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1. Η ιγδoευqωπαTxη γλωoαoλoγlα
ωg xλdδoζ τηζ γλωoαoλoγ[,αg διανriει

ηδη τηγ τqiτη εχατoγταετ(,α, εdγ δε1θoriμε 6τι oι απαρ1θg τηg ανdγoνται

στιζ αQχθg τoυ 19oυ αιΦνα με τoυζ
πριilτoυg συστηματιxof6 συγχQι,τυxotsg χαι ιστoqιxorig γλωoαoλ6γoυg
(Franz Bopp, Jacob Grimm, Friedrich
Schlegel, Rasmus Rask xλπ.). 'Εxτoτε,
η πoqε[,α εi,ναι εγτυπωσLαyuη, ιδια[τε-

ρα xατα τo υπ6λoιπo του 19oυ αιιbνα, πεqi,oδo xατd την oπolα τiθενται
τα θεμ6λια τ6αo τηζ ιστoQιχoσυγχQιτυxfi1 (xατα xriριο λ6γo ινδoευqωπαι,xηg) γλωααολογi,αg 6αo xαι γενιx6τε-

Qα τηE αιiγ1ρονηg γλωoαιxi1E επιoτrtμηζ. Aυτri η πoQε(,α oυνε1ioΘηxε xαυ
xατα τoν 2Μ αιιitνα με εξειδ[xευση σε

*H

επιμ6ρoυE ξητηματα (6πω9 ε1ναι η θεωρi,α των λαqυγγιxιirν, η Θεωqiα τηg

Q[,ξαζ, η θεωQ(,α των γλωττιδιxιilν, η

τυπoλoγ[α xλπ.) χαι με τηγ πQoσθηxη

xαινotqγιων γλωσoιilν, tiοτεqα απ6
τηγ αναχdλυψη τηζ τoχαριxηg, τηg
γεττυτιxt1ζ "lιαl" τηζ μυχηναΤxηE. Γεγιxd, oι ινδoευqωπαι,x6g απoυδ69 γγωQισαν εξαιρετιxη ανθηοη στην Eυqιilπη χαι οτιg }Ινωμ6νεg Πoλιτεi,εg, :ilαL,
παρα την xdπoια υπo1ιilQηση πoυ παgoυαιαoθηxε τελευτα[α, τo ενδιαφ6Qoν γtα τoν xλdδo των ινδoευqωπαιxιilν γλωοαιilν εξαxολουθεi να ε(,ναι

μεγdλo.

Στην Eλλdδα η επιoτημη τηE γλωααoλoγlαg xαθιεqιilθηxε απ6 τoν Γειbq-

γιo Xατξιδαxι, o oπoi,og €1oνταg μα-

θητεtioει xoγτd στoυE μεγαλoυg γλωoooλ6γoυE τηE Nεoγραμματιxηg Σχoληg ειαηγαγε τη μ6θoδο χαι τηγ oπτιxη

των νεoγQαμματιχιitν ατη 1ιbqα μαg
xαι 6θεαε τα Θεμ€λια για τιg μετ6πειτα
εξελ(,ξειg, oι oπolεg ωoτ6αο xαθυoτ6_
Qησαν αρxετd γα χαQπoφoρηoουν.
'ooο για τηγ ιστoQtχοoυγxριτιxη
γλωαοoλoγ[α xαι ειδιx6τερα για τηγ

αγγλιxη 6xδoοη τoυ βιβλ[ου €γινε το 1995 (Αmsterdam & Philadelphta: Jοhn
Benjamins) τιο;ι ηταν βααωψbνη aττμ αρ1ιxι! ολλαvδι,xτi dxδooη τoυ 1990 (Utrecht:
Ηet Spectrum).
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ιγδoευQωJτα'it{η γλωoooλoγια, τα
πQαγματα, δυoτυxdJζ, δεγ διxαiωoαγ
το 6νειqo χαι τηγ πQoσπdΘεια τoυ
Xατξιδdxι, χαθωζ μπορotiμε να πoι1με
6τι αx6μη χαι αημεqα εiγαι α1εδ6ν
ανι}παqxτog αυτ6g o xλdδog εναοxoληοηζ για τoυE €λληνεE γλωoοoλ6γoυE. Mια φυοιxη ουν€πεια αυτηg τηg
υπoτoγιχ6τητα9 στην ανdπτυξη τωγ

ινδoευqωπαΤxιilγ απoυδιbγ ηταν η

απoυαi,α oγετιxων 6ργων απ6 την ελ-

ληνιxη βιβλιoγqαφiα. Ax6μη χαι για

τη oriνταξη μtαζ αναλυτιxηs μη εγχειριδιαxηg ιoτoq(,αg τηζ ελληνυxηg
γλιbοααg 6πρεπε να φτdooυμε στo
2001, χαι στην περ(,πτωoη αυτη γυα

μ6νo 6να μιxρ6 μ6qog τηζ ιστoQiαζ
Xqιoτlδηg 2ΟΟ1). Θα
dλλα
λ6για να υσχυQιμπoρoriοαμε με
oθoriμε 6τι oι 6λληνεE γλωoooλ6γoι
otiτε ειδιxεriθηxαγ οt}τε xαλλι6qγησαγ
τη συγχQυτιxfi γλωoαoλoγ[α, παqα τo
γεγoν6g 6τι γενιxd η ελληνιπη φιλoλoγi,α αντιμετωπιξ6ταν σε μεγdλο βαθμ6
απ6 την ιoτoqιxη oxoπια.
M6oα oε αυτ6 τo γενιx6τεQο πλα(,σιo εμφανiξεται η ελληνιxη 6xδooη
τoυ βιβλioυ τoυ Beekes, τo oπolο
6δωαε τηγ αφoQμη xαι για τα παQαπd,νω o16λια χαι τo oπolo θα αυξητησoυμε oτη αυν61ευα1. B6βαια, πg6πει
να σημειιilooυμε εξαqxηE 6τι πg6xειται για 6να 6qγο εγ1ειqιδιαxoti χαQαxτηqα, τo oπoi,o πqooρlξεται να tχανoπoιηοει xυqiωg διδαxτιx6g ανdγχεζ. Aυτ6 δεν oημαiγει 6τι δεν υπdρτηg γλιilαααg (βλ.

1. 'E1ει ενδιαφ€ρoγ

χoυγ πqωτ6τυπεg ιδθεE στo βιβλio'
oιiτε χαι αφαυqε[, ατo ελα1ιoτo απ6
την αξ(,α χαt τη αoβαρ6τητα τoυ εν
λ6γω €ργoυ. Aπλωg πq6πει να αγτtμετωπιαθε(, στιE σωστ6g τoυ διααταoειE

χαι με βdαη τo xριτηqιo τoυ εdν επιτελεi τoυE oxoπotig τηE 6xδoοηg τoυ,
xατυ για τo oπo[o, 6πωg θα φανε(, xαι
oτη oυν6χεια, δεν υπdρ1ει xαμ[α αμφιβoλiα. Λαμβdνoνταζ μdλιoτα υπ6Ψη το γεγoν6E τηζ απoυαiαg τ6τoιων
6qγων απ6 την ελληνιxη βιβλιoγqαφi,α, τo υπ6 αυξητηoη βιβλ[o πQooλαμβανει αx6μη μεγαλr}τεqη αξi,α.
2. Θα μπoqofoαμε να πoriμε 6τι τo
βιβλio αυτ6 εiγαι δtio βυβλiα oε θγα,
xαι αυτ6 εi,γαι (,οωg 6γα απ6 τα σημαντιxa πλεoγεxτηματd τoυ σε o16αη με
dλλα 6Qγα αυτot] τoυ τriπoυ.Tη μεγαλtiτεQη txταoη τoυ Πqιbτoυ M6qoυg
(οελ. 103-194) xαταλαμβdνει μtα ειoαγωγη στιζ αQχ6g xαι τιg μεθ6δoυ9
τηζ ιστoQιχoσυγχqιτιxηg γλωoαoλoγi,αζ. To Δεriτεqο Mθρog (οελ. 195353) xdνει μtα συστηματιxη παQoυο(,αοη τoυ oυγ6λoυ τηg γqαμματιxηE
τηg ινδoευqωπαΤxηS, δηλαδη τηE φω-

νoλoγlαg χαι, τηE μoqφoλoγlαζ. oπωE

εiγαι αtiνηθεg χαι με dλλα εγ1ειρi,δια
αυτοti του τriπου, απoυσιdξει απ6 τη
αυξητηαη τo τμημα γtα τη οιiνταξη.
Kατd την απoψη μαE, θα μπορotiαε
(xαι θα 6πqεπε) να γiνει μια συνoπτιxt1xαι πεQιεχτι}tη αναφoqα ατα xtiρια

χαQαχτηQιoτιxd τηE συνταxτιxηg oργdνωoηg τηg ινδoευρωπαTxηE. H oυ-

γα σημειΦοoυμε εδιil 6τι xατα την iδια περioδo ε[δαγ τo φωζ τηζ
δημoοι6τηταζ oQισμ6να απ6 τα σημαγτιx6τεqα 6ργα των τελευτα(,ωγ δεxαετιιilγ τ6oo
γυα τηγ ιoτoqιxη 6oo xαυ γυα την ινδoευρωπαΤxη γλωoooλoγiα. Eγδειxτιxd αναφ€Qoυμε: Lehmann |993' Ramat & Ramat 1998, Gamkrelidze & Ιvanov 1,995, Sihler
|995, Watkins 1995, Szemerdnyi 1996 xαι Mallory & Αdams 1997.

H ιoτoqιxoαυγxqιτιuη ινδoευqιοπαιnη yλωααoλoγ('α oημερα στην

γτoμη αναφoQd των δfo οελ[,δων oτo
υπoxεφd,λαιo 8.3 δεν μπoqεl να θεωgηθεi 6τι xαλriπτει ιχανoπotητιχd τo
χιilQo τηg oriνταξηg. Aπ6 την απoιpη
αυτη, πιoτεtioυμε 6τι τo βιβλiο τoυ
Meillet (|964) εiναι xατa πoλli πληQ6στεQo χαι τo xαλυτεqo μ6χQι oτιγμηg
εγ1ειqi,διo, παρd τo γεγoν69 6τι ogι-

Ελλdδα ι7ι

τoυζ γλωσσtχot1g ν6μoυE πoυ ουξη-

τo1iνται οτo βιβλiο.
Λ6γω τηg ιδιαiτεQηζ αημααi,αg πoυ

παQoυσtdζει τo βιβλi,o αυτ6 για τηγ
ελληνιxη βιβλιoγqαφi,α, Θα πgο1ωρησoυμε σε μυα πιo αναλυτιxη παqoυo[αοη τωγ πεQtεxoμ6νωγ τoυ, xdνoνταζ ταυτ61qoνα oQισμ6νεg xgιτιx€g
oμθνεg θ6αειg ε(,γαι ξεπεqαoμ6νεg παQατηQηαειg, επιαημd,νοειζ η πqoτd(6πωζ αημειιilνει χαt o Beekes, σελ. σειE χαι διοgθιbαειg, 6πoυ xρLνεται
3gυ2. To βιβλi,ο ολoπληgιilνεται με αυτ6 αναγxα[oa.
πoλιi χQηαιμα χαι πQαχτιxa παqαqτη- 3. To ειααγωγιx6 xεφαλαυo (οo. 33ματα, 6να γλωοodρι γλωoαoλογιxιbν 44) πqooφ6qει μια γενυχ,η ευοαγωγη
6ρων, αρxετα tχαγoπoιητιxη (θεματι- στην ιστoQιχoσυγχQtτιxη γλωoαoλoxη) βιβλιoγραφiα3, αν χαι με την ευ- γi,α, την θννoια τηg γλωoαιxηg οιxoγ6xαυg(,α τηE ελληνιxηg 6xδooηg θα γειαE με oιiντoμη αλλα xαλη παQoυμπoρor1αε να γ(,νει xαπωg πληq6oτεgη oiααη των διαφ6ρων γλωαoιxιitν oιβιβλιoγgαφιχη ενημθgωoη με τα 6Qγα xoγενειιilν, πoυ ταξινoμotiγται oε δtio
τηg τελευτα[αg δεxαετiαg' αxoλoυ- oμdδεE, τιg παλαιθg γλιiloσεE χαt τιE
θofγ 1dqτεg γtα την χαταγoμη των γλιbooεg τoυ xoομoυ οημεqα. H tστoδιαφ6qων γλωοαιilγ, χειμεγυxα t1 επυ- QLχoσυγχριτιxη γλωοοoλoγlα αντιδιαγραφιxd δε[,γματα για xdθε γλιilααα oτιξλλεται πQoE αλλoυg xλdδoυg τηg
με otiντoμo oxoλυααμ6, xαι τ€λog θνα γλωαooλoγlαg, 6πωg ε(,γαι: (α) H
αναλυτιx6 ευQετηριo λ6ξεων για τιE yλωααoλoy('α των δεδoμ6,νων, δηλαδη
ινδοευρωπαtxtgχαι μη-ινδoευqωπαΤ- η αυλλογη γλωααιxoιi υλιxoιi απ6 παx6g γλιbοσεζ, χαυ 6να ευqετηqιo για λαιθg xαι γε6τεqεE γλιilοσεE χαι η πε2. E|γαι επ(,αηζ παρηγoρo χαι επαtγετθo 6τι 6να οημαντιx6 μ6ρo9 (οελ. 238-276) τoυ βιβλ[oυ τoυ Meier-BrUgger (2003) αφιεριilνεται σε μια αQχετd, xατατοπιοτιxη ουξητηοη
τωγ συγταχτιxιilν χαQαχτηQιoτιxΦγ τηg ινδοευρωπαTπηg (τo τμημα αυτ6 61ει επιμεληΘεi o Matthias Fntz).
3. Πρ6πευ γα επtσημdνoυμε την παλιiτεQη oQγdνωoη αυτηζ τηζ βιβλιογqαφi,αg oτην ελληνιxη 6xδoοη oε oriγxqιση με εxεiνη τηg αγγλιxηζ 6xδoοηg: xατα πQιilτoν, η λημματoδ6τηoη γi,νεταυ με αλφαβητιxη oειρd, 6να μειoν6xτημα τηg αγγλιxηE 6xδοαηζ' εlτLπλ6ογ, θχoυγ αυμπεριληφθεi oqι,αμ6να αημαντυnα 6ργα που xtπλoφ6qησαγ μετd το
t995, π.1, MalΙory & Αdams |997 τι.a,, αλλd 6γυ oε 6λεE τιE πεqιπτΦoε,Lζ' lΙ,x.
GamkreΙidze & Ιvanov |995, Lehmaηn 1993, Ramat & Ramat 1998, Meier-Brtigger

z}o3,Sihler 1995, Baldi 1996, x.α.
4. Eπαγαλαμβανουμε 6τι ε(,ναι το πριitτo τι{τoιo θργo πoυ εμφανiξεταl, στηγ ελληνιxη
γλιilooα' θα απoτoλμot}oαμε να xdνoυμε 6γαγ παqαλληλιoμ6 με την ελληνιxti θxδooη
υπ6 τηγ επιμ6λεια τoυ Γ. N. Xατξυδdxι τoυ 6ργoυ τωγ Whitney & Jolly (1898), φυσιxα τηρoυμ6νων των αναλoγιιilν, τηg φιioηg χαt τωγ 1ρoνιxΦν xαυ αλλων παραμ6τQωγ πoυ πQoσδιoρiξoυν τα δt}o θQγα.
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QιγQαφη τoυE με βdoη αυτ6 τo υλιx6.

Στην ουα[α

η

tστoQιχooυγxqιτιxη

γλωαοολoγ(,α εiναι μ6qoζ αυτoti τoυ
xλdδoυ τηg γλωoοoλoγlαg τωγ δεδo-

H

θεωqητιxη η γενιxη
γλωoαoλoγ('α, η oπoiα αα1oλεiται με
τιE γενιχ69 αqx6g πoυ χαQαxτηqlξoυν
τη φιiοη χαι την oqγανωoη τηg ανθριilπtνηζ γλιbαααg. (γ) H εφαqμoαμ6νη
γλωoooλoγ [α, τηg οπo1αg αντιxεlμενo
μ6νων. (β)

εi,γαι η εφαQμoγη των θεωqητιxιbν αq1ιilν xαι xατατιτt1οεων τηζ θεωqητιxηg

γλωoooλoγlαg σε πQαχτιxd ξητηματα
πoυ αφoQo{rν τη γλιilαoα, Ιτ.x.τη διδαoxαλiα, τη φωνητιx,i1' τη λoγoθερα-

πεiα χαt γενιχd παθολoγιxa φαιν6μεγα τηE γλιboοαg, xΧlτ. (δ) T6λoE, αγαφ€qoνται εδΦ xαι oι διεπιoτημoνιx6g
α16oει9 τηg γλωoooλoγiαE με αλλoυg
επιστημoνιxorig xλdδoυg, π.χ. με την
xλινιxη γλωoooλογi,α, την ιpυxoγλωαooλoγ[α, τηγ χoινωνιoγλωoooλoγlα,
την ανθgωπολoγιxη γλωοοoλoγiα x.d.
To δεriτερο xεφdλαιo (οο. 45-]4)
πQoχωQε(, αε μια ουνoπτιxη αλλd αQχετα ιxαγoπoιητιxη παqoυoiαση των επιμ6qoυg γλωoοιilν τηg ινδoευqωπαΤxηg
oιxoγ6νειαg, παq61oνταζ πληQοφoQIεE
για τη γεωγQαφιx,t'1xατανoμη, τιg ιστoριxθg xαταβoλθg, τιg γραπτ6g μαQτυ-

qlεg xαι τιg oμαδoποιηoειζ χαι υπooμαδoπoηαειζ τoυg5.'oπωg αυηθi,ξεται πλθογ-για 6λεg τιE παq6μoιεζ εQγα-

o[εg, αφετηq(,α τηζ oυξητησηE εi,ναι η

διαxηoυξη τoυ Sir William Jones τoυ
1786 πoυ oηματoδoτεt xαt την απαρxη
τηζ συστηματιxηg ofμqιoηζ τωγ ινδoευqωπαΤxιilν γλωαoιilγ xαι πoυ οδημσε στη γ6νεoη τηE ιστoQιχoσυγχQLτLτLis

χαt γενιx6τεqα τηE επιστημoνιxηE
γλωoοoλoγiαg xατa τo 19o αιιirγα.

Aυτη η ιστoQιχη αναφορα θα μπoρoriσε χαι θα επρεπε xατd τη γνιilμη μαζ να
εi,ναι xαπωg αναλυτιx6τεqη (ioωg αx6μη γα €πqεπε γα xαταλαμ[3ανει 6να ξε-

1ωqιoτ6 xεφdλαιo) πqoxειμ6νoυ να
φανεi η πoqεlα τηg ινδοευρωπαΤxηg
γλωoαoλoγiαg xατα τα πqιbτα oταδια.
H γνωoη τηζ ιστoQiαg xdθε εJτιστημoνιxoιi xλdδoυ εiγαι απαqαiτητo συστατιx6 για την χαταν6ηoη των αυξητοιiμενωγ xdθε φοQα πqoβλημdτων6.

Yπdq1oυν ωoτ6αo oριομ€γα εQω-

τηματα oγετυxα με τη θ6oη πoυ πα(,ρ-

γει o αυγγqαφ6αζ σε επιμθρoυg θ6ματα. Kατd πριilτoν, η πιθανη ενοτητα
τηg oλαβιxt1E xαυ τηg βαλτιxηg ατoν
βαλτoολαβιx6 xλdδo στην πQαγματιx6τητα δεν ε(,γαι <...π6qα απ6 xd,Θε
αμφιβoλLα> (αελ. 70). o Beekes θεωqε(, αυτη την εν6τητα δεδομ6νη, αλλα
δεν επι1ειqηματoλoγεi, υπ6q τηg dπoψηζ αυτηζ, αγ χαι γνωQ(,ξει 6τι υπdqχoυγ αντιρρηoειg. Στη ουν6ψιoη πoυ
γ(,νεται ατη οελ. 69 oι διαφoqεg γλιbοσεζ ιεQαQ1otiνται με βαοη <τη σπoυδαι6τητα πoυ θxoυν για την απoχατdσταση τηg ΠΙE>: 1. ινδoΤqανιxη,2.αQ-

5. Στo oημεlo αυτ6 πg6πει να oημειιilσoυμε 6τι δεγ 6γινε xαπoια βελτiωαη οτην ενημ6-

Qωση τωγ γQαJττιilν μαρτυριΦν των γλωοoιilν οιiμφωγα με νε6τερα ευρηματα, π.χ. η
επιγqαφ( Botorrita ΙΙΙ για την xελτιβηQιχη, η επιγQαφη οε γραμμιxη B απ6 την oλυμπiα πoυ 1qoνoλoγε[ται oτo 1650 π.X. χαt στηγ oπoiα διαβαξoυμε τo 6νoμα ka-roko (/kharops/' βλ6πε Meier-BrUgger 2003 27 x.a.

6. Για μια τθτoια συγoπτιxη xριτιxη πgoοθγγιση τηζ πoρεlαg τηg υνδoευqωπαTxηg
γλωοοoλoγ[αζ, βλ6πε Γιαwαxηg 2ω3.
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χαια ελληνιxη, 3. γλιbοσεζ τηζ Αγατoλiαg, 4. βαλτoαλαβmrt, 5. ιταλιx6g
γλιilαoεg, 6. xεlπιxi, 7. τευτoνιχη, 8.
τo1αgιxη, 9. αqμενιxη, 10. αλβανιxη,
xαι <γλιbσσεζ μιxq6τεqηE σημασ[αEr,
6πωg 11. φρυγιxη, 72. μεσσαπιχη, 13.
βενετιxη, 14. θqαxιxt1, |5. αq1αiα μαxεδoνιxη, 16. ιλλυQιχη. oμoλογιb 6τι
δεν €xω δει μια παρ6μoια ιεqαg1ηοη
τωγ ινδoευρωπαΤxιbν γλωσσωγ, χαι
ΘεωQιil 6τι ε(,γαι τoυλd1ιoτoν dοτo1η,
xαθιilg ε[,ναι δυγατ6 να δημυoυQγηθoυγ λανθαoμ6νεE εντυπιilοειE για τoν
τρ6πo με τoγ οπoiο αξιoλoγotiγται τα
δεδoμ6να των παλαιιilν γλωoοιilν πqoxειμθνoυ να απoχαταoταθε(, o μητQυxog γλωαoιxog πqωτo-τtiποg. Σε μια
τθτoια πρoαπαθεια η διαδιxαoi,α ε[,γαι
πoλr1πλoτlη, τlαL τα xqιτηρια δεν εiγαι
μ6νo πoαoτιxα αλλd χαι πoιoτιxαxαι
χQησιμoπoιoriγται σε μια πoιxιλ[,α
oυνδυαομιilν. Αλλωοτε, η θννoια τηE
αρ1αΤx6τηταζ, πoυ μαλλoν εi,ναι στη
ox6Ψη τoυ συγγραφθα, εi,ναι πoλλ6g
φoQ6E oγετιxt1 χαt μεταβdλλεται αναλoγα με τα δεδoμ€να, τo ειδιx6 θ6μα η
χαι, τη θεωgητιxη πρoo6γγιση. H ιoτoQιχoσυγ}ζριτιxη γλωοooλογiα 61ει επεξεqγαοθεi μεθ6δoυg, τε1νιx6E χαι χQιτηρια εγτoπισμoιi, αξιoλ6γηαη9 xαι
αναλυοηE των δεδoμθνων, 6τoι ιirατε
γα εiγαι αυτd αξυ6πιoτα χαι 6γxυqα
τεxμηqια για την απoxαταoταοη. Σ'
αυτd π96πει να δiδεται 6μφααη χαι
61ι ατo πoια γλιbοαα θ1ει τoν πqιbτo
λ6γo σε μια απoxατdσταση. Φυοιxd o
Beekes αναγνωQ[ξει 6τι η οειqα αυtη
μπορε[ να αμφισβητηθε(,, 6μωζ αυτ6

δεν ε[,γαι αρxετ6 να απoτQθψει τη δη-

μιoυqγi,α λανθααμ6νων ουνειρμων
τLαL παqεξηγησεων, xατι πoυ εiγαι
απoλtiτωg β6βαιo οτι δεγ ε(,ναι ατιg
πgoθ6οειE τoυ συγγQαφ6α. 'Eνα dλλo
oγετιxo oημε[,ο εiναι η αγαφoρα oτο

6νομα τηE πεQιoxηg τηg Ανατoλiαg με

το οtiγ1qoνo 6νoμα τηζ Toυqxiαg

(oελ. 57-59). Mπορεi, αυτ6 να γ(,νεται

για λ6γoυ9 εrixoληg αναφορdζ χαι
πQoσαγατoλιαμori, αλλα δεν 61ει ιστoQιχη βdoη γtα την πεqioδo για την
oπolα μιλotiμε.
Στo υπoxεφdλαιo 2.4 o oυγγραφθαg xαλr.lπτει σε δυo αελiδεg θνα περ(,πλoxo ξητημα, αυτ6 τηg ινδoευQω-

παΤxηζ διαλεxτoλoγiαg. Πq6πει να
πotiμε oτι το ξητημα αυτ6 αποτελεl
6να θ6μα <αιχμηE> ατo 1ιilqo τηζ ινδoευρωπαΤxηζ γλωοoολογ(,αg χαι παqαμ6νει επixαιqo για 150 xq6νια xαι
πλ6oν (με τιg μελ6τεE των Schmidt,
Schuchardt, Meillet χ.α.). Aπ6 τη δεxαετiα τoυ 1970, θ1ει προoλdβει μια
γ6α δυναΙLL'dη, ιδια(,τεqα με τη σημαντυxi1 μελ6τη τoυ WoΙfgang Meid
(1975) χαι την λεγ6μενη <<υπ6Θεoη

για τηγ oπο(,α o
Beekes δεν xαγει xανθναν λ6γo. H
oυξητηοη παγω oτo θ6μα τηE ινδoευqωπαιxηg δυαλεxτoλoγ[,αg πεqιoqi,ξεται σε δlio βααιx6g θεωq[εE: xατa
πριilτoν στην xλαοιxη διdxριoη αε
γλΦαoεg centum xαι γλΦoσεE satem
χαt στα oυναφη με αυτη τη διαxqιαη
ξητηματα, xαθιilg χαι στιζ υπoθ€oειg
πεqi, βαλτoαλαβιxηg xαι ιταλoxελτιxηζ εν6τηTσζ7,xαι δειiτεQoν στην (<ιν_
χιilQog-xq6νοg>>,

7. Φαiγεται 6τι υπαg1ει μια αντ[φαση σχετιχα με τnν ταυτ6τητα των Πιxτιilν: οτη οελ.
89 δυατυπιilγεται η dποψη 6τι αυτo[ μαλλον δεν ηταν Κ6λτεE xαι 6τι μιλoΦoαν παπoια μη ινδοευqιυπαTxη γλΦooα,6μω9 oτη oελ. 4t6 αυτiη Θθoη αναιqεiται!
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δo1εττιτιxη υπ6θεση>. ΩE πQoζ τo τελευταio εριilτημα, o Beekes εiναι, διxαιoλoγημ6να, επιφυλαxτιxog να υιoθετηοει τη θεωqiα τηζ ινδo1εττιτιτ{ηζ,
αλλd xαι πdλι η απ6φααη παiρνεται
με συνoπττx€,E διαδιxαοiεg xαι η συξητηoη εLναι πεQιoQισμ6νη, εγιil απoυoιdξoυν απ6 τη βιβλιoγqαφiα τα βαoιxa 6Qγα πανω οτo θ6μα αυτ6 (6πωg
χαι στo θ€μα τηg διαλεxτολoγ[αζ, fi.Χ.

Ρorzig, Meid, Αdrados, Georgieζ

Anttila, Gamkrelidze & Ιvanov Ι{.α., η
Sturtevant, Neu, Cowgill x.d. για την
ινδo1εττιτ Lxrt). Η απoυoiα oυoιαoτιxηg αυξητησηζ παγω oτα ξητηματα
αυτd αφηνει 6γα α(,αθημα χενoli xαι
μετ6ωqoυ βηματog χαι μιαE πQoσωQινηg απoγοητευοηg, αφοιil o αυγγqαφ6-

αg διαθ6τευ 6λα τα εφ6δυα για πto
αναλυτιxη
σε βαΘog αυξητηαη
6λων αυτιilν 'LαL
των πqoβληματων.
To xεφαλαιo xλε(,νει με μια αναφogα ατιg πιθαν69 ο16αειg τηg ινδoευqωπαΤxηg με αλλεg γλωοoιx6g oιxoγ6νειεg, 6πωg εiναι η χαμιτooημιτιxη
(= αφQoαoιατιxη) χαι η φινooυγγQιχη. H o1€oη με τηγ πqιilτη εiναι μdλλoν αδriγατη, ενιil με τη φινooυγγQιχη
φαi,νεται oτι ε(,γαι πιo ισχυQη, αν tιαι,
6πωg τoνiξει χαι o Beekes, δεν 61ει
τελιxd αποδει1θε[. To 1διo πqoβληματιxη xρiνεταt χαι η ox6αη τηg ινδoευρωπαΤxηE στo πλαi,oιo τηE νoστQατιxηg. H νoστQατιxη εiναι μtα υπεQoιxoγ6νεια η oπoiα περιλαμβd,νει γλωooιx6g oιxoγ6νειεg 6πω9 εiγαι η ιγδoευqωπαιxη,η oυqαλιxη, η αφQoασιαττxt1, η αλταΤxη, η δQαβιδιxη χαι oι
γλιilοοεE τoυ ν6τιoυ Καυxdοoυ. Eδω
μιλoιiμε γtα χQoνι,x6 βdθοg περiπου
διπλdoιo απo εxεLνo τωγ επιμ6qουg
oιχoγενειιilν, δηλαδη για 10-15 xιλιε-

τiεg, xaτι πoυ εξαoθενεi oημαντιxd,
τα μεθoδoλoγυxd 6πλα τηE ιστoQtχoαυγxgιτιxηg μεθ6δoυ, τo βεληνεx6g
τηg oπo[,αg ε(,ναι 7-8 1ιλιετ[εg. Συνεπιilζ, η απoχατdαταοη εν6g γλωοoιxoιi πqωτo-τιiπoυ με τ6τοιo xqoνιx6
oρiξoντα ε(,ναι πQoE τo παq6ν μαλλον επιαφαληζ. Αυτd εiναι ξητηματα
που ουξητoυνται θγτoνα τιg τελευταiεg δεxαετiεExαυ η oπoια πq6oδog oυναqταται με την βελτ[,ωoη τηζ απoτελεoματιx6τητα5 τηζ συγχqιτιxηg μεθ6δoυ oε μεγαλriτεQα απ6 τα ουνηθη
1ρoνιxd βdθη. Συναgτdται, επioηg,
αυτη η πq6oδoE χαι με τη oυνδqoμη
αλλωγ ο1ετιxιbν επtστημoνιxιbγ xχaδων xαι μεθoδoλoγιxιilν τε1νιxιilγ μεταξti των oπolωγ xαι τηζ γεγετιx,t'1g
(βλ., μεταξf dλλων, McMa}ron (1995),
McMahon & McMahon (2000)' για
μια συνoπτιxt1 αυξητηoη, βλ. Γιαννdxηg (2005:225 χ.εξ.)).

4. H ανdπτυξη τηζ ινδoευρωπαΤxηg γλωoαoλoγlαg ηταν εξαρ1ηg oτενd ουγδεδεμ6νη με τηγ παqαλληλη μελ6τη τoυ πoλιτιαμori των ΙγδoευQωπαi,ωγ. o Friedrich Schlegel oτo πQω-

τo συστηματιx6 6Qγo για τo xιilqo μιλor}oε γtα τη γλιilαoα
τη oοφ[α

των Ινδιbν (Uber die'{αL
Sprache

und

Weisheit der Ιndier: ein Beitrag zur
Begriindung der AΙteπhumskunde,
18Ο8). Aqγ6τερα αυτη η παqdλληλη
εξθτααη γλιbooαg xαι πoλιτιαμoti θα
συστηματoπoιηθεi, αx6μη περιαo6τεQo χαt θα αναπτυxθoιiν τε1νιx6g xαι
μ6θoδoι για την xαλrlτεqη χαι απoτελεαματιx6τεqη αντιμετιilπιoη τηζ,
6πω9 εiγαυ η τεxνιxη τηE <γλωoαoλo^(L}lηS παλαιoντoλoγlαg> (με τoυζ
Pictet, Hehn, Schrader x.α.),η μ6θoδog
<λ6ξειg xαι πqαγματα>> με τoγ Jacob
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Grimm χαι αQγ6τεQα με τoν Rudolph
Meringer xαι αλλoυζ, χαθωg xαι αλλεζ διεπιoτημoνιx6g πqooεγγiσεtζ.
Aπo α1ετιxd νωq(,g απαα16ληoε τoυζ
εqευνητ6ζ χαι το πq6βλημα τηζ αQχιxt1g xolπtδαg των Ινδoευρωπα(,ων, xαι
αυτ6 τo ξητημα πQoσεγγioΘηxε εξαQ1ηg διεπιoτημoνιxd.
oλα αυτd τα ξητηματα, πoυ συναπαQτ[ξουν αυτ6 πoυ απoxαλoriμε ινδoευρωπαΤxη αQχαtoγνωσiα, συξητoriνται ατo τq[,τo xεφdλαιo τoυ βιβλloυ τoυ Beekes (oελ. 75-99) σε μια
or}ντoμη αλλd πoλri ιχανoπoιητιx'i1
xαι πληρη αγτιμετιilπιoη. To πρ6βλημα τoυ πoλιτιoμoti πρoαεγγiξεται με
βdοη λεξιλ6γιo πqoεg16μενo απ6 την
αποxατd,σταση επιμ6qoυg 1ιbqων τoυ
υλιxoti πoλιτ ιαμoti (εγxατd,oταoη, xατotxtα, διατρoφη, γεωqγ(,α, χτηγoτQoφ(,α, 6ρoι, για την 6νδυoη, γνΦαη χαι

χaηση μετdλλωγ, χατασxευi1 6πλωγ
χαι εQγαλε(,ων, xαι oqoλoγiα αγετυxt1
με

τιζ μεταφoρ6ζ, εμπoQιx6g δqαατη-

qι6τητεg xλπ.). E[ναι, επιπλ6oγ, δυνατι] η απoχατdoταoη χαt σε επiπεδo
χotγωνιχηg oqγανωσηζ xαι θεαμιilν

(π.x. oιxoγθνεια, δ[xαιo, θqηαxεi,α
xλπ.). Η oυξητηαη ε(,ναι oε γενιxθg

γaαμμ6ζ xαλη, ωoτ6oo δεν μπoρotiμε
να μηγ επιαημανoυμε μια πεqiεQγη
αΦγxριoη πoυ γi,νεται απ6 τoν Beekes
ανdμεαα oτιg θεωρi,εg του Georges
Dumθzil για τηγ τQιαδιxη oργdνωαη
τηg ινδoευρωπαTxηE ποιγωνiαg με τι6
γLωooιxtE θεωρ(,εg τΟυ Noam
Chοmsky, λθγονταζ χαQαχτηqιατιxti:
<Η θεωρiα του [δηλ. τoυ DumdziΙ]

αxολοιiθηαε τρο1ια παρ6μoια με
αυτrt τηζ θεωQ(αE τoυ Chomsky:
πdρα πoλλο[ τηv υιoθ6τηoαν με εγθουoιααμ6 xαι την εφdρμoσαν σχε-

δ6γ παγτori. Ωοτoοο πoλλd απ6 τα
ουμπεqασματα πoυ εξη1θηααν ηταγ
αxqαiα, xαι τελιxd η θεωQiα xατ6qQευσε> (oελ. 8a). Aνεξαqτητα απ6 τo
εdν αυμφωγε[, xανεig η 6xι με τιg θεωρiεg ε[τε τoυ Dumdzil εiτε τoυ
Chomsky, γεγoν69 ε(,ναι 6τι xαι oι
δr1o xαlqoυν πoλληg εxτlμηοηg ανd
τoν x6ομo χαι xdθε dλλο παρα (χατ6qqευoαν>>, χαι o παqαλληλιoμ6g ε[,ναι αoτο1οg, xαθιbg γ(,νεται ανdμεαα
oε αν6μoια πqdγματα. Πq6πει, β6_
βαια, να πQoσθ€ooυμε 6τι τo ξητημα
τηζ απoχαταoταoηζ τoυ πoλιτιoμoti
των Ινδoευqωπαi,ων εiναι 6να αxαγθΦδεg θ6μα τo oπoio δεν 61ει βqει xαΘoλιxη απoδo1η. Απ6 τoυE πλθον 6νθεqμoυg υπoστηQιxτtg τηg ιδθαg αυτηg ε(,ναι o Emile Benveniste (ιδιαιτεQα στo xλαoιx6 6Qγo τoυ 1969) xαι
γενιxα η <γαλλιxη α1oλη>>, ενΦ η
<γερμανιxη o1ολη> ιi1ει εxφρdoει
θγτονo στ{εΙττLt|"Loμ6 (βλ. μεταξιi των
αλλωγ oειqd μελετιilν του Schlerath
(π.x. 1973, t995, 1996)' τoυ Zimmer
@.x.1990 χ.α.).
Στo θ6μα τηg xoιτlδαg των Ινδοευρωπα(,ων o Beekes παi,ρνει σαφη θθοη
υπ6q τηg dπoιpηE τηE Marija Gimbutas

για την πqoδιαλεxτιxη xoινη παqoυoi,α τωγ Ινδoευρωπαi,ωγ ατιg oτtπεE
τηE ν6τια9 Ρωαi,αg xατα τo διαατημα
4000_2500 π.X. οτο αg1αιoλογιx6 oυ-

γxρ6τημα πoυ ε[ναι γνωατ6 ωt
<(χoυQγχαγrr, ενιil αποgρ[πτει ωE
<απiθανη>> τη θεωρ(,α τιυν Gamkre|idze & Ιvanov πεq[ αρ1ιxηg xοιτi,δαg
στην ευgliτεqη περιo1η τηg Mεοoπo_
ταμiαg, 1αι ωE <εξαιρετιxα απiθανη>
την πρ6ταση τoυ Renfreιγ για τηγ
Ανατoλiα ωE πεQιoya απ6 6που εξα_
πλιilθηxε η ινδoευφωπαΤxη πρog Eυ_
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Qιilπη xαι Aοiα, με βdoη το μοντ6λo
τηE oταδυαxt1g εξdπλωoηg, παqαλληλα με τη διαδοση τηζ γεωqγ(,αg. Πq6-

πει γα πoιiμε 6τι η πλ€oν απoδεxτη
αημεQα θεωg(,α ε(,ναι αυτη τηE
Gimbutas, για την oπoiα βλ6πε την
πoλιi xαλη αυξητηαη τoυ Mallory
(1ees).

H αγdπτυξη τηζ συγχQιτιχηg ινδoευqωπαΤxηE γλωααoλoγlαg ταυτi,οθηxε απ6 νωqig με την ανdπτυξη τηζ ιν-

δoευqωπαΤxηg συγχQιτtxηg φιλoλoγ[αζ. Στo πλαi,oιo αυτ6 αναπτti1θηxε
ηδη απ6 τη δεxαετ(,α τoυ 1850 η ανα-

ξητηoη παqαδoοιαxιilν λεξιxιbν oυνταγμd,των χαι η απ6δooη τoυg oε
xoιγd αρ16τυπα τηE πQωτογλιilooαg
@.x. ε}'"}τ. xλtFog dφθιτoy = σσ,VσχQ.
'sravas Λksitamxαι πoλλα dλλα). 'Eτoι
εμφαν(,αθηχε o xλdδog τηg παgαδoαιαxηg πoιητιxηg γλωαoαζ τηE ινδoευρωπαι'xηg (indοgermanische DichterspracheΔE poetic language), μια πQoαπαθεια πoυ βqηxε την xoρtiφωοη τηg
στo εντυπωαιαx6 6Qγo τoυ Riidiger
Schmitt (1968) χαι σε μια πλotioια
oυλλoγ( μελετιilν οτη ουν61εια (ενδειxτιxa μνημονεrioυμε τo εξ1αου εντυπωoιαx6 θQγo τoυ Watkins 1995)8.
Αυτ6 τo θ6μα xαλtiπτεταt συγoπτυxa
στo υπoχεφdλαιο 3.2.1, ενιil oτo επ6μενo υπoxεφdλαιo (3.2.2) oυξητεiται
τo θ6μα τηg ινδoευqωπαΤxηg μετqιxηg, πoυ ε(,γαι φυoιxd oτενd συνυφαoμ6νη με την πoιητιxη γλιiloαα. To 6λo
θ6μα παQoυσtαξει γενιxα εξαιgετιx6
ενδιαφθρον, xαθιilg δεν εiναι απλιilg
μια φοQμαλιοτιxη πρoα6γγιαη αλλd
μια ευqfτεQα συγχQιτιχη φιλoλo^tLτLrt

αναλυαη των χειμ6γωγ τηg ινδoευQωπαυxt1g, χαι τα απoτελ6αματα μπoqεi,

γα απoδει1θotiν εξ6xωg ευεqγετιxd,
χαι για τη μελ6τη των επιμ6ρoυg φιλoλoγιιilν. 'oπωg τoνlξoυμε αε αλλη μελθτη βσS, <<H μελ6τη τηE πoιητtxt1g
γλιilαoαg των ινδoευρωπαiων, 6oτω
μιθoα απ6 τα θqαfοματα πoυ 61ουν
διααωθεi αε λoγoτr1πoυg χαι σε αλλεg
γλωααιx6g μoqφ6g, απoδειxνιiει την
fπαqξη μιαS μαxgινηg xoινηg <πQωτo-λoγoτε1νiαg>>, xατd, τg6πo παqαλληλo με την ιiπαqξη τηg xoινηE πQωτoγλιilαααg. 'Eτoι, μια πoλυ αιαι6δoξη
εξ6λιξη θα ηταν να πεqdαoυμε απ6 τη
otiμριoη στo μιχQoχειμενιχ6 επiπεδo
σε μια otiγxqιoη στo μαχQoxειμενιx6
επiπεδo, με απc(lτεqo oτ61ο τηγ απoxατaoταoη αυτηg τηζ πQωτo-λoγoτε1νiαg. Aν xαι μια τ6τoια δυνατ6τητα
φα(,νεται πQoζ τo παq6ν oυτoπιxη,
ωoτ6αo δεν μποqε(, γα απoxλειοθε(,
παντελιbg. 'oπoια πoqεi,α χι αγ αχoλoυθηοoυν τα πgdγματα στo μ6λλoν,
η ιστoQιχoσυγχQtτιxt1 μ6θoδo9 εiγαι
}{αL σ' αυτη τη διαδιxαα[,α η ενδεδειγμ6γη μεθοδoλoγiα, (Γιαννdxηg 2005:
32e).

5. Tα επ6μενα π6ντε xεφdλαια

(xεφ.4-8, oελ. 103-157) απoτελoliν τo
θεωρητιxo μ6ρo9 χαι ασχoλoιiνται με
τo θ6μα τηζ γλωooιxηg αλλαγηg.
Στην παqoυoi,ααη εδιil αxoλoυθε(,ται
η ιλαoιxη μθθoδoE, με επιμ69oυ5 τLεφdλαια για τη φωνητιxη αλλαγη, την
αναλoγ[α, διαφoqεg dλλεg αλλαγ69
στη μoQφη, αλλαγ69 οτo λεξιλ6γιo

χαι στη μoqφoλoγi,α xαι oτη or}νταξη
των γλωoαιilν. Δr]o απ6 τιζ σημαντι-

8. Για πλoιiοια χαι υπoμγηματιομ6νη βιβλιoγqαφiα παγω oτo θ6μα αυτ6, βλ6πε Costa
1998.
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χoτεQεs'lαταl|τt|σεtE τηE Nεoγqαμμα-

τLΙ1t|ζ παQαδoσηζ γtα τηγ ιστoQιχη
γλωoooλoγια εiναι Ι1ατα πQωτoν η
θεμελiωoη τηζ dπoψηg 6τι η γλωααιxη αλλαγt1, xαι ιδιαi,τεqα η φωνητιxη
αλλαγη, ε[,ναι oταδιαxη, xανoνιxη
xαι 1ωqig εξαιρ6oειE (<αqxη τηg μη
εξαιqεαιμ6τηταg τηζ φωνητιxηg αλλαγηζr), xαι δεtiτεQoν η διαλεrixανoη
τoυ ρ6λoυ τηζ αναλογiαζ στη γλωαoιxt1αλλαγη. Αυτ69 oι 6νγoιε9 €1oυν
εξελι1θεi, σε χεγτQιxα oτoι1εi,α xαι oε
θεμελιιbδειg αρ16E τηE ιστoQιχoσυγxριτιxηg γλωoοoλoγiαg. H πριilτη
αQχη, δηλαδη η χαγoνιx6τητα τηE
φωνητιxηg αλλαγηE, επιτq6πει τη
διατtiπωση των φωνητιxιbν/φωνoλoγιxιbν ν6μων, δηλαδη την πεQtγaαφη

των φωνητιxιilγ αλλαγιilν oτη γλιilοοα
με βdoη xανoνιxθE χαι συστηματιxtg
αγτιστoιxtεζ, xατι πoυ απoτελε[, την

πεμπτoυolα τηg ουγxριτιxηg μεθ6δου. Mε τον τq6πo αυτo, η γλωααιxη
€qευνα απαλλdoσεται απ6 τo ofνδρoμο τoυ τυχαi,oυ xαι συμπτωματιxori xαqαxτηqα των φαινoμ6νων τηg
γλωooιxηg αλλαγηζ πoυ επιπρατotioε
αε μεγαλo βαθμ6 6ω9 τ6τε xαι ειo6ρχεται στoν πιo β6βαιο χαι gεαλιοτιx6
χcilQο τωγ συστηματιxΦν αγαλtioεων
χαι ερμηγειιilγ αυτωγ των πqoβλημdτωγ. Η γλΦooα αγτιμετωπi,ξεται π}τ(,-

ον ω6 θγα oυγολo ατoι1εiαyν δομημθγο με α8x('ζ, οuνoγ\χαι συνεxτιx6ττ|τ0"' ωζ bνα αisατIlβfl, πQαγμ,CΙ ,toυ θα

εrrιτ8θψει τηγ ανdπτυξη τoυ δομιαμοι1 11,αL στη γλωααoλογια (με τoγ
Saussure xαι dλλoυζ). Η γλωαoιxti
αλλαγη δεν αγτιμετωπiξεταυ πλ6ον
ωE φθoQα xαι πτιhγευση τηg γλιiloοαg
(6πωζ πιoτευ6ταν μθ1ρι τ6τε), αλλd
ωζ συστατυxo oτoιχε[o τηE φυαηE τηE

γλιiloααg χαι επoμ6νωE ωg xατι τo
oπolo μπoqεi να πεQtγqαφε[, επιστημoνιxd. Συν6πεια αυτηg τηg ατqοφηg
στηγ αγτiληψη για τη γλωooιxη αλλαγη ηταγ η δυνατ6τητα να πqoαλdβoυν η tστoQtχη μελ6τη τηg γλιilαoαg
χαι η γλωooιxη απoxαταoτααη επιστημoνυχ6 1αραxτηQα χαt να γiνει,
αυνεπιilg, η γλωαooλoγi,α μια επιατημη ιo6τιμη χαι ιoαξια με τιζ αλλεg
(θετιx6ζ) επιατημεE.

oπωg εiγαι γνωoτ6, αυτη η

θ6αη

τηg NεoγQαμματιχηg παqdδooηg εixε

χαι, αQγητιxtg επιπτιilαειg, ιδυα(,τεQα
6αoν αφoqα την dπoψη 6τι oι φωνητυxot ν6μoι λειτoυqγofν ωg <αδηqιτη

αναγxη>, απαρ6γxλιτα χαι χωQιζ
εξαιρ6οειE, γεγoν6g πoυ δεν εiναι

π6qα ωg πιθqα αληθεια γtα τη γλιiloοα.

Και

ε(,γαι επioηg γνωoτ6 6τι απo

αντ[,δqααη σε αυτ6g τιg ατεγxτε5 xαι
o1εδ6ν νομoτελειαxoι] 1αραxτηqα θθ-

σειζ των Nεoγqαμματιxιilν αγαπτtixθηxαν εναλλαxτιx6g πqooεγγ(,αειg
xαι qεriματα, με σημαντtχ6τεqo εxεtνo τηζ διαλεxτoλoγi,αg χαι τηζ γλωασoγεωγQαφiαg (με τoυg J. Schmidt,
Schuchardt, Giιι6ron, Winkeη Bδrtοli
Tο oημαντιxo απo αυτη τη <<δι6νεξηr, εi,ναι 6τι η ιστoQιχoουγxριτιxη
τ!'.α.).

γλωαoολoγi,α βγηxε εξαιρετιπ& εγι_
o1υμ6νη χαι ω5 πQοE τη μεθoδoλογ(α
αλλd xαι απ6 τηγ εφαQμογTi σt. qιy\{}ltxριμθνε5 γλΦoαεg. H παρdδοoη αυτη
α''{|ταναtζλdται oτη oυξtiτηαη τCrυ
Beekes π&ηιω aτα' σ^ιeτιxL ξητΛματα,
τσυE φα}νγlτιχo(lq ν6ψουζ, τιζ φωγtΙτιx6g αλλαγ6g xαι το φωγoλογιx6 oιiστημα, τα ε(,δη των φωνητιxιilν αλλαγιbγ, τιg αιτ(,εζ πoυ πqοxαλoυν τιg
φωνητιx6g αλλαγθ 6 x}τπ. o αυγγραφ6αζ παQoυαιdξει τιE απ6ιpειE τoυ στα
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θ6ματα αυτd με σαφηγεια χαι πληg6-

τητα, πgooφfqoγταE ενδειxτιxd παqαδεiγματα για xdθε πεq[πτωoη9. Σημειιilνoυμε ωζ 6να θετιπ6 oτoι1ε[,o γενιxα τηE πQoσ€γγιoηg του Beekes τη
χaηση oriγ1qονων μεθ6δωγ χαι θεωqητιxιbν τε1νιxιilν, 6πωg εi,γαι η διατtiπωoη των φωνητιxιbν ν6μων με τη
oriμβαοη τωγ διαxqιτιxιbν χαQαχτηQιoτιxιbγ.
Απ6 την αλλη μεριd, δεν μπoρoιiμε

να μην εxφqdooυμε τηγ 6xπληξη μαE
απ6 μια μαλλoν ατυ1η διατtiπωαη
τoυ συγγqαφ6α oγετιxα με τo αντιxε[μενο τηζ συγχριτιxηg γλωoooλoγiαg (oελ. 105): <Η αυγxgιτιxη γλωαοoλογ[,α δεν αo1oλεiται με γλιilooεg
στιE oπoiεE η διαδιxαolα τηg αλλαγηs βριoxεται αx6ψη σε εξ6λιξη αλλd
oxεδ6ν αποxλευoτιxa με γλιilοoεg
στιζ oπoi,εg xαθε αλλαγη πoυ θα μπoqoιioε να ουμβεt tγει πλθογ "oλoxληρωθε(," χαι "σταματηαει">. Eαγ 6ται
εi,1αν τα πqdγματα, η αt}γxqιoη Θα
6πρεπε να γ(,νει μ6νo αναμεoα σε γεχQ6ζ γλιbααεg στιζ oποlεg 6λε9 oι αλλαγ69 61oυν αυμβε[ xαι τελειιbοει xαι
δεν υπdqxει πλ6oν xαμ(α πεqαιτ6qω
εξ€λιξη. Mε τo oxεπτιxo αυτ6 η πQωτoΤγδoευqωπαΤxη πq6πει γα απoχαταoταθεi, μ6νo με βdoη τιg γλιbooεg
πoυ δεγ €1oυν αφηoει xαν6να νε6τε-

9.

ρo απ6γονo, 6πωg εiναι η 1εττιτιxη
xαι αλλεg γλιiloαεE τηE Ανατoλ[αg, η
τo1αqιxη χαι oQισμ6νεg αx6μη γλιilοoεg, ενιb θα ιθπqεπε να απoxλειoθoriν

γλιiloοεg 6πω9 η ελληνιxrt, η λατινιxi' η γεQμανιχ't'1x}"π., αφoιi oε αυτ69

η διαδιxααiα τηg αλλαγηE δεν 61ει
oλoxληqωθεi,. Eπιπq6oθετα, xατυ τ('τoιo θα τqαυμdτιξε oοβαqd τo xιiροg
τηζ συγχqιτιxηE μεθ6δoυ, αφoti δεν
θα μπoρoυoε να εφαQμoσθεi ατιg ξωνταν6g γλιbοοεg τoυ x6oμoυ. Aξiξει
γα πQoστεθεi εδιil μια dλλη θεμελιιil-

δηg αQχη τηE ιστoQιχoουγxqιτιxηg
γλωoαoλoγlαg, η oποi,α απετ6λεoε
αντιxε[μενο 6ντογηE αντιπαqd,θεαηg
xατa τo 19o αιι(lνα, αλλd oτo τιθλog
ενσωματιilθηxε oτo oπλοoτdαιo τωγ
ιατoqιxιilν γλωoooλ6γων. Πq6xειται
γtα τηγ <αQχη τηE oμoιoμοqφ(,αg>,
otiμφωνα με την oπoiα oι βααιx6g

αQχεζ πoυ χαQαxτηqlξoυν τη γλωoοιxη εξ6λιξη τωγ αriγ1ρονων γλωoαιilν
πq6πει να χαQαχτηqιξαν τιE γλιilοoεg
αυτ6E xαι xατα την πqoΤατoρiα τoυζ,
xαι ουνεπιbg μπoqotiμε να πqoβdλoυμε αυτ6g τιg αg1θg χαι στη μελ6τη
των αμd,QτυQων φdαεων των γλωασΦν, πqoxειμ6γoυ γα αναχαταοxευdσoυμε την πρoΤατogi,α τoυg10. Edν
υιoθετηooυμε την παQαπdγω θ6oη
τoυ Beekes, τ6τε ot]τε η αQχη τηζ

Eδιil πg6πεt γα επαιν6οoυμε τηγ ομαδα επιμ6λευαE τηζ ελληνιxηg 6xδooηg τoυ 6ργoυ
γtα τηγ χaηση oε oρι,oμ6γεζ πεQιπτιboειg παραδειγματωγ απ6 την ελληνιxη γλιilοοα
για τη δυειπ6λυγση τoυ αναγνΦοτη με πto oιxεlo υλιx6 (π.1. oτη οελ. 1Ο5 απ6 ΑE
θρυθρiνoζ'> NE λυθq(,νι, οελ. 1Ο6 γtα την επαναναλυoη NE η νoυρα < τη νoυρd, <
την oυqd). Θα εη6μασταγ απλιilg να εi1αν χQησιμoπoιηθεt περιοo6τερα τ6τoια παραδε(γματα γενιxα γtα την ελληνιxη 6xδooη τoυ βι,βλioυ.
1Ο. Για την ιστoQiα τηg δι6νεξη9 αναμεoα στoυζ οπαδor}g χαι στoυζ αντιπαλoυζ τηζ αQxηE τηg oμoιoμoQφ(,αg οτη γλωoοιxη θεωρLα βλ6πε, μεταξΦ αλλωγ, Christy 1983, xαθιilg

xαι Lass

1997: 24-32.

H ιατoριxoαυγxριτιxη ινδoευρωπαTxη yλωααoλoγ[α αημεgα στην

oμoιoμoQφιαζ θα ηταν δυγατ6 να
χQησιμoπoιηθε(, για τη γλωοoυxη
απoχατdσταση. Eπιπλ6oγ, τα πoρ(,σματα τηζ διαλεχτoλoγιαE χαι τηζ
χoιγωνtoγλωooολoγiαg δεν θα 6πρεπε γα λαμβdνoνται υπ6Ψη oτη μελ6τη

τηE γλωoαιxηg ιατoqiαg

χαι

τηE

γλωooιxηg απoxατdoταoηg. oμoλoγor1με 6τι αδυγατotlμε γα χατανoησoυμε αυτη τη θ6oη τoυ Beekes, χαι
xαλ6 θα ηταν απλιbE να μην λαμβdνεταυ υπ6ψη1

1.

'Eγα dλλo σημαντιχ6 αντιxεiμενο
τηζ ιστoQιχoσυγχqιτιxηg γλωoooλoγ[αE ε[ναt o πQoσδιoqιoμ6ζ των αιτ[,ωγ πoυ πQoxαλotiγ τυg γλωαoιx€g
αλλαγ69, ιδιαiτεqα τιζ φωνητιx6g αλλαγ6g. Eδω εμπλ6xoνται πoλλoi, παqdγoντεg, τoυE oπo(oυg μπoqofμε να
εντdξoυμε αε δtio γενιx6g xατηγoqlεg,
στoυζ εαωτεριxotig, xαθαqd εγδo-

γλωooιxoυg xαι συστημιχoιig παραγoγτεζ χαt στoυg εξωτεqιxorig παqdγoντεζ. Mεταξti τωγ συστημιxιilν παραγ6ντων, π6ρα απ6 τo 6τι γενιxα oι
φωνητιx€ζ

αλλαγ69 61oυν ιυg ατ61ο (η

ε(,ναι απoτθλεομα τηζ πqooπαθειαg
για) τη διευx6λυνση τηζ πρoφoqαg,
εiναι χαt η γενιπ6τεqη αaχη να παλriπτoνται τα xεγα η oι αoυμμετq(,εg πoυ
για διαφ6ρoυ9 λ6γoυ5 δημιoυQγot]νται στα φωνoλoγ υxa oυoτηματα των

γλωoαιbν. Mεταξυ των εξωτεqιxιilν
(μη oυoτημιxιilγ) παgαγ6ντων σημαντιxη θ6αη xατ61oυν oι επιδραoειg
απ6 αλλεg γλιilααεζ με τιζ oπoiεg 6q-
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χεταυ oε επαφη μια δεδoμ6νη γλιilαoα.

Aυτ6g

oι επιδqdσειE μπoqεl να

ε(,ναι

απo υπoστQωματιxd υπoλεiμματα

(substratum) παλαι6τεqων γλωαoιbν

μιαζ πεqιoxηg πd,νω σε μια νε6τεqη
γλιilοoα η oποiα επιxρd,τηoε oτην iδια
πεqιoxη @.x.τo πελαηιx6 υπ6ατQωμα στην αgxαiα ελληνιxη)' μπoροr}ν
6μωζ αυτ69 oι επιδqdoειg να ε(,γαι
επιστQωματιxου τυπoυ (superstratum), δηλαδη απ6 xαπoια γλιilοαα
πoυ επιxαθηαε για €να διdoτημα
πανω σε μtα dλλη γλιilοoα τηζ πεQιo-

xηs @.x. τo φgαγxιx6

επi,ατgωμα

παγω oτη λατινιxη τηg Γαλλ(,αg)' τ6λog, υπdQχoυν oυ1ν69 πεqιπτΦoειg
επιδρααεων απ6 γλιboοεg πoυ συγυπαq1oυν η μια δiπλα στηγ αλλη οε
μtα γεωγραφιxη πεgιoxη (παρdατρωμα η αντi,ατqωμα, adstratum). oλα
αυτd τα φαιν6μεγα απoτελoιiν γ6νιμo
6δαφog πQoζ διεqεriνηoη ε(,τε στo
πλα(,οιo τηζ tστoQιχoσυγχQιτιxηE μελ6τη9 μιαE γλωooιxηg oιxoγ6νειαg η
γλωooιxηg oμαδαg εi,τε ατo πλαiαιo
τηg γλωoσoγεωγQαφlαg, δηλαδη τηg
μελ6τηζ των γλωααιilν μιαg γεωγQαφιxηg ξιbγηζ (γλωooιx6g δθομεg η γενιx6τεqα γλωααoγεωγQαφιχα φαιν6μενα)12.

oπωg εiπαμε νωρ(,τερα, τo δεtiτερo
μεγαλo θ6μα με τo oπoio αoxοληθηχαν.oι Nεoγqαμματιxo[, ε(,ναι η σημαo[α τηg αναλoγiαs ωζ μη1ανιoμor}
γλωoοιxηg αλλαγηg. Aν xαι υπd,qχoυν
διαφoQ6ζ ανdμεoα στoυζ ιoτoριxotig

Παρ6μoιεζ επtφυλαξειg εξ6φqαοε χαι o PhiΙip Baldi oε a1ετιxt1βιβλιoxριo[α τηg αγγλιxτ|g θxδooηζ τoυ βυβλloυ τoυ Beekes (βλ6πε Baldi 1996:353-54).
12.Για μια πq6οφατη αγτυμετιilπιoη τoυ Θ6ματoζ των πqoΤoτoρυxιilν γλωooιxιilν υπo-

11.

oτqωματωγ τωγ ευρωπαΤxιbν γλωαοιilH βλ6πε τo oυλλoγιx6 τ6μo οε επιμ6λεια τωγ
Bammesberger & Vennemann 2003.
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γλωoooλ6γoυg αxετιxα με την €xταoη
χαt τoγ τq6πo πoυ η αναλoγιxη διαδιχασια επιδρd ατη γλωooιxt1 ιατoq[α,

ε(,γαι γενιxιbg αποδεxτ6 6τι o q6λog
τηg εi,ναι σημαντιχ69. Aυτ6 διxαιoλoγεi xαι τη σημασ[,α πoυ απoδi,δει στηγ

αναλογi,α o Beekes, xαθιilg αφιεgιbνει
6να xεφd,λαιο (το xεφ. 5) αε αυτ6 το
μηχαγtσμ6. Ωoτ6οo, δημιoυqγεi ερω-

τηματιxα η μη αναφoqd oτη βααιxη
βιβλιoγgαφiα γtα τo θθμα αυτ6: 6Qγα
σαν τoυ AnttiΙa (1977, 1989), τoυ
Becker (1990) x.d. απoυoιdξoυν απ6
τη γενιxη τlαL την ειδιxη βιβλιo-

γqαφiα13. Θα αντθτειγε xανεi,g τo επι1εi,qημα 6τι η 6μφαoη τoυ βιβλi,oυ ε[-

ναι στηγ <<ΙνδoευqωπαΤxη> xαι 61ι
στη <Συγxqιτιxη Γλωoooλoγ[α>,
6μωζ πιατεlioυμε 6τι θα 6πqεπε να
υπdρxει πληρ6oτεqη βιβλιoγραφιxη
ενημ6qωoη για o9ιαμ6να τ6αo σημαντιxα ξητηματα πoυ απαo1oλοtiν 6να
τ6τοιo θqγo.

6. oι γλιilooεg εξελlαooγται αε 6λα
τα επi,πεδα oqγdγωσηζ, δηλαδη ατο
φωνoλoγιx6, τo μoqφoλoγιx6, τo λεξιλoγιπ6 χαι σημαoιoλoγιx6 xαι oτo
συνταχτtx6. FΙ διdxqιαη αναμεoα oτα
παqαπdνω επiπεδα εiγαι περιoo6τεQo μtα γλωoαoλογιxη xαι λιγ6τεQo
γλωooιxη διαxgιoη. oι αλλαγ69 πoυ
λαμβdνoυν 1ιilqα oε 6να επiπεδo λειτoυqγotiν_ωg αιτ[εg xαι oυνΘηxεg για
ανdλoγεg αλλαγ6g oτα αλλα επiπεδα.
Π.1. oι φωνητιx6g αλλαγ69 oυxνd δημιoυqγoιlν αodφειεE χαι oυγ1rioειg με
dμεoεg αυγ6πειε6 στη μoρφoλoΥL'{η
δoμη τηg γλιbοσαζ, χαι, αυτη με τη
13.

oειρα τηE μπoQεi να oδηγ(oει αε αλλαγ6g στo συγταxτιx6 επiπεδo ηlxαι
oτo λεξιx6 τηE γλιiloααg, xαθιilg βαoυx6g λειτουqγiεg 6πω9 εiγαι η διαxριτ6τητα των γλωooιxιilν oημεi,ων διαταqdαοoγταt χαι αναξητεiται tται
μια ν6α ιοoqgοπiα. Γενιxα, oι αλλαγ69 ιεραρ1οr1νται απ6 τo πιo απλ6
πQoζ τo πιo ofνΘετο επi,πεδo: φωγoλoγιx6 > μoQφoλoγιx6 > oυγταxτιx6
> λεξιx6-σημασιoλoγιx6. o Beekes
αυξητεi, το θ€μα τηζ μoQφoλoγιxηg
αλλαγηg ατo οtiγτoμo xεφαλαιο 8,
ατo oπolo πQoσαqτd xαι 6να οtiγτoμo α16λιo μiαg παι μιoηg αελi,δαg oτη
μνε(,α xdπoιων πqoβλημdτων πoυ
αφoqofν τη συγταxτιxfαλλαγη. Πρ6πεt γα oμoλογησoυμε 6τι θiγoνταt
διdφoqα θ6ματα, αλλd η oυξητηoη ε[γαt μαλλoν πεqιληπτιxη, βιαoτιxη
xαι ελλιπηg. Παqd τo oιiγxqoγo πQooανατoλιαμ6 γενιxd τoυ 6ργoυ, λεiπoυγ ogιoμ€νεg πτυ169 πoυ απoτελoυν πoλrj γ6νιμo 6δαφo9 πgoβληματιαμoti χαι εQευνητιxoti ενδιαφ6ρoντoE xατα τιE τελευταiεg δεxαετiεg,
π.χ. η 6ννoια τηE γQαμματtχoπoiηοηζ
xαι πυθανωE η αυμβoλη τηg τυπολoγ[,αζ. ooo γtα τo χιilQo τηg oιiνταξηζ,
παρα τιg διαβεβαιιboειg τoυ Beekes
για τo αγτiθετo, επtσημαiνoυμε τo
ενδιαφ6ρον των ινδoευqωπαΤατιilν
oτιg θεωqητιx6g xαι αναλυτυxt'E xαταxτηοειE τηζ γενετιxηg χαι μετασχηματιoτιxηg γλωoοολoγ[αg, 6πω9
απoτυπιilνεται αυτ6, μεταξr1 των αλλων, χαι σε ειδιx6 oυν6δgιo για τη
otiνταξη τηg ινδoευρωπαTxηg xαι oτo

Για πoλrlt xα}"t!, oriγ1qονη xαι ι6γxυρη ενημ6qωοη πανω oε ποιxιλ[α θεματων για τo
χωQo τηζ ιστoQιxηg γλωοooλoγlαg xαι πλoriοια βιβλιoγραφi,α ουνιοτoriμε τo oυλλoγιx6 τ6μο υπ6 την επιμ6λεια των Jοseph & Janda 2ω3.

H ιoτoqιxooυyxριτιxri ινδoευρωπαιxri γλωoooλoγiα αημερα στην
σNετLτL}

oυλλoγιx6 τ6μo σε επιμ6λεια

τoυ Ηettnch (2ΦΖ)|a.

oι

αλλαγθE ατo επ(πεδo τoυ λεξιλoγi,oυ παQoυσιdξoυν ιδια(,τερo ενδιαφ6qoν xαθιilg εδιb, loωg αε μεγαλιiτεQo βαθμ6 απ6 τα υπ6λoιπα επiπεδα, oι αλλαγθE μπoqotiν να μαg διilσoυν πληρoφoqiεg για την χoσμoθεωρ(,α των oμιλητιilν των αυγxεxqιμ6-

νων γλωoαιilν αε xαθε πεqioδo τηg
ιοτoριxηg τoυζ διαδQoμηg. M6oα απ6
τιg λ6ξειg τ{αL τLζ οημαoiεg τoυE εiναυ
δυνατη η απoχατααταoη τηζ tστoQιxηg εθνoσημαντtχηs η τηs xoινωνιxηg
ιατoqlαg των λαιilν. H οx6oη αναμεαα
οτη γλιiloσα χαι στην πQαγματιx6τητα

εiγαι τ6oo οriνθετη xαι πoλtiπλoxη,
πoυ θα αδιxοt]oαμε τo 6λo ξητημα
εαν υπooτηQ[ξαμε 6τι μ6oα oε λi,γεg

γQαμμθE εξαντληααμε 6λο τo μ6γεθo9

χαt τo ειiqog τoυ. Mπoρoιiμε 6μωE να
αυνoιpiooυμε τη απoυδαι6τητα αυτηg
τηζ ο16oηg με την απoφθεγματιxη

φQαση τoυ Ludwig Wittgenstein 6τι

<<τα 6ρια τoυ x6αμoυ μoυ εiγαι τα
6qια τηE γλιilασαE μoυ>>. Γλιiloαα xαι
xοινωνiα, γλιbαoα χαι πQαγματιx6τητα βρloxoγται σε μtα διαqxη δυναμιxtι οxtoη αλληλoτgoφoδdτησηs χαι
αμoιβαi,αg μετdγγιoηg ιδειilν, απ6ψεων χαι υλιxori. H α16oη πoυ οριαμ6νoι βλ6πoυν αναμεσα στη γλιitοoα xαι
στoν x6oμο τηζ εμπειρi,αg φτ0νει μ6χQι τoυ oημεloυ να υπαρxει μια οτενη
ox€oη αλληλεξαQτησηE αxομη χαι με
τη ν6ηαη: ο χ6σμo9 γtiρω μαζ ειγαι
αυτ6E πoυ ειγαι γιατι €τoι τoν 61ει
14.

t|,αταστlευdαευ
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η γλιilοαα μαE με τtζ

}ατηγoQtoποιηoειζ χαι τιg ταξινoμησειζ πoυ 6γειxaνει γι'αυτ6ν. Aυτη εiγαι η γνωοτη θ6οη τoυ Wilhelm von
Ηumbοldt χαι η πεq(,φημη dπoψη τoυ
γtα την Weltanschauung (xοoμoθεω-

Qiα), η oπo[,α αναβ[,ωαε xατd τoγ 2Ο6
αιιi:να στηγ εξiαoυ γνωοτη <υπ6Θεαη
των Sapir χαι Whorf> }tαι τo γλωααιxo o1ετιxιoμ6. Tο λεξιλ6γιo τηζ
γλιbοoαg εiγαι o xαλtiτεqog xιilρoζ για
να εξεταoει xαγεiE αυτot} τoυ εiδoυg
τιg ο16οει9, αφoιi oι λ6ξειE θεωqητιxd
αντtστoι1oυν oτα πραγματα η, για να
τo διατυπιbαoυμε λi,γo διαφoqετιxd,
oι λ€ξειg εξωτεqιxεtjoυν χαι συγχεχQιμενoπoιotiν τηγ εσωτεqιxη δoμη
xαι oqγdνωση τηg γλιiloσαζ χαι τηE
οx6ιpηg. Στo xεφdλαιo 7 τoυ βιβλ[oυ o

Beekes xαταπιdνεται αxqιβιilg

με

αυτ6 τo εξαιρετυxa ενδιαφ6ρoγ ξητη-

μα, τιζ αλλαγ69 πoυ oυμ,|3α(νoυν οτιg
αημαoi,εg των λιθξεων χαι τoυζ τQoπoυζ η τιζ αιτiεg γtα τιζ oπoiεg συμβα[νoυν αυτ69 oι αλλαγ69. To πιilg xαι
γιατ(, oυμβαiνoυγ τ6τoιε9 αλλαγθg oε
μια γλιilαoα δεγ εiναι εrixoλo γα απαντηθε(,, χαι o συγγQαφ6αg πολti αωατd
oημειιbνει 6τι μ619ι ατιγμηg .<...xανε(,g

δεν 61ει βqει μια πQαγματιxd ιxανoποιητιxη μ6θoδo πρoo6γγιαηg αυτιilν
των θεμdτωγ> (αελ. 140). Ωατ6oo, ε[_
μαστε αε θ6oη τoυλαxιοτoν γα πεQιγρdιpουμε τ€τoια φαιν6μενα με 6γαγ

αqxετd ιχαγοποιητιxo τρ6πο, χωQιE
βθβαια γα αγτιλαμβανiμαστε 6λεE τι6
φοQ6E τιE γεγεσιoυqγθE αιτιεE πolJ τα

ΣημειΦνoυμε, επLoηg, τo υπ6 εξ6λιξη o7ετιx6 εQευγητιχd πρ6γραμμα μιαE oμαδαE
ινδοευρωπαΤoτΦγ υπ6 την ευθυνη τωγ Garcfa_Ram6n, Hettrich & Ρanagl, ωg μ6ρoE
τηE αειQdg Ιndogermanische Grammatik. Bλ6πε, επιπχboν, τoν τ6μo μελετιilν σt' εlτ,Lμθλεια ταw Crespo & Garcfa-Ramdn 1997.

182

ΓεcbργιoE K. Γιαwd'xηE

πQoχαλoιiγ. H oυξητηαη εiναι αtiντoμη, πυχνη αλλd πoλιi ενημεQωτιxη με
xαλ6E επεξηγησειζ με παqαδε[γματα,
πoυ oQισμ6νεg φoQ6ζ εμπλoυτi,ξoνται
απ6 τουg επιμελητ69 τηg ελληνιxηg
6xδooηE με xατdλληλα παραδε(,γματα
απ6 τη NE. Eμεig απλιitg θα πqooθ6ταμε 6να otiντoμo ο16λιo σε μια τε-

γνιx'fi πoυ χQηoιμoπoιεiται ευq6ωg
οτη δια1qoνιxη λεξιxoλoγiα xαι τη
oημαoιoλογ(,α, με πριbτεg εφαρμoγ69
ατιg ινδoευρωπαΤx6g γλιilασεζ, την τεγνtxfi <λθξειg xαι πρdγματα>>, με τηγ
oπo[α τα γλωoαιxd πqoβληματα
εγτdαoονται μ6oα oε 6να ευqfτερo
γλωαoιx6 xαι εξωγλωααιx6 πεqιβdλλoν xαι η εξ€ταoη γ[νεται τ6oo απ6
απoψη ιοτoqιxη 6oo xαι απ6 γεωγqαφLτlη, δηλαδη μ6oα στo συγχεριμ6νo
ιστoQιχo-γεωγqαφιx6 πεqιβdλλoν
των γλωαoιilν. Πoλλ€E φoQ6s ατo iδιo
πλα[αιo oι λ€ξειg oμαδoπoιoriνται oε
oημααιoλoγιxd χαι ενγoιoλoγιxd
oυγγενεig xατηγoqiεζ' τα oημααιoλoγιxd πεδiα, πqoxειμθνoυ να γ(,νει η
μελ6τη τoυE πιo oλoxληqωμ6να γtα
oμoειδεi,ζ χατηγoρiεg μαλλoν παgα
για μεμoνωμ6νεg λ6ξειg. oι παqαπdνω τεχγιxθg xαι πqooεγγ(,οειg 61oυν
απoδει1θε(, πολt1 απoτελεοματιxθg
oτη δια1ρoνιxη οημαοιoλoγiα τηζ ιγδoευρωπαΤxηg, χαι xαλ6 ε[ναι να
λαμβdνoγταt υπ6ψη σε 6γα €Qγo
6πω9 τo παq6ν, τo oπo[o φιλoδoξεi,
(xαι τo επιτυγ1dνεt σε πoλrj μεγdλo
βαθμo) γα απoτελ6αει ταυτ61gονα
6Qγo αναφoqdζ για τoν ooβαg6 εqευγητη αλλd χαι εισαγωγιx6 εγ1ειq(,διo
στην Ινδoευqω παt xt1 Γλωoδoλoγ i,α.
7 . To θQγo τηE ιστoQιχoσυγχQ Lτl|'lηζ
γλωoooλογlαg επιτελεi,ται με τιg δrio

πλαοιx6g μεθ6δoυg, τηγ εαωτεqιxη

απoxατdσταση χαι τη συγχQιτιχη μ6θoδo. Η εοωτεqιxη αttoxατdoταoη εiγαι η xατεξo1ην μ6θoδοζ τηE ιστoQιxηE γλωoαολoγ[αg, ενιb με τη σηχQιτυxη μθθoδo αυμqiνονται oι γλιilοoεg
πqοxειμιθνoυ γα απoδειxθεi η γενετιxη

τoυE ογtoη χ,αι γα απoχαταοταθεi η
πqωτoγλιilααα η oπoiα απoτελεl τoν
Θεωqητιx6 πqωτo-τιiπο απ6 τoν
oπoio πqoηλθαν oι μαQτυQημ6νεg
γλιilooεg. H ιoτoqιχoσυγχQιτιx( γλωoooλoγiα χQησιμoπoιεi αυτ69 τιg δrio
μεθ6δουg oυνδυαοτιxα, χωQιE γα δ(,νει πQoτεqαι6τητα οτη μi,α η την dλλη,
αν χαι μεθoδoλoγιxd η εοωτεqιxη
απoxατdσταση πqoηγε(,ται τηζ ori'Eτσι, η 6λη διαδιxαoi,α δεγ
γχQισηE.
ε(,ναι τi,πoτε dλλo απ6 τη αυγxριτιxη
oυνεξ6ταση των ιoτoqιxιilν γQαμματιxιbγ των γλωoαων πoυ παQ6xoυν τo
oυγxριτιx6 υλιx6, 6να εγ1εiρημα
πQαγματιxd otjνθετo χαt δtiαxoλo, xαθιbg απαιτεi,ται βαθια γνωoη των συμqιν6μενων γλωoαιilγ xαι τηζ ιστoQιτlηζ τoυE εξ6λιξη9. Ι{ οωqευμ6νη
εμπειqiα δrio αιιilνων συστηματιxηg
χαι εγτατιxt1E 6qευναg πdνω στιg ινδoευqωπαlJx€g στηγ αaχη γλωαoεg xαι
αqγ6τεqα χαt σε πoλλ69 γλιbαoεg αλλωγ oιxογενειιilν μαζ επιτQ6πει να μιλoriμε με αqxετd υψηλ6 βαθμ6 βε|3αι6-

τηταζ για τo απoτ6λεαμα τηζ αriγxqιoηg, δηλαδη για την απoχατdαταoη.
Πg6πει να υπoγQαμμ[oουμε 6τι η απoxατdoταoη δεν εiγαι oliτε dναq1η
oι1τε αυθαigετη, αλλd, δι6πεται απ6
συγχεχQιμ6νoυg xαν6νεg xαι αq1€g

xαι εi,ναι xαθ' 6λη την πoqεi,α τηE μια
διαδιxαoiα αυτoελεγx6μενη xαι επιβεβαιotlμενη χαι 6xει τo ατoι1ε[o τηζ αυτoαxtiρωoηE. E[ναι, με dλλα λ6για,
μια επιστημoνιxη μθθoδοg 6πω9 6λεg

H ιoτoqιxooηxριτιxη ινδoευρωπαιxη yλωoαoλoyfu αημερα στην

oι αλλεg επtστημoνιx6g μ6θoδoι οτιg
υπ6λoιπεζ επtστημεg. Σαφιilζ ot απ6λυτεE βεβαι6τητεζ πoυ υπαq1oυγ στιE
θετιxθg επιστημεg ε(,ναι μdλλoν αδt]γατεζ ατo 1ιbqο των ανθρωπιoτιπιilν

ιδιαiτερα τωγ ιoτoριxιilν

τ{αL

'LαL
επιστημoνιxιirν xλdπροΤατoqιxιilγ
δωγ. Γι' αυτ6 μυλoιiμε για τo oτoι1εio
τηq ευλoγoφdνειαg πoυ διαxρi,νει τα
πορ[αματα τηζ ιoτoqιxηg απoxατdστασηE: τα πoqi,οματα πq6πει να φα[,γoνται χαι γα εlναι ευλoγoφανη xαι
να μηγ αντιβα[,νoυν πQoE τα εμπειQιxα δεδoμθγα απ6 τιζ παQατηqηoειg
μαζ για τo τι oυffiαlνει στιE γλιitoαεg
τoυ x6oμoυ. To οτoι1εio τηg ευλoγoφανειαg αυμπληqιilνεται η xαλt1τεqα
χαQαχτηQiξεται απ6 την τυπoλoγιxη
oυμφων(,α, τη φυoιx6τητα χαι την
αυμφωνiα με τα ιστoQιxd δεδoμ6να.
Κατd xαν6να, 6πoυ υπdq1ει otiγxρoυoη ανdμεσα στην απoxατdσταση χαι
τηγ ιστoQιxη πqαγματιxoτητα, η δεtiτεQη επιxqατε[,. Mεγαλo μ6ρoE τηg
tστoQtχoσυγχQtτιxηE διαδιxαoi,αg εi,γαι υπoθετιxo χαt τo τελιx6 oυμπ6qασμα εiναι μια αναχαταoxευη τωγ
πqαγμdτων 61ι 6πωg ηταν στην πQαγματιx6τητα αλλα 6πω9 θα πq6πει να
ηταν otiμφιυνα με τιζ υπoθθαειE, τιE
αQχ6ζ χαι τtζ εxτιμηοειζ τηE ιστoQιχoσυγ?rQι,τι}tηg μεθ6δου. To απoχατεστημ6νο γλωooιx6 αιiοτημα δεγ εi,ναι
πQαγματιx6 αλλd 6να gεαλιoτυxo o(lστημα πoυ συμφωνεi, με 6,τι γνωg(,ξoυμε απ6 τιg μαQτυQημ6νεg γλιbαoεg.
Eτσι, λoιπ6ν, εdγ τηQηθοιyν oυμεxqiμ6νοι xαν6νεg xαι αg16g, η διαδιxαoiα
τηE απoχατααταoηζ απoχτd εγxυq6τητα, πευατιxoτητα χαι αξιoπιοτ(,α.
o Beekes oυξητεi 6λα τα oυναφη
με τηγ ιoτοgιxη χαι τη συγχQιτtχη μ6-
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θoδo ξητηματα oτα xεφαλαια 9-10, αε

μtα ισoQQoπημ6νη χαι φιλoλoγιxα
τεχμηQιωμ6νη παqoυα[αση. Πριilτα
γiνεται μια συγoπτιxt1 oυξητηoη τηζ
μεθ6δου τηζ εσωτεqιxηg απoxατdσταoηζ (xεφ. 9) xαι οτη oυν6χεtα πto
αναλυτιxd αυξητεiται η oυγxρυτιxη
μθθoδog (xεφ. 10), 6πoυ ουγxqiνoνται, εν ε(,δει παραδειγμd,των, τo AE
ν6φεo9 χαι τo Π.αλαβ. nebese, η μετoxrt τηE μ6oηζ φωγηζ, οι τQειζ οειqθE
τωγ ινδoευqωπαΤxΦν oqoφιxιilν (*k',
*k, *k*, *8', *8, xg*, }tαι *8'h, *8h,
*g'h), χαι η xλiαη των ιγδoευqωπαΤxιilν θεμdτων σε n. H αυξητηση τηE
συγχQιτιχηE μεθ6δoυ ε[,ναι, πιoτειioυμε, υπoδειγματιxη xαι π6gα απo xdθε
Ψ6γο, γεγoν69 πoυ χαταδειxγυει 6τι
αυτ69 εiναι o xατεξo1ην 1ιilqog δqασηζ τoυ μεγαλoυ oλλανδoιi γλωαooλ6γoυ. Eδω oλoxληqιilνεται τo Πqιbτo
M6qog με τι6 γενιx6g αQχ€ζ τηζ ιστoQιχ,oσυγχqιτιxηg γλωοοoλoγiαg.
Παραδooιαxa η ινδοευqωπα'ιxη
γλωoooλoγiα ααxoληθηχε με τη φωνoλoγlα χαι τη μoqφoλoγ[,α των ιγδoευρωπαΤxιilν γλωooιilγ χαι με βααη
oτoι1εi,α απ6 αυτotig τoυg διio xλdδoυg 6γινε η αrτoχατdαταoη τηζ πQωτογλιilοoαg. Αqγ6τεqα πqooτ6θηxε
ατη αιiγxQιση χαι τo συνταχτιxo επLπεδo, τo oπoio ωoτ6αo αx6μη xαυ oημεQα παqαμ6νει στo πεqιθιbριo τηE
συγχQι,τιχηg διαδιxαοiαE. Αυτ6 εi,γαι
φυοιx6, αφoι} η μεθoδoλoγlα πoυ
χQησιμoποιεi,ται, δηλαδη η ιστoQιχoσυγχQιτιπη μ6θoδοE, βαα(,ξεται τlατ'
αQχην στιζ μιχQ6τεqεg δυνατ69 μoνdδεg, τoυE φθ6γγoυ9, xαι tioτεqα πεgνd
σε πιo oιiνθετεg xατηγoqlεg 6πω9 εi,ναι τα μoQφηματα χαι oι λ6ξει9. Mε
αυτ6 τον τρ6πo ε[ναι αε θθoη η μ6θo_
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δog να πqoβεi σε αχQιβεtExαι χανoγtx6g αντιoτoι1[εg ανdμεoα στιE συγxqιν6μενε5 γλιilοoεg, xd,τι πoυ μειΦνεται 6oo η oriγxqιoη γiνεται oε ανιbτεQα επiπεδα γλωοoιxηg oqγανωαηE
6πω9 εiναι αυτ6 τηg ουνταξηg. Η παqαδooιαxη πρoο€γγιση σε oυντατιτιxα
ξητηματα, Ιι.x.τoυ Delbriick, 6αo xι
αν 61ει αυθεγτιx6 xαι μoναδιx6 χαQαxτηqα xαι πληρ6τητα, 6xει εξαντληoει
τα 6ρια τηg otγxQισηE xαι ελd1ιoτα
πqdγματα μπoQotiγ να πqooτεθotiν.
oπωg αημειιiloαμε χαι νωqiτεqα, η
πq6oδog πoυ συντελ6oθηxε στη συγxgιτιxη oιiνταξη txτoτε εiναι oτo
πλαloιo διεgεtiνησηE τηζ παραδoαιαxηE πoιητυxtγg γλΦαoαE 6πoυ εγτoπLζoνται παραδooιαxα λεξιx0 χαι σημαoιoλoγ υxα tι ενγoιoλoγιxd oυντdγματα χαι σχετιxd πq6αφατα απ6 την
oπτιxη τηE τυπoλoγlαg (π.x. Lehmann
1974, 20a, Friedrich 1975)". ΠoQ'
6λα αυτd, η 6μφααη εξαxoλoυθε(, γα
π6φτει στη φωγoλoγiα χαι τη μoQφoλoγiα, χαι o εντoπισμ6g xoινd xληQo-

νoμημ€νων

ατoι1ε(,ων σε αυτoΦg τoυE
ε(,γαι
αqxετ6E για γα απoδεi1Φqoυg

ξει τη γενετιxη oχ6αη ανdμεαα oτιg
oυγxρ ιν6 μεγεζ γλιilαoε g.

8. M€αα oτo πλα(,σιo πoυ πεqιγgdΨαμε συνoπτtχd παραπdνω xινε(,ται
το Δεtlτερο M6qoE τoυ βιβλi,oυ τoυ
Beekes, τo oπoio εiγαι τo xαθαυτ6
τμημα τηs συγχgιτιxηg ινδoευqωπαΤxηE γλωoαoλoγlαg. Στo τμημα αυτ6
τ[,θενται σε εφαQμoγη oι θεωqητιx6g
αQχεζ πoυ παQoυαι,ααθηxαν στo Πριi'τo M6qos, στη συστηματιx,t'1xαυ αναλυτιxη ουξητηοη τηζ γQαμματιxηg δoμηg τηg ινδoευqωπαix't1g. H ανdλυoη
15.

εδιil 1ωρ(,ζεται οε διio εν6τητεg, αε

εxεiνη τηE φωνoλoγiαg στo μαχQoσχεxεφdλαιo 11 (αελ. 195-238) χαι σ'
αυτη τηζ μoQφoλoγiαg, πoυ επιμερ(,ξελθg

ταt σε επτa xεφdλαια με εισαγωγιxα
oxoλια για τη δoμη των μoQφηματων
χαι τo φαιν6μενo τηζ μεταπτωoηg
(xεφ. 12), τo ουσιαστtx6 (xεφ. 13), τo
επi,θετo (xεφ. 14), την αντωνυμ(,α
(xεφ. 15), τα αqιΘμητιxd (xεφ. 16), τυg
dxλιτεg λ6ξειg (xεφ. 17), xαυ τo qημα
(xεφ. 18). Στη oελ. 195 παρουαιd,ξεται
τo φωνoλoγιx6 otioτημα τηE ΙΙΙE,
απoτελoιiμεγo απo 23 otiμφωνα, δtio
ημ(,φωνα, τ6αoεqα βραx6α xαι δtio μαxqd φωνηεντα, xαθιilg xαι τ6ααεqιg διφΘ6γγoυ9. Στη αυν61εια τoυ xεφαλα[,oυ γiνεται αγαλυτιxη αυξητηαη 6λων
τωγ σχετιxιilν πqoβλημd,των, ενιb τα
φωνηματα δiδoγται σε π(,ναxεg με τιE
αγτιστoιxiεg oτιg διdφoqεg γλιilooεg
με πoλri xαλη τεxμηq(,ωση με xαταλληλα παραδε[γματα.

oqιoμ6να oημεiα τα oπoiα εiναι
χαQαχτηqιoτιxα ατo μ6gog αυτ6 τoυ
βιβλioυ χαι πoυ παqεxxλi,γoυν σε μιxq6τεqo η μεγαλtiτεQo βαΘμ6 απ6 τιg
γενιx6τεQεE παQαδox6g οημεqα σχo-

λιdξoνται εν συντoμ(,α οτη αυν6χεια.
Κατd πριirτον, ο Beekes υιoθετεi
6να otioτημα φωνη6ντων για την tγδoευqωπαixΔαπ6 το oπoio απουoιdξει τo φωνηεν lal. 'Ετoι τo οιioτημα
των φωνη6ντων πoυ πqoτεlνεται
απoτελεiται απ6 τα φωνηεντα /i, u, e,
ο, δ, δ /. Eiναι αληθεια 6τι το φωνηεν
lal οε πoλλ6g περιπτιboειg θ1ει δευτεgoγενη πqo6λευoη απ6 διαφοgεg
μoQφoφωνoλoγιx6g διεqγαo[,εg η oε
dλλεg πεgιπτιilσειζ μπoqεi, να παQα-

Για βιβλιoγραφιxη ενημ6ρωoη οτo ξητημα αυτ6 βλ6πε Meier-Brtigger20Ο3:239-4o.

H ιατoqιxoαυγxριτιxη ινδoευριοπαιnη yλωααoλoγ(,α oημερα στην

1θε[ απo τo δευτεqo λαqυγγιx6 (h2).
o Beekes λ6ει 6τι τo *a απαντd ατιg
εξηg πεqιπτιilοειg (oελ. 211'-|2): (1) oε

δαγεια (π.x. ε}"χ. xαπ8o5 'αγQι61oιQoζ', }νατ. faba'τ{oυ}lt', Ιacus 'λ[μνη'
xλπ.), (2) oε εχφQαστtx6g λ6ξειζ (π.χ.
σαγσχQ. kakhati'γελιb', εχχ. βαρβαρo5, γoτθ. atta'πατ6ρα9'), σt xdπoια
επιφωνηματα @.x. fil., βαβα('! x}ιπ.),

(3) oτην αQχη τηs λ6ξηg,6πoυ μπορε(,

να εξηγηθεi με βdαη το λαqυγγιx6,
δη}".

*h

2e-ft zo- (π.x. }"ατ. ago'oδηγιil'

xαL gero 'φθQω', απ6 τιg qi,ξεg *hzeg'-

xαι h2g'-es- αντ(,στoιχα, xλπ.), (4) οε
oqιομ6νεg qηματιx6g xαταληξειg,
6πω9 στo α' εγ. πQχ. τηζ σαγσχQιτυxt1E xαυ τηE ελληνιxt1g @.x. σαγσχQ.
ja-gam-a < *8'e-gwom-h2e), xαι ατo
α', β' xαι γ' εγ. τηζ μ6σηE φωγηζ @.x.
εΧ}''. -μαι, -σαL, -ται). 'oλα αυτd 6xoυν
xdπoια δ6oη αληθειαg' αν χαυ xdπoιεζ πεQιπτιilαειg μπoqοriν να 61oυν
xαι αλλεζ εQμηγε[εg. Eν πdαη πεQιπτιilσει, dλλοι εqευνητ6g δθ1oνται
την riπαqξη ατην ινδoευρωπαΤxη τoυ
φωνηεντoS *&, xαι αυτ6 oτηg(,ξεται

χαt με τυπολoγιxd xqιτηgια. Αλλωατε, ofμφωγα με τtζ μετqηαειζ τoυ
Maddieson (1984), το φωνηεν lal στατιoτιxα εiγαι πoλri πto συχν6 ατιg

γλιilοoεg του x6oμoυ απ6 6,τι ε[,ναι
τα lel xαι lol, γεγoν69 πoυ xdγει αx6μη πto απi,θανη τη θ6οη τoυ Beekes
*a απo την ινδoευγια απoυolα τoυ
ρωπαΤxη.
o Beekes ε[γαι απ6 τoυE πιo θνθεqμoυζ υπoστηQtxτtg τηg θεωq(,αE των
λαρυγγιxιilν φθ6γγωγ (πρβλ. τo σημα16.
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ντιx6 τoυ θqγo τoυ 1969 xαι πoλλα
dλλα). YιoΘετεi τQειE τ6τoιoυE φθoγγoυζ (hμ hz, h'lιε φωνητιxη αξiα [?,

f , f 'n] αγτioτoι1α), xαι αφιεqιilνει
πoλri χιbQο στo να εξηγηoει τη λειτουqγiα τoυE στην ινδoευqωπα'lixt1,
παq61oνταg παμπoλλα παqαδεiγματα
απ6 τιg διαφoqεg γλιilααεg (αελ. 19798 xαι 216-223, εxτog απ6 τη αtiντομη
oυξητηοη oτιg oελ. 164-66 xατd την
παqoυolαση τηζ μεθ6δoυ τηζ εσωτεQιχηζ απoxαταoταoηg)t6. Πρ6πει να
τoν(,οουμε εδιil 6τι η <θεωq(,α τωγ λαρυγγιxιbν>> δεν ε1ναι 6να απ.λ6 χατααxεtiαoμα των γλωoαoλ6γων πoυ πεgιoqlξεταt στo oτεν6 χωQo τηζ φωνoλoγiαg τηg ινδoευqωπαTxηg, αλλd εi,γαι 6να μoQφoφωνoλoγιxo ξητημα
χαι συγχqoτεi μια θεωqi,α με σημαγτιx6τατεg επιπτιilαειg στην ερμηνεi,α
xαι πoλλιilν μoqφoλoγιxιilν χαQαχτηριoτιxιilν τηζ γλιiloοαg, xaτι πoυ
αξιoποιε(,ται με τoγ xαλιiτεQo δυγατo
τρ6πο απ6 τoν Beekes oτη oυξητηση
τηζ μoQφoλογiαg oτα επ6μενα xεφdλαια τoυ βιβλ[oυ.
'Eγα dλλo oγετιxo πq6βλημα πoυ
απαo16ληoε αqxετd, τoυζ ειδιxot1g xαι
εξαxoλoυθεi γα απoτελεi, αx6μη αντιxεlμενo oυξητηoηg ε(,ναι τα oqoφιxα
otiμφωνα τηζ ινδoευqωπαΤxηg, τ{αL
πιo συγχεxqιμ6να εαν υπd,ρχoυγ τQειζ
διαφoρετιxθg oειq6E, δηλαδη η oυQανt-

χη (*k', 8', 8'h), η υπεQωιxη (*k, *g,
*'gh) xαι
η xειλoijπεgιυιπη (*k*, *8*,
*g'h), η 6χουμε να xdγoυμε με αλλoφωνιx6g πoιxιλlεg μιαζ σειQaζ" . Κατ'

αQχdζ, η υπ6θεοη τηζ tiπαρξηg τριιbν

Tο xλαοιx6 βιβλ[o τoυ Meillet (l9ω) υoτεqεi ωζ πQoζ τo oημε[o αυτ6 oε otiγxqιοη
με τo βιβλ[o τoυ Beekes, xαθιilg δεν λαμβανευ υπ6ψη τoυg λαρυγγιxoιiE φθdγγoυg.
Για μια παλη ειοαγωγη oτo θθμα αυτ6, βλ6πε Lindeman 1997 '
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σειQωγ δεν oτηqi,ξεται αε δεδoμ6να
απ6 τo αriγoλo τωγ ιγδoευρωπαιxιilν
γλωαoιilγ αλλd σε ετεQoγενθg xαι αJτoσπασματιx6 υλιx6 απ6 oqιoμ6νεg μ6-

νoν γλιilοαεg. Π.1. η oειqd τωγ υπεQωt-

xιilν xλειοτιilγ στιE γλιiloοεg

satem
(οανoxqιτιx,t'1, αβεοτιxη, αλαβιxη, λι-

θoυανιxη χαι αQμενιxη) oυμπiπτει με
τη αειgd, των 1ειλoUπεqωιxιbν, εγιil
oτιg γλιilσσεζ centum (ελληνιxη, λατιν ιxt1' xεku ιxt1, γεQμαν ιχ,t'1, γεπτ

υτ

ιxt1 xαυ

τoxαqιxη) αυμπiπτει με τη oειqd των
αντi,oτoι1ων oυQαγtxιbν. Mε τoν τρ6πo αυτ6, φα[,νεται να λειτoυgγοιiμε με
δrio αειq6E για xdθε oμdδα γλωoοιilν,
με πλ6oν ευμετdβoλη oε xαθε πεg(,πτω-

ση την υπερωιxη αειqd. o Beekes xλ[,γει πQoE τo ουμπ6Qασμα 6τι η υπεQωιxη οειqd απoτελε(, νε6τε9η εξ6λιξη, αν
xαι δεν απoxλεlεται να εtναι ηδη πρoδιαλεxτιxη (δηλ. τηg xoινηg ινδoευqωπαΤxηg), ενιil oι dλλεg διio οειq6ζ (oυ-

ρανιxη xαι 1ειλοUπεqωιxη) μdλλον
πq6πει να αποδoθoιiν με μεγαλιiτεQη
βεβαι6τητα στηγ πqωτoγλιiloοα.

9. T,γα παλι6 πg6βλημα στo φωνη_
μιx6 or1οτημα τηg ΠΙE ε(,γαι η χαμηλη

oυ1ν6τητα τoυ φωνηματoE β/18. Tα
λιγoατd παqαδε(,γματα, στα oπο[α
φα(,νεται να oτηρiξεται η παqoυolα

αυτoti τoυ φθ6γγoυ, ε[ναι αμφιοβητoυμεγα xαι δεγ απoτελodν ε16γγυα γtα
απ6δooη τoυ στην πqωτoγλιiloοα. Mo-

λoν6τι ε(,1αν εxφqαoθεi απ6 παλι6τεqα αμφιβoλi,εg oγετιxa με την φυαιx6τητα χαι τηγ τυπoλoγιxη νoμιμoπρ[η-

ση των αJτoχαταoταoεων για την πQωτoγλιilοοα (π.χ. Trubetzkoy, Jakobson
τl.α.), μ6λιg στιζ αQχ6ζ τηζ δεπαετi,αE
τoυ 1970 εμφανloΘηxαν οι πριilτεζ συστηματιχ6g αμφιoβητηαειg για τo παqαδoαιαx6 αtiατημα απoχατdoταοηg
τηE πQωτoΤνδoευqωπαΤxηg,

6σoν αφo-

qd τo ot}ατημα των xλειoτιilγ αυμφιil-

oι ερευνητ€g Thomas
Gamkrelidze xαυ Vyacheslav Ιvanov
(1973) χαι o Ρaul J. Ηopper (1973)'
6φθαοαν oτα [δια oυμπεqdσματα χαt
τιg (,διεg πgoταoειE oγετιxa με τo συμφωνιoμ6 τηg ΠΙE. Αυτη εiναι η γγωoτη <<θεωqiα των γλωττιδιxιitν φθ6γγων>>. Σιiμφωνα με τη θεωρ(,α αυτη, τo
παqαδoοιαx6 (νεογQαμματιx6) oriοτημα xλειoτι.ilν oυμφιilνωγ τηg ΠΙE πQ6πει να αναθεωqηθε[,, με την αντιxατασταση τηg οειρdζ των xλειoτιbν η1ηριilν απ6 τη αειgd, των γλωττιδιxιilγ
oυμφιbνων. 'Eτοι, τo oιiοτημα τιilqα
παqoυoιdξει τηγ εξηg μορφη:
γωγ. 'Eτoυ,

Παραδooιαxη αποxατd,oταoη

(η

(b) bh
ddht
gghkΞ+

p

Γλωττιδιxη πq6ταoη
(ΙΙ)

- 6(h)
t, 6(h)
k' g(h)

p(h)

tΦ)
1Φ)

17.k| πεq(,πτωoη riπαρξηζ χαι μιαg τ6ταQτηζ σειQαg δαο6ωγ (*ph, *1h, *1h1 ουξητε(,ται
oτo 1|.4.7 xαι oωοτα o Beekes xαταληγει οτo oυμπ6Qασμα 6τι τα δεδoμ6να δεγ δι-

xαιoλoγoriγ τηγ απoxαταοταοη αυτιilγ τωγ ουμφιilνων στo φωνημιx6 otiοτημα τηg
πρωτογλιilσσαζ.

18.

To τμημα αυτ6 για τα γλωττιδιxα αναπαραγεται απ6 τoγ Γιανναxη (2005: 7l-74).

H ιατoQιxooιlyxριτιxη ινδoευρωπαixιi γλωαooλoylα αημεqα στηy

Η θεωρ[α αυτη βαo[ξεται σε τυπoλoγιxα χQιτηQια, οtiμφωνα με τα
oπoια τα φωγoλoγιxd συστηματα τα
oπoια πεQιλαμβdνουν στo φωγημιχ6

τoυζ χαταλoγo τη αειqd των γλωττιδιxιilγ φθ6γγων, 6πωg oτo (ΙΙ) παQαπdνω, (π.x. πoλλθg αμερινδιdνυxεE
γλιilooεg, oqιoμ6νε9 γλιbααεE τηζ
ΑφqιxηE, xαθιbg χαι αQχετ6g γλιilοαεg
τηE πεQιoχηζ τoυ Kαυxdοoυ), xατα
παν6να 61oυν xενη τη θ6oη τoυ φων(ματoζ lp'l. ΝτLθετα, oι γλιilooεζ πoυ
παqουoιαξoυν τo otioτημα (Ι) (6πωζ
παραδοαιαxa φαiνεται να εiγαι ot ιγδoευρωπαΤx6g, αλλα xαι πoλλθg αλλεg γλιilασεζ), δεν παqoυαιdξoυν xαμ(,α ανιooqqoπiα ωE πQoζ την εχπQooιilπηοη τηg θ6oηg τoυ φωνηματoζ β/.
'ΕτσL, εαν δε1θoιiμε τo παqαδoαιαx6
αriοτημα απoxατd,στασηζ τoυ αυoτηματoζ των xλειoτιilγ αυμφιitνων τηζ
ΠΙE, τo φιilνημα hlθα 6πqεπε να θ1ει
υψηλη oυ1ν6τητα, πqαγμα 6μω9 πoυ
δεν oυμβα(,νει. Mε τη θεωq(,α των
γλωττιδιxι.δν, δηλαδη τηγ πq6ταoη
(ΙΙ) παQαπd,νω, αυτ6 παriει να απoτελεi, πρoβλημα, αφori oιiτωg η αλλωs
τo xεν6 αυτ6 αποτελεi, δομιx6 χαQαχτηQtστtχ6 αυτιilν των γλωooιilγ. ooo
για τo ατoι1εio τηE δαotiτηταE, τofτo
xqlνεται ωg πλεοναξoν oτoι1ε[o τoυ
oυοτηματog, xαθιilg xαθoρlξεται απ6
τo φωνoλoγιx6 πεqιβdλλoν. Αυτ6 oημαi,νει oτι η αειρd των δαο6ων συμφιbνων απoτελεi αλλoφωνιxη εxδoχη
τωγ αγτ(,στoιχων ιpιλΦν (γυ' αυτ6 xαι
'
η παQ6γθεση στo ουμβoλιαμ6 τoυg).

Ελλαδα l87

Η απoδoxh τηE θεωρ(,αg των γλωττιδιxιbν γtα την ινδoευρωπαΤxη 61ει
μια oειgα απ6 επιπτιilοειg για τη δoμη

χαι την ιoτogιxη εξ6λιξη των επιμθQoυζ γλωοοιilν. Διαδιxαοi,εg 6πωg oι

xαν6νεE τoυ Grassmann (δηλ. η αγoμoιωτιxη απoδαoυνση στην ελληνιxη
χαι την ινδoΤqανιxη) 'ιlαυ τoυ
Baπholomae (για την ινδοΤρανιxη)
δεν xqειdξεται να εξηγoιjνται ωζ φωνoλoγιx6g αλλαγ6g στιE εγ λ6γω
γλιilαoεg, αλλd ε(,ναι χαQαχτηQιοτιxα
ηδη τηg πρωτoγλιilooαg. M[α αλλη
επ(,πτωoη εiγαι 6τι γλcboοεg oπωg η
γεQμαγιχη (xαι εν μ6qει η αqμενιxη),
oι oπoiεE αtiμφωνα με την παqαδooιαxη γεoγQαμματιxη αντiληιpη υπo-

χεινται σε μια oειqα φωνoλoγιxιilγ

αλλαγιΙw (xαν6ναg τoυ Grimm xλπ.),
φα[,νεται τελιxd 6τι βqi,αxoγται πληαι6ατερα στηγ xατd,oταoη τηE πQωτoγλιilοoαg. Αγτ[,θετα, γλιilαoεs oι οπoiεg θεωqοtiγταγ 6τι βρlοxoγται πιo χoγτα στo ινδoειlgωπαTx6 προτυπo,
6πω9 η ελληνιxη, η ινδοΤqανιx( χαι η
λατινυxη, πρ6πει τιilqα να αντιμετωπιoθoriγ, ωζ πQoζ τo αtioτημα των
oυμφιilνων, 61ι ωg αg1αTx6g αλλd ωg
απoτθλεαμα νε6τεqων εξελiξεων. T6-

λoζ, η xαινoιiqγια θεωρiα 6xει επιπτιiloειg χαι για την αντi,ληψη μαs
oγετιxα με τη δoμη τηg qi,ξαg τηζ ινδoευqωπ αtxiE. Πoλλo (, πεQ ιoQ ισ τ ιxot
παqαγoντεζ, πoυ υπαγoρεtioνται απ6
τo παραδooιαx6 σχημα, αναιρor}νται
χαι η 6λη δoμη απλουοτεtiεται xατa
πολti19.

19.'oλα τα παQαπανω, σε oυνδυααμ6 xαυ με αλλεE πτιryθq τoυ πqοβλtiματoE τηg ινδoευρωπαTxηE, δημιoυψoriν Ενα π\αLοιo αγατQoπηE τηζ γενιx6τεqηg αντiληιlηg πoυ
tψoυψε yLα τηδoμη τηζ πQωτoγλιirααg, για τιg ayil'oευE τηζ με dλλεg γλωοoιx6E oιxoγιθνειεE, ιδιαi,τεQα τιg γλιiπαεg τoυ Καιπdαου }iαι τιζ oημπιxfE γλΦαclεg, xαι αοι6-
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απdντηση τηζ επtστημoνιχηζ

χoιγ6τηταs στηγ <πQ6ταση των γλωτ-

πoιx[λλει, απ6 πληρη απoδoxη μ6χQι πληρη απ6qqιψη, με 6λε9
τιg ενδιdμεσεE διαβαθμi,σειE. Tα μειoνεxτηματα τηζ θεωq(,αg εντoπiξoγταt
oτα εξηg αημεiα (πqβλ. Szemerdnyi
1996: 152): (α) o γεωγQαφιπ6g πεgιoqιαμ6g των γλωττιδιxιbν φθ6γγων oε
γλιilοαεg τηg AμεqLxηζ, τoυ Καυxασoυ χαι τηg Aφριxηg. Mεταξιi των ινδoευqωπαΤxιilν γλωαoιilν, oι γλωττιδιxoi φθ6γγoι μαQτυQotlγται μ6νo
στην αγατoλιxη διdλεxτo τηζ αQμεγιxt1gxαι στην oααετιxη (ιρανιxη διdλεχτo τηζ περιο1ηg τoυ Καυπdooυ), δηλαδη oε γλωοoεE πoυ βqioxoνται σε
γειτν[,αoη με εxεi,νεζ τoυ Καυxd,αoυ,
γεγoν6E πoυ δεν απoxλεiει δευτεqoγενη επ(,δραση. (β) Oι γλωττιδιxol εiναυ
dη1oι φθ6γγoι. To γεγoν6g 6τι oτιg
ινδoευρω πα'ix€g γλιilooεg ηχηQoπo ιοιiγται, απαιτεi μια εξηγηoη, πgdγμα
61ι εrixoλo. To εgιilτημα εiναι γιατ(,
xαι πoτε €γιναν ηχηQoι, δηλαδη xατa
τη διαqxεtα τηE xoινηg πqωτoγλιilασαζ η αργ6τεqα xαι ανεξdgτητα oτιg
διdφoqεg γλωοoεg; (γ) 'oαo χι αν η
τιδιxιbγ>>

επιλιiει με πιo
τq6πo
xαπoια
φυoιx6
ξητηματα οε
oριoμθνεg γλιbοoεg, δημιoυqγεi πoλri
περιoα6τεQα, γtα τηγ εξηγηoη των
oπoiων απαιτε(,ται μια οειqd πoλtiπλoxων διαδιxαoιιbν. Αυτ6 πoυ φα(,<<γλωττιδιxη πq6ταση>

νεται να xεqδiξoυμε σε φυσtχ6τητα
χαι τυπoλoγιπη αgμoνlα απoβα(νει αε
βdqoE τηE oι,χoγoμlαg τoυ φωγoλoγιxoιi ουoτηματog τηg γλιilοoαg. o χa6_

νoE

χαι περιoο6τερη 6qευνα θα

δε(,-

ξoυν xατα π6αo βριοx6μαστε μπQoοτd οε 6να xαινofqγιo επιστημoγιx6
<παρdδειγμα>> στην ινδoευρωπα'ι,xη

γλωαooλoγ[α20.
O Beekes φα(,νεται να διαxειται ευγoΤxd πQoζ τη θεωρi,α των γλωττιδιxrbν, τα oπoi,α αναoυνθ6τει για την

πgωτoγλιiloαα (*Ρ', *t', *k'', *k',
*kw'), χαt στo υπoxεφdλαιo 11.4.8
επιχειQηματoλoγεi για τo πιilg oqιoμ6να φαιν6μενα τηs ινδoευqωπαΤxηg μποgoιiγ γα εξηγηθoι}ν xαλriτεqα
εd,γ υπoθθαουμε την παQoυοiα τoυζ
@.x.o N6μog τoυ Lachmann γυα τη
λατινιxη χαt oQισμθνα πqoβληματα
τoνιoμοιi τηg βαλτιxt1g xαι τηE oλαβιxηΦ. Eiναι χαQα}tτηqιoτιxη η τελευταiα παqdγgαφoE τoυ υπoχεφαλα[,oυ
στηγ oπo1α oυνoιpi,ξει την απoι|.lη τoυ
για τη θεωρi,α, xαθιilg λ6ει: <<Συνεπιilg

η θεωgiα αυτη μπoqε[, γα απoδει1θεi
με συγχεxqιμ6να oτοι1ε[α χ,αι αγτιμετωπiξει με επιτυχiα τιg ενοταoειE τηζ
τυπoλoγiαg εναντioγ τηg παλαι6τεQηζ απoxατdoτασηE τωγ ΠΙE xλειστιilγ>>. ΠαQ' 6λα αυτα, στη αυνθ1εια
τoυ 6qγoυ δεγ απoλoυθεi τη θεωgiα,
xι tται δημιoυqγε(,ται τo εtiλoγo εqιbτημα πQoE τι η }ιατ' αQχην Θετιxη οτα-

μη για τoγ εγτoπιομ6 τηg αρ1υxηE xoιτlδαg χαυ τιζ μετ6πειτα εξελ[ξειg τιιlγ ινδoευρωπαΤxιilν γλωooΦν.
20.To xαινoriqγιo μoντ6λo απoxαταατασηζ τηg ΠΙE, xαθιilg xαι 6λεg oι υπ6λoιπεζ πτυa(,g τoυ πρoβλtiματoζ παQoυoιαξoνταt χαι ουξητοriνται αγαλυτιxα oτo θqγo των
Gamkrelidze & Ιvanov (1995). Mεταξιi των πoλλιiw oυξητησεωγ μνημoνεrioυμε τυζ
παραxατω: Vennemann (εxδ.) 1989, Salmons t993, Szemerdnyi 1985, Lehmann |993,

Meid

1989 x.α.
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ση τoυ. oπωg σημεtωσαμε παQαπd1| επιστημoνιχη χoιν6τητα μdλλoν
παQαμ6γεt επιφυλα}4τL}{"t'| ωζ πQoζ τo

VΦ,

σημειo αυτ6.

To θ6μα τoυ τoγtχoli συστηματoζ
τηζ ινδoευQωπατxηg εiναι θνα dλλo
δfοxoλo πq6βλημα χαι €1ει απασχoληoει επi μαxg6ν τoυg ειδιxorig. H
πoινη παqαδo1η εi,ναι 6τι η ινδoευqω-

παixt1μdλλoν εi1ε μoυαιx6 τ6νo, δη-

λαδη 6γα τoνιx6 αrioτημα πoυ βαoi,ξεται στo oτoιxεio τoυ tiιpoυζ, σε αντlθεoη πQoζ τoν δυναψιxo τ6νo (π.x.

ατη ν6α ελληνιxη), 6πoυ τo ατoι1ε[o

πoυ χυQιαρxε[ εi,ναι η θνταοη τηE φωνηE. Ωατ6οo η ειx6γα δεν ε[,γαι εντε-

λιilg ξεxαΘαQη, xαι αυτ6 oδηγεi τoν
Beekes να αγαQωτηθε(, μηπωζ τελιxα
η ινδοευqωπαιxη ηταν τoνιxη γλιbοοα
(6πω9 εi,ναι για παgαδειγμα η xινεξιxη) xαι αqγ6τερα 61oυμε την εξ6λιξη
απo αυτ6 τo αιiroτημα στα ουoτηματα
τoυ μoυσυxor} η τoυ δυγαμιxoti τoγoυ
πoυ χαQαxτηqi,ξoυν διdφoρεg γλιilooεg xατd την ιστoQtχη πεQ[oδo (βλ.
υπoχεφ. 11.10.6). Αυτη η πq6ταoη παqoυoιαξει εξαιgετιxo ενδιαφ6qoν,
αλλd, 6πο19 παραδθxεται χαι o iδιog ο
oυγγqαφθαg, <<Yπαq1oυν, ωστ6αo,
πoλλα πρoβληματα, μεταξti των oπoiωγ ε(,γαι χαι τo εQΦτημα πιilg η παQαπαγω υπ6θεαη μπoqεl γα συσχετυoτεt
με τηγ ανdπτυξη τηζ μετdπτωσηζ>
(οελ. 23L).'ΙαωE η θQευγα μελλοντιxα
θα μποQ6αει γα διαφωτi,αει πeQισσοτεQo τo σL)y'ζΕχQιμθγo ξtiτημα. 'EωE
τ6τε η παQαδooLαxrt dπoψη φαιγεται
6τι πQoαφ€ρει την otχoνoμιxdτεqη
21.

χαι την πληgθοτεqη λriαη21.
10. 'oπωg ε[ναι αναμεν6μεγo' τo
μ6Qοζ τηζ μoQφoλoγlαg εiναι oγxωδ6στεQo απ6 εxεlγo τηζ φωνολoγiαg, xαθιbg η μoρφoλoγiα xαλr1πτει 6λo το
τυπιx6 τηg γλιilοoαg, δηλαδη τo σχηματυομ6 χαι τtE πoιxιλiεg 6λων τωγ
xλιτιilγ (xαι dxλιτων) μεριilν τoυ λ6'Eνα
γoυ.
γενιx6 χαQαχ,τηQιoτιx6 των
απoχαταoτd,oεωγ στιE oπolεg πρoβα(,γεt o Beekes εiναι μια ταoη να απλoπoιε[ διdφοqεg εγαλλαxτιx6g επιλoγ69
χαι να πρoτιμd αυτη πoυ xατd, την
dπoψη του εiγαι <xαλιiτεqη>>, απoφειiγoγταE 6τoι τιg μαχQoσχελεig oυξητησευE πoυ απαιτoιiνται πQoχειμ6νου να
αιτιoλoγηθofγ 6λεg oι πoιπιλ(,εg ατo
σχηματtσμ6 των xαταληξεων, μoQφoλoγιxιilν τfπωγ x}"π.'Eνα ενδειxτιx6
αυτηg τηg μεθ6δoυ παqαδειγμα εi,γαι
η xατdληξη τηg γενυxηE ενιxori τoυ
oν6ματo9: otlμφωνα με μια παqαδooιαxη απoxατασταση (π.1. Sihler 1995:
248), για τtζ διdφoρεg xατηγoρiεg
oνoμdτων χQησιμoπoιoliγται για τη
γενιxη αυγoλιxd oι xαταληξειg -S, -os,
-es, -i, _osio' o Beekes τιg oυναιgε(,
6λε9 οτη βαoιx,i1 xατα}τηξη -(ο)s απ6
την oπoiα με εσωτεQιx€g διεργαoi,εg oε
xαθε γλιilααα @.x. αναλoγιx6g εξελi,_
ξειE, αγτιχαταoτd,αειg, φωνoλoγιxθg
εξελi,ξειg xλπ.) μποqοriν γα παQα1θoυν oι υπ6λoιπεζ μoQφ6E τηg. Mια
τ6τοια προαθγγιoη θ1ει το πλεογθxτημα τηE οιxονoμ[αg, ωατsoo δεγ εi,γαι
β€βαυο 6τι εiγαι θνα gεαλιοτιx6 α(lστημα. Αλλωοτε, απ6 τηγ επoχti τoυ
Meillet (1967) η πQωτoγλιbooα αντιμε-

Για βιβλιoγραφiα οτα επιμθρoυg ξητηματα πoυ ο1ετ[ξoνταυ με τoγ τoνιομ6 τηζ ινδoευρωπαΤxiζ, βχfuιε Szemerdnyi 1996: 73-82' Lubotsky 1988 xαι, φυοιπα, τo παλι6τερo 6ργo τoυ Κurytowicz |958.
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τωπιξεται 61ι ωζ μια ενιαια χαι συμπαγηE oγτ6τητα αλλd ωζ μια γλΦαoα
με διαλεxτιxtg ποιxιλi,εg, xαι oυνεπιirg
φαιν6μενα τθτoιαg πoιxιλoτηταζ εiναι
61ι μ6νo αναμεν6μενα αλλd, μια φυσtfi1xατaαταση. Mε dλλα λ6για, η otχoνoμi,α πoυ επυτυγxdνεται με 6να γεγιxευτυxo αυατημα πεQιγQαφηE μπoQεi,
να οδηγηαει σε απλoυoτεr}oειg με
θtiμα τη φυσtχoτητα χαι τo qεαλιαμ6
τoυ πQωτοoυoτηματoζ πoυ αναoυνθ6τoυμε, πρdγμα πoυ πρ€πεt να απoφευxθε(,.

H xαταγ6ηoη τoυ xλιτιxo(s oυατ,fiματoζ τoυ oν6ματoζ τηg ινδoευQωπαΤxηg χαι τηE εξ6λιξηs τoυ εiναι 6γα
θ6μα πoυ απαo16ληoε τoυζ ειδιxoυg
απ6 την αaχη τηE συστηματιxηg oιiγχQισηE χαι μελ6τηE των γλωοοιilν

o

λ6γo9 πoυ δ6θηxε ιδια(,τερη
βαqfτητα σ' αυτ6 τo ox6λoE τηE ανd,λυoηg εiγαι η oημαolα πoυ 6χει η xλi,ση χαι γενιxd η μοqφoλoγiα στηγ
αυτιilν.

γiνεται με βdαη τo χαQαχτηQα τoυ θ6ματoE.'Eτσι, διαxρ[,νουμε φωνηεντ6ληxτα (αε -a, o-, -i, -u) xαι oυμφων6ληxτα oυοιαoτιxd,. ΛαμβdνογταE
υπ6ψη πιo πq6αφατεE θεωqητιx6g
πqοoεγγiαειg (π.x. λαqυγγιxη θεωρiα,
τoνιoμ6 xαι μετd,πτωση xλπ.), τα τελευταi,α 1q6νια αυτη η χατηγoριoπoiηαη γ(,νεται με βdoη τη συμπεqιφoqα
τoυ τ6νoυ xατa την xλiαη. 'Eται διαxqlνoνται δtlo xιiριεg xατηγορiεg: (1)
η στατι}tt1x}"toη, η oπoiα 1αqαxτηg(,ξεται απ6 αμεταπ(,νητo τ6νo oτη qiξα
(απqoατατιxtγ), στo παQαγωγυx6 πQ6-

σφυμα (μεoooτατιxtι) η oτην xατdληξη (τελευτoστατιχη), xαι (2) η xλloη

με μεταχινoιiμενo τ6γo xαι τ6αoεgι9
υπoχατηγορ[εg: (α) την πQoτεQoχινητιx,t'ι tι

πρoτεqoδυναμιxη (με μεταxi-

νηση τoυ τ6νoυ απ6 τη qiξα oτo πρ6-

oφυμα), (β) την υστεQoχινητιxt1 η
υoτερoδυναμιxη (με μεταxlνηoη τoυ

σηζ αναμεαα στιE αυγxqιν6μεγεζ
γλωααεg. Eξ υπαq1ηg δtio ηταν τα
xρioιμα εqωτηματα γf Qω απ6 τα

τ6γoυ απ6 τo παQαγωγιx6 πρ6oφυμα
στιE χαταληξειg), (γ) τηγ αμφιχιγητιxη (με μεταx(,νηση τoυ τ6νου απ6 τη
qi,ξα oτιg παταληξειg) xαι (δ) τηγ ολoxυνητυx,fi (με μεταxi,νηαη τoυ τ6νoυ

χαι oL μεταπτωτtx€g τoυ εγαλλαγ6g

π96oφυμα χαt τιζ xαταληξειg). Tο oι1στημα αυτ6 βαο(,ξεται στη oυνθετιxη

πqooπdθεια απ6δειξηζ γενετιxηg o16-

η αυξητηαη:
πQιilτoν, o σχηματιoμ6g τoυ θ6ματog
οπo[α πεqιατqαφηχε

xαι δεtjτεQoγ, η πqo€λευoη των xλιτιxων xαταληξεων. Η αναξητηoη απαντηoεων ο' αυτα τα δtio εqωτηματα
αφοqofν τ6oo τo 6νoμα 6oo παι τo
Qημα, εγιil oε πoλλd θ6ματα δεν θ1ει
δoΘεi αx6μη ιχ,ανoπoιηττxt1 απdγτηση, με αποτ6λεαμα η oυξητηoη να συ-

νε1[ξεται.

H παqαδoαιαxη χατηγoQιoπoi,ηοη
των oυσιαατιxιilν οε xλιτιx6g oμdδεg

ανdμεoα oτη Qiξα, τo παQαγωγυx6

παgουοi,αoη πoυ δ[γει o MeierBriigger (20Ο3: 2o5 χ.εξ.), αλλα o
Beekes μιλαει για θνα πιo απλoπoιη_

μ€νo otioτημα με τQειE x}τυτιx(,g χατηγoqiε6, την υστεQoδυναμιxη, την πQo-

τεροδυναμιxη xαι τη στατιχi22. ,qυτη
η xαινοtiQγtα διαxριoη εiναι σημαντtxt1γtατL ενσωματιbνει στην xλ[,αη ωg
oυσιαστι,x6 oτoιxεlo τo μoQφoφωγoλoγιx6 φαιν6μενo τηE μετd,πτωοηζ σε

22.Για πιο αγαλυτιxη ουξητηση του θ6ματo9 απ6 τoγ oυγγραφ6α βλ6πε Beekes

1985.
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συνδυασμ6 με τoν τoγo, πqdγμα πoυ
με τηγ παqαδooιαxη αντiληΨη ηταν η
αδliγατo η αoαφ€g. Eνα περαιτθqω
πλεoν6xτημα αυτηζ τηζ πρoα6γγιαη9
ε(,ναι η εξαιρετιxη oιxoνoμlα στηγ πεQιγQαφη τoυ xλιτιxotj oυοτηματog,
6πoυ oι αλλoφωνιx6g πoιxιλ[εg τoυ
θθματog τoυ oν6ματoζ εiναι oε μεγdλο βαθμ6 προβλ6ψιμεg απ6 τo iδιo τo
oιioτημα πεQtγQαφηE. T6λog, παQατηρε(,ταυ μια γεγιχ6τεqη xανoνιxη χαταγoμη των oυσιαατιxιilν oε αυτ69 τιg
x}τιπιxt g xατηγoρi,εE : η πgoτεqoδυνα-

xλioη πεqιλαμβαγει xατd xfqιo
λ6γo τα oυδ6τεQα oυσtαoτυxa xαι xαπoιεζ πεqιπτιilοειζ αQσενιxιilγ xαι θηλυxιilν, στηγ υoτερoδυναμιxη xλloη
εγταoooγται τα αqoενιxd xαι τα θηλυxd,, ltl"αL στην ενδιαμεοη oτατιxη
x}"υτυxt1 xατηγορiα ενταoooνται oQιαμθνα ..iχνηr, απ6 διαφoQεE oμdδεg.
Ιδιαiτεqo ενδιαφ6qoν παQoυαιdξει
τoυ Beekes oτo 13.2.10
πρ6ταση
η
(xατι πoυ ανταναxλαται χαι αqγ6τεQα στη ουξητηοη τoυ Qηματιxorj αυατηματoζ, xτ.x.ατo 18.10) 6τι η ΠΙE
πιθαν6γ εi1ε 6να εQγαστιχ6 αtiατημα.
'Eνα τθτoιo ot1oτημα θα εξηγοtioε
xατα την dπoιpη τoυ τη διdxqιoη αναμεσα στα oυσιαoτιxd με xαταληξη τηE
oνoμαστιxt1g oε -s χαι oε εxεi,να πoυ
δεν εμφανiξoυν στην oνoμαoτιxη
αυτ6 τo -s. Tα εgγαoτιxa oυoτηματα
(π.x. ατη γεωQγιανt1xαt οε πoλλ6E dλλεg γλιilασεζ τoυ Καυxααoυ xαι αλλori) διαθ6τoυν δtiο πτιboειg για τη
ψLιlιη

Βλλdδα

δηλωoη τoυ υπoχειμ6νoυ, την
oτιxt1>>
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<<εQγα-

πoυ δηλιbνει τo υπoχε[,μενo

τoυ μεταβατιxoti ρηματog χαι την

για τη δηλωαη τoυ υπoχειτου
αντιxειμ6γoυ τoυ αμετdμ6νου η
βατoυ Qηματoζ. Στιg γλιilαoεg με oιiστημα oγoμαστιxηg, 6πω9 ε(,ναι γνωoτo, η oνoμαστυxη λειτoυqγεi ωg υπoxεiμενo χαι τωγ μεταβατιxιilγ xαι τωγ
αμετdβατων qημdτων, ενΦ τo αντιxε[μενo δηλιilνεται με την αιτιατιxη πτωοη. Πq6πει να πotiμε 6τι η ιδ6α αυτη
εiναι μια ενδιαφ6qoυαα dπoψη, αλλα
δεν 6xει γiνει πληρωg αποδεxτη για
<απoλυτη>>

την ινδoευqωπαΤxη23.

To gηματιx6 οtiατημα ε(,ναι o
δεfτεqog (μετd τo 6νoμα) xεντριx6g
dξοναE τηζ παQαγωγιxηg xαι τηg xλι11.

τιxt1g μoρφoλoγlαg τηg ινδoευρωπαΤ-

xηE, xαι απετθλεoε απ6 πoλιi παλιd
αντιxεiμενo εντατιxηg 69ευναg xαι
γ6νιμoυ διαλ6γoυ. Tο θ6μα εi,ναι
εξαιqετιxd πεqiπλoχo χαι ε(,γαι αδriνατo να xαλυφθεi, ιxανoπoιητιxd ατη

αriντoμη αναφoρα πoυ γ[νεται εδιil. o
Beekes oε γενιx6E γQαμμ6E αxoλoυθε(,

την παQαδoαιαxη πqoο6γγιoη, 1ωgig
γα λε(,πουν oι πQoσωπιx6g απ6ψειg,
oι oπoiεg δεν ουμφωνoriν πd,ντoτε με

την παqdδοαη. Η παqoυoiαoη εiναι
συστηματιxt1 xαι αγαλυτιxη, αν xαι
oqιoμθνεE φoQ6s διαxgi,νoυμε xαπoια
αodφεια η otiγχυoη χαι πιθανΦg xαι
}"αΘη2a.'Eγα πgdγμα πoυ μαE ξενiξει
ιδιαi,τεqα ε(,γαι η απoυοi,α τηζ αυξητησηζ για τo θθμα τηζ Qηματιx,fig oψηζ,

23.Για μια ενδειxτιxη βιβλιoγραφ(,α γtα τo θ6μα αυτ6 βλ6πε Meier-BrUgger 2003:273,
275-276 xαι Lehmann 1995,2ω2.

24.'Ενα τ6τoιo παραδειγμα ε[γαυ o παQαχεiμενοg τtτoνα, τ6τoνε (οελ. 1M): αληθεια
μαρτυρε[ται o τι1πog αυτ69; ΓγωQiξoυμε 6τι o μ6oo9 τtlπoE τ6ταται (oμηρ. +) η o
εγεQγ. τ6ταιια μαρτυφιiγται.
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μια γQαμ}LατLιι'η χατηγoQια τoυ qηματoE τηζ ινδoευqωπαΤπηg πoυ εiναι
o1εδ6ν xoινιbg απoδεxτη (οτoγ αγτi,πoδα εδιb βqiαxεται η θθoη τoυ
Szemerdnyi). Πqοφανιilg o Beekes δεγ
θεωqε(, 6τι η 6ψη εiγαι χαQαχτηQιστιxo τoυ ινδoευqωπαΤxoι} qηματog,
αλλd πιατεt}oυμε 6τι αυτη η απoψη
εLγαι λανθαομ6νη. Mια dλλη εμφανιbg
λανθαoμ6νη διατυπωση εi,ναι 6τι <o
ο α6qιoτog 61oυν τιg
ενεoτιbταζ
'lαL
(,δυεg xαταληξευg>
(υπoxεφ. 1'8.2.2,
αε}τ.324' βλ. επloηg 18.3.2, oε}''. 329).
Η αληΘεια εiναι 6τι o ενεατιilταg 61ει
τιg βαoιτι(,g xαταληξειg (-mi, -si, -ti
χλπ.) χαι o α6ριoτo9 τιg δευτερεtioυσεζ χαταληξειs (-Π1, -s, -t x}τπ.),6που
προφανιilE oι ενεστωτιx6g xαταληξειg
πρo6ρ1oγται απ6 τιg δευτερεr1oυσεE
με την πρooθηxη τoυ δειxτιxοιi μoQιoυ -i, εiναι 6μωζ παqαπλανητιx6 να
λ6με 6τι oι διio oειqθg xαταληξεων εiναι iδιεg (αυτ6 διogθιilνεται xd,πωg
ατη oελ. 350 6που διευxρινiξεται 6τι
oι διio αειq€g των xαταληξεων
<<...απoτελoιiγ 6να αιiοτημα>). Στo
υπoxεφdλαιο 18.8.2 γiνεται λ6γo9 για
την <επtταxτιxnt'1>> (injunctive), 6ναν
qηματιπ6 τfπo o oπo1og 61ει δευτεqεfoυαεg xαταληξεtζ χαι δεν 1qηοιμoπoιεl αt]ξηαη. Aυτ6g ο ρηματιx6g
τtiπog απαντd, xυρlωg στη βεδιxη
σανσχQιτιxη οε χαταφατιx6g πρoτασεtE με πqoθετιx( oημαoiα αλλd xαι
για να δηλιυοει xαθoλιx6E χαι αναντ[ρρητεg αληθειεg (π.x. Θ6αφqτα,
γνωμιxd χαι φυσtxoυg ν6μου9), αλλd
χαι σε απαγoQεtiαειg με τo αqνητιx6
25.

Για τo Qηματιx6 oriοτημα τηζ

μ6ριo mδ 1= εχχ. μη). o Beekes λ€ει
6τι δεγ €1ει ν6ημα να μιλdει xανεiE
γtα επιταχτιxη oτην αq1α(,α ελληνιxη,
ωoτ6oo μελθτεg θ1oυν δεiξει 6τι xαι
στηγ πριbιμη ελληνιxη xαθιilg χαι σε
dλλεg γλιiloοεg υπdρxoυγ υπoλε[,μμα-

τα αυτorj τoυ Qηματιxoι] τr1πoυ (για
την ελληνιxη βλ6πε Ρelliccia 1985 xαι
West 198η25.

H oυξητηση γtα τo σχηματιoμ6 των
<1qoνιxιilν> θεμdτων τoυ qηματog εi-

γαι xdπωE συνoπτιxt1xαι ελλιπηg, με
απoτ€λεoμα να μην xαλriπτoγταυ ιχαγoπoιητιΙlα, η oqιαμ6νεζ φoQ6ζ xαθ6λoυ, 6λε9 oι πεQιπτιilαειg. Eγδευxτιx6
παqdδειγμα ε(,ναι o α6gιατo9 (υπoxεφ. 18.3), 6που δεν υπαρ1ει xαμiα
αυξητηoη για τoγ α6ριoτo με αναδιπλααιαομo (π.x.αq1. ελλ. ε[πoν, fiyαγον, fiνεγxoν xLπ.)' η απλη μνεiα νωρiτεqα (18.1.3) 6τι o αναδυπλααιασμ6ζ απαγτα χαt στoν α6ριοτo δεγ ε1ναι αQχετη για να xαλriψει μια διαδιxαoiα σχηματισμoti τoυ αoριατιxoti
θ6ματo9 πoυ φαiνεται 6τι εiναι χαQαχτηQιστιx6 τηg xoινηg ινδοευρωπαTxηg. To xεφdλαιo xλεiνει με μtα oυν6Ψιαη των απoτελεoμdτων τηE αυξητησηζ στo υπoχεφ. 18.10 xαι 6γα xλιτιx6 παqαδειγμα oτo 18.11 (οελ. 348353), 6πoυ 6μωζ 6λω9 παgαδ6ξω9
πqoτεiνεται θγα εντελιbg διαφogετιx6
αt}ατημα απ6 αυτ6 που αναλriθηxε
στιζ πQoηγotiμενεg oελiδεg, 1ωρ(,g να
γ(,νεται παντoτε χαταγoητ6 πιilg ενγooliνται πoλλoi 6ρoι xαι πιilg αγτιoτoι1oιiν αε αυτoιig τα δεδoμ6να των
ινδoευρωπαTxιilγ γλωoαιilν. Eδιil γiνε-

ινδοευρωπα'ix'|1g oυνoλιxα, βλ6πε Watkins 1969,

Jasanoff 2003' για τηγ εττLτα'{τυt{η οτη σαγσχQιτιxt1,β}'€πε Hoffmann 1967 xαι για τηγ
ινδoευρωπαixi1, μεταξιi αλλωγ, Meid 19]5, Giannakis 1993 xαυ t997 21-34.
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ται λ6γoE γtα 6να εργαστL'lo αtloτημα
oτo oπolo oι χατηγορ(,εg <υπoχει,μεγι}tη>>, <<αντ

σιαχη>>

ιχειμεγιxt1>>

xαι

<<χαταστα-

συμπλεχoγται με τιE xλ[,oειE

<μη συγτελεαμ6νη>>, <<συντελεoμ6νη>,

<μεταβατιxη μιθoη> χαι την <<ευ'LτLxt|>>,
oε θνα πλα(,αιo πgoβληματιομot} πoυ
εtσ6Qχεται στη oυξητηοη πoλti αQγd

γtα γα δοθε[, η ευχαιQiα για πληqη
ανdλυoη χαι χαταν6ηoη. Παρd τιE
εξαιρετιxd ενδιαφθqoυoεg ιδ6εE, 1αωg
θα ηταγ πρoτιμ6τεQo γα μην ληφθε(,
τ6αo υπ6Ψη αυτ6 τo τμημα, xαθωg
ενδ61εται να δημιoυργηoει αtiγ1υoη
μαλλoν παqα γα διευxoλιlγει τoν
αμr}ητο αναγνcboτη να xαταλαβεt τη
oυνολιxη ειx6γα τoυ συστηματog. E[ναι, ωατ6oο, 6ναg πgoβληματιoμ6g ο
oπolog, αε oυνδυαoμ6 με πoλλd αλλα
θθματα <αιχμηζ> τηζ ιστoQιχoσυγχQυ-

τιxt1g γλωoαoλoγiαg, μπoqεi να ανατqoφoδoτηoει την θρευνα, μdλιoτα
υπ6 τo πqiαμα χαι τηE τυπoλoγιxηg
πqoo6γγιοηg. To μ6λλoν θα δεiξει xαι
ωζ πQoζ αυτ6 τo oημεio πQoζ πoια
xατειiθυνoη θα oδηγηθε(, η €qευνα για
τιg ινδoευρωπαΤx6E γλιiloοεg.
t2. Νbo λ6για για τηγ ελληγιxη 6xδοoη τoυ βιβλ[oυ εiγαι loωg 1qηoιμα

στo σημε[o αυτo. Κqlνoυμε 6τι η μεταφoρd τoυ βιβλioυ αυτotj στην ελληνυxΛ γλιilαοα ε(,γαι dxgωg αημαντιxη
χαι τη θεωρot}με εχ πQooιμi,oυ σημαντυxt1 ουμβoλη στην ελληνιxη βιβλιoγραφ(,α αε 6γα χιilQo μdλιoτα στoν
oπo[,o ελα1ιoτα 6xει να επιδεiξει η ελ-

ληνιxη γλωααoλ oγtα26. 'Eοτω χαι με
αρxετη xαθυατ6ρηση, τo 6Qγo αυτ6
6q1εται να xαλt}ψει oυσιαστιx(,g αγαγχεζ τ6oo στην θqευνα 6αo xυglωg
oτη διδαoxαλlα των σχετιxιilν γνωoτιxιilγ αγτιχειμ6γων oτη 1ιilqα μαE.
Eλπ[ξoυμε xι ευ16μαστε να αxoλoυθηooυν xαι αλλεg παq6μoιεg δραoτηqι6τητεg. H επιμ6λεια τηg ελληνιxt1g
6xδoοηg θεωqofμε οτι ε(,γαι εξαιρετιxα dρτια, τ6oo απ6 την πλευρα τηg
μετdφραoηg 6οo χαι ωE πQoE την παqoυαiααη lllαL εμφανιoη. Eλd1ιατα
γλωoαιxd oλιoθηματα εντoπ[,oαμε, με
πλθoν χαQαχτηQιοτυxη την περi,πτωση
τoυ oν6ματοζ Ευριπ(δηE (πoυ γQdφεται Ευqυπ('δηζ οτη oε}τ. 6t)27. Πιoτει1-

oυμε 6τι εiγαι αξι6παινη η πQοοπαθεια να απoδoθot1ν oτην ελληνιxη τε1νιxoi 6qoι oι oπo[οι, ωζ γνωατ6ν,
ταλανi,ξoυγ για 1ρ6νια την ελληνιxη
γλωοooλoγiα, αγ χαι υπdq1ει xι εδιil

26. Δημιoυργεiται η εντιiπωoη 6τι, με εξαLρεoη τo Xατξιδαxυ, η εQευγητιxη xooμoγoνiα

πoυ 6λαβε χιilQα oτην Eυριilπη χαι την Αμεqιxηxατa τoυg τελευταloυg διio αιιilνεg
oτo 1ιitρσ τωγ ιγδοευρωπαTxιilν οπoυδιilν λiγo oυγxiνηoε τoυg 6λληνε9 γλωαοoλ6γoυζ. Yπενθυμiξoυμε 6τι o Xατξιδαxιζ, στηγ αaχη ωELuτατιτoζ χαι ατη ουν61ευα ωζ
ταxτιx6gxαθηγητηζ, xατι6λαβε την 6δqα τηg Γλωoooλoγiαg χαι τηζ ΙγδιxηE Φιλολoγiαζ τηζ Φιλoοoφιxηg Σxoληζ τoυ ξΙανεπιoτημloυ ΑθηνΦγ, xαι η συγχQιτιxη πQοο6γγιοη oτo θργo του, τoυλα1tστoγ oτην πqιilιμη φαση, ηταν αυτoν6ητη.
27 . Μiα αλλη αβλειpiα εντoπiξεται τQειζ φoQ6E oτιg οελ. 86 xαι 87 6πoυ διαβαξoυμε τη
φQαση ... βραψtων oυλλα|kbν.,. (αντt τoυ ορθoιil ... βQαχειrΙlν αυλλαβιbv...). ΑναρωτιLταιxανεLg γιατi, να πoriμε λιlxιαxητιαυ 61ι λιnιxη,6πωg }"Lψe λυδιxη, φριlyιxη,
αρμενιxr| xλπ. (οελ. 5s). Eπiαηg, εντοπioαμε την ασυμφωγLα .., oι ΓtιdθεE εiναι
yQαμμ6να... (αντ( τoυ ... γραμμtνεE'.στη αελ, 87).
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πεQιθωQιo δι1oγνωμιαE @.x.η απ6δooη τoυ 6qoυ <<velars>> με τoν 6qo
<<ogoφιxd>> για τoυζ φατνooυQανιxo(lg, τoυζ oυQαγιχotlg xαι τoυE χειλoUπερωιxorig φθ6γγoυg' πq6πει να
αημειιilοoυμε εδιb 6τι o ελληνιx6E
6Qoζ φαi,νεται τελιxd πιo σωστ6E απ6
τoν αντi,στoιχo αγγλιx6 6qo!). 'E1ει
xαταβληθεi xαπoια πQoσπαθεια γα
επεξηγηθotiγ oε oqιoμ6νεg πεqιπτι.iloειg 69oι χαι φαιγ6μενα με τη xqηoη
(πq6oθετων) παραδειγμdτων απ6 την
ελληνιxη γλιilοoα, αν χαι πιoτειioυμε
6τι αυτ6 θα μπoqor1oε να γ(,νει πιo
αυ1νd.'E1oυν, επiαηg, ουμπεριληφθε(,
oτη βιβλιογραφiα xdπoια πρ6oθετα
λημματα μετα την αγγλιxη 6xδooη,
ωoτ6αo εδιil Θα μπoρorioε χαι θα
€πqεπε να γiνει xαλυτεqη xαι ευqriτεqη ενημθQωση. Eνδειπτιxd αναφ6qoυμε γtα την ελληνυxfi την πq6σφατη
Ιατoρ(,α τηζ Βλληνιxηg Γλιbαααg
(επιμ. A.-Φ. Xqιατ[δηζ), γtα τη μυχηναΤxη τo βιβλio τoυ Bartonδk (2003),
γtα την ινδoευqωπαixt1τo πqωτ6τυπo χαt πQωτoπoqιαx6 βιβλi,o τωγ
Gamkrelidze & Ιvanov (1995) η τoυ
Meier-Briigger (2ω3), για την πoιητιxη γλιbασα τo σημαντιχ6 6qγo τoυ
\ffatkins (1995), xαι πoλλα dλλα. Φυoιxa' στoυζ ειδημoνεζ η σχετιxη βιβλιογqαφiα (πq6πει να) ε(,ναι γνωoτη,
αλλd εξ αιτ(,αg τηg ιδιαiτεQηE σημαα[αE πoυ πQoολαμβανει τo 6qγo για
την ελληνιxη βιβλιoγqαφ[,α, πυoτειioυμε 6τι θπgεπε να γ[,νει πληq6οτεaη βιβλιoγραφιxη ενημθρωoη oε αυτη την
6xδooη. To [διo πιατεr1oυμε oτι θα

6πqεπε να γ(,νει σε oQισμ6να αλλα οημε[,α του βιβλi,oυ' π.x. τo υπoχεφ.
11.11 (Aπ6 την ΠΙE στην αγγλιxη),
xατα την dπoψη μαζ, θα μπορotioε να

πιo πQαχτιx6 για τoυζ 6λληνε9
χQηατεζ αν αντιχαθιατ6ταν με 6να
γ[,νει

αγτioτoιχo υπoχεφdλαιo γι,α τoν τoνιομ6 τηζ ελληνιxηg γλιilαoαg28. Φυoιτια αυτd εi,γαι δευτερεtioγτα (6χι,
β6βαια, dγευ oημαoiαg) ξητηματα χαι
αε xαμi,α πεqiπτωoη δεν oτο1ειiουν
στo γα μειιilooυν την αξ[α χαι τη θθoη
τoυ συγχεxριμ6νoυ βιβλioυ, η oπolα
ε(,γαι δεδoμθνη xαι πoλλαπλιbg αναγνωqιαμ6νη.

Πq6πει γα σημεtιilooυμε oτι ατην
ελληνιxη 6xδοοη διoρθιilθηχαγ oQιoμ6νε9 αβλεψiεg πoυ ε[1αν παQεt-

oφρηoει στην αγγλιxη 6xδoαη, π.χ. γtα

λ6ξειg τηζ σανσχgιτιxηE ατη oε}τ.273
η γεν.mδtιir (απ6 λανθαoμ€νo matιir),
ατη oελ. t76,τo λανθααμ€νo mδ(6) οτo
oωoτ6 mδ(δ), χ,αι oQισμθνα αx6μη.
Aπ6 την dλλη μεqιd 6μωζ, oqιομ6να
λdθη τηg αγγλιπηg 6xδooηg παq6μει-

ναν: π.χ. στoν π[ναxα τηg oε}τ. 297
ε}"}". E'μoΓ αγτ(, του oρθo(s θμot οτη
oελ. 302 xαι 3M τo "διξxα" δεν εiναι
στην ινδοευρωπα't'xt1 *ddk'mt αλλd
*ddkφ(o πqιilτog τι}πog
βαo[,ξεται αε
δεδoμιiνα απ6 τη βαiιτιxη χαι τη oλαβυxη,6xι 6μωg oτη λ6ξη "δ6χα" αλλd
στην παqdγωγη λ6ξη "δεxd,δα")' ατη
oελ. 370 o tσχυQισμ6g για τα δrio -llτηg oυαλιxηg (δηλ. hl xαι tl) μαλλoν
δεν ιο1ιiει' υπdq1ει στη γλιilοoα αυτη
μ6νo 6γα -ll- (πgoφεq6μεγo ωg αηxο
πλευριx6).

6τι οτην πριilτη oλλανδιxη 6xδooη στo υπoχεφαλαιo αυτ6 oυξητoι}γταγ τo οriοτημα τoνιομoιi τηg oλλανδιxηg, εγΦ αντιxαταοταθηχε στηγ αγγλιxη 6xδooη με μια αντ(οτoιxη ουξητηoη του τ6γoυ τηg αγγλιxηg γλιilοoαg.

28. ΣημειΦγoυμε
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13. 'oπωE τoγισαμε

χαι νωQιτεQα,

αυτα εiναι μιχQηE σημασιαE ατoπηματα. To μεγdλo x6qδo5 ε[ναι τo [δυo
τo 6Qγo, τo oπoιo εiγαι πλ6oν oτη
διdθεοη τoυ ελληνιxoti γλωοαoλoγιxοti αναγνωoτιxoti xoινοti xαι ιδιαiτεQα των φoιτητιilν. Και εiναι 6να
θQγo τo oποlo μποgotiμε γα εμπιστευθoriμε για την εγxυq6τητα, την πQωτoτυπ(,α χαι την πληQ6τητα πoυ τo
διαxρiνoυν29. Eiγαι, επloηg, 6να θργo
πoυ μπoQε[ γα πqoοφ6gει πoλλα στηγ
αναπτυξη τηζ ιστoQtχooυγxqιτιxηg
ινδoευqωπαΤxηE γλωoooλoγlαg στην
Eλλαδα, επ' ωφελεiα τηg βαθιiτεQηE
παι πληqθoτερηg xαταν6ηoηE χαt τηζ
ελληνιxηE γλιilooαg. Eυ16μαστε αυτη
η αaχη να 61ει xαι αυν61εια τ6αo οτo
μεταφQαοτιx6 επi,πεδo 6oo xυqiωg
στην παQαγωγη πQωτ6τυπων €gγων
απ6 6λληνεg γλωοooλ6γoυ9.
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