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Chariton Charitonidis, Verb deriva-

γtQωση τoυ ει.ιrτειριπoιi υλιxoιi χQησL_

CΙasses, ConceρtuaΙ Structures, Semantic FieΙds. Frankfurt 2005: Peter
Lang' oελi'δεg 208.

τηg Nθαg EλληνιπηE (βλ. Ανααταoιαδη-

tion in Modern Greek: AΙternation

To βιβλ[o τoυ X. Xαριτωνtδη Verb
derivation in Modem Greek: AΙteτnation CΙasses, ConceptuaΙ Structures,
Semantic FieΙds απoτελε(, 6xδooη δι_
δαxτoριxηg διατqιβηg πoυ πατατ6θηχε στo Παγεπιoτημιo τηg Koλoνi,αg τo
20Ο5.

To βιβλ(,o εξεταζει τηγ αλληλεπ(,δqαoη μεταξιi oημαοιoλoγiαE/oιiνταξηs χαι μοqφoλoγlαζ εοτιdξoνταg
στην παQαγωγη ρημdτων με την χατdληξη -tζωΙ.H λεξιxη πληqoφoqlα
τoυ Qηματog αναλιiεταt σε τρ(,α επtπεδα, τα oπolα Θεμελιιilνoνταt θεωρητιπd oτα πεφdλαια 1 6ω9 4: (α) εναλλα-

γ6g διαθεσηζ με βdαη τo θεωρητιxd
πλα[,oιo τηg Levin (1993) (βλ. xεφ. 1),
(β) εννoιoλoγιxθg δομ6g με βαoη τo

πq6τυπo τoυ Jackendoff (1983, 1990)
(βλ. xεφ. 3) xαυ (γ) οημαoιολoγιxα πεδ(,α (βλ. xεφ.4).
Mε βoη τα επiπεδα αυτd,, χατηγo_
qιoπoιεiται χαt περιγρdφεται 6ναg μεγdλog αqιΘμog παραγιbγων ρηματων
τηg N6αg Eλληνιxηg. Για τη oυγx6-

μoποηΘηχαν τo αντ(,οτqoφo λεξιx6

Συμεων(,δη 2002)

χαι o Εθνιx6g ση-

oαυq6g Ελληνιxηg Γλrbαoαs

ΘΘEΓ).
H παqoιioα βιβλυoxqιo[α2 περιλαμ_
βd,νει xαταqxην μια συνoπτιχη πα_
ρoυo[,αoη των χεφαλα(,ων χαι στη συν€xεια μtα πιo λεπτoμερη oυξητηoη
oε ο1€οη με τρ[α αντιπQoσωπευτιπd
ξητηματα πoυ αφoQoιiν οτo θεωρητιx6 πρ6τυπo πεQLγaαφηζ τηg λεξιxηg
oημαo[αζ, τη μεΘoδoλoγlα 6ρευναg
χαι τα oυμπεqdσματα για τη γλιilooααvτιxεiμενo.
Συγoπτιxιi παqoυοiαοη

Η πριilτη εν6τητα (oελ. 1-6) απoτελε(,
τη γενιxη ειoαγωγη τoυ βιβλ[oυ. Καταρ1ην τiθεται τo βααιx6 εριbτημα

<<Tι ε[ναι η Qηματιπη μoqφoλoγf,α τηg
N6αg Eλληγιxηζ;> χαι oτη oυν6χεtα
παqατ(,θεται μια oειρd, απαντηαεων
oι oπolεg xαλιlπτoυν τιE xιiqιεg πτυ_
16g τoυ εQευνητιχoιi αντιxειμ6νoυ τoυ
βιβλioυ. Στo τ6λoE τηE Eιααγωγηg
παQoυσιd,ξoνται περιληπτ ιxα τα τιεφαλαια τoυ βιβλioυ χαι το πεqιε16με_

ν6 τoυg.

1. Στo εξηg θα αναφ6ρoμαυ στα ρηματα αιlτd, ιυg παρdγωγα με τo επiθημα -('ζ (KEπ),
6πoυ ΚEπ=xλυτυx6 επLθημα (βλ.Pdλλη 2005: 233).
2. Για την oιiντξη τηE παqofoαE βι,βλυoxριοiαg επωφεληθηxα απ6 τα ox6λια τηE Δ.
Θεoφανoπofλoυ-Κoντoιi, τηE Δ. Xειλd-Mαρπoπotiλoυ, τoυ Γ. Mαρx6πoυλoυ xαι
τηE A. M6ξεq, γtα τα oπoiα τoυE ευχαqιoτιb θεqμd.
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To xεφdλαιo 1 <<Alternations> (oελ.
7-25) παqoυoιdξει τo Θεωqητιx6
πλα[,oιo τηg Levin (1993), oτo oπoio
βαo[ξεται η πεQtγaαφη τηg εναλλαγηg
διαΘ6oεων στo εμπεtQtχ6 τμημα τoυ
βιβλioυ. Eξετdξoνται oι απ6λoυθε9

σημασιoλoγιxθE διαxρioειg: μεταβυβαoτιx6 oυμβdν (πεQιλαμβdνει δρdστη), αυτoεχτελoυμενo oυμβdν (δεν
πεqιλαμβανει δρ&στη), αυτoπαθητιx6
oυμβdν, αλληλoπαθητιx6 oυμβdν xαι
ελεγ16μενo oυμβαν (o δqdστηζ ε[ναι
παριilν oε 6λε5 τιg φdoειζ πQαγματoπo[ηoηE τoυ oυμβdντog). oι oημαoιoλογιx6g αυτθg διαxρ[,oευg oυνδυ&ξoνται με μoqφoλoγιπθg xατηγoρ[εE
(ενεργητιπη φωνη, μεooπαθητιxη
φωνη xαι μετοxη). Aπ6 τo oυγδυαoμ6
οημαoιoλoγιxιbν διαxρ[,oεων χαt φωνιilν oε ξεtγη πρoxtiπτoυν 8 εγαλλαγ69 διαθεσηζ, στtE oπo[εE πρoοτ[θεται
η μετoχη ωg ξεxωριοτη xατηγoρi,α:

(1) ενεqγ. μεταβιβ./ενεργ. αυτoε}ιτ.
(2) ενεqγ. μεταβιβ./μεooπαθ. αυτoετιτ.
(3) ενεQγ. μεταβιβ./ενεqγ. αυτoπαθ.
(4) ενεqγ. μεταβιβ./μεooπαΘ. αυτo-

παθ.

(5) ενεqγ. μεταβιβ./ενεqγ. αλληλoπ.
(6) ενεqγ. μεταβιβ./μεαoπαΘ. αλλη-

λoπ.

(7) ενεqγ. μεταβιβ./ενεργ. ελεγx.
(8) ενεργ. μεταβιβ./μεooπαθ. ελεγx.
(9) μεαoπαθητιxη μετoxη.
To xεφd,λαιo 2 <<Moφhology, (oελ.

Ζ74t) παρoυoιαξει τo ειΙJτεtQιχ6 υλιxo τηg 6ρευναg. To πqιbτo τμημα τoυ
xεφαλα(,oυ αφoQd oτην ταξιν6μηαη

των ρηματιxιbν παqαγιbγων σε iξ
(ΚEπ). Για την ταξιν6μηοη αυτη, χQησιμoποtoιiνται xqιτηρια ιοτoριxd
(oυo1ετισμ6E παραγιilγoυ χαι βdoηs

στην εξεταξ6μενη συγχρoνiα), δoμιxd,

(βdoη παQαγωγηg) xαι oημααιoλoγιxd (διαφανεια τηE παQαγωγηζ τηζ σημαοiαg). H λoγιxti τηE ταξιν6μηoηg
δεν απooxoπεi στη συστηματιxη διd_
χQιση των χQtτηρ[,ων αυτιbν, αλλd
oτo δυαxωqιoμ6 oαφιbν oμdδων τoυ
Qηματιχoι} λεξιλoγ(oυ.'Eτσι πqoxιi_
πτoυν oι αx6λουθεg oμαδεE (oελ. 34):
(1) Συγ1ρoνιxιilg oυo1ετιξ6μενα
qηματα: α) xιiqια qηματα, β) πqoγεν6στεQα παρdγωγα,γ) παραγωγα με Qηματιxη βdoη xαι δ) αναδρoμιxol o1η_
ματιoμo[.
(2) Συγxρoνιxιbg μη συσχετιξ6μενα
Qηματα: α) Qηματα xωρLg εντoπloιμη
βdoη παQαγωγηs, β) πriqια Qηματα
των oπolων η σημασιoλoγιxη αγτι_
oτοι1iα πQoE τη βdoη ε[ναι μη διαφα_
γηζ, γ) πρoγεν6οτεQα παραγωγα των
oπoiων η σημασtoλoγιxη αντιοτoι1[α
πQoζ τη βdoη ε(,ναι μη διαφανηg παι
δ) παρdγωγα με ρηματιxη β&oη των
oπolωγ η σημασιoλoγιxη αντιατoιxiα
πQoζ τη βdoη ε[ναι μη διαφαγηζ.
Mετd τηγ χατηγoQιoπolηoη των
ρημd,των παQoυσιd,ξoνται τα xριτη_
ρια επιλoγηg xαι απ6ρριιpηg τoυ υλι_
xoιi. To τελευτα(,o τμημα τoυ χεφαλαi,oυ παρoυoιdξει τιg πηγ6ζ πoυ χQηοιμoπoιηθηxαν γLα τη αυγπθντgωoη
των εξεταξ6μενων qημd,των.
To πεφdλαιo 3 <<Conceptual struc_
tures>> (oελ. 43-72) απoτελε(, ειoαγωγη
oτo θεωqητιπ6 πλα[,oιo των εννoιoλoγιπιilν δoμιilν τoυ R. Jackendoff
(Jackendoff 1983, 199Ο). Bαoιπ6g oτ6χoE τoυ πqoτtiπoυ ε[ναι η αναλυoη
τηζ πQoταουαπηg oημαolαg με βdoη
τη σημασ(,α των συστατιχιilν τηg xαι
τηγ αQχη τηg d,θqoιoηE των επιμ6_
Qoυζ oημαoιιilν για τηγ παQαγωγη
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τηζ συνoλιxηg. Στo παρ6ν xεφαλαιo,
παQoυσιd,ξoνται ot βαoιx6g αQχ6ζ
των εννoιoλογιxιilν δoμιilν με 6μφαoη
στιE χατηγoρlεg πoυ σχετ[ξoνται με
τη σημασiα των υπ6 εξ6ταση παQα_
γιitγων Qημdτων. T6λog, τo xεφdλαιo
xλεiνει με τηγ παρoυoiαoη 6ξι βαoιxιilv oημααιoλoγι,xιilν δoμιitν, oι οπoi,_
εE χQησιμoπoιotiνται στo πεQιγQαφι_
x6 τμημα τoυ βιβλLoυ για την αναπαρd,oταoη τηE σημαoiαg των Qηματων
αt' -(,ξ (_KEπ).
To xεφdλαιo 4 <<Semantic fields>
(oελ. 73-86) ειοdγει την 6ννoια τωγ
oημαoιoλογιxιitν πεδlων. Tα oημαoιo_
λoγιxd πεδ[,α εννootiγται ωE η υπεριilνυμη σημασιoλoγιxη περιoxη στην
oποiα xατατaoσεται η σημασ[α τoυ
εxd,oτoτε ρηματοg. Κd,πoια απ6 τα
χQησιμoπoιoιiμενα πεδiα ε(ναι πoλιi
γενιxd, χαt αντιστoι1oιiν oε xαΘιεqω_
μ6νεg χατηγoQ[εζ τηζ ρηματιxηE σημαo(αg 6πωg τα AIΣΘHΣEΩΣ (π.x.
oργ('ζω) χαt τα KΙNHΣEΩΣ (π.x. αεργιαν(,ζω) σημαντtχα, ενιb dλλα πεδ(,α
εiναι μdλλoν εξειδιπευμ6να, 6πωg τα
ΠAtxNΙΔΙoY (π.x. στoLχηματ(ζω)

xαι EOPTAΣMOY (π.x. πανηγυρ('ζω)
σημαντιχd. Aπ6 την χατηγoριoπo[η_
oη αυτη πρoxιiπτει 6ναg πoλιi μεγαλog αριθμ69 πεδLωγ για την ταξιν6_
μηση των ρημd,των (oυνoλιxd 7υ.Teλog, τo πεφdλαιo αυτ6 εξεταξει τα ση_

μαoιoλoγιxd πεδ1α τα οπoiα απαντοιiν στtE χατηγoqlεg παqαγιbγων
ρημdτων 6πωg oρlοτηxαν στo xεφd,-

λαιo 3 xαι παQατηQεIται 6τι η εμφα_

νιση των oημααιoλoγιxtilν πεδ(,ωγ δεν
εξαqτdται απ6 τιE χατηγορi,εg αυτ6g.

Τo xεφαλαιo 5 <<-izo verb classes>>
(oελ. 87-134) πεqιλαμβd,νει μια επτενη
χατηγoQιoπolηoη των παQαγιbγων με

τo επiθημα -(,ζ (-KΕπ) με βαoη τιg δυνατθg εναλλαγ6g διd,θεοηE. Aπ6 τoυζ
μαQτυQotiμενoυg oυνδυαομoliE των 9
εναλλαγΦν πoυ παQoυσtd,oτηxαν oτo
xεφdλαιo 1 πρoxtiπτoυν 41 διαφoqετιxoi τtjπoι εναλλαγΦν διd,θεοηζ, στιζ
oπolεg ταξινoμε[ται o εxτενηg xατ0'λoγog qημd,των oε -(,ζ (KEπ). Για παρd,δειγμα, τo gημα ξιν('ξω ταξινομε(,_
ταL στoν τtiπo (1)+(2)+(9): xρηοιμoπoιε[ται για τη δηλωoη εν6g μεταβι_
βαοτιxori oυμβd,ντoζ στην ενεqγητιxη
φωνη, για τη δηλωoη εν69 αυτoεχτε_
λoιiμενoυ oυμβdντoζ στην ενεqγητιxri
χαL τη μεooπαΘητυκt1φωνη χαι μπo_
qεi να χQησtμoπoιηθε[ υπ6 μoqφη μεooπαθητιxηg μετoχηE. Για xαθε τ6_
τoυo τtiπo παρατ(,Θενται τα αx6λoυθα
oτoι1εiα: (α) τα qηματα πoυ χQησιμoπoιoιiνται με τιE αντ(,οτoι1εg εναλλα_
γ69 διdθεσηE, (β) ενδειxτιxt' πQoταoιαxα παραδε[,γματα, (γ) oι χατηγo_
q[εE παραγωγων Qημdτων (βλ. xεφ.2)
πoυ εμφανi,ξoνται στoγ τtiπο αυτ6,
(δ) oι εwοιολoγιx6g δoμ69 των qημd,_
τωγ, (ε) τα σημασιoλoγιxd πεδ(,α τωγ
qημd,των xαι (oτ) otiντoμα ox6λια.
Στo τ6λoζ τoυ xεφαλαloυ αξιoλoγε(,ταt τo ειΙJτειQtχ6 υλιx6 παι διαπιoτιil-

νoγται xdπoιεg γενιπ6g τdαειg ωζ
πQοE την χατηγoριoπolηση τoυ Qημα_

τιπoti λεξι,λoγioυ.
To xεφd,λαιo 6 <Split verbs> (oελ.
135_146) εξεταξει τα qηματα τα oπolα

otiμφωνα με τo θεωqητιx6 πλαiαιo
πoυ υιoθετε[,ται εiγαι πoλ,rioημα. Στo
xεφd,λαιo αυτ6 εξετ0ξoνται διεξoδιxd,
6 ρηματα (xαlτν('ζω, πoτ[ξω, oτotμi,ξω,

yρηματtζω' χo1t2lLν('ξω xαι μυρ('ξω),
τα oπolα 61oυν επιλεγε(, ωζ αγτιπQo-

σωπευτtχd, δεLγματα για την επ(,δqαoη

τηζ

διαφdνειαE/ημι-διαφd,νειαE/μη
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διαφανειαE τηζ παQαγωγηζ oτη σημασιo-συντ ατιτιxt1 συιΙrτεQιφoQd τoυ

Qτi-

ματoζ. Eναg αναλυτιx6τεqog xατdλo-

γog 41 Qημdτωγ αυτηζ τηs χατηγoq(αg

παρατ[,Θεται σε πiναxα oτo τ6λoζ τoυ
βιβλ[oυ.

To xεφdλαιo 7 <<Non-alternating
verbs in -[zo>> (oελ. 147-158) ε(,ναι
αφιεQωμ6γo oτα qηματιxd παqdγωγα
τα oπo[,α δεν εμφαν(,ζoυν εναλλαγ6g
διdΘεoηζ. T6τoια ε[ναι xαπoια αναtτιατυnα Qηματα (π.γ. α1ν(,ξω, φεγ('ξω
τl.α.),6πωg xαι qηματα τα oπoiα χQησιμoπototiνται πdντoτε ωg μεταβατιxd με υπoxεlμενo-δqdoτη (π.χ. α11'ow [ξω' φτυαq ('ζω χ.d..).

To τελευτα[o xεφdλαιo τoυ βιβλ[oυ
<Concluding remarks> (oελ. 159) πεQιλαμβdνει επιγQαμματιxα τα oυμπερd,σματα τηE εQγαα[,αg oε μ[α oελ1δα.
Η μελθτη oυνoδειiεται απ6 τ6ooεριE διεξoδιxoιig πlναxεg (oελ. 163189): 6γα πi,ναxα 353 παραγιilγων Qημdτων οε _dξ(ΚEπ) xαι τoυ αντ[,στoι-

xoυ λεξηματoζ πoυ αντιμετωπi,ξεται
ωE βdοη, 6να π(,γαπα στoν oπolo τα
παqd,γωγα gηματα oε -('ζ (-ΚEπ) ταξινομoιiνται με βdoη τα διαφoqα επ(,πεδα αναλυoηg, 6να π(,ναxα τωγ πoλυoημων Qημdτων (βλ. xεφ. 6) xαι 6να
πLναxα τωγ xλιτιπιbν xαταληξεων τoυ
Qηματoζ τηE N6αE EλληγιxηE.
H βιβλιoγραφiα (oελ. 19t-t94) πεQιλαμβνει 43 τ[τλoυg. Η γενιxη βιβλιoγραφ(,α παλυπτει τιg xιiριεg αναφορ69
oτα πρ6τυπα πoυ απoτελotiν τη θεωρητυxη β0αη τηE εQγαo[αg. H βιβλιoγqαφ[,α oγετιxα με τη N6α Eλληνιxη
πεqιλαμ,|3d,νει 6 λεξιxα, 2 γραμματ ιxtζ,
καυ 4 μελ6τεg ευgιiτεqoυ ενδιαφ6Qoντoζ oγετιxα με τη νεoελληνιxη μοqφoλoγ[α. Στιg αναφoq6ζ τoυ βιβλ[oυ

δεν περιλαμβdνεται η πλorioυα βιβλιoγqαφ(,α για τtζ εναλλαγ69 διd,θεoηζ τηζ
N6αg EλληνιxηE, 6πω9 για παρdδειγ_
μα τα dqθρα των Θεoφαγoπoιiλoυ_Ko-

γτoιi (1981' t983lt984, 1988,

1999)'
Zo1lπ6}νoυ (|997)' Tsimpli (1989) η oι
διατριβ69 χαt μoνoγqαφiεE o1ετιxd με

τιζ

Qηματιτι'θ,6 δυαθ6oειζ (Lascaratou

1984, Vassilaki 1986, Manney 2000,

Papangeli

2Μ,

Zombolou 20M) xαι

oγετυxα με την ταξιν6μηση τoυ Qημα_
τιxotj λεξιλoγloυ (Antonopoulou t987,
Κordoni 2ωt, Mπαo6α_Mπεξανταxoυ
1992).

Συoτατιx& τηE λεξιxιiE οημαoiαE

Για την πεQιγQαφη τηg λεξιxηg πλη-

ρoφoqlαζ χQησιμoπoυoι1νται oι εννoι_
oλoγιx6g δoμ6g τoυ πQoτιiπoυ τoυ R.

Jackendoff.'Eνα σημαντιχ6 1αραxτη_
ριoτιx6 των δoμΦν αυτιilν εi,ναι 6τι η
oημαo(,α τoυ Qηματog ανd,γεται σε μo_

ναδεg αναπαραστασηζ απ6 τo σημα_
oιoλoγιx6 πεδio τoυ 1ιbρoυ. Για παρdδειγμα, η αx6λoυθη εννoιoλoγLχη
δoμη πρoτε(,νεται γtα τη συνταxτυxt1
δoμη x αλατiζει y (οελ. 50):

EventCΑUSE ([τhine xf, [prgη1Go
ΑΛAΤΙ], [pa6 To[Thing y]]) ])

([τι,ing

πoυ σημα[,νει 6τι θναg δqαατηg x πQo_

METAΚΙNHΣH (Go)
τηg oντ6τηταζ ΑΛAΤΙ στoν δ6xτη y.

xαλε(, (CAUSE)

To υπερxεiμενo οημαoιoλoγιx6 χατηγ6Qημα (CΑUSE) απoδ[δει τη μεταβι_
βαoτιx6τητα, ενιb τo υπoτεταγμ6νο

σημασιoλoγιx6 xατηγ6ρημα (Go)

απoδiδει τo δυναμιx6 1αραxτηρα τoυ
oυμβd,ντoE.
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Eγα ενδιαφ6ρoν εριilτημα τo oπolo
δεν πεqιλαμβd,νεται στo βιβλ[,o, ε[γαι
η οιiγxριση των αναπαQαoτdoεωγ αυτιilν με dλλεg δυνατ69 αημαoιoλoγιxdg
αναπαQαoταoειg. H μεταβιβαoτιx6τη-

τα αναπαqloταται oυνηθωg 61ι ωg
πρ6xληoη μtαE π(,νηoηg, αλλd ωs
πρ6xληoη μιαζ μεταβoληg xατdoταοηg (πρdγμα πoυ απoδiδεται oυνη-

θωg με τo λoγιx6 xατηγ6Qημα ΓΙNoMAt (BECOME), βλ. Zombolou 2Φ4

για τη N6α Eλληγιxη). Eνιil λoιπ6ν η
δoμη

x

y

ανσJ|,αg[oταται με
τoυ
τo
πq6τυπo
βdoη
βιβλ[oυ ωζ <<o x
πρoxαλε[, τη μεταxiνηoη αλατιoιi oτo
αλατ('ζεL

πρ6τυπα θα 1ρηoιμoπoιotiσαν μια αναπαρdσταση πoυ να αντι_
ατoι1ε[ στo (<o x πρoπαλε[ τη μεταβoλη τoυ y στην xατdοταση τoυ να 61ειE

δεν εiναι χαν αναγxα[α αυνθηπη για
τη χaηση τηg δoμηg x αxoν[,ζει y,
πaβλ. μlroρε(,g να αxoν[oεtζ 6να ξυραφL αν τo τoπoθετηoειg για 99 λεπτα
ατo x6wρo μLαζ 1αρτιηg πυgαμ('δαg.
Aυτα τα πρoβληματα δεν υφ(,oτανται
αν η σημαo[α των μεταβιβαατυxιilγ θε_
ωQηθε[ ωg πρ6xληoη μεταβoληs xαταστασηE, oπ6τε η δoμη x αxoνiζεL y σημαiνει 6τι <<o x πqoxαλε(, τη μεταβoλη
τoυ y στην πατd,oταση τoυ να ε[,oαι
αιxμηq6g/απoνιoμ6νog>.

Tα εμπειqιxd ουμπεqιiισlια,τα

y>>, α}ν}να

αλdτι>>.

H διαφoq0 μεταξιi των δυo λιioεων
γtα την ανdλυoη τηζ σημαolαg μrroQεl
να xαταδει1τε[ στην περiπτωση τoυ
ρηματoE αxoν[ξω. Mε βdoη την ανd_
λυoη μιioω τoπιxιbν o16oεων η δoμη

x

αxoνiζει y αναπαqioταται ωg αμφ(,_
σημη (oελ. 55): μπoρε[ να oημαiνει
dτι <<o δρdoτηζ x μεταχtνε(, τo αx6νι
στoν πdo1oντα y" "fi oτυ <o δρdoτηE x
μεταxινε(, τoν πd,o1oντα y στo αx6νι>.
Αυτd τα δυo oυμβαντα εiγαι 6ντωg
δυo πιθανd oυμβdγτα στα oπolα μπoqε(, να αναφερΘε(, η δoμη x αxoν[,ζει y,
αλλd αυτ6 δεν oημαiγει xατανd,γxην
6τι πρ6xεtται για διαφoρετιx6g σημα_
oiεg. H δυγατ6τητα εναλλαγηE τωγ
δυo εwoιολoγιxιbν δoμιilν δεγ δηλιb_
νει τlπoτε πεQισσ6τεqo απ6 τo 6τι η
παQαγωγη oε -('ζ (ΚΕπ) ε(,ναι υπo_
πρoοδιoqιoμ6νη ωE πQoζ τηγ εν λ6γω
δυd,πqιoη, πoυ εiναι xαταq1ην oντoλoγιπη. H μεταxi,νηαη εν6g αxoνιoιi

To βιβλ[o εξετdξει μια εχτεγη εμπειρι_
xη βdoη πoλλιilγ εxατoντdδων ρημdτων πoυ ο1ηματiξoνται με βd,αη τo
iδιo παqαγωγιx6 επ[θημα. To βαoιx6
εριbτημα τo oπolo τiθεται oε αυτη την
6ρευνα ε(,ναι πotα εiναι τα σημασιoλoγιπd, χαQαχτηQιοτιxd, τoυ επιθηματog -iζ (KEπ).

Σ1ετιxd με τo ερωτημα αυτ6, τo βι_
βλ[o (βλ. oελ. 70) παqαθ6τει 6 διαφoqετιπ6g εννoιoλoγιxt'5 δoμ6g oι oπolεE χQησιμoπoιoιiνταL γι,α την πεQι_
γQαφη 6λων των Qημdτων χαι των
επιμ6qoυζ σημασιιilν τoυg. Σιiμφωνα
με την πqoο6γγιση τoυ βιβλ[oυ, oι δoμ6g αυτθE ε[,ναι απoθηxευμ6νεE oτo
λεξιx6, oυγoδειiovταζ xαΘε ρημα-λημμα. Bααιoμ6νoι σε μια αθgoιατιπη
αντi,ληιpη για τη οημαo[,α τηg λ6ξη9 θα
μπoρoιioαμε να υπoθ6οoυμε 6τι o
xoιν6g παQoνoμαοτηE των δoμιbγ αυτιbν ε[γαι τo σημαoιoλoγιx6 1αqαxτη_
ριoτιx6 τηg lδιαζ τηζ παqαγωγιxηg
διαδιxαα[αg, δηλαδη τηg επιθηματo_
πoi,ηoηg ψε -('ξ (KEπ). To μ6νo xoιν6
χαt υπoχqεωτιx6 oτoι1εi,o των 6 εν_
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νoιoλoγιxιilν δoμιbν εiναι η 6ννoια
τηg METΑΚΙNHΣHΣ (Go), πoυ στα
πλα[oια αυτoιi τoυ Θεωρητιxoιi πλαιo[,oυ θα πρ6πει γα ε\ryoηΘεl ωE oυμβo-

λιπη αναπαρdσταση τηζ μεταβoληE

xατdoτασηζ (βλ. αγτιπαQαβoλη με τo

λoγιx6 xατηγ6qημα

ΓΙNOMAI

(BECOME) oτην προηγoriμενη παgdγQαφo). Ωoτ6oo, 6πω9 o lδιog o συγγραφ6αg επιoημα[,νει, υπdQχoυν χαι

αγτtπαQαδε[,γματα (π.x. oνειδ('ξω), τα
oπolα δεν θ1oυγ συμπεQιληφΘεi, στην

ανdλυoη ωg περυΘωριαxd,.
'oπωζ απριβιilg χαι oι εννoιoλoγιτι('ζ δoμ6g, oι εναλλαγ69 διdΘεoηE
εν69 παqαγιilγου δεγ ε(,ναι πgoβλ6ιpυμεg απo την επιΘηματoπotηoη με -iξ
(KEπ). Tofτο πρoxtiπτει απ6 την

ιiπαρξη 41, διαφoρετιxιilν τιiπων

εναλλαγι]g διαΘεoηζ στα ρηματα τηg
πιiριαg χατηγoQiαs βλ. Ι4εφ. 5). To
σημαντιχ6 εριilτημα ε(,ναι απ6 τι xαΘoρlξoνταt oι εναλλαγθg αυτιθg. Aπo-

τελoιjν μtα αυθαlρετη πληqoφoqlα

που εiναι επLoηg χαταγεγQαμμθνη oτo
λεξιπ6 για xdΘε λfμμα-ρημα η εiναι
δυνατ6ν - 6oτω εν μ6qει _ να πqoβλεφτoιiν ε[,τε απ6 τηγ xατdταξη τoυ ρηματoE oε 6να σημασιoλoγιx6 πεδ[o
ε[τε απ6 την εννoιoλoγιπη δoμη τoυ
Qηματoζ;

H απdγτηση στα ερωτηματα αυτα
δLνεται oτo τελευτα(,o μ6Qoζ τoυ χεφαλαioυ 5. Στo τμημα αυτ6 oυνοψ[ξoνται τα πεQιγqαφιxd, δεδoμ6να xαι

παQoυσιαξεται μια oειqd oυγεξαQτησεων μεταξι} των εξεταξ6μενων επιπθδων. Ωοτ6oo, η εξαγωγri oυ1"ιτιεqαoμdτων απ6 την εμπειgιxη βdαη εiναι
εξαιgετιxd διiαxoλη λ6γω τηg πoλλαπληg παι ενδελεxotig ταξιν6μηoη9. Συνoπτυxα, xαι μ6νo για να διilooυμε

μια ειx6να τηE πoλυπλox6τηταg τoυ
πρoβληματoζ, τα παρd,γωγα ρηματα
6xoυν διαxριθεi oε 8 xατηγoρ[εE (βλ.
χεφ. 2), εμφαν[ζoυν 6 διαφoρετυxtE
εwoυoλolLτLtζδoμdg (βλ. xεφ. 3), ταξι_

νoμotiνται σε 71 διαφoqετιxd σημα_
oιoλoγιxd πεδiα (βλ. xεφ. 4) ιιαι χQησιμoπotoιjνται oε 41 διαφoqετιxoιig
τυπoυg εναλλαγηg διdθεoηg (βλ. xεφ.
5). rΙ ταξιν6μηση πoυ πρoπιiπτει ε(,ναι
πρoφανιilg εξαιρετιxd πoλιiπλοxη (θεωρητιxα πρoxt}πτoυν 6x8 x71 =3408
oυνδυαομoi ρηματιxηg xατηγoρ[αg,
εwοιoλoγtχηζ δομηg χαt σημαoιoλoγιxoιi πεδ1oυ). o 6λεγxog υπoθ6oεων
με βdαη την ταξιν6μηoη αυτη οε 6να
δε(,γμα 353 Qηματων ε[ναι ετL των
πqαγμdτων εξαιρ ετιxα δι}oxoλog.
Κd,πoιεg ειδιxθg παQατηQηοειE για
τη oυνεξαρτηση των εξεταξ6μενων
παραγ6ντων εiναι δυνατ6g (βλ. oελ.
13o-t3Ζ), αλλα τo πεQιεx6μεν6 τoυζ
ε[ναι τ6oo ειδιx6 πoυ δεν επιτρ6πει
ααφαλη αυμπερdσματα για τoν τρ6πo
με τoν oπoio oι χατηγoρlεg πoυ χQη_
oιμoπoηθηxαν επηρεd,ξoυν τηγ εμφανιση συγ}.tεχQtμ6νων εναλλαγιilν διαθεoηE. Ωg ενδειπτιx6 παqdδειγμα τoυ
εiδoυg των συμπεραοματων παραθ6τω τo αx6λoυθo: "The field RE_
SPONSΙBLE ΑcTΙoN appears exclusively in the 4a/b-9 class" (oελ. 131). o
τιiπog εναλλαγηg 4alb_9 αναφ6ρεται
οτα Qηματα πoυ χQησιμoπoιoιiνται
ωE μεταβιβαoτma στην ενεργητιxη
φωνη, ωE αυτoπαθη oτην μεooπαΘητιπη φωνη xαι επioηg χQησιμoπoιoιiνταt ωE μετoχ69. To σημασLoλoγιx6
πεδ[o YΠEYΘYNH ΔPAΣH πεqιλαμβd,νει τα qηματα φQoνηματ(,ξω, συνετ(,ξω, oωφgoν(ζω xαι xqιματiζω (τo
τελευτα[o qημα δεγ απαντα στoγ
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EΘEΓ). Ανεξdρτητα απ6 τo 6τι oι με_
τo16g των Qημdτων αυτιilγ εiγαι oτα
6ρια τηg αποδεxτ6τηταs (πqβλ. ?φQoνηματLσμ6νog, ? oωφρoνιoμ6νo9), η
oυνdρτηση τηs συγχεχQιμθνηE εναλ_
λαγηg διdθεoηE απ6 τo oημαoιoλoγιx6 πεδ[o YΠEYΘYNH ΔΡAΣH εiναυ

απλΦg 6να επιφαιν6μενo xαν6γωγ

πoυ σχετ[,ζoνται με αφηQημ6να σημα_
oιoλoγιxd 1αραxτηριoτιxd. Στ61o9

τηζ γQαμματιxηg πεQtγQαφηg δεν ε(,_
ναυ η αναxd,λυιpη αυνεξαgτηoεωγ μεταξιi γQαμματιxιbν φαυνoμ6νων 6πω9
η δυαΘεοη χαι τυ1α|ων oημαoιoλoγιxtbν xατηγoqιιilν, αλλd o εντoπισμ6ζ
τoυ σημαοιoλoγιπoι} 1αραχτηQtστι_
xoti πoυ xαθoρiξει την εμφd,νιoη η μη
εμφdνιoη μtαE γQαμματιπηE ιδι6τηταE (πρβλ.τη διdxgιoη μεταξti αμεoηg
xαυ 6μμεoηg πρ6xληoηζ εν6g oυμβαντoE απ6 τη ZomboΙou 2oo4).
Γενιxd,, τα πρoβληματα o1ετιπd, με
την αξιoλ6γηoη των συμπεqααμdτων
τηζ παQorioαg μελ6τηg θα μπoρoιioαγ
να ξεπεραoτoιiν με την απλoπo[,ηoη
τωγ χατηγoQι,οπoιηoεων. Για παρd,δειγμα, εφ6ooν oι εναλλαγεζ διdθε_
σηζ πεQιλαμβdνoυγ θνα τ6oo μεγdλo
αριΘμ6 δυνατιilγ τυπων, θα εi1ε περιoo6τερo ν6ημα να ελεγ1θor]ν μεμoνωμ6νεg διαθιiαειg αντ[, για τoυE δυνατotig oυνδυαομoliζ διαΘ6oεων, τt.Χ'.
να εξεταoτεi εd,ν συγχεχQιμ6να σημααιoλoγιxd πεδ(,α εμφανi,ξoυν πQoτιμηοειg για τη χQηση τηE μιαE η τηg
0λληg διdθεoηg (π.x.να ελεγ1Θε[ η
επlδqαoη τoυ σημαoιoλoγιxori 1αqα-

xτηριoτιxoιi ΓΙNOMAΙ (BECOME)
στην εμφdνιoη τηg διd,Θεσηζ <ενεQγη-

τιxιilν αυτoεχτελoriμενων>> πoυ αντιοτoυ1ε[ στα ενεQγητιxd, αvτιμεταβιβα-

στιxα, βλ. Alexiadou

&

Anagnos-

topoulou zaM).Aυτ6 θα oυμπriχνωνε
τoν παgαγoντα <διd,θεαη>> απ6 4| oε 6
δυνατ6τητε9. Mε ανd,λoγoυg τq6πoυg

θα μπoρoιioαν γα απλoποιηθoιiν παι
oι dλλεE χατηγoQιoπoιηoειg, ιiloτε τo
εμπειQυχ6 υλιx6 γα χ,αταστε[, αξιoπoιηoιμo γtα τον 6λεγxo υπoθθoεων σχετtxα με τη αυνεξdρτηση των επιπ6δων. Συνoλιπd, η επιλoγη παραμ6τQωγ για την εμπεtQιχη 6ρευνα Θα
μπoρoιioε να 6xει επωφεληθεi απ6 τιg
χατηγoQιoπoιηαειE πoυ 6xoυν nιατα
xαιgloιlg πρoταθε[ oτην πλor}oια βι_
βλιoγραφtα αγετιxd με τιg διαθ6oειg
τηg N6αg Eλληνιπηg.

Ρηματιxι{ διιiΘεοη: ιδιαιτερ6τητεE

Eνα τελευταio ξητημα τo oπo[,o αξ(,ξει να επtσημανθε(, ε(,ναι oι ιδιαιτεq6τητεE τηζ παΘητιxt1Eδιdθεoηg oτη N6α

Eλληνιxη. Σε αγτLθεoη με γλΦοoεg
6πωg η Αγγλιxη παι η Γεqμανιxη πoυ
oχηματ(,ξoυν την παθητιxη φωνη αγαλυτιxd,, οτη N6α Eλληνιxη η αντ(,θεoη
των φωνιilν 61ει μoρφoλoγtχη δηλωοη. To γεγoν69 αυτ6, oε oυνδυαομ6

με την αυξημ6νη λεξιxoπolηoη

τηg

μoqφoλoγlαζ αε xλιτθg γλιilοoεg xαι
δεδoμθνηζ τηζ πoλυαημ(,αg τηg μεσoπαΘητιxηE φωνηS στην N6α Eλληνιxη
6xει ωg απoτ6λεoμα τo 6τι 6ναg μεγαλog αριθμ6E των μεooπαθητιxιilν τtiπωγ τoυ νεoελληνιπori qηματοg δεν
μπoρε[ να χQησtμoπoιηθε[, oε παθητιπτi διαΘεση με εχπεφQαoμ6νo δρdoτη

(πoιητιπ6 αiτιo). Eνα ιδιαiτερα εν_
διαφ6qoν αημε[,o, λoιπ6γ, σε μυα
εμπεtQtχη 6ρευνα γtα τη δoμη oριoμd,_

των τωγ νεoελληνιxιilν παραγιilγων
ρημdτων εiναι η oυμβoλη τηg στην
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χαταν6ηση των πεQιoQισμιbν τηg παΘητιxηζ διdΘεoηg.

H βαoιxη υπ6θεoη τηg λεξιπoπo[,η-

σηE τηE παθητιxηζ διdθεoηg επιβεβαυ-

ιbνεται απ6 τα εμπειQtχd δεδoμ6να
τoυ χεφαλα[,oυ 5. Απ6 τoυE 41 τιiπoυg
εναλλαγηg διαΘεoηE πoυ εντoπ[ξoνται στα παqdγωγα σε -iξ (ΚEπ),
μ6νo oι 16 πεqιλαμβdνoυν παθητιxη
διαθεoη. Απ6 τoυζ 16 αυτoιig τt1πoυg,
μoνo για τoυζ 11 παρoυoυdξoνται ενδειxτυπd παραδεiγματα παΘητιxηg
διdθεoηζ με λεξιxα εχπεφQαoμ6νo
δQαoτη (τoriτo δεν oημαiνει xατανdγχην 6τι oτoυg dλλoυg 5 ε[ναι αδriνατOν να σχηματιστoιiν αγτloτoιχα παραδε[,γματα). T6λoζ' στα 11 παραδε(,γ-

ματα πoυ παQατ[θεγται ανηxoυν πoλλ6E πρoτdoειg των oπo(ων η απoδε-

xτ6τητα ε(,ναι oqιαxη:

(οελ. |t7) Tα αωματ(,δια μαγνητ('απ6 τo φυoιx6.
(αελ. |2o) Xτενiξεται παντα απ6
τoν lδιo xoμμωτη.
(oελ. L22) oι φoιτητ69 oιτ(,ζoνται
αlτ6 τoν oqγανιoμo.
(oελ. |27) oι ατρατιtbτεg αxoρπ('στη11'αν απ6 τo λo1iα3.
(οελ. |Ζ9) oι βλαατo(' λυγ(,ξoνται
απ6 τoν ανθoπrbλη.

στη1dαν

Παραδε(,γματα αυτoιi τoυ τιiπου
δεν πρoπιiπτoυν ο1εδ6ν πoτt' xατα
την αυΘ6Qμητη παραγωγη oμιλ(,αg,
6πωζ μπoρε[ εtiπoλα γα xαταδει1τε[
με την αναξητηoη oε oιbμα xειμ6νoυ.

Στo EΘEΓ, τo oπolo αναφ69εται ωE
εμπειQιχη βdoη για τo παq6ν βιβλ[o

(βλ. oελ. 39), απ6 τα παQαπdνω ρημα-

τα απαντot]ν oε γ' πq6oωπo παΘητιxηg φωνηζ με εχπεφqαoμ6νo πoιητιx6
α[τιo μ6νo τo μαγνητ('ξaμαι (oε xqηoη
με μεταφoριx6 δρdoτη: oι ν6oι μαγνητ('ξoνται απ6 τo 6νειqo) χαι τo 1τεν('ξoμαι (επi,oηE σε μεταφoqιxη χQηση:
τo xε(,μενo 1τεν('ατηxε απ6 τo δ[δυμo
τoυ Διg Εξαμαgτε('ν).
To εμtπειριx6 αυτ6 δεδoμ6νo δε[1νει

oτα πλα[oια τωγ παqαγιilγων oε -iξ
(KEπ) 6τι αx6μη χαL στην xατηγoρi,α
των μετα|3,ατιxιbν ρημd,των πoυ δηλιbνoυν μεταβoλη xατd,oταoηζ, πoυ }iατεξoxην επιτq6πoυν την παΘητιπoπolη_
ση στιE γλιilooεE τoυ x6oμoυ, oι oμιλητ6g τηE Nθαg Eλληνιxηg €1oυν μια
ιoχυQη πρoτLμηoη να απoφειiγoυν τη
δoμη <<παθητιxη φωνη χαι πoιητιxo
α[τιo>r.

Γεvιxri απoτiμηoη

To βιβλ(,o τoυ X. Xαgιτωνi,δη Verb
derivation in Modern Greek: AΙter-

nation CΙasses, ConceptuaΙ Structures,
Semantic FieΙds απoτελεi μια σημαντL_
xη ουμβoλη oτη μελ6τη τoυ Qηματιxoιi
λεξιλογioυ τηE N6αg Eλληνιπηg. H θεωqητιxη τoυ αιiλληιpη ε[,ναι ιδια(,τεgα
πρωτ6τυπη χ,αι oυνδυαζει πq6τυπα
πoυ 6παιξαν βαοιx6 ρ6λo oτα πλα[,αια
τηζ γενετιxηg oημαoιoλoγlαζ των τελευταiων δεxαετιιbν.
H ουγειoφoQα τoυ βιβλ[,oυ oτη βι_
βλιoγραφ[,α για την ελληνιxη γλιbooα
6γxειται στη συστηματιxη εμπειqιπη
επεξεgγαο[α εν69 oημαντιπori }ιαι

3. Σημειωτθoγ 6τι η δομη αυττ] δεν πρoxιiπτει απ6 αντloτoιxη ενεQγητι}{,i: *o λoxiαE
ox6qπιoε τoι,ζ στQατ ιιbτ εg.
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εχτενofζ τμηματoζ τoυ Qηματtχof λεξιλoγloυ χαι τη oυγx6ντgωoη επιμιθ_
Qoυζ συμπεQαoμd,των για την αλληλεπ iδgαοη oημαoιoλoγlαg/αtiνταξηg xαι,
μoρφoλoγ1αζ. H μελ6τη των παQαγ6γων σε -('ζ (ΚΒπ) δεiχνει 6τι oι σημασιoσυνταxτιxt 6 ιδι6τητεg παQαγωγLxΦν επιθημdτων σε μια x}"ιτtι γλιilooα
μπoρoriν να εiναι εξαιqετιxd πoλli_
πλoxεE χαι να εξαqτιilvταt συγχQ6νωg
απ6 πoιxlλoυg παρd,γοντεg oπωg ε(,_
ναt τo σημασtoλoγιx6 πεδlo στo
oπoio ανηxει τo ρημα η η εννoιoλoγιxη δoμη στηγ oπolα αναλιiεται.
H παqoυoα βιβλιοxριo[,α επιoημα_
γε }ιαι xd,πoιεg αδυναμ(,εE τηζ μελ6τη9
πoυ σχετ[ξoνται αxριβιilg με τηγ αγτιμετιilπιoη τηg πoλυπλox6τηταE τoυ
υπ6 εξ6ταση φαινoμθνoυ xαΘιbg xαι
με τιζ Θεωqητιxθg πqoUπoθθoειg οxετιx0' με τη αιiνθεoη τηg λεξιxηE oημαolαg στα χQησιμοπoιηθ6γτα πq6τυπα.
Παρd τιg ενδε16μενεg αδυναμ(,εE στα
oημεiα αυτd,, πoυ απoτελoιiν oυ1ν6
πρ6βλημα ειδιxd oε μελθτεζ γtα τo λε_
ξιλ6γιo λ6γω τηζ υφηE τoυ [,διoυ τoυ
αντιχειμ6νoυ, τo ηδη ταξινoμημ6νo
χαt χαQαxτηqιoμ6νo εμπεtριx6 υλιx6
θα μπoροιioε με τιg xατd,λληλεg μεθo_
δoλoγιx6g πqoiiπoθ6oειg να απoτελιξσει αντtχεlμενo μελλoντιxιilν μελετιbν
χαι να χQησtμoπoιηθε(, για τoγ εμπεtριx6 6λεγ1o περαιτ6ρω υπoΘ6oεων
oγετιlια με την αλληλεπiδQαoη μoQφoλoγlαg χαι, σημαοιoλoγLαg oτη N6α
Eλληνιxη.
Σται1ρog Σxoπετ6αg
Universitδt Potsdam
e-maiΙ : sk opetea@ rz.uni -potsdam. de
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