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H Δημητρα Θεoφανoπoιiλoυ-Κo-

ντoti, τ6oo με την διδαoxαλ[,α τηg 6oo
χαL με την εν γ6νει επιστημoνιxη τηg
oταδυoδqoμlα, oδηγηoε πoλλorig νε6-

τεQoυζ να αxoλoυθηooυν τo παρdδειγμd τηζ }iαt να αo1oληθotiν με την
γλωoooλoγlα xαι, xυq[ωE, με την γενετιxη orivταξη. Eπoμθνωg, θναg ουλ_
λoγιxog τ6μog με oυμβoλ69 απ6 μαΘητ6g τηζ χαι ανΘqιilπoυg πoυ εν6_
πνευσε Θα απoτελorioε αναμφtσβητητα ταυQtαoτ6 δε[γμα εxτlμηoηζ χαt
ευγνωμooιiνηg στo π96oωπ6 τηE.
Αυτ6 πρooπαθησαν _ }iαι xαταφεραν
- να δημιoυργηooυν oι εxδ6τρLεE αυ_
τoti του τ6μoυ, Mελiτα Σταriρoυ xαι
Aρ16ντω TεQξη, γνωoτ69 γtα τηγ συμ_
βoλη τoυE oτo 1ιilqo τηE θεωqi,αg τηg
oιiνταξηg.
Πq6xειταυ για 6ναν oγxωδη τ6μo
364 oελ[δων, πoυ απoτελεiται απ6
δθxα dqθρα απ6 ιodριθμoυg γλωoooλ6γoυg, μαθητ6g, πυqlωg, τηζ ΔημητQαE Θεoφανoπoriλoυ-Κoντot]. o τ6μog xλε[γει με 6να ευρετηριo ορων
(αελ. 36t-364), πoυ απoδειxνliεται
πoλιi xqηαιμo για μ(,α ει1πoλη xαι γqηγoQη αναξητηoη συγχε}ιριμθνων ξητη_
μdτων η φαινoμ6νων. oπωg μαρτυρεi
χαL o τ(τλog τoυ βιβλ[,oυ, 6λε9 oι με_
λ6τεg (με μεριxη εξαiqεαη αυτην τηg

Mανωλθαooυ) οτq6φoνται γr3ρω απ6
ζητηματα τηE γενετιxηg oυνταξηg, τoυ
πλdδoυ στoγ oπolo εiναι αφιεqωμ6νη
η 6ρευνα τηζ ΔημητQαE Θεoφανoπoti_
λoυ εδΦ χαt αQχετ6g δεπαετ(,εg. oι μελ6τε9 xωρiξoνται σε τθooεqιg θεματι_
x6g εν6τητεg:
α. Zητt1ψατα τηE δoμηg τηg πρ6τασηE
χαt τηζ oνoματιxηg Φρdoηg (συμβoλ6g αττ6 Σπιlρ6πoυλo, Παναγιωτiδη,

Αναγνωoτoπoιiλoυ xαι Αλεξιdδoυ),
$.

Zητiψατα γλωooιxηg xατd,xτηoηg
παι Bαqλoxιil-

(Mαρ(,νηE, Tαιμπλη
oτα),

γ. Η διαxρoνιxη εξ6λιξη των μετoxιilν

(Mανωλ6oooυ) xαι

δ.

Tα σημασto-συνταχτιπd xαρατlτηqιoτιxd συγχεχQtμ6νων πQoτασια_
xΦν δoμιilγ xαι oτoι1εi,ων (Αγγoυ_
Qdxη xαι Poιioooυ).

Σi,γoυρα o χωQισμ6g αυτ6g διευxoλtiνευ τoν αναγνιiloτη να χατευθr3νει

τηγ πQoσoxη τoυ oτα ειδιxα τoυ εν_
διαφ6qoντα.
H ειααγωγη, λιτη αλλα ταυτ61ρoνα
πεQιεχτιχη, αvαφθQεταt oτη Δημητqα
Θεoφανoπoιiλoυ χαι γενιχdτερα στην
εξ6λυξη τηE γενετυxt1E θεωρiαg στoν
ελληνιxd χιilQo, ενιil παρd,λληλα πεQι-

λαμβd,νει μiα ευαιiνoπτη αλλd

ιδυα1_

τεQα χατατoπυoτιxη παρoυoiαoη πdθε

αρθqoυ. Στη oυν61εια, θα επι1ειρη_
σoυμε να αναφεqθοιiμε oε xd,θε μελθ_
τη 1ωqιoτd,, με xdποια επιμθρoυg
ox6λια, χωQιζ 6μωζ να υπεισ6λθoυμε
στLE λεπτoμ6ρειε9 των αναλtioεων,
xαθιilg τιατι παρ6μoιo θα ξεπερνoιioε
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1ηατα

πoλf τoν

σ}doπ6 αυτηg

τηζ βι-

βλιoxριoiαg.
Στo πριbτo αqΘqo ("Αgreement and
multiple case licensing in Greek'', σελ.
15-39), o Σπυρ6πoυλo9 αo1oλε(,ταt με
την απ6δoση τηE πτΦoηg oτα πλα[oια
των τελευτα(,ων εξελ(,ξεων στo Mινιμαλιατιx6 Πρ6γραμμα. Eπιπεντριilνει
την πQoσo1η τoυ πυglωg oε διio δoμ69: α. την συμφωγiα πτιboηg oε MιχQ6ζ Πqoτααιαx(,E Δoμ69 (MΠΔ) με
oγoματιχ,6 xατηγ6Qημα @.x. H επιτQoπi 6xρινε τoν υΙτoψiφιo ανεΙtαQxτi) xαι β. την απ6δooη Oνoμαoτιxηg
ατo Yπoxεlμενo τηg πq6τασηζ σε σειρθg PYA (=VSo). Πρ6xειται oπωοδηπoτε για 6να ξητημα πoυ μdλλoν ε[1ε
υπoτιμηθε[ μ61ρι πq6oφατα oτo Mινιμαλιoτιx6 Πq6γQαμμα, χαι o Σπυρ6πoυλoζ επLσημα(,γει την σπoυδαι6τητα τoυ, ιδυα(,τεqα για γλιilooεE 6πωE
η Eλληνιxη (αλλd xαι 61ι μ6γo). Yπooτηq(,ξει 6τι η πτιiloη πρθπει να θεωρηθεi, φ-χαQαχτηριοτιx6 xαι 6τι μπoqε(, να εμφανιστε[, οε 6να λεξιx6 oτoιxεio ε(,τε ωζ απoτ6λεoμα απ6δoοη9
(assignment) ε[τε ωg απoτ6λεoμα συμφων(,αg (Agree) με dλλo oτoι1ε[o oτo
oπoio 61ει απoδoθεl πτιbση. H dπoψη
αυτη ιθρ1εται oε αγτ(,Θεση με τηγ επtxρατoυoα θειbqηση τηE πτιboηg oτo
Mινιμαλιoτιx6 Πq6γραμμα (βλ. λ.x.
Chomsky 2001), γεγoν69 πoυ υπoγqαμμlξει την αξi,α χαι την πQωτoτυπ[α τoυ dqθqoυ.

H αγαλυση πoυ πρoτε[νεται φαiνεται οαφιilg πιθαη χαι αQχετd, <<φυoιxη>.

Απλιilg Θα μπoρotioε να εJτtσημαν-

6τι δεi1νει να θ1ει xdπoιo μειονθχτημα oτη διαγλωooιxη τηg πλευqd,
δηλαδη στoν βαθμ6 πoυ μπoqεl να
αvrεπεξ6λθει ατην παQαμετQιxη πoιxιθε(,

λiα. Λ.1., γtα την περiπτωoη

των

MΠΔ, τo γεγoν69 6τι τo χατηγ6Qημα
(επiθετo) τηg MΠΔ oτη Pωoιxη εiναι

oε dλλη πτιiloη (oργανιxη) α:ι6 τo oυ_
οιαoτιπ6 στo oπo[,o αναφ6Qεται' σε
αvτlθεoη με τηγ Eλληνιxη 6πoυ 6xoυψ
παvτα oυμφωνLα πτιiloηg, απoδ[δεταυ
(υπoo. 8) οτo γεγoν69 6τι η oqγανιxη
εiναι εγγεηζ πτιboη oτη Pωoιxη, μoλo-

ν6τι η θwoια τηζ <εγγενotig πτιiloηE>
ε(,ναι oiγoυqα πρoβληματιxη. Eπ[,oηg,
στην πεqi,πτωoη τoυ υπoxειψνoυ των
πρoτ0oεων σε σειQ6g VSo, o Σπυρ6_
πoυλog, oriμφωνα χαι με διxη τoυ πα_
λαι6τερη μελ6τη (oε oιrνεqγαοiα με την
Φιλιππdxη_$/arburton, βλ. Spyropoulos
& Philippaki_Warburton 2w2), βαoi,ζεται στην ιiπαρξη xενιitν xλιτιxιilν-υπo-

xειμ6νoυ (subject_clitics), τα oπoiα ε1_
ναι ανεξdQτητα oτoιxεlα πoυ παρdγoνται oτη θ6oη [Πρoοδ, ΦX] (=$pgg,
TΡ). Mε αιπ6 τoν τρ6πo, γLα να μπoρ6σεt να εξηγηαει τιg διαφoρθζ τηζ Eλληνιxηg με την Ιταλιxη, πoυ διαθ6τει διαφορετιxα ανεξd,ρτητα xχwιxd_υπoxει_
μ6νoυ, xαταφειiγει σε πιΘαν6g εγγενε[,g

λεξιx6g διαφoρ€g των xλιτιxιilν. Σε

xdΘε περ[,πτωοη 6μωE, πρ6xειται γtα
ενδιαφ6ρoυσα ανd,λυoη για πoλιi xεντριxd Θ6ματα τηE συνταxτιxt|ζ 6qευ_

ναζ, πoυ μπoρε[, να βoηθησει τηγ πεqαιτ6qω διεqειiνηση τηζ 6ννoιαE xαι
τηE λειτoυργ[αE τηg πτιboηζ στoν συγταπτιx6 μη1ανιομ6.
Η δεriτερη μελ6τη, τoυ Παναγιωτ(,δη ("Determiner heads as arguments
and the Pronominal Argument
(macro)parameter", σελ. 4 1-60), ασχoλε(ται με την διαγλωοοιxη πqαγμd,τωση των οqιoμdτων (arguments). o Παναγιωτiδηζ επιχειρε[, να αναδιατυπιb_
σει την μαχQo-παρdμετqo τoυ Jelinek
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(1995)' oιiμφωνα με την oπoiα 6να λεξιx6 oτoι1εi,o μπoqεi να ε(,ναι 6qιομα

μ6νo αν ανηxει στην χατηγοQ[,α D,
χαt η επιλoγτ] ανdμεoα oε Do χαι σε
DP ogloματα απoτελεi δυαδιxη (+/_)
παQαμετQιχη επιλoγη. Σιiμφωνα με
τoν Παναγιωτ[δη, μ6νo oι xεφαλθg D
μπoρoιiν να ε[,ναι oqioματα, 'ι1,αL,
ιιατα oυν6πεια, η διαγλωooιxη πoιχt_
λLα ε[ναι απoτ6λεομα διαφoqιilν oτo
λεξιx6 ανd,μεαα oτα διdφoQα στoι1ε[α πoυ πQαγματιilνoυν τηγ συγχε_
xριμ6νη xατηγoqlα στιζ διαφoqεg
γλιilooεg. Eπιoημαlνει, μd,λυστα, 5 πυΘανθE χατηγoQ[εg γλωooιilν με βααη
τα χαQαχτηQιστιχd των oυγxεxqιμ6νων λεξιxιbν oτoι1εLων, διατυπιilνoγταE χατ' αυτ6γ τoγ τq6πo μtα πQωτ6τυπη xαι ενδιαφ6qουoα τυπoλoγ[α.
M[α τθτoια πq6ταoη οlγoυqα 61ει
αqxετd, εμπ6δια να υπεQχεqd,οει. Κα_
ταρ1ην, υπdρ1oυν μελετητ6g (π.x.
Chierchia 1998) oι oπoloι δεγ συμφω_
γoιiν με τηγ υπ6θεoη 6τι oι απλ6g
Oνoματιx6g Φgαοειg (NP) δεν μπoqoιiν να απoτελ6ooυν oρ[οματα xω_
ρig την πqoβoλη DΡ. Αυτ6, β6βαια,
6ρ1εται αε ευθε(,α αντ(,θεαη με τηγ
πq6ταoη τoυ Παναγιωτ[δη, πoυ βαoi_
ξεται oε διαφoρετιxη oυλλoγιoτιx,i1,
την oπolα αxoλoυθotiγ επi,oηg πoλλo[,
μελετητ6g. Γυα το ξητημα τηE παQαμε-

τροπoLηoηE, η απ6ρριιpη τηζ δυαδι_

Ιliζ

μoaφηζ τηζ παqαμ6τqoυ ε[ναι

xατ0" πd,oα πιθαν6τητα oωoτη, αφoti

dλλωoτε συμφωνεi, με τα εμπειqιπα
δεδoμθνα, 6πω9 ειioτo1α επιoημα(,νει
o Παναγιωτ(,δηg πρooφ6qoνταζ παQα_
δε[γματα απ6 διdφoQεE γλιiloαεg (π.x.
Aραβιxη). Ωoτ6oo, η μετατ6πιoη τηg
διαγλωooιxt1g διαφoqoπo(,ηoηg στo
λεξιx6, oιiμφωη με τελευτα(,εg τdoειg
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τηE γενετιxηE o1oληg, δημιoυργεi, πd_

πotα εtiλoγα εqωτηματα, 6πω9: πoια
εiναι πλ6oγ η 6woια τηE παQαμ6τgoυ,
δεδoμ6νoυ 6τι η πoιxιλiα εμφαν(,ξεται
ωE απoτθλεoμα λεξιπιilν χαQαχτηQι_
οτιπιilν πdπoιωγ oτoιxε[,ων χαι 6xι ωg
ευgιiτεqη αQxη; Eiναι βθβαιo 6τι o
πqoβληματιoμ6g πoυ θ6τει τo d,ρθqo
τoυ Παγαγιωτiδη θα oυμβdλει στηγ
περαιτ6ρω διεqεriνηση τ6oo τηE φli_
σηζ των oριoμdτων, 6οo xαι τηg θν_
νotαE τηζ παQαμ6τρoυ oτo Mινιμαλι_
oτιxo Πρ6γραμμα.
Στo μαχQoσχελ6oτατo dρθρo που
αxoλoυθεi ("Crοss-linguistic and cross_
categorial variation of datives", σελ. 61126), η Αναμωoτoπoιiλoυ ερευνd διε_
ξoδιxα τα oρloματα πoυ ευod,γovται ψ
την πρ6θεσΙ'1 'σε', ).lαL σlηβ,glνει τιζ σγlμασιo-συντατιτιτttE τoυE ιδι6τητε9 με
αvriατoι1α oqlioματα αττ6 dλλεζ γλωσ_
σΕζ, ττ.x. ιιε τα oρi,ομlατα πoυ ειοαγov[αt

με τo αψλιx6 'to' η τo γαλλιx6 'd'. To
ου;rrι6ραομα τηE θqειruαE ε(,ναι 6τι η τυπoλογ(,α τηg 'Δoτιxηg' διαγλωooιπα ε(,_
ναι πoλιi πιo πOLχ(,λη απ' 6,τυ ου1να
υπooτηρ[,ξεται, xαθιilg τα oρloματα οε

Δoτιxη μrιoφιiν να εlναι ε(,τε Φqdoειg
Aρθφυ (DΡ) εi,τε Πqoθετιπ6g Φραοειg
(PP). Aυτ6 φανερΦνεται xαΘαqd μ6oα
απ6 μια πoλrl εxτεταμ6η xαλυιpη τηg
διαγλωoαιxηg πoιxιλ[,αg ψ πλε[,ατα παραδεiγματα πoυ tοχυQoπoιoιrν αιπη την
υπ6θεη. Απ6 αιπη την ατιoι[.lη, η μελετη
τηg Αναγνωσ[oπotiλoυ, πoυ βαοiξεται
χαι σε πqoγεν6αrεQη, μαχΦχφη 6Qευνα τηζ [,διαg για τα σιηβε}Qιψνα ξητηματα (βλ. λ.x. Αnagnostopoulou 2ω3),
απoτελεi αναμφιοβητητα 6να απd τα
xαλtiτεqα υπoδεiγματα oυγxgιτιxηg
γλωoooλoγιxηg 6ρευνα9 σ[o συγ[αχ,τι_
x6 επlπεδo.
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Eiναι λoγιπ6 για θθματα τ6σo λεlττα' 6πω9 oι διαφoρ69 ανdμεσα στo

'σε' χαι στo 'γι,α', oταν μd,λιoτα πQooτεθε( χαt o διαγλωooιx6g παqdγoνταE, τα δεδoμθνα γα μην δ1νoυν απ6λυτα ξεxαθαqη ειπ6γα. 'Ισωg θα ηταν
λoιπ6ν αoφαλ6oτεQo να μην αντιμετωπiξoνται με χατηγoQηματιx6 τQ6πo, ιbοτε να μην αφηνoυν περιθιbρια
αμφιoβητησηζ των συμπεqαoμdτων
τηg 6ρευνα9 εξαιτiαg λ(,γων αμφ[βoλων παqαδειγματων. Συγxεxριμ6να,
τα παQαδε(,γματα (60-61) με την 6xφQαση 'xd,νω τo [διo' ωE πεglπoυ
αγτi,oτoιχη τηE Aγγλιxηg 'do So' ε[ναι
μdλλoν οπdνια στην Eλληνιxη,, tl'αl,
πdντωE 6xι ξεxdΘαqα. Eπιπλ6oν, τo
παρdδειγμα στo (lΖ5) τιατa τo oπolo
η πq6ταoη 6ατειλαν γgαμματα στoν
ανδρα 14αL στη γυναixα πoυ ξoι1ααν
μαζ( θεωqεiται οαφιilg xειq6τεqη απ6
την 6ατειλαν γραμματα στoν ανδρα
ttαL την γυνα(nα πoυ ζoιiααν μαξ(' εLναι μdλλoν αμφιλεγ6μενo. Παντωg,
oε γενιx6E γQαμμ6ζ, Tcl αμφ[βoλα παραδεLγματα δεγ μετριdξoυν σημαντtxa τα oυμπεqασματα τηg μελ6τηζ, τα
oπo[α υπoστηQiξoνται απ6 μια πλειd,δα εμπειqιxιbν παραδειγμdτων αλλd
xαι θεωqητιxιilν επtχειQημdτωγ.
Στo dqθρo πoυ xλε[νει την πρΦτη
θεματιxη εν6τητα τoυ τ6μoυ ("A
possessive adjective in the Greek DP",
oελ'. t27-151), η Αλεξιαδoυ παqoυoιdξει τα σημασιo-συνταχτιxd xαραxτηρυoτιxd τoυ χτητιxoti επιθ6τoυ 'διx6ζ' τ6oo συγχQoνιπd 6oo xαι δια1ρoνιxd. Eπιπλ6oγ, συγχQ[γει τo ελληνιπ6 xτητυxo επ[Θετo με αντloτotχα
dλλων γλωooιilν (λ.x. τo 'proprio' τηg
Ιταλιxηζ). Πq6xειταt γtα 6να ζητημα
πoυ δεγ εi1ε μελετηθε(, επαρxιbg μ6xρι

τιbρα, xαι xατd, oυν6πεια, η ιδια(,τεqα

πgωτ6τυπη μελθτη τηζ Aλεξυαδoυ

φ6ρνευ στo πQoσxηνιο μ(,α δυoπρ6oι-

τη πλευρd τηζ ελληνιxηg oνoματιxτ]g
ΦqαoηE. H xατανoμη xαι oι σημασιo_

λoγιx6g ιδι6τητε9 τoυ στot1ε[oυ παqoυoιd,ξoνται με αxqlβεια xd,ρη oτη
βoηθεια πoλλων παqαδειγματων που
φωτ[ξoυγ τι6 διαφoq6g με d,λλα πα_
QεμφεQτi γλωαoιxd ατo ιxε[α.
Ωoτ6oo, εiναι γεγoν69 6τι δiνεται
μεγαλriτεQη 6μφαση στη αυγxρoνιxη
ανd,λυoη, xαθιbE η διαxρoνιπη πλευqd,
τoυ θ6ματoζ πεQtoqlξεται στην αQ1αiα τι}ναουxi1 περ[oδo, χαι σε λ[γα
οx6λια γtα την μεσαιωνtxη περ[oδo.
Θα ηταν πQαγματιxd, πoλιi ενδιαφ6Qoγ να δoιiμε μια αναλυση τηζ μεσαιωνιxηg περι6δoυ, μUα χαι τα δεδoμ6_
να πoυ αναφ6qoνταt φανεqιilνoυν μια
xατdoταoη πoλιi διαφoρετιxη απ6
αυτη τηζ Koινηg Nθαg Eλληνιxηg.
Επιπλ6oν, η χαταγoμη τoυ οτoι1ε[oυ
oτη N6α Eλληνιxη ενδε1oμθνωg να εi_
ναι πιo πoλιiπλoxη απ' 6,τι παρoυ_
οιdξεται. Για παραδειγμα, otiμφωνα
με την Aλεξυαδoυ, η δoμη η διxη oαg
dψoγη εμφανιαη θα με(,νει αξ6χαoτη
ε[ναι μdλλoν μη απoδεπτη, λ6γω τηg
oυνtiπαρξηg τoυ πτητιxoιi 'διx6g' με
τo επiθετo 'd,ψoγoE'. 'oμωζ εiναι
πoλιi πιθαν6 6τι αgxετol oμιλητ6E θα
εixαν διαφορετιxη εxτ(,μηoη.
To dqΘqo τoυ Mαρ[,νη ("Subject object asymmetry in the acquisition of
the definite article in Greek", oελ. 153_
178) μαg ειodγει oτη δεriτερη Θεματι_
xτi εν6τητα τoυ τ6μoυ, η oπo[α πεQtλαμβdνει μελ6τεg oγετυxt'g με την
γλωοoιπ,t'1 τιαταxτηση, παγτoτε απ6
την σχoπιd τoυ γενετιxoti πqoτfπoυ.
o Mαρ[νηg αο1oλε[ται με την xατα-
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χτηση τoυ oQιστιχoli d,ρθρoυ: αχoλoυθιilνταg τηγ τυπoλoγiα τoυ
Chierchia (1998) oγετιxα με τα oν6ματα, διατυπιbγει συγχε}ιQιμ€νεg πqoτdσεtζ γtα τα oτd,δια xαταxτησηζ τoυ
oριoτιxoti dQθQoυ πoυ απoρq6oυν
απ6 τoν τιilπo των oνoμd,των τηE Eλληνιπηg. Θεωqεi 6τι απoxλειοτιx6
oτοι1ε[,o (unique trigger) για τoγ χα_
Θoqιομ6 απ6 τα παιδιd τoυ oωoτoti
χαQαχ,τηριoμoti των oνoμdτων τηg
EλληγιxηE (_arg, +pred) απoτελotiν τα
xιiρια oνoματα χαt ot 6qoι oυγγενε[,_
αg.'Eτσι, φτdνει στo συμπ6ραoμα 6τι
τα απoτελ6oματα τηg 6ρευναE διxαιιb_
γoυν την θεωqLα τoυ Chierchia χαι τtζ
πρoβλθΨειζ πoυ απoρqιθoυν απo αυτη
γtα τηγ πoqεlα xαταxτηoηζ τoυ ελληνιxoιi oQιστιχoti αρθρoυ.
H μελ6τη ε(,ναι πoλti xαλd δoμημ6_
νη, θ1ει σαφη θεωqητιxη τoπoθ6τηση
xαυ, xατα oυγ6πεια, συστηματιx6τητα
χαι αχQtβεi,g πqoβλ6ψειg. Θα πq6πευ
να επtσημανθε(, 6μωζ 6τι, 6πωζ χαι o
iδιog o Mαρiνηζ παQαδ61εται, xgειdξεται πεqαιτ6ρω 6qευνα γtα την επαληθευoη των δεδoμ6νωγ μLα χαL η συγπεxqιμ6νη 6ρευνα βααiξεται μ6νo oε
6να παιδi απ6 την AΘηνα. E[,ναι γνωστη η δυοπoλ[α απ6xτηoηζ δεδoμ6νωγ
ο1ετιxιbν με τηγ γλωooιxη xαταxτηαη,
ωoτ6oo η αξιoπιατ[,α τωγ συμπεQαoμdτων εξαqτdται χαι απ6 τoν αριΘμ6 των υπoxειμ6νωγ τηζ 6qευναg. Θα
ηταν εξlooυ σημαντLχ6 αν η μελ6τη
πεqιελdμβανε περιoα6τεQα παQαδε(,γματα γλωooιxηs xqηoηE, xαθιbg τα
στατιστιχd απ6 μ6να τoυζ δεν φα(,νoνται να επαληΘειioυν απ6λυτα την
ανd,γνωoη τoυg απ6 τoν oυγγgαφ6α.
Eιδιπ0 οε o16oη με τα xιiρια oν6ματα
χ,αt τoυζ 6qoυg oηγενε[,αζ, τα αJτοτε_

λ6oματα τηζ στατιoτιxηg ανd,λυoηE
oιiτε διαιpεt}δoυν αλλd, oriτε χαι επα_
ληΘεrioυν απoλυτα τoυζ ιo1υριoμoιig
τoυ Mαq[η. oπωοδηπoτε, πεqαιτ6ρω
6ρευνα σε πεQισσ6τερα παιδιd, Θα φιil_
τιξε oφαιριx6τερα τo Θ6μα.
To αgθqo τηg Toιμπλη ("Peripheral
positions in earΙy Greek", σελ. t79216) επαν6ρ1εται στo πoλυoυξητημ6νo θ6μα τηg xατdχτησηE τηg δoμηg
τηg πρ6τασηζ. XqηoιμoπoιιilνταE δεδoμ6να πoυ αναφ6ρovται oε δoμ6E oι
oπoiεg μετ61oυν αναμφ(,βoλα oε διio
γλωooιxd, επ[,πεδα (oιiνταξη/πQαγματoλoγ[α), δηλ. την εoτ[,αοη (focusing),
τoν x}νιτιτι6 διπλααιαομ6 (cliticdoubling) χαt την μετατ6πιoη (dislο_
cation), η Toιμπλη φτdνει oτo oυμπιi_
Qασμα 6τι βαοιx6 ρ6λο στην τιαταχτηση διαδqαματ[,ξoυν τα χαQαχτηQι_
oτυτι(ι (features), xαι δημυoυργε(, μ(,α
ιεqαρ1[,α για την πoqεlα τηE γλωooι_
x'flE nατaxτησηs: τα γQαμματtχoπotη_

μ6να εqμηνειioιμα χαQαχτηqιoτιxα

(inteφretable features) εiναι απ6 την
αaχη διαθθoιμα στα παιδιd,, ατη αυν6_

χεια α}ιoλoυθoι1ν τα εQμηνεtiοιμα 1αQαχτηQιστιxa πoυ εiναι xωδιπoπoLημ6να oε λεξιπd xαι 6xι σε γQαμματtxα
oτoι1εiα, ενιil τελευτα(,α xαταxτωνται
τα μη-εQμηνειlοιμα χαQαχτηριοτιxd,
(uninterpretable features). Σιiμφωνα
με τα παραπd,νΦ, Ιl μελ6τη τηg Toιμπλη 6qxεται oε αντiθεση με υπoθ6οειg 6πωg αυτη τηg ΠληρoιlE Πρ6τα_
oηE (Full Clause Hypothesis), αφoιi
υπoστηQ[ξει 6τι oι λειτoυqγιx6g πQo_
βoλ6E στoν τoμ6α τηg Κλi,oηζ (π.χ.
Xρ6νog) δεν εiναι παρotioεg απ6 την
αaχη oτη γλωα oιxt1 xατd,xτηoη.
To ουγπεxqιμ6νo dgθgo oυνδυdξει
με πqωτ6τυπo xαι ιδια(,τεQα επιτυχη-
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μ6νo τQ6πo τιg τελευταιεζ εξελiξειg
στη γενετυxi oι}νταξη με δεδoμ6να
γλωοoιxη E xαταxτησηE, xαθιbE τα χαQαχτηQιστιxα (features) χαι η αxqιβηg
τoυζ λειτoυργ[α oτo γλωooιx6 μηχα-

νιoμ6 απoτελotiν xεντριx6 oημεlo

6qευναg στo γενετιπ6 πρ6τυπo τo τελευτα[o διdoτημα. ΠαQ' 6λα αυτd,
δεγ ε(,ναι oαφ6g αγ η 6woια των χαQαχτηQιστιπΦγ ε(,ναι η πατdλληλη
βdοη γυα την μελθτη τηg γλωooιxηg
τιατaτιτηoηg, xαθιilζ δεν υπαqxει αx6μα συμφωνiα oγετιxα με τoν αριθμ6
χ,αι τo ε[,δog τωγ χαQαχτηQιστιxιilν
αυτιilν αx6μα χαι για μ(,α γλιbσσα.
Φυαιxd,, αυτ6 απoτελε[ ευρriτεqo ξητημα για την γενετιxη Θεωρ(,α εν γ6νει,
xαι 61ι μ6νo γυα τo γενετιx6 πρ6τυπo
γλωαoιxη g xαταxτησηζ, επoμ6νωE θα
61ει μεγdλo ενδιαφ6ρoν να παQατηaησoυμε τoν βαθμ6 οτoν oπolo θα oυμβαδ[αoυν oι 6ρευνεζ στoγ τoμ6α τηg
oυνταξηg με αυτθg οτη γλωοoιτι'i1xαταxτηoη, ιiloτε να εξαxθoιiν oριoτιx6τεQα oυμπεqdσματα. T6λo9, μoλoν6τι
η μελ6τη παρ6xει μια πλειdδα παgαδειγμd,των, 6λα πqo6ρxoνται απ6 την
γλωαoιxη χaηση δlio παιδιιilν, τLαL
6τoι αναxυπτει xαι εδιil τo ξητημα τoυ
μιxgori αqιΘμori των υπoχειμ6νων τηg
6ρευνα9.

Mε αυγαφ6g θ6μα αα1oλε[,ται χαι η
Bαρλoxιilστα στη μελ6τη τηg ("Even-

tivity, modality and temporal reference

in child Greek'', oεχ. Ζ17-240). Φθρνoνταζ δεδoμ6να επloηg απ6 δrio παιδιd,
υπooτηρ(,ξει 6τι oι γQαμματιxθg }ιατηγoρlεg τoυ Xρ6νoυ, τηζ Tρoπιx6τηταζ
χαι τηζ Συμφωνi,αg εi,ναι παρorioεg
απ6 τα πριilτα οτdδια τηg γλωoαιxηg
xαταxτηoηζ, γεγoν69 πoυ επαληΘεtiει
την Yπ6θεαη περi Πληqoυg Πρ6ταoη9

(Full Clause Ηypothesis), αε αντ(,θεoη
με 6oα υπoστηQiξει η Toιμπλη στην
πρoηγoιiμενη μελ6τη.
Eiγαι εγδειπτιπ6 6τι η δι1oγνωμ[,α
αυτη των εQευνητιbν δεν oφε[,λεται σε

διαφoqετιxη ερμηνεiα δεδoμθνων,
αλλd σε αντυχQoυ6μενα δεδoμθνα: για
παρdδειγμα, η Bαρλoxιilστα επιση_
μαiνει 6τι λdθη oυμφων[,αE παQατη_
ρoι}νται μ6νo στo

γ'

πρ6oωπo, ενιb η

Toιμπλη αναφιiρει λαθη oυμφων(,αg
χαι σε dλλα γQαμματιxd πρ6oωπα.
Πρoφανιilg, η αναντιoτoιx[,α τωγ δεδoμ6νων (την oπolα επιαημα[,νoυν με
oγeτιτι"i1 6xπληξη χαt οt Σταιiqoυ &
Tεqξη στην ειoαγωγη τoυg) Θα πρ6πει
να απoδoΘε[, οτo πρ6βλημα πoυ επtoημdνθηxε για 6λεg τιg μελ6τε5 γλωo_
οιxηg xαταxτηoηg, δηλαδη τoν πoλιi
πεQtoQtσμ6νo αqιθμ6 υπoxειμ6νων
τηg 6qευναg. oπωE o Mαgi,νηg, 6τοι

χαι η BαqλoxΦστα υπoγqαμμ(,ξει την
ανdγxη γtα πεqαιτ€ρω €ρευνα, η
oπoiα t}oτερα απ6 την φανερη ανα-

ντιστoιχ[α δεδoμ6νων πoυ παQατ[θεγται στoν (,διo τ6μo παΘi,oταται μdλλoν επιταxτνxt1.
Σε διαφoqετιx6 xλ[μα απ6 τα πQoη_
γoriμενα dqθρα βρiοxεται η μελ6τη τηE
Mανωλ6σσoυ ("From participles to
gerunds'', oελ. 241-283), η oποiα dλ_
λωoτε ατιoτελε(, χαι την μoναδιxη αμι_
γιilg δια1ρoνιxη διερεriνηση πoυ πεQιλαμβανεται στo βιβλio. Η Mανωλ6oooυ, δ[νoνταE ιδιαiτερη 6μφαοη οτιg
πηγ6E χαι την oωoτη απoτ[μηοη τoυE,
αναλιiει την εξ6λιξη τηg xατηγoρiαg
τηζ μετo1ηg οτην Eλληνιπη, απ6 τιg
xλιτ6g μoQφ6ζ τηE στην Aq1αiα Eλληνιxη μ61Qι τo d,xλιτo 'γεqoιiνδιo' τηg
Κoινηg N6αg Eλληνιxηg. Eπιoημαiνει
6τυ πq6xειται για xoινη διαγλωooιπα
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εξ6λξη' η oπolα oδηγε(, απ6 μ[α 'μει'ι4τi' πατηγoglα πoυ περιλαμβανει
τooo oνoματιχd 6oo χαι Qηματιxα γαQαχτηQtστιxd (η μετo1η τηg Aq1α[αg)
oε διio xωgιoτθg χατηγoQ[εg: τo 'γε_

qofνδιo' με Qηματιxd 1αqαxτηqιoτιxα
χαt την παθητιxη, επιΘετιxoπoιημιiνη
μετo1η με oγoματιιιa χαQαχτηQιoτιxd.
H μελ6τη βαo[ξεται σε μtα πλειd,δα

δεδoμθνων απ6 6λε9 τιg περι6δoυζ τηζ

Eλληνιxηζ, πoλλd, απ6 τα oπolα δεν
εiναυ ιδια(,τεqα γνωοτα, xαυ xατα oυν6πεια η ανdδεξη χαL η χQησtμoπolη_
oη τoυg απoτελε[ μ(,α απ6 τιζ oυσια_
oτιxθ1 αυffioλ6g τoυ dρΘρoυ oτη δια_
1goνιxη μελ6τη τηg Eλληνιxηg εν γ6νει.
Ιδια(,τεqα ωφ6λιμη θα μπoρoιioε να εiναι μ[,α πoooτυτιtγlατατιoτιπη επεξεργαoiα των xειμ6νων, oπωg επιoημαiνει
χαt η iδια η συγγQαφθαg. Aπ6 την
d,λλη, η εQμηνε(,α τηg Mανωλθoσoυ,
xατα την oπo[α η εξθλξη τηE μετo1ηg
εν μθρει εξηγεiται απ6 τo γεγoν69 oτι
η αλλαγη πιγε(,ται απ6 μi,α 'μαρxαqιoμθνη' πQoζ μiα 'μη μαQχαQισμ6νη'
δoμη, δεγ δ(,γει ιδια(,τεqη 6μφαoη oτη
συγχεχQιμθνη περioδo πoυ συμβαiνει
αυτη η 'φυσιχη' εξ€λιξη, δημιoυaγω_
νταζ την εντι1πωση 6τι θα μπoρot}oε
να αυμβε(, oπoιαδηπoτε οτιγμη. Moλoν6τι αυτ6 μπoρεi γα ε(,ναι αληΘεια,
Loωg δεν φωτ(,ξει 6οo θα 6πρεπε τoυE
λ6γoυg πoυ oδηγotiν oε σηχεχQιμ6νεg
μεταβολ6E πατd την δυdq}ιεια συγχε_
xqιμ6νων 1ρoνιxιilν πεqι6δων.
Η μελ6τη τηζ Aγγoυρdxη πoυ
εγπαινιdξει την τελευταiα θεματιπη
εν6τητα τoυ τ6μoυ ("Wh-clauses in
DP-positiorιS'', oελ. 285_329) επαν6qχεται oε παqαδooιαx0 ξητηματα με τα
oποiα αo1oλεiταt η γενετιxη oιiνταξη,
6πω9 ε(,ναι oι αναφoριx6g πρoτdοειg.

Ωoτ6oo, η AγγoυQαxη μελετd, μ[,α xατa την απoψη τηg - ν6α πατηγoqlα
αναφoQιxιilν πgoτd,oεων, τιg Aναφoριx6E ΠρoταοειE με Mελλoντιπτ] ΑvαφoQd ('Future Wh-clauses', λ.1. Aγ6Qασεζ τι θα φoq6oειg ατo πd,qτυ;).
Aναλιiει με πoλλ65 λεπτoμ6qειεE τα
σημασυo-συγταχτtxd, τoυg χαQαχτηQιoτιxa, xαΘιitg χαι την ox6αη των συ-

γxεxqιμ6νων πQoτdoεων με αλλα εi,δη

αναφoριxιilν πρoτd,oεων @.x. τιζ

EλειiΘεqεg Αναφoqυx6g). Xωρi,g αμφιβoλiα, πρoxειταt για μ(,α μελ6τη πoυ,
βαoιξ6μεγη σε μiα πλειdδα δεδoμθ_
νων αλλd xαι Θεωqητιxιbν αg1ιilγ oυoιαoτιxd εγxαινιd,ξει θνα νθo πεδ[o
συνταχτtxηg 6qευναζ για την N6α Eλληνιxη.
B6βαια, τα δεδoμ6να τηg μελ6τη9
loωg θα χQειαξoνταν περιοο6τεQη συ_
ζητηoη' παθιilg,6πωg η (,δια η συγγQα_
φ6αζ αγαγνωQ[ξει, εiναι ιδια(,τερα αμφιλεγ6μεγα, χαι oριoμ6νoι φυoιxoi
oμιλητ69 τα θεωqotν αντιγQαμματι,xd,. Θα ηταν xρηoιμο να εQευνηΘοιiν
διεξoδιπd oυ λ6γoι για τoυE oπoi,oυg
η διαiαΘηση των φυαιxιbν oμιλητιilν
δεγ δ(,γει ξεxαθαρα απoτελ6oματα γtα
τLζ συγχεxgιμ6νεg πgoτd,oειg, xαθιilg
δεγ ε(,ναι ααφθg απ6 πof πqo6ρxεται
το οιilμα δεδoμιiνωγ στo oπoio oτηρ[,ξεται τo αρθqo. Eπ[oηE, θα μπoρoιioε
να διευxρινιoτεl με πεQισo6τερη oαφηνεια γιατ(, η συγγQαφ6αζ θεωqε[ 6τι
πρ6xειται γLα ξεxωριoτ6 εiδog ανα_
φoριxΦν πρoταοεων χαι δεν απoδi,δει
τα - ομoλoγoυμ6νωg ιδιαiτερα - χαQαχτηQιστυxα τoυζ στην παρoυoi,α
τoυ μogioυ'θα'.
Στo τελευταLo dqθqo τoυ τ6μoυ
("The syntax of non-volitional θelo in
Greek", οελ. 331-359), η Potioooυ
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αναφ6Qεται σε 6να ξητημα πoυ πoλf
λ(γo ε[xε απαoχoλησει την ιiρευνα μ61qι τιbρα, τιζ σημασtο-oυνταxτιx6g

ιδι6τητε9 τoυ δεoντιπoti 'θθλω', τo
oπolo μoλoν6τι αρxετd, oυ1ν6, δεν
xαταγρdφεται ιδιαi,τερα απ6 τιg πεQιγQαφ6E τηg N6αg Eλληνιxηg. H Poιioσoυ, χQηoιμoπoιΦγταE συγ}ιεχQιμθνα
xριτηρια, παQoυσιdξει χαυ εQμηνεtiει
τoν τρ6πo με τoν oπoi,o διαφ6qει τo
δεoντιx6 απ6 τo βoυλητιx6 'θθλω', τα
oπolα θεωρεL 6τι ευodγoνται oε διαφoqετιxη Θ6oη στoγ φραoτιx6 δε[xτη.
T6oo η πεQιγQαφη των υδιoτητων τoυ
δεoντιxoti 'θιiλω', oοo xαι η oυγxριoη
ανd,μεoα oτo δεoγτιx6 xαι τo βoυλητιτιo'Θ6λω διαxρiνoνταt απ6 ενd,ργεια, συστηματιx6τητα xαι γνιiloη των
τελευτα[,ων εξελ[ξεων τηg συνταt4.τLxηζ θεωQLαg, τιg oπolεg αξιoπoιεl με
επιτυ1[α η συγγQαφ6αE.

oπωoδηπoτε η ανdλυoη τηζ Potioooυ xαλriπτει τα δεδoμθνα, ωoτ6oo
αφηνει αναπdντητo τo ξητημα τoυ
τρ6πoυ με τoν oπolo η συ\παχτιxη θεωqiα πq6πει να πQoσεγγiξει λεξιxα
oτoυ1ε[α, 6πωg τo 'θ6λω', πoυ μπoqoιiν να εμφαν[,Φυν δtio η χαt πεQtσo6τερεE oημαo[,εg. Η διαφoqετιπη
Θ6oη ειoαγωγηζ στoν φqαoτιx6 δε(,xτη

61ει τo μειoν6xτημα να απoxριiπτει
τoγ συσχετιoμ6 ανdμεoα oτιg διαφoρετιx6g oημαo[εg των λεξιxιbν oτoιxε[ων χαι γα δημιoυqγεL 6να πληθωqιoμ6 απ6 oμ6ηxα αλλd διαφoqετιxα
λεξιxα oτoιxε[α. Ωg πgog τα (,δια τα
δεδoμ6να, μπoρεi να διατυπωθεi μια
επιφriλαξη o1ετιxd με τoν ιo1υριoμ6
τηg Poriοooυ 6τι τo δεoντιx6 'Θ6λω'
oυσιαστιxd εμφαν[,ξεται μ6νo στo γ'
πq6οωπο 6ταν αxoλoυθεi gηματιπ6
oυμπληρωμα, xαθιbg η εμφdνιoη τoυ

χαt στα dλλα πq6oωπα δεν μπoρε[ να
απoxλειoτεl (λ.x. γLα να xερδ[oειg τoν
αγtΙlνα θ6λειg να ΙτQoσΙtαθηoειE πεQLσ-

Kαι oτην περ(,πτωoη αυτη,
σε oιilμα δεδoμθνων Θα
6ρευνα
μ[,α
να
διαλευxανει τo ξητημα.
μπoρorioε
Συνoλιπd,, oι μελ6τεg τoυ τ6μoυ
oυμβdλλoυν σημαντιxd, στην πq6οδo
τηE συνταxτιτιt16 6ρευνα9 για την Eλληνιxη (xαι 6xι μ6νo), ε(,τε πqoβdλλoγταζ xαι αναλιioγταζ ν6α ξητηματα,
ε(,τε πρooΘ6τoνταg στην ηδη υπαρχoυoα 6ρευνα γθα oτoιxεlα xαι ν6εg πQοoεγγ[oειg, διxαιιirνoνταζ ιθτoι τoν τlτλo τoυ τ6μoυ ("Αdvances in Greek
Generative Syntax"). H φqoντlδα τoυ
τ6μoυ απ6 την πλευρd, των εxδoτιilγ
υπηρξε πoλιi xαλη, }ιαι τα πoλυ λi,γα
τυπoγQαφιxd λαΘη (ενδειxτιxα, oελ.
7t 'approache' αντi για 'approach'
xαι oελ. 136 'that' αντ(, για 'than') δεν
αναιqoιiν την συνoλιxd πoλri πQoσεγμ6νη ειπ6γα τoυ βιβλ[oυ. Πρoχειται
για 6ναν τ6μo πoυ συγχεντριilνευ την
πqoooxη 6λωγ 6oων αo1oλoιiνται με
την γενετιxη orivταξη, xαι αναμφ[,βo_
λα θα διbαει αφoQμη αλλd χαt
6μπνευαη - για περαιτ6ρω 6ρευνα.
Aπ6 αυτη την απoιpη, olγoυρα τιμd,
6xι μ6νο τoυE εxδ6τεg, αλλd χαι τoυζ
συγγQαφεlg xαι -xυq[,ωg - την δαoπd,λα τoυg, την Δημητρα Θεoφανoπoti_
λoυ-Koντoti.
o6τερo).

Θε6δω9og Mαρxoπoυλog
δρ. Πανεπ ιατη μ(,oυ Cambridge
e - m aiΙ : th o dori sm ark@ y aΙι o o. 8r
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