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Δη μητ ρα Θεoφανoπoιjλoυ-Κoντoιi,
Γενετιxη Σιiνταξη. To Πρ6τυπo Κυβ6qνηoηE xαι Aναφoqιxηg Δ6oμευαη9.
Aθηνα 2002: Βxδ6αειg Καρδαμ('ταq
oελlδεg 285*.

To βιβλio αυτ6 τηζ χ. Δημητqαg
Θεoφανoπotiλoυ-Koντοιj, xαθηγη-

τQιαE ΓλωoαoλoγlαE oτo Πανεπιοτημιo AΘηνιbν, 6ρ1εται να xαλιiψει θεματιxd 6να μεγαλo xεν6 στηγ ελληνι-

xη βιβλιoγραφiα. Πq6xειται πqωτ(,στωE για την παqoυαiαση χαι αγαλυση τoυ Πρoτriπoυ τηζ Ι(υβθqνηoηζ χαι

(Govemment
and Binding Theory) τηζ Γενετιxηg
Γgαμματιxηg (Chomsky 1981, 1986),
στηγ oπolα ωατ6αo oυμπεqιλαμβdνεται αγαφoρd τ6οo σε παλαι6τερε9
φαoευg τηg Θεωqiαg (Chomsky 1957,
1965,1970) 6οo xαι oε νε6τερεg εξελ(,ξειζ τηζ (Chοmsky 1989) πoυ φθdνoυγ 6ωg xαι τo Mινιμαλιoτιx6 Πρ6γQαμμα (Chomsky 1992, 1995), 6πωg
θα αναφ6qoυμε συνoπτιχd παραxdΑναφoqιxηg Δ€oμευσηE

τω.

Η (,δια η συγγQαφ6αζ στoγ πq6λoγ6
τηζ χατατdooει τo βιβλ1o τηζ στηγ χατηγoqiα των εγχειqιδiων, πoυ απευΘtiνoγται oε 6ooυ9 αo1oλor1νται με τη

Γενετιxη Mεταο1ηματιστιχη Γgαμμα-

*

τιx''i1. Παq6μoια θgγα απαγτιbγται ηδη
αqxετd στηγ ξθγη βιβλιoγqαφiα, ιδιαiτεqα στην αγγλιxη γλιilooα, η οποiα
dλλωατε απoτ6λεαε τη γλωσσα αγαφoQdE για τηγ εν λ6γω Θεωρ[α (αναφ6Qω ενδειxτιxd, τα 6Qγα των
Riemsdijk & Williams (1986), Radford
(1988), Haegeman (1994), Webelhuth
(1995) Culicover (1997), Ouhalla
(1999), Carnie Q\a) μεταξι1 αλλων)1.
H oυμβoλη 6λων αυτιilγ των 6qγων
oτη Γλωοooλoγiα ε(,ναι πoλλαπλη xαι
πoλιiπλευqη, δι6τι xdθε oυγγ9αφ6αg
με τηγ ιδιαιτεq6τητα τηζ παQoυo[ασηE, την ιθxταοη πoυ αφtεgιbνει oτιg
υπoΘεωq(,εg xαι στα επtμ6qoυg ξητηματα, τα παqαδεiγματα, τιζ παQατηqηoειg χαι τιζ επιoημdνσειζ, τα εQωτηματα χαι τoυζ πqoβληματιoμοt}g,
την αναφogd oε επιμ6qoυg γλιilooεg
αυντελεi με τoγ διπ6 τoυ τρ6πo στην
εμβdθυναη, την απooαφηνιση αλλd
χαι τo oπoυδαι6τεQo, στoν €λεγ1ο τηg
Θεωρiαg, την εφαQμoγt1xαι την εξθλι-

ξη τηs.

Mε δεδoμ6γη αυτην την εμπειρiα
χαι αναγνωq[,ξoνταE τη oυμβoλη των
επιμ6ρoυ9 γλωooιilν στη διαμ6gφωoη

τηg ΘεωQ[αζ αλλα χαι με ιδιαi,τεqη
ευαιoθηolα γυα την ελληνιxη γλιilοοα,
η Δημητρα Θεoφαγoποιiλoυ-Koγτot}

Eυ1αριoτιil θεqμd τη Δ6οποινα Xειλα-Mαρxoπoιiλoυ για την πoλr1τιμη βoηθευα τηg,
τιζ παQατηQηoειζ χαι τα ο16λια.
1. Aλλα χαι στη γερμανιxη γλιilooα, απ' 6oο ε[μαι oε θ6oη να γνωρ(,ξω, χαQαχτηqιoτιxd,
γtα την εν λ6γω φαoη τηg Θεωρiαg ε(,ναι τα 6ργα τωγ Fanselow & Felix (1981),
Stechow & Sternefeld (1988), Grewendοrf (1988).
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αγαλαμβdνει τo δliοxoλo αυτ6 εγ1εi,Qημα, να πQoσφθqει 6να τ6οo αξιoλoγο 6qγo ατo ελλην6γλωoοo επtστημoγιxo xoιγ6. To βιβλi,o τηg ε(,ναι τo μoναδιx6 ελλην6γλωσσo 6Qγo για τη Σtiγταξη, πoυ βαoiξεται στo συγχεxqιμθνo Πq6τυπo τηζ ΓενετιxηE Γqαμματιxηζ2. Aνdλoγo 6Qγo ε11ε εxπoνηoει η
iδια παλαι6τεqα για τιζ πρoηγοtiμενεg φαoειζ τηζ Θεωρ(,αg (MετααxηματιoτιxΛ Σrjνταξη, 1989). 'Eτoι, η παρoriαα 6xδooη μπoqεi να θεωqηθεi

oυν61εια, ετt€xταση

πoλλd επ[πεδα.

χαt εξ6λιξη

σε

Moλoγ6τι η συγγQαφθαg xαταταoσει το βιβλi,o αυτ6 στα εγχειq(,δια γιατL tγευ ωg oτ61o να χαταστηαει (<πQoοιτ6g στoυζ φοιτητ69 τηg Γλωoooλογ1αg xαι oτo ευqfτεQo επιστημoγιx6
xoιγ6 τιg βαoιx6g αqxθg τηg θεωqi,αg>
(βλ. πq6λoγo, αελ. 5), μπogoιiμε να
βεβαιιilοουμε 6τι τo 6ργo τηζ 6χι μ6νo
εxπληριilνει αλλα υπεqβαi,νει τo ατ6χo τoυ για τoυE λoγoυE πoυ θα εξηγησoυμε παραxdτω. Θα αναφερθιil εδιil3
xυρiωg αε 6,τι η (,δια 61ω απoxoμi,οει
ωE απλog χαι ωζ ειδιx6g αναγνιiloτηg,
αλλd xαι απ6 την εμπειρ[,α πoυ απ€χτησα χQησιμoπoιιilνταg τo στη διδαoxαλ(,α. Aρ1ιxd θα παQoυσιααω
αδqoμεqιbg τα επιμ6ρoυ9 xεφαλαια
τoυ βιβλ(,oυ, παQαθθτoνταg παQαλληλα xαι οριαμ6να χαQαχτηQιoτιxα παραδεi,γματα, εγιil στη oυν61εια θα

πqoβιil oε oqιoμθνεg παQατηQηοειg
xαι ox6λια.
To βιβλ[o εi,ναι διαqθgωμ6νo οε
6γτεxα xεφαλαια, απo τα οπoi,α τo
πqιilτo εiναι ειoαγωγιx6, τα ενγ6α
επ6μενα αποτελotiν τoγ xoρμ6 του βι-

βλi,oυ, xαθιbg

σ' αυτd, αναλιioνται oι

xαθoλιx6g αq16g-υπoθεωρi,εg τoυ
Πρoτr1που, εγιil τo τελευταio, εγδθxατo xεφdλαιo (Επ(,μετgo), απoτελε(,

μια εισαγωγη στην τελευταiα φdoη
τηE Θεωqiαg (Mινιμαλιατιx6 Πq6γQαμμα).

Στo πqιbτo xεφdλαιo <Mετασχηματιoτιxt1 Σriνταξη: Γενιxd _ εισαγωγιxd, η oυγγqαφ6αg xdνει μια οrivτoμη
αλλd απαqαiτητη χατατοπιατιxη ανα-

δρoμη σε πQoηγotiμενεg φdoειg τηg
Θεωρiαg (xυQiωζ 1965),6πoυ αναφ6Qεt χαι εξηγε(, βααιx6g θννoιεg xαι
6qoυg τηg πριilιμηg Mετασχηματιστιxηg Γqαμματιxηg, oι oπoiεg xατ6πιν
εγxαταλε[πoγται η αυνε1i,ξoυν γα
ιο1tioυν τQoπoπoιημθνεg xαι oτιg επoμενεζ φdαειg (π.x. η 6ννoια χαt η μoQ-

φη τoυ φQαστιχoti δεlxτη, η 6ννoια τoυ

μετασχηματιoμoυ, η διαφoqoπolηoη
δtio επιπ6δωγ στηγ πρ6τααη, βαθεiαg
χαι επιφανειαxηg δομηs). oι βαoιx6g
αυτ69 ιθννoιεg δεν xαταγρd,φονται με
απλ6 oριαμ6, αλλα εξηγοriνται μ6oω
παραδειγμdτωγ θτoι ιilατε γα xαΘiατανται χατανoητ69 αxoμη χαt στoγ αψητo αγαγνιbοτη. Elναι χαQαχτηQιατιx'i1,

2. Δεν ληoμονoriμε βεβαiωE γα αναφ6ρουμε τo βιβλi,o τηE Eιρηνηg Φιλιππaxηli/arburton (l9y2) <Ειααγαlγη ατη oη1qoνη Γλιυοοολoγ[αr, τo οπoio αφιεgιilνει 6να
xεφdιλαιο oτη Σιwταξη, βαoιαμιθνο επ(oηE στο σηχεxριμ€νo Πq6τυπo.
3. Aπoφεηω γα xαγω λ6γo για τη γενιx6τεQη πQoσφoqd τηg ατo 1ιbρo τηg Γλωοooλo_
γiαE, 67υ γυατL τo 6Qγo τηE ε[ναι γνωoτ6 oτo παγελλτiνιo, αλλα αφεν66 γυατi υπdgχoυγ dλλoι α9μοδι6τε8oι να το πρdξoυγ χαι αφετ6ρoυ δι6τι π8oσωπιχα αιoθdνoμαι
αδυναμ(,α για γα ανταπεξ€λθω oε xaτυ πoιl με υπεqβαiνευ.
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για παQdδειγμα, η εχτεγηζ αναφoQd
στη γγωστη, _αλλα σε πoιo βαθμ6
πQoσtτη;_ θεμελιαxη xαι πoλυoυξητημ6γη διαxqιοη τoυ Chomsky αναμεαα

oτη γλωooυx'i1 ιxαν6τητα χαι τη γλωοoιxη πληQωoη (αελ. 11-15), xατd την
oπoi,α δεν ορiξογται απλιilg oι 6woιεg,

αλλd με ανdλυση τωγ χαQαχτηQιστι-

xιilν η τωγ εμπλεxoμ€νωγ εγνoιιbν

(π.χ. τηζ δημιoυργιx6τηταg τηg γλιboσαζ ωζ χαQαχτηQιoτιxοti τηg γλωαoιxηg ιxαν6τηταg τoυ φυσιxoti oμιλητη)
χαι με συμ{εχQιμθνα παqαδε(,γματα, o
αναγνιilατηg oδηγεiται στηγ xαταν6ηοη αυτηg τηg διdxqισηζ. Mε τoγ τq6πo
αυτ6γ εξoιxειιilνεται οταδιαxd με τιE
διαφoρεg 6ννoιε9 _οιiμφωνα dλλωoτε

χαι με τoν oτ61o πoυ θ€τει η iδια

η

oυγγqαφ6αζ (αελ. 10)-, oriτωg ιirοτε γα
εiγαι αε θθαη να παQαχoλoυθηαει τηγ
τQoπoπo[,ηoη τoυg αλλd χαt τη λoγιxη

τηg εξ6λιξηg τηg Θεωqiαg μ6oω τηg
απoτlμηoηζ τoυ Πρoτtiπoυ πoυ εJτιχειQε[ η συγγQαφθαg για τιg επιμ€Qoυζ
φdoειg. Aυτ69 εi,γαι o λ6γog για τoγ
oπoio dλλωoτε αφιεριilνευ τηγ τελευτα(,α εν6τητα τoυ πρωτoυ χεφαλαioυ
(xεφdλαιo 1.6) σε μtα ιoτogιxη αναδQoμη, με την οπoiα παqoυοιαξει τoυζ
βαoιxοtig oταθμoιiζ στην εξ6λιξη τηg
Γενετιxηg Mεταoχηματιστιxηg ΓqαμματιxηE απ6 τo 1957 θωζ τo 1981
(Πq6τυπo Συγταxτιxc(lν Δoμων 1957,
Bαoιxη Θεωq(α 1'965, Διευqυμ6νη Bααιxη Θεωρ[α 1970 χ.εξ.). Εδιil πoλr} oυστηματιχd xαταγqαφει τιg μεταβaλ6ζ
τωγ χυQι6τερων εγνoιιbγ-αq1ιbν τηE
Γενετιxηg Mεταo1ηματιστιχηg ΓqαμματιxηE ατιg φdoειg αυτ6g (βλ. π.x.
oε}ν. 32, την αντιχαταoτααη τoυ μετασχηματtστιxo(s τμηματog απ6 τoγ γενt-

xo xαν6γα μεταxfuηoε τo α,

στoν

oπoio υπαxolioυν

oι

μετασχηματι-

oμoi,) χαt πQoετoιμαξει για τo xυqiωg
μ6ρog τoυ βιβλioυ.
Στo δεtiτεqo πεφdλαιo <Κυβ6qνηoη

xαι Αναφogιxη Δ6ομευαη: τo θεωρητιxo πλαi,oιo> σχιαγQαφεiται το περιε16μενo των αqxιilν-υπoθεωqιιilν
τoυ Πqoτι}πoυ τηg Κυβ6qνηoηg xαι
Aναφogιxηg Δ6oμευσηζ xαι εξηγοriνται συνoπτtχd oι λ6γoι, οι oπoioι

oδηγηoαν <<απ6 6να oιiοτημα xαν6γων πQog θνα γενtχευμθνo οrioτημα
xαθολιxιilν αρ1ιilν>> (oελ. 35). Eπ[oηg,
τo Πq6τυπo συσχετiξεται με την Kαθoλιxη Γqαμματιxη, νoοtiμενη ωg oriστημα αφηQημθγων εγγενιilγ xαθoλιxιilν αqxιilγ χαι παqαμ6τQωγ, oι oπoiεζ εQμηγεtioυγ τη διαγλω αotx,t'1 πoιχιλ(,α. Κατ6πιγ πεqιγqαφεται συγoπτιxα η διαΘqωoη τoυ Πqoτriπoυ στιζ
αq16g-υπoθεωq(,εg τoυ, ενΦ ιδιαiτερα
σημαντιχη ε(,ναι η πqιilτη απoτi,μηαη
τoυ Πρoτυπoυ (xεφdλαιo 2.2.3), xατa
την οπo(,α η συγγραφθαg τoνiξει τη
δυναμιxη τoυ ωE Θεωq[αg, εxτιμιbνταS 6τι πληqoi, τα xqιτηqια τηE πεQιγραφιxηg χαι, εQμηγευτιxηg επdqxειαg
γtα την ανdλυoη χαι χαταν6ηoη τηg
παQαγωγηg τηg γλιilαoαg.
To τqiτo εxτεν6g xεφdλαιo ,.ΦQα-

oτιx6g Δε[xτηg: Σriνταξη τoυ X-τo-

νοιiμενoυ>> αναφθρεται στηγ τQoπo-

πoi,ηαη τoυ φQαoτιxois δε[xτη, 6πωg
αυτη xαθoqlζεται πλ6oν απ6 τoυg xα-

ν6νε9 τηg Σι1νταξηg τoυ X-τονoιiμε-

γoυ. Κατ' αq1ην παQoυσιdξεται τo
γεγιχευμ6νo o1ημα χ,αι oτη ουν€1εια
αναλ.foγται βd,αει αυτori 6λε9 oι βααιx(,g xατηγoρiεg (o, P, Πqoθ., E) αντιπαqαβoλιxα με παqαδεiγματα τoοo
απ6 την αγγλιxη 6αo xαι απ6 την ελληνιxη γλιilooα, ιboτε να επιτυγxανε-
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ται η αναγωγη στην

xαθoλυx6τητα
τoυ o1ηματoζ. Η αναλυση τωγ επιμθQoυE φρdoεων ε(,ναι αgxετα διεξoδιxt.., xαΘωζ επισημαiγoγται oι ιδιαιτεq6τητεg πoυ παQoυoιdξoυν τα ελληνιxα δεδoμ6γα αε oγtoη με τη δ6μηoη
των φραoεωγ. Για παqαδειγμα τηg δ(,-

γεται η ευχαιQ[α να επιαημdνεt χαι

να oυξητηαει τo θεωqητιx6 πρ6βλημα
τηE διdxQισηζ τoυ συμπληQιbματoζ
απ6 τo πρoααρτημα σε oγtoη με τη
γενιxη πτι.ilαη τηE oΦ μετd απ6 6νoμα (oελ. 54) η τη δ6μηoη τηE ΠqοθΦ
με επιQQηματα xαι οtiγθετεg π9oθ6oειE (αελ. 59-63). Aqxετd αναλυτιxη _
oτo βαθμ6 πoυ εiγαι, εφιxτ6 σ' αυτ6

τo oημεio - ε[ναι χαι η παqoυαlαoη
τωγ λειτoυργιxιilν χατηγoqιΦν τ6oo
οτη δoμη τηζ oΦ 6αo xαι τηg πq6ταοηg. EπειδΦ η ειoαγωγη των λειτoυqγιxΦν χατηγoQιιilν, xαθιilζ χαι θ6ματα
πoυ αφoQoriν τoγ αριθμo χαι τo εlδog
τoυt εi,ναι αqxετd ευρti xαι αxαγΘιilδεg ξητημα, ιilατε να xαλυφθεi πληQωζ στo xεφdλαιo αυτ6, η αυγγqαφθαE δεγ παqαλε[πει γα αναφ6ρει
{πωg αλλωατε αυνηθ(,ξει να xανει με
μεγdλη oυγ6πεια oε oλo τo βιβλ(,o_
βαoιx6g αναλliαειE μελετητιilν xαι γα
παqαπ6μπει τoυζ ενδιαφεq6μενουg
στη σχετιxΛ o(lΥxQoνη ελληνιxη xαι
ξ6γη βιβλιoγqαφiα (βλ. λ.1. την εξθλιξη τηg oΦ οε Φgdoη Αgθρoυ χαt τιζ
εxεi παραπoμπ69, oεχ.71-75). Στo ξητημα των λειτoυργιxιbγ χατηγoqιιilν
επαν691εται εξαλλoυ oτo τελευταio
xεφdλαιo του βιβλloυ. Σε 6λo αυτ6 τb
πoλυ βααιxo γtα τη Θεωq(,α χαι oυoιαoτιxο για τα επ6μενα xεφαλαια
μ6QoE, 6πoυ γi,νεται μια ενδελεxηs
αναλυoη των φqdσεωγ χαι τηE πQ6τασηζ, η συγγQαφθαζ τoνi,ξευ τ6oo τα

θεωqητιxd πqoβληματα πoυ πqoxfπτουν 6οο xαι τα εQωτηματα που
εγε[ρoνται σε ox6αη με τα ελληνιxd
δεδoμ6να, πoλλd, απ6 τα oπoi,α εξετdξει αε επ6μενα xεφdλαια.
Στo τ6ταρτo xεφαλαιo <<Λεξιx6 xαι
Θεματιxoi ρoλoι> πεqιγqdφoνται
αγαλυτυxα oι αυνταxτιxt'g χαυ σημαoιoλογιx6g πληqoφορ[,εg των λημματων πoυ πεgιλαμβdγoνται ατo Λεξιxo, ψε επιπλθoγ αναφoq6E oε παλαι6τεQεE φdαειg τηg Θεωq(,αg xαι παQoυoιdξεται πoλli συστηματυxa η πεqiπτωση των θεματιxιilν q6λων, 6πoυ
με 6να πληθog επιλεγμ6νων παQαδειγ-

μdτων γ(,νoνται χαταγoητtg oγι μ6νo
oι εμπλεx6μενεg 6ννoυεE αυτ6g xαθαυτ69 (π.x. θ-q6λog, θεματιπη εα1dqα, θ-xριτηQιo) αλλd χαι η αημαο[,α
τηg παq6μβααηg των θεματιxΦν q6λων oτην oaθη παQαγωγη τoυ λ6γoυ.
Αυτ6 επιτυγ1αγεται με τoν συσχετtαμ6 αφεν6g τηg συγταχτιχηζ με τη θεματιxη δoμη χαt αφετ6ρoυ με τoν συo1ετιαμ6 τηE θ-Θεωqiαg με τtE αλλεg
αQχ6ζ τoυ Πqoτtiπoυ (Θεωqiα Πτιilσηζ χαι Θεωg(,α Eλ6γxoυ).

Στo π6μπτo xεφdλαιο

<Θεωqiα

Πτιitοηg> γiνεται αq1ιxd, η θεμελιαxη

διαxqιoη μεταξti δoμιxηg χαι εγγε-

νorig πτιiloηg. Axoλουθεlται xαι εδιil η

iδια μεθoδoλoγ[α: παρoυoιdζoνται oι

oυνΘηxεg απ6δοoηζ τηζ δομιπηg πτιb-

σηζ στην αγγλιxη πq6ταoη, 6πoυ τα
απoτελθαματα απ6 την εφαQμoγη τηE
Θεωq(,αg δεν αφηνoυν αodφειεs, για
να εξεταατoιiν οτη oυν61εια τα δεδομθνα τηg Eλληνιxηg, 6πoυ θ(,γoνται
διdφορα πqoβληματα ωζ πQoζ την
ανωτ6ρω διdxριαη oε α16οη με τη δηλωoη/παραλειψη υπoxειμ6νoυ, τη
θθoη xαι τη oειρd των 6ρωγ' τηγ περ(,-
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πτωση τωγ ελευθεqων αναφoQιχων
πQoτdσεων x.α. (xεφαλαιo 5.3.2). Ιδυαi,τεqα χQησtμη _ αγ χαι σε πυxν6
λ6γo _ ε[,γαι η αναφoQα oτα πρoβληματα απ6δooηζ τηζ πτιiloηg τoυ υπoxειμ6νoυ στην ελληνιxη γλιilααα, xατa
την oπoi,α σταχυoλoγotlνται τα συναφη με τo υπoχεlμενo ξητηματα (λεξιτlo η xεν6 υποxε[μενo, θ6oη παQαγωγηg τoυ αε αυναgτηση με τη oειqα των
6qων, τηγ πτιboη x.τ.λ., oελ. 11'9-t21).
Tαυτ6xqoνα χαταγqdφoνται oριαμ6νεg βααιx€g αναλυoειg μελετητιilν απ6
τo 1'982 6ω9 oημεQα με παqαπoμπθg
στη oyετιxt1 βιβλιoγqαφi,α. 'Eτoι o
αναγνιiloτηζ σχηματiξει μια γενιxη ειx6γα τηζ γλωαooλoγιxηE θqευναg
αγετιxa με τo ζητημα xαι xυqiωζ μπoqεi, να ανατq6ξευ σε σχετιx6E μελ6τε9
για την πεqαιτ6qω ενημ6qωοη τoυ.
Στo εxτεν€E 6xτo xεφdλαιo <<Mετασχηματισμoι, η συγγQαφ6αE πQαγματεtjεται τoυζ μετασχηματιoμoιig, δηλαδη τιζ μεταχινηοειg πoυ προβλ6πoνταt στη Θεωρ(,α τηg Σtiνταξηg για γα
μετατg6ψoυν τη βαθε1α σε επιφανειαxη δoμη. Aq1ιxα γ(,νεται η διdxqιαη
των διio τtiπων μεταx[νησηζ, τoυ χανdγα υποxαταστασηζ χαι τoυ xαγ6γα
πgoodqτησηζ, χαt χαταγρdφoνται τα
εiδη των μεταxινησεωγ (μεταxiνηoη
oΦ, ερωτηματιxηζ φQdσηζ, αγαφoQιxoιi oτoι1εioυ, μεταxi,νηαη xεφαληg
xαι πgoαdQτηση). Αxoλoυθιilνταg xαι
εδιb την iδια μεθoδoλογ[,α, η συγγQαφ6αζ αναλιiει τα ε(,δη των μεταxινηoεωγ στηγ αγγλιxη γλιilooα, ενιil ατη oυν61εια αναφ6qεταt σε συγχεχQtμ6νεg
εφαQμoγ6E αε πqoτααειE τηE Eλληνιxηg για 6λα τα πQoαγαφεqθ6ντα εiδη
μεταx[νηoηg. Tο θ6μα oυγδ6εται χαι
με τηγ αναφοqd σε συγχεxgιμ6νεg δo-

μ6ζ τηE Eλληνιxηs @.x.με τη δoμη
τωγ ελεtiθεqων αγαφoQι?{,ιilν πqoταoεωγ, τιE δoμ6g με xεν6 τελεοτη). To xεφdλαιo oλoxληqιilνεται με την εφαQμoγη των χαν6νων υπoxαταστασηE
(μεταxiνηοη xεφαλτ]g) xαι πqoodqτησηs στηγ Eλληνιxη xαι xυqlωζ με την

επιoημανση των πqoβλημdτων πoυ
πρoxtiπτoυγ απ6 αυτην.
To 6βδoμo xεφdλαιo <Θεωq(,α Αγαφogιxηg Δ6ομευοη9: λεξιx6ζ χατηγo-

g(,εg" πQαγματεtiεταυ τη Θεωqiα τηg

Αναφoqιxηg Δ6αμευσηζ, η oπolα βdσει oQισμ6νων oυνθηxιilν xαθoqlξει
τoν τq6πo με τον oπolo μια oΦ ε[ναι
ελειiθερη, €γευ δηλαδη ανεξdρτητη
αναφoqd, xαι πιilg oι αντωνυμιxo[ τιi-

πoι εiναι δεoμευμ6νoι (αυτoπαθε(,g
xαι αλληλoπαθε(,g αγτωνυμ[εE) η μηδεαμευμ6νoι (πρooωπιx6g αντωνυμiεg) απo xαπoιo σημε[o αναφoqd,g
στηγ πq6ταoη. Αγαλυoγται oι ουνθηχεζ με παqαλληλη παρoυoiαoη των
αγγλιxιbν χαι των ελληνιxιilν δεδoμ6νωγ χαι εgμηνευoνται oλεg oι απα-

qαiτητεg €ννoιεg (π.x. αγαφoQιχη δ6σμευση, xυβεqνητιxη xατηγoqlα τ{.α.),
ιbατε να γ(,νει χατανoητη η πεqαιτ6qω
εφαQμoγη αρ1ιxα oτα δεδoμ6να τηg

αγγλιxηg xαι xατ6πιν σε εxε(,να τηg
ελληνιxηg γλιbαoαg. H ιo1riζ τηζ αναφoqιxηg δθαμευαηg διαλευxαi,γεται
αx6μη πεqιoα6τεQo με την επιαημανση των oμoιoτητων χαι των αημε(,ων
ατα oπoiα oι ελληνιx6g δoμ6E διαφoρoπoιoυνται (π.1. ωζ πQoζ τηγ αυτoπαθη αντωγυμLα o εαυτ69 μoυ, την
xτηττxt1 τoυ, την αλληλοπαθη o tναg
τoν αλλo% τoγ αντωνυμιxo τtsπo o
('διog), 6πωg προxtiπτουν απ6 τιζ
αναλtjαειg oιiγ1qονων μελετιilν.
Αxoλoυθεi τo otlντoμo 6γδoo xε-
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φαλαιo <Κεν69 OΦrr, στo oπoιo αQχιτlατηΥoQυoπoιotiγταυ

oι xεν6E OΦ

'lα
με βdοη τα χαQαχτηqιoτιxd τoυg (+/-

αγαφoQιxo xαυ +/-αγτωγυμιx6) xαι
oτη oυν61εια εξεταξoνται δι1o απ6 τα
ε[,δη τoυζ, To i,1νog απ6 μεταxiνηοη
oΦ xαι τo [1νog απ6 μεταxiνηαη εQωτηματιxηζ αντωνυμi,αζ. Κατ6πιγ παqoυαιαξoγται συνoπτιxd οι xεν6g xατηγoq[,εg-υπoxε[μενα PRO χαι pro.

Αναφoριxα με τo PRo, η συγγQαφ€αζ
επιλ6γει γα μηγ παqoυοιd,σει τη Θεωqi,α Eλ6γχoυ χαt την αναλυτιxη εξθταση των απαQεμφατιxιitν δoμιbν οε ξεxωqιoτ6 xεφdλαιo, xαθ6τι η ν6α ελληνιxη γλιilαoα δεγ διαθιξτει απαQεμφατιx(,gδoμθg ανdλoγεg με αυτθg τηE αγ-

γλιxηg η dλλωγ γλωoοων. Γυ' αυτ6γ
τoν λ6γo πεqιoρiξεται στη μιxqη, πυxνη αλλα πoλri oυσιαστιxη xαυ δi1ωg
oυοιιbδειg παgαλεiψειg αναφoqα ατιg
δομ6g πoυ απαντd το PRo. Πdντωg,
τη συγχεχqιμ6νη εν6τητα με δυαxoλiα
θα μπoρoιjoε γα παQαxoλουθησει o
μη ειδιx6ζ, πoυ θα ηθελε να ο1ηματiσει oλoxληQωμ6νη ειx6να γι,α τoν
θλεγ1o τoυ ΡRO, πoυ ωoτ6oο αναφθQεται απoqαδιxd oε διdφoqα οημεiα
τoυ βιβλi,oυ, 6πoυ xqlνεται απαqαiτητo (βλ. ενδειxτιxα xεφdλαιo 4 ωζ
πQoζ τoυζ θεματιxorig ρ6λουE χαι χεφαλαιo 6 ωζ πQoζ τoυE μετασχηματιαμorig). Aγτ[oτoι1α otiντoμη στo χεφdλαιo αυτ6 εi,γαι χαι η αναφoqd ατo
xεν6-μηδενιx6 υπoxεiμενo pro τηE
Eλληγιxηζ. 'oμωζ, τ6oo η θ6αη χαι η
λειτουqγ(,α τoυ 6oo xαι oι επtπτωσειζ
πoυ 61ει η παQoυσ[α τoυ στην ελληνιxη πQoταση αναφ6ρoνται oυ1νd oε
διdφoρα xεφαλαια του βιβλi,oυ (βλ.
ενδειxτιxd xεφdλαιo 5 με αφoρμη τη
Θεωρi,α τηg Πτιbσηζ, χεφdλαιο 6 με

2ι7

αφoQμη τoυS μετασχηματιαμotig xαι
xεφαλαιo 11 για αtiγ1qονεg αναλrioειE).

Aπoυoιdξει επ[,αηζ ωζ αυτ6νoμo

xεφdλαιo χαt η Θεωq[,α τηg Ιfuβ6ρνησηζ, η oπoiα qυθμiξει τιg δoμιxtg oγ€oειE μεταξti τωγ οτoι1εiων (π.1. xεφαληg-αυμπληQιilματοg). Eπειδη 6μω9 o
q6λog τηg γ(,νεται πεQtσσ6τεqo σαφηζ,
6ταγ εqμηνεtiεται σε ουνdφεια με dλλεg θεωρ(,εg, επιλ6γεται η πραγμdτευoη τηE ατα αγτiστoιχα xεφdλαια (βλ.

π.x.xεφαλαια 5,6,7,8 xαι 9).
o xυρiωg xoρμ6g τoυ βιβλ(,oυ oλoxληqιilνεται με τo €γατo xεφαλαιo
<Θεωρi,α των Δεαμε13σεων>>, oι oπoiεg
ρυΘμ[,ξουν τoυζ πεQιoQισμoliζ πoυ
ιοxιioυν για τα μεταχιγotiμενα στoιγεtα xαι τιg θ6oειζ τtE oπolεg χαταλαμβανoυν. Agxιxd oqiξoνται βααιx65 6ννoιε9 (π.1. δεoμευτιxη xατηγog[,α, φqαγμ6E, xανoνιxη xυβ6qνηoη),
ενιil oτη αυνθ1εια ερμηνεriονται oι
oυνθηxεg χαι ot πεQtoQισμoi βdαει
τωγ oπoiων επιτρ6πονται η απαγοgειioνται oι μεταχινηαειg τoυ εQωτηματιxoti ατoι1εioυ. Στo τελευταio μθQoζ τoυ xεφαλαioυ η συγγραφ6α9 θiγει για μια φoqd αx6μη πqoβληματα
πoυ παQoυoιdξει η Θεωρiα oε o1θαη
με τη διατιiπωση oQtσμ6γων αqxιilν
@.x. xυβ6qνηαη τoυ i,1νoυg απ6 τo
oημεio αναφoqdζ τoυ, διατliπωoη τηζ
αaχηE τηg xενηE χατηγoQ[αE), 6πoυ
6χει την ευxαιqlα γα συμπεριλdβει
xαι γε6τεgεE απ6ψει9.
To βιβλi,ο δεν πεqιoρlξεται oτιg θεωq[εg-αqχ6ζ τηs Ι(υβθgνηoηE χαι Aγα_
φoQιxηE Δ6oμευοηg. Συμπεριλαμβd_
γoνται δtio επιπλθoγ xεφαλαια, τo
6γα εx τωγ oπoiωγ, τo δθxατo, φ6qει
τον τ(,τλο <Λoγιxη Δoμη". Αφορα oτο
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επiπεδο εχειγo τoυ γQαμματιχoli μoντ€λου τηg Γενετιxηg Γραμματιxηg
πoυ θεωQεiται αQχετd αφηQημ6γo χαι
ωζ εχ τoιiτoυ δυοπρ6oιτo _ xαι oυ1νd
δεν αυμπεριλαμβdνεται οε παρ6μoια
εγ1ειq(,δια για τη Σιiνταξη. rΙ Λoγιxη
Δoμη εiναι τo επ(,πεδo στo oπoi,o oυοxετ[ξεται η συνταxτιxfi δoμη (επιφανειαxη δoμη) με την ερμηνεi,α τηE
πq6ταοηg μ6αω τηE μεταxiνηαηg αυατατιxιilγ (πooοδειxτιilγ xαι εQωτηματιxιilγ oτoυ1εi,ων) xαι των ιxνιilν πoυ
αφηνoυν xατα τηγ μεταxiνηoη τoυζ.
Πq6xειται δηλαδη γtα τη λoγιxη-αημααιoλογιxη απειx6νιoη τηg πρ6τασηζ σε οx6oη με την αναγωγη τηζ στη
συγταχτιxη δoμη. Η αυγγqαφ€αg δεν
επιξητεi ατo xεφαλαιo αυτ6 την ειE
βαΘog εξ6ταoη τoυ επυπθδoυ τηg ΛoγιχηE Δoμηζ, εφ6ooν απαιτεiται πεqαιτθgω γνιiloη αq1ιbν τηζ Λoγιxηζ
χαι τηζ Σημαοιoλoγi,αg, πqdγμα πoυ
υπεqβα(,νει τα 6ρια τηg Σιiνταξηg.
Eπιxειqε(, εν τoriτotζ να διαφωτiοει
τoγ αγαγνιiloτη για €να πoλιi xρioιμo
χαι αμφιλεγ6μενo ξητημα στηγ εξ6λιξη τηE Θεωq(,αg, τη o16oη συνταχτιxηg xαυ σημασιoλoγιxηg δoμηg τηg
πq6ταoηζ. To ενδιαφθqoν επιχεντQωνεται σε oQισμ6να ε(,δη δομιbν (πQoταoειg με πoαoδ εtxτεg' εQωτηματιx(,g
δoμ69 χωQιE συνταχτιx,t'1 ψεταxiνηoη
xαι διαoταυQωτtχ6g μεταxινηαειg) με
παqαδεiγματα απ6 την αγγλιxη γλιbοσα χαι με <διεqευνητιxη> (oελ. 21o)
αναφoqd oτα δεδoμ6να τηg Eλληνιτlηζ.

T6λog, ιδια[,τεqα σημαντιχη πQoοφoρα xρ(,νω τo τελευταio, ενδ6χατo
xεφdλαιo τoυ βιβλioυ <Eπ[μετQo: τo

Mινιμαλιoτιx6 Πq6γqαμβ0>>, τo
oπoio πQαγματεriεται τη νε6τε9η εξ6-

λιξη τηE Θεωq(,αg τηg Γενετιxηζ Σriνταξηg, τo Mυνιμαλιoτιx6 Πq6γgαμμα, 6πω9 θxει διαμoqφωθε(, στtE πQωι-

μ6τεqεg φdαειg τoυ (Chomsky |992,
1995).

Η

oυγγqαφ6αE σχιαγQαφε[ oυ-

νoπτιxd τιg βαoιxθg αρx6g τoυ Πρo-

γqdμματoE, αIτισημα[νoνταg τα αημε(,α

ωE πQoE στα oπoiα τo Πg6γqαμμα
αυτ6, υπαxoιioνταζ στιζ <αQγ"tζ τηζ
oιxoνομ(,αgr>, διαφoqoπoιεiται απ6 τo
Πρ6τυπo τηg Ι(υβ6Qγησηζ xαι ΑναφoQιχηE Δ6oμευoηg. Eνδειxτυxa αναφ6Qω oQισμ6γα απ6 τα στoιχεi,α τoυ Mινιμαλυατιxoli ΠqoγqαμματoE:'{ατ'
αQχην πεqιγqαφεται τo ν€o γqαμματtx6 μovτ6λo παqαγωγηζ, 6πoυ χαταQγotiνται τα δtio επ[πεδα, βαθε[,α xαι
επιφαγεtαxη δoμη χαι τo oπoiο πεQιoqΙ,ξεται ατo Λεξιxo, τo Yπoλoγιοτιx6
Tμημα xαι δtjo πλ6oν επiπεδα τη Φωνητιxη χαι τη Λoγιxη μoaφη. Eξηγεiται πιbg τo αναπαQαστατtχο (representational) αtiατημα' πoυ (,α1υε μ6xqι
τιilqα, γoεiται πλ6oν ωζ παQαγωγιx6
(derivatiοnal), δηλαδη διαδιxαoτιxo
αιioτημα, τo oπolo oτo υπoλoγιoτυπ6
τμημα οδηγε(, στηγ παQαγωγη δoμιilν.
Πεqιγqdφει πιilE η oιiμβαoη τoυ X-τoνουμενoυ τQoπoπoιε[ται πλθoν σε μια
διαδιxαolα πoυ επιτελεiται μ6οω τηg
oυγ1ωνευoη9/oυν6νωoηg

(merge) λθ-

ξεων απ6 τo Λεξιx6. Δiδεται το πεQιεx6μενo τωγ λειτoυργιxΦν xατηγoριιilν
ωg φoq6ωγ μoQφoλoγιxιilν χαQαχτη-

ριoτιxιilν πoυ απαιτoι1ν τη νoμιμoπoi,ηoη τoυg (licensing). Απoααφηνiξoγταl,, επiαηE, οι λ6γoι για τoυζ oπoioυg γ[νoνται oι μεταxινηoειg εμφανε(,g
η xεxαλυμμ6νεg (oυoτατιxιilν η χαQαχτηQιστιχιilν), ιilατε να ελ6γχoγται, τα
χαQαχτηQιoτιxd τoυζ για γα αηxλ(,νει
η παQαγωγη. Eπιπλ6oν, αναφ69oνται
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oι αQχ6ζ τηζ oιχoγoμιαE, στιE oπoi,εE
πQ6πει να υπαχolioυγ τα μεταχινotiμε-

να στoιχεiα. ΠαqατiΘεται η διευqυμ6γη μoQφη τηg πq6τασηζ με τηγ πQoαθηxη των λειτoυgγιxιilν xατηγoqιιilν
(Φρdαη Συμφων(,αg Yπoxειμ6νoυ xαι
Αντιxειμ6νoυ, ΦQdoη Xq6νου). Στo
τθλog τoυ χεφαλαioυ επαν6ρ1εται, σε
xα[ρια ζητηματα ωζ πQoE τη δoμη τηζ
ελληνιxηg πρoταoηζ σε α16αη με τη
διdταξη των xtiριων 69ων ειδιx6τεqα
σε 6,τι αφoqd την ανr}ψωση τoυ ρημα-

τoζ χαι τη θθοη τoυ υπoχειμ6νoυ τηg
Eλληνιxηg.
Mετd την πoλι1 γενιxη χαι εχ των
πραγμdτωγ σε πoλλα oημεiα απoσπαoματιxη παρoυolαση τωγ επιμ6qoυg
xεφαλαiων τoυ βιβλ[oυ θα ηθελα γα
οταθιb σε oQtσμ6να οτoιxεi,α/γνωqiσματα, τα oπolα xαθιατotiν, xατα τη
γγιilμη μoυ, τo θQγo αυτ6 χαι ωE πQoζ
τo πεQιεχ6μενo χαι ωζ πQoζ τη μoQφη
επιστημoγιxα xαι μεθoδoλoγιxα dρτto.

1) Xαqαxτηρi,ξεται απ6 θεματιxη

πληq6τητα, συμJτεQιλαμ{3dνoγταζ 6λε9
τιg βαoιx6g oυνιoτιilαεg τηg Γενετυxηg
Θεωρ(,αg στηγ εν λ6γω φααη _ πoυ εi,-

γαι στην πQαγματιx6τητα 6γα αtiγολo
υποθεωριιiw. Eπιπλ6oι με αφogμη τη
Θεωρiα γiνovται πoλλθE αναφορ€g αε
διαφoqα πqoβληματα τη5 Eλληνιxηg
που 61ουν απασχoληαει την €ρευνα.
Eγδειxτιxd αναφ6ρω μεταξti dλλων:
α) τη θ€oη χαι τΟν ρ6λo τoυ χεγοf-μηδεγιxoιi υπoxειμθγoυ τηE EλληγιxιlE
(pro), β) τη αημαα(,α των χλιτιxιbγ αε

διdφoρεg δομθE τηg Eλληνυxt1E (xλιτιxo υπoxε[μενo, διπλααιασμ6E πλιτιxort, παρoυoΙ,α/απoυo[α xχnυτιoιi αε
oxθoη με τηγ γQαμματιx6τητα τηg πq6ταoηE), γ) τoν πQοβληματιoμ6 ωE πQoE

το βαθμ6 διαγqαμματιx6τηταg τηg ελληνιxηE πq6ταoηg (oε α16oη με τη διαταξη των 6qωγ, τo ξητημα τηg απ6δoαηE πτιiloηζ"ιdαL θ-q6λoυ, τη συμπεQιφoQα τoυ ελληνιxoti υπoxειμ€νoυ) xαι
δ) τιS επιπτιiloειζ πoυ €γει _παλι oε
συσχετισμ6 με τα ανωτ6Qω_ στη δoιrη
τηζ ελληνιxηg πq6ταoηg το πλoυαυο
μoqφoλoγιxo ο$oτημα τηζ γλιbοααE.
2) o τ6μo9 61ει αυτoτ6λεια λ6γω
τ6oo τηg πληq6τηταg τoυ πεQtεxoμ6γoυ 6αo χαι τηζ διdθqωoηζ τηζ fληg.

Σ' αυτ6 oυμβdλλoυν χαι τα διio xεφαλαια, τo εισαγωγιx6 χαι τo επ[μετρo,

πoυ ουνδθoυγ τo Πq6τυπo τηE ΘεωQ[αζ τηg Ι(υβθQγησηE xαι Αναφoqιxηg
Δ6ομευαηζ με τtE πQoηγotiμενεg φdαειg απ6 τη μια χαι με τιg otiγ1qoνεζ
εξελi,ξειg απ6 την dλλη πλευρd. Aπιi
την dπoψη αυτη το €qγo oδηγε[ τoν
αναγνιbατη μεθoδιxd, ατην απox6μιoη
μtαζ oλοxληQωμθνηg ευx6ναE 6χι
μoνo τoυ συγχεπqιμ€νoυ Πρoτυπoυ
αλλd χαι τηζ πoρεlαg τηζ γλωοαoλoγιχηE ox6ψηE τηg ΓενετιxηE Γqαμματιx't15 γενυx6τεgα.

3) ΘεωQιil επiοηg υπoδειγματιxη τη
μεθοδoλoγi,α τηg παρoυolασηζ τηE

Θεωqiαg χαι τωγ αq1ιilν τηE _ πQαγμα πoυ μπoqoιiν να εxτιμησoυν πoλli
παλd 6oοι αα1oλoriγται με την Συγxqιτιxη Γλωoooλoγiα. Aναλ6γωg με
την εξ6ταση τωγ επιμ6ρoυg θεμd,των

@.x. ανdλυοη συγχεχQtμθγηE αQχηζ,
xαγ6να x.o,x.), τoν οτ61o πoυ τLΘrται, την υπdq1oυoα βιβλιoγραφi,α,
την εμβdθυνοη αε ξητtlματα' τη σπoυ_
δαι6τητα εν6g φαινομ6νου 1(αt τo

βαθμ6 στoν οποi,o εξαντλεi,ται 6γα
θ6μα, επιλι9γεται o τq6πog παφουα(,ασηE τηE Θεωq(,αE χαι τηζ εφαgμογηg
τηg: ε(,τε πριilτα στην αγγλιxη γλΦooα,
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μoνoγ σ' αυτην χαι τα δεδoμ6να τηg,
εiτε με παρdλληλη παqoυolααη η με
xατoπινη των δεδoμ6νων τηg Eλληνιxt1g εLτε με αγτιπαραβoλη παqαδειγμd,των, με oτ61ο την επιoημανοη
oμoιoτητωγ χαι διαφoqιilν, την αναφoQα σε παQαμετqoπoιησειζ, την εξαγωγη συμπεQαομdτων, την υπoγqdμμιση τωγ σημεiωγ πoυ 1qηξoυν περαιτ6ρω μελ6τη9 xαι τθλoζ τηγ αξιολ6γηoη χαι απoτiμηοη τoυ Πqoτιiπoυ.
4) Ιδιαιτ€QωE χQησιμη για τηγ χαταν6ηoη των θεωqητιxιilν αq1ιilν xαι
επιπλ6oγ χατατoπιοτιxη για τoν τ96πo αγdλυσηE των δoμιilν εiναι, 6πωg
τoνioτηxε ηδη αε πoλλd αημε(,α τηg
παρoυοi,αoηζ μαζ, η χQηση πλεioτων
παqαδειγματων, δενδρoδιαγραμμdτων 7{αL αγxυλoδιαγqαμμdτωγ, τα
oπolα δiνoυν τη δυνατ6τητα στoγ
αναγνιbατη γα βλ6πει dμεoα τηγ
εφαqμoγη τηζ Θεωqi,αg. Eπιπλ€ογ,
6λα τα αγγλιxd παραδεi,γματα απoδ(,δονται στην ελληνιxη γλιbooα.
5) H δoμη τoυ βιβλi,oυ εiγαι ξεxaθαQη xαι xαθoδηγητιxη για τoν αναγνιiloτη. Σ' αυτ6 αυμβαλλει τ6αo η
Θεωqi,α, η oπoiα εiναι διαqθqωμ6νη
οε αυτoγoμεζ υπoθεωρ(,ε9-αg16g 6oo
χαι η συγγQαφθαg με την επιλoγη των
επ[ μ6qoυg xεφαλαiωγ χαι την τoπoθθτηαηg τoυE σε συγχεxqιμ6νη θ6oη
oτo βιβλfo, orjτωg ιilατε να υπd,q1ευ
μια λoγιxη oυν61εια πoυ oδηγε(, απ6

τη μtα θεωq(,α στηγ dλλη, χωQιE αυτ6g
γα επιxαλιiπτoγταt τ{αL 1ωqig. να
πρoηγoιiνταt εxεlνεg πoυ πQoUπoθθτoυν dλλεg.
6) To βιβλi,ο διαxρ(,νεται επi,oηg για
τηγ εσωτεqιxη oιwoxη xαι αλληλoιrx[α,
η oπoiα διααφαλ(,ξεται χαι με εσωτεQtx6g παqαπoμJ[6E. Ι(υqiωg 6μωE, επειδη

η συγγQαφθαζ επαν6q1εται σε ξητηματα σε διdφogα oημε(,α τoυ βιβλioυ, o

αναγνιboτηg εμπλουτi,ξει βαθμιαiα τυg
μιboειg τoυ βqω απ6 €να θ6μα, απo-

xτιilνταg πιo oλoxληqωμ6νη ειx6να,
xαθιbg γνωqLξει αταδιαxα xι εξoιxειιilγεται με τιs αQχ6g χαι τιE 6ννoιεg τηg
ΘεωρiαE (βλ. π.x. εναo16ληση με τo
υπoxεiμενo τηE Eλληνιxηζ, τιE εQωτηματιx€g

πρoτdoειg).

Eξαιρετιxd διεξοδιxη εiναι χαι η
βιβλιoγgαφιxη ενημ6qωοη: η συγγQαφ6αE ιθ1ει αξιoπoιηoει 6λη τη σχετιχηloμoειδη βιβλιoγqαφ(,α γtα τη γενετυxt1 ψετασχηματ ιoτιx,t'1 αναλυoη με
ιδια[τεqη θμφααη oε 6,τι αφogd την
Eλληνιxη, με απoψη για 6,τι γqαφεται
oε παqα πoλλorig τoμε[g. Yπ6 αυτην
την 6ννoια τo βιβλio τηg λειτoυgγε(,
αφεν69 ωg <xαθQ6φτηs" τηg ελληνιxηg γλωoαoλoγιxηg 6qευναζ χαt αφετ6qoυ ωg <<xλειδi,> για τη γενιx6τεQη
παQαγωγη γενετιxιilν εργαoιιilν πoυ
αφοgoιiν την Eλληνιxη. Στo τ6λog
τoυ βιβλiου ε(,ναι χαταγεγQαμμθνη
6λη η βιβλιoγqαφ[,α, 61ι μ6νo αυτη
στηγ oπo(α η συγγQαφ6αζ αναφ6ρεται, αλλd xαι 6λη εxεi,νη στην oπoiα
παqαπθμπει πQoζ περαιτ6qω ενημ6Qωση xαι μελ6τη. Συνεπιils, o αναγνιilατηg εxτog απ6 τη βαoιxη βιβλιογqαφ(,α για τη Θεωρ(,α ι6xει τη δυνατ6τητα να ενημεgωΘεi για επιπλ6oν
εξειδιxευμ6γη ot}γ1qoνη βιβλιoγQαφ(α πoυ αφoqd τα επιμθqoυg γλωoαιxd φαιν6μεγα.
8) Αναφoqιxd με τη 1qηοτιx6τητα
χαι τα τεμιxa χαQαχτηριoτιxd τoυ
βιβλ[oυ, αξ[ξει να επισημανθοιiν τα
εξηg: ωζ πQot την οqoλoγ[α, αε 6λo
τo xεi,μενo δiγoνται ταυτ6xqoνα o αγγλιx6g 6Qoζ χαι, o 6Qos στην Eλληνι7)
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xη (πgdγμα δι6λoυ εtjxολo για μια θε-

ωq[α πoυ tγει διατυπωθε(, στην
Φγλιxη, στηγ oπoi,α oυγγραφoυν
xατa προτ(,μηοη oι περιoα6τεQoι

γλωoooλ6γοι μελετητ69), 6πoυ ε[τε
αναξητεiταt στην βιβλιoγqαφiα _εφ6αoν υπdρχει_ o xαταλληλ6τεqog 6Qoζ
ε(,τε γ(,νεται πQoσπdθεια να απoδoθεi,
με αxQ[βεια μια 6νγoια η 6ναg xαν6ναE, χωQ[,g αυτ6 να βλαπτει την .<ελληνιx6τητα>>

τoυ xειμ6νoυ. 'Eτσι, o

αναγνιiloτηE πQoβα(νει στtE αντtστoι-

1[oειg των 6qων εiτε αναξητε[, να μελετηαει 6να φαιν6μενo στην ξ6νη βιβλιoγqαφiα ε[,τε αντ1oτgoφα, 6ταν
επιθυμε(, να απoδιirαει τoν 6qo στην

ελληνιxη γλιilαoα.
Eπ[oηg, υπαq1ει 6να9 πiναxαg ου-

απ6 τoν μυxq6
αριθμ6 τoυζ διαφαi,νεται 6τι 61oυν
γτoμoγQαφιι.bν, πoυ

εLναι
χQησtμoπoιηθεi με φειδιit,
'lσ'L
πoλri xqηοιμog oε 6ooυg διαβdξoυν
το βιβλio τμηματιχd. Πoλti δε 1gηαιμ6τερoι γtα τογ iδιo λ6γo εi,γαι χαι oι
δrio π[,ναxεg 6qων xαι εγνoιιbγ: o
πριilτog με τυζ 6ννoιεE χαι τoυζ 6ρoυ9
στην ελληνιxη γλιbοοα, ο oπoiog 1αQαxτηQ[ξεται απo μεγdλη πληq6τητα,
χαt o δεfτερog με τουE ξεν6γλωoσoυE
6goυg. Mε τoν τg6πο αυτ6 o αναγνιbστηE πoυ εiγαι εξoιxειωμθνog εiτε με
την ελληνιxi1 εtτε με την ξεν6γλωooη
oqoλoγiα εiγαι oε θ6oη να ανατ961ει
αγd πdoα oτιγμη oτo 1ωqio πoυ παqαπ6μπεται.

To βιβλi,ο δεν πεqιλαμβdνει xαθ6λoυ υποαημειιiloειζ _ αfγηθεg xαqci-

xτηqιoτιx6 των εγ1ειqιδ[,ων τ{αL
6λε9 oι απαQαi,τητεg επεξηγηoεtζ χαι
βιβλιoγgαφιxθg παQαπoμπ6g γi,νoνται
εντ6E τoυ }ωιμθνoυ, πqαγμα πoυ πdνει πιo ξεxoιigαατη τηγ ανdγνωαη.

9)

o
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λ6γog πoυ χQηoιμoποιε(, η

συγγQαφ6αg διαxqi,νεται απ6 λιτ6τητα χαι ααφηνεια ωζ πQoζ τη διατriπωαη, xαθιbζ χαι ιδια(,τεgη ευαιoθηα(,α
στην πρoαπdθεια να απoδοθor1ν 6qoι
xαι 6ννoι,εE στην ελληνιxη γλιiloαα

πoυ θα ξ6νιξαν αν δεγ ηταν ενταγμ6νoι σ' 6ναν λ6γo πqooεγμ6νo απ6
xαθε dπoιpη, 6γαγ λ6γo πυxνo oριoμθνεg φoQθζ αλλd χαι μεστ6, oυοιαστιxo, δ[1ωg πεqιττη λ6ξη. H αυγγραφ6αE με την πoλυετη διδαxτιx( πεiqα
61ει την ιxανoτητα να απλoπoιε[, με
τo λ6γo τηg αλλα χαι, με την πρooθηχη των xατdλληλων παQαδειγμdτων,
γα xαθιατα xατανoητ6g ιδια[,τερα
δυoνoητεg 6ννoιεg, χωQιE ωατ6oo γα
απλoυoτεliει τη Θεωq[,α 1dριν τηE
απλ6τητα9.

Aν θεληαoυμε να συγχQ(,νoυμε τo
βιβλio αυτ6 με τo πqoηγotiμεν6 τηg
(Mεταo1ηματιστtxη Συνταξη, 1989)
μποqofμε να παQατηQηαουμε 6τι,
εγιb εxεiγo ηταν πιo παιδαγωγιx6, τo
πα96ν μπogεl να χαQαxτηqιoθεl ωE
πιo θεωqητιxo, xαθιilg δiνει μεγαλη
αε πoλλd ξητηματα που 61oυν
αναxriψει στη Θεωq(,α αυμπεqιλαμβdγoνταE επιπλιξoγ τιg νε6τεqεg αναλriσειζ γtα τυζ δoμ6E τηE ελληνιxηE

€μφαoη

γλιbαααg.

Στα πιo oυσιαστιxd xαqαxτηQtστιxd τoυ τ6μoυ συγχαταλ6γεται, xατα
την απoψη μoυ, χαι τo εξηg: o1εδ6ν
xαμiα θεωq[α-αqxη δεν παqoυoιdξεται με τq6πo αυθαiqετo, δογματυxo
xαι αξιωματιx6. Η oυγγραφ6α9 δεν
αφηνει τoν αγαγνιilατη να αιωqεiται
oτη αφα(,Qα τoυ αγνιilατoυ. Θ6τει oυγxεxριμιiνoυE πqoβληματιαμot}g απ6
τoυζ oπoioυg πqoxιiπτoυγ τα θεωqητιxa ζητηματα, εξηγεi, με οαφ(γεια

222

AγyελιxηTo6xoγλoυ

τoυζ λ6γoυg για τoυζ oπoιoυζ δυατυπιbγoγται oι επιμ6qoυg θεωqi,εE-αqytE, πωg λειτoυqγofν ατo ot1oτημα,
πoιo oxoπ6 εξυπηρετοtiν oτη Θεωg[α,
πoια πqoβληματα λιiνoυγ χαι βεβαi,ωg
πoια ερωτηματα αφηνoυν αναπαντητα πQoE πεqαιτ6ρω διεqει}νηoη. H
συγγQαφιθαE αναλrlει χαι διευxqινiξει
με απ6λυτη αxqlβεια χαι ααφηνεια
6,τι θεωρητιx6 η φoQμαλιoτιx6, παραλε[πoνταE λεπτoμ€ρειεg πoυ θα δυοx6λευαν τoγ αναγνιilατη, χωQιζ
6μωE να αφηνει θεωρητιxα xενα.
Στην ιδια(,τερη αξiα τoυ 6qγoυ συνηγoρε[ χαι η πρωτoτυπiα τoυ, η
oπoiα 6γxειται xυρiωg στην ενoωμdτωση τηζ ΘεωqiαE στoν ελληνιx6
γλωoαoλoγιx6 χωQo, πqdγμα τo
oπoi,o επιτυγ1dνεται με την εφαqμoγη
των αq1ιilν τηE Θεωgi,αg oε δεδoμ6να
τηE N6αE Eλληγιxηg. Eξετdξεταυ η δυνατ6τητα εφαQμoγηg τηg Θεωρi,αg οε
μια αx6μη φυoιxη γλιilooα xαι ελιiγ1εται χατ' αυτ6ν τον τq6πo με ουν6πεια
η ια1tig τoυ Πqoτιiπoυ. 'Ετoι, η συγγqαφ6αg παqoυαιαξει τη Θεωqiα xαι
παραλληλα διεqευνd τ6oo την επαqxεια τηζ ωζ θεωgητιxor1 μoντ6λoυ
γλωααιxηE πεQιγQαφηE χαι παQαγωγηg 6oo χαι τηγ xαθολιxη τηg ια1ti,
επι1ειqΦνταζ ταυτ6xρογα χαι μια συνoλιxη απoτlμηoη τoυ Πqοτιiπoυ.
Eπ[,oηg, δεν διoτdξει να παqει (xQιτυxΛ) Θ6oη, να επισημανευ χαι να σχoλιdοει συγχεχQιμ6να πqoβληματιxd
oημεiα τoυ Πqoτfπoυ, τ6οo οε θεωρητιx6 επ(,πεδo 6οo xαι oτo επi,πεδo
εφαQμoγηE τoυ στην ελληνιxη γλιilοαα. Και τoιiτo 61ι για να τo αμφιoβητηoει, αλλd δι6τι, 6πωE διαφαiνεται
απ6 το βιβλiο, xατα την [δια, μ6νoν

6τoι εξελioαεται

η

επιατημη

(τηg

Γλωoαoλoγ[αg).

H Δημητqα Θεoφανoπotiλoυ-Ko-

ντoιi χαι με αυτ6 τo βιβλi,o, 6πωg αλλωoτε χαι με oλ6xληqo τo επtστημo-

νιx6, εQευνητιx6 xαι διδαxτιx6 τηE
θQγo, υπηqετε(, με απ6λυτη oυν6πεια
αλλd χαι αυστηq6τητα τη Θεωq(,α τηE

Γενετιxηg Γραμματ Lτlηζ, πqοβdλλoγταE τα πλεoγεxτηματα αλλd χαι επt-

oημαi,νoνταg τα πqoβληματd τηE.
Αντιμετωπiξει γι' αυτ6 τιg αντiΘετεg
απ6ψει9 με νηφαλι6τητα, απoδε16μενη 6τι η γλιiloοα εiναυ 6να πoλυδιαστατo φαιν6μενo, τo oπoio xqηξει μελ6τηg οε 6λεg του τtE διαoτdoειg, δια1ωgi,ξoνταg ωατ6αo εxε[,νεg τtE πQooεγγi,oειg πoυ εξετdξoυν τη γλιiloαα
ωζ εgγαλεio επιχoιγων[,αg απ6 τo
q6λo πoυ διαδραματiξει στη γλωooιxη επιοτημη η Γενετιxη Γqαμματιxη
με τη oυμβολη τηs στη διεgεriνηση τηζ
γλωooιxηg ιxαν6τηταE χαι στην τ{αταν6ηαη τηg λειτoυqγ(,αg τωγ γγωστtxιilν-νoητιxιilν διαδιxαoιιilγ τoυ αγθqιilπινoυ γoυ (βλ. π.x. xεφdλαιo 2
xαι oελ. 255-257).
Η μαxq6χQoνη επιστημoνιxη μελ6τη τηE Γενετιxηg ΓραμματL'liS- αλλd
χαt γεγtχ6τεgα _ η πολυετηg εxπαιδευτιxη πεiqα τηζ ΔημητQαE Θεoφανoπoliλoυ-Koγτot|l απoτυπιbνoγταt με
τoν xαλtiτεQo τq6πo σ' αυτ6 τo βιβλi,o
τηg. Mε τη Θεματιxη πληq6τητα,6πωg
αδqoμεqιbE παQoυσιd,oτηxε, τη συστηματιxη διdθqωoη τηE t}ληE xαι τηg δoμηg εν γ6νει, την υπoδειγματιxη μεθo-

δολoγi,α, τo πληθog παqαδειγμdτων
εφαQμoγηg xαι αναλυoηg, τηγ εxτενη
βιβλιoγgαφiα, τη δ(,γλωoοη oqoλoγiα,
τα τεχγιxα 1αqαχτηQιστιxd, τoυ, τη
λιτη xαι χαταγoητη γλιilαoα, αλλd xυQiωζ την ανdπτυξη πgοβληματιαμιbγ
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τoγ 6λεγχo χαι την αξιoλ6γηoη τoυ
θεωQητιxoιi Προτriπoυ, η Δημητρα
Θεoφανoπoliλoυ-KoγτoΦ oδηγεi στα-

διαxd τoν μελετητη, τoγ αγαγνιboτη
<π6 τιζ πιo πqιilιμεg xαι απλ6ζ 6ωE
τιζ πιo oriνθετεg xαι αtiγ1Qoνεζ 6ννoιεE_ σε μtα πoQεiα <<ουνειiqεοηE> με
την Tooμoxιανη οx6ιpη χαι τη γεγετιxη θειilρηση τηE γλιilοoαg.

Πq6xειται για 6Qγo εξαιqετιxηg
oπoυδαι6τηταζ γtα τη γενετιxη πQoo6γγιοη τηζ ελληνιxηg γλΦooαE, πoυ
απoτελεi, σημαγτιχη αυμβoλη oτην ελληνιxη βιβλιογqαφ(,α xαι εlναι ιδια(,τεQα πoλriτιμo, oxι μ6νo για τoυζ
φoιτητ69 τηg Γλωααoλoγ[αg. Aπευθι1νεταt oε 6να ευρti φdαμα αγαγνωστιilν, αx6μη χαι στo μη ειδιx6 ευqtlτεQo επιστημoνιxo xoιγ6 πoυ θ6λει να
γνωqiοει χαι να εμβαθt}νει στη Γενετιxη Mετασχηματ ιoτιx't'1 Γqαμματιxη,
σε 6λoυg 6ooυ9 ενδιαφ6ρoνται να
πρooεγγ(,σoυν τη γλιilooα απ6 μια
διαφoρετιxη επιατημoνιxη dπoιpη, oε
6λουg 6οoυE διδdoxoυν γλιbαoα (με
ατoι1ε[α γλωαooλoγιxηg γνιilαηg),
αλλd χαι στoν ειδιx6 επιoτημoνα μελετητη χαι τoν δdαxαλo τηg Γλωoαo-

τoυ να μπoρθoει να εξoιxειωθεi πεqιoα6τερo με τη Θεωgiα αoxo'ι]μεγoE
στηγ εφαQμoγη τηζ, ενιil παραλληλα
γα λειτoυργεi ωg 6ναυομα, ιiloτε να
θ6τει o lδιog τουζ πρoβληματιαμotig
τoυ, να αναξητεi, δoμ6g τηg γλιilοoαg
χαι να πειQαματiξεται πd,νω σ' αυτ69,
να εμβαθtiγει xατ' αυτ6ν τoν τq6πo
οτη γλωoοιx't1ανdλυαη. Ax6μη, θα ευ16μααταν τo τελευταio xεφdλαιo τoυ
βιβλ[oυ (Mινιμαλιοτιx6 Πqoγqαμμα)
να απoτελ6οει την αφoQμη γtα τη δημιoυqγ(,α/αυγγqαφη εν6g ν6oυ βιβλioυ, πoυ θα αφoqα oτη νεoτεgη φdoη
τηg Θεωq(,αg.

Aγyελιxη To1xoγλoυ
Πανεπιoτiμιo Aθηνcbν
e-maiΙ : angtsok@gs.uoa.gr

λογi,αEa.

Θα θθλαμε, τ6λog, να ευxηθoιiμε o
τ6μog αυτ65 να oυμπληqωθεi με ιiνα
βιβλ[o αoxηoεωγ με τιg αντiατoιχεE
απαντηοειg, oιiτωg ιiloτε o μελετητηζ
4. 'Ηδη τo βιβλ|o αυτd --απ6 6οo γνιυqi,ξιυ* διδασ'lεταL 61ι μ6νο στoυζ φoιτητ69 τoυ
Tομ6α Γλωoοoλoγi,αg τoυ Πανεπιoτημiου ΑΘηνιilγ, αλλα απoτελε(, βαoη για τη διδα_

οxαλ(α τoυ μαθηματoζ τηE Σι1νταξηg χαι στoυE φoιτητ6E του Mεταπτυ1υαxοιi Δια_
τμηματιχoι1 ΠqογραμματoE <H διδαοxαλ[α τηg Ν6αg Eλληνιxηg ωg ξ6νηg γλΦooαg>,
εiγαι ττηyrtαντληoηg βιβλιoγραφ(αg xαι πλε(,οταlγ θεματων ατα oπo[α oυψραφoνται,
(rεμιγα8ιαχθ5xαυ διπλωματυτιf,$ εμγαoiεq, ιι,αθιbg επLoη6 xαι διδαxτυx6 βι[3}τLo για τη
διδαoxαλiα τoυ ΙtQoπτuxlυαxoΦ μαθτiματoζ τηζ Σuγxμυτυxriζ Γλωαooλογ{,α5 oε ξενΦγλωooο τμliμα του Παγεπιoτημ{,ου Αθγtγιt'γ.
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