxf, δπωg
τ6νιξε δ πρoοφατα θxλιπιilγ Αndrθ

Martinet, &φoil xαθε γλΦoαα τεiγει
τιατα την διαgxεια &x6μη xαL μLαζ

αυγxρoνlαg να μεταβληθfi, να γ[νη
xαπωg διαφoqετLχrt. Με τlg μεταβoλ6g δμωg πoιi ιiφlαταται μιd, γλΦοoα δ6γ γ[vεται δπωοδηπoτε dλλη,

θφ6ooν xαθε γλΦοoα μoιαξει μ6 ξωγταγ6 δργανιαμ6, πoιi, θγΦ μεταβαλλεται μ6 τ6 π6qαoμα τoΦ 1ρ6γoυ, δ€γ θεωρεΙται ο6 xαμια περloδo
τfrg ξωfrζ τoυ &λλog. "Η [oτoq|α μισg

γλιilαοαg δπωg i 'Ελληγιxη, μ6 τηγ
μεγαλη δγ6τητα τΦγ μoρφΦν τηg,
xαταδειxγιiει δτι δ6γ ε1γαι τ6oo εiiστoχoζ δ &π6λυτog διαxωqιαμ6g
τflg oυγ1qoνlαg &π6 τηγ δια1qoν|α.
"Exει λεxθη πq6 πoλλotl &π6 τoγ Γε-

ιilqγιo Xατξιδαxι x.6'. δτι ε1ναι &τυxηg fι αιiγxqιαι, θν πρoxειμ6νω, τfrg
"Αgxα[αg xαL τnζ N6αg "Ελληγιxfrζ
μ6 την Λατιγιxfl xαt τtg γεoλατιγιτL6ζ γλΦooεg, oi δπoΤεg θξαλλoυ

πρo6xυιpαν μ6 διααπασL. Περιoο6τερo &τυxηg θα frταγ fl ου^,,xlιοι μ6 τfγ
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Παλαια xαt

τrtν N6α 'Αγγλιxη,

πof

θμφανLξoυν μεταξf τoυg μεγαλεg δoμιx€g διαφoρθg _ δριαμ6νoι &γγλιoτ€g τLg θεωρo0ν oΦoιαατιxα διαφoqετιx6g γλΦooεg, πβ. τ6ν 6ρo'Aγyλo-

oαξoνιxn dτη( Παλαια 'Ayyλιxη.
Πoλιi δρθα παρατηρεΤ δ T. δτι μ6
τLg μεταβoλθg πoι} oυγ6βηοαγ οτηγ

'Eλληγιxη xαθ' δλη την μεταxλααιxη
περLoδo <δεν εθ(,γη xαγθγα ξωτιx6
μ€Qog

τηg γλιilooαg.

oι φωνoλoγιx6g

εξελLξειg αλλαξαν τηγ πQoφoρα των

λ6ξεων χωQιζ γα τιζ αλλoιιilooυγ,
xυρlωg oτην ελληνιxη τηg Πελoπoγνηooυ πoυ oδηγησε στη αιiγ1ρονη
Koιγη. M6οω τωγ αλλαγιilv τηg πQoφoQαζ τωγ φωγη6γτωγ χαL τωγ συμ-

φιilνων o oxελετ6ζ τωγ λ6ξεων παqαμ6νει αν6παφog, γιατL εξαφανi-

στηχαγ πoλιi λLγα φωνfεντα> (ο.
185 _ για τ6 θνδε1oμενo γα &ναγωγται iiδη oτηγ xλαoιxη θπoχη δQιομ6νε9 φωνoλoγιx6g-φωνητικf,E ψε.oταβoλ6E βλ. xατωτ6ρω, α. 360).
πωζ σημειιilγει δ θπιμελητηE τfrζ μεταφρααεωg, xαθηγητηg Xριατ6φoρog XαραλαμπαxTlζ, oΙ, ουγδετιxo|

xρ|xoι oτηγ θξ6λιξι τtζ γλιilooαg
μαg <ενιilγoυγ τo παλι6 με τo χαι-

νoriqγιo σε μLα εxπ}τηxτιxn ιοoρρoπiα τoυ γλωooιxoιi oυoτηματoζ η oπoi,α εξαoφαλ[ξει τηv εγoτητα χαι αδιαoπαoτη ουγoχη τηζ Eλληγιxfζ επL 3500 1ρ6νια, φαιν6μενo μoναδtxo στην ιoτoρ(,α τoυ ανθρcυπινoυ
πoλυτιαμoι>> (o. 10 - η δπoγραμμιαι
ε1γαι διxη μoυ). Πqαγματι, ft 'Αρ1α[α xαL h N6α 'Eλληνιτιh, πoυ διαφ€ρoυν oημαντιxα oτ6 φωνητιx6
xα(, φωνολoγιx6 τoυg αι}oτημα, θμ-

φαν[ξoυν μιxg6τερεg διαφoρtg oτhν
βαοιxη δoμη. 'Aλλα xαi o[ μεταβoλ69
ατ6 λεξιλ6γιo &π6 την'AρxαLα oτηγ
N6α "Eλληγιxη δ6γ θγταoooνται ατlg

μεταβoλ6g πρωτει1oυoαg δoμιxffg
oπoυδαι6τηταζ. T6 λεξιλ6γto, σημαντιx6g τoμ6α9 xαθε γλΦoοαg, iδ(,ωg

&π6 θπιxoιvωνιαxfrg πλευqσ,ζ, μεταβαλλεται &ρxετα ΥQηγoQα xαL δ6γ
θεωρεΤται δτι αυγιoτ0 δoμιx6 xαραχτηQLστtχ6 τιbγ γλωοoΦν, πβ. την
'Αγγλιxη, πori i1ει xαταxλυοθfr &π6

νoρμανδιx6g (μεααιωνιx6g γαλλιx€ζ) λ6ξειg, &λλd ε1γαι γερμανιxη
γλΦοοα. 'Eπιπλ6oγ, oΙ, xρfrοτεg τfrg
onμεριvfrg Koιvfrg oυγαγτotγ δυoxoλlεg τι"ατα τηγ θπιxoιγωγ|α xα[
μ6 τoriE 1ρfroτεs διαλ6xτων, λ.1. τfrg
τfrg Πoντιαxfrg, δηλ.

Kυπριαxfrζ πα[

ot' xαθαρΦg oυyyρoνtιι1

Επ(πεδo.

Τηγ δγ6τητα δπoμ6νωζ τfrζ γλιbαoαg

μαg δ6v &δυνατlξoυγ o[ διαφoρ6g

oτ6 λεξιλ6γιo, εiτε

&ναφ6ρoνται
oτηγ διαχgoνlα εiτε oτηγ ουγxρoν[α.
Στ6 εΦotjγoπτo βιβλto τoυ δ T.
θξεταξει LπL τn βαοει τΦγ πηγΦν τig

σημαγτιχιilτερεg φαoειg τηg γλιiloσαζ μαζ, πoιi &π6 τ6ν 2o αi. μ.X. μ6xρι την or]oταοι τol γεoελληγιxo0
xqατoυg δδηγηoαγ oτην διαμ6Qφr-

τfrg N6αg 'Eλληγιxflζ. "Αγ θξαιgεΘn fι <oxoτειγη> περloδog (βλ. xα-

oι

τωτ6qω, ο. 358), xατα την θξ6ταου
τΦγ &λλων περι6δων παρατ[θεγται
d,ντιπροοωπευτιxα xε[μενα, πori θ-

ρευνΦνται λεξιλoγιxd,, μoρφoλoγιxα, oυγτατιτLxα, φωνητιxα-φωνoλoγιxα &λλα xαi, δqθoγqαφιxd,,

&φoΟ δ

T. δ1γει μεγαλn πρoαoxη oτην δqθoγραφLα τΠζ 'Eλληνιxfrg &γα τoιig
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αidlνεg για τυ16ν θνδεiξειg μεταβoλfrS τfrg

πqoφoQαζ. 'o πoλλαπλ6g

αιiτ6g γλωαα(oλoγ)ιx6g oxoλιαομ6g

λεξιλ6γιo τfrE Koιτ6 δπoΤo xατα τ6γ A. Meitlet
(Apergu d' une histoire de Ιa Ιangue

α(,τερα πλorjαιo

νfrg,

τΦγ δλληγιxΦν xειμ6νων, πoιj δ6γ
oυγαγτσ, xανεig αθ &λλα παq6μoια
iQγo, &πoτελεΤ σημαγτtχιbτατη xαi,

grecque, Παρ(,αι

πρωτ6τυπη ουμβoλη τoΦ Γαλλoυ δλ-

δoo δ6γ μπoρεT xανε(,g νd, φαντααθfr

ληγιατfr.

Στ6 1o χεφ., ην εioαγωγη, δ &να-

γνιiloτηg xατατoπLξεται ατηγ θξωτε-

ριxt'l-θEωτλωαοιπη [,oτog[α τfrζ'Eλληγιxfrζ xαL o(' διαφoρα θεωqnτιxd
πgoβληματα, δπωg τ6 &γαπ6φευχτo
παqαδoξo γd θξετdξεται fi δμιλoυμ6-

γη γλδooα παλαι6τεQωγ περι6δων

μ6 βdoι τα γραπτα xε[μενα, θγΦ θπι-

oημαlγoγται ol &xoλoυθητ6εg &qx6g
πoυ πρoxιilπτoυν απ6 ηγ θξθταoυ

τΦν πqoβλnματων. 'AxoλoυθεT ατ6

2o χεφ. oιiντoμn θξιoτ6qnoι

τΦγ

θλληγιxdlν γραφΦν &π6 τηγ &q1αι6τητα μ61qι τorig νειbτεqoυg xq6νoυg

(γgαμμιxf g' xα[ &λφαβητυxn γgαφη). Στ6 3o xεφ. γ[νεται οιiντoμn
&ναφogα oτfν &q1αLα γλΦoαα xαi

τig δυαλθxτoυζ τηζ. T6 4o xεφ. &φιεριbνεται oτηγ &γαλυτιxh θξ6τααι τfrg
'Eλληγιoτιxfrζ ΚoιγfrE, για τt'ιγ δπo[α δ T. γραφει δτι <μιλι6ται Θεωqnτιxα ωg ofμερα, (α. 37) _ &λλoι, δπωg

ol

Debrunner_Scherer, πqoτιμoΦν

τ6ν <εΦρ6og φαοματog> δρo μεταxλααιxrt 'Ελληνιxη γιd την γλΦοoα
τ6oo τηg &λεξανδgινfrg δoo xαl τΦγ
μετθπειτα περι6δων. 'o T. διαxqiνει
την Koιγη ο6'Αλεξανδqυνf xαi ΡωμαTxt'1

(βλ. δμωg xατωτ6ρω, α. 359),

δlνoνταg θμφαoι oτfγ θξ6ταoι τfrg
δειiτεqnS. Στ6 xεφdλαιo αΦτ6 θα
&ξιξε γα γlνη λ6γo9, μ.&., για τ6 iδι-

1

955, Hachette,

25

4-

255) tγει θπιδραoει oτ6 λεξιλ6γιo

δλωγ τΦγ εriρωπαixΦν γλωooΦν
xαt θα fiταγ θεμελιΦδηg γtα

την

Ι,oτoρ[α τoσ εΦρωπαΤxoΦ λεξιλoγ(oυ

δ xαθoρισμ6E τoi πγευματιxotr (intellectuel) λεξιλoγloυ τΦν λoγ[ων
xατaτην πεqloδo τffg Koυγfrζ. 'Η βα_
qυoημαντη αrjτt'ι παQατt'lQηoι τoΟ

Meillet, &,γ ιiπooτηQιχθfr μ6 θ6ρμη

&π6 τoι1g δλληνιoτ6g, μπoρεΤ γd, παραxινηαη &ρxετorig ατην μελθτη τiζ
'Eλληγιxfrζ xαi γd oυμβdλn oτηγ
θνlαxυoι τΦγ δλληγιxΦγ οπoυδΦγ.

T6 5o xεφ. &ναφ6ρεται oτην <αxoτειγη περ[oδo> (6og-11og αi.), xατa
τfγ δπo[α o[, πηγ6ζ τfrg δημιilδoυg
γλιiloοαg ε1γαι πoλιi λ[γεg. Στ6 6o
xεφ. θξεταξεται fι Mεααιωγιxf 'Eλληνιxη, πoιi διαqxεi, n'ιατa τ6γ T.,
&π6 τ6γ 12ο μθxgι τ6γ 15o αi. 'Yπdρxoυν παντωg διαφων(,εg μεταξι1
τdlγ θλληγιoτΦγ για τα 1ρoνιxd
δρια τηg. "Eτoι, δ Γ. MπαμπινιΦτηg
(Συνoπτιxrj ιατoρ[,α τf1g ελλnνιxfiζ
yλιΙlαααE, Αθfγα 19983, 80) τα τoπoθετεΤ &π6 τ6γ 6o μ6xρι τ6γ 18o αi.,
μoλoν6τι τt'ιγ ιjπoπερloδo τoi 15oυ17oυ αi. 1αραxτηρiξει μεταβυξαντιγt'|, θγΦ δ Brian D. Joseph (Diachronica ΧΙ,2[19947' 279-280) &π6 τ6γ
11o μ61ρι τ6γ 17o α1. Για τ[g &λλεg
ειigωπαTxdg γλdlooεg ε1ναι φυoιx6 ft
θμφανιoι τfrg μεσαιωγιχfiE μoQφηζ
τoυζ γα τoπoθετεTται γtQω oτ6ν |2o

αi., θπειδt'r

i

&qxαι6τερn μoQφη τoυζ

Bιβλιoxqιo(,εζ / Revieνvs 359
μαQτυQετται, τlατα }tαγ6γα, μ6λι9

μεριxoιig αiΦνεg

πι6 πgiν. T6

7o

πotj xαταλαμβdνει την μεγαλιiτεqn δxταoι, &,ναφ6Qεται oτfγ'Eλληνιx'Λ xατa τf1ν πεqloδo τfrE τoυQχoxρατi,αE, τ6 8o θξεταξει τoιig λ6γoυg
τιεφ.,

πoυ πQoχαλεoαγ τo γλωooιx6 ξηημα, θνΦ τ6 9o περιλαμβd,νει τd, oυ-

μπερdoματα.'H βυβλιoγgαφi,α ε1ναι
&ρxετα θxτεταμ6νη, μ6 πρoτεqαι6τητα o6 γαλλιx6g πηγθζ, αλλd xωρig νd

παραλε(,πωγται o[ δλληγιx6ζ, oτLE
δπoΤεg πεqιλαμβdγoγται xαi μεταφgdoειg θγ1ειqιδiωγ, λ.χ. τots MedievaΙ and Modern Greek τo$ R.
Browning. 'Ωg πQ6g τd εΦρετηρια,
τ6 γαλλιx6 πρωτ6τυπo &ρxεΤται oτ6
εriρετt'1ριo δλληγιxdlγ λ6ξεων, θγΦ
ατηγ δλληγυxη ixδooι δπαρ1oυγ θπυ-

πλ6oγ εδQετtQιo δρων, τ6πωγ xαi
θεμd,των, λθξεων - ψ(' xαταλoγo τΦν

γQαμματtxΦν μoρΨτlματωγ oτo

λoζ

- xαi

τ('-

oυγγgαφθων. 'Αντ(,θετα,

δ π(,γαxαg τΦν
γQαμματLxΦν δqων xαt oi επεξηγt'lσειζ τoυζ, oi δπoΙεg οτ6 πqωτ6τυπo
δlγoγται εiτε oτ6γ πLνατια εiτε oτ6
xεiμενo.
Παροτι τ6 βΦλiο ε1ναι, γενιxd,, γQαμδ6ν μεταφραοθηxαν

μ6νo μ6 oαφnνεια xαt bπυoτημoot3νη,

o6 μεqιxd αnμεΙα fι διατιilπωοι δθγ
ε1γαι f1 xαλιiτερη δυγατf. Στηγ o. 33,
λ.χ., γQαφεται, oγετtxα μθ δgιαμ6να

δν6ματα τfrζ N6αζ 'Eλληγιxfrg, δτι
(<στα μoνoor}λλαβα, τηg τρLτηg xλ[-

σηζ, o τ6νo9 xατεβαLνεt στηγ τελευταlα oυλλαβη τηE γενιxηg: Ενog, παντ69, φωτ69 μην6ζ>. Συγ1qoνιxα,
δ6ν πρ6πει να γ[νεται λ6γog γιd μoνoor1λλαβα τριτ6xλιτα στfγ πεg(,-

μην6ζ (δνoμ. Εναg,
δταγ
xαi
δ iδιog παρατηρfr
μftναS),
(o. 68) δτι τ6γ 9o αi. f1 πριilτη xαt h

πτωσι

τρ(,τη

τCυν Εν69,

xλloι oυγ1ωνει1oγται (oημευω-

τ6oγ δτι fl γεγιxt |lfινα ε1γαι πoλri
εtlxqnoτn ofrμεqα). Στηγ o. 35 δ T.

γqαφει δτι τ6 μαxq6 α oτηγ Αττιxf <δεν μ6νει παqd, μετα απ6 ρ xαι
φωνηεν>>, θγΦ τ6 &xριβ6g θα fiταγ
<μετα αtto ε, ι, ρ> (ι)παQχoυγ φαιγo-

μενιx6g θξαιq6οειg, λ.x. x6ρn dπo
x6ρFα, ατodilπo oτoιd).

'Yπdq1oυγ θπioηζ οημεΤα διαφων[αg μ6 τ6ν oυγγραφ6α fr αημεΤα πori
μπoρo0ν νd πgooεγγιoθoΦν μ6 &λλn

6πτιxi γωνiα. Περιoρiξoμαι xατ'
&γdγxηγ oτLg δπ6μενε9 θπιoημαναειg.

Κατ' &Qχαζ,

δνΦ δφε(,λoυμε να

παqαδεxθo0με δτι η δλληγιxη παqoυolα ατfγ Αiγυπτo ε1γαι πεQιoQι-

oμ6νη ot'1μερα, δ6ν μπoρoΦμε γα ι)πooτηq(,ξoυμε δτι 61ει <<εξαφανιατε(,

ogιoτιxα μετd τo 1953> (o. 16). "Επειτα, δ xαραxτηριoμ6g δg Mαxε-

δoγιxflE xαL Pωμα'ιxfig τfig πεqι6δoυ
&π6 τ6γ θdγατo τo0 Mεγdλoυ 'Αλεξανδgoυ (323 π.Χ.) μ6xQι την &ραβιxh xαταxτηo1 τfrS Α1γΦπτoυ (642
μ.X.) δ6γ ε1γαι &οφαλΦg δ xαταλληλ6τερo9 γιd τor1g τρεΤg τελευταloυg
αiΦνεg τfrE πεgι6δoυ, πor1θα δπρεπε
να δνoμαoθo0γ πριbιμη Bυξαντινη /
πρrbιμn Mεααιωνιxη περ[oδog. 'Βξαλλoυ, δ T. (ο.41) θεωqεΤ ι)πεgβoλιxh Φν &πoψι τoΦ Ηubert Pernot, τηγ
δπo|α αυμμεgιξ6ταν xα[ δ M. Tριαvταφυλλlδηg, δτι τd ΕΦαγγ6λια ε1γαι
olioιαoτιxd τ6 πρΦτo γεoελληγιx6
xεlμενo πoιi γνωgiξoυμε, δι6τι <<στoγ
MατΘα[o χαt πεQισo6τερo στoγ Παr}-
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λo υπαρ1oυγ αττtχ υoτιxα

ατoι1εi,α>.

"Ωoτ6αo, τ6τoια οτoι1εΤα οτηv γραπτη γλCυοαα δ€γ θλλειιpαν aπo xαμια
πεqloδo τΠg'Eλληγιxfrζ. "Ιo1υq6τεqo
θπι1ε[qnμα, ατηgιξ6μενo oτηγ γλωoαυxt'1 δoμη, θd fiταν fi ουχγη &x6μn

χQfrαι τoΟ &παqεμφdτoυ oτην Kαιγη
Διαθηxη, μoλoν6τι α6 &λλα αημεΤα _

xα[ μαλιoτα δg πQ6ζ την oriνταξι _
n γλΦooα τfrζ Kαιγfrζ Διαθηxηζ
ε1γαι πgαγματι πoλιi xoγτα oτηγ Nε-

oελληγιxt (πβ. &ρxετd oυχγη χQfroι
δευτεqευoυoΦγ πρoταοεων &γτi,
&παqεμφ., θμφανιοι αiτυoλoyιxoO
'[να _ αiτιoλ.
για να
'L.6'.).'oπωoδηπoτε, oi &ρx6g τfrζ N6αζ 'Eλληγιxfrζ
δg πρ69 τηγ πQoφoρα ti μσλλoν τ6
φωνoλoγιx6 αιiοτημα ε1γαι πoλri
παλι69, θνδε1oμ€νωg παλαι6τεqεE
τot 1oυ ft τo0 2oυ αi. μ.X., &γ θχη
δixιo δ Σoυηδ6ζ δλληγιατηζ SvenTage Teodorsson, δ δπoΤog oτην δετιαετtα τoΦ '70 θπαν6φερε τ6 θ6μα
τηζ πQoφoQαζ τfrg 'Αρxα[αE 'Eλληνιxfrg xατα τ6γ 4o αi. π.X. xαl &ργ6τεQα (βλ., π.χ., The Phonemic System

of the Attic DiaΙect

400-340 Β.C.,

Gδteborg |974), μ6 τ[g <αΙ,ρετιx6g> ft
,,fιμιαντιερααμιαx6g> &π6ψεtζ τoυ:
τ6 oιiατημα τΦγ φωνη6ντων o6 ο16oι
μ6 αΦτ6 τΦν oυμφιilγωγ ε11ε ιiπoοτfr

μεγαλεg &πλoπoιησεLζ, πληoιdξoγταζ τ6 μετ6πειτα δξαμελ6g τfrζ
'AλεξανδQιγηζ

Κoιγlζ

(a, e,

ixαtyfi

[δηλ. oι/υ], o, u) τιαL τo πενταμελ6g

τΠζ N6αζ "Eλληγιxfrg (για περιοo6τεQα βλ. εiααγωγη xαi, ox6λιd μoυ
oτ6 βιβλ(,o τotl Kωγαταγτlγoυ oixo-

ν6μoυ, Περ(' τΠζ yνηαt''αg πρoφoqd,g
τΠζ Ελληνιltfig γλrbooηζ' τψfrψα A' ,

Αθηγα 1993, Φιλ6μυθoζ). Moλoγ6τι δ6ν 61ουν υloθετηθfr ειiqιiτερα
οi &π6ψειg τol Teodorsson, διαxεxριμ6νoι γλωοooλ6γoι-δλληνιατ6g
d,γατ.,

δπωg

δ

Claude Brixhe xαt

δ

Jo-

hannes- Niedhoff Panagiotidis oυμφωνotrν o6 &qxετα σTtμεΤα μαξi, τoυ.
Σημειωτ6oγ δτι δ Teodorsson, δπωg
&xριβωg δ T., oτηρiγΘηxε, oτt'1ν μελ6τη τΦγ δρθoγραφιxdlγ d,πoxλ[αεωγ,

για να θξαγαγη τα

oυμπεραoματα

τoυ σχετιxd μ6 τLg μεταβoλ€g oτ6
φωνητιx6 xαt τo φωνoλoγιx6 or}στημα τfrg'Αρ1α[αg'Ελληνιxfrg. ofiτωζ ti &λλωg, ε1γαι β6βαιo δτι oi μεταβoλ6g πoι1ιiπ6ατη fr 'Eλληνιxη ατ6
φωνητιx6 xαt d,x6μη πεqιαo6τερo
oτ6 φωνoλoγιxo τηg orioτημα &π6
τoι1g πqιbτoυg μεταχQLστιανιxoιig
1g6νoυ9 μθχQt oημερα _ περ[πoυ
20ο0 xq6νια _ ε1γαι περtoριαμ6νεg

xα(, ααφdlg λιy6τερεg &π6 τ[,E μετα-

βoλ69 oτ6 μoρφoλoyιx6 xα(, τ6 αυνταxτιxo Επ[πεδo. Σ6 τ6oo μεγαλo
διαoτημα παQατηQoitγται πoλri μεγαλιlτεgεE μεταβoλ €g oτLg ει)ρωπαΤτι(.g τιαL &λλεg γλΦοοεg, πqωτLοτωg
οτ6 φωνητιx6-φωνoλoγιx6 θπiπεδo.
Mεταξιi τΦν &ραμαΤομΦν xαL τΦγ
δβρα'ιoμωγ πor1 d,παγτoδγ oτα Erjαγγ6λια δ T. (o. 41) Ο,ναφ6qει τ6ν
μ6λλoντα

<<oτη

θ6oη τηE πQoστατLτL-

xfrζ: &γαπηoειE τoγ (sic) πληoloγ
σoυ>>. "Ωoτ6oo, τ6τoια χQfroι τotl
μ6λλoντα, πoιi δ6γ ε1γαι &γνωoτη
xα[ oημεqα oτηγ'Eλληγιxη, θμφανi,ξεται iiδη xατα τηγ xλαοτxh bπoxh
λ'.y. πρog ταστα πραξειg otoν d,ν θ6ληζ (Σoφ. oιδ. Κoλ. 956). 'Αλλα xαi
fl xQto' τCιν μrt, Fnδε('gx.τ.6. μ6 μθλ-
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λoγτα πQ6ζ δfλωαι &παγoρειiσεωζ
(πβ. Φριiνιxo,2og αi. μ.X.: α0θ6ιrτηζ
μnδ6πoτε χQηoει Επ(' τoo δεαπ6τηζ)

&παγrσ ftδη oτor]E xλαoυxorlζ: μηδtν
τoυτων Ερεig xατα πτ6λιν (Αiox. 'Eπτ.
Θηβ. 250) _

w. W. Goodwin, Syntax of
the Moods and Tenses of the Greek
Verb, ΛoγδΤγo-Mελβofqνn-Toρ6ντo
1889, d,νατ. 7965, MacmilΙan, o. |9-20.

τιxri ανd'λυoη' Θεooαλoγlxη L984,
256), δι6τι f1 πqoφoqd αΦτη φα(,νεται παλαι6τερn τfrg xαΘαqεrioυοαg bxτog &ν μ6 τ6ν δqo xαθαρε'ιioυαα
θγγoεΤται xαθε μoQφη λ6για9 γλιilooαg, &o1ετα μ6 τ6ν xρoνo θμφαν[αειbζ τηζ. Θα δπfrρχαγ iiδη xατα τhν

'Η 1ρfrαι τo0 μ6λλoγτα δg πρooτα-

βυξαντινt'1 περ[oδo, &ν δxι παλαι6τεQα, δr1o πρoφoq6g για διαφoρεg
λ6ξει9 τol τιiπoυ αΦτoi, t xαθημgq1-

xf, iδlωg

γιιilτερn,

xτιxfig, xoινη oτην "AqxαLα'Eλληγι-

τηγ xαθημερινη γλdlαoα,
xαt o(' oημιτιx6g γλΦαoεg, θα fiταγ
διαδεδoμθγη οτηγ 'Eλληγιxf τfrζ

δπoχfrζ xα[ μdλιoτα oτotlg δβqαιoχQιστ tαγ L xo(s g xυxLoυg, xαθιb g fi ταγ
iδιαLτερα oixεlα oτorig δμιλητ6ζ τfrζ
'AραμαΤxπE. T6 iδιo &xριβΦg oυνθβη μθ την θναqθQn δνoμαoτιxΛ δ θε69 (μoυ) &ντ(, τfrg xχητιxiζ Gl) θε6
(μoυ), τfν δπo[α oi Debrunner

_Scherer (E.d., o.117) θεωqotlν δβgα'ι;oμ6, παgαγνωρlξoνταg δτι &γdλoγη

αιiνταξι θμφαν[ξεται iiδη ατ6γ'ΑQιoτoφανη, π.x. δ παig, &xoλoιjθει
(Bατρ. 62Ι), πoti φ6ρνει oτ6γ γoΟ τ6
f1 παTE, Εyε('ρoυ (Λoυxσg, η' 54).
ΦαLγεται δτι oΙ, iδιoι δμιλnτθg αυγθβαλαν &πλΦg οτfν εΦρεΤα xρfrοι xα[
τfrg δνoμαoτυxfig 6 θεog ιilE xλητιxfrζ
(δ τΦπog θε6 bψφανlξεται για πριbτη
φoQα oτηγ Παλαια Διαθfxη, βλ. λεξιx6 LS).
'Eπioηg, θεωρΦ &μφ[βoλn τηγ &πoψt (o.77) δτι <<τo θμβα('νω δεν 6γιγε πoτ6 [em'veno], 6πω9 στηγ πQoαπoιητt'} πgoφοgα τηg xαθαqεrioυ-

σαE, αλλα παρθμεινε ['mbeno] h
[' beno]> (πβ. Eιidγγελo Πετρoι1νια,

Nεoελληνιrtη γ8αμματ

ιxi

)ΠL συyχQL-

νιilτεgn

ii

xα[ fl λooΦμφωγη μ6 την γgαφη:

,.φυαιxιilτερn>>

f1

['(m)beno] (μσλλoγ ['(m)beno],

μ6

ΙτQoεQQLνoπoιημ{νo xλειoτ6) &λλα

[em'venol, xιντινει1ω (χ.x. xιντυν6Ψη, ατo Xρoνιxoν τo0 Moρ6αη, τtsπo πoΦ oxoλιαξει δ T., ο. 88) &λλα
xαL xινδυνευω, μπ6ε αλλα βελdξω.
'o τι1πog τotl ιpωμ(nυ (o. |27),πo'b
χQησιμoπoιεΤ δ Nιx6λαog Σoφιαν6g
oτην Γραμματιxf1 τoυ, δ6γ πρ6πει να
δφεLλεται oτt'lγ θπιθυμ(,α τoυ γα
διoqθιilon τηγ γλΦαοα, γιατl παg6-

μoιoι τtiπoι fiταγ τ6τε o[ oυγfθειζ
oτa'Επταγησα, δπωg xαi oi, γενιx6g

τfig yυναtxog' τfig xoπελog x.6'.' εfiχQηστεζ xαi αnμερα, γιd, τ[g δπoEεg
xα[ δ iδιog γgαφει: <<μαζ φαiνεται 6τι &γηxoυγ στo επταγησLαx6 ιδ[ωμα
τηζ επoχηg>. Xρειαξεται μαλιοτα να

τα δπταγηαιαxα iδιΦματα ατ(,g διαλ6xτoυg δπoυ δ6γ

πρooτεθoΦν

oυνηθiξεται ft μσλλoγ δ€γ ουγηθιξ6ταγ i oυγ[ξηοι. 'Eπιπλ6oγ, δ6ν ioxιiει &π6λυτα i διαπiστωσι δτι τ6 φαιν6μενo αΦτ6 <<στηγ xoιγη νεoελληγιxη [...] δεγ παQατηQεIται oε αφηQημ6νε9 [λ6ξειζ]' αx6μα χαι στιζ πto
ειixqnατεg> (α. 1M), δι6τι Lτιτ6g &π6
τo Ελευθερ(,α)ν€yεται xα[ τ6 λευτεριd
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(πβ. Brian Joseph, r.d.,280), τ6 δπoΤo

ε1γαι xαt τo μ6νo εti1qnοτo o6 φqd_
oειg δπωg xαλrt λευτερια' δg εΦxη μ6

xυgιoλεxτιxf onμαoiα (για &παλλα-

γf &π6 θxθqιxf1 xατoγi1x.τ.δ.) &λλd
xαL ψ(' μεταφoQιxh ot' γυναΙxα πoιi
θγxυμoνεΤ.

"Eγα θ6μα ooβαρfrs διαφωνlαg

ε1-

γαι fι xqιτιxt'l πoι} &,oxεΙ δ T. oτ6γ
Κoqαfr, τ6γ δπoΙo, &xoλoυθιilvταg
τ6γ Υizenzo Rotolo, 1αgαxτnρlξει

<δι1αoμ6νo, αγτLφατtxo xαυ τε}τιxa
'ααυναρτητo'>> (σ. 168), θπειδt'ι oτ6γ
Κoραfr, xατa τ6γ R., <<in fondo manca
un sistema raziona|e e chiaro>>. Φoβotlμαι δτι oi γλωoοιx6g &π6ψειg τoil
Κoραfr xαταxqlνoγταt &π6 πoλλorig,
χωQιζ να λαμβdγεται δπ6ψι fι θπoxη

πof διατυπΦθηxαγ

xα(, η μαxρα πα-

ραδoαι πoιi ε11ε διαμoqφωθfr μ6 τ6γ
&ττιxιoμ6, τ6ν xλαoιxιoμ6 x.&. 'o
μεγαλog αΦτ6g φιλ6λoγog δ6ν fiταγ
γλωoοoλ6γo9, θφ6οoν fi γλωoooλoγiα, δg Ι,οτoριxoουγxριτιxt'1 γQαμματυxh, θμφανloθnxε μ6λιg oτig &ρ1€g
τoδ 19oυ αi. 'Eξdλλoυ, &x6μη xαL
μ6xρι τ6 1870 περ[πoυ θπιxgατoiroαγ o[, &π6ψει9 μεγαλων γλωαooλ6γων, δπωg τoΦ Franz Bopp xα[ τoil
Αugust Schleicher, ol δπoΤoι π[oτευ-

oi

'EβqαΤoι, d,γτL τfrζ 'Eβgαιoγεgμανιxfrg (Jiddisch) xαL τiζ
'ΕβqαιoΤοπανιxfrE (Ladino), τηv πρ6

θετηooυγ

πoλλoΦ <νεxgn> &ρxαξoυoα'Eβρα'ιxη δqιομ6γωγ
ραβ(,νων. Δ6ν <ξεαη-

xιilθηxαν" δμωE γλωαοoλ6γoι x.&.
για τ6 <<&,φιioιxo>> τoΦ δγxειgt'1ματ6g,
δπωg δ6ν γνωρ[ξω να xαταxεραriγωσαγ δooυg διεμ6qφωoαν την Γερμανιπη (Hochdeutsch), μεταμoρφcilνoνταg τηγ o6 τε1νητη, <πεπoιημ6νη>, γλΦooα, δg πQ6g την μoρφoλoγi,α (πβ. διdφoqoυE Qηματιχorig 1ρ6-

νoυζ, d,γνωoτoυE οτt'ιγ Mεoαιωνιxfι

Γεgμανιxrt) xαt πρωτ[οτωg τt'1ν oriνταξι, πoιi μιμεΤται θγ πoλλoΤg λατινιxα πρ6τυπα, θμμ6oωg δ6 xαi, δλληγιxα. <M61qι οημεQα i Γεqμανιxη
δ6ν δμιλεΤται πoυθενd μ6 τq6πo &πo-

λι1τωg αtθ6qμητo: ε1γαι φιλoλoγιxt'1

γλΦooα πoι1 δγινε xoινη γλΦooα,
θπεβλt'ιθη δ6 δg πQoφoQιχn γλΦααα
τ6ν περαoμ6νo α1.> (Franziska Raynaud, Histoire de Ιa Ιangue aΙΙemande,
1982, PUF, oειgd <<Que saisje?>, &q. 1952, 79). ot:τε δ Mikhail

Παgiαι

Lomonosov, &π6 τoιig διαμoρφωτ69
τfrg νειilτεQΠζ Pωοιxfrg, παqα τ6 δτι

υi,oθ6ηoε σημαγτtχ6 &,ριθμ6 γQαμ-

αυν61εια

ματιxdlν xαi λεξιλoγιxδν οτoι1εiων
τfrg ΠαλαιOg ii'Exxληoιαoτιxfig Σλα-

απoqq[φθηχαγ: γλωooιxη μεταβoλn

β(oν)ιxfrg, χατηγoQηθηxε γιd, <ν6θευ-

αγ πρdγματα πoι} oτηγ

οημα(,νει γλωααιxη φθoqd, μια
γλΦooα ε1γαι ξωνταν69 δργανισμ6ζ, xατα xυqιoλεξiα, x.6'. Kαi τ6
σημαγτtχιilτερo: o[ γλωοoιx6g iδ6εg
τoΦ Κoραfr δθγ &πoτελoΦγ xατι τ6
αxεδ6ν μoναδιx6 oτfγ iατoρlα τΦν
γλωooΦν. Πoλri μετα τ6ν Κoqαfr,
δημιoυQγt'lθηxε fι xlγηoι γιd νd υ[o-

oι> xαL <θξαq1αΤσμ6,

τlζ

PωoιxfrE.

'Eπoμ6νωg, δφε[λoυμε να xρi,νoυμε
τ(,g γλωooυxt'g d,π6ψειE τoi Koραfr
&,ν δxι μ6 oυμπαθεια τoιjλdxιoτoν μ6
θπιε[xεια xαL xαταγ6ηοι (πβ. δoα

νηφαλια γραφει θπl τoil θ6ματo9 δ
Γ. Mπαμπινιιirτηg, t.d., l77 -184).
"Eγα oημεΤo δπoυ δ6ν tπdρxει δια-
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φωγLα, &λλd τ6 δπoΤo χQηξει πεQαtτ6ρω o1oλιαoμo0, ε1ναι oi o16oειg
τfrg 'Eλλnνιxfrg μ6 τ[g &λλεg βαλxανιx€g γλΦοoεg, εiδιxιilτερα δζ πQ6ζ
τηγ &πιilλεια τol &παρεμφατoυ. 'o

T. &ναφ6qεται μ6νo oτα δλληγιxα δε-

δoμ6να. 'ΑγτLθετα,

δ

Briarι Joseph

Synchrony and Diachrony of
the ΒaΙkan Ιnfinitive, Cambridge
1983, (CUP xω Diachronica, E.d.,28o)
θεωρεΤ δτι fι fooφη'Eλληγιxfrg, Σλαβιxfrζ xα[ πιθανΦg 'Αλβανιxfrg θα
Eπαιξε βαoιx6 ρ6λo (key role) ατην
(β}ν.' The

ιiπo1ιilqnoι τo0 &παgεμφατoυ oτlg
γλΦooεg αriτ6g.'o Joseph &ναγνωρi,ξει δτι αΦτ6 ε11ε &ρx[οει γα oυμβαiγη oτfγ 'Eλληγιxη πρ(,ν &,π6 τηγ περ[oδo θπαφfrg' oτην πgαγματιx6τητα

πg6xειται για φαυν6μενo πoλf παλαι6, oi πρΦτεg μαqτυρLεg τot δπoi-

oυ &,παγτoiγ iiδη οτ6γ "'oμnρo, λ.x.
δoαααατo κtρδιoν εΙναι 6φQ' rhoαιτo (Π 652) <<ΘεωQΠoε πqoτιμ6τεgo

να τ6γ

δπoυ τ6 6φQ'
rhααιτo ε1γαι d,γτl τol rhαααθαι. 'Η
d.πωθt'ιoη>>,

oυγ1goνιxt'1 &ντ(,ληι|.lι

πεqi

τΦγ

&πoδlδει τα

γλωοoιxΦγ φαLγoμ€γωγ
xoιγα γνωqioματα μεταξri γλωoαΦν
τotl iδιoυ γλωοoιxoO αυγαοπιαμoδ

(Sprachbund) oτην &λληλεπ[δραα[
τoυζ (πβ. βαλτooλαβιx6g γλΦαoεg).
Λ.x. fl Tat'jana Vladimirovna Civ'jan

(ατoιig Robert J. Jeffers _ Ιlse Lehiste,
PrincipΙes and Methods for HistoricaΙ

Linguistics, Cambridge, Mass.-Lon-

don 19842, The MΙT Ρress, 146) δπεoτηριξε δτι oi βαλxανιoμol δ6ν μπoqoOν να δgμnνευθoΟγ δg θξελ(,ξειg
πoιi αυγθβηοαγ ατ6 παqελθ6γ, αλλα
μσλλoν δg τdoι για xoιγη δoμη oτ6

μ6λλoν, δηλ. δτι oi βαλxανιx6g γλdlo-

σεζ συγχλ[γoυγ δλo6γα xα[ πεgιoo6τεqo. "Eτσι δμωζ παQαγγωq(,ξεται

n

&gxιxn πηγη δν69 φαιvoμ6νoυ
(διαxqoνιxη διαoταοι τΦγ γλωooΦν), πoιj οτηγ συγχεχQιμ6νη περ(,πτωσι ε1ναι γνωoτη, i 'EλληγιτLh, h
γλΦooα μ6 τt'ιν παλαι6τεqn παραδoot xαt μ6 τfν σημαγτtχιbτεqn θπ[δqαoι oτfν πεqιoχη. 'Η μαxq6xρoνη
θπαφη τηζ μ6 τlg frλλεg βαλxανιx6g

γλdlοoεg θα δημιοfQγηou

ii θα

θγ(,-

σχυσε τηγ τααι γα d,γτιxαταoταθfr o6
&gxετ6g &π6 αιiτ6g τ6 &,παρ6μφατο
μ6 πεq[φQασL (&ναλυτυxn oιiνταξι).

Στηγ oυνθ1εια, ενδ€1εται να ε1xαν
xαt αΦτ6g xd,πoιo ρ6λo οτ6 γα
δδραιωθfr i &γαλυτιxη οfγταξι oτηγ
oτηγ'Eλληγιxη, χωQιζ δμωE τ6 θγδε-

16μενo αrjτ6 γα oυγιατ0 &,παρα(,τητη
πqoυπ6θεαι για να θπιxρατηoη ft orj-

νταξι αΦτη oτα γειilτερα oτdδια

τfrg

γλωoοαg μαg.
"oσoγ &φoρσ οτην μεταφραoι ε1γαt πεQισo6τεqo θλειiθεqn παqα πιοτη, πρσγμα ποri δ6γ &πoτελεΤ, xατ'
&Qχηr, μειoν€xτημα. Πd,ντωg, ο6 δριoμ6να oημεΤα δ6γ &πoδ6θηxε πoλri
xαλα τ6 γαλλιx6 xε[μενo, θγΦ α€ &λλα θπανεληφθηoαγ oφαλματα τoυ.
"Eτσι, oτfγ o. 16, oημ. 4, γ[νεται λ6-

γoE γLα

<επαγ6xδoσTl>>,

πqoοδιoρlξεται δτι &φoqO

χωQιζ γα

οθ &ρθρα
(ατ6 πρωτ6τυπo, ο. 3, oημ. 4: re6,dition d' articles). Στηγ o.22 γραφεται
δτι ft iταλιxη μεταγQαφη τfrg 'EQω-

φ[λnS <μαζ απoxαλιiπτει τα 'oυρα-

νιox6φωνα' μετd, τo 1l,
ν μπQo'LαL
oτd απ6 (e) xαυ (i)>, δπoυ
πρ€πει να

διαγραφoiγ τ6 μετα τo xαL τo

(e)
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xαι (για την

παραδQoμt'ι αΦτf ε1γαι
rjπεrlθυγo xαπωg τιαL τo πρωτ6τυπo,
σ. 8: <<...des 'mouillures' aprδs χ et γ
devant [e] et [i]>). Στ6 xρnτιx6 iδ|ωμα δπωg xα[ oτηγ xoγf γλΦooα τα ν,

λ

δ6γ γLνoνται oι}qανιxα πq6 τoΟ
[e], θνΦ f1 oΦρανιxη πρoφoqd τoυg

πρ6 τoΦ [i], δταν α0τ6 εΙναι φωνfiεν,
αυγfθωζ α1oλιαξεται εiρωνυxa. To
(<noms propres> (o. |1-12)
μεταφρdoθηxε <xιiρια oν6ματα>> (o.26), &ντL
<xαταλληλα oν6ματα>>, δπωg &παιτεΙται θδα) - δ T. rjπoγoεΤ τ(,g σημLτt-

x6ζ δνoμαοlεg τΦν

γραμματων:
'aleph <xεφαλι βoδιo0>, beth <απ(,τι>
x.}τπ. Τ6 empruntd par le latin (o. 16)
μεταφρdoθηxε <δαγειo απ6 τη Λατιγιxη> (o. 32) &γτ(, <δd,νειo/δανειομ€-

γo στη Λ.> (πq6χεLταt για τnν λθξι
6Qo). Στηγ o. 42 γqαφεται για τα
φωνηεντα τfrg Koινfrζ δτι <<στηγ αQxη λθξεωγ παιioυγ γα ε(,γαι μαxρα η
βραx6α xαθεαυτα>>, δπoυ f1 πρoαθηxη τoΦ (<στηγ αQxt'ι λ6ξεων> δημιoυqγεT oιiγ1υαι. 'EπLαηζ μια τελεlα
oτfιγ o. 118 &λλdξει τελεiωζ τ6 γ6ημα, &ναιριbνταg τa πgoηγoriμενα
λ6για τoδ T.: <Δεγ υπdq1ει xαγι1γα
τ6τoιo δαγειo [θνν. τoυρxιxo h &χλo] o' αυτ6 τo απ6oπασμα χαι σ' oλ6xλnρo τo xεlμενo [...]. o εxδ6τηζ
oημειιilνει 6 μ6νo τoυqxιxdg λ6ξει9>.
T6 γαλλιxo xεtψενo γραφει:
et

dans

ι'

"[...]
ensemble du texte t...] l'

dditeur ne note que 6 mots turcs>> (o.
100). T6λo9, oτην o. |26 τo yλιυoαo-

λoyιx6g oυν6πειεE πq6πει νd διoρθωθfr o6 γλωααιxtg αυνtπεLεζ, }tα-

θιi's τ6 consdquences

linguistiques

(o. 103) &ναφ6ρεται οτηγ γλΦooα

πq6xειται για

τ(,g

γλωooιxtg ουγ6-

πεLεζ τfrg &ντιλnψεωg τΦγ'Eλληγωγ
τo0 16oυ αi. δτι t θθγιxη &ναγ6ννηαι
θα θπιτευxθη μ6 την θπαγενoωμd,τωoι (rdintdgration) τfrg &gxαlαg xλn-

ρoνoμιdg.
'Ωg πρ6g τα oφαλματα σημειιbγω
τα θξηg. 'o Γdλλog διαλεxτoλ6γog

τfrζ 'AQχα[αg δνoμdξεται C.[laude]
Brixhe xαL 6yυ o. Brixhe (o. 16, oημ.
5 - γαλλ. xεLψ. α. 3, oημ. 5). Στην o.
21, oηψ. 10, γραφεται <<6.π., ο. 35>,
&λλα λεiπει f1 πqoηγoιiμενη oημε[ωαι, πoti οτ6 πgωτ6τυπo (o. 7, oημ.
10) παραπ€μπει oτ6 1ρnoιμo &λλd
xαtπεπαλαιωμ6νo Lexique de terminologie linguistique τotr J. MarouΖeau, θγΦ oτην σημ. 11 (γαλλ. xεtψ.
oηψ. 12) γραφεται Chantraine,

o.7,

&ντ[ Lejeune. 'Eπ[oηg τ6 δνoμα τo0
Vendryes (βλ., π.χ., βιβλιoγραφ(,α, o.
192 - γαλλ. xεtψ. o. Ι75) ε1γαι Joseph
τιαi 6xι Jules. Στfγ o. 125 μετα τ6ν
παgαxεlμεγo _ οτην γgαμματιxη τo0

Σoφιανo0 _ θμφανlξoνται oi, τtiπoι

τol

ι)πεqoυγτθλιxoυ, θπειδη παQαλεLφθηxαγ &π6 τηv μεταφραoι oi λ6ξειg <γqαμμ6νoν Exω ii θxω γραιpει,
tπεqoυντ6λιxog>>.

Kαi μια παρdλει-

ιpι o1ετιxα μ6 την T6yνη Γραμματtxη
τo0 Διoγυα|oυ τot Θραxog (o. 12o'
oημ.56 - γαλλ. xε[μ. o.7a, oηβ.56):

&ναφ6gεται η παλαια 6xδoαl τηζ
&π6 τ6ν G. Uhlig xαL 6γι f1 πg6oφατη, μ6 μεταφρααι xα[ ox6λια, &π6
τ6γ Jean Lallot (La grammaire de
Denys Ιe Thrace. ΠαqLοι 1989, CNRS,
βλ. βιβλιoxqιοlα ψoυ, Γλωααoλoγ(,α
9-10 [1990- 1 99 1 ], 245 -257).

-

T6λog, &π6 πλευqOg τυπoγQαφι-
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xΦγ λαθΦγ, i,γ θξαιρεθoΦγ xd,πoιoι
dρxαιoελληγιxol τιiπoι, xυρi,ωg με-

ταγενι1οτερoι, ποri τoγlαθηxαν μ6 τ6
μoνoτoνιx6, θπιoημανΘηxαγ ατηγ
μεταφgααt τa yε(,νovα (γε[τoνα, o.76
-

γαλλ. xεtψ. α. 59), Επt (εLπ€, ο. 51),
(o. 156), xαl oτ6 γαλ-

συQQLστL1ι,oι\g

λιx6 xεLμενo: δre gdographique &ντL
aire g. (o. 1), prononcde [r] &ντl p.
[r] (o. 27 - h δlφθoγγog αι δ6ν πQoφερ6ταν dx6μn, τιατα τtιν θπιxρατo0oα &πoιpυ, δg ε &νoιxτ6, δηλ.
|ω']), λειφναριoν (o. 31), xoυoτoδ[α
(o. 35), la synizδse apparaissent &γτL
apparait, un profonde influence &γτL

une (ο. Ι42)'

ιn

impoπante activitd
dντl une (α. |52) xαL Δαμααxηνoυ
&ντl Δαμααxηγotl (α. 171).

o[ πqonΥoriμενεg διoqθιilοειg xαL
παqατηgηoειg δ6γ 6xoυν φυοιxα
oτ61o να μειιilοoυγ τtγ &ξ(,α τoΦ onμαντιxoO αriτol βιβλLoυ τoΟ xαθηγητfr Ηenri Tonnet. Διdφoρεg &π6ιpειg πoι1διατυπιilνoγταt α6 αΦτ6, τ6
πλoιiοιo δλιx6 xαi 6 διεξoδιx6ζ,xυQlωζ γλωoo(oλoγ)ιx6g, α1oλιαoμ6g
τ6 xαθιoτoΦγ δxι μ6νo &,παραLτητo

βonθnμα oτoι1g μt'l εiδιxoιig &λλα xα[

βιβλ[o &ναφoqdg, πρωτiατωζ γLα

τoιig νεoελληγιoτ6E (<a must for several scholarly audiences>>, Brian Joseph,
E.d.,28Ι). E1γαι θπLoηE πoλι] χQηαιμo

ατoιig ioτoριxorig

γλωοooλ6γoυ9
δπωg xαi, ατoιig xλαoιxot]g φιλoλ6-

γoυζ, τoιig δπo|oυg xατατoπlξει

oτηγ oημερινη γλΦoαα, fi γvΦoι τηg
δπolαg oυγιoτσ, &,ριατo δφ6διo για

τηγ xαταγ6ηοt τιαt τηγ xαλιiτεqn
δgμnνεLα πoλλΦγ oτoι1ε[ων τfrζ
'ΑρxαLαg'Eλληγιxfrg,

1δ[ωg θxεlγωγ

πoιi εΤγαι εiixgnoτα xαt oτf1ν oημεQtγt γλdlooα. T6 tπoγραμμiξει δ

Johannes Niehoff-Panagiotidis oτ6

σημαγτLχι.bτατo 6ργo τoυ Κoine und

DigΙossie (Wiesbadeπ |994, Ηarrassowitz, oειρα Mediterranean Language and Culture, Monograph Series, τ6μ. 10oE, o.646): fr xαλfι γνΦοι
τfrg αnμεgινfrg γλΦoααg, iδιαιτ6qωg

δ6 διαλ6xτωγ xαL iδιωμd,των τηζ
(Κυπριαxfrζ, Πoγτιαxfrζ, δωδεxαγηoιαxΦγ iδιωματωγ x.&.) πoιi, oυμ-

φωγα xαt ψt, τoιig δπooτηριxτ€g τfig
<Nεoαιoλoδωqιxfrg θεωq[αg>, E1oυν

διαoιilαει σημαγτLχ6 &ριθμ6 oτoι1εi,ωγ τΦγ &ρ1αlων διαλ6xτων, βoηθεΤ

πεgιoo6τεqo d,π' δoo oυ1να πιoτεrjεται oτηγ θρμnνε[α πoλλΦγ φαιγo-

μθνων τΦγ παλαι6τερων φαoεων
τflζ'Eλληγιxfiζ.
Γεcbρyιog Mαγoυλσg

Πανεπιoτnψo 'AθηνCυν
Toμ6α9 Γλωoooλoγ[,αg

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙΑ 1|-\2

(2000) 366-374

Γ. Mπαμlτ ινιtbτη, Ελ'ληνιxη yλωααα.

Παρελθ6ν, παq6ν, μtλλoν, Aθηνα
1994: ΒxδoαειE Gutenberg. Γλωoαoλoyιxη Bιβλιoθηxη, αqυθμ. 2, σσ.
λατ' + 5M.
O εγτυπωοιαx6g αυτ69 oε πoo6τητα
xαι xυρlωg πoι6τητα χαt xαλαιoθηο[α τ6μo9 περιλαμβαγει oε 6 μ6qη 36
αυγoλιxd μελετηματα, διαλ6ξειg xαι
αρθqα, τα πεQισα6τεqα απ6 τα o-

πo[α δημoαιειiτηχαγ απ6 τo 1977 ωg

τo 1993.'oπωg

τoνLξει εt}ατo1α o

oυγγqαφ6αζ στoγ Πρ6λoγo τoυ βιβλ|oυ, μ6oα οτα xε[μεγα αυτα ''θα
βqει o αναγνιiloτηζ 6χι μ6νo τoγ α_
γιilνα εν69 γλωoooλ6γoυ αφooιωμ6γoυ στηγ υπ6θεαη τηg γλιiloοαg αλλα

χαι τηγ αγωνi,α τoυ γtα τιg πεqιπ6τεLεE, την πoQεLα xαι τo μ6λλoν τηg
ελληνιxηg γλιiloοαg". Σε μια εxπληxτιxηEιoαγωγη

-η

oπolα 61ει την α-

ξ(,α αυτoτελorig μελ6τη9 - με τiτλo:
''Yφη xαι ιδιαιτεq6τητα τηg Eλληνι-

xηg γλωασσζ'', εντoπiξει πoλti oωoτα την ιδιαιτεq6τητα τηg γλιiloοαg
μαζ στoγ εγιαi,o xαqαxτηqα τηζ, σ'
αυτ6 πoυ oγoμaξει δυαxqoνιxη εν6τητα τηζ ΕλληνιxηE. Tον[ξει εμφατιxα την ετυμoλoγιτιt1oυνtxεtα χαL τηγ

αμφiδρoμη Qoη τoυ λεξιλoγioυ τηg
EλληνιxηE, τη δια1qoνιxη εν6τητα
τηζ γQαφrtg xαι τηg oρθoγqαφiαg,

γLα γα xαταληξει στo θ6μα τηg γλωo_

oιxiζ

oυνo1ηg xαι διμoρφiαζ. ΠQoxωqεl σε μtα oυντoμη αναδqoμη oτo
γλωoαιx6 ξητημα, επιxqlνoνταg τ6σo τLζ αρ1αΤoτιx6g 6οo χαL τιζ Ψυχαqιxθg αxρ6τητεζ, τoυE φανατιαμotig,

τιζ πQoχαταληψειg χαL τtζ χαχυπo-

Ψ[εζ, αλλα

χαι τtζ 6ψιμε9 θqιαμβo-

λoγlεg για γLχητtg xαt ηττημθνoυg
στoγ γλωοoιx6 μαg εμφιiλιo. To επιμtlθιo τηζ σημαγτtκηg αυτηg μελ€τηg

εLγαι 6τι ''η 6γγoια τηg ελευθεqlαg
τoυ λ6γoυ t...] πqoUπoθ6τει αγαπ6σπαστα χαL τo διxα[ωμα να διαλ6γεtg

πωE θα μιλαg, χωQιζ φραγμoιig xαι
oυνταγ69, χωQιζ πqoxρoι1ατειεg δεoμειioειg χαι πoγηQ6g απαγoρειiσειg''
(o. λoτ').

Στη ουνθ1εια θα αναφεqθιil αγαγxαoτιxa σε μεgιxθg μ6νo πτυγtg
τηζ επtστημoνιxηg πQoσφoQαg τoυ
xαθηγητη Γ. Mπαμπινιιilτη, επLσημαLνoνταζ τηγ πQωτoτυπ|α τωγ θεωqητιxιilν τoυ θ6oεωγ οε ουγδυαομ6
με τLζ εtiατoxεg πqαxτιxθg λriαειg
πoυ πQoτε[νει.
Στo πqιbτo μ6qog με τ(,τλo: Ε,λληνυxη yλrbααα (4 μελθτεg, oo. 1-35) o
αυγγqαφ6αg εξεταξει τo ξητημα τηg

γλωooιxηg μαE ταυτ6τηταg μ6oα
στην EυqωπαΤxη Koιν6τητα (τιbqα
'Eνωoη) χαL επισημα(,νει ει1oτo1α xαι
τιατα τq6πo πQoφητtχ6, ηδη απ6 τo
1980, τoυg xινδιiνoυg για τη γλιiloαα
μαg εν6ψεL τηE ΕυqωπαΤxηg ενoπo[-

ησηζ. Πρoxιilqηoε μαλιατα oτη διατtiπωοη συγχεχQιμ6γωγ πqoταοεων:

Tη δημιoυργ[α εν6g ''K6ντρoυ Mελθτηζ των Λιγ6τεqo oμιλoυμθνων
Γλωαoιilγ τηg EoΚ'', με 6δρα την
Αθηνα, χαL τηγ [δqυoη εν6g ''KθγτQoυ Eλληγιxηg Γλιiloααg" με oτ6-

1o ''την πQoαγωγη τωγ οπoυδιbν τηg
ελληνιxηg γλιilooαg oτo εξωτεqιx6
χαt τη βελτ[ωoη τηg πoι6τηταE τηζ
ελληνιxηg γλιbοoαg στo εσωτεριx6''.
Oι αoxγεg πρoοπαθει69 τoυ διxαιιil-
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θηxαν ωζ πQoζ τo δευτεqo K6ντρo,
τo oπolo ιδqιiθηxε απ6 τoγ τ6τε υπoυργ6 Παιδε(,αg x. Γ. Σoυφλιd (N.

τ6qα τηg ελληνιxηg γλωoοoλoγlαg Γ.

2083l92, dqθqo 26).

γητηE,

Στo δεtjτεqo μ6qoE τoυ 6qγoυ

τoν τi,τλo Mελετητ6g

με
14αL μεyαλεg

μoQφ6ζ τηg ελληνιxηg yλιbαααζ (7 ψε}"θτεg, oo.3]-760) o oυγγqαφ6αg εξε-

ταξει απ6 γ6α oπτιxη γων(,α πλευqθg
τηζ πQoσωπιx6τηταζ χαL τoυ 6qγoυ
τωγ: Αδαμαντιoυ Κoqαη, Γεωργ[oυ
Xατξιδαxι, Γιαννη Ψυxαqη, Mαxqυ-

γιαννη, Ιωαwη Θεoδωqαx6πoυλoυ,
Ιωανη Kαxqιδη xαι Γεωqγloυ Κoυqμoιiλη. Στην εν6τητα αυτη εγτυπωαιαξει o τρ6πo9 με τoν oπolo δι,ειοδι1ει xαι εqμηνεtiει πτυγ('g τoυ επL-

στημoγιχof 6qγoυ λαμπqΦν γλωαooλ6γων xαι αλλων ηγετιπιbγ πQoσωπιxoτητων τηζ νεoελλην ιxη g πνευματιxt1g ξωηg. Γiνεται επανεxτ(μηοη
τηζ πQoσφoQαζ τoυ Κoqαη oτην υ-

π6θεoη τηE γλιilοααg. Toν[ξεται

η

oυμβoλη τoυ "στo γα απoτQαπε(, η επιβoλη μιαζ αQχαΤξoυoαg γεoαττιχιoτtxηg γλιilooαg'', η επιτυ1ηg πρooπα-

θεια
xcbγ

εξελληνιoμot] πληθoυζ τoυQχι-

xαι ιταλιxιilγ λ6ξεων xαι xυqlωg

η πεq[φημη δυαxηQυξη τηg ''μθoηg oδot3'' με τo γα xαταδιxdξει τ6oo τo

γλωοοιx6 λαΤxιoμ6 6oo xαι τoγ αυταρ1ιx6 λoγι,oτατιομ6, διαμoqφιilνoγταζ με τη ατααη τoυ αυτη τo xαταλληλo xλ[μα για την επιxqατηoη τηζ
δημoτιxηg. Απoxαθιατα με επιστημoνιxη επtxειρηματoλoγlα την τρωθεiσα επιστημoνιxη τιμη ''τηg μεγαλιiτε-

Qηζ [οωg επιoτημoνιxηg φυσLoγγωμιαζ τωγ ανθqωπιατιxΦγ απoυδιilγ

τoυ αιιilγα μαζ στηγ Eλλd,δα'', τoυ πα-

Xατξιδαxι, εγιil δεν διοτdξει, ωg αγτtχεtμεγ ιxog xαι αμεq6ληπτoζ εQευ-

να τoυ απoδιboει

ευθιiνεg

''γιατι δεγ βoηθησε με τo επιστημoγtx6 τoυ xιiqog oτην τα1ιiτεQη επtσημoπoiηoη τηg δημoτLχηζ''.
Στη μελ6τη τoυ γLα τoγ Ψυxαqη o
Mπαμπινιιilτηg δε(xνει τo εQευγητιx6 τoυ ταλ6γτo, την oξυδ6qxεια xαι

τη βαθια γνιiloη των γλωoαoλoγιxιilν xινησεωγ χαL Qευματων στηγ
Ευqιilπη, oε αυγδυααμ6 με τηγ πo-

qε(,α xαι εξ6λιξη τoυ γλωαoιxori ξητηματog. Κατ6qθωαε αυτ6 πoυ δεγ

μπ6qεoαν γα xd,γoυγ oι oπαδoi τoυ
Ψυ1αqη χαL oι υστεQoγενε(,g θαυμα-

oτ6g τoυ, να δεi,ξει τoν oτ6qεo γλωα-

οoλoγιx6 oπλιoμ6 τoυ αQχηγoti τoυ
δημoτιxιoμoΦ, o oπolog αxoλoιiθηαε
τιg μεθoδoλoγιxdg αQχ6ζ τωγ γεoγQαμματLxων, ενcb παqd,λληλα φα(,γεται να επηqεαστηχε βαθια xαι απ6
τιg απ6ψεLζ τoυ F. de Saussure, τoυ
oπoioυ υπηqξε μαθητηg xαι αqγ6τεqα αυναδελφog. Eπιoημαiνει 6μω9

oωατα τo ''μoιqαi,o oφαλμα" τoυ

Ψυ1dqη πoυ ηταν 6τι ''εiδε τη γεoελληνιxη γλιilooα [...] μ6αα απ6 θεωρητιxα, υπεQγεγtχευτιxα, αφηQημ6-

γα χαι αγτLtστoQυxα οxηματα t...]
πoυ τoγ oδηγoι1ααν γα xλεLγει ουνειδητα τα ματια στo υπαQxτo xαυ
να θηqεfεt τo πλαoματιxo xαι τo ανιiπαqxτo'', εν{i)''υπoτLμηoε αγεπ[τQεπτα τo λ6γιo στoι1εlo'' (α. 103).
Η πqoοφoqα τoυ αυατηqα επLστη-

μoνιxoti αρθqoυ τoυ για τoγ Mαxqυγιαννη θγxειταt στo 6τι αν6τqεψε τηγ πλανη, πoυ ξεx[νηαε απ6 τoν
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Σεφ6qη, ''να αναxθεL η γλιilοoα των

Aπoμνημoνευματωv oε πρ6τυπo δo_
μηζ τηζ δημoτιxηg γλιilοoαg, απoψη
πoυ δεγ δLoταoε γα διατυπιiloει τo
1983 xαι o εxδ6τηg τoυ Λεξιλoγloυ
τoυ Mαxρυytαwη N. Κυqιαξiδηg.

o

Mπαμπινιιilτηg πιoτευει 6τι oτα Aπoμvημoνειjματα ιmαρxει 6vroνη η εrτιδqαoη τηg λ6γιαg γλιboοαζ τLαL

'Lα-

ταληγει στηγ oaθη διαπloτωoη 6τι
τo t3φog, ''o αφηγηματιx6g τoυ λ6γoζ χαt 6χι η γλιiloαα τoυ xαθ' εαυ-

την [,δια Σxoλη, ι1oτερα απ6 τα θλιβεqd γεγoνoτα τηg ''Δ[xηg των τ6νωγ''.

Η

μελθτη γLα τoγ

Γ. Koυρμoιiλη

δε[,1νει τo ηθog χαt τηγ ευγθνεια τoυ

μαθητη πQoζ τoγ Δαοxαλo. Δεν διoταξει 6μωζ να δηλιbαει, 6πω9 xαι
στηγ περLπτωαη τoυ Xατξιδdxι, 6τι

αγ o Δαoxαλ6g τoυ, o oπolog σημεLωτθoγ υπηρξε θερμ6g υπoστηQι'l'τiζ
χαι πQoσωπιx6g φiλog τoυ ΓεωqγL-

oυ Παπανδq6oυ, θqιxνε τo

βαqog

την, ε(,ναι πoυ 6γτω9 απoτελεLxεφa-

''oτη xqηoη τηζ νεoελληνιxηg ωg επi,-

τηg λoγoτεxνlαg μαζ'' (σ. Ι29).

xθε[ oριαμ6νε9 αxq6τητεE πoυ εμφα-

σα τoυ μεγαλoυ φιλoo6φoυ ωg Tθ1η
τoυ Λ6γoυ χαt τoνLξει τηγ πQoσφoQα

πιilληoη τoυ 'πqooδευτιoμoυ' χαt
των δημoxρατιxιilν φqoνηματων απoxλειoτιxα απ6 τoυζ υπoατηqιxτ6g
τηg δημoτιxηg γλιiloσαζ χαL απ6 μεμoνωμθνα εxπαιδευτιxα ιδqιiματα''

λαιo τoυ νεoελληνιxori λ6γoυ χαι

Στo μελ6τημα για τoγ Ιωαrnη Θεoδωραx6πoυλo χαQαχτηQLξει τη γλιilo-

τoυ στη διαμ6ρφωση τηζ δημoτιxηg

ωζ επιστημoνιxηg γλιilαoαg, επtσημαlνoνταg παqαλληλα τo πληθog

των λεξιλoγιxιbν oτoι1εLων πoυ αγτλε(, απ6 τη δια1qoνιxη παqαxαταθηxη τηE Eλληνιxηg, πqαγμα πoυ
ερμηνειiει τη γλωooιxη υπoθηχ,η τoυ

γtα απoφυγη xαθε εlδoυg μoνιoμotil
πoυ χαταληγει αε αγελεrjθεqo δoγ-

ματιoμ6.
H ot]γτoμη αγαφoρα oτoν Ι. Θ.
Kαxqιδη μoυ δLνει τηγ ευχαιq|α να
υπενθυμioω 6τι o MπαμπινιΦτηg ωg
xoαμητoqαζ τηζ ΦιλoαoφυxηE Σxoληg τoυ Παγεπιoτημloυ Αθηνιilν αν6λαβε τηγ πQωτoβoυλLα γα απoδoθεi oτoν μεγαλo xχαoυxo φιλ6λoγo η
υιpLατη παγεπtστημιαxη τιμη, η αγαγ6ρευoη τoυ σε ''επi,τιμo xαθηγητη'',
μια πqαξη γενναι6τηταζ xαι εξιλθωσηζ γLα τηγ απoμαxqυνoη τoυ απ6

σημηE γλιilooαg, θα ε[1αν απoφευ-

νloτηxαν τ6τε oτo γλωooιx6 [...] xαι
θα ε[xε [αωE απoτQαπε[ t...] η μoνo-

(oο. 158-159).
Aυτ6 πoυ δεγ μπ6ρεoε η δεγ θ6λησε γα xαγει 6ναg Xατξιδαxιg η θναg
Koυqμoιiληζ τo π€τυγε, βoηθoι}oηE

β6βαια χαt τηζ oυγxυqlαg, o διαδox6g τoυg στηγ θδqα τηg ΓλωoooλoγLαζ στo Πανεπιατημιo Aθηνιilν.
Kαι αγτ[ γα επαtγεθε[ δημ6σια γtα
τη διoqατιx6τητα χαι τη ουνεπη ανταπ6xqιαη τoυ οτα γθα xαθε φoQα
δεδoμ6να τηg γλωαoνxt1g εξ6λιξηg,
xατηγoqηθηxε 6τι απεμπ6ληoε 6γα
μθQoζ παλαιoτ6qων απ6ψειilν τoυ
γtα τη γλιbαοα xαι 6τι δεν 6μεινε πιoτ6g στLg παQωxημθνεg oημερα απ6ιpειg των πqoxατd1ωγ τoυ. o λ6γo9
τηg διπληg επ(,θεoηg υπηqξε πQoφανιilg 6τι oτ6qηαε απ6 τoυg "πρooδευ-
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τLχofζ'' τη δυγατ6τητα να βλ6πoυν
''γλωαoιxα φανταοματα'' εxεt πoυ
δεν υπηρχαγ, χαι απ6 οριoμ6νoυg
''ουντηρητιxot1E'' τη δυνατ6τητα να
μη βλ6πoυγ αυτα πoυ θα ηθελαν, xα-

θιilg ε[xαν απoxoπεi, απ6 τη otiγxρoνη γλωoοιxη πqαγματιx6τητα.

To τρ[τo μ6Qoζ τoυ τ6μoυ, τo oπoto επιγραφετατ To γλωααιx6 μαg
πρ6βλημα χαL απoτελε[ται απ6 11
μελ6τε9 (oo. t61-274) δε[1νει μια ν6α

διααταoη τηζ πQoσωπιx6τηταζ τoυ

Mπαμπινυιilτη. Διαιαθαγ6μενo9 απ6
πoλrj νωρ(,g τιE παQεγ6qγειεg πρυ θα
επ6φεqε η μεταβαoη απ6 την ''ανεπlσημη'' στηγ ''επ(,σημη'' δημoτιxη, ξεxινα αληθινη εxατqατεlα γtα γα απoφευxθoΦν τα λαθη τoυ παQελθ6vτog
χαt γα πρoειδoπoιηαει γtα τoυE χιγ-

με xατdλληλα αιiγ1ρoνα εγ1ειqlδια
xαι βoηθηματα.

o

Mπαμπινιιilτηg συγχεγτQιilνει,

o1oλιdξει χαι χαυτηqιdξει πληθιilqα
παqαδευγματων xαxt1g χQησηζ τηζ
γλιilοααg πoυ oδηγoιiγ οε 6να εLδog

γλωooιxηg αφαα(,αg τωγ γεoελληνων Βααιxα, πoυ λεE, να πo'ιjμε, πt
x(,, τιg δυαφoqεg -πoιηαευg, απo-πoLηoειg 14αL αντ L-πo ιηαειg τηg γλιiloααg

μαE, τα νιoυξxαoτεQ, σΙτoQτσιld'oτεq,

oooυμαν τtαυ α6oυyoι1μαν, τoυg xαμεQαμαν, μlτoυμαν τι.a. Η xατααταση στoγ Λ[βανo ηταν xαι xθεg ταμ6νη. ΚυxΧoφ6qηαε η xgoνιατιxη €xδooη τoυ oqγανoυ τoυ αljνδεαμoυ
ψαg. Συνd,δεqφoι, αυναδ6qφιααεg, 6μαξ(, ατη πa}qεγαγτια ατη πo}"ι-

λoι

τιxη τηg xυβθqνηαηE των μoνoπrb-

διiνoυg τηg γλωooιxηg'' ιooπθδωσηg'',

λιων. Mε τo βιβλto μoυ αυτ6 θ€ληoα
να ?tαQLχατoυqαρ(,oω την xoινων(,α

χηE ψευτoxoυλτoυριαqιxηg

(o. 20Ο). πqoαyτηxε, αυλληφτηχε, εxραγηxε, εxλ6yηxε (o. 2u). Πεqιγqα-

τoυ''λαιxLσμo13", τηζ αχαταλαβloτι-

γλιiloοαg,
τηg γλωoσαE τηζ χoμματLχηg ταυτ6τηταE, τηg ξενιxηζ επi,δQαoηg (ιδια(,-

τεQα τoυ ''ιμπεqιαλισμot3'' τηE Aγγλιxηζ), χαt τηζ γενιx6τεqηζ υπoβαθμιoηg τηg πoι6τηταE τoυ γεoελληνιxoti λ6γoυ, η oπolα ουνδ6εται με
τo ευqιlτεqo φαινoμενo τηζ υπoβdθμtσηζ αξιιilν, πqoτεiνoνταg, παqαλληλα, λoγιxα xαι υλoπoιηαιμα μ6τqα
για τηγ αντυμετιilπtση τηζ γλωαoιxηg

μαζ

υπoβαθμιoηg. Απoφαοιοτιx6
ρ6λo πQoζ τηγ xατειiθυνoη αυτη
μπoρεi να παiξει τo α1oλε[o, με τηγ

xαταλληλη γλωooιxη αγωγη χαL παtδε[α αε 6λε9 τιg βαθμlδεg τηg εxπαtδευoηg, χαt τα M6oα Mαξιxηg EπιxoιγωγLαg. H διδααxαλ[α τηg νεoελ-

ληνιxηg γλιiloααg πρθπει να γ(,νεται

φει παQαστατιx6τατα μLα

αειqα
παθηoεων,
6πω9
εlναι
o
γλωooιxιilγ
πoυπoυLσμ6ζ, η oαγ[τιδα χαι η αχQωμoσημ[α (''o Nεo6λληναζ χQησL-

μoπoιεL μια τqιαδα ρηματων (βdξω,
xανω, δ(,νω) χαL πQoσπαθε(, γα εχφqααει τα παντα μ' αυτα'') (o.2|4).
Σ' αυτoι1g πoυ θεωqofν την επιoημαγση τωγ χαQαχτηQtστtχΦγ αυτιilγ
εoφαλμ6νων 1qηoεωγ τηζ γλιilαοαg
(αλλα χαι εχατoγταδωγ αλλων) ωg
δεLγματα γλωooιxηg xινδυνoλoγLαg
o Mπαμπινιιilτηg 6xει 6τoιμη τηγ απαντηαη: ''Eγιil θα παqαxαλοriοα 6πoιoυζ πιoτεrjoυγ 6τι εμε[g εδΦ xιγδυνoλoγoιiμε, 6ooι αναφεq6μαoτε

οε ξητηματα γλωooιx'fig'αφασLαg',
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να μαζ εξηγηαoυγ xαπoτε με οαφηγεια τoυζ λ6γoυg γLα τoυζ oπoloυg
πq6πει γλωαoιxα να ευδαιμoνotiμε'
τoυζ λ6γoυ9 γtα τoυE oπoloυg πρθπει γα εLμαoτε ευτυxεlg αημεqα για
τη χQηση χαι τηγ πoι6τητα τoυ γεoελληνιxoιl λ6γoυ'' (o. 445). Σημειωτθoγ 6τι o Mπαμπινιιbτηg, νηφαλιog
επιατημoγαζ πoυ ξ€qει τL θα πεL χαt
πωg θα τo πεL, διαxωQiξει πληρωg τη
θθoη τoυ απ6 μεqιxoιlg λoγloυg xαι
γλωααoλoγoιiντεg oι oπoloι πραγματι xινδυνoλoγoιiγ με υπεqβαλλoντα ξηλo. o oυγγqαφ6αζ τoυ βιβλioυ

πqoτεlνει oυoτηματιxη διδαoxαλlα
τηζ μητQιxηg μαg γλιbαααg ''xλιμαxoιiμενη απ6 τιg πριilτεg ταξειg τoυ
Δημoτιxoti μθxρι χαt τα πqιbτα €τη

τωγ παγεπιστημιαχιilγ οπoυδιbγ". Tα

βoηθηματα για τη γλωooιxη διδαoxαλlα ''θα πρθπεL γα 61oυν αυστηριilg πεqιγραφιx6 xαqαxτηqα χαι γα
απoφεriγoυν qυθμιoτιxotig xαν6νεg

χαι συγταγ6g πoυ θα οτεγεtioυγ τα 6QLα μιαζ γλιilooαg, με τη διπλη (δημωδη xαι λ6για) παqd,δooη τηζ ελληνιxfig, ιilοτε γα μη διαιων[ξεται με
διαφoρεg μoQφ6ζ η παλι6τερη γλωooιxη διαμαχη'' (o. 208).

Στη μελ6τη τoυ Kατααταση εναντ(,oν xαταoτd,oεωg. Mια αναλυαη
(oo. 217-230) δε[1νει με αqτυα επι-

στημoγιχη τεxμηqlωoη 6τι η επιλoγη
τoυ τfπoυ σε -εωζ oημα[νει επιλoγη

τoυ δoμιxoti o1ηματoζ τηζ συμμετqiαg τηg πτιiloηg (γενιxηg), ενιil η επιλoγη τoυ τt]πoυ σε -η5 αημα[νει
πqoτLμηαη τoυ δoμιxoti ο1ηματog
τηζ συμμετq(,αg τoυ αριθμoι} xαι 6τι
επoμ6νω9 ''δεν μπoqΦ γα πω πωζ η

xαταληξη -εωg εLναι ''χαλtiτεQη'' η
''1ειρ6τερη'' απ6 την xαταχηξη -ηζ,
αφoΦ τ6τoια ηθιxd xατηγoqηματα

ε(,-

ναι ξ6να πQoζ την υφη τηg γλιilooαg.
[...] Δεγ υπdρ1oυν ''δεξι€g''

}ιαι ''αρLατεq6g'' xαταληξειg, otiτε συγτηQητι-

xoL xαυ πqooδευτιxol γραμματιπoi
τι1πoι!'' (o.229). ΠαQ' 6λα αυτd αυνανταμε xαι αημεqα αx6μα ''δημoτιxιστtg'' oι oπoloι πqoγραφoυγ τoγ
τtiπo σε -εωζ με τo oxεπτtxo 6τι εiναι''χαθαqευoυoιανιXog''.

Η

γλωooιxη ξενoμαν(,α ωg εοτi,α

φθoqαg τηg γλιilαααg 61ει απαo1oλησει χατ' επανdληψη τoγ oυγγραφθα

αυτoιi τoυ τ6μoυ. Ωζ γλωαooλ6γog
πoυ ξ6ρει πoλtj xαλα τoυζ μηχαγL-

αμoιig τηg γλωαoιxηg επαφηg, δεν ξητα,6πωg ν6μιααν μεqιxo[, τoν εξoβε-

λιoμ6 τωγ ξ6νων λ6ξεων απ6

τη

γλιilooα μαg. To θ€μα ε(,ναι,6πωg λθγει, αν θα δεxτotiμε xωρlg xαμιd α-

ντloταoη αυτη την χαταιγιoτιxη ε[ooδo των ξθνων λ6ξεων xαι πoιj θα
μαζ oδηγηoει αυτη η xαταoτααη.
Eπιοημα(,γει εtloτo1α 6τι τo yxαλoπ

δεγ ε(,γαυ xαλιiτεqo απ6 τη δημooxoπηση, τo νιβ6 απ6 το επ(,πεδo, τo 8rλαξ απo τη yαλαqωαη x.a. Eπιxq[νει
''τoν αxριτo μιμητLαμ6, την ταoη xoινωνιxηg η πqooωπιxηg πqoβοληg, τη
δημιoυqγ(,α γoητqου η την επιδ[,ωξη
εμπoQιχoυ xαθαρα x6qδoυg'' (o. 232),
6πωg εxδηλιilνεταL με τη χQηση ξενι-

αμιilν oι oπoloι δυα1εqαLνoυν τη
γνηoια γλωoαιxη επιxoιγωγ(,α.

Η εqγαolα Γλωαoιxη αμφιαβiτη-

H

yλrbαoα των νt'ων (oo.259274) απoτελε(, μια απ6 τιg xαλιlτεqεg
χo ιγωγιoγλωαooλo γ νxi'g μελ6τεg πoυ
ση.

Βtβλιoxριo(,εζ
διαθ€τoυμε στη γλιilαoα μαζ γtα τoγ
xιilδιxα επtχoLγωνLαg πoυ χQησtμo-

πoιoΦγ ν6oι

απ6 16 ωζ 22

ετcδγ.

EqευνoΦνταL σε βαθog τα α[τια τηg
αμφιoβητησηζ χαι η αταoη τωγ γ6ωγ

στη μεταβoλη τηg xoινηg γλιilooαg,

για γα τoγιoτεL εμφατιxα 6τι εLγαι

υπo1qθωoη τηζ ΠoλιτεLαg ''να εξαoφαλloει oε 6λoυ9 τoυζ ν6oυg, μ6oα
απ6 την υπoχQεωτιxη xυqlωgεxπαtδευαη, τιg πqoijπoθθoειg για τη σωoτη γλωooιxη τoυg xαταqτLση χαι

την αναπτυξη τηζ επιχoινωνιαxηg

τoυg ιxαν6τηταζ'' (σ. 2]2).
To τ6ταqτo μ6ρog επιγqdφεταυ: Tα
παλt6τερα ελληνιxd μαζ (oο. 2753|2) xαυ απoτελε|, με τιE 4 μελ6τε9
πoυ τo απαρτ[ξoυν, τo θεωqητιx6 υ-

π6βαθρo γLα τηγ αναγxαι6τητα διδααxαλ[αζ τoυ αρxαloυ ελληνιxoti
λ6γoυ oτo Γυμναοιo. To πqιbτo οτη
οειqα dqθqo δημoοιεt1τηχε στtζ αQx6g τoυ 197'7 xαι απoτ6λεoε τηγ πQωτη, loωg χαι τη μ6νη, ooβαqη xριτιxη
στηγ απ6φαoη τηg xυβεqνηοεωg τoυ

K.

Καqαμανλη, επ[ υπoυργiαg Γ.

Pd,λλη, γα χαταQγηθε[ η διδαoxαλLα

τoυ αQχα[oυ λ6γoυ απ6 τo Γυμνααιo, απ6φαση πoυ εληφθη ''με αγαθη

αναμφιοβητητα πqoα[qεοη, αλλα
χαL με αqxετη πqoxειq6τητα χαι ααυγxιilqητη για τθτoια θ6ματα βιασιiνη'' (o. 279),6πωg τ6γιoε χαQαχτηQιστtχd o Γ. Mπαμπινιιilτηg με
μoναδιxη παρρηoiα. Oι μετ6πειτα εξελLξειg διxαlωοαγ πληρωg τoυζ
φ6βoυg τoυ για τιg oυνθπειεζ πoυ
θα εLxε η απoχoπη τηg γθφυραg επιxoιγωγ[αE με τηγ παλαι6τεQη πγευματιxη μαg xληqoνoμια. Tα επ6μενα
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αρθρα παqoυoιαξoυγ τoν [διo μαχητιx6 1αqαxτηρα. Toν[ξει 6τL ''υπoxq6ωoη τηg Πoλιτε(,αg ε[ναι να διoqθιilγει τα διαπιoτωμθνα oφαλματα
τoυ παQελθ6ντog, 61ι να τα διευρriγει χαL γα τα διαιων[ξεL'' (σ. 299). Δtδdoxει την ''επιστQoφη στηγ επαφη
με τιζ qlξεg χαL τLζ βαοιx6g θννoιεg

τωγ λ6ξεων με xαταλληλα εχσυγxqoνιομ6νη διδαoxαλlα παι ειδιxα
βoηθηματα'' (σ. 3M) xαι πqoτεlνει

απoτελεoματ ιxoυg τρ6πoυ9 συγγQαφηg των γ6ωγ βιβλ(,ων, δlνoνταg 6μφαση στηγ επιλoγη xαταλληλωγ χει-

μθνων, απoμαχQυν6μενog oυνειδη-

τα απ6 τLζ γγωστθg αναπoτελεoμα-

τνxt E φιλoλoγιx6g πqooεγγ(,οειg που

6διγαγ 6μφααη στη γQαμματιxη xαι

τo συγταxτιxo. (αιlγxq. xαι α.

34Ο

tl.ε.).

Πq6πει γα τoγιστε[ 6τι o Mπαμπινιιilτηg δεν περιoρlατηxε απλιbg oτη

διατιiπωoη τωγ επtστημoγιxιilγ τoυ
απ6ψεων, αλλα αγωνloτηxε oxληqα

χαι γLα την υλoπolηoη τoυ

πQo-

γqαμματog διδαoxαλiαg τηg ελληνιxηg γλιiloσαζ στo Γυμνd,oιo μ6αα απ6 αqxαiα, βυξαντιγd, xαι λ6για xεiμεγα. Αν6λαβε ωζ Πq6εδqog τoυ
Παιδαγωγιxoι} Ιγoτιτotjτoυ (1990)
τηγ επtστημoνιxη ευθtiνη τoυ εγχειqηματog, ενιil την πολιτιxη ευθriνη
αν6λαβε o τ6τε υπoυργog Παιδε[αg

Γ. Σoυφλιαg. Για

6ooυ9, παντωg,
xινδυγoλoγoιiν αβαoανιοτα χαL ανηαυxoιiν επLπλαoτα θα (θελα γα επιοημανω 6τι oqιαμθνoι ξεxνoΦν (;)
πωζ o Mπαμπινιιilτηg δεν 6παψε πoτ6 γα τoν|ξει oτι τo βαqos τηg διδαoxαλlαg τηg γλιilασαζ στo oxoλεlo
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θα π6φτεt στη Nεoελληνιxη, 6πωg
xαι πqαγματι γlνεται, αφoti η γλωαoα δεγ μπoρεi παqd να λειτoυργεL
συγχQoνtxa oτη oυνε(,δηοη τωγ oμιλητιilν. Toν[ξει αx6μα 6τι ''τα αq1αLα ε(,γαι αξLα xαθεαυτα'' (o.252)'
6πωg αλλωoτε πιατεtioυν χαt πoλλo[ εταiρoι μαζ στηγ EυρωπαΤxη
'Eνωoη, xαι δεγ ε(,ναι, νoμiξω, oωατ6 γα αυγδθεται η διδαoxαλlα τωγ
παλαιoτ6ρων Eλληνιxιilν με τηγ υπαqxτη η ανιiπαρxτη λεξιπεν(,α των
μαθητιilν.

To π6μπτo μ6qog αναφ6qεταt στη
Διδαoxαλ('α τηg ελληνιxηg yλcbαααg
(6 oυνoλι'xα ψε}τtτεE, σσ. 313-406),
oε 6γα χωQo στoγ oπolo o συγγQαφ6αζ tγει xαν παλι διαπq6ψει. Mε
βdαη τιg αρx6g τηg νε6τεqηg γλωο-

ooλoγlαg τLαL τα πoqiοματα τηζ

ητιxo επiπεδo βqloπεται. o Mπαμπινιιilτηg τoλμα να πεL μεqιx6g πιxq6g αληθειεg (αo. 393-39]), αλλα
πoLoE τιg αxoriεt χαι xυqlωg πoι69
θα βqει τo πoλιτιx6 θαqqog να υλο-

πoιηαει τα πQoτεtν6μενα μθτqα;
H τελευτα(,α μελ6τη τoυ π6μπτoυ
μ6qoυg: H ''(xθεαη ιδεrbν" ωg oυνταξη απαιτητιxrbν xεtμΕνων (αα. 399406) εiναι πoλrj σημαγτιχη γιατL πεqι61ει πqωτ6τυπo θεωqητιx6 πqo-

βληματιoμ6, εγιil επι1ειqε[,ται γtα
πqιilτη φoQα στην ελληνιxη βιβλυoγqαφi,α η αξιoπolηoη των χειμεγι-

xωy λειτoυqγιιilν στη διδααxαλ[α
χαι τηγ παQαγωγη εν6g τ6oo σημα-

γτιxori τιiπoυ xειμθνων, 6πω9 εLναι

'oπωg χαL στηγ πεqLπτωοη τηg διδαoxαλiαg τωγ παλαυoτ6qων Eλληνιτιιbν, 6ται xαι ατo
η θxθεoη Ιδειilγ.

Eφαqμooμ6νηζ γλωαοoλoγiαζ, τα o-

ν6o τq6πo πqoo6γγισηE τηE 6xθεoηg,

ξετd,ξει τoυζ oxoπoιig

xαι ευ1oλ6γυα, αλλα xατ6ρθωαε ωg
Πqdεδqoζ τoυ Παιδαγωγιxoιi Ιγoτι-

πo[α xαι εxΘ€τεt με γνιilαη, σαφηγεια χαt αxρlβεια, o συγγQαφ6αg εηι{αL

τLζ μεθ6-

δoυg διδααxαλLαg τηζ Eλληνιxηg
ατo Σ1oλεLo oημεqα χαι πqoτεlνει
μiα δoμoλειτoυργιxoΦ τt}πoυ γQαμψατιxt1oτα πλα[oια παγτoτε τηζ επtχoLγωγιαxηg μεθdδoυ, επιμ6νoνταζ στoγ συστηματιx6 xαqαxτηqα

τηg γλιilooαg. Θεωgεi, διxαιoλoγημ6-

γα ωE xαlqια εθνυxη επιδiωξη ''την
απα(,τηοη (6χι απλιbE αLτημα) για

xαλιiτερη γλωoαιxη παιδε[α, oυσιαoτυxη, απoτελεoματιxη, πoιoτιxd, αναβαθμιαμ6γη" (o. 385). T[θεται, επoμ6νω9, αυτoματα τo θ6μα τηζ
γλωοoιxηg xατdqτLσηζ τωγ μελλoγτιxιilγ δαoxαλωγ χαt xαθηγητιilν, η
oπo|α xαθε αλλo παρα σε tχαγoπoL-

o Mπαμπυνιιilτηg δεν πεqιoqlατηxε
σε θεωρητιxoιig πqoβληματιoμoι1g

τoιiτoυ, να πQαγματoπoιηοει xαL
αυτη τoυ τηγ ιδθα, αναλαμβαγoγταζ

τηγ επιοτημoνυxη xαθoγηγηoη τηζ
συγγQαφιxηg oμdδαζ χαt τηγ επoπτε|α τoυ oλoυ 6qγoυ. To γ6o βιβλto
'Εxθεαη Ιδειbν - Λ6γog δημυoυgγιx6g δτδao'LεταL απ6 τo α1oλιx6 6τog
1993-1994 στηγ Γ' Λυxε[oυ.

To 6xτo xαι τελευταLo μ6qoζ τoυ
βιβλloυ αναφ6qεται στην Βπιατημo-

νιxη oτηριξη τηζ ελληνιxηg γλrboααE
(oo.4o7-433). o ουγγqαφ6αζ επtσημα[,νει 6τι δεν διαθ6τoυμε δυoτυ1ιilg

αx6μα τα βαoιxα 6Qγα υποδoμηg

πoυ εLγαι απαρα[τητα γLα τηγ απo-
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πoυ τoυ εQευγητιχoti πρoγqαμματog
τηg EoΚ Eurotra, αλλα χαt ωζ υπεfθυγoυ γtα τα πqoγραμματα επε-

τελεσματιxη διδαoxαλLα τηg Nεoελληνιxηg, 6πω9 εLγαι 6γα επιoτημoγι-

xα αξι6πιατo λεξιx6, μια αιiγ1qoνη
xαι θγxυρη γQαμματιxt1xαν 6να otiγχQoγo συγταχτtx6, εγιil υοτεqoι}με
χαt στo θ6μα τηg αξιoπolηοηg των
ηλεxτρoνιxιbγ υπoλoγυoτιilν xαι των
πoλυμ6αωγ για τη διδααxαλ[α τoυ
γλωoοιxoιl μαθηματog.
Στo πqιilτo αqθqo αυτηg τηg εν6τηταζ επιoημαlνεται 6τι xqειαξ6μα-

ξεqγαolαgτηg Eλληνιxηg γλιiloααE
τηg ΙBM, μθλoυg τoυ Δ.Σ. τoυ Ινατιτoι3τoυ Ε,πεξεqyαα('αg τoυ Λoγoυ

χαL επtστημoγtχoυ υπει1θυγoυ τoυ
πεg(,φημoυ πρoγqαμμαJoE ''Λoγoμαθεια''. Oι παqατηqηαειg χαι oι υπoδεlξειg τoυ γtα oιiγxρoνα λεξιxα
τηg Eλληγιxηζ απoτελotiν ευπq6α-

στε μtα ν6α γqαμματιxη τηζ δημoτιxηg. o MπαμπινιΦτηg βqηxε xαι παλι τo θαρρoE χαι τη δυναμη γα ααxηοει πqιilτog τo |9]7 oxληqη αλλα
δLxαιη χαL επtστημoνιxα τεχμηQtω-

δεxτη χαt oυσtαoτυxt1xqιτιxη oε 6γα
χωQo o oπolog δεν 6xει αντιμετωπLατε[ oτην Eλλαδα με τη δ6oυαα oo-

μ6νη

βαρ6τητα.
o oγxιilδηg τ6μog xλεLγει με στoLγεLα oγετιxα με τιg Πqιbτεζ παQoυ-

νταφυλλLδη,

αtαoειg xαι δημooιειioειg (οα. 435457), 6πoυ παqατLθενται o16λια,
πρ6oθετεg πoλti xqηαιμεg γLα τoγ

γλωοooλ6γo, δεν μπoqoιloε 6μωg να

xo τηζ

xριτιxη oτη Γqαμματιxη TQιατo Eυαγγ6λιo τLα|υ τo
γλωοαιx6 μανιφ6oτo πoλλιilγ δημoτιxιοτιδγ. o Mπαμπινιιilτηg τιμα τoν
xoρυφαlo δημoτιxυοτη χαL θγxυqo
η

μελλoντιx6 εqευνητi xαι τoγ LστoQLεxπα[δευoηg, πληqoφoq[εg
χαt επtσημανοειg, Γενιxη επιλεγμ6-

πληqωoε πρo πoλλoti την απoατoλη
τηζ χαι 6τι ξεπεqαοτηxε απ6 επιατημoνιxη - μεθoδoλoγιxη απoψη αλλα

4]5-5a).
στo βιβλto
πoυ παQoυoιαξoυμε εδcb, αλλα xαι

απooιωπηαει αυτ6 πoυ επιβαλλει

επιoτημoνιxη αληθεια, 6τι δηλ. η
Γqαμματιxη Tqιανταφυλλiδη εξε-

xαι απ6 την

(,δια την εξ6λιξη τηg
γλιiloααg. Αγτ(,θετα, η μεγαλη Δ{εoελληνιxη Γραμματιxη (199D τoυ χαθηγητη xαι αxαδημα'ιxori Αγαπητoιi
Tαoπαναxη απoτελεt xατα τoγ Mπα-

μπινιιilτη oυσtαστιχ6 βημα πQoζ τη

αωoτη xατεfθυγ oη. Ot Hλεxτqoνιxo

(,

υπoλoyιoτ6ζ στην ελληνιxη γλιΙloαα
θ1oυν απααxoλησει τoγ oυγγqαφεα
αυτoti τoυ τ6μoυ εδι.il xαι πoλλα xqo-

νια. 01ι μ6νo με τηγ ιδι6τητα, επ[
oειρα ετιbγ, τoυ εθγιxoιi εxπqooιil-

νη βιβλtoyqαφ('α (oo. 459-47t) xαι
πλoυoι6τατα Ε,υqετηρια λ6ξεων, 6Qων tdαL oνoμdτωv (αα.

o Γ. MπαμπινιΦτηg

oτα δυo αλλα τηg πεqLφημηζ ''γλωσοoλoγιxηE τριλoγ[αg" τoυ (H γλrbασα ωζ αξ(α. To παρd,δεLγμα τηg Ελ-

ληνυxηg τLαL Παιδε(n, εxπα(Δευαη

xαι γλιΙlααα. Ε,xτtμηαεLt
πρoτα'1,αL
αειg) δεγ παt1ει γα μαζ υπενθυμ[ξει
6τι η Ελληγιxη γλιilοοα ''απoτελε[
δυνd,μει, 61ι απλιilg εθνιx6 γνιbqι-

oμα, αλλα εθγιx6 xεφαλαιo'' χαL 6τι
"Παgελθ6ν, παq6ν xαι μ6λλoν εν69

λαoι] εδqαξoνται, αγταγαxλιilγται
xαι εxφqαξoνται μ6οα απ6 τη γλιilo-

3]4
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σα τoυ". Αx6μα xαι 6ταγ πQoxληθη-

πρoxληθηxε πoλλθζ φoQ6ζ
xατα τρ6πo ανo[xειo, o Mπαμπι_
τLε, τLαL

νιιilτηg θ1oνταg απ6λυτη πεπo[θηοη
στtE επLστημoνιxtg τoυ δυναμειg
χαL στηγ oqθ6τητα τωγ επιχευQηματωγ τoυ δεν xατ6βηχε στo xαμηλ6 ε-

π[πεδo oριομ6νων επιxριτιilν τoυ.
Mαxqια απ6 λα'ιxtoτιxα επι1ειρη-

ματα χαL επtστημoνιxoιig αxqoβατιαμotlg, βγηxε πQoζ τα €ξω με πληρη
επlγνωαη τηζ απoστoληg τoυ, θγινε

Δαοxαλog αε θνα ευρtlτερo xoιγo,
παλαιιpε χαι αγωγLoτηxε πoλλ6g φo-

Qoζ

- Λαqofg - Mπριταννι}tα'',

τo

Eγxειg(,διo διδααxαλ('αg τηg ελληνι}{ηζ ωg δεdτερηg (ξ6νηΟ yλtbαααg
(Αθηνα 1993: 'Ιδqυμα Mελετιbγ ΛαμπQαxη), χαt τo πq6γqαμμα ''Λoγoμαθεια'' τoυ Ινoτιτotjτoυ Επεξεqγαα(,αg τoυ Λ6γoυ. Απoxoqιiφωμα τηζ
εθνιxηg τoυ πQoσφoQαE απoτελεi τo
Λεξιx6 τηg ν6αE ελληνιxηg γλωαααg,
Αθηνα 1998: Κ6ντρo Λεξι,xoλoγ[αζ,
oo.2o64, χαι η Γραμματικη τηE ν6α9

ΕλληνιxηE. Δoμoλειτoυqγmη

-

εΙτL-

}{oLνωνLαι{η.Ι. To 6νoμα τηg ν6αg Eλ-

ληνιxηg. Aναφoqα στoγ x6oμo τηg

q6g μ6νo9,6ταγ η φωγη τoυ - γLα γα

πQαγματLx6τηταg, Aθηνα 1996: Eλληνιxα Γqαμματα. ΙΙ. To Pημα. Η oQγανωoη τoυ μηΦματoζ, Αθηγα 1999:
Eλληνιxα Γqαμματα.

αιoτιxd, η ωg μ6αo εξoυolαg, εξαqγυqιilνoνταg αυxνα τα γλωαoιxα τoυg

xαταxτηoει διxα|ωζ τη φημη τoυ χo-

χQησtμoπoιηαω τα [δια τoυ τα λ6για
- ''αxoυγ6ταγ αδtjγαμη, μoναγιxt1, αx6μα xαι tjπoπτη, απ6 μεqιxoιig πoυ
xαπηλεrlτηχαγ τo γλωαουx6 qεβαν-

φqoνηματα'' (σ. ιβ'). Η xαλιiτερη διxα[ωoη τoυ 6ργoυ τoυ χαt τηζ επL-

ατημoνιxηg τoυ πqoαφoqαg, 6χoγταζ μαλιoτα το oπd,γιo πqoν6μιo

γα δει αυτη τη διxα[ωση εγ ξωη, ε[γαι 6τι η φωνη τoυ δεγ ε(,γαι πια ofτε αδιiναμη, oυτε μoνα1ιxη xαι πoλΦ
πεqιαo6τεqo δεν εiγαι, oι1τε υπηqξε
πoτt, φυoιxα ι1πoπτη.

Αξiξει γα τoγιστε[ 6τι 6οα δεν μπ6Qεσε γα πQαγματoπoιηoει με τη συμπαqdoταση τηζ Πoλιτεiαg xατα τo
αtiντoμo oγετυxa 1q6νo παqαμoν(g
τoυ στo Παιδαγωγιx6 Ινατιτoιiτo, τα
υλoπolηοε με εξiooυ αxληρη δoυλεια
με τη βoηθεια τηg ιδιωτιxηg πρωτoβoυλ[αg. Eγγoιil τo πεqlφηψo Λεξυx6
τηg E λληνικηE yλ'rbαααE πoυ εμπεριθχεται ατην Eγxυxλoπαi,δεια''Πd,πυ-

o

Γειilqγιog Mπαμπινιιilτηg txει

qυφαloυ 'Eλληνα γλωοooλdγoυ με
διεθνη πqoβoλη tLαL τLαταξlωoη. Αδιdιpευoτη μαQτυQIα απoτελoιjν oι
τQεtζ oγxιilδειg τ6μoι τηg "γλωααoλoγιxηg τqιλoγ|αg", oL oπoloι δεγ α-

γτtπQoσωπεtioυγ παqd 6γα μιxq6
μ6νo μ6QoE τoυ πQωτ6τυπoυ, μεθoδoλoγιxα αqτιoυ, επLστημo ν ιxα τεx-

μηqιωμ6νoυ χαL εxπ}νηxτιxα πoλιiπλευqoυ εQευγητιχotj τoυ 6qγoυ τo

oπo[o ευ16μαατε γα αυνε1[,ξει για
πoλλθg αx6μα δεxαετLεg με την (,δια

xαι φqεοxαδα oxθψηg
πoυ βλ6πoυμε οε xdθε ν€o τoυ βιπQωτoτυπLα

βλ|o, oε xαθε xαινoΦργια τoυ μελ6τη
εδιb

xαι

35 πεqiπoυ 1ρ6νια.

Xq. Xαραλαμπαxηg
Πανεπιoτημιo Aθηνrbν
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Δημητρα Κατη, Γλcboαα xαι B,πιxoινων[α ατo Παιδ[, Aθηνα 1992: oδυoα6α9, oα. 303.

Eιδιx6τεqα τo'Βxτo Kεφαλαto αγαφ6qεται στηγ αναπτυξη τωγ πQαγματoλoγιxων, xειμενιxιilγ χαL χot-

o

xλαδog τηE Ψυ1oγλωαooλoγlαg
xαυ ειδιx6τεqα τηg Γλωooιxηg Κα-

χαt τo Eβδoμo Kεφdλαιo ατo ρ6λo

τdxτηoηg αναπτυooεταL με γoργoι1g
qυθμoιig χαL η διδαoxαλlα τoυ θεω-

παραπανω ιxανoτητων.
Στην εxτενη ειααγωγη τoυ βιβλLoυ

νωνιoγλωoαoλoγιxιilν ιxανoτητων

qε(,ται πλ6oγ απαqα(,τητη στα πεQtσ-

α6τεqα πανεπLστημιαxα πqoγqdμματα γλωαooλoγιxιilν απoυδιilγ. To
βιβλ[o "Γλιirooα τLαL Eπυxoιγωγ[α
oτo Παιδi'' 6q1εται γα xαλυιpει την
ανdγxη γLα 6γα oιiγ1ρoνo βιβλLo
στoγ τoμ6α τηg Γλωαotxηg ΚατατLτησηζ, αναγxη στηγ oπolα η συγγραφ6αg Δημητρα Kατη ανταπoxρ[γεταL πqooφ6qoγταζ 6να 6qγo ιδιαiτεQα υΨηληs πoι6τητα9.

To βιβλio απoτελε(,ται απ6 μiα εxτενfi ειoαγωγη xαι τq(,α xιiρια μ6Qη:

To M6qog Ι πεqιθγει, εxτog απ6
τηγ εLσαγωγη, τα πqιilτα δtio xεφαλαια. Στo Πqιbτo Kεφdλαιo δ[γεται
η ιστoQLχη αναox6πηση τoυ xλαδoυ

χαι στo Δειiτεqo Κεφαλαιo

συξη-

τotiγται βαοιxd θεωqητιxd ξητημα-

τα.

To M6qog ΙΙ τoυ βιβλloυ απoτε_
λε[ται απ6 τq[α xεφαλαια, Κεφαλαιo Tq[,τo, Κεφαλαιo T6ταQτo χαι
Κεφdλαιo Π6μπτo, τα oπolα αναφθQoνταt στηγ xατaxτηoη τoυ γλωααι-

xoυ ουoτηματog, δηλαδη τoυ φωγoλoγιxor3, τoυ γQαμματιxoυ χαι τoυ
oημαoιoλoγιxoιi αντ Lατoιxα.
To Mθρog ΙΙΙ τoυ βιβλ[oυ αφιεqιbνεταL στηγ αναπτυξη τωγ επtχoLνω-

νιαxιbγ ιxανoτητων τoυ παιδιori.

τηg εxπαLδευαηg στηγ αναπτυξη των

η σ. παQoυοιαξει με ιδιαLτεqα μεατ6
τρ6πo τη α16οη τoυ πλαδoυ με αλ-

λεζ επιατημεg oπωg

Ψυ1oλoγiα,

Koιγωγιoλoγlα, Eθνoγqαφ[α xαθιilg
χαι τη θθoη τηg oτιg εξελ(,ξειg τηg
Γλωοooλoγlαg. Στα πλα(,οια αυτηg
τηg πεQιγaαφηζ αναφ€qεται χαι στη
διαφoqoπoiηoη τωγ 6qων ''Kαταχτηση τηζ Γλιbοοαg'' (Language
Αcquisition) xαι "Παιδιxη Γλιilαoα''
(child Language), διαφoqoπolηoη
σημαγτtχη για τιg πq6αφατεg εξελlξειg ατη Ψυxoγλωoooλoγlα. Σ'αυτ6
τo xεφdλαιo δεγ θα ηταν αoxoπη [σωζ χαυ xαπoια μιχQη αναφoρα oτη
oυμβoλη πoυ

ε(,1ε η επιoτημη τηg TεNoημooι1γηζ
στηγ ανd,πτυξη
χγητηζ
τηg Ψυ1oγλωoαoλoγLαg xαι γενιx6τεQα τωγ γγωστιxιilγ επιoτημιbγ (βλ.

π.1. Garnham 1985, Schιvarz 1992),
αφoιi η πQoσoμolωoη τηg ανθριδπι-

νηg αντLληψηE εLγαι πλθoν xυρ[αqXo desideratum.

To Πqιilτo Kεφd,λαιo ξεxιναει με
μLα οιiντoμη αγαφoqα ατην επαγα-

σταση πoυ επθφεQαγ οτη ΓλωαooλoγLα oι απ6ψειg τoυ Chomsky

xαι ειδιx6τεqα η xqιτιxη τoυ (Chomsky
1959) στηγ συμπεQLφoqιoτιxη θεΦQηση, η oπoi,α επιχQατoιioε oτη Ψυ-

xoλoγlα xαι εLγε επηqεd,oει dμεoα
χαι τoγ αμεqι1tανιx6 δoμιαμ6. Στη
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αυν61εια παqoυοιαξoνται

oι

τQειζ
βααιx6g πεqloδoι πoυ διηνυαε o
xλαδog: η πεqloδog με 6μφαση στo
συγταχτLxo, η πεqloδog με 6μφααη

στη σημαolα xαι η πεqloδoζ με 6μφαση στηγ επtχoιγωγ[α. To xεφaλαιo τελειιbγει με μια μLχQη παQoυolαoη τηζ αημεqινηg xαταoταoηg
τηg 6qευναζ, η oπoiα, 6πω9 πoλιi ευστoχα παQατηQεi η α., ατo1εtlει ατη
μελ6τη 6οo τo δυγατ6γ πεqιoo6τερων διαφoqετιxι.δν γλωoαιilν, αφot}
tψευ παρατηρηθεL 6τι τo otioτημα
xαΘε γλιilαααg απoτελεL παqαγoντα

πoυ επηqεαξει απoφαotoτιxα την
πoρε[α xαι εξ6λιξη τηg γλωooιxηg
xαταxτηoηg.

'Hδη στo υπoχεφαλαιo |.l.2. πα-

ρoυαυαξεται η βαoιxη dπoψη τηg Γενετιxηg (generative) Γλωoooλoγlαg,
6τι δηλαδη η γλωαoα βαα|ξεται oε 6-

να αtioτημα εσωτεQυx"t1g ιε Q α Q χ ιτLηζ oργdνωoηζ, η oπolα επιτqθπει
τηγ παqαγωγη απειqου αqιθμoιi
πqoταοεων μ6αω εν6g πεπεqααμ6-

νoυ αρυθμoιi γλωαoιxιilν μoναδων.
Ιδιαi,τεqα τoν[ξεται η μη tiπαqξη αμεσηζ αγτLστoιχ[αg μεταξυ oqγανωoqγανωαηg

σηE τηζ γλιilοοαg

'LαL
τωγ γoηματωγ. M' αυτ6γ τoν τρ6πo
η σ. μαζ πρo'ιδεαξεL γLα

τιζ σημαγτυ-

xtg επιπτιiloειg πoυ θ1ει η παqαπdνω θ6oη γtα τη μελ6τη τηg γλωοoι-

xηgxαταχτησηE, απoψη πoυ διατρ6xει 6λo τo θqγo χαL απoτελε(, βαoιx6

dξoνα τηζ επtχειQηματoλoγlαζ

σε

αυτ6.

Στην αQχη τoυ Δευτ6ρoυ Kεφαλα[oυ η σ. παQoυαιdξει τιg διαφoρθg
μεταξιi συμπεριφoqιοτιxιbγ χαι νoη-

αιoxqατιxιilν θεωqιcδν, τtζ oπoiεg
ξεxωqlξει απ6 τιg εμπεLQLoχqατιxEg

τLαL oρθoλoγιoτυxtg. Στη ουν61εια
βααιξ6μεγη στηγ παqαπανω διαxqιση παqoυαιαξει διαφoqεg αντιτιθθμεγεζ απ6ψειg γtα τo q6λo τoυ πεQLβdλλoντog απ6 τη μ(,α χαL τo ρ6λo
των ανθqιilπινωγ 6μφυτων δυγατoτητων απ6 την αλλη xατa τη γλωo-

oιxt1xατaχτηση.

Στα πλα[oια αυτηg τηg oυξητησηζ
η o. επιλ6γει γα μην xανει ιδια(,τερη
αναφoqα οτιg θ6oεtE τηζ γνωατιxηg
(cognitive) θεωqi,αg ωg ξεxωριoτoιj
παqαδεlγματoζ. Αναφθqεταt μεγ σε
αυτθg, τtζ εγταoοει 6μωζ στηγ εμπεLQLoχQατιxη θειilqηoη (βΧ. o. 79,
ofγxq. με σ. 175). AντLθετα, αλλεg
αγαλι]οευg (π.x. Ιngram 1989, Szagun
799l, Schwarz t992) θ6λoυγ τη γγωoτιxt1πqoo6γγιση γα πρ6oxειταυ στη
γoησLoχQατιτιt1 θειilqηαη, μη παQαβλθπoνταg, βθβαια, τιζ επιμθqoυg

διαφoqoπoιηαειg τηg απ6 την απoΨη τηζ γενετιxηg γQαμματιxηg. Αλλωoτε, αλλoι oπαδol τηζ γγωστιx,i1g
θεωρ(,αg απoδ[δoυγ πεqιοo6τερη

xαι αλλoι λιγ6τεqη θμφαοη στηγ

ε-

π[δqαοη τoυ πεqιβαλλoντog, την oπoiα δε νoμlξω 6τι xdπoιog αqνεiται παγτελιbg. O Ιngram (1989, oο..
26-28) εξεταξει χαι τtE δι1o θεωqlεg -

τη γεγετυτιη xαι τη γγωστLτ{i

-

ωE

νατιβυoτιxt'g xαι διαxqlνει μεταξri
γενετιxιilν (maturationist) xαι αγα-

πτυξιαxιilν (constructionist), η δε
Schwarz (|992) εξετd,ξει xαι τιg δr1o
θεωqiεg ωζ γνωσττx€gxαυ διαxqiνει
μεταξυ τμηματtχιilν (modular) xαι oλιατ ιxιilγ (holistisch) πqooεγγ [oεωγ.
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Κατd την ανdγνωoη 6λoυ τoυ M€QoυE Ι xαι xυqiωg τoυ Δει1τεqoυ Kεφαλαioυ γLνεται εΦxoλα αντιληπτ6
6τι η σ. παQoυoιαξει ιδιαLτεqα αγαγλυφα τιg διαφoqεg απ6ψει9 αλλα
παγτα μθαα απ6 την oπτιxη γων(,α
τηζ γεγετιxηg θεωqlαg. Αναμφισβητητα η γεγετLχη θεωq(,α 6xει παLξει
xαθoqιoτιx6 ρ6λo ατη γλωoooλoγι-

xη θρευνα τηg γλωαoυxηg xατaxτη-

οηg ξεxινιilνταg απ6 τη xαθετη ρηξη
τηζ με τoγ συμπεQυφoQισμ6. Πιoτειj-

oυμε, 6μωζ, 6τι τoυλα1ιατoν oι
γνωοτιx6g απ6ψει9, oL απαQ16g των
oπoiωγ πoλιj πQLν τη γεγετιxη θεωq(,α βρ[oxoγταγ oε διαoταση με τιζ
αQχ6ζ τoυ συμπεQtφoQLσμoυ 6πωg
π.χ. ot θεωρLεg τoυ Piaget (1923)' Lοωg αξιξαγ xαπoια εxτεγ€οτεQη αναφoρα.

Bεβα(,ωg, oL γνωατιx6g θεωρ(,εg
παLqνoυν xατa xαιgoιlg διdφoqα oν6ματα (constructionist approach, cognitive grammar, cognitive holistic
approach xλπ.) χαι ωζ θνα oημεlo
xαι διαφoqετιxd μεταξti τoυζ πεQLε-

πoυ τo εχπQoσωποtjγ. Θεωqoιiμε 6τι
τo πιo πdγω ξ(τημα oυνε1[ξει γα αJταoxoλεL 6γτoγα τη Ψυ1oγλωoooλoγiα
xαι ιδια(,τεQα τηγ ευqωπαΤxη ατιg διαφoQεE εxφανoειg τoυ (πqβλ. Jackendoff

1983, βλ. Langacker |987, Rudzcaostμ 1988, Κarpf 1990, Schwarz 1992,
βλ. επLoηg νε6τεqα 6qγα 6πωg Dressler

/Ι(arpf 7995, GopnikMeltzoff |997
τL.α.), αφoυ xαμμLα πλευqα δεν 61ει

μθxQι ατιγμηg παqoυoιdαει, xατα τη

γγιbμη μαg, ευρ6ωg απoδεxτa επυxειqηματα υπ6ρ τηζ μtαζ η τηs αλληζ απoψηg. Eπiαηg, σ'αυτ6 τo Κεφαλαιo iοωg δεγ θα ηταν doxoπη

μ[α πoλιj oriντoμη αναφoρd

στo

oυνδετιoμ6 (connectionism), (Rumelhart I McClelland 1987).
Σ'αυτ6 τo oημεlo θα θ6λαμε γα διευxqινLαoυμε 6τι η παραπαγω επιφι1λαξη μαζ oφεi,λεται xαθαqα oε

διαφoqα εxτιμηαεωγ χαL θεωρητιxιilν πρooεγγioεων xαι δεγ θα θ6λαμε με xαγι6γαγ τq6πo αυτη η επιφι1-

λαξη γα επισχιαoει τ6oo τη αυνεπη

16μενα (βλ. παqoυαlαoη τηζ σ., σσ.

δoυλεια τηζ σ. μ6oα ατα πλα(,αια τηζ
γενετιxηg θεωq(,αg 6οo xαι την πoλιi

Qα o φotτητηg να ενημεqωθε[ ηδη οε
αυτ6 τo Πqιbτo M6ρog αγαλυτιx6τε-

τo θqγo.
Στo ΙΙ M6qog,6πω9 ε[παμε, εξετα-

t7l-181), αλλα νoμlξoυμε 6τι εiγαι
ox6πιμo o αναγνιilστηζ χαt ιδιαiτε-

Qα γtα τo ξητημα τoυ xατα π6oo η

τηζ γλιilαοαg απoτελε(,
αυτ6νoμη βιoλoγιxη ιxαν6τητα n
oυνδ6εταL - χαι xατα π6αo χαL με
xατaτιτηoη

πoι6 τq6πo - με τηγ εξ6λιξη γενιx6τεQωγ γνωοτιxιbγ Lχαγoτητων τoυ
ανθqιilπoυ με πLo συγχεxqιμ6νη αναφoqα στo γγωστιx6 παqdδειγμα
χαL τLζ επιμθρoυg απ6ψει9 αυτιilν

βαθεια γνιiloη των γλωoαoλoγιxιilν
πqαγμdτων, η oπolα διατρ6xει 6λο

ξoνται ξητηματα xατaxτηoηE τωγ

ε-

πιμθρoυg γλωoοιxΦγ συστηματωγ.

Στην αQχη τoυ πdθε xεφαλαioυ

αυτotj τoυ μ6qoυζ η σ. δiγει μ[α πoλtl ααφη χαL πεQtεxτιxoτατη πεQιγaαφη των βααιxιilν αρ1ιilγ πoυ δι6πoυγ τo xαθε 6γα απ6 τα τρ[α oυ-

oτηματα. ELγαι εxπ}τηxτνxη η ιxαν6τητα τηE σ. γα αγαλυει χαι γα πα-
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qoυoιdξει τ6oo μεατα τo απ6oταγμα

6λωγ τωγ τελευτα[ωγ xαταxτηοεων
τηg Γλωoooλoγlαg στoν xd,θε τoμ6α.
Για παq0δειγμα η εLσαγωγη τoυ Tq[-

τoυ Κεφαλα[oυ θα μπoρoιioε επ[αηg
γα απoτελε(, μ[α dqιοτη ειoαγωγη oε
6να ουγγqαμμα φωνoλoγLαg.
Στo T6ταρτo Κεφdλαιo επtχQo-

τoιiμε την επιλoγη τηζ σ. να oυνεξεταοει την xατd'lτηση τηg μoρφoλoγLαg xαι τηg otνταξηg αφoυ o διαxωqιαμ6g τoυζ ειδιxα oτα πqιirτα
oταδια τηg xαταχτησηζ ε(,ναι μdλ-

λoγ αυθαLqετog. Σ' αυτ6 τo xεφdλαιo παqoυoιαξoνταυ αγαλυτυxα
xαι oυξητoriγται τ6oo τα oτdδια τηE
xατaxτηoηζ 6πωζ μoν6λεξεg εxφqασεtζ, συγδυαομoL λθξεων, τηλεγqαφLτLrt oμιλ(,α xλπ. 6αo χαL η παq0λληλη μoqφoλoγιxη αναπτυξη, η oπoi,α εi,γαι πoλιj oημαντιxη γtα
γλιiloαεg 6πωg η Eλληνιxη. H μoqφoλoγιxη αναπτυξη παρoυoυdξεται
με ενdqγεια αφoti η o. διαθ6τει μεγα-

λo αqιθμ6 παqαδειγμdτων χQησηζ
xαι oqγαγωσηζ τηg ελληνιxηg μoqφoλoγiαg απ6 τα παιδιd.

Σε παθε xεφdλαιo xαι υπoxεφα_
λαιo η o. δεγ παραλεLπεt να τoν[ξει

τηγ αφηQημ6γη oργανωoη τηζ γλωσαζ, η oπolα διαφoqoπoιεl μεταξri

φθ6γγων/φωνημdτων, μoqφιbν/μoQφημdτωγ χαt λ6ξεων/νoηματων
γνιboη θεμελιιilδηE, τηγ oπolα πρ6πει απαQα[τητα γα χαταχτηαει o αναγνιilοτηζ για γα χαταγoηαει τoυζ
μηχαγισμoυg εxμαθηoηζ τηg γλιilοoαg. To ξητoriμενo, 6πω9 πoλυ oωoτd διευxqινlξει η σ., δεγ ε(,γαι τo
παιδ(, - μιμoιiμενo - γα μdθει πoι69

ετιxΕτεg μπαLνoυν oε πoιd πqdγματα χαt 6ννoιε9, αλλα γα oυλλdβει 6τι πρ6πει να χαταχτηoει 6να αιioτημα 6πoυ oε xdθε γλιilooα μLα oυγxεxqιμθνη χaηση των μoναδων, σε συ-

γxεxqιμ6νo αυνδυαoμ6, μαE δ1νει
συγχεχQιμ6vα νoηματα.

Η παgαπdνω θ6αη παρoυoιd,ξεται
υδιαiτεqα εμπεQιστατωμθνα μθoα α-

π6 υπoxεφαλαια των τqιιilγ χεφα-

λα(,ωγ, τα oπolα αφιεριilνoνταt στην

αναλυoη των λαθιilν πoυ oυνηθωg
γ[νoνται στoγ παιδιx6 λ6γo xατa
την xατdχτηση των τριΦν επιμdQoυζ γλωooιxιilν συστηματων (oo.
L21-|26, 154-|6t, 198-208). Αγ xαι
συμφωγoΦμε με τη σ. τ6oo ωζ πQoζ
τη μη πληqη αντιοτoι1iα μεταξri
γλωαοαg χαι νoημdτωγ 6οo xαι με
τη μεγαλη πλειoιpηφια των αναλtiαειilγ τηζ, σε xαπoυα οημεlα η αναλυoη λαθωγ μαζ πQoχαλεc xαπoιoγ
σ'LuττLτt"Lσμo, 6πω9 ]τ.x. η αναλυoη

πoυ γ[νεται στηγ xqoνιxη πQoτεQαt6τητα τηg xαταχτησηζ τoυ τqlτoυ

πqooιilπoυ τoυ qηματog (α. 176).
ΣΦμφωνα με τη o. τ6τoια φαιν6μενα
ενυoxtioυν τηγ απoψη 6τι η γλωooι-

xη oργανωoη δεν 6xει xαμμLα οx6oη
με τη γνωoτιxη αφoιi η δηλωoη τoυ
εαυτoΦ μαg θ1ει αLγουqα τo γγωστL-

xo πqoβdδιoμα. Σε μια τ6τoια αγαλυαη, 6μωE, (,oωg δεν θα πq6πει xανε[g να παqαβλ€ψεL τη γνωoτιxη δυoxoλi,α πoυ αγτtμετωπ[ξει τo παιδl
γα oυλλdβει τη oγετιxoτητα τηg δε[ξηg (deixis) γενιx6τεQα χαL των πQooωπιxιδγ αγτωvυμιιiw (εγιb, εoιi xλπ.)
ειδιx6τεqα (πqβλ. Charney |979). Aυτ6 ενιoxΦεται απ6 τo γεγoν69 6τι τα
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παιδια πoυ παQoυσLαξoυν αυτ6 τo φαιν6μενo, αναφ6ρoνται μεγ ουxνd στoγ εαυτ6 τoυg αλπεQυσσ6τεQα

λα xqηoιμoπoιotjγ αγτ[ τoυ ''εγ{b'' τo

6νoμα τoυζ ωζ υπoχεiμενo, oπ6τε
χαt τo οtiμφωνo πQoζ αυτ6 τqlτo
πq6oωπo oτo qημα.
Η Lδια επιφriλαξη ιo1riει χαι γtα
τη γεγετtχη εqμηνε(,α τoυ τηλεγραφιxoιi λ6γoυ - 6πoυ τα παιδυα με σ υσ τ η μ α τ ι x 6 τρ6πo παραλε[πoυγ
αqθρα, πρoθ6oειgx}"π. αλλd 61ι oυoιαoτιxα xαι qηματα - ωE απ6δειξηg
υπ6q τηg xαθoλιx6τηταg τηζ γQαμ-

ματιxηg (o. 151). E[ναι γνωοτ6 6τι
τo [διo τo επι1εLQημα τηζ συστηματιx6τηταg θα μπoqoιioε να απoβεL
εξ Looυ υπ€q μtαζ γγωστtxiζoλιoτι-

xηg θειilqησηζ, οriμφωνα με την oπo(,α στην αaχη τα xαθαqΦg γλωοoιτtαxαι αφηqημ6να οτoι1ε[α παQα-

λε[πoται τΙ'αL αυνειδητoπoιoΦνται

πqιbτα oι λ6ξειg πoυ αγτιoτoι1oυν
αε πqαγματα χαt εν6qγειεg (πqβλ.
oo. Ι72-175). Αx6μη χαυ αγ διilooυμε

τηγ εqμηνε(,α 6τι σε μια γενετιxη
πqoα6γγιση τα qηματα xαι τα oγ6ματα απoτελot]γ τoγ πυρηνα τωγ αντLατoι1ωγ oνoματιxιilγ χαL QηματιxΦν φqdαεων, [αωg xαι αυτ6 δεγ ε(,γαι τ6oo τυ1αio.

Καθ' 6λη τηγ εξ6λιξη των τριιbν
xεφαλαLων, μ6oα απ6 την παQoυο[αoη των ξητηματων xατaxτηoηg

xαθLαταται σαφηζ η βαθια γνιiloη
τηE σ. για τη γλιiloοα χαt τη δoμη
τηg, πgdγμα πoυ 61ει oαν απoτελθαμα μLα ιδια[τεqα εriληπτη παQoυαiααη των πLo σημαγτtχιirγ, xαι [αωg δΦoxoλωγ, ξητηματωγ πoυ α-

παoxoλoιiγ τoγ xλdδo. Κdπoιεg φoqθg η ανdγxη τηζ σ. γα διiloει 6oo

πto σφαLριxα χαL αγτtχειμενιxd, τα
διαφoqα θ6ματα τηγ αναγxd,ξει να
xαταφεtiγεL σε λεπτoμεqεlg αναφoq6g των xατa xαιqofg επιμ6ρoυ9 απ6ψεων.

Στo τ6λo9 xdθε xεφαλαLoυ η

σ.

παqoυoιdξει τιg διαφoqεg θεωρητιx6g απ6ψεLζ πoυ αφoqoriν την xατα-

χτηση xdθε επιμ6qoυg oυoτηματoζ
ιδιαlτερα εμπεQtστατωμ6να. Eιδ ιx6τεQα η παQoυσ[αoη των πθγτε σημα-

ντιx6τεqων θεωqιΦγ για τη σημαoιoλoγιxη xατaxτηoη χαt η σχtαγQdφηoη των πρ6oφατωγ εξελ(,ξεων
ε[γαι πoλt] ενδιαφ6qoυσα xαι αxqωg
εγημεQωτυxη για τoγ αγαγγιiloτη.

To M6gog ΙΙΙ απoτελεLται απ6 τo
E,xτo Kεφdλαιo 6πoυ παqoυαιdξε-

ταt η ανd,πτυξη τωγ επιχotγωγLαxιirγ ιxανoτητων τoυ παιδιof xαι απ6 τo T,βδoμo Kεφαλαιo 6πoυ αυξητε(,ται η ο16αη αυτιilγ τωγ ι,χανoτητων με τηγ εxπαiδευαη.

To'Exτo Κεφαλαιo xωqlξεταt στηγ

παqoυolαoη τηζ αναπτυξηg των
πQαγματoλoγιxΦν, xειμενυxιilγ χαι
χotγωγtoγλωοαιxιilν ιxανoτητων.
Σε xdθε υπoxεφαλαto η α. ξετυλiγει
με oαφηνεtα στoν αναγνιilοτη 6λε9
τιg δυνατtg πτυytg τoυ λ6γoυ χαt
τηg xατdχτησηζ αυτιbγ των πτυ1ιilν

αντ[ατoι1α, 6πω9 δεiξη, αναφoqα,
oυνo1η, xoινωνιxη διdδραoη τι}'τt.
Bθβαυα, το xαθε υπoxεφαλαιo τoυ

'Exτoυ Kεφαλα[oυ θα μπoρoιioε να
απoτελθαευ 6να βιβλio απ6 μ6νo
τoυ, πqdγμα πoυ διxαιoλoγεL τoν
συγoπτιχo xαν επτχεxτtx6 τρ6πo πα-
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'Lαταφ€ρνει γα διiloει τtE σημαγτιx6τεqεg
πλευQ6ζ των τριιδγ επιχoυγωγιαxιilγ
ιxανoτητων.
To 'Eβδoμo Kεφαλαιo απoτελε[
xατa τη γνιbμη μαg 6να απ6 τα πιo

αημαντιxd xεφαλαια τoυ βιβλ[oυ,
εφ' 6ooν μαλιατα απευθιlγεταt χαL

σε μθλλoντεg εxπαιδευτυxoυg, τtαL
xαταφ6qνεt γα διilαει μια ιδια(,τεQα
αriγxqoνη διαoτααη στη πQoσ6γγιoη
τηg εξ€λιξηζ τoυ παιδιoti χαt τηζ εχπα[δευoηζ τoυ.
Eδω η σ. παQoυσιαξει πoλιi πεQιεxτιxα τα διαφoρα εiδη λ6γoυ, 6πωg

πλαιοιωμ6γoζ/ απoπλαιoιωμ6νo g,
xατευθυγτι,x6glεqμηνευτιx6g, αγαφoqιx6g/εxφqαατιx6g λ6γog xχπ.
xαι αγαλriευ τιg τααευg τωγ παιδιιilγ
xατa την xαταχτηση τoυ xdθε ε|δoυg. To αημαντιx6τεqo 6μωζ εiναι
η ιδιαLτερα πqooδευττxt1 χαt πειστLxη παqoυolαοη τηg αμεαηg εξdqτηαηg αυτιilγ τωγ τdoεωγ απ6 τιg oυνηθειεg χαt τtζ αQχεζ των δυαφ6ρων

xoιγωγιιilγ. To τελευταLo xεφαλαιo
δε[xνει με τoγ xαλυτεqo τρ6πo π6oo
oγετιxtg ε(,γαυ oι αντιληψεLζ μαE γtα

την xαλη i 6xυ επiδooη των μαθητιilν ατo λ6γo αr3μφωνα με τηγ χoιγωγ(,α στην oπolα

ξofμε xαι πoοo

μoνoμεq6g εLναι να θεωqoΦγται αυταπ6δειxτεE χαt αυτoν6ητεE oι επtxqατotiαεg απ6ψειg τωγ δυτιxιilν μεooαατ ιxιbγ χotγωνLxιbν ατρωματων.
Tθλog, Θθλoυμε να oxoλιdσoυμε L-

διαlτεqα θετιxα την επιλoγη τηζ

α.

ατo τθλog xdθε xεφαλαioυ γα παQα-

θ6τει xαπoια βαοιxη βιβλιoγqαφ(,α

για πεQαtτ6qω ενημ6ρωαη τωγ αγα-

γνωατιilν.

Συνoψlξoγταζ Θα επαναλαβoυμε
6τι ε[γαι εxπ}τηxτιxη η ιxαν6τητα

τηζ σ. γα xιγε[ταL με ιδια(,τεqη ευx6Qεtα χαt διoqατιx6τητα αε 6λα τα επ(,πεδα τηg γλωoo(oλoγ)ιxηg αναλυoηg, απ6 τo φωνoλoγιx6 μ6xQι τo ε-

πtχotγωγιαx6, χαι γα μεταδ[δει με
μεοτ6 τq6πo oυσtαστLχ6g τoμ69 xαι
θεμελιιbδειg αρx6g τηζ Γλωααoλoγiαg xαι τηg Γλωαoτxt1g Kαταxτησηζ.

Θεωqofμε 6τι τo βιβλio 6xι μ6νo

απoτελεi σημαγτιχ6τατη

αυμβoλη
oτo xΦqo τηg ανιilτατηζ εxπα[δευ-

αηg αλλα, υπεqβαLγoγταζ τιατaπoλΦ

τιg αναγxεg εν69 παγεπLστημιαxoιi
oυγγqαμματoζ, παρoυoιdξει ενδιαφ6qoν για xαθε μελετητη τoυ xλαδoυ. Η ανιilτατη εxπαlδευoη, xαθιbg
χαL η ΓλωοοoλoγLα, θα εL1ε γα χεQδ[oει πoλλα, εαν γqαφoγταγ oυxν6τεQα βιβλLα αυτηg τηg πoι6τηταζ
.

Aναoταα

(,α
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Ι. Tsamadou-Jacoberger & S. VassiΙaki, "Aspects du grec modeme'', Jτεq.
LaΙies 15, 1995, α. 7-69, Presses de
Ι'EcoΙe NormaΙe Sup$rieure de Paris.
Η μελ6τη τηζ Σ. Bααιλdxη xαι τηg E.
Toαμαδoυ-Jacoberger "oψειg τηζ

N6αg Eλληνιxηg" αγταγαxλα

τo

πνεtiμα τoυ τεti1oυg μ6oα οτo oπolo
εγτd,οoεταt χαL πoυ φ6qεt τoγ γενιπ6
τ[τλo Aπ6 την Aρxαi'α ατη NΕα Ελληνιxη. Στηqlξεταt σε μια oειρα διαλ6ξεων πoυ 6δωοαγ ot διio oυγγqαφε[g oτo Αussois, στηγ ετηoυα oυγdγτηση των μελετητιilν τηg Aqxαi,αg
Eλληνιxηζ πoυ oqγανιilνεται απ6
την Ecole Normale Sup€rieure de Paris. EπιδLωξη των oQγανωτΦν τηg
oυναντηoηg εiναι να δημιoυQγηθoιiγ
γ6φυρεg ανdμεαα σε μtα xαλd εδqαιωμ6νη παqαδooη xλαοιxΦγ μελετιilν
'LαL

τη διδαoxαλLα τηg

οr1γxqoνηg

N6αg Eλληνιxηg γλιilooαg.
Η μελ6τη €1ει τα αx6λoυθα 6ξι μ68η:

|. Aπ6 την Aρxα('α ατη Ntα Ε,λληνιxη,6πoυ γ[νεται λ6γog γtα τLζ υπoδιαιρ6oειg στηγ ιoτoqlα τηζ
Eλληνιxηζ, γtα την Koινηxαι γLα τη

Mεoαιωγυxη πεQ[oδo.

2. H Nεoλληνιxη Κoινη, 6πoυ η
διαμ6ρφωση τηζ γλιilαααg εξεταξε-

ται

με βαoη τo φωνoλoγιx6 οrioτημα

χαL τtζ παραλλαγ6g τηg γλιbαoαg.

3. To oνoματιx6 αιjατημα, 6πoυ
πεqιγραφoγταL ot γQαμματtx€g xατηγoqlεg τoυ oν6ματoζ: πτιiloη, γ6-

γoE χαι αqιθμ6g, xαθιbg xαι ξητηματα πoυ αναφ6qoνταt στη oειqd των

6qων oτo πλα(,σto τηE oνoματιπηg

φQασηζ χαt στo αυνδυαoμ6 των αρθρων με τα oν6ματα.
4. To ρηματιx6 αl3ατημα Ι 6πoυ oι
γQαμματ ι xtg xατηγo g [εg τoυ xq6νoυ
χαι τηζ qηματιxηg 6Ψηs εξετdξoνται
αε o16αη με τoν παQατατιx6, τoγ α6Qιστo χαt τoγ παqαxε[μενo.

5. To ρηματιx6 oυατημα 1ζ 6πoυ
παρoυoιd,ξoνται φαιν6μενα τα oπo[α o1ετlξoνται με τηγ χατηγoqlα
τηg διαθεαηg

6. Oι

αυμπληqωματιx6g πρoτα-

σεLζ με 6τL,

πoυ, να, 6πoυ εξετdξo-

γται oι γQαμματLx€g xατηγoqlεg τηg
τρoπιx6τηταζ χαL τηζ qηματιxηg 6ψηζ.

Tα ξητtiμ ατ('' τηζ γλιbοοαE
'Eναg απ6 τoυg
βααιxorig αξoνεg τηg
μελ6τηg αφoqα οτo ξητημα τηg εξ6λιξηg τηg γλιbαααg.
To ξητημα αυτ6 πqooεγγLξεται μ6-

οα απ6 δtio διαφoρετιx6g oπτυxt'g
γωνiεg. Aπ6 τη μια μεqια, αναγγωqiξoνται, με βdoη γλωοoιxα xqιτηqια, δtio αταδια στηγ εξθλιξη τηg
γλιilαoαg χαι αγαφ€qoνται επtγQαμματιxα αλλα συστηματιxα oι αλλαγ6g πoυ παQατηQot]νται απ6 τo θγα

oταδιo oτo αλλo. Απ6 την αλλη μεqιd o xαqαxτηqαE τηζ εξ6λιξηg τηg
γλιilooαg εξετdξεται μ6oα απ6 6γα
χoιγωγLoγλωαooλoγιx6 πqloμα. Ei,γαι γγωστ6 6τι τo θ6μα αυτ6 γiνεται
αυ1να αντιxεlμενo oξεLαg διαμdxηg
oτo πoλιτιx6 επ[πεδo. Η π6λωαη
αυτη 61ει ωg απoτ6λεoμα τη oυqρlχγωση τoυ πεδLoυ τηE πqoβληματι-

xηζ, αφηγoγταζ ατo πεqιθΦριo την

xαθαρα χotνωγιoγλωoοoλoγιxη

Βιβλιoxριo(,εg

πλευρd τoυ ξητηματoζ. Aυτη αχQι-

βιbs η πλευρα τον[ξεται ατo xε[μενo.
Διατυπιbγεταt η dπoψη 6τι η πoqεlα
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x'fig xατ λ6για9 παqαδoοηg. Ωoτ6oo
αυτη η διαπLοτωση παQαμ6νει oυνη-

διαφoqoπolηοηg, μπoqoιiμε γα εντdξoυμε φαιν6μενα 6πωg η ανα-

θωg α'6να επ(,πεδo γενιx6τηταζ χαι
tτoι επυδ61εται πoλλθg εgμηνε[εg,
τoυλd1ιoτoγ ωζ πQoE τo oυγδυααμ6
των διjo διαφoqετιxιilγ μoqφιilν τηg
γλιilοοαg. Στo xεlμεγo τo ξητημα αυτ6 αντιμετωπ(,ξεται συνoπτιxα μεν

τoπoθετoιjγται φαιν6μενα 6πωζ η
αναπτυξη μιαζ χoινηg γλιbooαζ, γLα
παqαδειγμα η Αλεξανδqινη Κoινη, η

xωδιxoπoιηθηxε xυqlωg απ6 τoν Tqια-

τηg εξθλιξηg δι6πεται απ6 διio αντ[,qqoπεg τdoειg, τη διαφoρoπolηση Ι4,αL τη oυγxλtαη. Στo πλα(,αιo τηg

πτυξη τωγ δυαλ6xτων χαι η διγλωooiα, εγιil oτo πλαloto τηζ αιiγxλιoηg

πQoφoQtχη γλιbooα τηg βυξαντινηg
επoxηg η η διαδooη διαλθxτων 6πω9

Κqητιxη.
To δεΦτεqo θ6μα πoυ θ[γεταL στo
"oψειg τηg N6αg Eλληνυxηg" αφo-

η

ρα oτη διαμ6qφωση μtαE αιiγxqoνηg
xoινηg γλιbοoαg. To ξητημα εξεταξε-

ται απ6 την απoψη τηζ φωνoλoγlαg
xαι απ6 την απoψη τηζ χoLνωγto-

γλωoαoλoγ[αζ.
Στo φωνoλoγιx6 επi,πεδo θiγoνται
επυχεxττxα oριαμ6να θ6ματα πoυ
oxετlξoνται xυρ[ωζ με τoγ αμφιλεγ6μενo xαραxτηρα oqιoμ6νων φθ6γγωγ, γtα παραδειγμα τωγ φθ6γγων
πoυ εμφαν[ξoνται αε oμαδεg λ6ξεων

oπωg xιd,λια, ματια' παιδια η oε λ6ξευg 6πω9 xαμlτog, πoντ(,xι x. a.
Ωg πρog τη δευτεqη oπτιxη γωνLα,

δηλαδη την απoψη τηE χotγωγtoγλωοooλoγiαζ, αξiξει να oταθor3με
ατo θ6μα τηg διαμ6Qφωσηζ τηζ χαθoμιλoυμ6γηE. Πoλtig λ6γog γ[νεται
τελευταLα γLα τo σχηματισμ6 μιαg

γλιbαoαg απoδεαμευμ6νη9 απ6 τιg αντιτιθ6μενεg ιδεoλoγlεg, δηλαδη μιαg
γλιilαoαg μιxτηg με στoιχεLα δημoτι-

αλλα με oαφηνεια. Yπoατηρ[,ξεται,
πqι(lτoν, 6τι η γλιilοoα αυτη ατεqεi,ται τηζ oμoιoγ6νεtαζ πoυ χαQαχτηQ(,ξει τη δημoτιxη, 6πω9 αυτη

νταφυλλ[δη' δειiτεqoν, 6τι, στη πQoxειμ6νη πεqlπτωoη, oι βααιxol qυθμιατιxoi xαν6νεg τηζ παQαδoοιαxηg

δημoτιxηg δεγ εγxαταλεiπoγται Lδ(,ωg στη γQαπτη μoqφη' τρ[τoν, 6τι
υπαq1ει μεγαλιiτεqη ελευθεq(,α ατη
διαδιxαο[α εoωτεqιxoιi δανειαμoι1.
'Ηδη με βαoη αυτ69 τιg διαπιοτιilοειg
θναg ξ6νo9 μελετητηg, πoυ 6xει την
ταoη να ταυτ(,ξεL την xαθαqειioυoα
με τη γραπτη παqαδoαη χαt γα απo-

δlδει, xατa συν6πεια, στηγ xαθαqεrloυσα χαQαχτηQιoτιxα πoυ δεγ διαθ6τει, για παqαδειγμα μoqφoλoγιxη
αυνo1η, ουνειδητoπoιεi 6τι oτην πεqlπτωoη τηg N6αg Eλληνιxηζ, η σταθερη δoμη τηg γλιilαoαg πρo6ρ1εται

απ6 τη δημoτιxη ενιil η ειoαγωγη
ατoι1ε(,ων απ6 τη λ6για παραδooη
αφoqα πεqιoα6τεQo τo λεξυλ6γιo.

Ωoτ6oo η γλωoοιxη αυτη μoaφη

δεγ υπ6xεtται σε αυστηQoυζ ρυθμι-

ατιxotig xαν6νεg. Στo πλαloι6 τηg
αγαπτriοooγται διdφoρεg παqαλλαγ69 πoυ σχηματυχd ταξινoμoιiνται
oε τ6ooεριζ χατηγoqlεg:

α) Η ελληνιxη πoυ δυδdσχεταt στo
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oxoλεlo χαL πoυ βαοiξεται σε μια
αΦγxqoνη πQoσαQμoγη τηζ γQαμματτxt1g

τoυ Tq ιανταφυλλ

(,δη.

β) Η γλωσσα τωγ μ6οων ενημ6ρωoηg. Πq6χειταt για μια γλΦooα μιxτη πoυ παρ6λo πoυ εLγαι xωδιxoπoιημθνη με βαoη τoυζ qυθμιοτι-

xo$g xαν6νεg τoυ Tqιανταφυλλ|δη,
αγτλεl 6να μθqοg τoυ λεξιλoγioυ xαι
μεqιx6g δoμ6g, λLγo ωg πoλι] ατεqε6τυπεζ, απ6 μια λ6για παqαδoαη.
EπLαηg, σε oQtσμθνεg πεqιπτcδoειg,
παQατηQεLταυ εxτεταμ6νη χQηση αγ-

γλιxιilν 6ρων.
γ) η επαqxιαxη πQoφoQLχη γλιi'oσα, πoυ διατηqεL διαλεxτιxα oτoιxε[α.

δ) H λoγoτεxνιxη γλιiloαα, πoυ
παqoυαιαξει πoλλ6g ιδιoμoqφlεg.
EμφανLξεταL ωζ μια γλιilααα μιxτη
6χι μ6νo γιατ[ τo λεξιλ6γιo πoυ
χQησtμoπoιεiται βαα|ξεται σε 6λη

την ελληνιxη xληqoνoμια αλλα επ[oηg γιατi χαQαχτηQIξεται απ6 μια
γενιx6τεqη ετεqoγ6γεια ωE πQoζ τo

γλωooιx6 υλιx6. H πιo διαδεδoμ6-

νη απoιpη γfQω απ6 αυτ6 τo φαυν6μεγo ε[γαι 6τι 6xoυμε μtα επιoτρoφη
οτη xαθαqειioυοα. Στo xεLμεγo διατυπιilγεταυ μtα διαφoqετιxη απoψη.
H ετερoγθγεια αυτη,6πoυ παQατηqε(,ται,' εxλαμβανεταL

πιo πoλιi

ωg

αναξητηαη εν69 γ6oυ ιiφoυg, εν6E
τq6πoυ για γα υπoγQαμμιατε(, η ευρωνLα, γα στLγματιοτεi, o συγτηQητtσμ6g η η επιoτaoφη στo παQελΘ6ν,

παqα ωg γλωooιxη (xαt ιδεoλoγιxη)
επιλoγη.

Πεqιγqαφi τηsγλιboοαg
Σε oγ('oη με την πεqιγqαφη τηζ
γλιilooαg, μπoρoιiμε να διαxqlγoυμε
τα αx6λoυθα γενιxd 1αqαxτηQtστιxA.

H αναλυοη εiναι oQγαγωμθνη oriμ-

φωγα με τη διαxριαη αναμεαα οε
φωνoλoγLα xαι γQαμματLxη. Mε dλλα λ6για, δεγ αxoλoυθεLται η δυα-

χQtση τωγ επιπθδωγ οε φωνoλoγιx6,

μoqφoλoγιx6, oυνταxτιx6 χαι σημαoιoλoγιx6. H γQαμματιxη περιλαμβανει τ6oo μoQφoσυγταxτυxα 6oo
χαι σημααιoλoγιxα φαιν6μενα. Θα
μπoqofοαμε γα μιληooυμε για μtα
λoγυxη πoυ δι6πεται απ6 την αρ1η
τoυ μη-δια1ωριομori των πεδiωγ
πoυ ανηxoυγ στην πqιilτη αqθqωαη
τηg γλιilαοαg. Στην πQαγματtx6τητα

πq6xειταL γtα θνα xαι μoναδιx6 πεδ[o απoτελoι1μενo απ6 δε[xτεg, λεξιxo,bg η γQαμματιxoυg, πoυ, οτη διαπλoxη τoυζ, παqdγoυν αημααiα.
Σtiμφωνα με αυτ6 τo oxημα, lσqoυoιαξoνταt τα εξηg θ6ματα:
α) To oγoματtχ6 oιiατημα: γQαμματιxθg xατηγoqlεζ χαt oευρα τωγ 6Qωγ στtζ oγoματtχ6g φqαoευg.

β) To ρηματιx6 οιiατημα σε συγδυαoμ6 με τtζ γQαμματtx('g xατηyoρLεg τηg διαθεoηg, τoυ xq6νoυ χαt
τηζ Qηματιxηg 6ι['η9. Σε οx6oη με τLE
διio τελευταi,εg xατηγoqi,εE η πQoσoxi εατιαξεταL στoυζ 1q6νoυg πoυ
παρoυoιd,ξoυν μεγαλεg διαφoq6g oε

oxt'oη με τoυE αντioτoιxoυg χa6γoυζ τηg Γαλλυxηg: τoν παqατατιx6,
τoν α6qιατo, τoν παqαxε|μενo.
γ) oι oυμπληqωματιx6g πqoταοειg
6τι/πωζ, πoυ, να.
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Καθε γQαμματtxη η δυδαxτιxo εy-

xειqlδιo βαα[ξεταυ σε μLα oqιoμ6νη

τυπoλoγlα τηζ γλιilooαg. Εξετdξoγταζ τLζ διδαxτιxoti 1αqαxτηqα
γλωooιx6ζ πεQtγQαφθE μπoρotiμε oε
αδρ6E γQαμμθζ να διαxqlνoυμε διio
ειδιilγ τυπoλoγ[εg: απ6 τη μια μεqια,
αυτθg πoυ 61oυγ 6γαγ xαθαρα ταξινoμιx6 1αqαxτηρα πoυ βαoLξεται oε
μια xληqoνoμημ6νη γQαμματιxt1 παραδoαη xαι, απ6 τηγ αλλη μερια, τιg
τυπoλoγlεζ πoυ ουγδθoγται με otiγχQoγα θεωqητιxα γλωοooλoγιxα
πρ6τυπα. Eξετdξoνταζ τη μελ6τη μθ-

oα απ6 αυτ6 τo πρ(,ομα διαπιoτιil-

γoυμε 6τι τo "'oψειg τηg Nθαg Eλληνιxηg'' εγταοoεται oαφιilg oτη δευτερη xατηγoqlα.

Πqαγματι η πεQιγQαφη τηg γλιbooαζ βαoLξεται σε 6woιεg πoυ εγγραφoγταL ατo πλαloιo τηζ Θεωρ('αg των
δrcqγααιrbν τηζ εχφoQαg τoυ λ6yoυ
(Thdorie des opdrations 6nonciatives)1.

Σ'αυτ6 τo αημε(,o θα ηταν xqηoιμo
γα xαγoυμε μ[α παqατηqηoη. Γενιxd
θεω8oυμε 6τυ η εxφoqα τoυ λ6γoυ
βqloxεται oτo περιθιilqιo των γλωoooλoγιxιilγ πQoσεγγiοεων χαt συγδθεται μ'θνα πoλf πεQLoQLσμEνo φαoμα γλωooιxι.bν φαινoμ6νων τα oπolα oυνηθωg εγτααooγταt στo πεδLo τηg πQαγματoλoγlαg. Στo "oψεtE τηζ N6αg Eλληγιxηg" βλ6πoυμε

oι παλ6γoυ
τoυ
εxφoραg
τηζ
ραμετρoι
μια διαφoρετιxη πqoo6γγιαη.

χQησtμoπoιo{rγται γtα γα εξηγηooυν
τo oΦνoλo τωγ γλωooιxιilν φαινoμ6νων. Ag παρoυμε την 6ννoια τoυ o-

μιλητη. Στιg γλωoooλoγιxfg μελ6τεg
χQησtμoπoιεlται oυνηθωg oε δυo πεqιπτιiloειζ: α) στηγ πεq(πτωαη τηζ
απ6δooηg τηζ αγαφoQαζ στιζ πQooωπυxf'g αντωνυμ[εζ' β) ωg παqαγoγταζ πoυ συμμετ61ει σ'6γα επLχoLγωνιαx6 σχημα oημαδει}oνταg 6ται
oqυoμ6νεg λειτoυργ(,εg τηζ γλιboσαζ2.Στo "Oιpεtζ τηE Nθαg Eλληνυxt1g'' διαπιατιilγoυμε 6τι o q6λog

αυτηg τηζ παQαμ6τρoυ διευqιiνεται
oημαντιxα, ιiloτε να oυμπεqιλαβει
φαιν6μενα 6πωg η τQoπtχ6τητα, o
1ρ6νog, η QηματLχη 6ψη' η διαθεoη

xαι αx6μα φαιν6μεγα πoυ οxετ[ξo-

γταt με τη oειqα των 6qων xαι τη λεξιxt1 xατηγoQιoπolηαη (xαι αγαχατηγoQtoπoLηαη).

Αg πdqoυμε τo Θ6μα τηg τqoπιx6τηταζ. Στην τq6xoυoα oημαoιoλoγlα
εLγαι 6να θ6μα τo oπolo εξηγε[ται με
βdoη μια διευρυμ6νη εxδoxη τηg λo^tLτ{ηζ των τιμιilν αληθειαg, δηλαδη

μια εxδo1η πoυ δεν oυμπεqιλαμβανει μ6νo τιg γλωoαιx6g πεqιγQαφ6ζ.
Π6ρα απ6 τoγ d,ξoνα τηg απ6φανσηζ θxoυμε dξoνεg (πιΘανoriζ τL6oμoυg) πoυ παqoυοιαξoυν πoιxLλoυg βαθμoιig απ6xλιαηg oε ο16oη
με τoγ xεντgιx6 αξoνα πoυ αξιoλoγεiται με βαoη τo αληθθg/ψευδθg.
'E1oυμε δηλαδη μtα τqoπιx6τητα

1. Bλ. Culioli, A. (199ο) Pour une Ιinguistique de Ι'6nonciation' Op6rations et
sentations,T.

2. Bλ.

1

(Paris: Ophrys).

Jakobson, R. (1960) Linguistics and poetics. Στo T.

Ιanguage (New

York).

A. Sebeok
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πoυ, χατd xαπoιoγ τq6πo, υπoτdoσεται οτη λoγιxη τoυ 1q6νoυ3. ΑγτLθετα oτo "oψειg τηg N6αg Eλληνιxηg" διαπιoτι.δνoυμε μtα διαφoqετι-

xη πgoα6γγLση. H τqoπιx6τητα €1ει
γα xανει με τηγ ει"ααγωγη μιαg απ6στασηζ ανdμεοα σ'ιξγα γεγoν6g xαι
τo απoφαντυxo πεδ[oa. Αυτη η απ6σταση δεγ oηματoδoτεl μ6νo μLα
διαδιxαoi,α πoυ δεν μπoqεi γα επαληθευθεl η να διαιpευoθεl αλλd επ[σηζ χαL μια διαδιxαolα πoυ γ[,νεται
αντιxεlμεγo μLαζ υπoχεtμενιxηg α-

ξιoλ6γηoηg απ6 τη μεqιd τoυ oμιλητη. Για παqdδειγμα 6να γεγoν69 θε-

ωρεLται απ6 τoγ oμιλητη δυoαρεστo, ευ1αqυoτo, απq6αμενo x}"π.
Xαqαxτηριoτιxη αυτηg τηg πgoo6γ-

γισηE ε|γαι η αναλυαη τoυ παQατατιxotj χαL η αναλυαη των αυμπληρωματιxιilν πqoτd,oεων. Αξ(,ξευ γα
οημειιirαoυμε 6τι η αναλυαη τoυ παQατατιχori πληαιαξει την αναλυoη
πoυ αγαπτtlοοεται oτo πλαloιo εν6g
αλλoυ πρoτι1πoυ πoυ oνoμαξεται
"σημασυoλoγ[α τωγ διαατηματων".
Σιiμφωνα με αυτην τηγ πQoσ6γγιoη,
o δεlxτηg τηg εξελιαα6μενη9 QηματιτΙ,iζ 6Ψηs παqαπ6μπεL σε αγoιxτα

διαoτηματα πoυ 61oυν τ6oo χQoγLx€gooo χαι τQoπtxfg ιδι6τητε95.

-t-

oι

γqαμματιx6g xατηγoglεg τoυ

1ρ6νoυ χαL τηζ qηματιxηg oψηg δεν
δια1ωq[ξoγταt αr1μφωνα με τη γνω-

oτη αντi,θεoη δε ιxτ τxt1 xατηγoq lαlμη
δειxτιxη xατηγoqiα. Αγτiθετα, βλ6πoυμε μtα oμoLoγ6νεια στoγ τρ6πo
πqoo6γγισηζ μLα xαι αυτ6 πoυ χαθoρ[ξει την αναλυση χαι τωγ δrio
χατηγoQtιiw ε[γαι oι oxθαειg αυν6χειαE η ρηξηs ανd,μεαα ατη διαδιxαο[α xαι τo oημεio εxx|νηoηg τηζ ε"'LφoQαζ τoυ λ6γoυ. H αντ(,θεαη εξελ ιoo6 μενo/oυγoπτ υxo lτετεχεαμ6νo,
xαθιbg χαt η αντ|θεoη παQ6ν/παQελ-

θ6ν θεωqoιlνται εxφdναειg τηg αx6αηg ανdμεσα στo oημεlo τηE εχφoρdg xαι τo διd,oτημα τηζ διαδιxαο(,αg. 'Oσo για τηγ ανdλυoη των συμπληqωματυxιilγ πqoτααεων, διαπυοτιilνoυμε 6τι o 1q6νog χαι η Qηματιxη 6ψη οε αυτ69 τLζ πεQιπτιiloειg

υπoτd,oooγται στα φαιν6μενα τηE
τρoπιx6τηταζ.

H αγαλυση

τηE διdθεαηg βαα(,ξε-

ται, σ' θνα γενετιx6 oxημα6 πoυ απo-

τελεLται απ6 6να xατηγ6ρημα xαι
δι]o θ6οειg oριoματωγ. H ox6oη εi,γαt πQoσαγατoλιoμ6νη oιiμφωγα με
πqωταqxιxθg ιδι6τητε9 τoυ τι]πoυ
δqdoτηg-δθxτηg. Διαπιατιilνoυμε 6τι
τo λεξιx6 υλιx6 εLναι παq6ν στo ε-

Bλ. Kamp, Η. & Reyle, U. (1993) From discourse to Ιogic: Ιntroduction to modeΙ
theoretic Semantics of natural Ιanguage. FormaΙ Ιogic and discourse representation

the ory (D ordrecht : Κluwer).
4. Bλ. παqαπανω, αημ. 1.
5. Bλ. Dowty, D. R. (1972) Word meaning and Montague grammar. The semantics of verbs
andtimes in generative semantics and in Montague'spre @ordrecht: Reidely.

6.

Bλ. Culioli, Α. (1982) "ROle des reprdsentations mdtalinguistiques en syntaxe", XΙΙIδme
Congrθs Ιnternational de Linguistique (Tokyo, D.R.L., Paris VΙl). Vassilaki, S. (1986) La
constitution des reΙations r6fl6chies et Ιe passif,thθse de doctorat, Ρaris VΙΙ.
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πiπεδo τηζ αQχLχηs δoμηs. To φdσμα τωγ φαινoμ6νων πoυ o1ετLξεται
με τη διdθεoη, δηλαδη η ενεqγητιxη,

μ6αη, αυτoπαθηζ χαt παθητιxη διd-

θεoη, αγαλιioγταL με βααη τηγ απαλoιφη τLαL τLζ μεταxινηαεLE τωγ oQιoμdτων σε μια ogυαμ6νη θ6oη 6ξω απ6 την χατηγoQηματυxη o1θoη.
Mεγαλη 6μφαoη δlδεται oτη λεξι-

xi

xατηγoqlα τ6oo τωγ oγoμdτωγ
6oo xαι των ρηματωγ. To ενδιαφ6Qoγ σημεio εlγαι 6τι xqηoιμoπoιεlταt χαL γLα τtζ διio oυγταxτιxtg xατηγoρlεg η lδια τqιμεqηg ταξιν6μηση σε oυμπαyη, πυxνατιαυ διαxριτα.

Αυτη η πqoo6γγtση αγταναxλd μια
γενιx6τερη ταoη, πoυ παQατηρεlται
τα τελευταLα 1q6νLα, σχετιχd με τη
ουγxq6τηαη ενιαLων λεξιxιilν χατη-

γoριιilν. Πqdγματι πoλrj oυ1νd, τoνlξoνται oι oμoι6τητεg ανd,μεοα, απ6

τη μtα μερια, oτα qηματα πoυ εχφqdξoυν διαδιxαolεg μ'6να αημεLo
oλoxληqωσηE χαι oτα αqιθμητα oυoιαατιxd, δηλαδη αε εxε[γα τα oπo[α δηλΦνoυν oντ6τητε9 πoυ t'χoυγ θνα περ[γQαμμα oτo xιbqo. o
αλλog π6λo9 τηg αναλoγlαg απoτελεlται απ6 τα qηματα πoυ δεγ 6xoυν
oημε[o ολoxληQωoηζ (περπατdω,
φoβd'μαι xχπ) χαt τα oυαυαoτιxα
πoυ δηλιbγoυγ oντ6τητεg 1ωρ[g πεqlγqαμμα στo χωQo (νεqo' α[,μα
x}"π)7. Η διαφoqd oε ox6oη με αυτθg
τtζ πQoσεγγloειg ε(,γαι 6τι στo "'Oψεtζ τηζ Nθαg Eλληνιxηg'' ιi1oυμε
τQεtζ xατηγoρlεg αντ(, για δι1o. To-

7'

πoθετoυγται στoυg δυo π6λoυg τα
διαxριτα χαt τα oυμπαγη (π.γ. xαταοτααιαxd, qηματα 6πω9 ξ6ριυ, αyαπιb x\π) χαt τα αφηqημ6να oυσtαoτιxα (υπoμoνη, φιλ(,α χλπ)' θxoυμε
επLοηζ μια ενδιdμεση χατηγoqlα, τα
πυxνd' πoυ πεqιλαμβdνει τtζ συγχεxριμθνεg oυolεg (π.γ. α(,μα, νερox\π)

χαL τLζ δqαoτηρι6τητεg xωqlg oημε[o oλoxληqωοηg (π.γ.τq6yω, χoλυμlτrb xλπ). Aυτη η διαφoqd δεγ ε1-

ναι μ6νo μια διαφoqd, oτoν αqιθμ6
τωγ xατηγoqιιilν. Aντιπρooωπεtlει

μια διαφoqετιxη λoγιxη, μια λoγιxη
επαγωγtχη, γιατi, oι χατηγoqlεg δεν
συγχQoτoΦγται με βαoη oντoλoγιxθg
ιδι6τητεζ αλλd με βαoη γλωooιx6g ιδι6τητε9 χαι πιo συγχεχQLμ6να τo
oυγoλιx6 φαoμα τωγ υδιoτητων xατανoμηg.
Στo πεδLo των ρημdτων βλ6πoυμε

6τι o αυνδυαoμ69 xαθε λεξιxηg xατηγoρi,αg με τoυζ δεlxτεg τoυ 1q6γoυ, τηζ qηματιxηs 6Ψηs η τηg διdθεoηζ παqdγει xαι δυαφoqετιxθg oημαoιoλoγιxθg αξ(,εg.
Σε αx6oη με τα oν6ματα, η λεξιxη

xατηγoqlα xαθoqlξει τ6oo τιg ιδι6τητεζ xατανoμηζ τωγ oνoμdτων με
τα α6ριoτα αqθqα 6oo xαι τιg δυνατ6τητεg αλλαγηg xατηγoqlαg.

Διαπι-

ατιilνoυμε 6τυ oι δυνατ6τητεg αυτ6g
εiγαι διαφoqετιx6g απ6 τη μLα
't'ατηγoqlα στηγ dλλη. ΠρdγματL, στo χεφαλαιo γtα τα ον6ματα βλ6πoυμε 6τι 6xoυμε, απ6 τη μLα μεqια, 6γα oι]γoλo πεQιoQLσμΦγ xατανoμηg πoυ

Bλ.Bach,E.(1986),"Thealgebraofevents''.LinguisticsandPhiΙosophy'vol9,No1.
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δι6πoυγ τoγ ουγδυααμ6 των oνoματωγ με τα α6qιατα dqΘρα χαL τoν

πληθυντιx6 xαι, απ6 την αλλη μεQLd, 61oυμε ουατηματιx6g "παqαβιαoειg" αυτιilν τωγ περιoqιαμιilν
πoυ χαQαxτηqiξoυν xdθε xατηγoqlα

χαι πoυ ουγoδει1oγται απ6

συγχε-

xqιμ6νεg oημαoιoλoγιxεg αξiεg. To
ενδιαφ6qoν oημεLo αυτηg τηζ πQoo6γγιoηg εiγαι dτι o oμιλητηg πα(,ξει
6να xεντριx6 q6λo. Mε αλλα λ6για,

θεωρε[ται βαoιxη παραμετρog για
την απ6δoση σημααιιilν πoυ θxoυν
o16αη με μια υπoχειμενιxη αξιoλ6γηση χαL πoυ πqαγματιilγεταt γλωαaυxα τoοo με τo ουνδυαομ6 των αq-

α[α. To ενδιαφ6qoν oημεlo ε(,γαι 6τι
o oυoτηματιx6g xραxτηqαg αυτηg
τηg οfνδεoηE oφεi,λεται απ6 τη μια
μερια σε μια αξιωματιxηxαι μια τυπoπolηoη των παqαμ6τρωγ τηζ εχφoQαE τoυ λ6γoυ δηλαδη τoυ oμιλητη xαι τoυ χQoγιxoti αημε(oυ τηg oμιλ(,αg xαι απ6 την αλλη μεqια α'6γα
συγχεχQιμθνo τρ6πo oργανωαηζ τoυ

λεξιxori υλιxοιj.
Mαq|'α Tξεβελtxoυ
Ινατ ιτ oιiτ o Βπ εξεqγ αα iαg

τoυ Λ6yoυ

}dαL

TΒ,AΠ H Π αν/μ(,oυ Aθηνcbν

θqων με τα oυσtαστιχd 6αo χαt με

τη oειqα των 6ρων oτo πλα(,αto τηE
oγoματtχηζ φqαoηE8.
Tθλog, θα ηθελα να αναφ6Qω μεQtxt'g απo τLζ πQooπτιxtg πoυ ανo[γει

μια τ6τoια πρoα6γγLση. Στιg oιiγχQoνεζ γλωooιx6ζ πεQtγQαφ6g που

διαθ6τoυμε διαxqiνoυμε δυo ταoειg:
υπαq1ει, απ6 τη μια μεqια, μLα πQo-

απdθεια συστηματoπolηοηg με μια

αρQητη η ρητη μεταγλιiloαα πoυ βαo[ξεται xυρf,ωg σε συγταxτιxα φαιν6μενα. Aπ6 την αλλη μεqια,61oυμε
πεQLγQαφ6g πoυ οτηρ[ξoνταL σε γoη-

ματιxoι}g oριoμoι}g πoυ παQoυoιαξoυν xαποια xνxχιxoτητα. Στη μελ6-

τη "oψειg τηζ Nθαg

Eλληνιxηg"

ατ61o9 ε[γαι η οt}νδεαη, με συστημα-

τιx6 τρ6πo, τηζ μoaφηζ με τη σημα-

Tsamadοu-Jacoberger, Ι. (\992) "Etude comparde du ddterminant zdro et de
l'inddfini en grec et en franφis''. Linguistique contrastive et traduction, τ. ΙΙ (Paris:

8. Bλ.

Ophrys).

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA

10-1 1

(2ω0) 389-392

Δ. Ε,. Toμπα'tδηg, Mελετηματα πoντιαxηg διαλ6xτoυ, Θεαoαλoν['xη
1996: Κιbδυxαg, αα. 270.

Στoγ τ6μo αυτ6γ συγχεγτQιilγoγται
oυγγραφ6α πoυ α-

oι εργαοiεζ τoυ

ναφθρoνται στηγ πoντιαxη διdλεxτo
παι xαλt]πτoυγ xgoνιxη περloδo 35
περ[πoυ 1ρ6νων (1964 τL.ε.). Αν oτιg
22 ψε}νtτεζ πoυ αναδημoαιει]oγται εδιil, πρooτεθεi χαι η μoγoγQαφLα: H

πoντιαxη διαλεxτog, Aθηνα 1998
[Παραqτημα τoυ Aρyε(,oυ Π6ντoυ,

αqιθμ. 7]], η oπolα απoτελε(, τηγ χαλriτερη συγoπτLχη ειααγωγη ατη μελ6τη xαι 6ρευνα τηg γλιbασαE τωγ
Πoγτ[ωγ οε 6λα τα επiπεδα αγαλυoηζ τηζ, τ6τε μπoρε[ να απoxτηoει
xανεLg oυνoλιxη ειx6γα τηE επtστημoνιxηg αυμβoληg τoυ αυγγqαφθα
γtα τη μελ6τη μιαg απ6 τιE σημαντι-

x6τερεg διαλ6xτoυζ τηζ Nεoελληνιxηg. Παρεγθετιxα μ6νo αναφθqω ε-

διil 6τι o Δημητqηg Toμπα'(,δηE 6xει

μελετηoει οε βαθog πoυxlλεg πτυγtg
τηg γλιiloσαζ μαE σε μLα oειρα πQω-

τ6τυπωγ μελετιilν τoυ. Απ6 τα βιβλ[α τoυ αξ[ξει γα αγαφεqθoυν: Tα
συνωwμLxα ξειiyη λoytων xαι λα'[xrbν λtξεων τηζ xoινηg νεoελληνιxηg, AΘηνα 1978. Βπιτoμη τηζ Lστoρ('αg τηg ελληνιxηg γλrboααg, Αθηνα

oEΔB. Γλωαooγqαφ(,α, 2η txδ.,
Αθηνα 1989: Eπιxαιρ6τητα. Ε,λληνιxα επcbνυμα τoυρxιxηg πρo6λευ1980:

αηζ, AΘiyα 199Ο: Eπιxαιq6τητα. Δυδααxαλlα νεoελληνιxηg yλιbαααE, α'
6xδoοη 1.982, ν6α 6xδooη, Θεooαλoνtxη |992: Exδ6oευg BανιαE. ΘΕματα

oιiνταξηg τηζ νεoελληνιxηg yλιbα-

ααg, ΘεoααλoνLxη t994: Kιbδιπαg.

Λεξυλoyιxd τηζ ν6α9 Ελληνιxηg,

Αθηνα 1998: Eπιxαιq6τητα. To 6γoμα τoυ ε[γαι αρqηxτα αυνδεδεμ6νo
με τηγ αναν€ωoη τηg διδααxαλLαg
τηg γλιilαααζ στo γυμνααιo xαι τo λιjχεLo, xαθιilg με τηγ ιδι6τητα τoυ Συμ-

KEME (xαι αqγ6τεQα τoυ Παιδαγωγιxoιi Ινατιτoιiτoυ)

βoι1λoυ τoυ τdτε

δυατt]πωoε xαινoτ6μεg πqoτααειg
αγωνlοτηxε επιτυxιilg απ6 τo
'LαL

1981 x.ε.

για τηγ εxπ6νηαη oΦγ1qo-

γωγ Aγαλυτιπιilγ

Πqoγραμματων

χαt τη αυγγqαφη γ6ωγ βιβλiων για
την oπolα ε[1ε τo γενιx6 oυντoνιομ6.

To παθog τoυ Toμπα'[δη για τηγ
πoντιαxη διdλεxτo αυνδ6εταt χαι με

τo γεγoν69 6τι μητqιxη τoυ γλιilααα
υπηqξε τo ιδiωμα τηζ Tqαπεξofγταζ.

oι

δqαατηqι6τητ6g τoυ, ιrε τηγ

ιδι6τητα τoυ Πρo6δqoυ (απ6 τo

1990 ωg oημερα) τηg Ε,πυτρoπηg Πoντιαxtbν Mελετιbν χαι τoυ Διευθυ-

ντη τoυ υψηληζ oταθμηg περιoδιxof

Aρxε(,oν Π6ντoυ, ξεπερνoΦν xατa
πoλr] τα ατεγα γλωooιxα 6qια χαι ε-

πεxτεiνoγται

σε

πoιxlλεg πτυx6g τηg

ιoτoqlαg, τηg λαoγραφLαg χαL γεγι-

x6τεqα τoυ πoλιτιαμoι1 χαι τωγ
πQooπτιχιbν για τo μθλλoγ τoυ πo-

Mε ενθργει69
χαι λειτoυqγε(,

γτιαxoΦ ελληνιoμoΦ.

τoυ δημιoυqγηθηxε
απ6 τo 1998 τo Moυαε(,o Πoντιαιιoιj
Ελλην ιo μolj, τo πgΦτo ουγxqoτη μ6νo

με αιiγ1ρoνεζ μoυσεtoλoγιxdg

διαγραφ6ζ πoγτLαχ6 μoυoεLo.

o

πQo-

τ6μog πoυ παQoυοιdξoυμε εδιil
1ωq[ξεταt σε τQειg μεγαλεg εν6τητεg. Στην πριilτη (oo. 13-|73) παqατ(,θενται 11 επιoτημoνιxθg εqγαolεg

390

Βιβλιoxρια('εζ

/

Reviews

oι

oπoiεg απoτελoιiγ πqωτ6τυπεg
ουμβoλθg oτη μελθτη φωνoλoγιxιbν,

μoρφoλoγιxιjly, ουvrαxτιxιilν, λεξιλoγιxιilν xαι oημαοιoλoγιxιilν πQoβληματων τηg ΠoντLατ{ηζ.Απ6 τιg
xαλriτεqεg μελ6τεg τηζ xατηγoqiαg
αυτηg εLγαι "To απαq6μφατo στηγ
πovrιαxη διαλεxτo" (αo. 69-9|). Πρ6-

χεtται γtα μεταφqαoη τηζ αρxυxηg

oιiνθεoηg (1977) oτη γαλλιxη γλιilooα

(L'infinitif dans le dialecte grec du
Ρont Euxin) χαL η oπolα δημooιειiεται αυτotjσtα χαL ο' αυτ6γ εδιil τoγ
τ6μo. Στηqιξ6μεγoE o ToμπαTδηg αε

πλoυoια

oyετυxt1 βιβλιoγqαφlα παι

oτα πoρ[οματα εxτεταμθνηg 6ρευναg
τoυ με υπoxε[μενα ηλιxιωμ6γoυE
μητqιxoι}g oμιλητ69 απ6 διdφoqεg
πεqιo16g τoυ Π6γτoυ, xαταληγει, με
αqxετα πειoτυxt1 επ Lχε ιQη ματoλoγ [α,
στo συμπ6qαoμα 6τι τo απαρ6μφατo
απoυαιαξει τελεiωg απ6 την πoγτιαxrt διdλεxτo. Σoβαρ6 ενιo1υτιx6

ατoι1εLo απoτελε[ τo γεγoν6g 6τι
στηγ πoντυαxη "δεγ υπd,Qχoυγ χαγ
oυγτελεομ6νoι xq6νoι oυνθετoι με
dxλυτo απαqθμφατo: txω δ6oει, 6xω
δεθε(' τηE νεoελληνLτliζ''. o M.
Deffner, στoγ oπolo παqαπ6μπoυν

oL μεταγενθoτεqoι εqευνητ6g, υπηQξε xατα τoγ συγγqαφ6α "εtτε θfμα

αναxριβιbν πληqoφoριιilν, εtτε xαταλαβε λαθog oqιαμ6νoυg 6μoιoυg
τriπoυg, χαι η παραν6ηoη αυτη τoγ
oδηγηαε oε γενixευαη εν6g φαινoμ6-

νoυ στηγ πQαγματιx6τητα ανυπαρ(α. 81). oι υπ6λotπoι εQευγη'LτOυ''
τθg δεν βρηxαγ loωg τo θαqqog να
αναιρ6ooυγ μLα απoψη η oπolα απoτελoιjoε ιo1υq6 επιxε[ρημα εγα-

γτi,oγ τηg ανθελληνιxηg θεωqiαg τoυ

Fallmerayer, ενιb xαθoqιoτιxη υπηqξε xαι η παq6μβαση τoυ διευθυντη
τoυ Aqyε(,oυ Π6ντoυ A. Παπαδoπoυλoυ, o oπolog επ6βαλε τιg γλωooιxtg τoυ αγτιληψειg με παρεμβdσεtζ πoυ εξ6φqαξαγ τtζ γλωαoιx6g

τoυ πεπoιθηoειg. oυοιαoτιxη εLναι

η oυμβoλη τoυ χαL στη μελ6τη τoυ o-

νoματιxoιl χαι λεxτιxot1 oυγ6λoυ
τηg Πoντιαxiζ @o.92-126), με πoλ_
λ6g xα[qιεE επισημανοειg, 6πωg λ.x.

6τι τo φαιν6μενo τηζ

παqOλειιpηg

τoυ d,qθqoυ μπQoστd, απ6 φωνηεν
δεν θ1ει την 6xταoη πoυ θθλoυγ γα
τoυ διilooυγ αλλoι ερευνητ6g. Στη
αιiντoμη αλλα μεoτη πεQιεχoμ6νoυ
εqγαolα "Mεταβιβαατιxα qηματα
τηg Πoντιαxηg'' (oo. |42-146) τoνLξει 6τι τα μεταβιβαoτιxα Qηματα δεγ
πqθπει να αυγ16oνται με τα μεταβατυxa xαυ τα αμεταβατα. 'Eτoι dλλη
αημααLα 61ει τo xλα[ω xαυ dλλη τo
xλαιν(ξω (= "χdνω xαπoιoγ γα xλαiει"). Στην τελευταlα μελ6τη τηg εν6τηταζ αυτηg, "Η πoγτιαxη: διαλετLτLxη μoqφη τηg ελληνιxηg γλιilσσαg"
(oο. 159-173), τεxψηqιιilνεται η dπoιpη 6τι η πov[tαχη δεγ διαφoqoπoιηθηxε απ6 την xoινη νεoελληνιxfixαι

τιg διαλ6χτoυζ τηζ στη φωνoλoγιxη,
μoρφoλoγιxη, αυνταxτυxη xαι λεξιλoγιxη τηζ δoμη xαι 6τι oι ξενιx6g επιδρααειg, ιδ(,ωg απ6 την τoυρxιxη,
αε λεξιλoγιxo επtπεδo, δεγ αλλo[ωσαγ τηγ ελληνι,xη τηζ φυσιoγνωμlα.
H δεtiτεqη εν6τητα με τ|τλo: Bιβλιoyqαφιxη ενημ6qωαη (oo. t77-

208) πεqιλαμβανει τρ[α εxτενη βιβλιoxριτιxα αqθqα τα oπolα αναφ6-
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Qoγται σε διδαxτoqιx6g διατqιβ6g
πoυ θxoυν αμεoη η θμμεoη οx6oη με
τoγ Π6γτo. Πq6xειται γtα τυg αx6λoυθεg εqγαolεg: S. G. Ηennch' Κλυτιx6g χαL yενL?{6g oε -o απo αρoενtκα
σε -oζ στα μεσαιωνιxd'
)

xαι ν6α ελλη-

νιxα, ΘεooαλoγLxη Ι976. Σ. Α. Xατξηoαββtδηg, Φωνoλoyιxi ανd,λυoη

I

τηζ πoντιαxηg δtαλ6κτoυ

(tδ('ωμα

τηg Mατooιixαg), ΘεoααλoγLxη 1985.

M. Κoυτi,τα-Kα'ιμdxη,

o

υπoxoρι-

σμ6ζ στην πoντιαxη διd,λεxτo, Θεooαλoνixη 1984. Βxτ6g τoυ oτι απoxτd ιδιαlτεQη σημααLα η εναox6ληoη εν69 ιilqιμoυ ερευνητη με διδα-

xτoριx6g διατqιβθg, πρd,γμα πoυ δε(,xνει oεβααμ6 oτo μoxθo νε6τεqων επιoτημ6νων, τη ατιγμη πoυ πoλλθg

διατgιβ6g πεqιπiπτoυν oημεqα σε
ληθη, αφoυ δεν xqlνoγται otjτε θετι-

xα

oisτε αqνητιxα (η απoαιιbπηoη

αυτη ε[γαι xειq6τερη xαι απ6 την
πιo αQγητιxη xριτιxη), επιβαλλεται
γα τoγtστεl 6τι η εν6τητα αυτη θα 6πQεπε να ε[1ε εγσωματωθεi, με την
πρι.δτη, αφoυ δεν πρ6xεLταL γtα απλη "βιβλLoγQαφιχη ενημ6qωσTl'', 6πωζ σεμνα τoν[ξει o συγγqαφθαg,

αλλα για ooβαqη xριτιxη η oπolα

oτηρ(,ξεται oε βαθια γνωoη τoυ αγτt-

xειμ6νoυ.

ι
}ι

i
i
!

i

Oι

παqατηqηoειg ειδιxα

γLα τoγ υπoχoQtσμ6 ε[,ναι πoλιi oημαντιx6g, αφoιi ατηρiξoνταt χαL σε
εξειδιxευμθνεg 6qευνεg τoυ ToμπαTδη, 6πωg λ.1. για τLζ παQαγωγt-

x€g υπoxoριoτιx6g xαταληξειζ (βλ.
oo.22-37, στoγ τ6μo πoυ παQoυoιαξoυμε εδΦ).

Στην τqlτη εν6τητα συγχεγτQιilγoγται oxτΦ dqθρα (oo. 21|-270), εν

πoλλoiq εxλαΤxευτνxt1g υφηζ, εμφανlξoνται 6μωζ oυ1να θεωρητιx6ζ απ6ψει9 xαι διατυπιirνoγται oπ6ψει9
γtα την πoqεlα χαι τo μ6λλoν τηg
πoντιαxηζ'LαL τηg τtixηg τωγ μιχQαoιατιxιbγ ιδιωμdτωγ στoγ ελληνιx6
χωQo πoυ πq6πεt γα μαg πqoβληματiαoυγ 6ντoνα. Tα αρθρα αυτd, παqoυoιdξoυν μεγαλo χoινωγιo-γλωoooλoγιx6 ενδυαφ6qoν. Eπιoημαiνεται η πεQtπαLχτιxη' αγ μη υβριoτιxη,
διdθεoη τωγ dλλων Eλληνωγ απ6γαγτι στoυζ πq6αφυγεg απ6 τη Mιxqd Αo[α, 6πω9 μαqτυqoυγ oι πQooωνυμ(,εg "αoιiτηδεg", "τoυρπ6oπoQoL''. E,τoι, 6γιωoαν 6ντoγα την ανα-

γxη απoβoληζ των γλωoαιxιilγ xυQ[ωζ χαQαχτηQιατιxΦγ τηζ πQoσφυΥLτLiζ τoυζ πqoθλευαηζ γtα γα επιτυ-

χoυγ τηγ χoιγωνtxt1xαυ επαγγελματυxt1 τoυζ xαταξ(,ωοη. Πεqιγqαφει
την αδηqLτη πQαγματιx6τητα πoυ oδηγε[ τηγ πoγτιαxη xαι τιg υπ6λoιπεζ τoπιx6g δυαλ6xτoυg σε αφαγtoμ6, τoν[ξει 6μωg απ6 τo αλλo μ6qog, 6τι 6xει δημυoυqγηθεl μια ν6α
xαταoταοη σε 6τι αφoqα την πo-

ντιαxη διαλεxτo με τη μαξιxη 6λευση τωγ Eλληνων τηg πqΦην Σoβιετιxηg 'Eνωσηζ ot oπoi,oι εiγαι απo-

xχευoτυxa οxεδ6ν πoντι6φωνoι.
Πqoτε[νει, πoλtj oωστα, αλλαγη ε_
qευνητιxηζ γooτQoπlαg με 6μφααη
oτη μελθτη τηζ Πoντιαxηg, 6πωg μι-

λι6ται πqαγματιxα oημεqα, χωQιζ
τιg εξιδανιxευτtx€g τdαειg τoυ παqελΘ6ντog, oπ6τε αναξητoιioε χα-

νεLg επ[μoνα τη "γνησια" διαλεπτo,

με "αναστ{αφi'' τηζ μγημηg τωv ηλι-

xιωμ6νων μητριxΦν oμιλητιbν.
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oπωg φα|νεται απ6 τη otiντoμη
αυτη παρoυolασTl, o Δημητqηg Toμπα[δηg ουν6βαλε απoφασLστυxa

ψε

τιg 6qευνεζ τoυ ατη μελ6τη πoιxlλων
πτυ1ιilν τηζ πoγτtατlηζ διαλ6xτoυ. o
lδιog 61ει oμoλoγηοει (βλ. σ. 222) oτυ "η απαoχ6ληση με τα πoντιαxα
δεν υπαγoρειilτηxε απ6 απλ6 επLστη-

μoνιx6 ενδιαφθqoγ - 6πω9 αυνθβη
με τLζ αλλεg μoQφ6ζ τηg ελληνιxηg

με τLζ oπolεg xαταπιαoτη''{α. Tα πoγτιαxα εLναι για μ6να 6να oυνε169

ξαναγriρισμα σε διxα μoυ πq6αωπα
χαt διxd μoυ πqdγματα, τ{αL μια

διαρxηg oυγxlνηαη". Αυτ6 6μω9 τo
παθog χαι η oυγxiνηoη πoυ τoγ διατιατLγει γtα τη μητριxη τoυ γλιilooα

oυνδυdατηxε υπ6ρoxα με oξυδ6q-

χεLα, βαθια γνιilαη των πηγιilγ χαt ε-

πtστημoγιxη νηφαλι6τητα, με απoτ6λεoμα η συγχoμιδη να ε[γαι πλoυ-

αι6τατη.

Xρ. Xαραλαμπdxηg
Πανεπιατημιo Aθηνιbν
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