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L. Ειoαγωγri
Tα qηματιxα oυαιαoτιxd, oL 'oγoματoπoιησειg', απoτ6λεoαγ στo παρελθ6γ με[ξoνα αταθμ6 στηγ ιστo-

Q[α τηζ γενετιxηg-μετασχηματtστtxηg ουνταxτυxlg θεωq(,αg xαυ oq6σημo στηγ ηδη πεQLπλoxη ox6αη αι1νταξηE-μoqφoλoγlαg. M€xqι τo
1970, ημεQoμηγ|α 6xδoοηζ τηζ πQω-

τoπoριαxηg μελ6τηζ τoυ Chomsky

"Remarks on nomin alization", η σxε-

oη αναμεσα σε 6να παqαγωγo oυoιαoτιx6 (xαταατqoφa xαι τoυ 'πατριxoιi' Qηματoζ (xαταoτρ6φω) ενt'πtπτε oτη διxαιoδoolα εξειδιxευμ6γoυ μετασχηματιστιxoιi xαγoγα, αυτoιi τηg oγoματoπolηοηg. 'Eτoι η oνoματιxη φQαση 'η xαταστqoφη τoυ
δαooυg'oυγδθεται με τηγ αντLoτoυ1η πq6ταση 'τo δαoog xαταοτρdφηxε' μ6oω τηg λειτoυργLαg τoυ μετασχηματιστιxot] xαν6να τηg oγoμα-

τoπolηoηζ πoυ επενεqγε(, οτη δoμη
πoυ βqiοxεται π[oω απo την πg6ταση γtα γα τη μετατρ6ψεL στη δoμη
πoυ βq[αxεται π(,οω απo την oνoμα-

1.

o

τιxη φqαση.

o

Chomsky επεoημανε

α' αυτη τη μετασχηματLστtχη oxθoη
6γα otiγoλo απ6 εμπειqιxα xαι θεω-

ρητιxα πρoβληματα (πoυ oυνoιplξει
χαt o Jackendoff |977), τα oπolα ε1γαι δυγατ6γ γα εxλεLψoυν αε μεγαλo βαθμ6, αγ τo βαqos τηg o16αηg
αναμεoα οτo παgαγωγo oυoιαατιx6
χαι τo ρημα μεταφερθεL οτo Λεξιxoι. Αυτη η βαoιxη υπoθεoη τoυ
Chomsky εγxαινiαoε θνα γ6o οτdδιo
τηg θεωρi,αg, γνωoτ6 ωg λεξιxαλιoτιxη υπ6θεoη, η λεξιxαλιαμ6: την
αγτιxατασταση πoλλιilγ απ6 τoυζ
μθxQι τo τθλog τηg δεxαετlαg τoυ
'70 μεταoχηματιστιxoΦg xαν6νεg απ6 xαγ6γεE πoυ λειτoυqγoιiν μ6οα
oτo Λεξιx6. Mε τη στQoφη αυτη τoυ
ενδιαφ6ρoντoζ ατo μθxρυ τ6τε πα-

ραμελημ6νo Λεξιx6, oε oυνδυαoμ6
με τη διαπLατωαη 6τι η οημαoιoλoγιxη εqμηνεlα τηg πq6τασηE εξαQταται πqωτ(,ατωg (Loωg
απo'{αL
xχειoτυxa) απ6 τηγ επtφανειαxη δoβη, o ρ6λog τoυ Λεξιxoιi ενδυναμιilγεται xαθιilg η δoμη χαL oL ιδι6τητθE

τoυ γiνoνται αγτιχε[μενo συστημα-

τιxηE διερεtiνηoηg χαL πρoτdοεων

'αναβαθμιoηg' τoυ.
H πq6ταoη Chomsky αε οx6αη με
τη μεταφoρα τoυ βαqoυg τηζ oγoματoπo|ηοηζ στo Λεξιx6 υπηqξε πoλr}
πLo πQωτoπoqιαxη (xαι με μια 6ννoια χαL πqoφητιxη, εν 6ψει των

Chomsky xανει μια βαοιxη διαxριοη αναμεoα στoυE τιiπoυE τoυ γεQoυνδ[oυ
(John's criticizing the book) χαt τηζ δoμηg με τo qηματιx6 oυoιαoτιx6 (John's
criticism of the book)' απoδειxνιiει 6τι τα γεqotνδια, λ6γω τηg απ6λυτηg xανoνιx6τηταg τoυE, μπoρoΦν να παραxθoΦν με xαγ6γα οτη οriνταξη, αλλd, τα Qηματιχα oυoιαστυxa, λ6γω τoυ ου1νd, ιδιoουγπqαoιαxorj τoυζ χαQαχτηqα xαι τηg απoυolαζ χαγoγιx6τηταg (oυγxριν6μενα με το 'πατqιx6' Qημα) δεν μπoρoι]γ γα ε[ναι θ6μα οιiνταξηg
αλλα λεξιxoιi.
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αημεqινιbγ θ6oεωγ τηg Κατανεμημ6νηg Moqφoλoγlαg (distributed morphology), βλ. Ηalle & Marantz |993)
απ' 6αo oι θεqμοl υπoστηQLxτθg τoυ
πto αχQα[oυ λεξιxαλιoμoιi αφηoαν

να φανεi: στo λεξιx6 υπαq1ει μια
μ6νo xαταxιbqιση για τα xαταoτρ6φωlxαταατρoφi, η oπolα δεν 6xευ
χαQαχτηQιoμ6 ωg πQoζ xατηγoρiα
(ρημα η 6γoμα). Πq6xειται για 6να
λημμα χατηγoQιαxα oυδ6τεQo, λ6ξη-

μα η ρtξα.To λημμα αυτ6 απoxτα
χατηγoQιαxd 1αqαχτηQLστιχα αναλoγα με τo δoμιx6 πεqιβαλλoν στo
oπolo θα ειαα1θεi,: αγ ειoα1θε| xdτω απ6 x6μβo με χαQαχτηqιoμ6 oνoματιx6 θα πdρει χαQαχτηQιoτι,xα
oν6ματo9, αγ εισαxθε[ oε x6μβo με
xαqαxτηqιoμd ρηματιx6 θα παρει

χαQαχτηQυoτιxα qηματog, xαι τ6τε
θα 6xoυμε τoγ γεqoυνδιαx6 τfπο. o
Jackendoff (1977) δυαφoqoπoιεLται

oτo τελευταio οημε[o: τo ρημα xαι
τo παqαγωγo oυσιαoτιx6 oυγιoτor}γ
δυo ξεxωqιoτθg λεξιx6g πατα1ωqLσεtζ πoυ oυγδ6oγται μεταξυ τoυE με

λεξιx6 πλεoγαoτιx6 xαγ6γα
(redundancy rule). Στη oυνθ1εια η
Grimshaγr με τo βιβλto τηg αταθμ6
Argument Structure

( 1

990) oυνε1(,ξει

τη γQαμμη Jackendoff, xαθιilg θεωqε[,

6τυ oι_διαφogθg μεταξri οfγθετωγ
xαι απλιilγ Qηματιχιbγ oυoιαoτιxιilγ
ανd,γoνται αε δυαφoρ6g oτη λεξιxη
δoμη τoυζ.
Η ox6πιμα εxτενηg ειοαγωγη
οxoπ6 ε[1ε να διboει τo γενιx6τεqo
θεωρητιx6 πλα(,αιo χαL τLζ συγτε-

2. oι

ταγμ6νεg πoυ θα βoηθηooυγ τoν α-

ναγνΦoτη γα τoπoθετηoει ιoτoqιxα
xαι θεωqητιxd τo βιβλlo τηE Αλεξυαδoυ, xαν, xατa ουγθπεια, να ε[γαι σε θ6oη γα πQoσεγγloει τo περιε16μεν6 τoυ στη βαοη τoυ γενιx6τεQoυ xλ[ματoE χαL τωγ τd,oεωγ πoυ

θxoυν διαμoqφωθεl oτo xιilqo τηg
'Ετoι xαι
γενετιxηg θεωq(,αg oημεqα.

η απoτ[μηση τηζ oυμβoληg τoυ βιβλloυ τηg Aλεξιαδoυ θα θ1ει μεγαλriτερo'ειδιx6 βdQoζ'.
2. H αvdλυοη

To βιβλ(,o λoιπ6ν αυτ6 xιγεiται ατo

πλαioιo τηg παqαδoοηg πoυ μ6λιg
σχtαγQαφηoαμε. Η Αλεξιαδoυ (oτo
εξηs A.) oαφιilg oυνεxlξει, αγ χαι
παqαxoλoυθιilνταg αμεαα πoλf πιo
oι}γxρoνεζ πQoσεγγloειg oτo 'χαυτ6' xαυ πd,ντoτε επLxαιρo θ6μα τηg
oγoματoπolηoηg (Marantz |997,
1999η, τη γQαμμη ox6ψηg χαι επιχεLQηματoλoγLαg τoυ Chomsky τoυ
1970. E[ναι επoμ6νω9 εντυπωoυαx6
πιilζ η γλωoooλoγιxη ιατoρiα, 6πω9

xαι xαθε 'ιστoq[α', επαναλαμβdνεταt διαγραφoγταζ xqoνιxoυζ τ{'()xλoυg.

To υπ6

παρoυo[,αoη βιβλ[o δεγ

πεqιoqlξεται στη μελ6τη τηζ oγoματoπolηoηg τlαL στη (διαγλωooιxtι)
ερμηνε(,α τηg. E[γαι αξιooημεlωτo
6τυ η Α. oυγδυαξει τιg ιδι6τητεg τηg
oγoματoπolηoηg (Qηματυxιilγ oυσtαoτιxι.δν), τηζ γενιxηg πτιboηg χαι

παραπoμπ6E πoυ δ[νoυμε εiγαι oι παQαπoμπ6E πoυ xανει η iδια η oυγγqαφ6αg.
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τηE συγταξηg τηg xτt1oηg γενιx6τεQα, χαι τoυ παQαxειμ6νoυ, γυα γα

βqει 6ναν xoιγ6 παQoγoμαoτη. XqηoιμoπoυιilγταE λoιπ6ν αφ' εν6g τυg

ιδι6τητεg τηζ oγoματoπoiηoηζ χαL
τη μελ6τη τoυE ωg βdαη, αφ' ετ6ρoυ
(oυνδυαξoνταg) 6λε9 τιg βαοιx6g υπαq1oυoεg αναλrioεtζ τηE oγoματιxηζ φqdoηE ωζ φQασηζ πρooδιoριoτη ΦΠΔ (DP), η A. πρo1ωρεL στηγ
πq6ταoη συγχεχQLμ6νηg δoμηζ για

τηγ oγoματιxt1 φQdση. Συγxεxριμ6γα πQoτεlγει δr1o δoμθg, μLα για τα
παqαγωγα oυσιαστιxα με oQισματιxη δoμη xαι μ(,α για τα 'απλα' oυoιαoτιxd, τoυ απoτελ6οματoζ. Για
τα πqιilτα πgoτεlνει μια δoμη oιiμφωνα με τηγ oπolα η q(,ξα (τoυ oυ-

oιαoτιxorj τελιxα), χωQιζ χατηγoριαxα χαQαχτηQιατυxa αx6μα, εLoθq1εται σε μtα δoμη xaτω απ6 δΦo

λειτoυqγιx€g πqoβoλ6g, μLα ημιλειτoυqγιxη-ελαττωματυxη, xατα τo 6-

τι

αδυγατεi, γα γoμtμoπoιηoει εξωτεqιx6 6qιαμα-ρηματιxη xατηγoqlα
χαι μ(,α πρoβoλη qηματιxηs 6Ψηs
(Αspect Phrase). Αυτ6 τo qηματιx6
περυβαλλoγ ευθυγεταL γtα τα Qηματτxa χαQαχτηQιoτma πoυ €xεν τo
παgαγωγo γεγoνoτιx6 oυαιαατιx6.
Eγτotiτoιζ η aιξα απoxτα βαoιxα oνoματιxο xαqαxτηgα χαι τoυτo γιατL η 6λη δoμη εLγαι oνoματιχη, xεφαλη τηg ε(,ναι o πρooδιoριατιx6g
δεlxτηg (D). Aπ6 την αλλη, η δoμη
στηγ oπolα ειo6ρ1εται η ρ(,ξα τoυ
παραγωγoυ oυσtαoτιxoΦ (τoυ απo-

τελ6oματog), πoυ δεν θ1ει xαθ6λoυ

ρηματιπα χαQαχτηQυoτυxα, δεγ δια-

θθτευ qηματιx6g (λειτoυqγιxt';) xα-

τηγoq[εg, παqα μ6νoν oνoματιxθg.
Στην αναλυoη αυτη εντoπlξoυμε 6-

να αx6μα εντυπωoιαx6 'ιστoριtι6'

αναλoγo, 6να αx6μα 'γυqιoμα' τoυ
xαιqoιi: αg θυμ(,αoυμε απλα 6τι ατo
Remarks οn nominalization πρoτε[γoγταL δtio δoμ6ζ, μια γtα τη δoμη
τoυ γεQoυγδloυ (πoυ 6xει qηματιx('g
-δLπλα στtζ oγoματtxt'g- ιδι6τητε9)

xαι μiα για τo παραγωγo oυσιαστιx6, πρ6ταση πoυ απoτθλεoε τo θεμ6λιo τηg θεωqi,αg τoυ X, θεωρiαg
πoυ ατ61ευσε στη συστηματoπoiηoη

χαυ τη διαxατηγoqιαxη (6oo tlαL
διαγλωoαιxη) τυπoπolηoη τηζ φQαoττxt1g

δoμηs.

Eδιil ωoτ6oo αταματαγε oL 'στενo[' παραλληλιoμo[: η θεωqLα τoυ

X'

αηματoδ6τησε, 6πω9 ηδη εi,παμε, τη oτqoφη πQoζ τo Λεξιx6 xαι
τη με[ωoη των μ6xqι τ6τε παντoδιjγαμωγ μετασχηματιoτιxιilγ xαγ6-

γων. Στo πνειiμα αυτ6 εγτd,ααεται
τo επLαηg πoλυoυξητημ6νo xαι ιδιαlτεgα oυxνα παQαπεμπ6μενo βιβλLo τηg Grimshaw (1990) γtα τιζ oγoματoπoιηoειE τηE Αγγλιxηg. H
oυσιαστιχη διdxqιoη τηζ Grimshaw
αναμεoα σε γεγoνoτιxα oυoιαoτιxα
χαt oυσtαoτιxa τoυ απoτελ6αματo9
αναγεται αε λεξιxη διαφoqα, oε διαφoQα στιE λεξιx6g ιδι6τητεE τωγ
δr]o τι}πωγ oυoιαoτιxιilγ3. Tαυτ6χQoγα, αυτη η oτqoφη πQoζ τo Λε-

3. Tα oιiγθετα γεγoνoτιxα oυαιαοτιxα πεqιλαμβdνoυγ στη λεξιπη τoυg δoμη τo 6qιoμα
'EV' ('event'/'γεγoν6g'), ενιil τα oυσιαστιxα τoυ απoτελ6οματog 61oυν τo xαγoγιx6 6Qισμα R, δηλ. θνα'εξωτεqιx6' αγτιxε(,μενo αναφoQαζ.
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ξιx6 xατευθιiγεταt εναγτloν τηg αυξαν6μενηE επLQQoηg τηg γενετιxηg
oημααιoλoγlαga. E|γαι εξ αλλoυ ενδιαφθρoν τo πιilg η lδια εμπειqιxη
βdoη -τα Qηματυxα oυoιαoτιxd,- €χoυγ χQησtμoπoιηθεl xαθ' 6λη την
ιoτoρiα τηζ γεγετιxηg μετασχηματιoτιxηg θεωρLαg ωg βααη γtα τηγ εναλλαξ μετdβαoη απ6 μια φαoη τηg
θεωρ|αg 6πoυ η 6μφαoη δ[γεται αε
γενυx6g αQχθζ (γενετιxη oημαoιoλoγLα) oτη φαoη εxε[νη 6πoυ η θμφαoη

εoτυdξεται στoυζ xαν6νεg (δεxαετ[α
'67-'JJ1s, xαι πdλι απ6 επε(, ατo οταδιo 6πoυ επtχQατor]γ xαθoλιx€g αρx6ζ (τo πqoτυπo των Aρxιilν xαι Πα-

qαμ6τqων,

τo Mινιμαλιοτιx6 Πq6-

γQαμμα).

Η oυγxεxqιμ6νη πqoταoη τηζ A.
για τηγ oνoματιxη δoμη, xιγε(,ται

μ6oα oτo ευqιiτεqo πνειiμα τηg Κατανεμημθνηg Moqφoλoγlαg, oι}μφω-

γα με την oπolα ot συγταχτυxtg xατηγoρlεg (o, P, E...) ε(,γαι στηγ
πQαγματtxoτητα μoρφoλoγ υxtg xατηγoqlεg πoυ δημιoυqγoΦγται στη
αι1νταξη. H A. ενoτεqνi,ξεται χαt
πρoωθε(, τη αυγxρoγη μoQφη τηζ υπ6θεoη9 τηζ πληqoυg αυτoνoμlαg
τηg or1νταξηζ xαι τo σχεπτLx6 τηg αγτιτ(,θεταt πQoζ τoγ Lσχυρ6 (πoλι1
δε περιoo6τεqo στoν απλ6) ΛεξιxαΚeyser |993:
λιoμ6 (πβ. Ηale

&

"[....] the proper representation of
predicate argument structure is itself
syntax").
H θμφαοη στα 'ιστoqιxα' oι1oτoιχα τηζ 'ιδεoλoγ[αg' xαι τηζ γQαμμηζ
ox6ψηg τηζ Α. δεν θxει φυoιxα oxo-

π6 γα μειιiloει αλλα μαλλoν να εξαQει τη oπoυδαι6τητα τηζ μελ€τηg
τηζ, επυoημαLνoγταζ τ6oo τo δια1ρoνυx6 (xαι dqα χαt 'επ[xαιρo')

xαραxτηqα τηζ, 6oo xαι τoγ αγαμεν6μενo αγτixτυπo πoυ αυτη θα 61ει
σε 1ιελλoντιx6g εντqυφηoειg τ6oo
στη\' ιlνoματιxη δoμη γενιxα 6oo
χαι (Ιτηγ oγoματoπolηoη ειδιx6τεQα.

Αg επιoτq6ψoυμε 6μωζ στoγ πLo
oυμβατιx6 τq6πo βιβλιoπαqoυolασηζ χαt αg δotiμε απ6 πιo xoντα τη
διαqθρωoη χαt τo πεQLεχoμενo τoυ
βιβλ(,oυ τηζ Α.

oπωg εiπαμε, τo βιβλlo εiναι η oε
βdθog απoυδη των ιδιδτητων τηζ oνoματoπo[ηoηζ

σε διαφoqεg

τLαL

διαφoqετιx€g γλιiloσεζ χαι η αγαγωγη των ιδιoτητων αυτιilγ oε γενιxθg-

διαγλωoαυxtζlxαΘoλιx6g αQχ6ζ με
ατ61o τη χQησtμoπolηαη τoυζ ωζ
βααη γLα μια ουνoλιxη πq6ταoη για
τη oνoματιxη δoμη. Η επtχεLQηματoλoγiα χαL oι θ6oειg τηζ Α. πεQtoτρ6φoνται γιiqω απ6 τo βααιx6 ιoxυριομ6 6τι οι oγoματoπoιηoειζ (η

4. Tηζ θεωρητιxηg ταoηE, μ6oα ατoυ5 x6λπoυE τηS μετασχηματιoτιxηg oxoληE, πoυ

πQε-

oβειiει 6τι oι oυνταxτιx(.g xατηγoqlεg ε(,ναι ιooμoqφιx€ζ πQoζ τιS χατηγoρiεg τηg xατηγoqιxηE λoγιxηE. Και επi,οηg 6τι oι περιoο6τεqoι συvταχτιxol xαν6νεg εμπλθxoυν
αη μαo ιoλο y ιx(.E xαι 61ι oυνταx τυxt'g xατηyoq i,εE (Newmeyer l 99 6).
5. Bλ. Newmeyer 1996: 47-66. Kατα τoγ N. oτα μ6oα τηE δεxαετ[αE τoυ '7o τo ενδιαφ€Qoγ τoυ xυqloυ qεriματoE τηs γεγετιχηg θεωρ[α5 ηταν oτqαμμ6νo πρog τoυg xαν6νεE,
εiτε πρoτεlγovταζ ν€oυg εiτε xαταqγιilνταg xαπoιoυE απ6 τoυg υπαρ1oντεζ (αυτ.: 54).
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χαταστQoφη τoυ δααoυg, η αφυξη
τoυ πρo6δqoυ) τ6oo oτιg γλιilooεg
με αtiατημα oγoμαστLxη-αιτιατιxη
6oo xαι στLζ εQγαoτυxtg γλιilooεg αγταγαxλor3ν τυg ιδι6τητεg oυoτημdτωγ αγαLτιατιx6τηταg.
To βιβλ[o θ1ει αναμφιoβητητα εμπειqιxη/τυπoλoγιxη βdαη, αφoιi
για xαθε υπ6θεoη η Α. πqoαxoμlξει
μαqτυqiεg απ6 μεγαλo αριθμ6

γλωooιilν. Tαυτ6xQoγα tγευ σαφη
θεωqητιx6 xαqαxτηρα xαι πQoσα-

νατoλιoμ6, αφoιi o oτ6xog εLγαυ θεωqητιx6g -πq6ταoη πoυ γiνεταt στα
πλα[oια τηg oιiγxρoγηζ oυνταxτιxηg
θεωqlαg- χαL τα βηματα πoυ αχo-

λoυθoιiγται γtα τηγ επ|τευξη τoυ

οτ6xoυ αναδειxνt]oυγ την απαγωγtxη (παραγωγιxη) μ6θoδo.

Η Α. με

βααη αφΘoνα παqαδε[γ-

ματα απ6 θγα πQαγματιxd, εγτυπω-

oιαx6 φααμα γλωooιilν -με

τηγ

Eλληνιxη να xατ61ει εξθxουoα θ6oηoτηqi,ξει την υπoθεoη τηg 6τι τα παqαγωγα γεγoνoτιχα oυoιαoτιxd, oυγιατoιjγ αμεταβατεζ χαL 61ι παθητιxoπoιημ6νεg δoμθg, τLαL 6τι βqlοxoγταt πoλιi xoντa στtE εργαoτιx6g
δoμ6g των εQγαoτιxιilγ γλωααιilν. Η
oννταxτυxt1 xωδιxoπoiηoη αυτηg

τηζ υπ6θεαηg tγευ πqωτi,oτωg γα

xαγει [rε τη φfαη χαL την πoυ6τητα
τηζ ημιλειτoυQγιχηζ/'ελαττωματιxηg' xατηγoqlαg v'(ρ'), απo τηγ oπo(,α xυqιαq1ε[ται η xατηγoqιαxα
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oυδ6τερη ρ(,ξα. Συγxεxqιμ6να, τo ημιλειτουqγιx6 v (ρ) ε[ναι τoυ τΦπoυ
επε(,γoυ

πoυ δεν ειoαγει εξωτεριx6

6qιoμα (αελ.

17 τoυ βιβλ[oυ).

To βυβλ[o περιλαμβαγει 6 xεφaλαια, εxτενt1 βιβλιoγραφ[α xαι π(,γαχα πqαγματωγ. To πqιbτo xεφαλαιo oυγιατα γενιxη ειααγωγη. Eδιil
εxτiθεγται oι ατ61oι -γα πρoταθε(,
μLα εμπεQιατατωμθνη δoμη γtα τηγ
oνoματιxη φQαση βααιoμ6νη στηγ
xαταν6ηoη τωγ ιδιoτητων τηE oγoματoπo[ησηζ- χαt παρατlθεται η μ6θoδog, xαθιbg xαι 6,τι αφoqd, τo θεωρητιx6 πλαioιo τηζ εQγαo[αg xαι
τιg υπαρχoυσεζ αγαλιioειζ για τηγ

oνoματoπo(,ηoη.
To δειiτερo xεφαλαυo εiναι 6γα απ6 τα δυo xεφdλαια τoυ βιβλLoυ (τo
dλλo ε[γαι τo τ6ταqτo) πoυ υλoπoι-

oliγ τoγ παqαπανω oτ61o_ εδιil

η

oυγγqαφ6αζ πQαγματειiεται τη δoμη

τηζ oνoματιxηg φQαoηE6. To τqlτo
xεφαλαιo 6xει ωg θ6μα τιg ιδι6τητεg
τηζ oγoματoπoiηoηζ ωζ αμετd,βατηg
δoμηg. To τ6ταqτo διερευνd τιg ιδι6τητεg τωγ λειτoυργιxιilν χατηγoqιιilν πoυ συγLατoιjγ τo oxελετ6 τηE
oνoματtχηg φραοηζ χαι τηE QηματLxηg φqαoηg, ενιil οτo π6μπτo oυξητι6ται εxτενιilg τo θ6μα τηζ εQγαστLx6τηταg oε o16αη με τηγ πτιiloη, τη
γενιxη, τηγ παQoυοLα δραoτη, τoν
παραxεLμεγo, τo εlδog τoυ βoηθητιxof qηματoζ με βαoη τo oπolo o1η-

6. Η [δια η συγγQαφ6αg επιoημα(,νει 6τι τo βαqog τoυ βιβλ[oυ τηE φ6qoυν τα xεφαλαια 2
xαυ 4. Ωoτ6oo αυτη η επιoημανoη 'αδιπεi' xaπωg τα υπ6λoιπα xεφd,λαια xαι πεqιoρi-

ξει το x6ντqo βαqουE: τα xεφαλαtα2 xαι 4 ουνoψiξoυν χαι υλoπoιoιjγ τoν πQωταQχιxo oτoγo, αλλα η επιβεβα(,ωoη xαι 'διxα[ωoη' τoυ oτ61oυ πεqνα εξ looυ παι μ6oα απ6
τα xεφαλαια 3 xαι 5.
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ματlξεται o τελευτα[og. Eδιil o αγαγνιiloτηg xαταγoεl τιg oμoυ6τητεζ αναμεοα στtζ oγoματoπoιηαειg χαt
τηγ εQγαατιx6τητα (η A. μιλιbνταg
γLα εργαoτιx6τητα αxoλoυθεi, τoγ
Dixon 1994). H xεντριxη ιδ6α εlγαι
oτι η oγoματoπolηoη oτιg γλιiloοεg
με oιioτημα πoυ oτηρLξεται οτη διαχQtση oγoμαστtxη-αιτιατιxη βqlαxει
'αγτLoτoι1εg' δoμ6ζ στtζ εργαoτιxθg

γλιbooεg.

To txτo xεφαλαιo συγoψιξεt τα
αυμπεqααματα τηg θρευναg. Η oιiγταξη παlξει xαθogιoτιx6 q6λo oτo
σχηματισμ6 xαι τoυζ περιoqιoμorig
τωγ χατηγoqιιilν. Πιo oυγxεxqιμθνα
oι xtqιoι υπα(,τιoι για τoγ xαθoqιομ6 των λεξιxιilν πgoβoλιbνlτιατηγoqιιilν εi,γαι ot λειτoυργιx6g
(functional) xατηγoq[εζ, η παρoυolα
τoυζ, τo επiπεδo στo oπoi,o υπαqχoυγ μθoα οτη δoμη χαt η δoμη των
χαQαχτηQιoτυxιbγ τoυζ. oι λειτoυqγυxtg xατηγoρLεg ευθυνoνται αx6μα
τ|,αL γtα την υπoχατηγoqιoπolηoη
τ6oo τωγ oυσtαοτιxιilγ 6αo παι τωγ
μετo1ιilν (παqαxειμ6γoυ, xεφ. 5).

δυo ειδιilν παραγωγων

oυσtαστtxιbν, xαι εξηγε[ oυγoπτιxα τo εLδog
τηζ αμφιοημi,αg τωγ Qηματιxι.bγ oυoιαoτιxιilγ τηζ Aγγλιxηg, 6πω9 αυτη
oυξητεLταt στo βιβλLo τηζ Grimshaw
(1990). oπωg φαlνεται χαι στα πα-

qαxατω παqαδε(,γματα, εxτ6g απ6
τoυζ γεqoυνδιαxot}g τtiπoυg (1)' η
Αγγλιxη διαθθτει παραγωγα Qηματιxα oυοιαoτιxα (2), τα oπolα διαxqiνoνται, αναλoγα με τη αημαolα
τoυζ αλλα χαι τηγ xατανoμη τoυζ,
σε oΦγθετα xαι απλα γεγoνoτιxα.
'Eτοι η oνoματιxη φQαση στo (2)
μπoρε[ να αναφ€Qεταt σε μLα εν6q-

γεια η δυαδιxαοi,α (the destruction of
the city in one morning) η οτo απoτ6λεoμα τηg εν6ργεtαζ.
(1) John's criticizing the book
(2) The barbarians' destruction of the

city

περιoo6τεqεg λεπτoμ6ρειεg

Eπιoημαlγoγταt ot Qηματιxι6g ιδι6τητεζ τωγ οtγΘετωγ γεγoνoτιxιilν
oυσιαστtχιilγ xαι oτη oυν6χεια παρoυoιαξoγταt με oυντoμlα ot αναλυoειg πoυ 61oυν πqοταθε(, πQ6-

oqγανωoη χαt η δoμη τoυ βιβλ(,oυ

δι6τητε9. Πρ6xειταL για αναλιiαειg
πoυ υπoθθτoυγ τηγ παQoυo[α μιαg

Mε

τιbqα. Στo πριilτο xεφdλαιo, τo ειoαγωγιx6 (Ιntroduction), δ(,νεται η

σφατα γtα γα εξηγηooυν αυτθg τLE t-

χαt πQoαναγγ6λλoγται 6λα τα βαοιxα θθματα πoυ πρ6xειται oτα επ6μεγα xεφαλαια να oυξητηθoι]γ ετLτε-

qηματιxηg xατηγoρlαg (PΦ) μ6oα

νιilg xαι γα αγαλυθoιiν. Η oυγγραφ6αζ παqoυoιdξεL τα βαoιxα χαQαχτηQιστtχα τoυ πρoτtiπoυ τηg Κατανεμημ6νη9 Moqφoλoγlαg (Halle
& Marantz 1993), oτo oπo[o θα oτηρ(,ξει ατη oυν€1εtα

τηγ αναλυoη των

στηγ 6λη oνoματιxη δoμη (Borer
1993, Hazout 1995, χ.α.). T6λoζ, η
oυγγqαφ6αg δ(,νει τη διxη τηg αναλυoη, oι1μφωνα με την oπolα η δoμη
των or1γθετωγ γεγoνoτtχιilγ oυoιαoτιxιbγ εμπερι61ει θνα ημιλειτoυργιx6 Qημα, xαθιbg xαι μια φqαoη
ρηματιxηζ 6ψηζ, πoυ απoυαιαξoυν
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απ6 τη δoμη τωγ απλιbγ oυσLαστtxcbγ τoυ απoτελθoματoζ.

Στo δεriτερo xεφdλαιo

(The

Functional Αrchitecture of NominaΙizations) παρoυαιαξεται με συντoμ1α η ιo1tioυoα (δηλ. xoινηg απoδoxηg) αναλυoη τηζ oΦ τηζ
EλληγιxηE (ωg φQασηζ πoυ εμπεριθχεL χατηγoqlα πqooδιoριοτιxoυ δεltLτη τLαL

xατηγoρ [α συμφωγ[αζ/αQ ιθ-

μoΦ) xαι δ[γεται μια πεQtγQαφη τωγ
ρηματιxιilγ oυσιαστιxιilγ τηg Eλληνιxt|ζ. H Α. μεταφ6qεL στηγ Eλληνιxi τηγ xαθιεqωμ6νη ερμηνευτιxη

διαxQιoη τηg Grimshaw αναμεoα αε
'συγθετα' γεγoγoτιχd xαι oε 'απλd'
(γεγoνoτιxd) oυoιαατιxα (τα τελευ-

ταlα xαραxτηQlξoνται ουνηθωg xαι
ωζ oυσιαoτtxα τoυ απoτελ6oματo9)
xαι δεL1νει 6τι ιo1tiει χαL στη γλιbooα αυτη. H διαxqιoη αυτη oυνoιplξεται oτιg εξηg διαφoqθg αναμεoα
στoυζ δυo τΦπoυζ oυσιαστιxιilν (6να
qηματιπ6 oυσιαστιχ6 μπoqεl γα εlναι 'αμφ[σημo'ωζ πQoE τιg δυo εqμηνε(,εg): τα γεγoγoτιxα oυoιαoτιxα
δηλιilγoυγ γεγoν69 (xαι μdλιστα συ1να διαφoqετιxoιi τυπoυ γεγoν69),
εγιb τα 'απoτελεoψατνxα' αναφθqoγταL στo απoτ6λεoμα τoυ γεγoν6τoζ' τα γεγoνoτιxα 61oυν αυ1να
oτoιxεLα qηματιxηζ 6ψηζ πoυ λε(,-
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παgoυν αντιxεiμεγo, πoυ ε[γαι απλΦg πQoαιQετιx6 oτην περ(,πτωoη
τoυ oυσLαoτιxof τoυ απoτελ6oματoζ χαt υπoχQεωτιx6 oτην περ[πτωση τoυ oυγθετoυ γεγoγoτιχoΦ oγ6ματoE. Η παρoυolα αντιxειμ6νoυ,
xατα τη συγγQαφθα, ε[γαι ουν6πεια
τηE λεξιxηg oημαo[αg, δηλαδη τηg
oημαolαg τηζ χατηγoqιαxα 'oυδθτεQηζ' qlξαg πoυ υπdqxει τLαL στtζ
δt3o πρoτειν6μενεg δoμθg. Oι διαφoqθg ανdγoγταt σε μtα λαγθαγoυoα
'ρηματιx6τητα' στηγ περiπτωοη τoυ
oυγθετoυ γεγoγoτιχoυ oυoια oτυxo.b,
η oπolα εxδηλιilγεται στηγ Eλληνιxη, 6πωg χαι σε αλλεg γλιilooεg, με
τη δυνατ6τητα πoυ αυτ6 €γει γα

πqooδιoρLξεται απo επ[qQημα τQ6πoυ -χαt μ6νo απ6 αυτ6, τη ατιγμη
πoυ τα απλd oυσιαστιχα 6πω9 xαι
τα παqαγωγα oυσιαoτιxα τoυ απo-

τελ6αματog πqooδιoqlξoνται μ6νo
απ6 επ[θετα- αλλd xαι απ6 μLα επtQQηματιxη 6xφqαoη 6ιpηg (η xαταoτqoφη τoυ δααoυζ σε μια ιilqα).

Η δoμη χαι τωγ διjo ειδιilγ oυσtαoτιxotj πεqι61ει oτo λεξιx6 επ[πεδo
μια

q(,ξα,

χαι τo oυμπληρωμα πoυ

εμφαν(,ξεται ε(,γαι αμεoη oυναqτηoη

πoυγ απ6 τα oυσυαστιχα τoυ απoτελ6oματo9. Bαoιx6 oημεlo τηg ανα-

τηζ σημαolαg τηg qlξαs (τηg λεξιxηg
6ννoιαg). oι διαφoq6g αντ(,θετα αναμεoα στoυζ δrjo τrjπoυg απoρq6oυγ απ6 τη φυoη τωγ λειτoυργιxιilν
χατηγoQtιilγ πoυ υπαρ1oυν oτη δo-

λυoηg τηE Α. ε(,γαι 6τι η διαxριoη α-

μη τoυ xdθε τt]πoυ.

ναμεoα oε αιiνθετα γεγoγoτιxa xαι
απλα oυσιαστLχα δεγ πρθπει να γi,γεταt με βαoη τo xqιτηqιo τηζ παρoυolαg η απoυolαζ αγτιχειμ6νoυ,
αφoιi χαt ot δtjo τtjπoι μπoqoιlν να

Στo τqlτo xεφd,λαιo (Ιntransitivity

in Nominalization) η συγγQαφ6αg υπooτηqlξει, πQoσχoμLξoνταζ σχετιxtζ μαqτυqlεg απ6 μtα πληθιilqα
γλωooιilν (Eλληγιxη, Nεoλατινιx6g,
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Σημιτιx6g, Oυγγριxη, Γεqμαν txη), 6τt τα oιjγθετα γεγoγoτLχα oυoυαατιxα εLναι αμεταβατα χαt 6τι oτην o-

νoματoπo[ηoη δεν παqατηρε(,ται
διαδιxαolα παθητιxoπolηαηg -6πoυ

με τoγ 6qo παθητιxoπo|ηoη7 γLνεται
εδιil αναφoρα oε δoμθg 6πω9: η αυλ-

ληΨη τoυ Γιdννη απo την αστυνoμ[α. Πτo συγχεχQιμ6γα υπooτηqlξει
6τι αυτα τα oυσtαστιxα εLναι 6μoια
με τLζ εqγαoτιx6g δoμθg, εγι.il τα oυoιαoτιxα τoυ απoτελθoματog ε[ναι
μ6Qoζ αγεQγαστιxιilγ δoμιilν. To ε[δog ημιλεLτoυQγtχoΦ η'ελαττωματιxoΦ' qηματoζ (8) πoυ εγτoπ[ξει η Α.

στηγ oγoματtχη φqdαη. Eδιil η A.
εoτιαξει τηγ πQoσoχη τηζ ατιg λεπτoμ6qειεE των δoμιilν πoυ 61ει παqoυoιαοει ηδη απ6 τo πρΦτo xεφαλαιo. Διερευνα τιζ ουν6πειεg τηζ
παρoυoiαζ/απoυolαg oυμπληQωμα-

τιxof δεlxτη, τoυ αqιθμoti,

τoυ

πρoαδιoqιoτιxotj δε[xτη, τηg φaα-

σηζ ρηματυxηg 6ψηs

(Αspect

Phrase), για την oπolα γqαφει oτι
"the presence of Αspect contributes
to event specification, and moreover, it is linked with the avaiΙability

of adverbial

modification; (......)
while the presence of v contributes

στιζ oγoματoπoιηoειg ε[ναι τo lδιo
με εxεlνo πoυ παQoυoιαξεταυ στLζ
αγαιτtατLx6g δoμ6ζ, δηλ. μtα χατηγoqlα πoυ δεγ πρoβαλλει εξωτεριx6
oqιoμα/δqαoτη. M6γo 6να 6qιομα

to eventive inteφretation, the transitivity of v regulates the agentive vs.
non-agentive character of the nomi-

μπoqεl γα εμφαγιοτε(, με τα oιiγθετα
γεγoγoτιχα oυαιαoτιxa' xαι αυτ6 θχεt τo q6λo τoυ θ6ματog. Aν υπαq1ει δqαατηg, αυτ69 δηλιilνεται μθoα
απ6 μια εμπq6θετη φQαση πoυ ειoαγεταt με τηγ πq6θεoη απo (η αυλληΨη τoυ Γιαννη (απ6 την αστυνoμ('α
- *τηζ αατυνoμ[αg)). Kατ' αυτην
την 6ννoια η εμπqoθετη φqαση αντιoτoι1εi στηγ εqγαοτιxη πτιiloη.
Στo τ6ταρτo xεφαλαιo (Variation
in Functional Structure) η συγγQα-

xτηqαg τoυ χαQαxτηριoτη τηE φQαoηζ ΦΠΔ (DP) (δηλ. αν ε(,ναι θ6oη
oρ[αματog η μη oqloματoS/τελεoτη)

φθαζ oυξητα τιζ

διαγλωαoυx6g

διαφoq6g στηγ oγoματoπolηοη, τιg
oπolεg αυo1ετi,ζει με διαφoqθg ατoν
αρυθμ6 χαt τη φυoη τωγ λειτoυQγιxων τιατηγoριιilν πoυ εμφαν[ξoνται

nal and the availability of the accusative case". Eπιπλ6oγ, o χαQα-

xαθoqlξει τo αγ σε μLα γλιilooα

υπαqxoυν μεταβατιx6g oνoματoπoLηoειg.

Φταγογταζ στo π6μπτo xεφαλαιo
(Nominalization and Ergativity) η Α.
61ει πια oδηγηαει βημα-βημα τoγ αναγνιiloτη στηγ oυolα τoυ 6λoυ εγxειqηματ6ζ τηζ, στoγ βαoιx6 τηζ
oτ61o, πoυ δεν εlγαυ αλλog απ6 τo
γα δεiξει 6τι υπαq1ει εoωτεqιxη
ox6oη αναμεoα oτη δoμη τηζ oγoματoπolηοηζ χαι τη μoQφη τωγ εQγα-

ατιxιbγ γλωοoιilν _ τωγ γλωooιilν ε-

xεlγωγ πoυ παQoυαιαξoυν τη διd-

πqo1ωρεi σε μια λεπτoμεqη xαι πoλrj ενδιαφθqoυoα αυξητηoη γtα τηγ
6γγoια 'παθητιxoπo[ηαη' oε o16οη με τα Qηματιxα oυoιαaτιxα.

7. Η αυγγqαφ€αE
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χQιση εQγαστιχη-απ6λυτη πτιiloη. o
παqαλληλυoμ6g μεταξti εργαoτιxιilν
γλωοoιbν xαι γλωοoιilν με τo or3oτη-

μα oνoμ/Αιτ oυγlσταται στo γεγo-

ν6g 6τι χαL στLζ δυo περιπτιboειg τo

μoναδιx6 6ριoμα τωγ αμετdβατων
χαt τo θθμα (theme) των μεταβατιxων xατηγoρηματων φ€qoυν την i,δια μoqφoλoγιxη πτιiloη: απ6λυτη
χαL γεγιχη αντ[oτoιxα. Eδιil εγτoπ[ξεται χαι η αξ(,α τoυ βιβλLoυ για τη
συντα\λτLτΙ,η θεωρiα γενιx6τεqα αλλα xαι τηg Ελληνιxt1g ειδιx6τεqα: η
υπ6θεoη τηζ Α. 6τι η γενιxη πτιilοη
στo oνoματιx6 πεδlo εLγαι αγτloτoιχη/παραλληλη με τηγ απ6λυτη
πτιiloη μtαE εqγαoτιxηg γλιbοoαg.
Σriμφωνα με τηγ υπ6θεαη αυτη xαι

oι δυo πτιiloειg ε(,γαι δoμυxθg (oε αντLθεoη με τηγ εqγαoτιxη πoυ ε[γαι
παραλληλη με τηγ ελεξιxη
'LαL
εxφoqα
τoυ δqαoτη στιζ
μπQ6θετη
oγoματoπoιηoειg), dQα θα πρ6πει
γα oυγδεθoriγ με xαπoια λειτουqγι-

xη πqoβoλη. Αυτη η πρoβoλη δεγ εL-

ναι αλλη απ6 τη Pηματιxη oψη, xατηγoρlα πoυ βqloχεταt αqxετα 1αμηλα μ6oα στη συνoλιxη δoμη xαυ

δεγ ταυτlξεται με τηγ xατηγoqlα

Συμφωνlαg (Functional Phrase), πoυ
βqloxεται αμ6oω9 πιo παγω. Η υπ6θεοη αυτη τηE A. γLα τo q6λo χαt τη
φυoη τηg πqoβoληζ, πoυ ευθυγεται
γtα τηγ απ6δoαη τηg απ6λυτηζ χαL
τηE γεγLχηg πτιilαηg, oτηqlξεται σε
δεδoμ6να απ6 6γα ευqtiτατo φαoμα

γλωαoιilν, τα oπo|α χαt oυξητα oε
oxt'oη με την εργαοτιx6τητα, τη θεωQLα τηg ΠτΦοηζ χαt τo ρ6λo των
λειτoυqγιxων xατηγoqιιδν ωg 'ελε-
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γxτιirν' μoQφoσυγταxτιxιilγ χαQαxτηqιατιxιilν (αριθμoυ, πτιiloηg,
πqoαιilπoυ). Eδιil η συγγQαφ6αg παταπιαγεταυ με 6ναν αx6μα ενδιαφ6Qoγτα'xqixo' μεταξιi εqγαoτιx6τη-

ταζ χαL oγoματoπolηoηg, δηλ.

τη

οΦνταξη τηg xτηoηg. Συξητα τo θ6μα τηζ οx6αηg μεταξι1 μεταβατιx6τηταζ xατ xτt1oηg αλλα χαt τoυ σχη-

ματιoμori τoυ παQαχειμ6νoυ, τlυQi,ωE 6ooγ αφoqα τηγ παQoυα[α/απoυαLα τoυ βoηθητιxoυ EXΩ. Η Α.
αυμπερα[γει 6τυ o παQαχε(,μενog

εi,-

ναι 'xτητιxη' δoμη.
Στo xατα}"ηxτιxo xεφαλαιo, lGρoυoιαξoγταt ot βαoιx6g θ6oει9 τηg
πqoτειν6μενηS αναλυoηg για τηγ oγoματoπoiηoη, τoν[ξεται γtα μtα αx6μα φoQα o xαταλυτιx6g ρ6λog
τωγ λειτoυqγιxιilν χατηγoQLιiw 6ooγ
αφoρα στoγ πqooδυoqιoμ6 τωγ
μoQφoσυγταxτιxιilγ χατηγoQtιilγ xαι
η 6λη oυξητηoη 'xλε[γει' με τoγ ιαxυqιαμ6 -πoυ oiγoυqα δεν εxπληooει- 6τι δεν υπαqχoυγ διαφoq6g μεταξti τηg διαδιxαοlαg o1ηματιαμoιi
των λ6ξεωγ χαι τηg οι1νταξηg.

3. Γεvιxri απoτiμηoη

Πq6xειταL γtα μυα εξαιρετιxα εγδιαφ6qoυοα μελ6τη πoυ oυνεξεταξει
xαι εγτ6λεL εγoπoιεi τη αriνταξη τηg

oγoματoπolηαηg, τηE εQγαοτιx6τηταE χαL τηg xτt1oηE - φαινoμ6νων
τ6οo σημαγτtχιilγ πoυ παντα πQooθλxυαγ τo θεωqητιx6 αλλα xαι ε-

μπειριx6 ενδιαφ6ρoγ τωγ γλωoooλ6γων 6λωγ των α1oλιbν xαι τdoε-
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ωγ.

To βιβλ[o εLγαι μια παQαxαταθητlη απ6 ενδιαφ6ρoυσεζ υπoθ6αειg
xαι ιδ6εg πoυ αγolγoυγ ν6ε9 πgooπτνxt'g 6ρευνα9 αε θεωqητιxo xαι

τυπoλoγιx6 επ[πεδo, αλλα χαt
πλoΦαιωγ, 6σo χαt ευoιjγoπτωγ,
βιβλιoγqαφιxιilν αναφoqΦγ για τα
μεLξoνα θ6ματα με τα oπolα ασχoλεi,ται η συγγQαφθαg τoυ.

'Eνα πρ6οθετo πλεoν6xτημα τoυ
βιβλ[oυ τηζ A. oυνιoτα η επιλoγη
εν6g πoλι1 πρ6oφατoυ θεωqητιxoti
πρoτΦπoυ, αυτoιi τηg Κατανεμημ6-

νηg Moqφoλoγlαg, γLα την αγαλυ-

ση

τtαL επLχεtQηματoλoγ[α τηζ.
oπωg εLπαμε χαt στηγ ειoαγωγη
αυτηg τηg βιβλιoxqιolαg, η συγχεxqιμ6νη 'επιλoγη' τηζ Α. απoτιματαL σε δυo επLπεδα: πριirτoν, γιατ[

δ[νεται στoγ ενδιαφερ6μενo ανα-

πιoημdνoυμε 6τι o τq6πog γaαφηζ
εLναυ ιδιαLτεqα πυxν6g, πqdγμα 6xι βθβαια αξιoxαταχQLτo, αλλα γ[γεται, oε oριoμ6να oημεLα, υπεqβoλιxα αφαιgετιx6g χαι αφηQημ6νog,
xαθιilg η oυγγqαφ6αg μoιαξει γα
(πQo)υπoθ6τει γtα τoγ αναγνιiloτη
τηζ τηγ (,δια αxριβιilg ενημ6qωoη

χαt τoγ [διo τq6πo αxθψηg με εxε[νη! Πoλλα ε[γαι τα αημε|α 6πoυ o
αναγνΦoτηg αιαθανεταt γα λε(,πει
€να παρdδειγμα, μια διαααφηνιoη,
λ[γη πεqιoo6τεqη oυξητηoη.

Στη oυξητηoη πoυ γ[νεται στo
δεΦτεqo xεφαλαιo τoυ βιβλ[oυ για
τtE Qηματιx6g ιδι6τητεζ τωγ oΦγθε-

των

γεγoνoτιxιilν oυoιαoτιxιilγ
ot oπolεg υπoδειxνtjoυγ
τηγ παqoυoiα φQασηE Pηματιxηg
(παQ. 3),

'oψηζ, η συγγQαφ6αζ xανει ιδιαlτε-

γνιiloτη η δυνατ6τητα να δει πιbg

Qη αγαφoqα oτη μoqφoλoγιxη μαqτυq(,α τηg Eλληνιxηg λ6γoνταg 6τι
τo πρ6oφυμα -μ- πoυ πεQιθ1oυν o-

πoxτηooυν εντελιilg νθεg διαατα-

qιoμ6να παραγωγα oυσtαστνxα

'παλια' φαιν6μενα μπoqofγ γα α-

σειE χαι γα τεθotilγ σε ν6α βαoη
(αυξητηoηg), xαι δεΦτεqoν επειδη η

Α. 'ελθγxεL' σε βαθog αυτη τη ν6α
νεωτεqιoτιxη θεωqητιxη
oοo
'LαL
πqoo6γγιση στo θ6μα τηg otiνθετηg
αxθαηg ανdμεοα ατη otiνταξη, τη
μoqφoλoγLα xαι τo λεξιx6. Κι εδιil
μπoρε[ xανε(,g γα εγτoπLσει μtα παρdλειιpη τηE oυγγqαφ6ωg, επειδη
θα μπoqofoε γα 61ευ oυμπεqιλαβει
xαπoια σαφη o16λια, ωg μ6qog τηg
αναλυαηg τηζ, γLα τα πλεoγεxτηματα χαt τηγ εQμηγευτιxη δfναμη τoυ
πqoτιiπoυ πoυ επ6λεξε να χQησtμo-

πoιηοει, 6ναντι αλλωγ πιθαγιilγ

πρoτιiπωγ. Θα θ6λαμε επ|oηg γα ε-

εL-

γαι δεLxτηg παθητιxηg μoqφoλoγLαg
(6πωζ φα(,νεται στα διαβαoμ6νo9,
διαβααμα). Δεγ υπooτηρ(,ξει 6μωζ
την απoψη αυτη με δεδoμ6να xαι

oτη oυν61εLα, παQαπ6μπoνταζ στηγ
Kolliakou (1995), μoιd,ξει να δ6xεται
6τι oυoιαoτιxα oε -μ-olα δηλιilνoυν

διαδιxαo[α.

Yπαqxoυγ χαι αqxετα τυπoγQαφιxα λαθη xαι αβλεψLεg, με απoτελεoμα, oε μεqιx6g πεqιπτιilσειζ, γα
διαoπαταt η πQoσoxη τoυ αναγνιil-

στη χαL γα διαx6πτεταL o ευρμ69 τηg
ox6ιpηg τoυ xατα τηγ παQαxoλoιiθη-

oη εν6g επιχειQηματoζ.

oλα αυτα

6-

μωζ, πoυ βρLoxoνται oxεδ6ν oε xa-
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θε βιβλLo, δεγ μειΦνoυν την αξ[α

τoυ χαt την oυolα τoυ.

Eγ xαταxλε[δι, πq6xειταL γLα μια
oυνθετυxη δoυλεια πoυ oυγδυdξει ιo6τιμα
ιooβαqΦg τη θεωρ[α
(oιlγxgoνη'LαL
γεγετtχη) με τη συγταχτLxη τυπoλoγ[α. H θεωq[α oτηρLξεται
σε μLα πλατιd xαι οτ6qεη εμπειριxη
βαoη, εγcδ ταυτ61ρoνα η oυγγραφ6αg αξιoπoιεl xαι oυνδυαξει επιμ6Qoυζ oxoλ6g xαυ τaoειg μ6oα oτo iδιo τo γενετιx6 πq6τυπo - τo Mυγιμαλιoτιx6 πqoγqαμμα, τη θεωρ[α

τηg ΑντισυμμετQιx6τηταg, την Kατανεμημ6νη Moqφoλoγlα, τιg οtiγ-

χQoνεζ ταoειg γενετυxηg oημαoιoλoγ[αg (Hale and Keyser |993). H επιχεtQηματoλoγlα τηζ ε(,γαυ δυνατη

χαι πεLστιxη, oι γνιiloειg παγω ατo
αντιxε[μεν6 τηg -θεωρητιx6
μπε ιq

ιπ6- εγτυπωσι αx('g.

xαι

ε-

To βιβλ[o oυνιoτα σημαγτtχ6τατη
ουμβoλη στη μoQφoσυγταχτιxη θε-

ωρ[α, στη oυνταxτυxt1 τυπoλoγ|α,
στη αυγxριτιxη οriνταξη τLαL στην
Eλληνιxη oυνταξη.
Mελ [,τα Σταυρoυ -Σηφαxη

Π ανεπ ιατη μιo Θεooαλoν [xηg
e-m aiΙ : staurou@ Ι it. auth.gr
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