ΓΛΩΣΣoΛoΓΙΑ

17

(2Μ)

t99-222

TA ΣYNΘETA ΣTH <<ΦΛOΓEPA

ToY KΩΣTH ΠAΛAMA

ToY

BAΣΙΛΙA>>

MΑPΙA Γ. ΚΩΣTAΓIANNH

Ιn the present study compound words that occur in "The Κing's flute" of Κostis Palamas
are systematically revie'wed. The basic aim of this study is to verify that the poet was influenced to a large extent by his theoretical vieιvs about synthesis in his poetic practice, and
that the compound rvords in the text are not the product of random inspiration but of a

painstaking elaboraτion of τhe poetic language.

To oιjνθετoν ε(,ναι τo
εξoxiν πoιητιx6ν 6νoμα.
'ιατ'
H πo(,ηαιg δεν εi,ναι τ(,ττoτε αλλo παgα αtμπτυξιg
1lαL σIi'νθεσLζ (αντLθ6τωE πQoζ την αναλυoιν)
εννoιrbν xαι ιlxφρασLζ πoλλιbν δι' oλ('γων. Aλλα
την xαριν ταtτην σ1'γttεντQo(, εx τηζ φtσεωζ αυτo1j
τo σ{νθετoν, ΙtεQLλα1lβανoν εν μLα λ6ξει αυτoτελη

ειxoνιxην 6ννoιανΙ.

Κ. Παλαμdg

1.

Eιοαγωγη

o αναγνΦoτηζ τη6 Φλoγ6ραζ τoυ Βαoιλι& τoυ Κωoτη Παλαμd εxπλησσεταt
απ6 τo γλωooιx6 πλoιiτo πoυ χαQαχτηQιζει τo ιξQγo χαι εντυπωoιdξεται ιδιαι_
τ6Qωζ _αx6μη χαL με μια πqωτη ανd,γνωoη_ απ6 τιg dφΘoνεζ χ,αι πoιxiλεg μoQφoλoγιπd oriνΘετεg λθξειg πoυ εiτε oε επiπεδo μιπqoδoμηE εi,τε αε επ(,πεδo μαxQoδoμηζ απαντoιiν oτo xεLμενo.
1. Aναφoqιxα με τα παqαΘ6μιατα απ6 τα dqθqα χαι, τtE πoυητι,x6g αυλλoγ69 τoυ K. Παλαμd,, η πριbτη xgoνoλoγlα εiγαυ η 1qoνoλoγlα oυγγραφηζ, ενιil η δειiτεqη εi,ναυ η
1ρoνoλoγLα 6xδoαηE των Aπd,ντrυν, οτα oπoiα παqαπ6μπoυγ χαι oι αελiδεg. Για τo
συγχεχQιμ6νo παρdθεμα βλ. Παλαμdg (1894/ |962: 366-367).
2. Παλαμdg (1910/ |964).
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Γενιxd για την παQαγωγη oυνθ6τωγ, o N. Ανδqιιilτηζ, απ6 τoυg πλ6oν θγxυQoυζ μελετητ6E τηζ παλαμtχηs γλιbooαg, υπoστηqiξει 6τι η ελληνιxη γλιilooα
θ1ει απεqι6ριoτη oυνΘετιxη ιxαν6τητα' με απoτ6λεoμα η χQηoη oιiνθετων λθξεωγ στo λoγoτε1νιπ6 λ6γo να μη oυνιoτd ξητημα γQαμματιxηg αλλd ξητημα
ιiφoυE. Eπιoημα[νει 6τι τα συγχεxριμ6να oιiνΘετα -xατα oυνθπεια χαt τα παλαμιxd- εiναι εντελιilg πQoσωπιxd δημιουqγηματα χαι απ6qqoια τυ1α[αE χαι
oτιγμια[,αg 6μπνευσηζ. Η oriνταξη εν69 λεξιxori με 6λα τα otiγΘετα πoυ απαντotiν oτα λoγoτεγνιτιαxε[μενα, οιiμφωνα πdγτα με τoν i,διo μελετητli, θα απoτελorjoε oυμπληρωμα για τo γλωooιx6 μαg θηoαυq6. Eιδιxd, για τoν Παλαμd,
υπoστηQ(,ξει αφ' εν6g 6τι o πoιητηg εxμεταλλειiεται oτo μ6γιoτo βαθμ6 6λε9 τιg
γνιiloειg πoυ 61ει γLα τoν oυνθετιπ6 δυναμιoμ6 τηζ νεoελληνιxηg γλιilooαg,
ιiloτε πoλΦ oυ1να εxφqαξει τα νoηματd τoυ με τη oιiνΘεοη τoυ λ6γoυ, αφ' ετ6ρoυ 6τι τα οιjνθετα αυτd ε[ναι πqωτ6τυπα. Παρoτqιiνει μαλιατα να γiνoυν
αγτιxεiμενo μελ6τηζ τα oliνθετα πoυ απαγτofγ στηγ παλαμιxη γλωooα τ6oo
γtα τo οπουδαατη τηζ νεoελληνιxηE γλιbσσαζ, για να γνωqloει τη γqαμματιxη
ξωντdνια τηg, 6οo χαι για τo λoγoτ6χνη, πρoxειμ€νoυ o τελευτα[oζ να xαλλιεqγηoει τη διxη τoυ γλωoooπλαοτιxη ιxαν6τητα, επιoημα(,νoνταE επloηg 6τι τα
παλαμιxd, otjνθετα, εξαυτ(,αg τηg πoo6τηταζ αλλd χαι τηζ πoιxιλlαζ τωγ ειδιilν
τoυE, θα μπoροtioαγ να απoτελ6ooυν μ6να τoυζ τo υλιx6 ολ6xληρoυ λεξιxoιi3.
ΑyτLθετη με την παgατηρηση τoυ Ανδqιιilτη, 6τι η oυνθετιxη παqαγωγη oτη
λoγoτεxν(,α εiναι oτιγμια[α χαL τυχα[α, εLναι η Θ6oη τoυ Γ. Kεxαγι6γλoυ (1973),
o oπoloE μελετd συστηματνxαxαι αγαλtiει τα oι1νθετα oτη μελ€τη τoυ, "Tα Σιiγθετα στoγ <Δωδεxdλoγo τoυ ΓυφτoU)>". Στo ειoαγωγιx6 xεφd,λαιo τηg μελ6τηg,
o συγγQαφ6αζ παραθ6τει εxτενιilg τιg θεωqητιxtgαπ6ψειg τoυ Παλαμd: α) γεγtxd, για τη oυνΘετιxη δημιoυργ[,α (6πωE λ.1. για τη λανΘαομ6νη αντiληψη περi
αυΘαιρ6τoυ χατασxευηg των συνΘι6τωγ, γtα την αναγπαι6τητα απερι6qιστηζ
χQησηζ oυνΘ6των στoν πoιητιx6 λ6γo, για τtζ πoλλαπλ6g λειτoυQγιεζ τoυg), β)
ειδιx6τερα για την υπεQo1η των αq1α[ων πoιητιbν συγχQtτtχd, με τη otiγχQoνη
πoιητιxη παQαγωγη, γεγoν6E πoυ -6πωg επιoημαLνει o iδιog o πoιητηga- επαληΘεtiεται απ6 τη δημιoυqγ(,α ν6ων λ6ξεων, ΦiωE oυνθ6των xαι γ) τιg απ6ψειg
τoυ Παλαμd για τo συσχετιομ6 τη5 δημoτιn'igγλιbooαg με τηγ αq1α[α, εξαιτ(,αg
τηg xoινη5 oυνθετιrιηE δυναμιχηs. 'oλα αυτd γ[νoνται αντιληπτα μ6οα απ6 μια
αναδρoμη πoυ πQαγματoπoιε[ o πoιητηg απ6 την αQχαιoελληνιxη πolηoη ωE τη
μεσαLωνιxη xαυ το δημοτιx6 τραγor}δι.
YιoΘετιilνταζ χαι εμεi,g την dποψη 6τι τα oιiνΘετα στoν Παλαμd, δεν εiναι
πρoTdν τυ1α[αg 6μπνευoηg αλλd αντιθ€τωζ πQoΤ6ν επ(ποvηg xαι διαρxor}g επεξεργαo[αζ τoυ πoιητtχoιi λ6γoυ, θεωqηoαμε ενδιαφ6ρoν να επεχτε[νoυμε τη με_
λ6τη των oυγθ6τωγ χαι στη Φλoγ6ρα τoυ Βαotλια, αφoιi πρ6xειταt γLα τo δειiτεQo μεγαλo χαι αγτιπQoσωπευτιx6 6qγo τoυ πoιητη, o oπolog μd,λιoτα τo πQo3. Ανδριιilτηs 0943: 245-247).
4. ΠαλαμαE 089al |962: 367).

Tα oυyθετα oτη <Φλoγ6ρα τoυ Βαoιλιd, τoυ Kωατη
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τtμoliσε απ6 τα dλλα 6Qγα τoι.ρ. Συγxεxgιμ6να σχoπ6E τηg μελ6τη9 ε(,ναι γα χαταoτεi oαφ69 6τι τα oιiνθετα πoυ απαντoιiν oτo θgγo -ε(τε νε6πλαoτα ε(,τε
αντλημ6να απ6 τoν χ,otν61qηοτo νεoελληνιx6 γλωοoιπ6 xιilδιxα_ ε(,ναι απoτ6λεoμα τηE πQoσπdΘειαg τoυ πoιητη να δαμdoει γλωooιxd, τo μηνυμd, του μιiαα
oτo πλα[,σιo τηE λεγ6μενη g αγων(,αζ τoυ λ6γoιf χαι να φανεi παρdλληλα η επ(,δραoη των θεωgητιxιilν απ6ψεων τoυ πoιητη για τη otiνθεση στην πoιητιxη

πqαxτιxη τoυ.
Κατd, τη διερειiνηση τoυ Θ6ματ69 μαg, με τoν 6qo oriνθετα εννoησαμε πρωτ(,στωE τιg λ6ξει9 πoυ δημιoυqγoriνται απ6 δtio αλλεg λ6ξει9 πqωτ6τυπεζ η παρd,_
γωγεζ με την 6νωαη των θεμd,των τoυE, απoδ[,δoγταζ στoν 6ρo τo πεgιε16μενo
πoυ τoυ απoδiδoυν οriγxρoνεE γQαμματιx6g τηg N€αg Eλληνιxηg7. Δευτερευ6ντωE ωg oriνΘετα εwoησαμε τιαυ τLS λ6ξειg πoυ πQoχιiπτoυν απ6 την 6νωoη λ6_
ξεων με παλαι6τερεg πρoθ6oει9, xαΘιbg xαι α1ιbQιστα μ6qια, oτη θ6oη τoυ
πριilτoυ oυνΘετιxoιi8, αιiμφωγα με παραδooιαx€EγQαμματιπ6g τηg N6αg Eλληνιxηgg, επειδη o iδιog o Παλαμdg απoδi,δει oτoγ 6ρo οιiνθεταχαt αυτ6 τo πε_
ριε16μενo, χQησιμoπoιιilνταE την παqαδooιαxη oρoλoγ[α. Ωg α1ιilqιoτα μ6qυα
εwooιiγται μoνoσtiλλαβεg η διofλλαβεE λ6ξειg πoυ δεν χQησιμoπoιoιiγται αυ_
τoτελιilg στη νεoελληνιxη γλιilooα, παqd μ6νo ωg πqωτα αυνθετιπα (λαΤxd
αxιbgιoτα μ6ρια), xαθιbg χαι αQχα[,εg πqoθ6σεtE χαL dλλεg d,πλιτεg λ6ξει9 πoυ
xαι αυτ69 απαντoriν ωζ πqιilτα oυνθετιπd (λ6για α1ιilριoτα μ6qια). Aναφoqιxd,
με την τελευταiα xατηγoqlα oυνθ6τωγ πoλλo[ ot3γ1qoνoι μελετητ69 υπoοτηρiξoυν 6τι τα περιαo6τεqα oιiνΘετα αυτηE τηζ xατηγoglαg πρ6πει να ενταχθoι}ν
στην παQαγωγη xαι 61υ οτη otiνθεoη, με τo βαoιx6 επι1ε[qημα 6τι παλι6g πQo_
Θ6oειg xαι μ6ρια, επειδη δεν 61oυν αυτoτελη παgoυαlα oτη νεoελληνιxη, λει_
τoυργoιiν, 6πωg αxριβωg τα πρoΘηματα-επιθηματα (πρoοφυματυπη παραγωγη)
χαt τα ιpευδoπgoΘηματα-ιpευδoεπ ιΘηματα (oυμφυματ ιxη παQαγωγτi) l 0. Πα96λo
πoυ συμφωνoιiμε με την παqαπd,νω θ6oη, διατηqoιiμε χαι την παQαδooιαxη
διdxριoη πoυ αφoρα αε αtiνΘετα με λ6ξειg παι otiνθετα με α1ιilριoτα μ6ρια -αν
χαι η διd,xqιοη λαΤxιbν xαι λoγιων μoqiων ε[ναι ωg θνα βαθμ6 αυΘα(,ρετη (λ.x.
σ,Vσ. = λαΤx6 μ69ιo, δια = λ6γιo)-, xαι αυτ6, γιατ(, 6ται απoδειxνtioυμε 6τι o
Κωoτηζ Παλαμαg γνΦqιξε πoλιi xαλd τo μηχανιoμ6 τηg otlνθsστlζ, με τo πεQιε-

5.
6.

Καqαβ(,α (1934l|968: 336).

Mπαμπινι,ιilτηg (1980: 73). Mε τoν 6qo αγωνiα τoυ λoγoυ εγγoεiται η μ6γιoτη δυγατη αξυoπoiηoη των εχφQαστtχιbν υxανοτητων τoυ λ6γoυ ατo πλαi,oto των πQoσπαθειιbν τoυ δημιoυgγoΦ για τηγ xαταxτηοη τηζ μΟaφηζ.
7. Κλαlρηg & Mπαμπυνιιilτηg (1999:332,2ω1: 93), Αγαατααιdδη-Συμεων(,δη (1986:
1 10-1 16), Ηοlton, Mackridge & Φιλυππαxη-Warburton (1999: 1 84-1 85).
8. Γι,α τoν 6qo βλ. ξdρτξανog 1.1ρ: 193.
9. Tριανταφιlλλ[δηg (l94l: lo7,1a2). ξdqτξανog 1.1q: 198-199.
l0. Kλαi,ρηE & Mπαμπινυιilτηg (1999:325-333,2oo1:74-79,90-91)' Holton, Mackridge &
Φιλιππdxη-Warburton (1 999: 1 81 _1 84).
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1oμενo, φυσιχd, πoυ τ6τε τoυ απoδιδ6ταγ χαι σιjμφωνα με αυτ6 δημιoυqγoιiαε
χαι τα διxd, τoυ otiνθετα, τα oπoiα oε παμιd, πεq(,πτωoη δεν ηταν πqοT6ντα τυ1αiαg χαι στιγμιαiαg 6μπνευoη9. Eπ[oηg, στην ευgε(,α πατηγoρiα των oυνθ6των

ενταξαμε χαι τα λεγ6μενα διπλooιiγθετα η πoλυoιiνθετα, τα oπoiα, oriμφωνα

πd,ντoτε με τιE παραδooιαx6g γQαμματιxtE, εμπεqι€1oυν ηδη μια oriνΘετη λθξη
oτα oυνΘετιxa τoυζ η πQoxrjπτoυν απ6 τη ουν6νωoη τqιιilν η πεgιoooτ6ρων λ6ξεων11.

Για τη μελ6τη τωγ παλαμιxιilν oυγθ6των αxoλoυθηoαμε την εξηg πoqε[,α: Aq_
γιxα εντoπloαμε τα oιiνθετα πoυ α,ταγτoιiν oτo 6ργo χαι τα xατατdξαμε σε χατηγoQ[εt με διdφoρα xρυτηρια, 6πωζ τo μηχανιoμ6 oιiνθεoηg, τη σημαoιoλoγι-

xη τoυg παρdoτασ\Ι2, την αλληλooυγ1Φνευση η μη των θεμd,των των oυνθετιxιilν τoυg. tδιαιτ6gωE ασχoληθηxαμε με τα oι}νΘετα που αντλotlγται απ6 τoν
xoιν61qηστo νεoελληνιx6 πιbδιxα, επειδη τα otiνθετα αυτd, αφεν69 αφΘoνotiν
oτo xεiμενo, αφετ6qoυ αξιoπoιoιiνται πoιxιλoτρ6πωg απ6 τoν πoιητη, oυνδυαξdμενα oυ1νd με νθα oιiνθετα, oυμβdλλoνταζ 6τoι oτην ειxoνιxη αημαα(,αl3 τoυ

oτ[1oυ. Eξετdoαμε, επ(,οηg, τoυE oυνθετιxorig σημασιoλoγιxorig νεoλoγιoμoιig|a πoυ δημιoυργεi, o ποιητηE, με την παQατηQηoη 6τι δεν απαντoιiν στo
λεξιxd, αλλd μπoρεl να απαντot}γ oε xε(μενα, παθΦg χαι τoυs θεματιxoιis dξo_
νεζ των oυνθθτων αλλd χαι τLζ λειτoυqγ(,εg τoυg. Στo τ6λoζ τηE μελθτηg μαg,
παqαθ6τoυμε τα ciυναγ6μενα συμπερd,oματα, με βαoη τιg επιμ6QoυS xατηγoqlεg
των oυνθ6των στιE oπolεg τα εντd,ξαμε.
Για τη μελ6τη τoυ χειμ6νoυ χQησtμoπoηοαμε τoν π6μπτo τ6μo τηζ τQ[τηζ
θxδooηg των Aπαντων τoυ Κωoτη Παλαμα, ενιil την oqoλoγ[,α -σε 6,τι αφορd
τιE επυμ6Qoυζ xατηγoglεζ-αγτλτioαμε απ6 παqαδooυαlιtg xαι οrlγ1Qoγεζ γQαμματιx6g xαι μελ6τεE τηζ νεoελληνιxηE γλιiloοαgls.

1

1.

12.

Tgιανταφυλλi,δη g (1'941': |75).

Mπαμπινιιbτηg (1984: 247):

<<...xdθε δε oημαoι"oλoγυπη

παρd,oτααη -6oo 61ευ δεiξει η

oγετιxt1ανdλυoη- δεγ εi,ναι παρd μια oιiνθεoη ('αμdλryαμα') τωγ σημαoιιilγ τωγ λε_
ξημdτων τηE πoυ xαταληγει σ' 6να oliγθετo oΦγoλo απd αημαoυατια χαQαχτηQιoτιxd
συγταχτιχΦg διαqθqωμιiνα χαt tεQαQ1ημ6να>.
13. Ricoeur (L975:266): H oημαolα 61ει την υδυ6τητα να εxτυλiooεται σε ευπ6νεg. H διd,_
χυση τηE σημασiαg με ει,x6νεg oυγιoτα την εLt{,oνιx6τητα τηg αημαα('αg.
14. Mπαμπυvιιilτηg (1984 t76-t77): <<...απoτελoιiγ oημαοιoλoγι,xoΦg νεολoγιαμoιig,
ν6εg, πρωτ6τυπε9, τoλμηq6g [αωg, oπωoδηπoτε λειτoυgγιxd δεμ6γεE με τo xεLμε_
νot...]λεξιλoγυx6g αυνd,ψειg, πoυ <<τυπιxd,> εxφεΦoυγ απ6 τoυg σημασtoσυγταχτtxoιig xαν6νεg, την <<ν6ρμα> τηE oυμβατι,xηg γλιbooαg, ενιb oυσtαστtχα -oτoγ πotητtx6 λ6γo_ βρiorιovται μ6oα oτην xαρδιd τηE γλωooιxηE δημιουgγLαE, εφ6αoν γiνoγταt τo xαταλληλ6τερo 6χημα γtα τη δηλωoη παπoυoυ μηνιiματog>.
15. Tqι,ανταφυλλiδηE 0941). TξαρτξανoE α. 1ρ.), Κλαi,qηg & MπαμπινιωτηE 0999,
2ω1 ), Αγαoταoιαδη-Συμεωνlδη ( 1 986).

Tα oιjyθετα ατη <Φλoγ6Qα τoυ Bαoιλιdo τoυ Κωoτη

Παλαμd
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2. Oι 0εωqητιx65 απ6ψε]E τoυ πo]ητli γι,α τα α{rγΘετα

Στo oημεlo αυτ6 θεωqotμε σχ6πtμo να παQαθ6σoυμε επιλεxτυxd θ6oει9 τoυ
πotητη για τα otiγθετα χαι τtζ λειτoυqγ(,εg τoυg, αφoιi -6πω9 θα φανεi, παqαxd,_
τω- oι θιθαειg αυτιig επαληθεtioγται στoυE παλαμιxoιig oτlxoυg. Καταq1αg o
Lδιog o πoιητηg δεν πιoτεriει 6τι τα οιiνθετα oτη γλιiloσα -χαt xαι πυρ(,ωζ τηγ
πoιητυπη- τtαταστLευdξoνταυ τ'ι'ατα τq6πo αυΘα[,gετo: Aλλ' εxε(, 6πoυ π6φτει 6ξω
η διδαcnιαλιooα μoυ (η " EφημεQ[g των Συξητηοεων>) λυπηρ6τατα εiναι 6ταν
αναφι6ρη τα περ(' <αυθαιρ6τ0υ ?{ατααxευηg των oυνθ6των>.|...] Πoλιj απ61oυν
τoυ να θεωρcbιrται ωg αυθα(,ρετoι παoαι αι πλαττoμεναι λ6ξει9, 61ι μ6νoν ειg
ταg γλtbαααE 6νθα μεγαλη εΙtLr{Qατε(, αυνθετιxri xαι γλωαooπλαoτιxη ελευθερ(,α,
αλλα }ιαL εLζ αλλαg, πoλλrb μoνιμcbτεgoν διαμoqφωμtναζ }nαL αJtoστεQγoιioαg
ταg πεgi την oνoματoπoιtαν αδε(,αg, ωζ η γαλλιxη16.
o Παλαμdg αναφερ6μενοg οτα οoλωμιxd oιiνθετα χαQαχτηQLξει τον τροπo
χατασ}ιευηg τoυg oαφcbg π9oδιαγεγ9αμμ6νo, dπoιpη η oπolα ια1ιiει xατ' επtχταση χαι γtα 6λα τα orjνθετα: Ε(,ναι δε τ6ooν απλcbE xαι τ6αoν ααφιilg πQoδιαγεγραμμ6νog o τρ6πo9 ?{ατασt{ευiζ των αυνθ€των, rbατε oυδε(g εξ αυτrbν
x(,νδυνog αυγxιiαεωζ }lαL πεgιπλoxig τηg γλωooιxηζ μηχανηζ, ωζ υφiαταται o
x(,νδυνog oιjτog εχ, τηζ ηqηoεωg αλλων ατoι7ε[ων oψετικcbν ΙtQoζ τι1πoυg, αυνταξειg, φθoγoυζ 1{,αL τα τoιαιjτα17 .
H δημιoυQγια τωγ νε6πλαoτων oυνΘ6των πηγαξει για τoν Παλαμd απ6 τιg
πoλλαπλθg xαι πoιx[λεE ανd,γxεg τηg xαλλιτε1νιπηE 6xφραoηg, ενιb απoτελε(,
αναφα(,qετo διπαiωμα τoυ πoιητη, o oπoiog μπoρε[ να αναξωπυqιilνει τα xoιγd
oυγθετα με ν6oυ9 λεξιλoγιxorig oυνδυαoμorig xαι xρηoειg:'Oooν δε xαλλLτεχνLιιωτ69αν αυνε(,δηαιν τηζ φιjoεtbE τηE πρoαλαιlβανει η πo('ηαιg ημ(bν, τ6ooν xαι

ααφαλ6oτε9oν φ6qεταL εLζ την εxμεταλλευoιν τηE δυνd'μεωg ταυτηζ τη5 γλcbασηζ, χαL δια τηg αφθoνωτ6ρα9 1ρηαεωζ των γνωατrbν εν τω γqαπτtb }{αL τω
αγgαφω λoγω oυνθ6των xαι δια τηζ }ιαταoxευηg ν6ων τoιotτων. Και xυριcΙlτεQoν εν τη πλdαεL των αυνθ6των o πoιητηg εφαqμ6ξει τo αναφα[ρετoν αυτoιj διxα(,ωμα πQoζ παQαγωγην ν6ων λ6ξεων' δι6τι εvταιiθα, ωζ εν τη ξιΙlαη, oιjτω xαι
εν τη πoιητιxη γλrΙtoαη, ωζ εt{ των αναγι{,tbν τηg xαλλιτεyνιxηg εxφραoεωg, αδιiνατoν να τεθη φQαγμ6ζ εLE την λειτoυgγiαν τoυ νoμLσματoxoπεioυ των oυνθ6των18.

Και 6xι μ6νoν

ξoυαι

}{αL

λ6ξει9 δημιoυgγoιjαιν (oι αργαtoι πoιητ69), αλλ' αναxαιν(,ταζ xoιναg δια τoλμηQ6ν }{αL ιtαLνoπQεπrbν αυνδυααμcbν xαι xQioε-

ων19.

Γεματη, xαταπλημμυριoμ6νη απ6 αιjνθετα εiναι η γλωooα τoυ λαoιj,
16.

17.

Παλαμd;s 0894lL962: 366- 367).

Παλαμds

(

1899/1 969: 518-520).

Παλαμαg (1899 l |969: 5 t9).
1 9. ΠαλαμαE 08921 1962: 316).
1

8.

η δημo-
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τικη, πλiqηg δε xαι ε1'εQγετLt4i ελευθερiα επιxρατε( ωE ε}1 τηg φι1oεωζ τη5
γλtbααηg, oyι μ6νoν εLζ την 4qηoιν των xαθιεgωμ6νων, αλλα }{αL εLζ την εxατων πoιητrbν
στoτε }tατασtcευην ν6ων τoιoιjτων oυνθ6των υπ6 τε τoυ λαoιj
'{αL
xτQoζ πλiQωαιν αΙtαQαLτητων αναμrbν ?{αL συμφrbνωg ττQoζ τoν ν6μoν τηg υπ6
των γλωoαoλ6γων xαλoυ μ6νηζ <δη μ ιoυqγ ιxη g αναλoγ [αg r?o .
Αναφεq6μενoE o Παλαμdζ στoυE αρ1α[oυg πoιητ69 χαι σχετιxd, με τιg λειτoυqγ[,εg των αυνθ6των η αλλιωg των διπλιilν λθξεων' επισημα(,νει oτι τα oιiνθετα εμπεριθ1Oυν ωρα (,o ν6ημα, ωgα[oν ηyo xαι μεγαλoπρεπη ειx6να, εξoιxoνoμrbwαg εν ελαx[oτω τα μ6γιoτα, ενΦ xdνει υδια(,τεqo λ6γo για την xαταoxευη
oυνθθτων επιθ6των, χαQαχτηQιστtx6 γνιilρισμα τωγ ν6ων πoιητΦν, xυρ[ωg,
6ταν πρ6xειται να δηλωθε[ oε επiπεδo σημαινoμ6νoυ επ[ταoη xαι αxqoτητα:
...oι αQχα[oι επ(, τη βdoει παγτoτε εγ1ωρ[ων ιδιωμdτων, εξ ων χατ'ανdγxην
απoqq6ει παoα φιλoλoγ[α, oμoιi εδημιoriqγoυν πo[,ηoιν xαι γλιbooαν. Κατεoxειjαζαν ν6α9 λ6ξει9, ιδ(,ωg ταg λεγoμ6να9 δ ι π λ α ζ, τα oιjνθετα δηλoν6τι, ειjηχα }{αL εν μLα λ€ξει μεγαλoπgεπη ειx6να πεgιxλεioντ&l.
oι αρxα[oι 'Eλληνεζ ΙtoLητα(, 61αιqoν απεgι6qιστoν ελευθεqiαν εLζ την δημιoυργ(αν λ6ξεων, την xαλoυμ6νην oνoματoπoιtαν, πραγμα τo oπo(,oν o
Κoiντιλιανog εθεtΙlρει ω5 υπ69o1oν πρoα6ν τηζ γλrbαoηg, φθoνιbν την δημιτoυ Σιμων('δoυ, τηg oπo[αg εoτεgoιivτo
oυργικην ελευθεg(,αν τoυ Πινδdgoυ
'tαL
λυqιxo(, 6πλαττoν διxαιωματιxιbg
Ιδiωg
oι
αρxα[oι
ogατιog.
o
o Bιqγ(,λLoζ
'{αL
oυμlτλ*xowα ωgα(,oν νoητα
oιjνθετα,
τα5 λεγoμ6να9 δ ι π λ α s λ 6 ξ € ι E, ητoι
μα ΙτQoζ ωρα[oν iχoν t4αL συγ}{εντρoιiντα εν μLα λ6ξει μεγαλoπρεπη ειx6να22.
H πo(,ηαιζ δεν ε(,ναι τ[πoτε αλλo παρα oυνθεαιg (αντιθ6τωζ πQoζ την αναλυoιν) εννoιcbν ιιαι 6xφρααιg πoλλrΙw δι' oλiγων. Aλλα την yαριν ταυτην συγ}t'εντρo(' εtl τηζ φtαεωg αυτoιi τo oιjνθετoν, ΙτεQLλα1βανoν εν μLα λ6ξει αυτoτελη
ειxoνιxην 6woιαν23.
Δια τηg 1ρηoεωg των αυνθtτων }{,ατoqθωνει o πoιητηg θριαμβευτιxrbg να συ1lπυxνtΙlνη ειg μ('αν λ6ξιν ευτ6νω9, πλoυα(,ωg, πλαoτιxιbg, τoν η1oν, τo ν6ημα,
την ειx6να, εξoιxoνoμ6ν εν ελα1(,ατω τα μ6γιατα }{αL ωζ μεγαλoπρεπη μνημεiα
oυναqμ6ξων ταg λ6ξειg2a .
εξoxην πλαΠλotτog λεxτιxoτj' πρoτ[μησLζ των oυνθ6των, ωg λεξεων
'(,ατ'
στιxrbν, t{,αL συμφrΙwωg πQoζ τoν χαQακτiQα τηg γλciloαηg' ν6α t{ατασ'{,ευη τoιotιτων, xυρ(,ωg ειt, των εΙτLτατLrιcbν xαι των α2{Q6τητog δηλωτιxtbν επιθ6των
(o[oν θε6qατα, 1ιoν6ανθα, 1ιλι679ωμα, oλ6τqεμα, oλ6αγνα, τg('oβαθα xτλ.),
xαθ6ooν επ(,ταoιg και αxq6τηg πααα πo[ηαιg xαι τ61νrf5.
20. Παλαμαg (1894 l
2 1.

|962

367).

Παλαμαg (|8921 1962: 3|6).

22. Πα}ναψαg (1'89 a l !962 : 367 -368).
23. Παλαμα6 ('894 l |962: 366-367).
24. Παλαμαg (l899l 1969: 5 Ι9).
25. Παλαμ&g ( 1898/1 962: 226).
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ΔιαβdξoνταE χανε[,ζ τη Φλoγ6ρα τoυ Bασιλια διαπLστωγει ειixoλα 6τι απαντoυν oιiνθετα γγωστd αλλα χαι σfνΘετα πQωτ6τυπα. Τα πεqιoo6τερα oιiνΘετα
μdλυoτα ε[ναι δd,γεια απ6 τoγ χoιγ6χQηστo γεoελληγιπ6 πιilδιπα. E[,γαι εντυπωoιαx6 π6oo o Παλαμdg αξιoπoιε[, τo νεoελληνιπ6 γλωooιx6 θηoαυq6, αφoιi,
αx6μα xαι 6ταν δημιoυργεi διπd τoυ oιiνΘετα, δε διατdξει να χQησtμoπoιηoει
xoιν6g λ€ξειg τηg δημoτιxt1g. o lδιog o πoιητηg για την αφθoνLα τωγ αυνΘθτων
oτη νεoελληνιxη γλιilooα, μεταξιi αλλων, υπooτηq[,ξει:
Aν υπd,ργη θηoαυq6E, δια τoν oπo[oν αqμ6ξει να xαιlyαταL εLζ αιrbναg αιrbνων η δημoτtxη, oιjτoE ε(,ναι o αx6νωτoζ θηααυQ6g των αυνθ6των τηg.
Kαι o,τι πgo παvτ6ζ t{,αL παηγυQιxcΙlτατα ατroδειxv'ιjεL την δημoτιxην ημcbν
γλtboααν 6xι πλ6oν μηα(,αν θυγατ6ρα, αλλα αδελφην δ[,δυμoν τηζ αQχα(,αg, εiναL η τoιαιiτη αυνθετιxη δι1ναμιg αυτηζ6.
Αναφoqιxa ψε τη ox6oη πoυ αναπτtixθηxε ανdμεoα στoγ Παλαμα xαι τη λαTxη παQdδoση, ο N. ΑνδqιωτηE παQατηQεI ευoτoxα: Φα(πεταL xτωζ o [δυo5 6αxυψε πdνω αε καθε τL Ιτoυ δημιoυργησε o λα69 με ζiλo μoναδιx6, ?{αL δε βγiκε ξη'oπoιoE βυθ(ξεταL στη λα'ι"xη Ψυχi, oπωg μαg δεtμεταL στη γλrΙlooα
μιωμ6νoE.
τoυ }tαL oτα iθη τoυ, μoιαζει με τη μ6λιoαα πoυ 6αo βαθιiτεqα μπα(,νει στη 1'ιαQδιd, τoυ λoυλoυδιoιj, τ6αo αφθoνιbτερα xρυαtΙlνoνταL τα φτεgα τηg απ6 τη γ1jQη
τoυ. oλoxληqo τo 6qγo τoυ Παλαμα απoπν6ει τo αρωμα τηζ λαιxηg ιpυyηg τoυ
ν6oυ Ελληνιoμoυ, xαι ειδιx6τεgα η γλωooα τoυ ι61ει βαθεια τ' αγνd,ρLα τηζ λαixηg διατιiπωσηζ7.
o αναγνιilστηζ εντoπiξει εrjxoλα oτo 6ργο oιiνθετα ηδη γνωοτd, απ6 τα δημoτιxa μαζ τQαγoΦδια, χωQιζ ωοτ6oo γα !ΙrτoQεi να εξαxqιβωθεi, εd,ν τα oιjνθετα
αυτd, εiναι πgdγματι δd,νεια απ6 τη δημιbδη πo[ηoη. E[,ναι,6μωζ, γεγoν69 6τι o
πoιητηg χQησιμoπoιεi oιiνθετα διατυπωμιiνα απ6 τo λα6, 6πωE αυμβα(,γει με τα
παραxd,τω28:

αγLoιlωνσταwινατo (Ζo,21): τo οtiνθετo απαντα χαt σε δημoτιx6 τραγoιiδι:
xαυ δtbα' μoυ μανα, τo oπαθ(,, τ' αγιo}{ωνσταντινd,τdg,

αστQαJτoxαμιtvη (1,7,21): γλ6πει9 εxε('νη την ιτια την αστQαπoxαμ6u'fo.
}tατα}lαμJτig (64,17): Κατα}lαμJtiζ αγναντευσα, }{' ε(δα 'να χυπαρ[oαι3Ι.
χQυσo?{αντiλα (81, 4): 6xειg t{,αL χQυσoxανδηλo 'ζ τη μ6oη τoυ σπLτιoυ αo'ιf2.

26. Παλαμd g (|894 l L962: 366-367).
27. Ανδριιbτηζ (1943: 237).
28. Στo εξηζ, 6ooν αφoρd oτα παραδεiγματα απ6 τη Φλoγtqα τoυ

Bαoιλιιi (1910), θα

παραπθμπoυμε γενtχd oτoγ π€μπτo τ6μo των Aπαντωv(εxδ. 1964) xαι ευδιx6τεQα o
πριilτog αριθμ69 Θα παραπθμπει ατη οελiδα χαι o δειiτεqog oτo oτi1o.
29. Γqηγoqι6δηζ x.α. QooL: 33).
30. Καο(,γηg (1980: 495).
3 1. Fauriel (1956: 252).

32. KαoiνγlE (1980: 498).
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φεγγαQoπQ6σωxτoζ
αγγελoφQιjδηξ3.

(99, 11) : ητoν

ανεμo'ιυtιλoπ6δηζ (142'

ανεμoxνκλoπ1δrfa

φεγγαQo1τQ6σωπoζ, rtτoν }l'

15) : - Mα{ρε βoU, γoργoγ6νατε

χ,L

.

Παρd,λληλα με τη χQηση νεoελληνυxιilν oυνΘ€των, εd,ν xαι εφ6ooν τo πεqιπεi,μεγo τo απαυτεi, o ΠαλαμαE χQησι,μoπoιεi oriγθετα χαι απ6 την αq1αi,α xαι βυξαvτινη γλιilooα με xατεξoxην διαπooμητιx6 q6λo, π.1.:
υπ69λευκo (4o'24)
6μπυqo (45'7)
oιjμμετqα (71, 18)
πoQφυ Qoγνεμ6να (130' 29)
χQυσoτQ (,xλινα (34' 34)

Παραδυναατη (L20' |6).

4.

Σημαoιoλoγιxoi νεoλoγιaμoi ατη Φλoγ6gα τoυ Bαοιλιιi35

o 6go9 αημαoιoλoγιxo(, νεoλoγιoμoι136 oημα[νει τιE νθεE, πρωτ6τυπε9 λεξιλoγιx6g oυνdΨειE πoυ παQαβιdξoυν τoυE σημασtoσυγταχτιχoυg xαν6νεg, αλλd πoυ

λειτoυgγιxd με τo xε[μενo. ΩE αxqα[,α μoaφη τ6τoιων νεoλoγιoμιilν
θεωqotνται oι ν6ε9 λ6ξεtζ, χαt στην πεg1πτωoη μαg τα γ6α οtiνθετα.
H δημιoυQγια ν6ων oυνθ6τωγ δεν xυqιαρ1ε[ την πoιητιxη μ6gιμνα oτη Φλoγ6Qα τoυ Βααιλιd,,γεγov6g πoυ xαταγoεL o μελετητηg τoυ παλαμιxoιi 6qγoυ, ενΘυμoιiμενoζ χαι τιg απ6ψειζ τoυ δημιoυqγof o1ετιxd με την πQωτoτυπ(,α τ6oo
στo πεQtε16μενo 6oo xαι oτη μoρφη:
Θα εmαματotαα μ6νoν, κυριcbτεqoν, ΙτQo τηg oφαλεQαζ ιδ6α9, την oπoiαν
τρ6φoυν oι πoλλo(, περi πQωτoτυΙr[αg xαι πεg(' μιμηoεωg' και θα 6λεγα, μεταξιi
dλλων, 6τι xαι η ΙtQωτoτυπ(,α ιιαι η μ('μηoιE εiναι αηετιxd, 6τι 6πoυ ωραιoτηg
εxεi, xαι πQωτoτυπ(,α, 6τι η πQωτoτυπ(,α δεν εiναι πoλλαxιg παρd, η εναρμ6νυo9
αυμφων(n πotx[λων μιμητιxrbν ατoι7ε[ων, xατd, τo μαλλoν η ηττoν oυνειδητων
η αoυνειδητων, 6τι η μ('μηαιg εi,ναι o μtγαg ν6μo9 των ?aoLνωνιrbν }ιαL των φLλoλoγιcbν, }dαL 6τι μ6νoE ααυγγrbqητoζ μLμητηζ ε(,ναι o αμoυoog
ατι1oπλ6χ0ξ7.
Ενα πoiημα μπoρε(, αν τo εξετdoηE απo τo περιε16μεν6 τoυ να μην εiναι τ(,πoτε xαινoιlριo, τiπoτε πρωτ6φαwo ttαL βαθυoτ61αoτo. [...] 'oμωg 6αo βαgαi<<δ6νoιlν>,

33. Kαoiγηg (1980: 493).

34. Γgηγoqιdδηg x.α. (2ΦΙ: 33).
35. Ωg νεoλoγιoμor1g θεωρηααμε τα otiγθετα πoυ δεγ απαγτoιiγ oτo λεξιx6. Yπαq1ευ
6μωE τo ενδε16μενo γα απαγτoιiγ oε xε[μενα.
36. Για τον 6ρo νεoλoγιαμ6gβ}". υπoοημ. 14.
37. Παλαμds ( 1 898/1 9 62: Ζ28-229).
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νoυν ατo δ6ντ90 ι4αJτoLoι αλλoι 6goι σχετLσμ6νoL με την rιαλλιt'ργεια πoυ αξL6θηxε να βQη, 6τoι λoγαqιαζεται μ6αα α' 6να πo('ημα γLα την αξ('α τoυ, l{αL η τ6χνη τoυ' oτη γλrbooα' στo μ6τqo, oτo oτ('1o, ε(,τε γατi πρωτoτυπα αυwαιριαξει
τα γνωQLαμtνα, ε(τε γιατ(, αυνεx[ξει εvτελ6oτερα τα ΙταQαδoμ6να38.
ΠαQ' 6λα αυτd oτo xεlμενo αJταγτotiγ xαι ad hoc oημααιoλoγιxoi, νεoλoγι_
ομo[,6πωg oυμβαiνει λ.χ. με τα oιiνθετα:
αε ρoζυγ ιαξoταν (2o' 24)
πoθoxρατ6ρ ιoαα (44' 24)
πoδoαιδεqωμ1νog (67, Ζ6)
α ιδεgoπoνxαμιαα

(68, 7)

λιανo1αραγα (9|,6)
αoγoξεθtμαστoζ (l|7 |9)
'
5.

Kατηγoqιoπoiηση τωγ παλαμιxιbγ ουγθ6τωγ με βfroη τo πqιitτo ουγΘετιx6

Tα παλαμιxd oιiνθετα, με xριτηριo τo γQαμματιx6 εlδog τoυ πριbτoυ oυνθετι_
xoti, διαxq(,νoνται oε δυo μεγdλεg xατηγoqlεE, τα oιiνθετα με λ6ξειg χαι τα ofνΘετα με α1ιbριοτα μ6ρια η πqoθ6oειg, τα oπo[α, oιiμφωνα με τη oriγ1ρoνη oQo_
λoγiα, ε(,ναι παqαγωγα.
5.1. Παλαμιxd, oι1γΘετα με λ6ξει9

Στη ΦλoγΕQα τoυ Βαoιλια ottαντοtiγ dφΘoνα otiγθετα πoυ πQoxιiπτoυν απ6
την 6νωoη διio λ6ξεωγ oι oποi,εg πα(,ξoυν τo q6λo τoυ πqιilτoυ χαL δειiτερου
oυνΘετιxoιi. Συγxεxqιμ6να, απαντoriν or]νΘετα oν6ματα, επ(,θετα, qηματα χαt
επιρρηματα. Η γQαμματιxη xατηγoρlα τηg otiνθετηg λ6ξηg oυμπlπτει γενιπd, με
αυτην τoυ δεtiτεQoυ αυγθετιπoti39. To πριilτo αυγθετιx6 των παλαμιπιilν oυνθ6_
των oνoμdτων μπoqεi να εiναι 6νομα, επiΘετo, επiρρημα η αqιθμητιxo, ενιil τo
δευτεgο oυνθετιπ6 εi,ναι 6νoμα. Tα oriνθετα επ(,θετα (παι μετοx6E πoυ επθ1oυν
Θ6oη επιΘθτoυ) ωg πριilτo oυνθετιx6 6xoυν 6νoμα, επiθετο, αντωνυμ(,α, αqιθμητιx6, επiρqημα, ενιil ωg δεriτερo αυνθετιπ6 6νoμα, επ(,θετo χαι μετoxη. Tα oιiγΘετα ρηματα 61oυν ωg πριbτo oυνθετιx6 6νoμα, επLΘετo, αριΘμητιx6, ρημα xαι
επ[ρqημα, ενι.b τo δεt}τεqo αυγθετιx6 ε[ναι πd,ντoτε ρημα. Στo €qγo απαντotjν
ελd,1ιoτα oιiνθετα επιρρηματα με πριbτo oυνθετιx6, xυq[ωζ, τo επ[,θετo 6λo9.
Mε xριτηQιo την αλληλooυγ1ιilνευoη η μη των θεμd,των των αυγθετιπιilγ, o
μηχανισμ6g τηE oriνΘεoηg oτα oιiγθετα με λθξει5 χαQαχτηQIξεται γνηoιog, εaν
τα θιθματα συγχωνεΦoγται, t1 xαταxqηατιx6g, εd,ν ιoxιiει τo αvτiθετo, δηλαδη,
εdγ τα δtio oυνθετιτιa βglοxoνται τo 6να πλd,ι oτo dλλo χωQιE αλλη αλλαγη
38. Παλαμαζ (9|2l 1966: 460).
39.

Kλαiρηζ & MπαμπινιΦτηg (2Φ1: 93,332).
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CILxoζ απ6 τηγ πιΘανη μετατ6πιση τoυ τ6νoυ τoυ δεliτεQoυ ουνθετιπoιiao. Στo
σημειo 6πoυ oυνδ6ονται τo πριilτo χαι τo δειiτερo oυνθετιx6 εμφαν(,ξεταυ oυνηθωg τo φωνηεν -o-,6ταν τo δεriτερo oυνΘετιx6 αq1i,ξει απ6 oriμφωνo, ενιb η εμφανιoη τoυ πoιχ[λλει, 6ταγ τo δεriτερο oυγΘετιx6 αq1[ξει απ6 φωνηενal. Στη
Φλoγ6ρα τoυ Bααιλια ωg επ[ τo πλεioτoγ απαντoιiν yνηoια ofνθετα, π.1.:

βgo16νεqo (|7 ' 5)
μυqι61ρωμα (65, 3)
?{α}4oτ

oπ Ltζ1'35' 34).

Yπdρxoυν 6μω9 }tαι μεQιχa xατα4ρηoτικα oιiνθετα, 6πω9:
Aγιoν6goE (53, 6)
Xαρoπoλ6μαεg (33 25)
'
βαθυqcΙlτημα (84'Ζ2).
5.1. 1. Σrjνθετα

oν6ματα

Π.χ.: αατραlτ6πετρα(34'8)
ερωτoδ6απoινα (44,24)
oνειρoπ6Qασμα (73 22)
'
α7νoγ6λια (16' 3)
λιγνdβεργα (41' |2)
xαxoμdγLσσα

!a'x)

ξαναφtτqωμα(55'30)

πανωκλ('βανα (59, 15)

1αμoδ6ντqru (73' |7)

πρωτoβoιiιαμα (95,8)
τετgαβαγγελα (105,26)

διπλoξωo (138,

8).

5.t.2. Σιiνθετα επ(,θετα

Π.χ.: φεγγαQoxτQ6αωπo5 (99,

11)

(J37

6)
γιγαwoxoQφα
'
δoλoπλ6xoι (Ι18, 18)
ρoδ6λειlxog (38,12)
νηo61τιoτo (48'29)
λαγxαδ6xλειατη (49, 8)

αγεQoχτυπημ6νoι (36, 1 3)
γυναιxoδooμOνo (4 t, 34)
πoδooιδερωμ6νog (67' 26)

μoνoκλωνog (Ι7 ' 4)
πoρφυρ6yειλo (42,27)

40. Tριαrrταφυλλi,δη g (L94Ι: |77).

41. KλαiρηE & Mπαμπινιιbτηg (2001: 93-94).

λαμlτρoμiτωπog (89, 9)
πoρφτlρ6μαυQεζ

(

18, 1 3)

λιανoπλo{μιoτα 34, 8)
6ν ια (97' 24)
( 1

1ριιoελεφαντ

μαυQα}{LτQινιααμ6να

( 1

8, 1 8)

ταπεινoβγαλμ6νoι (58, 1 3)
αλαφρoxαμω μ6νo g (7 6' 24)
αλλ6φυλλo (48'7)
αλλ6πυoτων (82,Ζ3)
τετραlτλατη (75' |6)
δixogφog (84' 16)
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διπλoπ96σωrτηζ (92'2)
τQLσμεγαλoζ (112, L) (112,2) (1Ι2'
Le)
τρ('ιpηλo

(l|6'20)

τQLσευλoγητ6 (30,33)
μυ q ιoπλoυ μ ιo μιtνα ( 30,
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πρωτoζωvτανεμ6vη (6 1, 1 1 )
7ιλιo0μνoλ0γημ6νη ( 1 05, 36)
ξαφνoxτιiπητos 04'27)
ξανανθιoτ65 (137, 5)

ξαναζωwανεμtνog (30, 32).

8

)

5.1.3. Σιiνθετα qηματα

Π. χ.: αερoζυγιαζoταν (20,24)
εQωτot{,αθ ρ εφτ [ζovτα ι (27, 23)
δαoxαλo φ 69νoυνε (66' 16)

πρωταγνd'ιιτ

δtπλoπρoαxιlνηαoυv (58, 8)
πρωταναβριjoανε (70, 1 1)

1αμoα6ρνεταL

γoργoxυληααν (79' 32)
o μoQφoιζ,αθετα ι (99 12)
αργoβρεξε (1 16, 5)

τ Qε

3' 3)
μo'{,o?ιxαλ ιαξoυν (4 1, 33)
ειts

ε

(7

τqεμ6φεγε (L09' 32)
τqιζoγ6qνoυν (Ι16,17)
ξαναδραξε (64 ' 22)
ξαναgρ ιζωθixαν (67, 36)
(

1

28, 33).

5.|.4. ΣιiνΘετα επιgρηματα

Π. χ.: oλo6να (116, 3),
oλ6γυ9α (129' 20)
μεσoυQανηE (69' 1o).
5.2. Παλαμιxd αfνθετα με αxιbqιοτα μ6ρια χ,αL πρoθ6oειg

Σιiμφωνα με τιE παραδoοιαx6g γQαμματιx6g τηg νεoελληνιxηg γλιilσσαζ or}νθετα θεωqoilνται χαι ot λ6ξει9 πoυ στη θ6oη τoυ πριbτoυ ουνθετιπoti 61oυν αχω_
Qιστα μ6qια (λαιlcd,-λ6για) η παλι69 πqoΘ6oειE χαt dxλιτεg λ6ξει9. Στη Φλoγ6Qα τoυ Bαoιλια απαντotiν otiνΘετα πoυ 61oυγ ωζ πριbτo oυγθετιxo λα[xα αχω.t1ανε- (μ6νo
Qtστα μ6qια, δηλαδη τo στεQητιx6 α-, τo ξε_ Λξ-xαιτo ανα- Λ ανστηγ πolηoη)a2, αλλα xαι λ6για μ6ρια, 6πω9 τo παρα, ?{ατd,, δια πρog, xτQo,
υπ6, υπ6ρ, πεq(,' συν, ε?{, εν, μετd,, ημL-, αεL- y'α|υ αQχL-43, τα oπo(,α oι1νθετα, xυ_
QLωE, εiναι παΘιεqωμ6νεg λ6ξειg. Παq6λo πoυ η διd,xqιoη λαTxrbν-λoγ('ων ψoρlων ε[,ναι αμφιλεγ6μενη, εντoriτoιg xdνoυμε ιδιαlτεqo λ6γo γι' αυτηγ για να
φανεi, οε 6να πριilτo επlπεδo, 6τι o Kωοτηg Παλαμdg γνιbριξε παι εφd,ρμoξε
xατa τq6πo αqιατo τoυζ μηχανtσμorig oriνθεσηE των λ6ξεων χαι με τιζ δrio xα_
τηγoqlεg α1ιbqιατων μoq[,ωγ oιiμφωνα με τoυζ xαν6νεE των τ6τε γQαμματι_
τιrbν,χαL, σε 6γα δεrjτεgο επ(,πεδo, 6τι τα παλαμιπα oιiγθετα επελ6γησαν ri δημι_
oυργηθηxαν ox6πιμα xd,θε φoQα απ6 τoν πoιητη για τtζ επιχoινωνιαx6g ανd,_
42. TριαvταφυλλLδη E (94l: L4Ζ-1'44). ξdqτξανοg: (x.xρ.
43. Tρι,ανταφυλλ[δηg (194 1 : 144-146,386).

: 1
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γχεE τoυ πoιητιxoti μηνιiματog, d,ποψη πoυ επαληΘειiεταυ απ6 την πoιxιλoμoρφlα των oυνθ6των αλλd, χαι τη μεγdλη oυxν6τητα χQησηE τoυζ. Π.χ :
αν6γνωμo (82' 14)

ανηξερια

109, 30)
(125,
8)
αo[μωτo5
(

ξεμαγευτig (93,22)
ξεαxλα[fulτig (95 ' 14)

ξ6θω9α (144, 8)
αναγ6,λαoμα (33, 10)
αναβλεμμcl (65, 5)
αναoηxrΙlσoυν (1Ζ7 1,9)
'
Παραδυναατη (12o' 16)

xαταλυαε (48,8)
διαβαfuoυν (94,Ζ)

π96oπεoε (l24' 20)
πρoβα(,νoυν (92, 12)

υπoταχτLxια (1o9,2)
υπερβoρε(,ων (L39, 12)

πεgiγελo (|4Ζ'22)
αυλλoγα (74'29)

(|15'24)
(45'7)
μεταλαβη (56' 19)
ημfiεoι(93, 10)
Aειπαρθενo (LLo,2])
ε}{στατL}4α

ιξ|llτυQo

αρηιoτρdτηγoL

(1

18, 19).

Γενιxα η oημαolα των oυνΘ6των με αxιbριατα μ6qια επηqεαξεται απ6 την
επtQQηματιxη oημαoiα τoυ εxdoτoτε μoQioυ xαι η βαoιxη oημαolα πqoxιiπτει
απ6 τo δεriτερo oυνΘετιπ6, τo oπolo μπoρεi, να εiναι oνoμα, επiθετo, ρημα η
επ(,ρqημα,τt.x.:

αρηιατgατηγoL (118, 19) (= oι πqΦτoι, oι ανιilτεQoι oτqατηγo[)
διαβα(,νει (63,17) (= πoρειiεται δια μεooυ)
oυνεπα[,ρνει (3'l',,28) (= πα(,ρνει μαξι)
καταβαθα (113, 1) (= παqα πολυ βαΘιd).

'Oooν αφοqd ειδιx6τεqα στη oημαα[,α των oυνΘ6των με λαΤxd, μ6ρια, 6πωg
αυτη πεqιγqdφεταL στιζ παραδooιατιθE γQαμματιιιtg, επιoημα[,νoυμε τα εξηE:
τα otjνθετα με τo α- στεQητυ}ι6 oημαlνoυν d,ρνηση χαι απ6λυτη oτ6qηoη εxεiνoυ
πoυ δηλιilνει τo δεriτερo oυγθετιx6aa,6πωg 6λλειΨη ξωηE η xiνηοηg, ουναιoθηματoζ, oρ[ων x.a., π.γ.:
αoαλευτoζ (94,t3): τo επ[Θετo oημα(,νει θλλειιpη xiγηoηζ, αυνεπΦζ' ξωηζ.
αθd,νατog (92,24): τo επ[Θετo oημα(,νει 6λλεψη των oρ[ων τηE ξωηE.
ανηλιαγα (1'39,32): τo επi,θετo oημα(,νει απ6λυτη oτ6Qηoη εxεlνoυ πoυ δηλΦνεt τo δεriτεqo oυνΘετιx6, δηλαδη τoυ ηλιoυ.
Tα oιiγθετα με τo μ6ριo ξε- οημα[γoυν ατ6qηoη, πoλιj, εντελcbg τιαυ 6ξωa5.
Π.χ.:

ξεxαμπιoε (27,7) (ξε- _ εvτελtbE)
44. Tρι,ανταφυλλ1δη s 0941: 143).
45. Tρι,ανταφυλλLδηg (l94t: t43).
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ξεqgιξrbνovταL (59,7) (ξε- _ εντελιΙlζ)
ξεoτoλιoα (l2z,15) (ξε- _oτι6QησrD
ξαxoυατd (75"l'4) (ξε- =πoλιi).
Τα oΦγθετα με τo μ6ριo ανα- oημαlνoυν πανω, π(πω τιαι παλιa6, αλλd ιι7τoQει η oημαoiα τoυ αυνΘθτoυ να μην xαΘoρiξεται απ6 τη σημασiα αυτιbν τωγ
επυρρημdτωγ χαι τo otiνθετo να 61ει απoxτηoει εντελΦg ανεξd,qτητo περιε16μενo47,

Tt.x".:

(ανα- - παλι)
αναδtiloη (87
'22)
αναoηxcbσoυν (|27, 19) (ανα- _ πανω)
αναxρααμα (L9,|3) (αναxραoμσ=To απoτιfλεoμα τoυ Qηματoζ αναxqdξω).

6.

Σημαοiα τιογ ουγΘ6τωγ

Eνδιαφ6goν παQoυoιαξει η μελιiτη των σημαινoμ6νων των ουνθ6των πoυ πQo_
xriπτoυν απ6 την θνωoη διio λ6ξεων, αφoιi αυτd μπoρoιiν γα ενταχθoυν σε μεγdλεg oημαoιoλογιxoιi 1αραxτηρα χατηγoQ[εζ, με xριτηρto τη αημααιoλoγιxη
παgdoτασrf8. Tα αι}νθετα, oιiμφωνα με παqαδooυατιtg γQαμματιx66, διαxρlνoνται σε : |) Παρατα1τ ιxα, 2) Π ρoαδ ιoρ ιατ ιxα, 3) Κτητ ιxα, 4) Avτ ιxε ιμενιxα xαι
5) Ευ7ετιxd9, ενιil, οιiμφωνα με oriγxgoνεE γQαμματιxtE,οε διio ευρt}τερεζτιατηγoρLεg στιE oπoiεg εμπερι61oνται 6λε9 oι πQoηγoυμενεg: 1) Παgαταxτιxαxαυ
2) Εξαqτημ6να. Tα Ε,ξαρτημι6να otiνθετα διαxqlνoνται oε Πρoαδυoριoτιxd,
Υ πoxoρ ιατ ιxd, xαι Pηματ ιxlo .
6.

1

.

Παqατατιτιτι,α otiνΘετα

Παραταxτιxα oνoμd,ξoνται τα oιiνΘετα τα oπolα oημαLνoυν 6,τι xαι τα δυo
αυγθετιxd τoυg51. oι oημαolεg των oυγθετιxdlν, τα oπolα ανηxoυν oτo lδιo μ6_
QοE τoυ λ6γoυ, oυνδ6oνται μεταξti τoυE με τo xαu H παραδooιαxη xατηγoq[,α
των παQαταxτιxιby oυνΘ6των ουμπlπτει με τη αιiγ1qoγη χατηγoρ[α των παQαταxτιxων.Tα παgαταxτιxα oυσιαστιxd η επ(,θετα παQoυoιd,ξoυν ιδιαιτερoτητα,
αφoιi dλλoτε oημα(νoυν 6ννoιε9 ιo6τιμεg xαι παqdλληλεg, χ,αL στην περLπτωoη
αυτη oνoμd,ζoνταυ ξευγαρωτα, ενιil d,λλoτε oημαiνoυγ μια τq[τη διαφoρετιxη
6woια. Π.χ.:
46. Tρι,αvrαφυλλ[δηE

094l': Α4).

47. Aναoταoιαδη-ΣυμεωνLδη (1986: 203): <Στα oιiνθετα γενιx&, ...εμφανiξεται μια εξει_
δlxευoη στη σημασ[α τωγ διio oυνθετιπιilν με απoτ6λεσμα τo αιiΦετo να αJτoχτd μια
νθα oημααi,α πoυ xατα xdποιo τρ6πo ξεπερνα τη oημαoiα τωγ oυγθετιxιilν>>.
48. Για τoν 6ρo βλ. υπooηΙL.12.
49. Tριανταφυλλiδη g (194|: 147 -|52).
5 1.

Tριαvταφυλλ[δη ; (l94L: 147).
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μαxqoαυgτoι (20,3) (= μαxρoi xαι oυρτo()
xαoτρoπαλατo (45, 1) (= xαoτρo παι παλdτι)
ζαφειρoαμαqαγδα (12t,27) (_ ζαφε(,ρια χαι σμαQαγδια)
πoρφυρoμαυQεζ (18, 13) (τo επiθετo φανεQιilγει μια τq(,τη 6γγoια ανd,μεoα

oτιg θννoιεE πoQφυρ6 xαι μαtiqo)
μαυQo1lLτQινιαoμΕνα (18,18) (τo επiΘετo φανεQΦνει μια τρ(,τη 6νγοια αναμεσα στιE 6woιεE τoυ μαιiqoυ χαυ τoυ xiτqινoυ).

Tα παρατακτιxd qηματα oημαlνoυν 6τι oι διio gηματιx6g εν6ργειε9 γ[νoνται

oυγxg6νωg η διαδoγιxα, lτ.x.;
ανεβoxατ εβα (πoυν (37' 9)

(δ ιαδoxη ενεργε ιιilν)
αoτ ραπoβρowdνε (78' 23) (δ ιαδo1η ενεqγειων)

τρεμooαλευε (1o9, 5) (otiγxqoνεζ εν€ργειεg)
τρ ιξoγ Εgνoυν ( 1 1 6, Ι7) (otγγQoνεE εν6qγευεg).

6.2.

Προoδιoριoτιxd ofνΘετα

Πqooδιoqιoτιxα oνoμdξoγται τα oιiνθετα των oπo[,ων τα oυνΘετιxd 61oυν xαθoριoμ6νη συνταχτιτιt1oγθ'αη μεταξr} τoυE, }iαι συγχεxgιμ6να τo πqιilτο ουνθετιx6, πoυ μπoqε[, να εlναι 6νoμα, επi,Θετo η επ(,gρημα, πQoσδιoρ[,ξει τo δειiτεqo,
πoυ μπoQε[ να ε[,ναι 6νoμα, επ(,θετo, ρημα η επiqρημα52. Ed,ν τo πριilτo ουνθετιπ6 ε(,ναι 6νoμα, λειτoυgγε(, ωg ετερ6πτωτoζ η επιQQηματιx6g πqoαδιoqιαμ6g,
εdγ εlναι επlΘετo, ωg επιθετιx6gπρooδιoριoμog τoυ δειjτεQoυ ουνθετιπori, ενιil
ατα αfνΘετα Qηματα, εαν τo πqιilτo oυγθετιx6 ε[ναι επ[,ρρημα η επ[Θετo, λειτoυqγεi ωE επtQQηματιx6g πqoοδιoqιoμ6g, xαι, εd,ν εlναι 6νoμα, αντtστoι1ε[ με
πqoθετιπη φQdoη, με πoιητtx6 α[τιo, με αντιχεiμενo χαι με παqαβoλιxη φρdση53. H παραδooιαxη xατηγoρlα των πρooδιogιoτιxrbν oυνΘ6των oυμπi,πτει με
την πριilτη υπoχατηγoqlα των εξαρτημ6νων oυνθ6τωγ, δηλ. τα πρooδιogιατιxα,
τα oπο[α, στη οιiγ1ρoνη χατηγoQιoπoiηoη, πρoοδιoρiξovται oαφ6oτερα συντατιτυτιa,αφoιi oqιoθετεi,ται o συνταχτιx6g τoυg q6λog. Π.χ.:
κιnλoγυρiαματα (29, to)

1=

qι,ομog)

γυqioματα τoυ xιixλoυ) (ετερ6πτωτoζ πqooδιo-

αερoζυγιdζoταν (2o,Ζ4) 1= ζυγιαξoταν στoγ α6qα) (πqoθετιxη φρdoη)
φιδoxυλαν (75,8) (= xυλd,ν σαν τα φ(,δια) (παραβολιxη φqdοη)
αγριoπoιjλι (19,15) (= dγριo πoυλ[,) (επιθετιx6g πρooδιoqιoμ6g)
ευxoλoτρoμαxτη (L46,6) (= παιδotjλα πoυ τQoμdξει ειixoλα) (επιqρηματιx6g
πρooδυoqιαμ6ζ)
52. Tριαvταφυλλlδηs

09at: Α9).

53. Κλα[ρηg & MπαμπινιΦτηg (2Φ1: 97-1ω xαι Ι999:333-334).
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φτωχoντ'ιjνoνταν (16' 28) (= ντιiνoνταν φτωχd) (επιρρηματtχ6E πQoσδιoQυoμ6g)
oλ6ιαα (135, 30) (= 6λo [αια) (επιqρηματιx6g πQoσδιoQιoμ6g).

Στα πρooδιoqιoτιxα εντασσεται χαι μια xατηγoρLα oυνΘ6των gημd,των με
4, π.x;
Lτdfis

υπoχoQ ιστ ιπη oη μασ ια, oυ1νd, υπoτ ιμητ

χαμoπετoιjoα (63' Ι9)
γαμoδ6ντ9ια (73, |7)
Ψευτoζotγ (83, 9)

φτενoxαqαyo (128' 14)

1αμooι6ρνεταL

(

128, 33).

6.3. Κτητιπd αιiνΘετα

Κτητιxα oνομαξoνται τα οtiνθετα επi,θετα των oπo(,ων τo δεriτεqo ουγθετιx6
δηλιbνει τo λoγιx6 αντιxε(,μενo τoυ ρηματog 6xω πoυ εννoε[ται χαt τo πριilτo
ουγθετιx6 εiναι επιθετιx6g πρooδιoριoμ6g τoυ αγτιχειμ6νoυ55, fr .Χ.i
11αμαQoμτ3τηζ (19, 10) (= επεlνoE που 6xει μtiτη oε οxημα xαμdgαg)
ανθqωπoμoQφα (56, 6) (= επε[,να πoυ 6xoυν ανθgιilπινη μoqφη)
δfuoρφog (84, 16) (= εxεlνog πoυ 61ει δt3o πoqφθg)
φεγ1lαQoxτQ6αωπoE

(99, |1) (= επεlνog πoυ 61ει πq6οωπo σαν φεγγdρι).

6.4. Aντυπειμενιxd oυνθετα

Aντιxειμενιxα oνoμd,ξoνται τα oιiνθετα oν6ματα, επiθετα η qηματα, με φανεgη
τη Qηματιxη τoυg πqo6λευαη, των oπο[ων τo 6να oυγθετιx6 ε[,ναι τo λoγιx6
αντιxεiμενo τoυ dλλoυ56, π.1.:

θεoμlτα[1τηg (32,35) (= εxεlνοg πoυ ειrrτα[,ζει τo Θε6)

αιματoπoτη (56,7) (= εxε[,νog πoυ π[νει α(,μα)
xλων6γυQτεζ(1'o7,2l) (= εxεiνεg πoυ γ6ρνoυγ τoυζ xλιbνoυg)
νικηφ6ρα (73'29) (= εxε[να πoυ φ6qνoυν νixη)
η{oλoyαν (28' 1'7) (= λ6γoυν τoν η1o, παqd,γoυν ηxo)
XαρoπoλtμαεE β3,25) (= πoλεμd,E τo Xdqo).

54. ΚλαiqηE & Mπαμπινι,ωτηg (2001: 99).
55. TqιαvταφυλλLδηE (1941: 150).
56. Tριαvταφυλλ[δηg (1941: 151).
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6.5. Eυxε τιτια oιiνθετα

7q gυψεTιxα οtsνΘετα εχφQαξoυν ευχη η xατdqα57 . H xατηγoρiα αυτη των συνθ6των oυσtαστLxα δεγ απαγτd στην Φλoyερα τoυ Βααιλια, αφori τα παραxdτω
αυνθετα εiγαι τα μοναδιxd oτo xε(,μενo:
xαλ6yτιατoζ (1'5' t7)
αστQαΙτoxαμ6νη (17' 21)
θεoφυλα1τη (33' 34)
τριαευλoyητ6 (30,33).
6.6.

Pηματιxα oriνθετα oν6ματα

Η πατηγoqiα των qηματιxrbv αυνθ6των oνoματων, 6πωE 61oυμε ηδη αναφ€qει
στην εισαγωγιxη παρdγQαφo για τη oημαolα των ουνΘ6τωγ με λ6ξειE, ε(,ναι η
δειiτεQη υπoχατηγoqi,α των εξαρτημ6νωΦ8. To δειiτεqo oυνθετιx6 αυτιilγ των
oυγθ6τωγ παρd,γεται απ6 Qημα, ενιb τo πqιilτo επtγει τη θ6οη
α) υπoxειμ€νoυ, π.1.:
oνειgoπ6Qασμα (73' 22) (τo 6νειqo πεgνα)
ηλιoγ6ρματα (92,13) (o ηλιog γ6qνει),
β) αντιxειμ6νoυ, π.1.:
μυθoπλd,στQα φ7 , 4) (πλdθει μι1θoυg)

πυρoλdτρεζ (66,17) (λατρειioυν τo πυq),
γ) ποιητιxoι} αιτloυ59, π.1.:
αστQαxτo%αμ6νη (17,Ζ1) (xαηxε ciπ6 αoτραπη)
φQαγ}{oπατημενηζ (27 ,5) (πατηθηxε απ6 τoυζ Φρdγπoυg) η
δ) επιQQηματιxoti πρooδιoριομoι1, π.χ.:
αoημoγνtματα (36,9) (γν6θω με αoημι)
?{oν/"ταQoχτυπηματα ( 1 18, 7) (μυπdω με xoντdρι).
7. ΛειτoυQγiεE τωγ ουγθ6τωγ oτη ΦλoytQα τoυ Bαoιλιι1ι

Mε μια πQιilτη ανd,γνωoη τoυ 6gγoυ, απ6 τoν πριilτo ωE τoν τελευταiο oτi1o,
διαπιoτιilνει xανεiζ την αγωνιιilδη πρoοπdΘεια του Παλαμd να δαμd,oει xατd,λληλα τιE λ6ξει9, ιiloτε να μεταβιβαoει στoν αναγνιboτη τ6αo τη γνωστικη οηψαoi,α των μηνυμdτων τoυ, 6oo xαι τη βιωματικη-αυγxινηoιαxrfo, στo βαθμ6 β€094t: |52).
58. Kλαiρηζ & Mπαμπινιιbτηg (2001: 1Φ).
57. Tρι,αvταφυλλLδηs

59. T6τoιoυ εi,δoυg οtγΘετα εlγαι ιδιαiτεqα oυ1νd oτη Φλoy6Qα τoυ Bααιλυd,.
60. Mπαμπι,νιιbτηg

(

1984:

23t).

Tα oυνθετα oτη <Φλoγ6ρα τoυ Bααιλιd;> τoυ Kαlcτi

βαι,α πoυ η τελευταiα μπoQει να μεταδoΘεi.
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πQo_

αντιληπτη η ιδιαi,τεqη επεξεQγαο(,α των oυγθ6των
λθξεων πoυ απαγτoιiν oτo πεiμενo' με oτ61o παλι την επιχoινωνiα με τoν δθχτη. AE δoιiμε ενδειπτιxd, τα παραδεiγματα:
σεtl'τLt1'i ανd,γνωoη, γ[,νεταυ

. Κι
ο

6λo πεgναν,lιι 6λo περναν oι αxλαβωμ6νoι εμπρog τoυ,

π6τε αναoτενdξoυνε xαι π6τε αxνoγελανε,
xαι αμ(,γoυν π6νo9 τηg αxλαβιαg κ' εfuτ(,δα τηζ πατQ[δαg
μ6,αα στ' αναστενααματα xαι μ6αα στ' α1νoγ6λια. ( 15- 16,
24σ,L

27

, l-3)

Στoυg παραπd,νω oτ[1oυζ' αJταντoιiν διio oιiνθετα ρηματα, αναoτεναξουνε
τLαL αχνoγελανε, xαθιilg xαι διio oliγθετα oυσιαστLxa, αναστενααματαtLαL αχνoγ6λια, τα oπolα παqdγoνται απ6 τα αγτioτoιχα qηματα xαι δηλιbνoυγ τo απo_
τθλεoμα τωγ QηματιxΦν ενεqγειιilγ. Θα εξετdooυμε αtiντoμα χαι με σημασιoλoγιxα xριτηqια τoυE τriπoυg αγνoγελd,νε Ι4αL αxνoγ6λια, επευδη εiναι λιγoτεqo
oυνηθειg συγχQιτιxα με τoυζ dλλoυg διio. To ρημα α1νoγελανε, 6πω6 }.(,αι τo
oυσtαστtxo αyνoγ6λια, εiναι oημαoιoλoγιxd, oυμβατ6 με την 6woια oxλαβωμ6νoι, αφo: μ6νο α1ν6 γ€λιo με τα γνωoτd, οτoι1ε[α oημαο[αg: [+ ω1q6λευxog
στην 6ψη], [+ ω1gοxiτqινog], [+ 1λωμ6ζ ], [+ χLτQtνtασμ6νog], [+ εξαοθενημ6γoζ], [+ ξεθωριαoμ6νo9], [+ μoυντ6E], [+ α1νoπρ6oωπog (+ οxυΘqωπ6g,+ χατη_
φηζ,+ μελαγxoλιx6g)], μπoρεi να ανθioει στα xε[λη των oxλαβωμ6νωγ εξαιτ[αg
τηg xατdστασηE τηg αxλαβιds. Eγα ρημα τo oπoio θα δηλωνε oλoπληρωτιxη
εν6qγεια, 6πω9 λ.1. τo ρημα γελrb (= εχΨQd.ζω α[oθημα xαqαg η ευαρθαχειαE
δια xινηoεων των μυιilγ τoυ πQoσιilπoυ xαι ιδ(,α των 1ειλθωγ oτ6ματoζ χαι πα_
ρειc(lγ oυνοδευoμθνων υπ6 αλλεπαλληλων ηxηqιbν εxπνoιilν, ε[,μαυ ειiΘυμog, ε(,_
μαt πεQιχαρηs) δεγ Θα ηταν oυμβατ6 με τα αυμφQαξ6μενα. To ουγxεπqιμι6νo
oιiνθετο τoνi,ξει την πoι6τητα τoυ γ6λιoυ χαι πρoδιαθ6τεL ευμενιbg τoν αναγνιb_
oτη απ6ναγτt στo υπoxεiμενo αxλαβωμ6νoι. 'Eτσι, o παραxd,τω χαι με πQoτQεπτιτιo περιε16μενo oτi1oζ τoυ xειμ6νoυ, Καμετε αx6μα υπoμoνη xαι πaρτε
αx6μα δρ6μo, (16' 4) δ[νει την εντιiπωoη 6τι λιθγεται ταυτ61qoγα απ6 τoγ πoιη_
τflxατ τoν αναγνιboτη.

,

Bαρtg xι αργoξεθιiμαoτog θυμ69 με τgrbει, εμ6να,
xαι π6τε δoι1λog τoυ θυμoιi xαι π6τε αφtvτηg τoυ ε[μαι. (Lt7, t9-2o)

To διπλooιiνθετo επi,θετo αργoξεθιjμαoτoE 61ει ωg πριilτo ουγΘετιx6 τo
αQγo-, τo oπo[,o ωg πqιbτo oυνθετιx6 oνoμdτων, ρημdτων χαι επtQQημdτων,
oημα[,νει αQγα, βqαδ6ωg, παρωρα, εxπqoθεoμα, ματα[ωζ 1ΛαL αδ[,xωg. Στo ου_
γxεxριμθνo επiθετo, oημα[νει αgγα, δηλιilνoνταζ τηγ ποι6τητα τoυ Θυμoιi πoυ
61ει δυdqχεια, αλλd πoυ παQdλληλα ξεΘυμα(,νει βραδ6ωg, xαθιilg χαι την πoqεiα τηg θνταoηE τoυ συναιoθηματog.
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Mπρog, π(,αω, τ[πoτε. Xoq65 ανεμoxυxλoπoδηg. (|42' L5)

Mε τo διπλooιiνθετo ανεμoxιtxλoπ1δηζ o ποιητηg αxqιβoλoγεl xαι δηλιilνει
πoλλ0 oημαιν6μενα με μ[α μ6νo λ6ξη. Πq6xειται, λoιπ6γ, γι,α 6να γρηγoqo
χoQ6 xατd, τoγ oπo[,o τα π6δtα των 1oqευτιilν 1αgαoooυγ xιixλoυζ στoγ α6ρα.
7.

1

. Ι(υqι o}νεxτυx'fi χ,αt

μεταφoριxη

oη μαο(,α

τωγ oυνθ6των

Tα oιiνθετα στo 6qγo 61oυν πgωτ[,oτωg xυριoλεxτυτιt1oημαolα, π.1.:

M6α' oτα ψωgαφLα Ιtoυ

?ιαL Ιtoυ oL ΙtαΙtαQoι3νε; γ6qνoυν
oτεγν6'9 τLζ xτoQφυq1μαυρεg θωqι6g τo1''ζ xτQoζ τo ytbμα, (18, 12-13)

ι παπαqoriνεg πρd,γματ ι ε(,ναι πoqφυρ6μαυQεE)
μαg λ6ει τη μo[ρα την τρανη xL' o αιτog o μα?l,Qoμdτηζ, (|9'25)
(o αετ6E φημ(,ξεται γLα την xαλη τoυ 6qαoη)
To Πηλιo δαooφoι)ντωτo' τετqαψηλη μLα βαρδια, (72' |)
(τo Πηλιo φημ(,ξεται γtα τα δdαη τoυ)
Mπηxανε στoν xαλ6ατgωτo στηζ Λυβαδιαg τoν xαμπo, (82,1)
(o

(o xαμπog τηζ ΚωπαΤδαE ε(,ναι xαλ6ατqωτog)
Και πd,ντα λαμιεg μoνoβυζεg oι Aμαξ6νεE τρ6yoυν (9t, 1,7)
(oιiμφωνα με τη μυΘoλoγlα oι Aμαξ6νεE 6xoβαν τoν 6να μαoτ6).

'oμωζ αρπετd αriνθετα θ1oυν μεταφoQιxη oημαo[,α, π.1.:

x' η Aθηνα ξαφειQ6πετQα στηζ γηζ

τo δαγτυλiδι. (89'2)

(6πωζ η ξαφειρ6πετqα ε(,ναι πoΜlτιμog λiθog, 6τoι xαι η Aθηνα ε[,ναι πoλυτιμη χαι x6αμημα ατo δα1τυλiδι τηE γηE)

τo αxελεθρωμ6νo αoυ xoρμ(, ξανα7λωρα(,νω (33, 35)
(τo oriνθετo qημα ξαναγλωραiνω απoδ[,δεται στoν φυτιx6 x6ομo, ενιil, εδιir,
αναφ6ρεταt στo ανθριbπινo xορμi χαι σημα(,νει ξαναξωντανεtiω, ξαναδiνω τον
χυμ6 τηs ξωηE)
6λων των χεLμωνoδαgτων }{'αL των }tατατqεμtνων, (l32' 13)
}4αL

(oι yειμων6δαρτoι ε[ναι oι χτυπημ6νoι βαqιd απ6 τιg αυμφoq6g, oι δυoτυχι-

ομ6νoι)

Εμ6να ρoδox6ιιt{Lνα τα λ6για μoυ ααλευoυν (|26' 1'9)
(τα ρoδoxoxxινα λ6για εiναι τα ξωντανα, τα 1αgotiμενα, τα χαQαχτηQιξ6μενα απ6 6vταoη).
7

.2.

o

ρ6λog των oliνθετων επιθ6τωγ oτη Φλoγ6Qα τoυ

Bαoιλια

o Παλαμdg, 6ταν πq6xειταt να πεQιγρdψει λεπτoμεριilg xαι ταυτ61qονα να
αxριβoλoγηoει, αρ6oxεταt στη χaηση ofγθετων επιθ6τωγ τα oπolα ε(,γαι πoλιi

Tα αιffiετα oτη <Φλoγ6qα τoυ Bααιλια> τoυ Κωoτη
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πεQυσσ6τεQα αJτ6 τα oυσια στLτιαχαι τα qηματα, γεγoγoζ πoυ μαE <εξαναγxd,_
ξει> να χανoυμε ιδιαiτεqo λ6γo γι' αυτd61. H Eλ6νη Πoλlτoυ-Mαqμαρινoιi, μd-

λιoτα, υπoστηQiξει αναφoριxd με τα επ(,Θετα στην παλαμιxη πoiηoη: To επ(,θετo εxλ6γεται δι6τι εκφρdξει χαQα1tτηριατιxoν τι i ιδι6τητα πoυ μ6νo τo εν
λ6γω επ[θετo μπoρεi να απoδrboευ62.
Tα αιiνθετα επ(,Θετα, λoιπ6γ, απoτελoιiν με τo oυσtαoτιx6 πoυ πQooδιoqiξoυν μια dρqηχτη εννoιoλoγιπη εν6τητα, αφoιi δηλιilνoυν τυπιxd, χαQαχτηQtoτιxα τoυ, π.χ.:
μαυgoφ6Qετo ζ (xαλ6γεqog) (|22' 12)

μαxρoφτ6ρoυγo (6ρνιo) (2o' 29)

σταυQoφ6qo (λαβαρo) (27
'2)
λαγxαδoxλειoτη (Σ6ρqα) (49, 8)
αγερoxαμωτα (xoν[αματα) (81, 3)
δ(nogφo5 (Ελιxrbναg) (84' 16).

Aρxετα απ6 τα oιiνΘετα επiθετα ε(,ναι πρωτ6τυπα χαt λειτoυργoιiν xαι ωg
χoσμητιχα, π.1.;
λεβ6vτη μoυ, o xαλ6yτιατoζ o τo(,χoζ τoυ xoρμιoιJ αoυ, (|5,1,7)
πoθoxqατdq ιoαα ε9ωτoδ6απo ινα (44, 24)
ανεμoxυxλoπoδηζ χoQ6ζ (|42' L5)
αγερoxqΕμαστη μεγαλooυνη (7 |, 2 |).

Aπ6 τo oιiνoλo των otiνΘετων επιθ6των πoυ απαντoυν oτo xεiμενo ξεxωρl-

ξoυν τα αQγητιxα επ[,θετα με τo α1Φριoτo μ6qιo σ-, αφoιi o πoιητηg δημιoυργε[,
oυ1νd, με αυτd μη αποδετιτa απo oημαοιoλoγιxη απoιpη oυντd,γματα στα oπolα
oυvυπdρχoυν 6ννoιεg αλληλoαπoxλει6μενεζ σε επ(,πεδo λoγιxηg επtχ,oιγων(,αg,
π.x.:

T' dπαgτo πα(,qνει Π6ρνιxo, τoυ xα1lπoυ xαβαλλαgηg, (49, t2)
(τ'απαρτo- πα('ρνει)
xαι, αxλαβωμ6νo, ααxλαβωτo, παντα ε(,ναι γLα να δ('νη (59' 32)
(αxλαβω μιξνo - ααιιλαβωτo)
τo μdντεμα τo αμd,wει'τo'xαθtΙl; γειτ6νoι oτ6xoυν (84,21)
(μαvτεμα- αμdvτευτo)
Φτρ6g μoυ εμ6να x' η dooφη ooφiα τoυ διαβαoμ6νoυ, (125, 30)
(ααoφη- ooφ('α)
61.

o

Γ. Κε1αγι,6γλoυ γqαφει oγετιxα ιiτι απ6 τα 1.750 ofνθετα πoυ αJταvτoriν oτo Δαlδεxαλoyo τoυ Γtφτoυτα75o ε(,γαι επ[θετα χαι μετoχθsΘ3Ψo) (Κεxαγι6γλoυ 1973:467).

62. Πoλlτoυ-Mαρμαqινoti (197 6: 36 1 ).
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Σα να θωgω τ' αΘωqητα' σα να μιλrb με [oxιoυg, (l29' L7)
(θωq6-τ' αθcbQητα)
λυγIQι τoυζ αλιiγιατoυζ, τα xατεβαζει τ' αoτρα' (42' 9)
(λη Φ ι-τ oυ ζ αλτjγ ιoτ oυ g).
7.3. Eμφατιxη λειτoυgγ[,α των oυνΘ6των

Σε αρxετorig oτixoυE στη Φλoγ6ρα τoυ Βαoιλια παρατηqoιiμε τη συμπαραΘεση στoγ [διo oτ[1o τεoodqωγ oυσιαoτιxιilγ xυρ[ωE η oπανι6τεQα επυθ6των με
συγγενιχη, αντ[,θετη η χαι εντελιilg διαφogετιxη oημαοlα μεταξιi τoυζ, }ιαι
μdλιατα πoλλd απ6 αυτα εi,ναι αιiνΘετα. Mε αυτdν τoγ τg6πo ο ΠαλαμdE δiνει 6μφαση στη οημαοiα τoυ εxd,oτoτε oτ[,1oυ, τoνlξoνταg ιδιαιτ6QωE τα υπoxε[μενα, τα χατηγoqoriμενα, τιE επεξηγηoειE, τtE x}νητιx(,E πQoσφωνηoειg
x.d. Π.1.:
oι αν6μoι, τα δρoo6παγα, τo xαμα, τo μελτΕμι, (1t8,2)
εφαwωτη, ξενυxτιατη xαι τgελoγαqoκ6πo, (118' 3)
x' oι αγαριoτoL }{' oL ανταρτεg, (118,
1ζ,αL oL δoλoπλ6}l,oL 1ιαL oL
'{Qυφo(,
?{L αxατε4og τoυ x6αμoυ (1L9, |7)
Πρωτ6βγαλτ0ζ ?il αθdρρευτoζ
Γ λιlxoφιλoιioα, Axαθ ιατη, Γ ιατρ ιαoα, Πoνoλtτgα, ( 1 3 1, 14)
Παραμυθιd, Περ(,βλεφτη, Παναηgαvτη, oδηγiτQα, (131, 14)
Aντ ιφωνiτQα, Tq ιyερoιiαα, Bαγγελiατqα, Λα'ιjgα, ( 1 3 1, 5 )

18)

1

Γoργoεπi,xoη, Aθηνα('α, Pcυμα[α, Φανερωμ6νη, (1.31, 16)
Πι)ργε yρυαoπλoxrbτατε, λιoαταλαoμ6νε Θ96νε (131, 17)
Moν6θεoL }ιαL πoλιjθεoι, xριτ6g, τ'ιjραwoι, αxιαyτρα, (141,z).

7.4.Επαν,dληψη

H επανdληψη εlναι ουνηθιομ6νο ο1ημα λ6γoυ στoν πoιητιx6 λ6γo. Στη Φλoγ6Qα τoυ Bααιλια, 6μωE, η επανdληΨη εiναι ιδι6μoqφη, αφot} oυ1νd μια
λ6ξη επαναλαμβd,νεται με oιiνθετη μoQφη, 6πω9 απριβΦg oυμβα(νει χαι στα
δημoτιxα ελληνιxd, τqαγoιiδtα, με απoτ6λεoμα η μεgυxη ηχητιxη oμotoμoQφ(,α των δι1o λ6ξεων να oυνεπdγεται χαι xαπoια oημαoιoλoγιxη πqoο6γγιoη,
ττ.x.i

δ6ντρo xυπαριαα6δεwρo, yqυαd ε(,ταν τα xλαδια τoυ, (22, t8)

βλαατotζ }1,αL παqαβλdσταQα ξατrλιbνει βαα ιλιαδεζ, (Ζ2, 25)
Κoνταgι μαxρox6νταQo, oτo γ6ρι μoυ xαν6ναg (30' 17)
στην ΙloQφi τηg β6ργα9 (4L, t2)
Β6ργα xρατα, λιγν6βεργα,
'{αL
πoτdμια ντεληπ6ταμα, ΒαρδαQL }lαL Βιατρ[ταα, (5o'2g)
Στην Π6ρτα oτη Xρυα6πoQτα Ιtoυ oλανoι1τη ttαL αoτρd,φτει, (133,27)
Και η Π6λη 2tαL η xoαμ6πoλη, ξωατη. Παρμ6η. Παει, (136, 18).
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7.5. Παρηχηση

Αqxετd ουγθετα στo 6Qγo δημιoυgγoilν παρη1ηoειg, δηλαδη ηxητιxd, <ξευγαqιb_
ματα>> τα oπoια συνεπαγoνται χαι ωζ 6να βαθμ6 χαt σημαoιoλoγυπd <ξευγαqιil_
ματα>>, αx6μη παι ανd,μεσα χαι oε λθξειE με εντελιilg διαφoρετιx6g οημαο(,εg,
τt.x.:

Κυματα, oυνεπαqτε την, με τα συvτQ(μμια, τρ('μμα. (40, 16)
και xαταλιiτgα 14αL στη γη tιαL ατo νε96 εxδικητqα, (41,29)
Tρ[ατgατα και τετqαστQατα και μoνoπατια. Ε,xε(,νog. (48, |)
T' d,παρτo πα(,qνει Π6ρνιxo, τoυ xαμπroυ xαβαλλαQηζ, (49' |z).

8.

Θεματιxoi d,ξovε6 τωγ ουνΘ6τωγ oτη Φλoy6Qα τoυ Bαoι'λιd,

oι θεματιxoi

dξoνεE των ουνθ6τωγ πoυ αJταντoιiν οτo 6qγo ε(,ναι πoλλoi παυ
διdφoρoι, 6πω9 η φliση, η ιατoq[,α, o 6qωταg, o 1ιilqoE τηE γλυπτιxηζ, τηE χQυ_
oo1oΤαg x.d,. Θεωρηoαμε 1ρηοιμo να τoυζ εξετdooυμε, γιατ[, παQατηQηoαμε την
ιiπαρξη μtαE ιδια(,τεqηg o16oη9 τoυ πotητη με 6ναγ απ6 αυτor1g τoυE αξoνεE,
χαt συγχεxqιμθνα τη φιioη. Η παρατηqηoη μαg αυτη επιβεβαιιilνεταL απ6 τo 6τι
ανεξd,qτητα απ6 τo πεQιεχ6μενo τoυ oτi1oυ, ε[τε αυτ6 ε[ναι λ.x. ιoτoqιx6 ε[τε
εqωτιx6, o Παλαμdg μoqφoπoιεi τιg oxιiψειζ τoυ με οιiνΘετα τα οπo[α αντλε(,
xατεξo1ην απ6 τo ξωΤx6 χαt φυτιx6 βαo|λειo, παθιbE χαι απ6 τα διd,φoqα φυoυxα φαιν6μενα. Tα oιiνΘετα αυτd 61ουν μεταφoQιxη oημαolα, η oπoi,α απoχωδιxoπoιεlται ευxoλdτερα απ6 τo δ6xτη συγχQιτιχd με dλλεg, επειδη τo λεξιλdγυo εlναι περιοo6τεqo oιπεio, χαι δημιoυργoιiν ουxνd, πρωτ6τυπεE ειπ6νεg πoυ
γ(,νoνται αντιληπτθg απ6 τη φαγταα(,α. π.1.:

κι 6ταν, ααημoγνtματα τoυ λoγιαμoιi, xαπoιoι iχoι, (36, 9) (φιλoοoφυx6 περιε16μενo)
To Πν6μα, ρ6δo αμαραντo, πυρινε θq6νε, 1α('qε! (lΖo,31) (φιλoοoφιx6 πεgιεxoμενo)
tlαL τo αxελεθqωμ6νo αoυ xogμ[ ξαναψλωqα(νω
και μ6α' απo τo ατ6μα σoι' τo 1tαταμαQαμ6νo (33, 35-36) (υoτoqιx6 πε9υε16_

μενo)

Στ' d,λπεια βoυνα ξανανθιoτ6,ζ, τηζ Aττιxηg βιoλ6ττε5l. (137,5) (ιοτoριx6

πε_

Σ'

πε_

gιε16μενo)

εα6 πρωταναβqτ3oανε θεo(,

xαι ια6θεoι. Χα('qε! (7o, |1) (θρηoxευτιx6

qιεx6μενo)
To θcbgι τoυ ερωτ6πoυλo ξανθ6, ...(45,18) (ερωτιx6 πεqιε16μενo)
?{αc μLα φoQα αατραπ6φεξεζ ατη vι|γτα τηg lιαgδιαg μoυ, (45' 34) (ερωτιx6
περιε16μενo)
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9. Συμπεριiιoματα

Mετd τη διεξoδιxη μελθτη τωγ oυνθθτων πoυ απαγτoιiγ oτη Φλoγ6ρα τoυ Βααιλιd,, xαταληξαμε στo γενιχ6 oυμπ6qασμα 6τι τo 6Qγo αυτ6 απoτελε(, xoqυφα[,o
παραδειγμα τηζ παλαμιxηg oιiνθεσηζ, αφoιj oτo xεiμενo αφθoνor3ν oιiνΘετα
xd,θε μoaφηE.

Tα oι}νΘετα στo 6Qγo ε[,γαι στην πλειoιpηφiα τoυg δd,νεια απ6 τoγ xoιν61qηoτo νεoελληνιx6 xιbδιxα, τα oπο[α o πoιητηg ε[,τε 1qηoιμoπoιε(, 6πωg χαt o xdθε
χQηστηζ τηE συγχ,εxριμ6νηE τoπoχQoγιxd, πqooδιogιoμ6νηE γλωoαιxηg xoιν6τηταg, ε(,τε δημιoυργιbvrαg αoυνηΘειg λεξιλoγιxoιlg oυνδυαoμoιig. Συ1νd,1qηoιμo_
πoιεi oιiγΘετα γνωoτα απd τα δημoτιxd τραγoιiδια, ενιil δεν εi,ναι λ(,γεg oι φoq6g
πoυ πλαθει διxd του oι1γθετα με βdoη πd,ντoτε τoυζ συγχεχQιμ6νoυg πoιητιxoilg
oτ6xoυg xαι ανdγxεg. Kαι τα αντλημ6να επιλεxτιxd oιiνθετα απ6 τη νεoελληνιxt1xαι τα νε6πλαστα εντυπιirνoγται στoν αναγνιboTTl, o oπolog εxπληooεται ευ1dqιoτα. Oι αυνθετιτιoi νεoλoγιoμo[ δεν απoτελoιiν αυτoσχoπ6 για τoν Παλαμd,, για τoν oπo[,o η πQωτoτυπi,α στoγ πoιητιx6 λ6γo ταυτiξεται με την ωgαι6τητα, η oπoiα με τη oειρd τηζ πQoχtiπτει απ6 τoυg πoιητιχoιig λεξιλoγιxoιiE συνδυαoμoιiE, }tαι oε παμιd περiπτωoη απ6 τo συνεχ65 xιtνηγι τoυ πQωτoε[πωτoυ.

o Παλαμdg xgηoιμoπoιεl,

xυρ[ωg, oιiνθετα επiθετα, αλλd χαι oυσιαστιxα,
ρηματα χαt επιQQηματα, ενεQγoπoιιilνταg τ6oo τoυζ μηχανισμoι1g oιiνθεσηE με
λ6ξει9, 6oo xαι εxεlνoυg με α1ιilqυoτα μ6qια. Σε αιiγoλo 1665 oυνθ6των τα 845
ε(,ναι επlθετα (5o,75Ψo), τα 376 oυσιαστtxα (22,58Ψo) xαι τα υπ6λoιπα qηματα
χ,αι επtQQηματα. Tα 903 61oυν ωg πqΦτo αυνθετιx6 λ6ξειE (54,23Ψo) xαι τα 762
(45,77Ψο) μ6ρια. Tα oιiνθετα με λαilιd α1ιbριοτα μ6ρια ε(,ναι o1εδ6ν διπλdoια
απ6 εxε[να με τα λ6για' με χαQαχτηQLστιχ6 γνιbqιoμα την xυqιαq1[α τωγ συνθθτων με α_ στεQητtχ6, αφoti oxεδ6ν τα τq[α απ6 τα τ6οoε9α ofγΘετα ψε λαιxα
μ6ρια εντdoooνταυ σε αυτη την χατηγoq[α.
Tα oιiνθετα με μ6qια ωζ πQoζ τη σημασ(,α τoυg επηgεdξorrται απ6 τη oημαolα
τoυ α1ιbqιστoυ μoqioυ, εγΦ τα orjγΘετα με λ6ξειg ε[,γαι, xυq(,ωg, πqοoδιoqιατιxα
(περ[πoυ τα 8 oτα 10 οιiγθετα), αντιxειμενιxd, xτητιxα xαι αxoλoυθοιiν τα παQαταχτιχd. Γενιxα η oημαoiα τoυζ ε[γαι πυqιoλεxτtτιt1, χωQιζ 6μωζ αυτ6 γα σημα(,νει 6τι απουoιdξoυν otiγΘετα με μεταφoqιxη oημαoiα. T6oo τα oιiνΘετα με
xυριoλεxτιxη oημαolα 6oo xαι εxεi,να με μεταφoQιxη oυνθ6τoυν μη λεξιxoπoιημ6νεg ειx6νεg, μη αναμεν6μενε9, xαι γυ' αυτ6 ευ1dριοτεE στoν αναγνιiloτη.
Tα oιiνΘετα βoηθoιiν τoν πoιητη να πεQιγqdιpει λεπτoμεqιilg xαι να απgιβoλoγηοει. Ιδιαιτ6qωE σημαντιx6g ε[ναι o ρ6λog των oυγθ6των επιθ6τωγ στoγ τoμ6α αυτ6. Eιδιx6τεQα, με τα αQνητιπα επ(,θετα (α- στεQητιχ6) o Παλαμαζ δημιoυργε(, μη απoδεπτd, oημαοιολoγιπd, ουντdγματα πoυ πQοχαλοιiν qηξη οε επ(,πεδo γλωooιxηE επιχoινων(,αg xαι xερδlξoυν σε πotητLχ6τητα.
H παρd,ταξη περιοοoτ6qων τoυ εν69 oυνΘ6των στoν iδιo oτ[1o αποδειxνriει
6τι τα orjνΘετα λειτoυqγofγ παι εμφατιxd, για xαπoιoν απ6 τoυζ 6qoυg τηg
πq6ταoηE, στoν oπoio o δ6xτηg εξαναγxdξεται να εoτιd,oεt την πρooο1η τoυ.
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Παλαμd 22l

To oιiνηΘεE στηγ πoιηση σχημα τηζ επαναληψηs 61ει oτη Φλoγ69α τoυ Βαoιλιci ιδιdξoυσα μoQφη, αφori η λ6ξη oυ1νd επαναλαμβd,νεται με αriνθετη μoQφη,
πραxτιxη γνωoτη xαι απ6 τη δημιilδη πo[ηoη, ενιb oι παQηχηoευg πoυ δημιoυQγotiνται απ6 oriνθετα σε επιπεδo oτ(,1oυ συγεπdγoγται }.l,αι σημαoιoλoγιπθg
πqοoεγγLσεtE συχνd μεταξti λ6ξεων με διαφoρετιx6g αυτoτελεig oημαoiεg.
Πoιπlλoι ενγoιoλoγιxo[, τoμεlg απoτελofν πηγ6g dvτληοηE των παλαμιπΦν
oυνΘ6των, 6πωg ε(,ναι o 6ρωτα9, η υστoQiα, η πo[ηoη, η γλυπτιxη, η χQυooxoTα
x.d. Η oχ6oη τoυ πoιητη, 6μω9, με τη φfoη ε[ναι εvτελΦg ιδιαi,τερη, αφoιi τo
περιεx6μενo τoυ oτ[,1oυ (ερωτιπ6, tστoQtχ6, φιλoooφιx6, θρηoxευτιx6 x.λπ.)
δεγ τoν εμπoδiξει να δημιoυργε(, ειx6νεg με oιiνθετα πoυ παqαπ6μπoυν στo
ξωix6 χαι φυτι}ι6 βαα(,λειo χαι στα φυσtxd φαιν6μεγα. Tα oυγxεπριμ6να oιiνθετα ε(,γαι μεταφoQ6g πoυ χατανooιjνται ειixoλα απ6 τoγ αναγνιiloτη, εξαιτiαg
τoυ oιxεloυ λεξιλoγioυ.

Tα ofγθετα στo 6Qγo χαQαχτηQ[ξoνται, 6πω9 o lδιog o πoιητηζ επLσημα(,νει
γενυπd, γLα τα αιiνθετα, απo ωqαio η1o, ωqα('o ν6ημα xαι μεγαλoπqεπη ειxoνα,
εξoιxoνoμcbνταg εν oλ[,yocζ τα μ€γιατα, ενιil η αφθoν[α χαι η πoιπιλiα τoυζ
απoδειxνilει την δια β[,oυ πqοαπαΘεtα τoυ πoιητη να <<ντιjσει>> με τιg xατd,λλη_
λεg λ6ξειE τo μηνυμd τoυ, πρoxειμθγoυ γα επι}iotγωνηοει με τo δ6xτη, μεταβιβdξoντd,g τoυ xαθε φoQα ειδιxη oυγx[νηoη.
'oλα τα παQαπdνω επυβεβαιΦνoυν την αqxιxη μαg υπ6Θεoη, 6τι τα otiνθετα
οτη ΦλoγtQα τoυ Βααιλια δεν ε[ναι πρoi'6ν τυxαiαg 6μπνευoη9, αλλd πqoΤ6ν
επ[πονηg xαι επlμoνηg επεξεgγαolαg τoυ πoιητιxoιi λ6γoυ, φανεριilνoνταζ παqd,λληλα πιilg o Παλαμdg επηρεdoτηxε απ6 τιg Θεωqητιxtg απoψειg τoυ γtα τη
otiνθεoη στηγ πoιητιxη τoυ πQαχτιx't'1.
Mαρ('α Γ. Κωαταγιαννη
8o Ενιαio Λ{uειo Aμαρoυα[,oυ
e-maiΙ : pmihos@ otenet.gr
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