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ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (1883-1959) 

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης 
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
Το έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

Στην παρούσα εισήγηση καταβάλλεται προσπάθεια αποτίμησης του συνολικού έργου 
του Μανόλη Τριανταφυλλίδη με την ευκαιρία συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από το 
θάνατό του. Αξιοποιούνται νέα στοιχεία από πλούσιο αρχειακό υλικό και από επιστο-
λές, οι οποίες διαφωτίζουν άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στην απήχηση που έχει σήμερα το έργο του στους νέους μέσα από εν-
διαφέρουσες ιστοσελίδες. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η νεότερη βιβλιογραφία 
και ανατρέπονται πλάνες πολλών δεκαετιών, όπως για παράδειγμα ότι «ο 
Tριανταφυλλίδης δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εκλαϊκεύει την επιστήμη του». Εί-
ναι αλήθεια ότι μεγάλο μέρος του έργου του έχει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα, πράγμα 
το οποίο οφείλεται στο ρόλο που συνειδητά και υπεύθυνα ανέλαβε να διαφωτίσει το 
λαό, την προκοπή και πρόοδο του οποίου συνέδεσε με την καθιέρωση της δημοτικής. 
Η συστηματική όμως μελέτη του έργου του δείχνει ότι υπήρξε πρωτοπόρος και σε 
θέματα θεωρίας της γλώσσας και γλωσσικής πολιτικής. Γνώριζε σε βάθος όλα τα 
σύγχρονα για την εποχή του ρεύματα της γλωσσολογίας. Συγκαταλέγεται, ανάμεσα 
στα άλλα, στους σημαντικούς προδρόμους της κοινωνιογλωσσολογίας και της εφαρ-
μοσμένης γλωσσολογίας. Μνημειώδεις είναι οι μελέτες του για τους ξενισμούς της 
Νεοελληνικής, το γλωσσικό ζήτημα και τις συνέπειες της διγλωσσίας, όπως και για 
τις ειδικές γλώσσες και τα οικογενειακά ονόματα. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη 
Nεοελληνική Γραμματική (της δημοτικής) (1941), η οποία αποτελεί σταθμό στην ι-
στορία της εκπαίδευσης και της γλώσσας μας, όπως και στην περίφημη Iστορική ει-
σαγωγή (1938). Υπήρξε homo universalis, άνθρωπος με ευρύτητα οριζόντων, καθώς 
ασχολήθηκε, εκτός από τη γλωσσολογία, με πλήθος ερευνητικών θεμάτων που άπτο-
νται της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης και γενικότερα της κίνη-
σης ιδεών.  
 O Mανόλης Tριανταφυλλίδης με την εκπληκτική συγγραφική του δραστηριότητα 
και την αξιοθαύμαστη κοινωνική του δράση, με τον ιεραποστολικό ζήλο και τη δυνα-
μική του παρουσία στην πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας επί μισό και πλέον 
αιώνα συνέβαλε αποφασιστικά στην καλλιέργεια και καθιέρωση της δημοτικής 
γλώσσας, καταλαμβάνοντας δικαιολογημένα περίοπτη θέση στην ιστορία του δημο-
τικισμού. Άφησε ολόκληρη την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 
την εντολή να ιδρυθεί ένα Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών, γνωστό ως «Ίδρυμα 
Mανόλη Tριανταφυλλίδη», το οποίο συνεχίζει επάξια, με ποικίλες δραστηριότητες και 
λαμπρές εκδόσεις, το έργο του δωρητή. Η καθιέρωση της δημοτικής από την Πολι-
τεία ως επίσημης γλώσσας της εκπαίδευσης το 1976 αποτέλεσε την καλύτερη επι-
βράβευση και δικαίωση των αγώνων του. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ  
 

ABSTRACTS OF PLENARY TALKS 

 



 



Vit Bubenik 
(Memorial University of Newfoundland) 
Hellenistic Koine in Contact with Latin and Semitic Languages  
during the Roman Period 

The historical events of the 3rd and 2nd c. B.C. brought the Roman and the Greek world 
not only into political-military collision but also into fast growing cultural and linguistic 
contacts. Latin was the official language of the whole empire and Greek functioned as a 
‘semi-official language’ or a ‘lingua franca’ in its Eastern part. During the post-Christian 
centuries Latin elements penetrated the Greek vocabulary in official documents, various 
literary works and also in less formal colloquial Greek as documented by the Egyptian 
papyri. However, the number of structural Latinisms resulting from the parallel use of 
Latin (esp. in lower registers) is limited. In the second part of this paper we want to re-
examine the potential structural influence of Aramaic and Hebrew which were always 
strong competitors of Hellenistic Koine in the larger confines of the Middle East and the 
narrower confines of Palestine. The following topics will be discussed in some detail with 
reference to the recent titles on bilingualism and language contact.  
 Strong influence of Latin on word-formation processes of Egyptian Koine manifested 
in the adoption of new suffixes and hybridization. 
 Potential influence of (post)classical Latin on the syntax of ‘administrative’ Hellenistic 
Koine manifested in frequent omission of the article; the use of the dative absolute as a 
substitute for the Latin ablative; Latinizing passive, possessive and aspectual analytic con-
structions.  
 Potential structural Semitisms in Biblical Koine such as the ‘redundant’ use of a per-
sonal demonstrative pronoun, certain phenomena of phrasal word order, the overuse of 
the preposition ἐν + DAT imitating (?) the Semitic bə ‘in’ and the increase in the use of 
‘improper’/secondary prepositions.  
 Use of tense and aspect (most notably, the progressive aspect was ‘systematized’ in the 
LXX and NT much more than in any another Hellenistic literary work without reaching 
the paradigmatic status it possessed in Semitic languages). 

Bibliography 
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Suzanne Romaine 
(University of Oxford) 
Linguistic diversity, language rights and human development 
in a globalizing world 

Linguists predict that 60 to 90% of the world’s 6,900 some languages may be at risk of 
extinction within the next 100 years. Although the fate of linguistic diversity has not fig-
ured centrally in the world debate on the consequences of globalization, addressing the 
question of why languages matter requires a new understanding of the critical role of lan-
guage rights, and linguistic diversity in human development. Maintaining the world’s lan-
guages is part of a larger strategy of cultural survival. Policies that promote a community’s 
economic and cultural well-being will be likely to sustain linguistic diversity as well. View-
ing language maintenance as integral to the promotion of sustainable, appropriate, em-
powering development means thinking about languages in the same way as other natural 
resources requiring careful planning and protection. 

Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού 
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
Η γλώσσα, τα λάθη της και η θεωρία της γραμματικής 

Τα λάθη στη χρήση της γλώσσας έχουν αποτελέσει από παλιά (στο πλαίσιο του 
γλωσσικού ζητήματος) αντικείμενο συζητήσεων και διχογνωμιών μεταξύ ειδικών και 
μη, με τη διατύπωση ποικίλων απόψεων που έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε ακραί-
ες θέσεις και αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, οι αποκλίσεις από την κοινή γλώσσα (τα 
‘λάθη’) έχουν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της γλωσσολογικής θεωρίας και με αναφο-
ρά πάντοτε στις απόψεις του Μ. Τριανταφυλλίδη. Οι οπτικές σχετίζονται με την εξέ-
λιξη της γλώσσας, με την παραγωγικότητά της καθώς και με διαφοροποιήσεις υφο-
λογικής/κοινωνιογλωσσολογικής υφής (Σετάτος 1991, Θεοφανοπούλου-Κοντού 2001, 
Κακριδή-Φερράρι & Χειλά-Μαρκοπούλου 1996, μεταξύ άλλων). Στόχος της ανακοί-
νωσης αυτής είναι η γλωσσολογική προσέγγιση του λάθους. Συγκεκριμένα:  
 (α) Διτυπίες ως προς τον τονισμό σε ουσιαστικά σε -ος, -ο (γενική ενικού, πληθυ-
ντικού) και σε ουσιαστικά σε -ας, -α (γενική πληθυντικού): του πρόεδρου/του προέ-
δρου του Πανεπιστήμιου/του Πανεπιστημίου, των πεταλούδων/πεταλουδών. 
 (β) Δομές μεταβιβαστικοποίησης αντιμεταβιβαστικών ρημάτων εσωτερικής αιτίας 
και ανεργαστικών: διέρρευσαν την είδηση, δεν λειτουργώ καλά το μηχάνημα. 
 (γ) Περιπτώσεις ‘λάθους’ με επανανάλυση, επανερμηνεία της εσωτερικής τους δο-
μής (ο επικεφαλής, τρεισήμισι): βρέθηκα με τον επικεφαλή, τρεισήμισι χρόνια τον πε-
ρίμενα! 
 Ακολουθώντας τις αρχές περί μεταβολής στο πλαίσιο της θεωρίας της γλωσσικής 
κατάκτησης (Lightfoot 1979, 1998, Roberts & Roussou 2005) κατά την οποία η αλ-
λαγή στη γλώσσα συνδέεται με τη μεταβίβασή της από τη μια γενιά στην άλλη σε 
συνάρτηση με την ασάφεια του συστήματος κατά την πορεία της μέσα στον χρόνο θα 
προσπαθήσω να δείξω τα εξής: 
 (i) Η παρουσία λαθών/αποκλίσεων στις ανωτέρω περιπτώσεις σηματοδοτεί προ-
βληματική σχέση μεταξύ συστήματος και χρήστη, προϊόν ασάφειας/συσκότισης του 
συστήματος λόγω μορφοφωνολογικών ή/και συντακτικών εξελίξεων. 

 



 (ii) Η ασάφεια αυτή σε συνδυασμό με την τάση του χρήστη για δημιουργία νέων 
κανονικοτήτων οδηγεί σε αποκλίσεις στην επιλογή μιας ποικιλίας, στην αναλογική 
της επέκταση ή στην επανανάλυση μιας ασαφούς δομής/τύπου. 
 Διατυπώνονται, τέλος, γενικές σκέψεις/σχόλια σχετικά με την άποψη ότι «τα ση-
μερινά λάθη είναι τα αυριανά σωστά» (Χάρης 2003) και επισημαίνονται ορισμένοι 
από τους παράγοντες που φαίνεται να ενισχύουν την αποδοχή των αποκλίσεων.  

Βιβλιογραφία 
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ως ξένης γλώσσας». Η Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα: Προβλήματα διδασκαλίας, Ίδρυμα Γουλαν-
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Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μ. Voga 
Ορθογραφία και συμβολική αξία γραμμάτων 

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει το ρόλο ορισμένων γραφημάτων/διγράφων (γραμ-
μάτων/δίψηφων φωνηέντων) της ελληνικής (ω έναντι του ο – υ, ει έναντι του ι – αι έ-
ναντι του ε) στην ορθογραφική αναπαράσταση. Το ερώτημα στο οποίο η εργασία μας 
καλείται να απαντήσει είναι σε ποιο βαθμό η παρουσία κάποιων χαρακτηριστικών 
γραφημάτων/διγράφων τείνει να αποδώσει ελληνικό χαρακτήρα σε δάνειες λέξεις της 
ελληνικής. Θα εξετάσουμε το βαθμό στον οποίο ορισμένα γραφήματα/δίγραφα της 
ελληνικής είναι φορείς ελληνικότητας σε σχέση με άλλα γραφήματα/δίγραφα και κα-
τά πόσο αυτό επηρεάζει το αν ορισμένες δάνειες λέξεις κατηγοριοποιούνται ως ελλη-
νικές ή ως μη ελληνικές. 
 Θα εξετάσουμε ποικίλες κατηγορίες δάνειων λέξεων, π.χ. πάρτυ/πάρτι, σω-
φέρ/σοφέρ, σταύλος/στάβλος, καυγάς /καβγάς, πολυθρόνα, συντριβάνι/σιντριβάνι. 
Θα ελέγξουμε την υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι ποικίλες κατηγορίες δάνειων 
λέξεων μπορούν να καταταγούν σε ένα συνεχές ελληνικότητας με βάση ορθογραφικά 
χαρακτηριστικά σχετικά με την παρουσία γραφημάτων/διγράφων που αποτελούν 
φορείς ελληνικότητας σε συμβολικό επίπεδο.  
 Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής αποτε-
λείται από ένα τεστ γλωσσικής κρίσης στο οποίο τα υποκείμενα καλούνται να αξιο-
λογήσουν σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 4 το βαθμό ελληνικότητας των γλωσσι-
κών ερεθισμάτων. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι το συνολικό σκορ στην κλίμακα ελ-
ληνικότητας για κάθε κατηγορία γλωσσικών ερεθισμάτων, στο οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί ανάλυση διακύμανσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η τυχόν αριθμητική 
διαφορά ανάμεσα στις ποικίλες κατηγορίες λέξεων είναι στατιστικώς σημαντική. 

Βιβλιογραφία 
Beauvillain, C., & Grainger, J. (1987). Accessing interlexical homographs: Some limitations of a language 

selective access. Journal of Memory and Language, 26, 658-672. 
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ception: Part 1. An account of basic findings. Psychological Review, 88, 375-407. 
Παπαναστασίου, Γ. (2008) Νεοελληνική ορθογραφία – Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή, ΙΝΣ. 
Voga, M., & Grainger, J. (2007). Cognate Status and Cross-script Translation Priming, Memory and Cogni-

tion, 35(5), 938-952. 

Αργύρης Αρχάκης & Βίλλυ Τσάκωνα 
Προσεγγίζοντας τον κριτικό γραμματισμό μέσα από το πρίσμα της αφήγησης 

Βασική παραδοχή και σημείο εκκίνησης της ανακοίνωσης αυτής είναι η θέση ότι η 
γλώσσα χρησιμοποιείται πάντα σε σχέση με ένα επικοινωνιακό περιβάλλον και πάντα 
ως κείμενο. Συναφής και συμπληρωματική στην προσέγγιση αυτή είναι η σύγχρονα 
αναπτυσσόμενη θεωρία και πρακτική γύρω από το γραμματισμό (βλ., λ.χ., Collins & 
Blot 2003, Street & Lefstein 2007). Ωστόσο, κατά την εφαρμογή προγραμμάτων 
γραμματισμού σε διάφορες κοινότητες (ευρύτερες ή μικρότερες, μητροπολιτικές ή 
περιφερειακές, δυτικού ή άλλου πολιτισμικού τύπου κλπ.), παραμένει ανοιχτό το ζή-

 



τημα αν, σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοπολιτι-
σμικές συνθήκες που επικρατούν στις κοινότητες αυτές.  
 Στην ανακοίνωσή μας, θα αναφερθούμε στον προβληματισμό σχετικά με το περιε-
χόμενο και τους στόχους ειδών και μοντέλων γραμματισμού. Έχοντας στο επίκεντρο 
της συζήτησής μας το ερώτημα τι είναι και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί στην εκ-
παιδευτική πράξη ειδικά ο κριτικός γραμματισμός (Baynham 2002, Gee 1996), θα υ-
ποστηρίξουμε τη θέση ότι η εκπροσώπηση – και όχι ο εξοβελισμός – διαφορετικών 
ιδεολογικών πεποιθήσεων και πολιτισμικών παραδόσεων μέσα στην τάξη μπορούν να 
συμβάλουν στην πραγματοποίηση προγραμμάτων κριτικού γραμματισμού.  
 Στο πλαίσιο αυτό, θα αναφερθούμε στην ιδεολογική-κοινωνιοπολιτισμική προσέγ-
γιση στο γραμματισμό και την έμφαση που δίνει στην εθνογραφία (Street 1995). 
Iδιαίτερη προσοχή θα δώσουμε στο κειμενικό είδος της αφήγησης (Bruner 1990, 
Labov 1972, Heath 1983) ως κεντρικού κειμενικού είδους σε προγράμματα κριτικού 
γραμματισμού. Θα ολοκληρώσουμε την ανακοίνωσή μας με μια ενδεικτική πρόταση 
για δραστηριότητα κριτικού γραμματισμού, και ειδικότερα κριτικής ανάγνωσης, ό-
που αξιοποιούνται τα αφηγηματικά ρεπορτάζ των εφημερίδων που αναφέρονται στον 
κοινοβουλευτικό λόγο. 
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Antonin Bartoněk 
The Ancient Greek and Latin sentence syntax as projected into the sphere 
 of modern languages of Western and Eastern Europe 

At first sight, the Ancient Greek and Latin syntax seem to be connected by numerous lin-
guistic bonds. However, a more detailed examination, especially of the Greek and Latin 
subordinate clauses, shows a number of serious syntactical differences in the analyzed lin-
guistic field between these two no more spoken ancient languages. (The most distinctive 
ones being as follows.) 
 The main lines of development of both these syntactical systems can also be traced in 
the medieval and modern periods, but not infrequently some signs of discontinuity pre-
vailed while various older grammatical features had to make way for new linguistic ap-
proaches. Such situation emerged in Western Europe, primarily within the sphere of Ro-
mance languages and secondarily in the most important Germanic languages where the 
Latin influence proved to be clearly evident at any time, as well as in the Slavonic area of 
Eastern Europe where the Greek influence rather often remained evident and the Old 
Church Slavonic constituted an important link between the ancient Greek past and the 
modern Slavonic present. Nevertheless, various surprising differences, surpassing the men-
tioned linguistic borderline between the European West and East, will be presented at the 
end of the paper. 

 



Γιάννης Βελούδης 
‘Μιλώ τη γλώσσα μου / μιλώ για τη γλώσσα μου’1 και γλωσσική εκπαίδευση 

Στο μάθημα της γλώσσας τα ακροατήρια της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης καλού-
νται να μιλήσουν για τη γλώσσα τους με – σχεδόν αυτονόητο – ζητούμενο να μιλή-
σουν τη γλώσσα τους σωστά, με επάρκεια, “ποιοτικά”. Κι αυτό σημαίνει ότι το πρώ-
το σκέλος της αντίθεσης ‘μιλώ τη γλώσσα μου / μιλώ για τη γλώσσα μου’, που αντι-
στοιχεί απευθείας στο εν λόγω ζητούμενο, να μιλήσουν τη γλώσσα τους, περιέργως δε 
βρίσκει καθαυτό τη θέση που αυτοδίκαια του αναλογεί στο σχολείο. Κι όταν ακόμη, 
στις περιορισμένες ώρες του οικείου πάντα μαθήματος, καλούνται να ‘μιλήσουν τη 
γλώσσα τους’ οι μαθητές/μαθήτριες, το κάνουν σε τεχνητά και κατασκευασμένα πε-
ριβάλλοντα χρήσης – κάτι που απουσιάζει από την τυπική γλωσσική εμπειρία της 
εξωσχολικής τους ζωής και μάλλον δε θα ξανασυναντήσουν ποτέ στη μετασχολική 
τους ζωή, κανονικά. Με άλλα λόγια, κι όταν ακόμη μοιάζει να ‘μιλούν τη γλώσσα 
τους’, τα παιδιά στο μάθημα της γλώσσας ουσιαστικά ‘μιλούν για τη γλώσσα τους’. 
 Αυτή τη σύγχυση ζητά να διαλύσει η παρούσα ανακοίνωση, με στόχο όχι να ακυ-
ρώσει, αλλά να επαναπροσδιορίσει, σ’ ένα καθαρότερο πια έδαφος, το δεύτερο σκέ-
λος της αντίθεσης, το ‘μιλώ για τη γλώσσα μου’. Υπερασπίζεται την άποψη ότι η δι-
δασκαλία της γραμματικής δομής, στο βαθμό που παραμένει εύλογο εκπαιδευτικό 
ζητούμενο, έχει σοβαρές ελπίδες να γίνει ελκυστική και ουσιαστική, αν το μάθημα της 
γλώσσας, κάνοντας στροφή 180 μοιρών προς την κατεύθυνση της γνωσιακής γλωσ-
σολογίας (βλ. Verspoor 2008, όπου και οι – ελάχιστες – σχετικές παραπομπές), ανα-
λάβει να αναδείξει τη βαθύτερη σχέση της μορφής με τη σημασία, με έμφαση στη 
δεύτερη· και πιο συγκεκριμένα, στις (διαχρονικά ανανεούμενες) πηγές της: την ε-
μπλοκή μας – αισθησιοκινητική και συναισθηματική – με πρόσωπα και πράγματα, 
αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό – λογικό, σωματικό και συναισθηματικό. 
 ελκυστική, καθώς οι μαθητές/μαθήτριες – δικαιολογημένα – θα έχουν την αίσθηση 
ότι η γλωσσική διδασκαλία αναλαμβάνει, με τη δική τους άμεση εμπλοκή, σε μια on 
line διαδικασία, να βγάλει στην επιφάνεια ένα κομμάτι του εαυτού τους· με άλλα λό-
για, να αποκαλύψει, έστω με σοβαρές ελλείψεις, όχι δικές τους αλλά δικές της (και 
της γλωσσολογίας απώτερα), τι έχουν μέσα τους και τους/τις κάνει να είναι αυτό που 
τελικά είναι: έλλογα όντα. 
 ουσιαστική, καθώς θα αναδεικνύει πώς φαινόμενα σαν τη μεταφορά και τη μετω-
νυμία σφραγίζουν τις βαθύτερες σχέσεις της σημερινής ελληνικής με το ιστορικό πα-
ρελθόν της, με το καθολικό φαινόμενο ‘ανθρώπινη γλώσσα’, αλλά και με την ίδια την 
κοινωνία των ομιλητών/ομιλητριών της και τον πολιτισμό τους. 
 Η άρνηση θα υποστηρίξει σαν παράδειγμα αναφοράς τη συζήτηση, αναλαμβάνο-
ντας ενδεικτικά – και ελλειπτικά, στο περιθώριο μιας εικοσάλεπτης ανακοίνωσης – 
το ρόλο τής case study αυτού του γνωσιακού προσανατολισμού. 
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1 Για λόγους οικονομίας, το ‘μιλώ’, εδώ και στη συνέχεια, συμπυκνώνει το ‘μιλώ και γράφω’. 

 



Alexandra Galani & George Tsoulas 
Doubling the double object clitic cluster: a Northwestern Greek Dialect 

Clitics in Standard Modern Greek have been extensively discussed in the literature, both 
in both mono transitive and di-transitive constructions (cf. Anagnostopoulou 1994, Jo-
seph 1988, and references therein). In ditransitive cases, clitics precede the finite verb in 
the order dative-accusative only.  
(1)  a. Tis  to  ipa   b.  *To   tis  ipa 
  Her-cl  it-cl  told-1SG.Pst    It-cl her-cl  told-1SG.PST  
  I told her      I told her  
 Terzi (1999) investigated double object clitics in imperatives in Standard Modern 
Greek and Cypriot Greek. In such constructions, clitics follow imperatives in either the 
dative-accusative or the reverse order.  
(2)  a. Pite   to  mu   b.  Pite   mu   to  
  Say-2PL  it-cl  me-cl    Say-2PL  me-cl  it-cl  
  Say it to me      Say it to me  

In this paper we describe certain patterns of multiple clitic occurence in imperatives in 
northwestern Greek dialects (Epirus, Ioannina (Zagori-Metsovo)). The basic pattern con-
sists of the repetition of one of the two clitics, in a way as to end up with a sequence of 
three clitics, either in the accusative-dative-accusative order or in the dative-accusative-
dative one.  
(3)  a. Pite   to  mu  to  b. Pite   mu  to  mu  
  Say-2PL  it-cl  me-cl  it-cl   Say-2PL  me-cl it-cl  me-cl  
  Say it to me      Say it to me  
 The analysis suggested here takes this pattern of multiple occurrence of clitics to be an 
argument in favour of the existence of copies in the syntactic derivation. We argue that 
cliticisation involves movement of the clitic and adjunction to the IP level (we assume a 
bare phrase structure model whereby clitics are characterised as both maximal and mini-
mal projections). Crucially though we argue that in these dialects more than one copy may 
be spelled out. This explains the fact that the order of clitics cannot be disturbed but raises 
important theoretical issues regarding linearisation and spell out. We propose an analysis 
along the lines of Nunes (2004) observing that the duplication is only possible with en-
clisis. We suggest that the complex V + CL undergoes morphological restructuring and as 
a result the lowest copies are exempted from deletion (non pronunciation). The paper 
concludes with a consideration of the consequences of this approach for linearisation. 
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Λένα Γιαλαμπούκη  
Μεταφέροντας τον λόγο τρίτων: Ενδείκτες Αναπαράστασης Λόγου  
στον τηλεοπτικό ειδησεογραφικό λόγο  

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται την πολυφωνικότητα του δημοσιογραφικού 
λόγου. Στο πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, επιχειρείται μια κριτική προσέγγι-
ση της Αναπαράστασης Λόγου και, πιο συγκεκριμένα, των ενδεικτών που επιλέγει ο/η 
δημοσιογράφος προκειμένου να ενσωματώσει και να μεταφέρει στα κείμενά του/της 
τον λόγο των ατόμων που αξιοποιεί ως πηγές του/της. Απώτερος στόχος είναι η διε-
ρεύνηση των ιδεολογικών συνεπειών αυτών των επιλογών και, συνολικότερα, της 
συμβολής του ειδησεογραφικού λόγου στην αναπαραγωγή σχέσεων εξουσίας. Το υλι-
κό της έρευνας αποτελείται από απομαγνητοφωνημένα κείμενα ειδήσεων τριών τη-
λεοπτικών σταθμών (MEGA, STAR και NET). Για την κωδικοποίηση των ενδεικτών 
Αναπαράστασης Λόγου χρησιμοποιήθηκαν οι τυπολογίες των Caldas-Coulthard 
(1997) και Leech (1980). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν συστη-
ματικές διαφοροποιήσεις ως προς τους ενδείκτες με τους οποίους εισάγεται (και, 
κατ’ επέκταση, ερμηνεύεται) ο λόγος των δημοσιογραφικών πηγών ανάλογα με το 
κύρος που αυτές απολαμβάνουν. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν ως συνέπεια την 
προβολή και προώθηση των θέσεων και απόψεων κοινωνικά ισχυρών φωνών και την 
αποσιώπηση της οπτικής φωνών που στερούνται κύρους και εξουσίας.  
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Γεώργιος Κ. Γιαννάκης 
Ινδοευρωπαϊκές συγγένειες των πατρωνυμικών της ΑΕ σε -ίδης 

Τα πατρωνυμικά σε -ίδης αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραγωγικής 
μορφολογίας της ΑΕ και αντιμετωπίζονται συνήθως ως ένας αποκλειστικά ελληνικός 
σχηματισμός. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από τη μεγάλη παραγωγικότητα του επι-
θήματος -ίδης, καθώς, εκτός από τα πατρωνυμικά, χρησιμοποιείται και σε άλλους – 
κατά κύριο λόγο επιθετικούς – σχηματισμούς όπως είναι τα εὐπατρίδης, κοιρανίδης 
κ.τ.ό. Παραδοσιακά, αυτοί οι σχηματισμοί βασίζονται στα θηλυκά οδοντικόληκτα ο-
νόματα, όπως είναι τα Νηρεΐς, -ίδος, Πιερίς, -ίδος κ.ά.  
 Στον ιταλικό κλάδο της ινδοευρωπαϊκής απαντούν παρόμοιοι σχηματισμοί σε ονό-
ματα της λατινικής σε -idius, αλλά και σε αντίστοιχα ονόματα της μεσσαπικής σε 
-ides, καθώς επίσης και άλλα ονόματα σε -ilius, -iles. Επιπλέον, ένας άλλος ινδοευρω-
παϊκός κλάδος, εκείνος της Ανατολίας και κυρίως η χεττιτική παρέχει έναν μεγάλο 
αριθμό ονοματικών και άλλων σχηματισμών σε -(i)liš, π.χ. Hattušiliš, Muršiliš κ.ά. Η 
γενική σημασία όλων αυτών των ονομάτων είναι η δήλωση καταγωγής, προέλευσης ή 

 



εθνικότητας, γεγονός που τα εντάσσει στην ίδια γενικότερη σημασιολογική περιοχή 
με τα πατρωνυμικά της ελληνικής και με τα παρόμοια ονόματα από τον ιταλικό κλά-
δο. Στην ανακοίνωση θα προταθεί η γενετική σύνδεση όλων αυτών των σχηματισμών 
από τις τρεις/τέσσερις γλωσσικές ομάδες της ΙΕ, δηλαδή θα υποστηριχθεί ότι τα πα-
τρωνυμικά της ελληνικής συναντούν τους συγγενείς σχηματισμούς τους σε άλλους 
κλάδους της οικογένειας, με αναγωγή σε έναν κοινό γλωσσικό πρωτοτύπο. Αυτή η 
υπόθεση προϋποθέτει μια εξήγηση της σχέσης μεταξύ των τύπων της ελληνικής με 
-δ- και εκείνων με -l- από τις άλλες γλώσσες. Αυτό θα γίνει με βάση την τεκμηριωμένη 
εναλλαγή d/l που παρατηρείται σε πολλές γλώσσες τόσο της ινδοευρωπαϊκής όσο και 
άλλων οικογενειών, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στις γλώσσες της αρχαίας Μεσο-
γείου, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα: ελλ. δάκρυ / λατ. dacrima (παλαιότερο 
dacruma), Λαβύρινθος / μυκ. da-pu2-ri-to-jo (= Λαβυρίνθοιο), χεττ. Labarnaš / Tabarna-, 
’Οδυσσεύς / ’Ολυττεύς / λατ. Ulysses, δάφνη / λάφνη / λατ. laurea, ’Επί-δαμνος / 
Λα̃μνος, πβλ. χεττ. dā̆- / λουβ. la- «παίρνω» και πολλά άλλα. Είναι βέβαιο ότι εδώ ε-
μπλέκονται διάφορα στρώματα γλωσσικού υλικού, ενδεχομένως από διάφορα επίπε-
δα: (α) ένα παλαιότερο στρώμα κληρονομημένο από την ΠΙΕ, (β) εξελίξεις των επιμέ-
ρους γλωσσών και (γ) υλικό υποστρωματικού ή/και αντιστρωματικού χαρακτήρα από 
μη ινδοευρωπαϊκές γλώσσες της ευρύτερης περιοχής (π.χ. του Καυκάσου ή και της 
Ανατολίας). Στην ανακοίνωση θα επιχειρηθεί να γίνει μια πρώτη ταξινόμηση του υλι-
κού με βάση τις τρεις αυτές κατηγορίες και θα υποστηριχθεί η ΠΙΕ πηγή των συγκε-
κριμένων πατρωνυμικών σχηματισμών της ελληνικής και των άλλων γλωσσών.  
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Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου 
Γλωσσολογική θεωρία και ελληνικό γλωσσικό ζήτημα:  
η περίπτωση του Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξετάσει ορισμένες από τις κύριες επιστημονικές 
απόψεις του Μανόλη Τριανταφυλλίδη: α) ως προς την ένταξή τους στις γλωσσολογι-
κές θεωρίες της εποχής του (πρώτο μισό του 20ού αιώνα) και β) ως προς τη σχέση 
τους με τις απόψεις άλλων Ελλήνων γλωσσολόγων της εποχής που διαφοροποιήθηκαν 
από αυτόν την εποχή του «γλωσσικού ζητήματος». 
 Συγκεκριμένα, επιλέγονται οι εξής τρεις βασικές θεματικές περιοχές ως αντιπρο-
σωπευτικές των γλωσσολογικών και εκπαιδευτικών απόψεων του Τριανταφυλλίδη: i) 
νεοελληνικές διάλεκτοι, ii) νεοελληνικό λεξιλόγιο και δάνειες λέξεις, iii) διδασκαλία 
των ξένων γλωσσών στο ελληνικό σχολείο.  
 Εξετάζεται κατά πόσο οι βασικές απόψεις του Τριανταφυλλίδη στις παραπάνω 
θεματικές περιοχές είναι συναφείς με τις γλωσσολογικές θεωρίες της εποχής (ιστορι-
κοσυγκριτική γλωσσολογία, ευρωπαϊκός δομισμός) και κατά πόσο οι θέσεις που ο 
Τριανταφυλλίδης πήρε στο «γλωσσικό ζήτημα» της εποχής επηρεάστηκαν από το 
επιστημονικό παράδειγμα που ακολούθησε. 

 



 Στην ανακοίνωση επιχειρείται μέσω της μελέτης των απόψεων και του έργου του 
Τριανταφυλλίδη και εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου του στη διαμόρφωση των 
γλωσσολογικών ερευνών στην Ελλάδα να ανιχνευτεί η γενικότερη σχέση μεταξύ της 
γλωσσολογικής θεωρίας και των απόψεων των πρωταγωνιστών του «γλωσσικού ζη-
τήματος». Στοιχεία της ακαδημαϊκής πορείας του Τριανταφυλλίδη (π.χ. η απόρριψή 
του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οκταετής θητεία του (1926-1934) ως πρώτου 
καθηγητή της Γλωσσολογίας στο νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
λαμβάνονται επίσης υπόψη για να διερευνηθούν τόσο τα ενοποιητικά, όσο και τα 
στοιχεία αντιπαλότητας κατά τη συγκρότηση της γλωσσολογικής παράδοσης στην 
Ελλάδα. 
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Jose Luis Garcia Ramon 
On the genetic classification of the Ancient Greek dialects:  
comparative reconstruction versus hypercriticism and atomism at work 

The genetic classification of the Greek Dialects, i.e. the reconstruction of their prehistory, 
is confronted with well-known difficulties. It goes without saying that it must not be con-
nected with (or supported by) tribe migrations, nor depend on the archaeological data or 
on historical or mythical accounts, and that it can only be based on strictly linguistic crite-
ria. In the recent years, attempts have been made to weaken the foundations of the recon-
struction of the prehistory of the dialects on the strength of a hypercritical approach: it 
has been argued that the basis for comparison is too thin, and that common innovations 
and choices may only be significant for genetic relationship, in the best case, if they are 
absolutely exclusive. This hypercritical position, which ignores the principle of the accu-
mulative evidence, leads in fact to atomistic explanations, which may hardly be considered 
as progress. In fact, the application of such criteria to the case of IE reconstruction would 
lead to the obviously wrong conclusion that a language like Old Persian is not genetically 
related to Sanskrit ... and, in the case of Greek, to the assumption that Arcadian is not 
related to Cyprian. In our contribution the case for the validity of the standard historical 
comparative reconstruction will be made for Thessalian, Lesbian, and Boeotian, as well as 
for the hybrid character of Pamphylian. 

 



Μαρία Θεοδωροπούλου 
Αναλογικότητα στην εμφάνιση των πρώτων λέξεων: μελέτη περίπτωσης 

Η εργασία εστιάζει σε μια «στιγμή» της λεξικής ανάπτυξης ενός κοριτσιού στο τέλος 
του πρώτου χρόνου, εξετάζοντας τη γλωσσική παραγωγή του κατά τον 12ο μήνα, 
χρησιμοποιώντας ως μέθοδο τη συνέντευξη με τη μητέρα. Επικεντρώνεται κυρίως σε 
δύο νέες εκφορές (ντούντου και γκολ), γιατί αυτές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως λέξεις, καθώς εμφανίζουν κρίσιμες διαστάσεις της συμβολικότητας: συνδυασμό 
μορφής και νοήματος, επικοινωνιακή πρόθεση, συναίσθηση από μέρους του παιδιού 
ότι οι άλλοι το κατανοούν και ότι μπορεί να τους επηρεάσει (ειδικά στο ντούντου). Το 
ερώτημα που τίθεται αφορά στους λόγους για τους οποίους αυτό το παιδί επιλέγει 
τις συγκεκριμένες μορφές (σημαίνοντα) κατά τις πρώιμες αυτές προσπάθειες γλωσ-
σικής νοηματοδότησης. Υποστηρίζεται ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το παιδί 
υιοθετεί μια αναλογική στρατηγική εισόδου στη γλώσσα, στον βαθμό που οι μορφές 
που επιλέγονται καθορίζονται από την άμεση εμπειρία (φυσική ομοιότητα με στοιχεία 
της περίστασης) και τη διεπίδραση με τους δύο γονείς του. Η ερμηνεία αυτή, που 
αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο του παιδιού στην πορεία του προς τη λεξική ανάπτυξη, 
εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση για τους παράγοντες που κινητοποιούν την α-
νάδυση των πρώτων λέξεων. 
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Άννα Ιορδανίδου & Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή 
Η κειμενοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας της γραμματικής  
στο δημοτικό σχολείο: Προτάσεις και προβληματισμοί 

H παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στην κειμενοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας 
της γραμματικής στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα, στηρίζεται σε έρευνα που διε-
ξήχθη στο πλαίσιο πειραματικής εφαρμογής της επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής 
προσέγγισης στην Γ΄ Δημοτικού με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη διδασκα-
λία της γραμματικής. Παράλληλα, επικεντρώνεται σε προβληματισμούς οι οποίοι 

 



απορρέουν από την έκδοση και αναμενόμενη χρήση του νέου σχολικού εγχειριδίου 
«Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού», το οποίο προβλέπεται να αντικαταστήσει τη βα-
σιζόμενη στο έργο του Μ. Τριανταφυλλίδη σχολική γραμματική στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση.  
 Η πρώτη θεματική της ανακοίνωσης αφορά μία διευρυμένη έννοια της γραμματι-
κής, η οποία αξιοποιεί στην πράξη πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας και επι-
διώκει να υπηρετήσει το διδακτικό στόχο της «πρακτικής συνειδητοποίησης της δο-
μής και της λειτουργίας της γλώσσας στην επικοινωνία», όπως προβλέπεται από το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα. Περιλαμβάνει δείγμα διδακτικών εφαρμογών, οι οποίες βασί-
ζονται στην κειμενική οργάνωση του διδακτικού υλικού. Οι εφαρμογές αυτές δίνουν 
ισοβαρή έμφαση τόσο στη γλωσσική δομή όσο και στη γλωσσική χρήση και επιδιώ-
κουν την ανάπτυξη της κειμενικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα δομής και δόμησης 
κειμένου. 
 Η δεύτερη θεματική της ανακοίνωσης εστιάζει στις δυνατότητες της νέας σχολι-
κής γραμματικής να ανταποκριθεί επαρκώς στην ανάγκη για αποτελεσματική γραμ-
ματική διδασκαλία. Δεδομένου, μάλιστα, του γεγονότος ότι η συγγραφή του εγχειρι-
δίου γραμματικής θα έπρεπε να προηγηθεί της εκπόνησης των βιβλίων της γλώσσας, 
η ανάγκη αυτή προβάλλει περισσότερο έντονη, καθώς επιβάλλεται η γεφύρωση του 
χρόνιου χάσματος μεταξύ της ισχυρά ριζωμένης παράδοσης της σχολικής γραμματι-
κής και της νέας (κειμενοκεντρικής) διάστασης της διδασκαλίας της γραμματικής. Οι 
κατά καιρούς αναθεωρήσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων δεν επέφεραν δραστι-
κές αλλαγές στο υπό συζήτηση θέμα, ενώ η νέα κατάσταση υπόκειται στον περιορι-
σμό της ελάχιστης απόκλισης από την προϋπάρχουσα. 
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Κώστας Κανάκης 
Ελλάς – Τουρκία: Διγλωσσία 

Στις Αρχές τουρκισμού του, ο Ziya Gökalp (1924) πληροφορεί τον έλληνα γλωσσολό-
γο ότι στην Τουρκία των αρχών του 20ού αιώνα υπήρξε διγλωσσία. Δεν χρησιμοποεί, 
βεβαίως, αυτό τον όρο, αλλά περιγράφει ακριβώς την κατάσταση που 35 χρόνια αρ-
γότερα θα έκανε τον Charles Ferguson (1959) διάσημο. Λίγο ως πολύ την ίδια εποχή 
στην Ελλάδα, οι δημοτικιστές και ο Τριανταφυλλίδης εργάζονται ήδη συστηματικά 
για όλα αυτά που στο έργο του Gökalp αποτελούν, αναγκαστικά, προγραμματικές 
εξαγγελίες. Εδώ θα με απασχολήσει η ομοιότητα των επιδιώξεων στη νεωτερική 
προσπάθεια ρύθμισης της εθνική γλώσσας στην Ελλάδα και την Τουρκία, παρά τις 
προφανείς (και όχι μόνο) διαφορές τους. Ο χειμαρρώδης Gökalp, διανοούμενος και 
εκφραστής της ιδεολογίας του Ατατούρκ σε πολιτιστικό επίπεδο, έχει ομοιότητες με 
τον, μάλλον μετριοπαθή, Τριανταφυλλίδη, που είναι γλωσσολόγος. Όπως ο πολιτικός 
Gökalp αφιερώνει μεγάλο μέρος στην τουρκική γλώσσα, έτσι και ο Τριανταφυλλίδης 

 



γίνεται αναπόφευκτα πολιτικό πρόσωπο (πρβλ. 1982) – γιατί το γλωσσικό ζήτημα 
είναι πρώτα από όλα πολιτικό διακύβευμα (πρβλ. Φραγκουδάκη 1996). 
  Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι ο Gökalp παρουσίαζει τη διγλωσσική 
κατάσταση της Τουρκικής ως μοναδική στα Βαλκάνια – και αυτό ενώ έχει επισκε-
φτεί, έστω, τη Θεσσαλονίκη την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Παράλληλα, οι έλ-
ληνες διανοούμενοι δεν φαίνεται να ασχολήθηκαν ποτέ με τα πολύ παρόμοια γλωσσι-
κά προβλήματα της γείτονος (πρβλ. Μήλλας 2001). Αυτό μπορεί μεν να εξηγείται 
από την τάση του (εθνικού και) γλωσσικού καθαρισμού. Από την άλλη μεριά, υπάρχει 
μια σαφέστατη ομοιότητα μεταξύ Gökalp και Τριανταφυλλίδη: η αγωνία για το 
γλωσσικό μέλλον και τη γλωσσική καλλιέργεια λαών με αναλφαβητισμό σε ιλιγγιώδη 
ποσοστά. Και αυτή είναι μια αγωνία για τη γλώσσα ως μέσο εκπαίδευσης (πέρα από 
μέσο επιτέλεσης εθνικής ταυτότητας). 
 Μιλώντας για τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους, οι έλληνες και οι Τούρκοι έχασαν 
την ευρύτερη εικόνα και την ευκαιρία να δουν πρακτικότερες όψεις του ζητήματος 
από άλλη σκοπιά (ιδιαίτερα λόγω του κοινού πολιτικοκοινωνικού παρελθόντος). Αυτή 
και μόνο η παρατήρηση αρκεί για να δει κανείς ότι το «γλωσσικό ζήτημα» και εδώ και 
αλλού δεν μπορεί παρά να είναι πολιτικό (βλ. Φεγγάρας 2002 [1907]), και μάλιστα 
«εθνικό», δηλαδή «φαντασιακό», «συμβολικό» και «επιτελεστικό». 
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Ελένη Καραντζόλα & Αναστάσιος Παπαϊωάννου 
Ορθογραφικά ανώνυμων και επώνυμων κειμένων (16ος-17ος αι.) 

Η ανακοίνωση αυτή εξετάζει τις ορθογραφικές συμβάσεις της δημώδους ελληνικής 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας-Βενετοκρατίας, με βάση χειρόγραφα του 16ου-
17ου αι. Με δεδομένη την απουσία «εθνικής» γλώσσας και κανονιστικής ορθογραφίας 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται στην ύπαρξη ή 
όχι κανονικοτήτων ως προς τις ορθογραφήσεις που επιλέγονται: ισχύει η αρχή της 
απόλυτης αυθαιρεσίας ως προς το καθαρά ορθογραφικό σκέλος (από τη στιγμή που 
προτάσσεται το ορθοφωνικό), όπως έχει εισηγηθεί ο Hans Eideneier, ή μπορούν να ε-
ντοπιστούν κοινές ορθογραφικές συμβάσεις και στο στάδιο αυτό εξέλιξης της ιστορί-
ας της ελληνικής;  
 Τα χειρόγραφα που επιλέγονται προς μελέτη ανήκουν στα άκρα ενός συνεχούς: 
αφενός αυτόγραφα χειρόγραφα δημωδών κειμένων συνταγμένων από συγγραφείς 
λόγιους (ή, σε κάθε περίπτωση, με εγκύκλιες σπουδές), οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι 
με την ορθογραφία της αρχαίας ελληνικής, όπως οι Ιωάννης Ναθαναήλ, Ιωάννης Σαν-
κταμαύρας, Μάξιμος Μαργούνιος κ.ά.∙ από την άλλη πλευρά, ανώνυμοι «ολιγογράμ-

 



ματοι» συντάκτες νοταριακών πράξεων, περιηγητικών κειμένων ή απλών σημειωμά-
των.  
 Ειδική θέση καταλαμβάνει στη μελέτη η ανάλυση των ορθογραφικών συμβάσεων 
που προτείνονται από τον Νικόλαο Σοφιανό, στην Γραμματική της κοινής των Ελλή-
νων γλώσσας (μέσα 16ου αι.), την πρώτη συνειδητή απόπειρα τυποποίησης της πρώ-
ιμης νέας ελληνικής. 
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Χρήστος Καρβούνης 
Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: συγκρίσεις, απολογισμός και προοπτικές  
με γνώμονα τη νέα ελληνική 

Μολονότι η συζήτηση για την προέλευση/σύσταση των (δημωδών) γλωσσών ανάγεται 
στην πρώιμη αναγεννησιακή περίοδο, η «γλωσσική ιστοριογραφία» διαμορφώθηκε 
κυρίως από τα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα του 19ου αι. Έτσι οι πρώτες ιστορι-
κές γραμματικές και ιστορίες γλωσσών λειτούργησαν στο εθνικοϊδεολογικό πλαίσιο 
της εποχής, προσπαθώντας να τεκμηριώσουν τη γλωσσική συνέχεια και να ανασύ-
ρουν στην επιφάνεια εκείνο που θεωρούσαν πηγαίο και «εθνικό». Τον 20ό αιώνα, ό-
μως, το κέντρο βάρους άρχισε να μετατοπίζεται από το παρελθόν στο παρόν, μια ε-
ξέλιξη, την οποία πάντως οι ιστορίες της ελληνικής ελάχιστα ακολουθούν. 
 Ενώ, λοιπόν, μια ιστορία λ.χ. της γαλλικής ή αγγλικής αφορμάται από την νεότερη 
γλώσσα αφιερώνοντας στη χρονική περίοδο μετά τον 16ο αι. τις μισές περίπου σελί-
δες του συνολικού έργου, στις ιστορίες της ελληνικής η νεότερη γλωσσική περίοδος 
καταλαμβάνει κατά κανόνα το μικρότερο τμήμα. H θεμελιώδης διαφορά έγκειται στη 
μεθοδολογία ή ακριβέστερα στη θεματική (κάποτε και χρονολογική) προσέγγιση της 
νέας ελληνικής (ΝΕ). Πέραν του ότι υπάρχουν ελάχιστα δείγματα συνθετικών εργα-
σιών για την ιστορία της ΝΕ παρατηρείται μια αμηχανία ή/και αδυναμία ως προς τη 
λεπτομερή παρακολούθηση της εξέλιξης της ΝΕ και κυρίως του νεοελληνικού (= νε.) 
λεξιλογίου (εξαίρεση αποτελεί η μορφολογία). Είναι αξιοσημείωτο ότι η νε. γλωσσική 
περίοδος προσεγγίζεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τη γλώσσα της λογοτεχνίας.  
 Κάποιες από τις βασικές ελλείψεις που απορρέουν από την παραδοσιακή αυτή 
προσέγγιση αφορούν μεταξύ άλλων το εξειδικευμένο λεξιλόγιο (π.χ. νομική, ιατρική, 
θετικές επιστήμες)· τη γλώσσα συγκεκριμένων περιόδων ή/και θεσμών, π.χ. τη γλώσ-
σα του 21, των διδακτοριών του 20ού αι., του ελλ. κοινοβουλίου, του στρατού και της 
εκκλησίας· τον δοκιμιακό λόγο· τη γλώσσα των κομμάτων και των πολιτικών παρα-
τάξεων από τις αρχές του 20ού αι. μέχρι το 1967· το λεξιλόγιο του νεοελλ. Διαφωτι-
σμού· την κωδικοποίηση και την ορθογραφία· στατιστικές· την ιστορία των λέξεων 
από την Αναγέννηση ή τουλάχιστον από την εποχή του νεοελλ. Διαφωτισμού.  
 Μολονότι είναι ευρύτατα διαδεδομένη η αντίληψη ότι η ανάπτυξη/αναβάθμιση των 
δημωδών γλωσσών στηρίζεται ουσιαστικά σε λογοτεχνικά επιτεύγματα, τουλάχιστον 
μετά τον H. Kloss έγινε κατανοητό ότι ο βασικότερος συντελεστής για την επεξεργα-
σία/ καλλιέργεια μιας γλώσσας (elaboration στο μοντέλο της γλωσσικής πολιτικής του 

 



E. Haugen) είναι εν τέλει ένας «εξειδικευμένος» πεζός λόγος: μεταφράσεις, δοκίμια, 
επιστημονικός λόγος κτλ. Η ανάγκη, λοιπόν, να μελετήσουμε την ανάπτυξη και εξέ-
λιξη του νε. πεζού λόγου είναι επιτακτική – ξεκινώντας ίσως από τις επιστολές του 
Καρδινάλιου Βησσαρίωνα στη δημώδη γλώσσα, μέσω του Ν. Σοφιανού, του Ι. Καρτά-
νου, του Μ. Συρίγου, του Φ. Σκούφου, του ιερομόναχου Ευθύμιου, και εστιάζοντας 
στη γλώσσα του νεοελλ. Διαφωτισμού και του 19ου αι. –, αφού οι γνώσεις μας σχετι-
κά με την καλλιέργεια και τον εκσυγχρονισμό του νεοελληνικού λεξιλογίου 
(modernisation στο τρίπτυχο σχήμα του Ferguson περί γλωσσικής ανάπτυξης) είναι 
μάλλον στοιχειώδεις. 
 Χωρίς τη βαθύτερη μελέτη του παλαιότερου πεζού λόγου δεν μπορούμε λ.χ. να 
αποφανθούμε με σιγουριά για ένα από τα πιο καίρια ζητήματα της νε. γλωσσικής ι-
στορίας, σε ποιο δηλ. βαθμό και σε ποια στάδια επηρεάστηκε η δημώδης γλώσσα 
από τη λόγια παράδοση, δεδομένου ότι η γλωσσική αυτή ώσμωση ανάγεται σε πα-
λαιότερες περιόδους. 
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Παναγιώτης Δ. Κατσαρός  
Δάνεια Υποκοριστικά Επιθήματα στην ελληνική από την ιταλική γλώσσα:  
η περίπτωση του -ούτσικος και -uccio (-uzzo) 

Η μελέτη του υποκορισμού αποδεικνύει ένα εξαιρετικά παραγωγικό μηχανισμό τόσο 
για την ελληνική (Μπαμπινιώτης 1969, 1970), όσο και για την ιταλική γλώσσα 
(Dressler & Merlini Barbaresi 1992, 1994), δίχως όμως να έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
σε περιπτώσεις δανεισμού ανάμεσα στα δύο γλωσσικά συστήματα. 
 Στην ανακοίνωση εξετάζεται το δάνειο παραγωγικό επίθημα του υποκορισμού 
-ούτσικος από το αντίστοιχο της ιταλικής -uccio (-uzzo) και επιχειρείται η ερμηνεία 
των κοινών μορφολογικών και σημασιολογικών χαρακτηριστικών τους. 
 Στόχος της μελέτης είναι προσέγγιση με εφαρμογή κανόνων για την ανάλυση της 
δομής των υποκοριστικών λέξεων σε συγχρονικό, αλλά και σε διαχρονικό επίπεδο μέ-
σα από την διατύπωση της θεωρίας της γραμματικοποίησης, όπως παρουσιάζεται 
από τον Hopper (1987, 1991, 1998) με την «αναδυόμενη γραμματική» (emergent 
grammar) και το «συνεχές» (continuum) της Bybee (1985).  

Δημήτρης Κουτσογιάννης  
Προς μια γραμματική του παιδαγωγικού λόγου 

Στις μακροχρόνιες προσπάθειες ανάγνωσης του παιδαγωγικού λόγου και του εκπαι-
δευτικού πεδίου, συνολικότερα, μπορεί να διακρίνει κανείς δύο σημαντικές παραδό-
σεις: την κοινωνιογλωσσολογική (κυρίως) παράδοση, η οποία επιδιώκει την κατα-
γραφή και κωδικοποίηση των λεκτικών αλληλεπιδράσεων στην τάξη (Cazden 2001), 

 



και τη συστημική λειτουργική παράδοση (Halliday 2007), ένα μέρος της οποίας έδω-
σε μεγάλη βαρύτητα στην καταγραφή και κωδικοποίηση του μαθησιακού υλικού με 
άξονα τα κειμενικά είδη (Christie & Martin 1997). Παρά τη σημαντική πρόοδο, ω-
στόσο, δεν προκύπτει ένα συνολικό θεωρητικό σχήμα που θα διαβάζει τις ιδιαιτερό-
τητες του εκπαιδευτικού λόγου, χωρίς να αγνοεί σημαντικές διαστάσεις του, όπως 
π.χ. την ιστορικότητά του, την υποκειμενικότητα και το ρόλο των κοινωνικών πρωτα-
γωνιστών.  
 Η έλλειψη ενός τέτοιου συνολικού θεωρητικού σχήματος οδηγεί σε αποσπασματι-
κή προσέγγιση τόσο την έρευνα που επιχειρείται, όσο και τις τυχόν προτάσεις για 
αλλαγές. Κυρίως όμως δημιουργεί λανθασμένη αντίληψη ως προς το τι πράγματι συ-
νιστά γλωσσική εκπαίδευση και επηρεάζει, επομένως, τον όλο προσανατολισμό της 
εκπαιδευτικής γλωσσολογίας.  
 Στην παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι μια θεωρία συνολικής ανάγνωσης 
του εκπαιδευτικού λόγου δεν μπορεί παρά να στηρίζεται πρωτίστως σε θεωρίες που 
έχουν ως αφετηρία τους τη γλώσσα και την επικοινωνία, με δεδομένο το γεγονός ότι 
η διδακτική διαδικασία πραγματοποιείται πρωτίστως μέσω της γλώσσας. Καταβάλ-
λεται μια πρώτη προσπάθεια να διατυπωθούν οι κυριότεροι άξονες για την ανάγνωση 
του εκπαιδευτικού λόγου, αξιοποιώντας διαφορετικές παραδόσεις, όπως την εθνο-
γραφία του γραμματισμού, την Κριτική Ανάλυση Λόγου και την ύστερη προσπάθεια 
του Bernstein (1996) προς την κατεύθυνση της δημιουργία ενός θεωρητικού σχήματος 
ανάγνωσης του ‘εκπαιδευτικού μηχανισμού’ (pedagogic device).  
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Δ. Κ. Κυριαζής 
Τουρκικά λεξιλογικά δάνεια στην κοινή νεοελληνική και την κοινή αλβανική. 
Μια συγκριτική προσέγγιση 

Παρότι η έως τώρα έρευνα έχει φωτίσει ορισμένες πτυχές της τουρκικής επίδρασης 
στις βαλκανικές γλώσσες, το πεδίο αυτό προσφέρεται για περαιτέρω διαχρονι-
κές/συγχρονικές προσεγγίσεις του συνόλου ή των επιμέρους γλωσσών της Βαλκανι-
κής (Hazai 1983, Tzitzilis 1997). 
 Ξεκινώντας με την προϋπόθεση ότι η ΚΝΕ και η ΚΑ κατά τη διαδικασία διαμόρ-
φωσής τους ενσωμάτωσαν με επιλεκτικό τρόπο λεξιλογικά στοιχεία της τουρκικής, 
προερχόμενα από την ίδια λίγο πολύ δεξαμενή, διαπιστώνουμε ότι σε πολλές περι-
πτώσεις οι επιλογές των δυο γλωσσών υπήρξαν διαφορετικές. Έτσι τουρκικά δάνεια 
της ΚΝΕ (καβγάς, φιρίκι) δεν τα βρίσκουμε στην ΚΑ ή τα εντοπίζουμε μόνο σε διαλέ-
κτους της αλβανικής (kavgá, ferike), όπως επίσης τουρκικά δάνεια της ΚΑ (hiç ‘καθό-
λου’, takat ‘δύναμη, δυνατότητα’) απουσιάζουν από την ΚΝΕ ή επιχωριάζουν σε νεο-
ελληνικά ιδιώματα (ίτσου, τακάτι Ήπ.). Διαφορετικά από την ΚΝΕ η ΚΑ έχει ενσω-
ματώσει μια σειρά από γραμματικές λέξεις (bilé ‘μάλιστα’, gjéne ‘ξανά’, gjoja ‘δήθεν’, 
halá ‘άκόμα’, madjé ‘μάλιστα’, néjse ‘έστω, εν πάση περιπτώσει’, paçká ‘αν και, παρό-
τι’ κ.ά.) καθώς και την κατάληξη -llar για το σχηματισμό του πληθυντικού αρσενικών 
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ουσιαστικών. Όσον αφορά τα δάνεια παραγωγικά επιθήματα, εκτός από τα κοινά 
στις δυο γλώσσες -τζής / -xhi, -λίκι / -llëk, -λής / -lli, παρατηρούμε ότι η ΚΑ διαθέτει 
επιπλέον και το -çe (π.χ. grekçe ‘ελληνιστί’), ενώ το -lli παραμένει ενεργό (π.χ. medialli 
‘διαπλεκόμενος παράγοντας των μίντια’). Επίσης, η -llëk, όπως και η ελληνική -λίκι, 
σχηματίζει σε περιορισμένο βαθμό αφηρημένα ουσιαστικά με αρνητική φόρτιση 
(deputetllëk ‘βουλευτιλίκι’, drejtorllëk ‘διευθυντιλίκι’ κ.ά.)· το ίδιο συμβαίνει και με τη 
-xhi (πβ. taksixhi ‘ταξιτζής’, αλλά tenderxhi ‘«τρωκτικό» δημόσιων διαγωνισμών’, 
qeverixhi ‘κυβερν(αρπαχτ)ικός αξιωματούχος’). 
 Ύστερα από μια, εκ των πραγμάτων, ενδεικτική αποτίμηση των δεδομένων που 
μας παρέχουν το λεξικό της ΚΝΕ του ΙΝΣ (1998) και το λεξικό της ΚΑ της Αλβανικής 
Ακαδημίας (2006), καθώς και στοιχείων από έργα με συχνή παρουσία τουρκικών λε-
ξιλογικών δανείων, όπως η Αληπασιάς του Χατζή Σεχρέτη, ερευνούμε τα αίτια που 
οδήγησαν στις αποκλίσεις αυτές.  
 Από τους εξωγλωσσικούς παράγοντες βαρύνουσας σημασίας είναι οι διαφορές των 
δυο λαών σε ό,τι αφορά τη διαχρονική τους σχέση με το ισλάμ, την Οθωμανική αυτο-
κρατορία και το τουρκικό κράτος. 
 Σε γλωσσικό επίπεδο, η διαμόρφωση της ΚΝΕ και της ΚΑ έγινε κάτω από διαφο-
ρετικές προϋποθέσεις και με διαφορά χρόνου. Οι ζυμώσεις για τη διαμόρφωση της 
ΚΝΕ άρχισαν με τον 19ο αιώνα και βασίστηκαν σε μια πλούσια γραπτή και προφορι-
κή παράδοση. Οι προσπάθειες δημιουργίας της ΚΑ ξεκίνησαν με καθυστέρηση ενός 
περίπου αιώνα και οι πρωτεργάτες της χρειάστηκε να ανακαλύψουν την παράδοση 
της γλώσσας τους. 
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Νίκος Λιόσης 
Η γραμματικοποίηση στις περιφραστικές δομές μέλλοντα στα τσακώνικα: 
ιστορικές και κοινωνιογλωσσικές παρατηρήσεις 

Αντικείμενο της ανακοίνωσης είναι οι μορφοσυντακτικές και σημασιολογικές ιδι-
αιτερότητες των μελλοντικών περιφράσεων στα τσακώνικα ιδιώματα της Πε-
λοποννήσου και της Προποντίδας. Στα πρώτα, η χρήση τριών διαφορετικών τύπων 
μέλλοντα (Τζιτζιλής, υπό έκδοση) που φαίνεται να προέρχονται από μεταφραστικό / 
τυπολογικό δανεισμό (ή, λιγότερο πιθανό, από παράλληλες εξελίξεις στη διάλεκτο), 
θέτει το πρόβλημα της παρακολούθησης των σταδίων γραμματικοποίησης που έχουν 
υποστεί και της ιστορικής και κοινωνιογλωσσικής ερμηνείας της συνύπαρξής τους· 
συγκεκριμένα, ο πρώτος τύπος ταυτίζεται με τον κανονικό βαλκανικό μέλλοντα με 
τριτοπρόσωπο το α΄ συστατικό και κλινόμενο το β΄, π.χ. ενιθα γράψου (≈ *είναι θέλων 
να γράψω), ο δεύτερος προέρχεται από τη μεσαιωνική δομή με κλινόμενα και τα δύο 
συστατικά, π.χ. εμιθα γράψου (≈ *είμαι θέλων να γράψω) και ο τρίτος από την κοινή 
νεοελληνική, π.χ. εθα / θα γράψου.  
 Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το υβριδικό παράδειγμα του μέλλοντα στο ιδίωμα 
της Προποντίδας (Λιόσης, 2007), που σχηματίζεται με τη συμμετοχή δύο διαφορετι-
κών μορίων (του μα στο α΄ εν. και πληθ. και του θα στα υπόλοιπα πρόσωπα). Όσον 
αφορά το μα εξετάζονται τρεις διαφορετικές ερμηνείες (με πιθανότερη την τρίτη)· το 
μόριο αποτελεί το τελικό προϊόν της γραμματικοποίησης: 
 α) του μεσαιωνικού βοηθητικού μέλλω (πρβ. κυπρ. μελα· Aerts 1983), 
 β) του περιφραστικού βοηθητικού θέλω (*ειμα θέλων να > *μα θε να > *μα θα),  
 γ) του συνδετικού βοηθητικού είμα (Τζιτζιλής, υπό έκδοση· είμα να > μα να· ε-
ναλλακτικά: είμα / είμαϊ > μα / μαϊ > μα και “γυμνή” υποτακτική). Η φωνολογική 
φθορά του συνδετικού και η χρήση του ως καθαρά μελλοντικού μορίου είναι μοναδική 
για την ελληνική και τις διαλέκτους της. Η τρίτη ερμηνεία στηρίζεται εξάλλου από 
την αντίστοιχη χρήση και στα τρία ιδιώματα του τροπικού παρατατικού του συνδετι-
κού (ήτο να > έκι / (έ)τι να) για τον σχηματισμό αντιγεγονοτικών περιφράσεων.  
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A. Malikouti-Drachman & G. Drachman  
Μetathesis or Epenthesis in Samothraki Greek? 

Whereas in linear as well as non-linear Phonology Epenthesis is rather easily accounted 
for in contrast to Μetathesis, in Optimality theory their relation seems to be reversed. 
Evaluation through ranking of constraints can easily account for Metathesis. On the other 
hand Epenthesis – as lacking an input correspondent – is problematic for the theory itself. 
A recent proposal by van Oostendorp & Revithiadou (2005) for a STRONG CON-
TAINMENT constraint seems to avoid the problem by allowing an epenthetic segment to 
be present or absent according to phonological requirements. 
 An example illustrating the statement above is a sequence like C+r+i/e+V, which is 
found in almost all Greek dialects. Confining ourselves to Cypriot, it seems that in this 
dialect both metathesis and epenthesis are required, depending on the type of C preceed-
ing r. In the case of a labial, metathesis applies. Thus corresponding to SMG alévri: alévrja 
the Cypriot outputs are a) aléfka or b) alérka with the well-known semivocalisation and 
metathesis, depending on the ranking of two constraints – LINEARITY dominating SO-
NORITY for form a) vs. SONORITY dominating LINEARITY for form b) (Malikouti-
Drachman 2001). However if a dental or velar stop preceedes, instead of metathesis (such 
consonants are not permited as a coda), either this consonant is lost or the cluster is re-
solved by epenthesis. Thus, cf. for SMG δákria: δárka with velar loss, or δákrika with 
epenthesis. This variation of presence vs. absence of the epenthetic vowel can be ac-
counted for by the ranking of the STRONG CONTAINMENT constraint (Malikouti-
Drachman 2008, Drachman & Malikouti-Drachman 2008). 
 In a very interesting analysis of Samothraki r-loss phenomena (Topintzi 2006, 2007, as 
well as Topintzi & Oostendorp 2008) cast in the framework of Optimality Theory, a se-
quence Cri/eV parallel to the one discussed above is resolved by onset-spreading glide 
formation and metathesis of the -ri- sequence to an -ir- one. This ensures that “the loss of 
r in an Onset” is no longer operative. Thus, corresponding to the above forms: SMG 
alévrja and Cypriot a) aléfka or b) alérka, the Samothracian form is alevirja with onset-
spreading and ri metathesis; while to SMG δákria, Cypriot δárka or δákrika, the corre-
sponding Samothracian form is δák΄rja, again with, onset-spreading, glide and ri metathe-
sis, but now with a centralized vowel. 
 In the present paper we propose to show that the Samothraki data can be handled 
equally well with semivocalisation and vowel epenthesis (as in the Cypriot case above), 
which – in contrast to metathesis – are in fact shared with other Greek dialects. Our pro-
posal has two further aims: firstly to support the view that earlier sub-dialect data re-
ported – as well as accounted for – in Heisenberger (1921), Andriotis (1930, 1939) and 
Newton (1972) are genuine (see also Katsanis 1996: 49), even though no longer in use by 
present-day speakers of the dialect. Secondly, we aim to show that our solution can ac-
commodate these additional data too, thus lending a desirable unification to the analysis. 

 



Dimitra Melissaropoulou & Simeon Tsolakidis 
On the diachrony of the privative -t(os) deverbal formations  
in Medieval and Modern Greek 

The morpho-semantic properties of -t(os) deverbal adjectives as well as their semantically 
contrastive relation with -men(os) participles is not a newborn topic in linguistic research 
(among others Foris 1971, Markadonatou et al. 1997, Anastasiadi-Symeonidi 1995, Seta-
tos 1985, Kakouriotis 1993). The aim of this paper is to investigate the use of the priva-
tive deverbal adjectives in -t(os) both on a diachronic and on a synchronic level – with 
particular emphasis on Medieval Greek, M(odern) G(reek) and its dialectal variation (Na-
kas 1991, Setatos 1985, Papanastasiou 2008) – focusing a) on their form, i.e. compare 
and investigate the alternative use of a- and kse- prefixes to express privative meaning, 
e.g. ksekliδot(os) ‘locked’ / akliδot(os) ‘unlocked’ b) on their relation with their semantic 
counterpart, i.e. -men(os) participles, which can be attested throughout the history of 
Greek language. E.g. ΑG (Myc.) ararmotmen(os) {ἀραρμοτμένος} ‘adjusted’ / anarmo-
st(os) {ἀνάρμοστος} ‘unadjusted’ (Att.) cecinimen(os) {κεκινημένος} ‘moved, shifted’ / 
acinit(os) {ἀκίνητος} ‘unmoved, fixed’ ΜG kamomen(os) ‘done’ / akamot(os) undone’, 
MG tipomenos ‘printed’ / atipotos ‘unprinted’, (Lesv.) sirupja'zmenus ‘treacly’ / asi'rupja-
stus ‘non treacly’. Our data show that the occurrence of parallel privative deverbal adjec-
tives in -t(os) prefixed both with kse- and a- can be accounted on the basis that, on the 
one hand, Greek language maintained an archaic structural schema (with the prefixation 
of a-) but on the other hand, in medieval times, it started to generalize the use of kse- 
(Mendes-Dosuna 1997) for the formation of adjectival forms both in -t(os) and -men(os) 
(e.g ksestrot(os) ‘~clear’ ksescepasmen(os) ‘uncovered, bare’). It’s noticeable that -men(os) 
cannot combine with a- prefix (kliδono ‘to lock’ > kliδomen(os) ‘locked’ > *akliδome-
n(os) but akliδot(os) ‘unlocked’). Lastly, the productive combination of kse- with verbal 
bases for the realization of the reverse meaning along with the adjectival status of the par-
ticiple in the medieval times (Moser 1988, Tzartzanos 1989, Manolessou 2005), seemed 
to offer further support to the preservation of both a- and kse- prefixed formations. 
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Σπύρος Α. Μοσχονάς 
Αφηγηματικά σχήματα στο έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

Στο σύνολό της σχεδόν, η νεότερη ιστοριογραφία του γλωσσικού ζητήματος αντιμε-
τωπίζει ως «ιστορικό παράδοξο» τις συνεχείς αναβολές στην αναγνώριση της δημοτι-
κής γλώσσας (βλ. κυρίως το έργο του Α. Δημαρά). Οι αναβολές αυτές – «η μεταρρύθ-
μιση που δεν έγινε» – ερμηνεύονται συνήθως μέσω της λεγόμενης «διπλής ταύτισης» 

 



(δημοτική = πρόοδος - καθαρεύουσα = αντίδραση· βλ. κυρίως το έργο της Ρ. Σταυρί-
δη-Πατρικίου).  
 Η στάση αυτή της νεότερης ιστοριογραφίας ανιχνεύεται στο γλωσσο-εκπαιδευτικό 
έργο του ίδιου του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, στο οποίο συνδυάζονται τρία μείζονα 
αφηγηματικά σχήματα. Αυτά είναι: 
 Α. η γλωσσική πολιτική του δημοτικισμού· 
 Β. η εξιστόρηση της νεοελληνικής «κοινής»· 
 Γ. η εξιστόρηση του ίδιου του δημοτικισμού και της «γλωσσικής αντίδρασης». 
 Το πρώτο σχήμα αφηγείται το μέλλον της «κοινής γλώσσας» και σημερινό μας πα-
ρόν (το αφετηριακό σημείο της νεότερης ιστοριογραφίας)· το δεύτερο καταπιάνεται 
με το παρελθόν αυτού του μέλλοντος (τη διαμόρφωση μίας «τρίτης κοινής», μετά την 
ελληνιστική και τη μεσαιωνική: της νεοελληνικής κοινής) και το τρίτο αφηγείται την 
πορεία από το υποτιθέμενο παρελθόν στο υποτιθέμενο μέλλον.  
 Θα σταθούμε ειδικότερα στο πρώτο αφηγηματικό σχήμα, το οποίο υπηρετούν τα 
άλλα δύο. Θα δείξουμε ότι η γλωσσική πολιτική του δημοτικισμού, κατά τον Τρια-
νταφυλλίδη, περιλαμβάνει: 
 την τυποποίηση γλώσσας κοινής στο πρότυπο της δημοτικής, αλλά με στοιχεία 
της καθαρεύουσας· 
 την απο-ιδεολογικοποίηση του γλωσσικού αυτού προτύπου, ώστε χωρίς τριβές να 
επιταχύνεται η διάδοσή του· 
 τη διάδοση της κοινής γλώσσας στους κρατικούς θεσμούς και μέσω των κρατικών 
θεσμών, κυρίως της εκπαίδευσης· 
 τη διαρκή παρέμβαση των θεσμών βάσει τακτικού και μακροχρόνιου σχεδιασμού, 
που να επιτρέπει την κατά στάδια υλοποίηση της γλωσσικής πολιτικής, αλλά και τη 
μονιμοποίηση των αποτελεσμάτων της. 
 Επακόλουθο μιας τέτοιας γλωσσικής πολιτικής θα είναι – είναι σήμερα – η καθιέ-
ρωση γλώσσας «αυτόνομης» που να μπορεί να αναμετρηθεί με τα ιδιώματα και τις 
μειονοτικές γλώσσες στο «εσωτερικό» της και με τις ξένες γλώσσες στο «εξωτερικό». 
 Τέλος, θα επιστρέψουμε στη νεότερη βιβλιογραφία για τον Τριανταφυλλίδη και το 
γλωσσικό ζήτημα για να δείξουμε μέσω ποίων προϋποθέσεων τα αφηγηματικά του 
σχήματα υιοθετούνται σήμερα από τη νεότερη ιστοριογραφία. H σημαντικότερη 
προϋπόθεση είναι η διατήρηση μίας αρχικής αμφισημίας στον όρο «κοινή γλώσσα» 
που της επιτρέπει να παρουσιάζεται ταυτοχρόνως ως γλώσσα διαμορφωμένη πριν 
από την επίσημη καθιέρωσή της (Σχήμα Β), αλλά και ως γλώσσα που διαμορφώνεται 
ταυτόχρονα με ή και μετά την αναγνώρισή της (Σχήμα Α).  

Ελένη Μπουτουλούση 
Πολυτροπικότητα και πολυγραμματισμοί στο μάθημα γλώσσας/γλωσσολογίας 
της δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Σε προηγούμενο άρθρο μου (βλ. Μπουτουλούση 2006) υποστηρίζω ότι τα μαθήματα 
γλώσσας/γλωσσολογίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αρκεί 
να ασχολούνται με επιμέρους γλωσσικά φαινόμενα, αλλά είναι απαραίτητο να προ-
σφέρουν σε μαθητές/ήτριες και φοιτητές/ήτριες τις ικανότητες εκείνες που θα τους/τις 
βοηθήσουν να κατανοούν/παράγουν λόγο μέσα στις σημερινές πολύπλοκες κοινωνικές 
συνθήκες και να συμμετέχουν ενεργά στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δρώμενα. Οι 
προτάσεις που διατυπώνονται εκεί αφορούν κυρίως το περιεχόμενο των μαθημάτων 
αυτών: Στο πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης 
προτείνεται η ανάλυση λόγων (απομαγνητοφωνήσεις συζητήσεων φοιτητών/τριών, 

 



τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες, άρθρα εφημερίδων, επιστημονικά 
κείμενα) που ασχολούνται με θέματα πολυπολιτισμικότητας (βλ. π.χ. μετανάστευση, 
στερεότυπα, ρατσισμός, εθνικισμός).  
 Στο παρόν άρθρο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση της πολυτροπικό-
τητας της επικοινωνίας μέσα σε πρακτικές πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα: 
Αναλύονται κινηματογραφικές ταινίες που εστιάζουν σε θέματα πολυπολιτισμικότη-
τας και αποκλεισμού (π.χ. Ο δρόμος προς τη Δύση, Έντουαρντ, Ένα τρυφερό φιλί, Το 
κύμα) ως προς τα επιχειρηματολογικά σχήματα που αναπτύσσονται είτε στο μικρο-
πλαίσιο μιας σκηνής είτε στο μακροπλαίσιο ολόκληρης της ταινίας. Στόχος είναι η 
κατανόηση και παραγωγή σύνθετων επιχειρηματολογικών λόγων στους οποίους γίνε-
ται χρήση διαφόρων (μη) γλωσσικών σημείων και κωδίκων (βλ. π.χ. επιχειρήματα και 
μεταφορές, όπως αυτά εμφανίζονται μέσα από τη γλώσσα ή το μοντάζ των εικόνων). 

Βιβλιογραφία 
Joost, Gesche 2008. Bild-Sprache: die audio-visuelle Rhetorik des Films. Bielefeld: Transkript. 
Κουτσογιάννης, Δημήτρης 2006. «Διδασκαλία της ελληνικής σήμερα: Δεδομένα και ζητούμενα» Μελέτες 

για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 26 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 14-15 Μαΐου 2005, Θεσσαλονίκη 2006: 233-251. 

Kress, Gunther 2003. Literacy in the New Media Age. New York: Routledge.  
Kuchenbuch, Thomas 2005. Filmanalyse: Theorien, Methoden, Kritik. Wien: Böhlau. 
Μπουτουλούση, Ελένη 2006. «Ο εθνικός εαυτός και ο ‘άλλος’ σε μαθήματα κριτικής γλωσσικής επίγνω-

σης» Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 26 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσ-
σολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 14-15 Μαΐου 2005, Θεσσαλονίκη 2006: 329-346. 

Θεόδωρος Μωυσιάδης & Γεωργία Κατσούδα 
Όψεις τού μεσοπαθητικού παρατατικού 

Ο σχηματισμός τού μεσοπαθητικού παρατατικού των πρώην συνηρημένων ρημάτων 
ήταν ένας από τους τομείς που ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης θεωρούσε ρευστούς και 
υπό διαμόρφωση. Ο δισταγμός του είναι εμφανής στη Νεοελληνική Γραμματική, όπου 
τα ρήματα αυτά υποβαθμίζονται ή παραβλέπονται, καθώς δεν παρουσιάζονται όλες 
οι κατηγορίες τους ούτε δίνονται παραδείγματα που να αντιπροσωπεύουν την πραγ-
ματική χρήση. Τόσο στη Νεοελληνική Γραμματική όσο και στις σχολικές γραμματικές 
που βασίστηκαν σε αυτήν απουσιάζουν συγκεκριμένες κατηγορίες πρώην συνηρημέ-
νων (π.χ. σε -όω, πβ. αξιώ, ισούται, δικαιούμαι), δίνονται ελάχιστα παραδείγματα 
σχηματισμού του παρατατικού (κυρίως του στερούμαι), ενώ δεν παρέχονται συμφρα-
στικές χρήσεις από πραγματικό κειμενικό λόγο. 
 Σε αυτή την εργασία ανασκοπούμε εν συντομία τον τρόπο χειρισμού του μεσοπα-
θητικού παρατατικού από τις υφιστάμενες γραμματικές (Τριανταφυλλίδη 1941, 
Τσοπανάκη 1994, Holton-Mackridge-Warburton 1999, Κλαίρη-Μπαμπινιώτη 2005 
κ.ά.) και κατόπιν παρουσιάζουμε τις διαπιστώσεις μας στους ακόλουθους τομείς: 
 Πού έγκειται η μορφολογική δυσκολία στον σχηματισμό τού παρατατικού (σε 
ποιες κατηγορίες ρημάτων και σε ποια πρόσωπα); Γιατί δεν έχουν επικρατήσει οι τύ-
ποι που συνέστηνε η Νεοελληνική Γραμματική; 
 Τι μαρτυρούν τα σώματα κειμένων και ο σύγχρονος λόγος για τις επιλογές των 
ομιλητών και ποια τάση φαίνεται να ευνοείται; 
 Πώς μπορεί η σύγχρονη νεοελληνική γραμματική να καλύψει επιτυχώς το κενό και 
να περιγράψει επαρκώς τη γλωσσική χρήση; 

 



 Η χρονική απόσταση από τη Νεοελληνική Γραμματική, η διαμόρφωση της Νέας 
Ελληνικής, καθώς και τα εργαλεία της σύγχρονης μορφολογίας προσφέρουν σε αυτόν 
και σε άλλους τομείς πλεονεκτικότερη και διαυγέστερη οπτική γωνία. 

Θανάσης Νάκας, Ευγενία Μαγουλά & Αφροδίτη Καποθανάση 
Η Ομοηχία στη Νέα Ελληνική: ορολογία και τυπολογία  
(με αφετηρία τις απόψεις του Μ. Τριανταφυλλίδη)  

Διερευνώντας τη σχετική με το φαινόμενο της ομοηχίας ελληνική και ξένη βιβλιογρα-
φία, διαπιστώνει κανείς τη σύγχυση που υπάρχει σχετικά με τον ορισμό του φαινομέ-
νου και τη συνδεόμενη με αυτό ορολογία. Στην ελληνική βιβλιογραφία, για παράδειγ-
μα, οι όροι ‘ομωνυμία’ και ‘ομοηχία’ έχουν χρησιμοποιηθεί είτε ως ταυτόσημοι (Τρια-
νταφυλλίδης κ.ά. 1941/1965 [Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)], Πετρούνιας 
1984) είτε εντελώς διαφοροποιημένοι (Μπαμπινιώτης 1998). Στην ξένη βιβλιογραφία, 
χρησιμοποιούνται συνήθως οι όροι ‘homonyms’, ‘homophones’ και ‘homographs’ για 
διαφορετικές υποπεριπτώσεις του φαινομένου. 
 Η ομοηχία, δηλαδή η φωνητική σύμπτωση λεξικών μονάδων οι οποίες διαφέρουν 
ως προς τη σημασία (π.χ. λίπη / λύπη), είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των φυσικών 
γλωσσών. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ιστορία της γραφής, είναι πιθανό η ύ-
παρξη ομόηχων λέξεων στον προφορικό λόγο να έχει συμβάλει στην εξέλιξη της γρα-
φής από τα σημασιογραφικά στα φωνογραφικά συστήματα (Χριστίδης 2005, Παπα-
ναστασίου 2008). Συγχρονικά, το φαινόμενο της ομοηχίας απασχολεί τους γλωσσο-
λόγους στο επίπεδο της σημασιολογίας (λόγω των σχέσεων ομοηχίας και πολυσημί-
ας), στη διδακτική των γλωσσών (λόγω της σύγχυσης που προκαλείται στην ορθο-
γραφία – Παπαναστασίου 2008, Μαγουλά & Φουφουδάκη υπό έκδοση) καθώς, επί-
σης, και σε ζητήματα ρητορικής και ύφους (εξαιτίας της ύπαρξης πολλών σχετικών 
σχημάτων λόγου – Νάκας 2005, Νάκας & Καποθανάση 2008).  
 Δεδομένου ότι η ομοηχία εξετάζεται συνήθως σε επίπεδο λέξης ή μονάδων μικρό-
τερων από τη λέξη (για παράδειγμα, μεταξύ κλιτικών ή παραγωγικών μορφημάτων – 
Τριανταφυλλίδης 1963, Ράλλη 2005), στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την ο-
μοηχία τόσο σε επίπεδο λέξης όσο και σε επίπεδο μονάδων μεγαλύτερων από τη λέξη 
(για παράδειγμα, μεγάλα / με γάλα – στο φύλλο / σ’ τ’ οφείλω).  
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Καλομοίρα Νικολού 
Προσωδιακή οργάνωση των αρκτικόλεξων της Ελληνικής  

Η αυξημένη χρήση των αρκτικόλεξων στον προφορικό λόγο που παρατηρείται τα τε-
λευταία χρόνια δείχνει ότι οι τύποι αυτοί ανήκουν στο παραγωγικό κομμάτι της 
γλώσσας. Η μελέτη της φωνολογικής τους δομής ωστόσο είναι πολύ περιορισμένη 
τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας ανακοί-
νωσης είναι να εξετάσει το προσωδιακό περίβλημα των αρκτικόλεξων της Ελληνικής 
και να εξηγήσει τις διαφορετικές προσωδιακές δομές που παρουσιάζουν οι συντομευ-
μένοι λεξικοί τύποι. 
 Η ύπαρξη ενός κύριου τόνου σε έναν σχηματισμό (1α) αποτελεί ισχυρή φωνολογι-
κή ένδειξη ότι τα μορφολογικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται οργανώνονται 
προσωδιακά σε μία φωνολογική λέξη (phonological word (PW), Nespor & Vogel 1986). 
Ωστόσο, η ύπαρξη περισσότερων του ενός τόνων (2α-β) σηματοδοτεί την παρουσία 
διαφορετικών προσωδιακών σχημάτων μεταξύ των αρκτικόλεξων.  
 
(1) α /Ο.Τ.Ε./ [oté]PW 

(2) α /Κ.Κ.Ε./ [kápa]PW [kápa]PW [épsilon]PW

 β /Δ.Σ./  [δú]PW [sú]PW

 
 Με βάση τον τονισμό, προτείνουμε ότι τα αρκτικόλεξα παρουσιάζουν δύο διαφο-
ρετικά προσωδιακά σχήματα: α) όσα φέρουν έναν κύριο τόνο οργανώνονται στο συ-
στατικό της φωνολογικής λέξης, β) όσα φέρουν περισσότερους του ενός τόνους οργα-
νώνονται σε φωνολογικές λέξεις, οι οποίες σχηματίζουν μία επαναδρομική φωνολογι-
κή λέξη (recursive phonological word, Kabak & Revithiadou, υπό δημ.). Το βασικότερο 
κριτήριο για την παραπάνω προσωδιακή δομή είναι το γεγονός ότι τα δεδομένα στο 
(2) φέρουν έναν κύριο τόνο και οι υπόλοιποι τόνοι είναι δευτερεύοντες. Υιοθετώντας 
τη χαλαρή εκδοχή της προσωδιακής διαστρωμάτωσης (Weak Layering, Itô & Mester 
1992) υποστηρίζουμε ότι η διευρυμένη μορφή της φωνολογικής λέξης είναι απαραί-
τητο θεωρητικό εργαλείο για την ενιαία ανάλυση της φωνολογικής συμπεριφοράς των 
αρκτικόλεξων. 
 Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως στις φωνολογικές συνθήκες που 
καθορίζουν τους λεξικούς τύπους που προκύπτουν από τις συντομεύσεις, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη συλλαβική τους δομή. Για το λόγο αυτό, θα εστιάσουμε στη φωνητική 
πραγμάτωση των αρκτικόλεξων εξετάζοντας ένα μεγάλο σώμα δεδομένων.  
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Νίκος Παντελίδης 
Μαρτυρίες για τη διαχρονία των νεοελληνικών διαλέκτων:  
η περίπτωση της Πελοποννήσου 

Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται λογοτεχνικά κείμενα καθώς και δικαιοπρα-
κτικά έγγραφα, γραμματικές, και άλλες μαρτυρίες της περιόδου από το 14ο μέχρι 
και το 19ο αι. ως πηγές για τη μορφή και την εξέλιξη της ποικιλίας της Νέας Ελληνι-
κής που ήταν εν χρήσει στην Πελοπόννησο. Ως ορόσημα για την παρούσα έρευνα τί-
θενται (α) το παλαιότερο γνωστό κείμενο που συνδέεται ως δημιούργημα με την Πε-
λοπόννησο, δηλ. το «Χρονικόν του Μορέως», και (β) τα τέλη του 19ου-αρχές 20ού αι., 
εποχή κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτες γλωσσικές συλλογές (π.χ. του Ιστορι-
κού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών) καθώς και οι πρώτες εκτενείς δημοσιεύσεις για 
ποικιλίες της χερσονήσου (π.χ. στα «Οινουντιακά» του Φ. Κουκουλέ, 1908), οι πρώτες 
έστω και σύντομες μεμονωμένες αναφορές από ειδικούς (π.χ. από τον Γ. Χατζιδάκι ή 
τον A. Thumb) σε στοιχεία των τοπικών ποικιλιών και εκτενέστερα κείμενα σε ιδιω-
ματικό λόγο (π.χ. στο «Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού» 
του Ν. Πολίτη, 1904). 
 Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα των κειμένων της όψιμης βυζαντι-
νής περιόδου και της περιόδου της Τουρκοκρατίας να αποτελέσουν (αξιόπιστες) πη-
γές για τη διαλεκτική ποικιλία της Ελληνικής, τη μορφή των νεοελληνικών διαλέκτων 
σε προηγούμενους αιώνες και τη διαχρονική τους πορεία έχουν επισημανθεί αρκετές 
φορές. Τα ζητήματα αυτά σε συνδυασμό με παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με το 
ρόλο της Πελοποννησιακής στην ιστορία της (Νέας) Ελληνικής δυσχεραίνουν την α-
ποτίμηση της σημασίας των παλαιότερων γραπτών πηγών για την ιστορία αυτής της 
γλωσσικής ποικιλίας. Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται ενδεικτικά – λαμβανο-
μένων υπόψη των ζητημάτων που θέτει η περίπτωση της Ελληνικής – η διερεύνηση 
της σχέσης της καταγεγραμμένης κατά τον 20ό αι. Πελοποννησιακής με τη γλώσσα 
των πελοποννησιακών πηγών της περιόδου από τον 14ο μέχρι τον 19ο αι.  
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Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ksenija Zmijanjac & Ελένη Aγαθοπούλου 
Η απόκτηση της συμφωνίας του γένους στην ελληνική ως Γ2:  
Συγκριτική μελέτη δύο διδακτικών παρεμβάσεων 

Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε τα είδη των «γλωσσικών εισερχομένων» (input) που είναι 
βοηθητικά για την απόκτηση γλωσσικών τύπων με χαμηλή επικοινωνιακή αξία. Συ-
γκεκριμένα, διερευνούμε την αποτελεσματικότητα δύο διδακτικών παρεμβάσεων, 
«Διδασκαλία βάσει της Γλωσσικής Επεξεργασίας» (Processing Instruction, VanPatten 

 



1996, 2004) και «Εστίαση στον Τύπο» (Focus on Form, πρβλ. Doughty & Williams 
1998), κατά την απόκτηση της συμφωνίας του γένους στην ελληνική ως δεύτερη 
γλώσσα. 
 Στην έρευνα συμμετείχαν σαράντα ενήλικες ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας με επίπεδο ελληνομάθειας Α2, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στη μία 
ομάδα η διδακτική παρέμβαση έγινε μέσω της «Διδασκαλίας βάσει της Γλωσσικής 
Επεξεργασίας» και στην άλλη μέσω της «Εστίασης στον Τύπο». Μια δοκιμασία που 
προηγήθηκε των διδακτικών παρεμβάσεων έδειξε ότι και οι δύο ομάδες ήταν ομοιο-
γενείς ως προς τα λάθη συμφωνίας γένους και το ποσοστό των σωστών απαντήσεων 
τους κυμάνθηκε σε ποσοστά 50%-60%. Η διδακτική παρέμβαση που στηρίχτηκε στη 
«Διδασκαλία βάσει της Γλωσσικής Επεξεργασίας»» περιείχε δραστηριότητες με δο-
μημένα γλωσσικά εισερχόμενα, οι οποίες στόχευαν (α) στο να επισημάνουν οι σπου-
δαστές το φαινόμενο της συμφωνίας του γένους και κυρίως (β) στο να στηριχτούν σε 
αυτό προκειμένου να κατανοήσουν προτάσεις. Στη διδακτική παρέμβαση μέσω της 
«Εστίασης στον Τύπο» υπήρχαν επικοινωνιακές δραστηριότητες που περιείχαν δομές 
με συμφωνία γένους, ενώ τα αντίστοιχα επιθήματα ήταν μαρκαρισμένα με έντονα 
γράμματα (πρβλ. White 1998). Η διδακτική παρέμβαση κράτησε μία ώρα για κάθε 
ομάδα. 
 Η αποτελεσματικότητα των δύο διδακτικών παρεμβάσεων ελέγχθηκε με δύο δο-
κιμασίες, μία δύο εβδομάδες και μία δύο μήνες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. Ό-
λες οι δοκιμασίες (πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση) αποτελούνταν από τρία 
μέρη: μία γραπτή δοκιμασία εκμαίευσης επιθέτων, μία δοκιμασία ημι-ελεύθερης πα-
ραγωγής γραπτού λόγου και μία δοκιμασία προφορικής ανάκλησης προτάσεων. Στη 
γραπτή δοκιμασία εκμαίευσης επιθέτων, οι σπουδαστές καλούνταν να συμπληρώ-
σουν τον σωστό τύπο του επιθέτου με βάση τις εικόνες διαφορετικών αντικειμένων. 
Στη δοκιμασία ημι-ελεύθερης παραγωγής γραπτού λόγου οι σπουδαστές καλούνταν 
να περιγράψουν τις διαφορές ανάμεσα σε δύο δωμάτια, οι εικόνες των οποίων ήταν 
επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται η χρήση επιθέτων για την παρουσί-
αση των διαφορών τους. Στην προφορική δοκιμασία ανάκλησης προτάσεων, οι σπου-
δαστές επαναλάμβαναν προτάσεις που άκουγαν μόνο μία φορά πριν (πρβλ. Erlam 
2006). Όλες οι προτάσεις περιείχαν δομές με συμφωνία γένους, άλλοτε ορθά και άλ-
λοτε μη ορθά μορφολογικά χαρακτηρισμένη. 
 Τα αποτελέσματα από τις δοκιμασίες μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις έδειξαν 
ένα πλεονέκτημα για την ομάδα που δέχτηκε «Διδασκαλία βάσει της Γλωσσικής Επε-
ξεργασίας», καθώς σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στις δύο γραπτές δοκιμασίες και 
οριακή στην προφορική δοκιμασία. Αντίθετα, η ομάδα που δέχτηκε διδασκαλία βασι-
σμένη στην «Εστίαση στον Τύπο» δε βελτιώθηκε σημαντικά σε καμία δοκιμασία. Η 
συζήτηση των αποτελεσμάτων θα επικεντρωθεί στην αποτίμηση των δύο μεθόδων 
που ελέγχθηκαν, αφενός στο επίπεδο της διδασκαλίας και αφετέρου στο επίπεδο της 
απόκτησης μιας δεύτερης γλώσσας. 
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Angeliki Papangeli & Theodoros Marinis  
On-line processing of garden-path sentences in L1 vs. L2 children 

This paper investigates how L1 and L2 children process garden-path sentences, such as: 
(1) While she was eating (,) the pizza fell on the floor and (2) While she was sleeping (,) 
the pizza fell on the floor. In (1) when punctuation is not present, readers/listeners process 
the pizza as the object of eating. Then, when they encounter the verb ‘fell’, they have to 
reanalyse ‘the pizza’ as the subject of ‘fell’. This has been called ‘garden-path’ effect and it 
is assumed to arise from the parser’s preference for the structurally simplest analysis 
(Christianson et al., 2001). Garden-path effects do not arise with intransitive verbs, such 
as in (2), because readers make use of subcategorisation information of the verb. Simi-
larly, garden-path effects should not arise in sentences with natural intonation because 
prosody provides cues for the beginning of a new clause (Marslen-Wilson et al., 1992). In 
English, Traxler (2002), using a self-paced reading task showed that when punctuation 
was not present L1 English 8-to-12 year-old children were garden-pathed. To date studies 
in the processing of garden-path sentences in Greek L1 children using the moving-window 
paradigm have failed to show garden-path effects (Papadopoulou & Tsimpli, 2005). 
However, children’s developing literacy could interfere in processing. In the present study, 
to neutralise literacy effects, we used a self-paced listening task manipulating argument 
structure, as shown in Table 1. Given that intonation provides cues for clause boundaries, 
Experiment 1 used flat intonation to eliminate those cues, and Experiment 2 used natural 
intonation to examine whether intonation cues reduce garden-path effects.  
Table 1: Experimental conditions 

 
22 9;6-to-12;5 year-old Russian-Greek children and 22 9;0-to-12;1 monolingual Greek 
children took part in the two experiments. Analyses of accuracy showed that L2 children 
were less accurate than L1 children in both experiments. Natural prosody facilitated sen-
tence processing in L1 but not L2 children. In the absence of prosodic cues (Exp. 1) L1 
children showed garden-path effects; this is in line with Traxler (2002) and reflects sensi-
tivity to prosodic and subcategorisation information. L2 children, on the other hand, were 
not garden-pathed. When natural intonation provided cues for sentence boundaries, there 
was no garden-path effect for any of the groups. This shows that when tested in the audi-
tory modality, L2 children do not process garden-path sentences as L1 children; they are 
not sensitive to subcategorisation information of the verb or to prosodic cues. The L2 
children’s absence of sensitivity to these two features can lead to comprehension difficul-
ties which may affect their school performance and overall educational attainment. 

 



María Pereira Rico 
Sociolinguistic Study of Some Particles in Ancient Greek.  
A Pragmatico-semantic Approach  

The aim of the current paper is to show some of the conclusions that have been drawn 
after the analysis from the pragmatico-semantic perspective of three particles in Ancient 
Greek, that is, ἄρα, δή and οὖν, in the Euripides’ plays. This study will be carried out 
from the sociolinguistic point of view, so that it may reflect the use of these particles in 
different contexts by the characters of the plays depending on sociolinguistic patterns, 
such as age, gender, and social class. 
 Firstly, we will deal with the concept of particle and give some reason to use the word 
marker for this sort of element due to its pragmatic function in the text. Secondly, we will 
establish the differences between the uses of the named particles in those contexts in 
which we can find narrative structures and those ones in which there is not a clear narra-
tive passage. Finally, we will show which characters turn to one particle more often than 
the other ones and in which contexts that situation happens. 
 The conclusions will tell us that the sociolinguistic differences may influence the choice 
of ἄρα, δή and οὖν in the range of contexts that we find in the euripidean tragedies.  
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Evangelos Petrounias 
Internationalisms based on Ancient Greek lexical elements:  
A (slippery) bridge between Modern Greek and English. 

Manolis Triantafyllidis was the first to attempt a contrastive analysis between Greek and 
English in his Tα ελληνικά των Eλλήνων της Aμερικής (1953), a study often overlooked 
today. In his study he examined the popular form of the two languages. In this paper I 
intend to offer a counterpart to that pioneering work; namely a contrastive analysis within 
a particular category of the learned vocabulary: of «congener» words, mostly scientific 
terms, based on ancient Greek lexical elements. 
 Such pairs of internationalisms must be contrasted on the one hand in their pronuncia-
tion and spelling (Petrounias 1990, 2004), on the other in their semantics (Petrounias 
1996). Similarities or even partial similarities both in meaning and pronunciation can be 
of great help in the reciprocal approach to the two languages, but hidden divergencies can 
be quite misleading. Similarities and divergencies of such words have to be explained on 
the basis of an examination of the cultural and linguistic development of the peoples using 
the two languages. 
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Αγγελική Ράλλη & Ελεονώρα Δημελά 
Η πορεία προς την προθηματοποίηση:  
διαχρονικά δεδομένα από την Ελληνική και τη διαλεκτική της ποικιλία 

Η διαχρονική μετάβαση από τη σύνθεση στην προθηματοποίηση σκιαγραφεί ένα εί-
δος αλλαγής που ανήκει στη γραμματικοποίηση. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, ένα 
στοιχείο το οποίο αποκτά λειτουργικό χαρακτήρα εμφανίζει σημασιολογική απόκλιση 
από την λεξική σημασία και χάνει την αυτονομία του (Iacobini 2004). Η αλλαγή επι-
τελείται σταδιακά (Lichtenberk 1991), γεγονός που αποδεικνύει ότι τα όρια μεταξύ 
των δύο διαδικασιών δεν είναι διακριτά (Ralli to appear), και οδηγεί στην αποκατηγο-
ριοποίηση (Lehmann 1995, Heine & Kuteva 2005). Στο παρόν άρθρο, ερευνούμε τις 
παραμέτρους που ελέγχουν το πέρασμα από τη σύνθεση στην προθηματοποίηση και 
υποστηρίζουμε πως αυτές δε φέρουν την ίδια βαρύτητα. Η προσπάθεια ιεράρχησης 
των παραμέτρων οδηγεί στις ακόλουθες επισημάνσεις: α) Η φωνολογική αλλοίωση 
μπορεί να παίζει ρόλο στη διαδικασία της γραμματικοποίησης σε πρόθημα, αλλά δε 
συνιστά απαραίτητη συνθήκη. β) Η αποσημασιοποίηση επισυμβαίνει υποχρεωτικά, 
προηγείται της μορφολογικής αλλαγής (Booij 2005), αλλά δεν εγγυάται την ολοκλή-
ρωση της μετάβασης. γ) Η αύξηση της παραγωγικότητας και η διεύρυνση των συν-
δυαστικών δυνατοτήτων αποτελούν ισχυρές ενδείξεις προθηματοποίησης. δ) Η απο-
κατηγοριοποίηση είναι αποτέλεσμα της γραμματικοποίησης σε πρόθημα, και όχι 
στάδιο της διαδικασίας. 
 Τρία διαλεκτικά προθήματα εξετάζονται ως προς την ιστορική τους εξέλιξη και τις 
δομικές και σημασιολογικές διαφορές τους συγχρονικά. Το ακρο- προέρχεται από το 
επίθετο ἄκρος (Μπαμπινιώτης 1969) και τα πρώτα ίχνη σημασιολογικής αλλαγής 
απαντούν τον 8ο αι. π.Χ. Η χρήση του ως υποκοριστικό στοιχείο παγιώθηκε στη Με-
σαιωνική Ελληνική. Συγχρονικά, απαντά σε ορισμένες διαλέκτους (Κρητικά, Κυπρια-
κά κ.α.). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το ακρο- δεν αλλοιώθηκε φωνολογικά. 
Το μωρο- δείχνει σημάδια σημασιολογικής διεύρυνσης τον 12ο αι. μ.Χ., ενώ αρκετά 
πρόσφατα (17ος αι. μ.Χ.) εδραιώθηκε η χρήση του ως υποκοριστικού, χωρίς να ση-
μειωθεί απώλεια του λεξήματος από το οποίο και παράγεται (Μπαμπινιώτης 1969 
μωρός > μωρό). Σε συγχρονικό επίπεδο είναι παραγωγικό στις Κυκλαδικές διαλέ-
κτους. Τέλος, το σιο- (> ἴσιος) υπέστη φωνολογική μείωση και σημασιολογική διεύ-
ρυνση το 16ο αι. μ.Χ. Η δυσκολία των φυσικών ομιλητών της Κρητικής διαλέκτου να 
αναγνωρίσουν την ταυτότητα του σιο- σε συνδυασμό με την παράλληλη αύξηση της 
παραγωγικότητάς του ως δηλωτικό επίτασης, αλλά και τη μείωση εμφάνισης δομών 

 



με την πρωτοτυπική σημασία συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η αυτονομία του 
στοιχείου έχει χαθεί. 
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Άννα Ρούσσου & Αναστάσιος Τσαγγαλίδης 
Περιγραφικές, θεωρητικές και ρυθμιστικές (αν)αντιστοιχίες:  
η νεοελληνική υποτακτική 

Η ανακοίνωση εξετάζει τις θεωρητικές παραδοχές και τις περιγραφικές προϋποθέ-
σεις της χρήσης του όρου «υποτακτική» αναφορικά με διάφορους τύπους του νεοελ-
ληνικού ρήματος και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν στην εκπαίδευση. 
Κομβικά σημεία θεωρούνται η επιμονή της Γραμματικής Τριανταφυλλίδη ότι η μορ-
φολογική διάκριση οριστικής-υποτακτικής είναι υπαρκτή (παρά τις αντιδράσεις πολ-
λών δημοτικιστών, όχι όμως και του Ψυχάρη), η συνακόλουθη διακριτή ορθογράφησή 
της και η εγκατάλειψή της μετά το 1976 στο πλαίσιο μιας ορθογραφικής (και μόνο) 
απλοποίησης. Πιο πρόσφατα, ενισχύθηκαν διάφορες απόψεις που υποστήριζαν την 
απώλεια της μορφολογικής διάκρισης (στα όρια της λέξης) και την ανάλυση μιας πε-
ριφραστικής υποτακτικής είτε με βάση κυρίως τις διακρίσεις της άρνησης (από τους 
Βελούδη & Φιλιππάκη-Warburton 1983) είτε στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου πλέγμα-
τος τροπικοτήτων (από τους Κλαίρη & Μπαμπινιώτη 1999). Σε όλη τη διάρκεια της 
σχετικής διαμάχης, τα σχολικά εγχειρίδια φαίνονται να ακολουθούν τις θεωρητικές 
εξελίξεις με κάποια καθυστέρηση αλλά και με πολλά κενά στη σχετική επιχειρηματο-
λογία.  
 Σε σχέση με το μεγάλο αριθμό προτάσεων που υπάρχουν πια στη θεωρητική / πε-
ριγραφική αλλά και στην παιδαγωγική / ρυθμιστική βιβλιογραφία εξετάζουμε τα πα-
ρακάτω:  
 (α) Κατά πόσο η ορθογραφική απλοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από 
την μορφολογική ταυτότητα των σχετικών καταλήξεων (βλ. Παπαναστασίου 2008). 
Πιο συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνεται λόγος για απλοποίηση και όχι 
μορφοσυντακτική αλλαγή, η οποία με τη σειρά της (αν και καθυστερημένα) αντανα-
κλάται στην ορθογραφία.  
 (β) Πώς τα συντακτικά, σημασιολογικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά των 
εμπλεκόμενων κατηγοριών υποστηρίζουν τη μονολεκτική ή (κάποια) περιφραστική 
άποψη. Υποστηρίζουμε ότι η υποτακτική ως έγκλιση δεν υφίσταται μορφολογικά (βλ. 
επίσης Τσαγγαλίδης 2002), ενώ οι σημασίες της υποτακτικής είναι αυτές που αποδί-
δονται περιφραστικά (συντακτικά).  

 



 (γ) Πώς οι περιγραφικές / θεωρητικές αναλύσεις σχετικά με τις διακρίσεις της έ-
γκλισης είναι εφικτό να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Όπως θα 
δείξουμε στην παρούσα ανακοίνωση, αυτό είναι δυνατόν, στο βαθμό που η μορφολο-
γική ανάλυση του ρήματος συνολικά θα βασιστεί σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση 
και θα αποδεσμευτεί από ρυθμιστικές κατηγοριοποιήσεις. Τα σύγχρονα σχολικά εγ-
χειρίδια μπορούν να βελτιωθούν ως προς τη διδασκαλία των εγκλίσεων εφόσον γίνει 
σαφής η σχέση μεταξύ του τύπου του ρήματος και της σημασίας του. Συγκεκριμένα, 
ο τύπος σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένος, ενώ η σημασία μπορεί να ποικίλλει ανά-
λογα με το συντακτικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα όταν το ρήμα συνδυάζεται 
με τα να, ας και θα, ή και να προσλαμβάνει προβλέψιμες πραγματολογικές λειτουρ-
γίες (αντίστοιχες, π.χ., με τις παραδοσιακές χρήσεις των εγκλίσεων επιθυμίας). 

Μιχάλης Σετάτος
Κρυφοί κανόνες στην κοινή νεοελληνική (ΚΝΕ)  

Περιεχόμενα : Εισαγωγικά. Κανόνες του γλωσσικού συστήματος (συστηματικότητα 
της γλώσσας, κανόνες, μέθοδος έρευνας, προβλήματα και ερωτήματα). Κανονικότητα 
και αποδεκτότητα (ομιλητές, συστηματικότητα και ανωμαλία, γλωσσολόγοι, πραγ-
ματώσεις του γλωσσικού συστήματος). Κρυφοί κανόνες. Περιοχές της γλώσσας (φω-
νολογία/φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, κατατάκτες, λεξιλόγιο/φρασεολογία: πα-
ραγωγή, σύνθεση κλπ., θέση των όρων στην πρόταση, σημασιολογικά προβλήματα). 
Εξαιρέσεις και ανωμαλίες (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο/φρασεολογία). 
Προέλευση και εξέλιξη. Συμπεράσματα : κρυφοί κανόνες υπάρχουν σε περιπτώσεις 
όπου ανεξάρτητοι εκ πρώτης όψεως κανόνες υπακούουν σε έναν γενικότερο (π.χ. του 
αρχαίου ελληνικού τονισμού), σε φαινόμενα sui generis (π.χ. στην κλήση στην ΚΝΕ), 
σε ορισμένες προτιμήσεις ομιλητών μεταξύ αδύναμων κατασκευών (π.χ. στη θέση των 
όρων στην ΚΝΕ, όπως ουσιαστικό + γενική ουσιαστικού – γενική ουσιαστικού + ουσι-
αστικο), σε γλωσσικά στοιχεία που φαίνεται να μήν παρουσιάζουν οργάνωση παρα 
μόνο αν συνεξεταστούν με άλλα (π.χ. η διάθεση του ρήματος στην ΚΝΕ), σε κανόνες 
που προκύπτουν απο σύγκριση με άλλα γλωσσικά συστήματα (π.χ. τα ρήματα σε 
-ντίζω στην ΚΝΕ). 

Ειρήνη Σεχίδου 
Ελληνικές συνθηματικές ποικιλίες με στοιχεία από τη ρομανί  

Οι δύο μελέτες του Τριανταφυλλίδη (1923, 1924) για τα «ντόρτικα» της Ευρυτανίας 
συνιστούν την πρώτη απόπειρα ανάλυσης ελληνικών συνθηματικών ποικιλιών που 
σχετίζονται με τη ρομανί. Υπάρχουν δεδομένα για πέντε τέτοιες ποικιλίες (πρβλ. 
Σούλης 1929, Ευθυμίου 1954, Πετρόπουλος 1974, Σεχίδου 2001, Sechidou 2005, 
Tzitzilis 2006). Στόχος της ανακοίνωσης είναι η ανάλυση αυτών των ποικιλιών με βά-
ση τις πρωταρχικές παρατηρήσεις του Τριανταφυλλίδη και τις σύγχρονες θεωρίες για 
τις μεικτές γλώσσες (mixed languages). Τέσσερις από αυτές τις ποικιλίες, που θα ονο-
μαστούν συνολικά «ρόμικα», σχηματίστηκαν από γλωσσικά αφομοιωμένους Ρομ και 
κάποιες συνδέονται με τα ελληνικά «μαστόρικα». Η πέμπτη είναι τα «καλιαρντά» των 
ομοφυλοφίλων. 
 Ως προς τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των ρόμικων, μέρος του βασικού λεξιλογίου 
τους δεν προέρχεται από την ελληνική αλλά από τη ρομανί, ενώ εμφανίζουν και επι-

 



πλέον μορφοσυντακικά χαρακτηριστικά από τη ρομανί. Τα καλιαρντά αντλούν σε 
μεγάλο ποσοστό λεξιλόγιο από τη ρομανί αλλά και άλλες γλώσσες. Ως προς τις λει-
τουργίες τους, όλες οι ποικιλίες αποτελούν στοιχείο της ταυτότητας των ομιλητών 
τους και αποκλείουν τρίτους και ξένους από την επικοινωνία. Αν όμως τα ρόμικα α-
ποτελούν ταυτόχρονα και μία θετική πράξη ταύτισης των ομιλητών με την ομάδα 
προέλευσής τους, τα καλιαρντά είναι αποκλειστικά μία αρνητική πράξη διαφοροποί-
ησης από την κυρίαρχη ομάδα (πρβλ. Croft 2003: 64-65). Τέλος, ως προς τη δημιουρ-
γία ποικιλιών όπως τα ρόμικα, η υπόθεση της γλωσσικής μετατόπισης έχει γίνει ευ-
ρύτερα αποδεκτή. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά από τα ρόμικα αλλά και ελληνι-
κές διαλέκτους της Ηπείρου που υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση (πρβλ. Tzitzilis 
2006: 288). Αντίθετα, στα καλιαρντά πρόκειται για μία τυπική διαδικασία δανεισμού 
από μονόγλωσσους ομιλητές. 
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Marina Tzakosta 
External and internal factors affecting compound formation in L2:  
the case of Dutch learners of Greek  

Greek Compounding has been extensively dealt with at a theoretical level (cf. Nespor & 
Ralli 1996, Ralli 2005). In this study we test the validity of theoretical claims regarding 
compound formation in Second Language Learning. We evaluate the capacity of Dutch 
L2 learners of Greek to form compounds in comparison to native speakers placing em-
phasis on a compound structure, b) compound headedness, c) the relation between com-
pound elements and d) the role of the linking vowel. We carried out an off-line experi-
mental task with 40 native speakers of Greek and 20 Dutch adults learners of Greek who 
had to form existing Greek compounds (test 1), as well as morphologically possible but 
semantically vague ones (test 2). Native speakers of Greek exhibit a high degree of varia-
tion in the formation of endocentric compounds (1a). Stress assignment and the shape of 
the inflectional suffix vary. If the second compound constituent retains its inflectional suf-
fix, the second constituent is stressed. If the second constituent does not retain its inflec-
tional suffix, the linking vowel is stressed. Variation is attested in compounds of different 
classes, i.e. [[stem + stem] + deriv. Suff] and [stem + word] forms, which are produced in-
terchangeably (1b). The head of the word is often ambiguously perceived. In (1c), the 
head appears either at the left or right edge of the word. The linking vowel occurs in envi-

 



ronments where it could be phonologically prohibited (2nd example in (1d)), but it does 
not indicate any difference in meaning. Test 2 illustrates a higher degree of variation com-
pared to that reported in Test 1. This entails that mnemonic knowledge, which disallows 
variation in the formation of existing words (Test 1), is minimized in the formation of 
non-existing words (Test 2) and multiple word formation mechanisms are recruited. L2 
data, on the other hand, display equivalent patterns of variation. However, L2 com-
pounding is highly influenced by L1 word formation mechanisms. Heads are ambiguously 
perceived in exocentric and endocentric compounds (2b, 2c). Moreover, Dutch L2 learn-
ers prefer two-word compounds to one-word ones; they also exhibit variable forms with 
and without linking vowels (examples in 2b, 2d). Statistically, [[stem + stem] + deriv. Suff] 
forms are more prevalent. Such findings stress the fact that L2 learning demands special 
teaching methods clearly highlighting the factors driving it. For instance, we will demon-
strate that the more L1 influences L2 learning the more dynamic teaching methods need 
to be.  
(1) a. asxim-o-púli vs. asxim-ó-pulo (= ugly bird)  
 b. vari-ó-skala vs. vari-o-skála (= heavy staircase)  
 c. kreat-ó-rizo vs. riz-ó-kreas (= meat rice)  
 d. ner-éboros vs. ner-o-éboros (= water seller) 
(2) a. asxim-ó-pulo (= ugly bird)  
 b. vari-skála vs. vari-o-skála vs. skaló-varo (= heavy staircase)  
 c. kre-ó-rizo vs. kre-o-rízο/-i (= meat rice)  
 d. neró-eboros vs. ner-éboros vs. eboró-neros (= water seller) 

Σταυρούλα Τσιπλάκου & Ξένια Χατζηιωάννου 
Η διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας: μια διδακτική παρέμβαση 

Αφετηρία της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι τα Αναλυτικά Προγράμ-
ματα και τα διδακτικά εγχειρίδια για το γλωσσικό μάθημα στην ελληνόφωνη εκπαί-
δευση δεν προτείνουν τρόπους διαχείρισης και γλωσσικής/παιδαγωγικής αξιοποίησης 
της γεωγραφικής ποικιλότητας, αλλά αντίθετα επικεντρώνονται σε μια κατά το μάλ-
λον ή ήττον πρότυπη μορφή της ελληνικής (αν και σποραδικά δίνεται έμφαση στην 
υφολογική ποικιλότητα στο πλαίσιο συγκεκριμένων κειμενικών ειδών). Για την κυπρι-
ακή γλωσσική κοινότητα, η οποία είναι ακόμα διαλεκτόφωνη, τα αποτελέσματα αυ-
τής της προσέγγισης οδηγούν σε γνωστικές, παιδαγωγικές και ιδεολογικές αντιφά-
σεις: από τη μια πλευρά προκρίνεται ο σεβασμός προς τη φυσικά κατακτημένη ποι-
κιλία, την κυπριακή διάλεκτο, αλλά από την άλλη αυτή δεν ενσωματώνεται δυναμικά 
στο κυρίαρχο στην Κύπρο «επικοινωνιακό» ή «κειμενοκεντρικό» μοντέλο γλωσσικής 
διδασκαλίας. Αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσμα η διδασκαλία της γλωσσικής δι-
αφοροποίησης ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το κειμενικό είδος να 
γίνεται με άξονα μόνο την πρότυπη γλώσσα (Τσιπλάκου, Χατζηιωάννου & 
Kωνσταντίνου 2006) και συνακόλουθα να κυριαρχούν απόψεις περί «γλωσσικού ελ-
λείμματος» των διαλεκτόφωνων μαθητριών (Hadjioannou 2008, Τσιπλάκου 2007). 
 Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας διδακτικής παρέμβα-
σης σε μια Δ΄ Δημοτικού στην Κύπρο, με στόχο την δυναμική ενσωμάτωση δομικών 
στοιχείων της διαλέκτου (σύνταξη των εγκλιτικών αντωνυμιών· βλ. Tsiplakou, Cout-
sougera & Pavlou υπό έκδοση) σε ένα δομημένο πρότυπο κειμενοκεντρικής/ επικοινω-
νιακής διδασκαλίας. Μέσα από δομημένες κειμενικές δραστηριότητες (με βασικό 
κειμενικό είδος τη γραπτή και προφορική συνταγή) οι μαθήτριες συνειδητοποίησαν 
μεταγλωσσικά τη διαφορά στη συντακτική θέση της εγκλιτικής αντωνυμίας στην ο-

 



ριστική και στην προστακτική στην κοινή νέα ελληνική και στην κυπριακή, και έκα-
ναν δικές τους εφαρμογές με γενικότερο γνώμονα την κοινωνιογλωσσική / υφολογική 
διαφοροποίηση που συνεπάγεται η χρήση της συντακτικής αυτής μεταβλητής. Τα 
αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά: αφενός, οι μαθήτριες επέδειξαν αυξημένη με-
ταγλωσσική ενημερότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη δομική διαφορά των δύο ποι-
κιλιών της ελληνικής γλώσσας· αφετέρου, επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφο-
ρά την κατανόηση της κοινωνιογλωσσικής διάστασης της γλωσσικής ποικιλότητας. 
Τέλος, η εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.  
 Τα προκαταρκτικά ευρήματα της παρέμβασης δείχνουν ότι η συστηματική αντι-
παραβολική διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας μέσα σε ένα δομημένο πρότυπο 
επικοινωνιακής διδασκαλίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο για την καλ-
λιέργεια της μεταγλωσσικής ενημερότητας τόσο στη δομική όσο και στη λειτουργική 
/ επικοινωνιακή / κοινωνιογλωσσική της διάσταση, δηλαδή στην καλλιέργεια ενός βα-
σικού άξονα του κριτικού εγγραμματισμού.  
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Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton & Βασίλειος Σπυρόπουλος 
Σχετικά με το υποκείμενο της υποτακτικής: Ανύψωση, αντίστροφη ανύψωση 
και σχετικά φαινόμενα στην Ελληνική 

Στην εργασία αυτή εξετάζουμε το φαινόμενο της ανύψωσης υποκειμένου συμπληρω-
ματικής στην Ελληνική. Στο θεωρητικό επίπεδο υιοθετούμε ένα διευρυμένο ορισμό της 
ανύψωσης ο οποίος περιλαμβάνει τόσο περιπτώσεις μετακίνησης στις οποίες εκφω-
νείται είτε το πάνω είτε το κάτω αντίγραφο (copy) (ανύψωση (raising), ανύψωση με 
αντίγραφο (copy-raising) και αντίστροφη ανύψωση (backward raising) Polinsky & 
Potsdam 2006), όσο και δομές όπου τα χαρακτηριστικά [Συμφ] της λειτουργικής κα-
τηγορίας του ΧΡ στην κύρια πρόταση στοχεύουν το υποκείμενο της συμπληρωματι-
κής και ενεργοποιούν μια διαδικασία του Συμφωνείν (Agree) (Alexiadou & Anag-
nostopoulou 1999). Στηριζόμενοι στα επιχειρήματα των Philippaki-Warburton & Cat-
simali (1999) και Spyropoulos (2007) που δείχνουν ότι οι προτάσεις με υποτακτική 
στην Ελληνική είναι πάντοτε παρεμφατικές, ακόμα και όταν στερούνται χρονικής α-
ναφοράς, διατυπώνουμε την υπόθεση ότι η Ελληνική θα πρέπει να μην εμφανίζει κα-
νένα φαινόμενο ανύψωσης, επειδή η απόδοση πτώσης στο υποκείμενο της (συμπλη-
ρωματικής το απενεργοποιεί συντακτικά και κατά συνέπεια αυτό δεν μπορεί πλέον 
να αποτελέσει το στόχο (target) κανενός ενεργοποιητή (probe) της κύριας πρότασης 
(Chomsky 2000 κοκ). Δείχνουμε ότι εμπειρικά οι προβλέψεις αυτής της υπόθεσης επι-
βεβαιώνονται (Philippaki-Warburton 1979, 1987): Στην Ελληνική τα λεγόμενα κατη-

 



γορήματα ανύψωσης δεν επιδεικνύουν την εναλλαγή προσωπικής – απρόσωπης σύ-
νταξης και επιτρέπουν μόνο την απρόσωπη σύνταξη: 
 α. (τα παιδιά) είναι πιθανό να έρθουν αύριο (τα παιδιά)  
 β. *(τα παιδιά) είναι πιθανά να έρθουν αύριο (τα παιδιά) 
 α. (οι πτήσεις) φαίνεται να καθυστερούν (οι πτήσεις) 
 β.  *(οι πτήσεις) φαίνονται να καθυστερούν (οι πτήσεις)  
 Δείχνουμε επίσης ότι δομές ανύψωσης με το ρήμα φαίνομαι στην κύρια πρόταση 
δεν περιλαμβάνουν πραγματική ανύψωση, καθώς επιτρέπονται μόνο όταν το κοινό 
υποκείμενο της κύριας και τη συμπληρωματικής λαμβάνει τη σημασία της φυσικής 
εμφάνισης, γεγονός που καταδεικνύει την απόδοση θεματικού ρόλου από το κύριο 
ρήμα. Ωστόσο, τα ρήματα όψης αρχίζω, σταματώ και συνεχίζω φαίνεται ότι δημιουρ-
γούν δομές με γνήσια χαρακτηριστικά ανύψωσης. Έτσι σε αυτές τις δομές ένα κομ-
μάτι ιδιωματισμού (idiom chunk) μπορεί να αποτελέσει το κοινό υποκείμενο του κύρι-
ου ρήματος όψης και της συμπληρωματικής σε υποτακτική (Alexiadou & Anag-
nostopoulou 1999): 
 (3) Άρχισαν να μου ανάβουν τα λαμπάκια 
 Εξετάζουμε λεπτομερώς τις ιδιότητες αυτών των δομών με σκοπό να διαπιστώ-
σουμε (α) το κατά πόσο αποτελούν μονοπροτασιακές (monoclausal) ή διπροτασιακές 
(biclausal) δομές, και (β) το κατά πόσο περιλαμβάνουν μια διαδικασία μετακίνησης με 
άφωνο αντίγραφο (silent copy) στην κύρια πρόταση ή μια διαδικασία του Συμφωνείν 
ανάμεσα στον ενεργοποιητή [Συμφ] του ΧΡ της κύριας πρότασης και το υποκείμενο 
της συμπληρωματικής. Με βάση τα πορίσματα αυτής της διερεύνησης προσπαθούμε 
να δώσουμε μια απάντηση στο πρόβλημα του πώς είναι δυνατό σε αυτές τις δομές το 
υποκείμενο της συμπληρωματικής να καταφέρνει να παραμένει συντακτικά ενεργό 
μολονότι έχει ήδη λάβει πτώση μέσα στην συμπληρωματική. 

Ioannis Fykias & Konstantinos Sampanis 
Some remarks on the diachronic syntax of ἵνα, ὅτι  
and the finite complement clauses of Greek 

This paper will utilize some theoretical and methodological guidelines and insights of ear-
lier and more recent syntactic research (I. Philippaki-Warburton and V. Spyropoulos 
2000, 2004, I. Roberts and A. Roussou 2005, A. Roussou 2006) in a detailed empirical 
examination of a number of syntactic features of the Hellenistic Greek of the New Testa-
ment. In particular, we will explore in detail the exact distribution of ἵνα and ὅτι (in their 
twofold status as adverbial clause conjunctions and complement clause complementizers) 
in this transitional stage of the history of Greek. We will investigate some of the promi-
nent formal and semantic characteristics of the clauses introduced by ἵνα and ὅτι (espe-
cially the ones occurring in alternation to the infinitive constructions in the NT).  
 In this connection, we will also try to offer an account for the absence or loss of some 
rather common features of Classical Greek like the complementizer ὡς with its specific 
properties and other rather standard features of Classical Greek indirect speech construc-
tions, that are no longer common in Hellenistic Greek. 

A last step in this paper will consist in comparing and contrasting the typological traits 
of the Hellenistic Greek developments under discussion with some common characteristics 
of the corresponding structures in some Balkan languages (O. Mišeska Tomić 2006)
 Based on the results of our inquiry we will offer motivation for necessary minor modi-
fications and refinements for the theoretical approaches attempted so far. 
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Σωφρόνης Χατζησαββίδης 
(Ξανα)γράφοντας σήμερα μια σχολική Γραμματική με βάση τη «Νεοελληνική 
Γραμματική (της Δημοτικής)» του Μ. Τριανταφυλλίδη (1941) 

Η συγγραφή μιας επίσημης και εγκεκριμένης Γραμματικής για σχολική χρήση απο-
τελεί ένα γλωσσοπαιδαγωγικό εγχείρημα, το οποίο προσκρούει σε πολλούς και ποικί-
λους περιορισμούς (κοινωνικούς, πολιτικούς, παιδαγωγικούς, επιστημονικούς κ.ά.). Γι’ 
αυτόν τον λόγο προφανώς δεν επιχειρήθηκε από τους επίσημους εκπαιδευτικούς φο-
ρείς να ανατεθεί η συγγραφή μιας νέας σχολικής Γραμματικής και αντ’ αυτής χρησι-
μοποιείται από το 1976 μια αναπροσαρμοσμένη εκδοχή της «Νεοελληνικής Γραμμα-
τικής» του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Το 2003 όμως, μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής 
όλων των σχολικών εγχειριδίων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προκηρύχτηκε διαγω-
νισμός και για τη συγγραφή της «Γραμματικής Νέας Ελληνικής των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων 
Γυμνασίου» με βάση τη «Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)» του Μανόλη Τρι-
ανταφυλλίδη. Στον διαγωνισμό αυτό προκρίθηκε το δείγμα της Γραμματικής που εί-
χαμε υποβάλει και ανατέθηκε και η συγγραφή της, η οποία ολοκληρώθηκε σε τεσσε-
ράμισι περίπου χρόνια (Ιανουάριος 2004 – Οκτώβριος 2008). 
 Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται αρχικά η δομή και τα χαρακτηριστικά της νέας 
σχολικής Γραμματικής. Στη συνέχεια εκτίθενται λεπτομερώς τα σημεία εκείνα στα 
οποία διαφοροποείται αυτή σε σύγκριση με τη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη, 
καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφαιρέθηκαν και που προστέθηκαν. Για όλες τις 
διαφοροποιήσεις και τις προσθαφαιρέσεις εκτίθενται οι λόγοι που τις επέβαλαν και 
αναλύεται η λογική των προτάσεων που έχουν γίνει από σύγχρονους μελετητές της 
νέας ελληνικής. 
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Jeroen Vis 
Variation in Mycenaean Greek 

In Mycenaean Greek (± 1250 Β.C.) variation is attested in the application of the repair 
strategies by means of which hiatus is resolved. Supported by a statistical analysis of the 
data, I will argue that the types of variation under discussion should be ascribed to the 
grammar’s dynamic properties itself. I will claim that the approach of stochastic 
O(ptimality) T(heory) (Boersma & Hayes 2001) can adequately account for this phe-
nomenon.  
 In Mycenaean Greek, hiatus can be resolved by anaptyxis of a homorganic approxi-
mant, segmental fusion or consonant formation (Vis 2008). However, in the same phono-
logical context, the application of two repair strategies is attested, thus resulting in surface 
variation (see the examples at (1) below).  
 A dialectometrical approach (Speelman et al. 2003), which compares the relative fre-
quency of all the relevant data of Pylos and Cnossos, the two major finding places where 
inscriptions written in Mycenaean Greek were found, shows that this type of variation 
exists in both regions with an equal distribution, thus resulting in statistically the same 
language varieties (see (2) for numeral specifications). Based on these data, it can be con-
cluded that this specific type of variation is predictable and therefore constitutes a part of 
the grammar of the language.  
 Within the theoretical framework of OT (Prince & Smolensky 1993/2002/2004, 
McCarthy & Prince 1995), I will claim that this type of variation can best be accounted 
for by stochastic OT. In this version of OT, every constraint has an evaluation range in-
stead of one specific evaluation point. As a result, the range of two constraints can overlap 
partially, resulting in free variation. In the above discussed case of Mycenaean Greek, the 
constraints banning segmental fusion and anaptyxis, as well as between those banning 
anaptyxis and consonant formation show partial overlap. In both pairs, the former is 
more dominant than the latter.  
Examples 
       Input    Outputs  Translation Transcription 
1a) anaptyxis:  /khalkios/ → [khalkijos] of bronze ka-ki-jo 
  fusion:        [khalkjos]   ka-zo 
1b) anaptyxis:  /duo:/ →   [duυo:]  two  du-wo 
  cons. form.:       [dυo:]     dwo 
 
2) anaptyxis vs. fusion (as in 1a):      78% vs. 22%  
 anaptyxis vs. consonant formation (as in 1b):  22% vs. 78%.  
 convergence (Pylos and Cnossos):    98.3% (1a) and 95.3% (1b) 
 total counts:           1666 (1a) and 713 (1b) 
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Παύλος Αλμπανούδης 
Γεωγραφική κατανομή των γλωσσικών ιδιωμάτων της ευρύτερης Θράκης.  
Τα όρια των βόρειων και ημιβόρειων ιδιωμάτων της Νέας Ελληνικής 

Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε ειδική έρευνα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπου-
δών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη) που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες 
του υπό έκδοση τόμου Νεοελληνικές Διάλεκτοι (ειδικότερα: κεφ. Βόρεια Ιδιώματα) 
(επιμ. Χρ. Τζιτζιλής) και έχει ως αφετηρία τη μελέτη του Ν. Ανδριώτη ‘Τα όρια των 
βορείων, ημιβορείων και νοτίων ελληνικών ιδιωμάτων της Θράκης’ (1943-4). 
 Εξετάζει τη διασπορά των βόρειων και ημιβόρειων γλωσσικών ιδιωμάτων της ευ-
ρύτερης Θράκης, κυρίως της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας (βό-
ρειας Θράκης) όπου και κατεξοχήν εφάπτονται και συμπλέκονται βόρεια και ημιβό-
ρεια ιδιώματα. Με την προσθήκη και άλλων ιδιωμάτων που εξετάστηκαν με βάση το 
μέχρι σήμερα δημοσιευμένο διαλεκτικό υλικό, επεκτείνει τη γλωσσογεωγραφική έ-
κταση και τους τοπογραφικούς προσδιορισμούς της μελέτης του Ν. Ανδριώτη και 
κατά κάποιον τρόπο τη συμπληρώνει και με εποπτικό υλικό. 
 Η απεικόνιση σε γλωσσογεωγραφικούς χάρτες που περιλαμβάνουν όλες τις πό-
λεις, κωμοπόλεις και χωριά και η χρωματική σήμανση των γλωσσικών τους ιδιωμάτων 
(βόρεια – ημιβόρεια) εξασφαλίζει δυνατότητα εποπτικής διάκρισης των ορίων, βοηθά 
στην κατανόηση της γλωσσικής ποικιλότητας και πιθανόν να συμβάλει στην έρευνα 
των αρχών ή των αιτίων (γλωσσικά; εξωγλωσσικά;) αυτής της διαλεκτικής διαφορο-
ποίησης.  
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Παναγιώτης Ανδρέου 
Η ραδιοφωνική διαφήμιση ως είδος λόγου και η αξιοποίησή της  
στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας 

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η ανάλυση του γλωσσικού κώδικα 
των ραδιοφωνικών διαφημίσεων, καθώς και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας. Το συγκεκριμένο είδος λόγου ικανοποιεί όλα 
τα κριτήρια για την επιλογή ενός είδους λόγου ως αντικειμένου έρευνας και διδασκα-
λίας (Tuffs, 1993). 
 Ως εργαλείο ανάλυσης και μελέτης των ραδιοφωνικών διαφημίσεων χρησιμοποιεί-
ται η Συστημική Λειτουργική Γραμματική (ΣΛΓ) που προτάθηκε από τον M.A.K. 
Halliday (1985). Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των γνωστών γλωσσολογικών ρευμά-
των, όπως ο Δομισμός και η Γενετική Μετασχηματιστική Γραμματική, που περιγρά-

 



φουν τη γλώσσα ως κλειστό σύστημα κανόνων, η ΣΛΓ αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως 
ένα κοινωνικό σημειωτικό σύστημα (social semiotic), ως μια πηγή για την οικοδόμηση 
και την ανταλλαγή νοημάτων.  
 Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία:  
 Περιγράφεται ο σκοπός του κειμενικού είδους της ραδιοφωνικής διαφήμισης και 
προσδιορίζεται το συγκειμενικό πλαίσιο των ραδιοφωνικών διαφημίσεων που συγκρο-
τείται από τις τρεις μεταβλητές της επικοινωνιακής περίστασης: το πεδίο (η φύση 
της κοινωνικής δραστηριότητας), τους συνομιλιακούς ρόλους (οι κοινωνικές σχέσεις 
των συμμετεχόντων) και τον τρόπο (πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα). 
 Μελετώνται οι τρεις κατηγορίες σημασιών που αντιστοιχούν στις συμφραστικές 
παραμέτρους (πεδίο, συνομιλιακοί ρόλοι, τρόπος), σύμφωνα πάντοτε με το πρότυπο 
της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής: οι αναπαραστατικές σημασίες, οι δια-
προσωπικές σημασίες και οι κειμενικές σημασίες. 
 Παρουσιάζονται τρόποι αξιοποίησης της ραδιοφωνικής διαφήμισης στη διδασκα-
λία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας. 
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Ιωάννα Αντωνίου, Μαρία Γιάγκου, Βίκυ Κάντζου & Σπυριδούλα Σταμούλη 
Ο μαθητής ως ερευνητής: Αξιοποίηση σωμάτων κειμένων  
στη γλωσσική διδασκαλία  

Τα Σώματα Κειμένων (corpora) – στο εξής ΣΚ – έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως βασι-
κό μεθοδολογικό εργαλείο της γλωσσολογικής έρευνας. Οι δυνατότητες αποθήκευσης 
και ανάκτησης μεγάλου όγκου γλωσσικών δεδομένων που παρέσχε η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας κατέστησε δυνατή τη συγκρότηση ΣΚ, τα οποία έριξαν νέο φως όχι μόνο 
στην περιγραφή αλλά και στη διδασκαλία της γλώσσας. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι 
οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν από την άμεση αλληλεπίδρασή τους με τα ΣΚ σε 
μια προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος που έγινε γνωστή ως κατευθυνόμενη από 
δεδομένα μάθηση (Johns 1991). Στην ουσία της προσέγγισης αυτής βρίσκεται η άπο-
ψη ότι η διδασκαλία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεταβίβαση γνώσης, αλλά ως 
διερευνητική διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή (McEnery 
& Wilson 1997: 6).  
 Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του Εκπαιδευτι-
κού Θησαυρού Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ), μιας διαδικτυακής εφαρμογής που πα-
ρέχει πρόσβαση σε τρία ΣΚ: ένα Γενικό ΣΚ, υπο-σώμα του Εθνικού Θησαυρού της Ελ-
ληνικής Γλώσσας (Χατζηγεωργίου κ.ά. 2001), ένα ΣΚ σχολικών βιβλίων και ένα ΣΚ 
διδασκόντων, το οποίο συγκροτείται δυναμικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
Για την αξιοποίηση του ΕΘΕΚ δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά σενάρια ένταξης των 
ΣΚ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πλειονότητά τους οι δι-

 



δακτικές δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν στο μάθημα της Ελληνικής 
Γλώσσας, αλλά ένας σημαντικός αριθμός αυτών εντάσσεται επίσης στα μαθήματα 
της Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών, καλύπτοντας συνολικά 150 ώρες διδα-
σκαλίας. 
 Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται τα επίπεδα γλωσσικής περιγραφής για τη 
διδασκαλία των οποίων φαίνεται να προσφέρονται περισσότερο τα ΣΚ και γίνεται μια 
προσπάθεια προσδιορισμού των τύπων διδακτικών δραστηριοτήτων που προτείνο-
νται για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΣΚ στη διδακτική πρακτική. Επιπλέον, 
παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία διαμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών σεναρίων αλλά και από την πιλοτική εφαρμογή του ΕΘΕΚ στο 
σχολείο.  
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Svetlana Berikashvili 
Διδάσκοντας την αρχαία ελληνική γλωσσολογική σκέψη  
με τη μέθοδο της νοητικής χαρτογράφησης 

Σήμερα, η ιστορία της Ελληνικής γλώσσας διδάσκεται στα περισσότερα ΑΕΙ, όπου 
υπάρχουν τμήματα Κλασικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Συνήθως κατά τη διδα-
σκαλία χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, για την αποτελεσματικότητα των οποίων 
μπορεί να προστεθεί η αποδεκτή στην ψυχολογία μέθοδος της νοητικής χαρτογρά-
φησης. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις αρ-
χές της ελληνικής γραμματικής, δηλαδή την αρχαία ελληνική γλωσσολογική σκέψη 
χρησιμοποιώντας την προαναφερόμενη μέθοδο. Διαλέξαμε αυτό το θέμα διότι η εξέ-
λιξη της γλωσσολογίας γενικά έχει επηρεαστεί πολύ από την αρχαία ελληνική φιλο-
λογία.  
 Έχει παρατηρηθεί ότι η αρχαία ελληνική γλωσσολογική σκέψη διαιρείται σε δύο 
περιόδους: τη φιλοσοφική και τη γραμματική. Στη φιλοσοφική σκέψη το κυριότερο 
ζήτημα είναι το πρόβλημα της ετυμολογίας, ενώ τα κύρια ενδιαφέροντα των φιλοσό-
φων είναι εξής: ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη λέξη, το όνομα και στο πράγμα που 
αυτή ονομάζει (Φιλάρετος 1999). Η φιλοσοφική περίοδος της αρχαίας ελληνικής 
σκέψης διαιρείται σε τέσσερις φάσεις: (α) στη φάση κατά την οποία παρουσιάζονται 
γλωσσολογικές παρατηρήσεις στα έργα αρχαίων συγγραφέων· (β) στη φάση με τις 
φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα για τη γλώσσα· (γ) στη φάση με τις απόψεις του 
Αριστοτέλη για τη γλώσσα· και (δ) στη συστηματική μελέτη της γλώσσας από τους 
Στωικούς. Καθεμία από αυτές τις φάσεις θα μπορούσε να διδάσκεται με νοητικούς 
χάρτες. Για παράδειγμα αναφέρεται χάρτης με τις απόψεις των Στωικών για τα μέρη 
του λόγου.  
 Η γραμματική περίοδος αρχαίας ελληνικής γλωσσολογικής σκέψης ανήκει στην 
ελληνιστική εποχή, όταν και σχηματίστηκε τελικά η γλωσσολογία ως επιστήμη. Δυ-
στυχώς τα έργα των Αλεξανδρινών γραμματικών δεν έχουν σωθεί ως την εποχή μας. 

 



Μπορούμε να μιλήσουμε για τις απόψεις τους μόνο με βάση τους τίτλους και τα απο-
σπάσματα των έργων τους που σώθηκαν, καθώς και με τις σημειώσεις των μεταγενέ-
στερων μελετητών. Το μοναδικό έργο που σώθηκε στην πρωτότυπη μορφή του είναι 
Τέχνη Γραμματική του Διονύσιου του Θρακός, που είναι το κορυφαίο έργο της γραμ-
ματική τέχνης (Pauly N. 1998). Τα κυριότερα ζητήματα της γραμματικής του Διονυ-
σίου του Θρακός επίσης θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με νοητικούς χάρτες.  
 Με βάση τις τελευταίες ψυχολογικές έρευνες διαπιστώθηκε πως ο εγκέφαλος του 
ανθρώπου συγκρατεί στη μνήμη καλύτερα τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε 
μορφή νοητικών χαρτών ή σε μορφή δικτύου, διότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί μ’ αυ-
τό τον τρόπο (Бьюзен Т., Бьюзен Б. 2003). Επομένως, σε αυτή την εργασία τεκμηριώ-
νεται η άποψη ότι μέσω αυτών των χαρτών θα είναι πιο εύκολη η συγκράτηση στη 
μνήμη διάφορων δεδομένων, διότι η μέθοδος αυτή έχει ως βάση τη συνειρμική σκέψη 
του ανθρώπου. Και θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμο για τον καθηγητή να χρησιμοποιή-
σει νοητικούς χάρτες κατά τη διδασκαλία.  
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Νατάσα Γιοβάνοβ 
Κλιτική μορφολογία και σειρά λέξεων στην πρόταση:  
δεδομένα από τον αγραμματισμό στην ελληνική γλώσσα  

Στις ψυχογλωσσολογικές έρευνες των Smith και Bates (1987), που αφορούν στην αξιο-
λόγηση της γραμματικότητας των προτάσεων (grammaticality judgment test) και στην 
ικανότητα της επανάληψής τους (repetition test), από τους αφασικούς ασθενείς τύπου 
Broca, αποδείχθηκε ότι η σειρά των λέξεων στην πρόταση (word order) και η ένδειξη 
της πτώσης (case marking), είναι κάποιοι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, που 
επηρεάζουν την επίδοση των ομιλητών μορφολογικά πλούσιων γλωσσών.  
 Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να συζητήσει τα αποτελέσματα μίας μελέ-
της, στην οποία εξετάστηκε η συντακτική κατανόηση. Στην μελέτη αυτή συμμετείχαν 
δύο Έλληνες αφασικοί ασθενείς τύπου Broca, καθώς και η ομάδα ελέγχου με την ίδια 
ηλικία, φύλο και μόρφωση. Το πείραμα συμπεριλάμβανε δύο μέρη: στο πρώτο τεστ, 
όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογούσαν εάν μία πρόταση είναι γραμματικά αποδεκτή ή 
όχι ενώ στο δεύτερο οι προτάσεις αυτές έπρεπε να επαναληφθούν μετά από την ανά-
γνωση του εξεταστή. Και στα δύο τεστ υποκείμενα εξετάστηκαν με 128 (64 γραμμα-
τικές και 64 μη-γραμματικές) προτάσεις με κανονική (SVO) και μη-κανονική (VOS) 
σειρά λέξεων. Οι προτάσεις αυτές περιείχαν αποδεκτές και μη-αποδεκτές χρήσεις 

 



πτώσεων, ενικού και πληθυντικού και συμφωνίας ανάμεσά σε υποκείμενο, ρήμα και 
αντικείμενο, π.χ.: 
 α) Η κοπέλα διαβάζει τις εφημερίδες. β) Η γυναίκα πλένει το ποτήρι. 
 γ) *Διαβάζει τις εφημερίδες οι κοπέλες. δ) *Πλένει του ποτηριού η γυναίκα. 
 Τα αποτελέσματα διαπίστωσαν την καλύτερη επίδοση στην κατανόηση γραμμα-
τικότητας (Lukatela, Crain & Shankweiler, 1988). Επίσης, κατανόηση συμφωνίας υπο-
κειμένου – ρήματος στην SVO σειρά λέξεων ήταν εξαιρετική (Varlokosta et al., 2006).  
 Ερωτήματα που τίθενται εδώ είναι και τα εξής: 
 – Γιατί οι μορφολογικές ενδείξεις (morphological cues) απέτυχαν να βοηθήσουν 
τους ασθενείς στις προτάσεις με VOS σειρά λέξεων όπου σημειώθηκε ασυνήθιστα υ-
ψηλό ποσοστό λαθών; 
 – Γιατί παρουσιάστηκε ασυνήθιστη συμπεριφορά των ασθενών στις γραμματικές 
προτάσεις με SVO σειρά λέξεων όταν ο αριθμός του υποκειμένου και του αντικειμέ-
νου βρισκόταν σε ασυμφωνία (subject-object mismatch number agreement); 
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Katherine Hodgson 
Morphological Evidence for the Origins of a Pontic Greek Community  
in Armenia 

This paper is based on data from sound recordings made of speakers of Pontic Greek from 
the area of Alaverdi in Armenia, now resident in Thessaloniki and Alexandroupoli in 
northern Greece. This community was founded in the 18th century by Greek miners from 
the Pontos; the speakers I interviewed had no more precise information about their place 
of origin. Similar mining settlements were founded by Pontic Greek migrants in parts of 
Turkey, such as Ak-Dağ-Maden (west of Sivas) and Buğa-Maden (near Konya), where the 
dialects spoken are considered to belong to the Chaldian (S.E. Pontic) group, originating 
in the area south of Trabzon, including Gümüşhane (Argyroupoli). The dialect of Alaverdi 
does indeed have much in common with that of Gümüşhane as described by Drettas 
(1997), and with those of the other mining communities as recorded in texts published in 
various issues of the periodical Archeion Pontou. However, it also presents certain mor-
phological features apparently absent from these dialects, some of which have been shown 
to have had a very restricted, and in this context rather unexpected, geographical distribu-
tion. Examination of the dialect texts from all over the Pontos that have been published 
over the years in Archeion Pontou reveals compelling evidence for the origins of the Pontic 
Greek community of Alaverdi. 
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Ειρήνη Θεοδωροπούλου  
Η γλωσσοτροπία των νεόπλουτων στην ελληνική λαϊκή κουλτούρα 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η εξέταση της γλωσσοτροπίας (style) 
της κοινωνικής τάξης των νεόπλουτων, έτσι όπως αυτή προβάλλεται μέσα από την 
ελληνική λαϊκή κουλτούρα (popular culture), εννοούμενη ως ‘το σύνολο των θεαμάτων, 
τα οποία γίνονται αντικείμενο παρακολούθησης, ανάγνωσης και συμμετοχής από χι-
λιάδες ανθρώπους’ (Giddens 1997: 364). Η εξέταση αυτή γίνεται επί τη βάσει του μο-
ντέλου του Coupland (2007), ο οποίος διακρίνει τρεις διαστάσεις γλωσσοτροπίας, ή-
τοι τα κοινωνιογλωσσικά στοιχεία (sociolinguistic features), όπως π.χ. γλωσσικές ποι-
κιλίες ή κώδικες ή φωνητικά στοιχεία, τη γνώση της επικοινωνιακής ικανότητας 
(communicative competence), τη μεταγλωσσική γνώση των κοινωνικών συμβάσεων και 
κανόνων, καθώς και την παραστατικότητα (performativity), η οποία ταυτίζεται με την 
προσπάθεια των ομιλητών να φανούν δημιουργικοί μέσω της χρήσης καθιερωμένων 
γλωσσικών στοιχείων με καινούρια σημασία. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμ-
βάνει τρία γλωσσοτροπικά στοιχεία, τα οποία εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κα-
τηγορίες και τα οποία είναι τα εξής: εναλλαγή κωδίκων (Ελληνικά-Αγγλικά), η οποία 
εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία, μεταγλωσσικές απόψεις ρητώς εκπεφρασμένες 
σχετικά με το πώς πρέπει να ομιλούν οι κάτοικοι των βορείων προαστίων της Αθήνας, 
οι οποίες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία και στυλιζάρισμα του φθόγγου [r] και 
προφοράς του ως ανακεκαμένου [ ɹ], έτσι όπως απαντά στα Αμερικανικά Αγγλικά 
(Mainstream American English), που εμπίπτει στην τρίτη κατηγορία. Η χρήση των 
στοιχείων αυτών αναλύεται με βάση την διαδραστική κοινωνιογλωσσολογία 
(Ιnteractional Sociolinguistics) και συγκεκριμένα τα μοντέλα των Goffman (1974, 1981) 
και Gumperz (1982). Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από απομα-
γνητοφωνημένους διαλόγους της τηλεοπτικής σειράς ‘Λατρεμένοι μου γείτονες’, κα-
θώς και από το λογοτεχνικό βιβλίο της Παυλίνας Νάσιουτζικ ‘Μαμάδες Βορείων 
Προαστίων’ (2006). Παρά τις αναμφισβήτητες διαφορές των ειδών κειμένων (genres), 
από τα οποία προέρχονται, τα δεδομένα θεωρούνται ομάδες ή οικογένειες κειμένων 
(Branston 2006: 45), κοινός παρονομαστής των οποίων θεωρείται το θέμα, το οποίο 
πραγματεύονται και το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κουλτούρα των 
βορείων προαστίων της Αθήνας με έμφαση στον νεοπλουτισμό. Το βασικό επιχείρημα 
της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι ότι τα γλωσσοτροπικά αυτά στοιχεία χρησιμο-
ποιούνται ως ενδείκτες κοινωνικών ταυτοτήτων, όπως του κοσμοπολίτη, του (δήθεν) 
καλλιεργημένου και του μορφωμένου.  
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Φρύνη Κακογιάννη-Ντόα & Σταυρούλα Βογιατζή 
Το ηλεκτρονικό λεξικό των επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής 

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση του ηλεκτρονικού λεξι-
κού των επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής (ΝΕ). Η κατασκευή και επεξεργασία 
γλωσσικών πόρων σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των 
ερευνητικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη και συστηματική 
τυποποιημένη περιγραφή της ΝΕ γλώσσας.  
 Το ηλεκτρονικό λεξικό των επιρρημάτων της ΝΕ περιλαμβάνει στην τωρινή του 
έκδοση περισσότερα από 17 000 λήμματα που έχουν συλλεχθεί με ημιαυτόματους 
(χρήση λογισμικών Unitex και Glossanet2) και συμβατικούς τρόπους αναζήτησης (χει-
ρωνακτική διαδικασία αποδελτίωσης λεξικών, γραμματικών και αυθεντικών κειμένων 
του ημερησίου τύπου και της λογοτεχνίας). Πιο συγκεκριμένα, το λεξικό συγκεντρώ-
νει περίπου 12 080 μονολεκτικές δομές (π.χ.: χθες, γενικά, γενικώς) και 5 000 πολυ-
λεκτικές δομές που παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς παγίωσης σε μορφολογικό, 
συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο (π.χ.: το μήνα που δεν έχει Σάββατο, σε γενι-
κές γραμμές, με σειρά (προτεραιότητας + παλαιότητας + εμφάνισης)).  
 Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε τα γενικά κριτήρια αναγνώρισης 
των επιρρημάτων πάνω στα οποία στηρίχθηκε η συλλογή του υλικού μας, καθώς επί-
σης και τα κριτήρια διάκρισης ανάμεσα στις ελεύθερες και παγιωμένες χρήσεις τους. 
Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τις βασικές μορφοσυντακτικές και σημασιολογικές 
ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις επιρρηματικές δομές καθώς και τις διαφορετικές 
υποκατηγορίες ταξινόμησής τους (S. Voyatzi 2006, F. Kakoyanni-Doa 2008). Τέλος, 
θα παρουσιάσουμε το μοντέλο της τυποποιημένης αναπαράστασής τους μες στο η-
λεκτρονικό λεξικό και θα συζητήσουμε τις προοπτικές εφαρμογής αυτού του λεξικο-
γραφικού εργαλείου στη διδακτική, τη μετάφραση και την αυτόματη επεξεργασία 
των φυσικών γλωσσών. 
 Η συγκεκριμένη μελέτη είναι εμπνευσμένη από ανάλογες ερευνητικές εργασίες 
που έχουν πραγματοποιηθεί στη γαλλική, αγγλική, ιταλική, ισπανική και σε άλλες 
γλώσσες με βάση τα μεθοδολογικά μοντέλα του Λεξικού-Γραμματικής (M. Gross 
1975, 1990) και της Μετασχηματιστικής θεωρίας του Z. S. Harris (1964, 1968, 1976). 
Περίπου 50% των δεδομένων του ηλεκτρονικού λεξικού των επιρρημάτων της ΝΕ έ-
χουν ενσωματωθεί στους γλωσσικούς πόρους που τροφοδοτούν τον αυτόματο αναλυ-
τή κειμένων της ΝΕ γλωσσας, Unitex3 (S. Paumier 2003). 
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Χαρίκλεια Καπελλίδη 
Προσεγγίζοντας την υποκειμενικότητα στη γλώσσα  
από μια κοινωνιολογική οπτική 

Η (γλωσσική) υποκειμενικότητα, φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γλώσσα αλ-
λά για χρόνια στο περιθώριο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, αποτελεί σήμερα σχε-
δόν δημοφιλές αντικείμενο μελέτης. Η παρουσία της στη γλώσσα (τόσο στο σύστημα 
όσο και στη χρήση) θεωρείται πλέον αναμφισβήτητη, οι έρευνες που εξετάζουν τις 
εκδηλώσεις της σε διαφορετικές γλώσσες πληθαίνουν, ενώ κυρίαρχη είναι τα τελευ-
ταία χρόνια η γνωσιακή προσέγγιση της υποκειμενικότητας. Ωστόσο, η ασάφεια και 
η αοριστία σχετικά με το περιεχόμενο αλλά και την έκταση της έννοιας παραμένουν, 
δημιουργώντας μια σχετική αμηχανία στον/στην ερευνητή/τρια που ασχολείται με τη 
μελέτη της. Στην παρούσα ανακοίνωση, με σημείο εκκίνησης τις τρεις σημαντικότε-
ρες προσεγγίσεις της υποκειμενικότητας (Benveniste 1971, Lyons 1982, 1995 και 
Langacker 1990, 2006), επιχειρώ να αναδείξω τα προβληματικά σημεία της έννοιας 
που δυσχεραίνουν τη διερεύνησή της και καταφεύγω σε ένα κοινωνιολογικό πλαίσιο 
ανάλυσης (Goffman 1959, 1974, 1981) αναζητώντας πιθανές απαντήσεις. Θα μπο-
ρούσε η κοινωνιολογική προσέγγιση του Goffman για την παρουσίαση του εαυτού να 
φωτίσει τις ‘σκοτεινές’ πτυχές της υποκειμενικότητας, τροφοδοτώντας την έρευνα 
για τη γλωσσολογική της πραγμάτευση και συνεισφέροντας σε μια συνολική επανα-
τοποθέτησή της;  
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Allison Kirk  
SVO-VSO Alternations in New Testament (NT) Greek 

Scholars of Homeric and various dialects of Classical Greek often have claimed that the most 
common and basic word order is SOV (Dover 1960, Cervin 1994). Others, focussing more on 
diachrony have claimed that the SOV order of Classical Greek changed to a basic SVO order by 
the Koine Greek period (Taylor 1994). In the history of the field of Greek linguistics not much 
as much attention has been paid to word order in the Koine period, compared to Classical and 
Modern Greek (MG) dialects. This presentation seeks to shed more light on the word order 
facts during this period, based on data from the NT. 
 In this talk I will demonstrate is that the basic word order of NT Greek is an SVO-VSO al-
ternation. This is due to two facts. First, the majority of NT Greek main clauses containing 
overt subjects and objects surface as SVO and VSO strings, followed by SOV and OVS. In a 
short survey of 50 main clauses with full DP subjects and objects from Matthew and Revelation 

 



24 SVO orders were found, 21 VSO, 3 SOV and 2 OVS. Second, clauses with these orders are 
often pragmatically neutral, unlike the other orders (see Matthew 1 2 and Revelation 8 5 for 
SVO and VSO neutral sentences). SOV orders, on the other hand, are frequently ‘complex 
predicates’, which employ the ‘light’ verb ἔχω, ‘have’, which gets its meaning from objects with 
which it combines, i.e. λύπην ἔχετε, ‘have grief’ (John 16 22), χρείαν ἔχουσιν, ‘have need’ 
(Luke 531). Also, object-initial constructions are marked, with either what appears to be topi-
calized or focussed objects. Taking this as a starting point, I will show that VSO orders do not 
all correspond to a single structure. Rather, there are environments in which verbs move to C° 
(in direct questions and relative clauses, which are most often VS(O)), and also those in which 
verbs move only as high as T°. Further, it will be demonstrated that similarly to MG (Alexiadou 
and Anagnostopoulou 1998), NT Greek subjects are not required to move to Spec-TP and may 
remain inside the VP in VSO clauses. Finally, I will show that there was a Topic position avail-
able for subjects in SVO clauses, also similar to the case of MG as laid out in A and A (1998). 
 One interesting question which arises from the SVO-VSO alternation in NT Greek is 
whether or not there was Semitic substratum effects, accounting for the high frequency of VSO 
structures, as Semitic languages are well-known for being V-initial (Shlonsky and Doron 
1991). On the other side of the coin is the strong possibility that frequent VSO orders in NT 
Greek are simply the result of natural progressions in the history of the Greek language. To shed 
light on this question, one book of the Discourses of Epictetus will be examined and the fre-
quency of VSO orders compared with that in the NT. 
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Ευγενία Κλείδωνα  
Οι αυτοπαθητικές αντωνυμίες σε αρχαίες ελληνικές επιγραφές 

H παρούσα ανακοίνωση αφορά την εξέταση της αυτοπαθητικής αντωνυμίας σε αρ-
χαίες ελληνικές επιγραφές από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Η εξέταση 
κινείται βασικά σε τρία επίπεδα:  
 1) σε φωνητικό/μορφολογικό επίπεδο μας απασχολούν δύο βασικά ερωτήματα: 
 α) ποιοι διαφορετικοί τύποι αυτοπαθητικής αντωνυμίας εμφανίζονται και ποια εί-
ναι η κατανομή τους διατοπικά· 
 β) αν και κατά πόσο η αυτοπαθητική αντωνυμία του γ΄ προσώπου χρησιμοποιείται 
και για τα υπόλοιπα πρόσωπα· 
 2) σε συντακτικό επίπεδο εξετάζεται το εύρος των συντακτικών λειτουργιών που 
μπορεί να αναλάβει η αυτοπαθητική αντωνυμία· 
 3) σε σημασιολογικό επίπεδο εξετάζεται το εύρος των σημασιών που μπορεί να 
αναλάβει η αυτοπαθητική αντωνυμία, κατά πόσο δηλαδή μια αυτοπαθητική μορφο-
λογικά αντωνυμία περιορίζεται σε μια καθαρά αυτοπαθητική χρήση ή αναλαμβάνει 
και άλλες λειτουργίες. 

 



 O τύπος που κυριαρχεί αριθμητικά είναι η γενική του γ΄ ενικού προσώπου, που 
εμφανίζεται κυρίως σε θέση γενικής κτητικής. Τα δεδομένα αυτά φαίνονται να λει-
τουργούν υποστηρικτικά προς την άποψη του Brugmann σύμφωνα με την οποία ση-
μαντικός παράγοντας για τη γενίκευση του τύπου γ΄ ενικού (ἑαυτ-) σε όλα τα πρό-
σωπα υπήρξε η αντικατάσταση της κτητικής αντωνυμίας ἑός από τη γενική κτητική 
ἑαυτοῦ/ἑαυτῆς. 
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Ειρήνη Κόντα 
Η παραγωγική μορφολογία στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα:  
Ενδείξεις από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική 

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει το σχηματισμό παράγωγων λέξεων στην ελ-
ληνική ως δεύτερη γλώσσα. Προηγούμενες έρευνες σχετικά με την απόκτηση της 
παραγωγικής μορφολογίας στη δεύτερη γλώσσα έχουν δείξει δυσκολίες στην από-
κτηση των παραγωγικών επιθημάτων (Schmitt & Meara 1997), επίδραση της συχνό-
τητας (Mochizuki & Aizawa 2000) και παραβιάσεις των γραμματικών περιορισμών 
(Lardiere 2006). Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται: α) αν ο σχηματισμός των πα-
ράγωγων λέξεων επηρεάζεται από τη συχνότητα και β) αν τα παιδιά που αποκτούν 
την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σέβονται τους γραμματικούς και σημασιολογικούς 
περιορισμούς κατά το συνδυασμό παραγωγικών επιθημάτων και βάσεων. 
 Χρησιμοποιήθηκε μία δοκιμασία εκμαίευσης 42 υπαρκτών παράγωγων λέξεων. 
Συγκεκριμένα εξετάστηκαν επτά παραγωγικά επιθήματα και χρησιμοποιήθηκαν έξι 
λέξεις για κάθε επίθημα. Η συχνότητα των παράγωγων λέξεων υπολογίστηκε με βά-
ση ένα τεστ οικειότητας που δόθηκε σε φυσικούς ομιλητές της ελληνικής, ενώ η συ-
χνότητα των επιθημάτων υπολογίστηκε με βάση το Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελ-
ληνικής (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 2002). Για κάθε επίθημα χρησιμοποιήθηκαν παρά-
γωγες λέξεις υψηλής και χαμηλής συχνότητας. 
 Τα παραγωγικά επιθήματα που εξετάστηκαν σ’ αυτή τη μελέτη χρησιμοποιούνται 
για να σχηματίσουν παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν «επάγγελμα» και διαφέ-
ρουν ως προς: α) τη συχνότητά τους, καθώς κάποια επιθήματα, π.χ. -ίστας, είναι λι-
γότερο συχνά από άλλα, π.χ. -τής, -άς, β) τους γραμματικούς περιορισμούς, καθώς 
δύο από αυτά (-τής, -τρια) συνδυάζονται με ρηματικές βάσεις, ενώ τα υπόλοιπα με 
βάσεις-ουσιαστικά (-άς, -τζής, -ιστής, -ίστας, -άρης) και γ) τους σημασιολογικούς πε-
ριορισμούς, καθώς τα επιθήματα -ίστας και -ιστής έχουν πιο συγκεκριμένη σημασία 
από τα υπόλοιπα επιθήματα (τα δύο αυτά επιθήματα συνδυάζονται συχνά με βάσεις 
που δηλώνουν τέχνες και αθλήματα).  
 Συμμετείχαν είκοσι εννέα παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική, ηλικίας 12-15, 
που αποκτούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και δεκατέσσερις μονόγλωσσοι φυ-
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σικοί ομιλητές της ελληνικής αντίστοιχης ηλικίας. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν 
προφορικά και ο καθένας ξεχωριστά. Για την εκμαίευση κάθε παράγωγης λέξης χρη-
σιμοποιήθηκε μία εικόνα που απεικόνιζε έναν άνθρωπο να κάνει ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα, π.χ. έναν γαλατά. Οι συμμετέχοντες έβλεπαν την εικόνα και ταυτόχρονα 
διάβαζαν και άκουγαν μία πρόταση που περιείχε τη βάση του παραγώγου, π.χ. Αυ-
τός ο άντρας μάς φέρνει το γάλα. Στη συνέχεια τους ζητούνταν να συμπληρώσουν 
μια πρόταση σχηματίζοντας το κατάλληλο παράγωγο, π.χ. Είναι ένας ……………. 
 Οι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής είχαν γενικά υψηλή επίδοση στο σχηματισμό 
των παράγωγων ουσιαστικών. Αντίθετα, τα παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική 
δυσκολεύτηκαν με όλα τα παραγωγικά επιθήματα (πβ. Schmitt & Meara 1997) και 
ιδιαίτερα με τα λιγότερο συχνά (πβ. Mochizuki & Aizawa 2000). Επιπλέον οι υπεργε-
νικεύσεις των φυσικών ομιλητών δεν περιλάμβαναν παραβιάσεις των γραμματικών 
και σημασιολογικών περιορισμών, ενώ οι υπεργενικεύσεις των παιδιών με μητρική την 
τουρκική περιλάμβαναν παραβιάσεις τόσο των γραμματικών (πβ. Lardiere 2006) όσο 
και των σημασιολογικών περιορισμών. 

D. Lazaridou-Chatzigoga 
Co-occurrence of the Greek Definite Article With kathe and opjosdhipote  

Overview. I focus on two understudied cases of optional co-occurrence of the definite ar-
ticle in Greek with other determiners: the ‘redundant’ co-occurrence with the distributive 
quantifier kathe ‘every/each’ and the ‘incompatible’ co-occurrence with the indefinite free 
choice item opjosdhipote ‘any’. I will describe the relevant data and provide a proposal on 
the basis of the distribution of the definite article in Greek.  
 Main discussion. With respect to kathe I argue that the semantic characteristics of dis-
tributivity (see Beghelli & Stowell 1993, Tsili 2001) and genericity (see Carlson 1977) 
prove to be decisive in order to give an account. The following differences are discussed: 
The subevents associated to kathe may be only partially differentiated, under the condi-
tion that there are two at least different subevents, while o kathe Ν requires a total distri-
bution of the subevents (see Tunstall 1998). Kathe-phrases can refer both to kinds and to 
instances of kinds, while o kathe N can only make reference to instances, tokens of kinds. 
Here are some important minimal pairs: 
I Ino fotoghrafise  {kathe/to kathe} zoo   tu zoologhiku kipu. 
the Ino photographed.3sg kathe/the kathe animal the.gen zoologic garden 
‘Ino photographed every/each animal of the zoo.’ 
a. Kathe monokeros exi ena kerato.  
 ‘Every unicorn has one horn.’ 
b. # O kathe monokeros exi ena kerato. 
 (‘Each unicorn has one horn.’) ex. from Giannakidou&Etxeberria to appear 
We treat opjosdhipote as an indefinite à la Heim (1982) that involves domain widening 
(see Kadmon&Landman 1993) following Giannakidou (2001) and Lazaridou-Chatzigoga 
(2007) among others. Relevant examples to be discussed involve: 
 (O) opjosdhipote ixos  ine musiki. 
 the FC sound   is music 
 ‘Absolutely any sound is music.’ 

Mporis na paris {opjondhipote / ??ton opjondhipote} apo aftus tus diskus. 
 can.2sg subj. take.2sg FC / the FC of these the discs 
 ‘You may take any of these discs.’ 

 



 The discussion is centred on the observation that o opjosdhipote N is typically found in 
generic contexts. The difference in the interpretation of opjosdhipote with or without the 
definite article is placed within the realm of pragmatics. 
 Proposal. A revision of the notion of definiteness furnishes the explanation for both 
cases. Definiteness is associated with two conditions: i) count-as-unique, inspired by the 
ontology of Badiou 1988, that replaces uniqueness (Russell 1905), and ii) weak familiar-
ity, based on the theory of Roberts (2003). This revision provides the grounds for ac-
counting for the similarities and differences these two constructions show. 

Bibliography 
Badiou (1988) L'Etre et l'événement. english translation: Being and event. trans. Oliver Feltham, London, 

Continuum, 2005.  
Beghelli & Stowell (1997). Distributivity and Negation. In Ways of Scope Taking ed. by A. Szabolcsi.  
Carlson (1977) Reference to kinds. New York: Garland. phD thesis, University of Massachusetts, Amherst.  
Giannakidou (2001) The meaning of free choice. Linguistics and Philosophy 24: 659-735.  
Giannakidou & Etxeberria (to appear) Contextual domain restriction across languages: Definiteness, indefi-

niteness and the structure of QP.  
Heim (1982) The Semantics of Definite and Indefinite Noun Phrases. New York: Garland.  
Kadmon & Landman (1993). Any. Linguistics and Philosophy, 15: 353-422.  
Lazaridou-Chatzigoga (2007). Free Choice Items and definiteness: Evidence from Greek. In Proceedings of 

Sinn und Bedeutung 11, E. Puig-Waldmueller (ed.), Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.  
Roberts (2003). Uniqueness in definite noun phrases. Linguistics and Philosophy, 26, 287-350.  
Russell (1905) On denoting. Mind 14, 56.  
Tsili (2001) Οι ποσοδεικτικές εκφράσεις ο (κάθε) NP, (ο) καθένας> καθολικότητα και επιμεριστικότητα 

Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογί-
ας του A.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.  

Tunstall (1998) The Interpretation of Quantifiers: Semantics and Processing. PhD thesis. UMass. 

Μ. Πλαδή, Α. Oκαλίδου & Β. Παπαγεωργίου 
Διαλεκτική παρείσφρηση στον προφορικό και γραπτό λόγο μαθητών τυπικής 
ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας: προς μια τυπολογία  
της γλωσσικής συμπεριφοράς των διαλεκτόφωνων μαθητών 

Η εργασία αυτή επιχειρεί μια πρώτη ποσοτικοποίηση της διαλεκτικής παρείσφρησης 
σε μαθητές δημοτικού σχολείου στο Πυργί της Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπως 
καταγράφηκε σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα περιβάλλον στα πλαί-
σια του οποίου προτείνεται – επιβάλλεται η αποκλειστική χρήση της Κοινής Νεοελ-
ληνικής αυστηρά από τα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης. Μέσα από την  
ποσοτικοποίηση της χρήσης της τοπικής διαλέκτου (ιδιώματος) και με τη χρήση άλ-
λων ερευνητικών εργαλείων, όπως ερωτηματολόγια και επιτόπια έρευνα,  επιχειρείται  
η άντληση συμπερασμάτων που έχουν σχέση με (κοινωνιο)γλωσσολογικές και παιδα-
γωγικές διαστάσεις των διαλέκτων στην Εκπαίδευση.  
 Συγκεκριμένα, γλωσσικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το Πυργί της Χίου και 
από το Λιτόχωρο Πιερίας, και αναλύθηκε ο προφορικός και ο γραπτός λόγος μαθη-
τών από την περιοχή. Η εμφάνιση της διαλεκτικής παρείσφρυσης (interference) με-
τρήθηκε σε σχέση με τη Φωνολογία, τη Μορφολογία και το Λεξιλόγιο. Από τα δείγ-
ματα προφορικού και γραπτού λόγου και σε συνδυασμό με το ερωτηματολόγιο για το 
δάσκαλο που χορηγήθηκε, προκύπτουν συμπεράσματα για το πώς διαφοροποιείται η 
χρήση διαλέκτου/ιδιώματος εντός και εκτός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η ερευνη-
τική αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο να συνεισφέρει σε μια βαθύτερη κατανόηση της 
χρήσης της διαλέκτου μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 



 Επιλογικά, θα διατυπωθούν προτάσεις για εκπαιδευτικούς, με στόχο τη σωστή με-
θόδευση και τον προιγραμματισμό της γλωσσικής διδασκαλίας σε διαλεκτόφωνα πε-
ριβάλλοντα. Τέλος, οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν σχετι-
κά με κοινωνιογλωσσολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις των διαλέκτων στην εκ-
παίδευση, βρίσκονται πιο κοντά στο πνεύμα της Πολυγλωσσικής/Διαπολιτισμικής 
Παιδαγωγικής. 
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Τριανταφυλλιά Σαραφίδου 
Γλώσσα και επικοινωνία στην Καππαδοκία: η διαδρομή της ελληνικής  
 γλώσσας διά μέσου των αιώνων ως ένα παράδειγμα γλωσσικής διατήρησης  

Η ελληνική γλώσσα στην Καππαδοκία εξετάζεται ως ένα φαινόμενο γλωσσικής δια-
τήρησης σε μία περιοχή που, όπως και η υπόλοιπη Μικρά Ασία, υπήρξε ελληνόφωνη 
για μια σειρά δεκάδων αιώνων, αλλά υπήρξε η πρώτη, και έκτοτε μόνιμη, απώλεια 
εδάφους του Βυζαντινού κράτους που πραγματοποιήθηκε στην επικράτεια της μι-
κρασιατικής χερσονήσου και προκλήθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους μετά την 
ήττα των Βυζαντινών στο Μαντζικέρτ το 1071. Η εδαφική αυτή απώλεια ακολουθή-
θηκε από τη δημιουργία στο έδαφος της Καππαδοκίας του πρώτου τουρκομανικού 
σουλτανάτου. Στην ανάλυσή μας, εξετάζουμε τους παράγοντες διατήρησης και υπο-
χώρησης της ελληνικής γλώσσας στην Καππαδοκία από την εποχή εκείνη μέχρι την 
εποχή της βίαιης αποχώρησης των Ελλήνων από τις εστίες του το 1924, οι οποίοι την 
ομιλούσαν υπό τη μορφή της καππαδοκικής διαλέκτου, μιας διαλέκτου που την χα-
ρακτηρίζουν έντονοι αρχαϊσμοί από παλαιότερες μορφές της ελληνικής γλώσσας κα-
θώς και δάνεια και παρεμβολές από την κυρίαρχη τουρκική γλώσσα. Η γλωσσική υ-
ποχώρηση και διατήρηση μελετώνται ως μακροπρόθεσμα συλλογικά αποτελέσματα 
γλωσσικής επιλογής από μια κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά, με στόχο να εξηγηθεί η 
γλωσσική συμπεριφορά των ανθρώπων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της 
διγλωσσίας (ελληνικά-τουρκικά) που χαρακτηρίζει τους Έλληνες της περιοχής αυτής 
σε σχέση με τους κοινωνικο-πολιτικούς παράγοντες που υπήρχαν κατά εποχή καθώς 
και στο φαινόμενο της τουρκοφωνίας των Ελλήνων ως αποτέλεσμα της υποχώρησης 
της ελληνικής γλώσσας και της βαθμιαίας υιοθέτησης του τρόπου ζωής και γλώσσας 
των κρατούντων, ακόμη και ως αποτέλεσμα ενός τύπου θρησκευτικού συγκρητισμού 
και λαϊκής λατρείας.  
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Δημήτρης Τζιμώκας 
Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων εκμάθησης της Νέας Ελληνικής  
ως Δεύτερης Γλώσσας: προς ένα νέο ερευνητικό και διδακτικό εργαλείο 

Το Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων (Η.Σ.Κ.) εκμάθησης της Νέας Ελληνικής ως Δεύτε-
ρης Γλώσσας άρχισε να καταρτίζεται το 2004 στα πλαίσια του ερευνητικού προ-
γράμματος «Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για την έρευνα και την διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής γλώσσας» (Πυθαγόρας Ι) και συγκεκριμένα ως παραδοτέο του πα-
κέτου έρευνας «Ανάπτυξη ΗΣΚ εκμάθησης της ΝΕ ως ΞΓ». Ο γενικότερος σκοπός 
αυτού του έργου είναι ο εφοδιασμός των ερευνητών της γλωσσικής διδασκαλί-
ας/κατάκτησης και των διδασκόντων την Ν.Ε. ως ξένη/δεύτερη γλώσσα με ένα εργα-
λείο επικουρικό στο έργο τους. Περιέχει ψηφιοποιημένες παραγωγές γραπτού λόγου 
(Π.Γ.Λ.) μαθητών του Διδασκαλείου της ΝΕ ως Γ2 του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εν 
λόγω Π.Γ.Λ. έχουν μερικώς επισημειωθεί ως προς τα γλωσσικά λάθη.  
 Ειδικότερα, η παρουσίαση του εν λόγω Η.Σ.Κ. θα κινηθεί στους εξής άξονες:  
 Σχεδιαστικές προδιαγραφές του σώματος: μέγεθος, κειμενικά γένη, συνθήκες πα-
ραγωγής των Π.Γ.Λ., θέματα των Π.Γ.Λ., διαθεσιμότητα των στοιχείων των πληροφο-
ρητών, τύπος της σχετικής βάσης δεδομένων, επισημείωση του σώματος ως προς τα 
γλωσσικά λάθη (λογισμικό επισημείωσης, τύπος mark-up language, διορθωτές), ζητή-
ματα κωδικοποίησης λαθών. 
 Προσβασιμότητα των ερευνητών/διδασκόντων στο σώμα. 
 Σύντομη επίδειξη διόρθωσης λαθών με το λογισμικό επισημείωσης. 
 Εργαλεία για την επεξεργασία των δεδομένων του σώματος με σύντομη επίδειξη 
ανάκτησης αποτελεσμάτων από το σώμα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. 
 Πρακτικές εφαρμογές του Η.Σ.Κ. εκμάθησης της Ν.Ε. ως Γ2. 
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Παναγιώτης Φίλος 
Τυπολογικές παρατηρήσεις στα δάνεια της ελληνικής (αρχαίας και νεότερης) 

Τα δάνεια στην ελληνική γλώσσα, αρχαία και νεότερη, έχουν προσελκύσει το ενδια-
φέρον αρκετών ερευνητών ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης με τη διδακτορική διατριβή του πάνω στα δάνεια της μεσαιωνικής 
δημώδους λογοτεχνίας (1909). Στις περισσότερες μελέτες, είτε πρόκειται για επιμέ-
ρους κεφάλαια γενικότερων έργων είτε για μονογραφίες και άρθρα, η έμφαση είναι 
συνήθως πάνω στην λεξιλογική-σημασιολογική πλευρά των δανείων, συνδυαζόμενη 
συχνά με μια προσπάθεια ετυμολογικής επεξήγησης κάποιων ‘δυσεξήγητων’ τύπων.  
 Απεναντίας είναι αρκετά σπανιότερες (μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον) οι μελέτες 
που εξετάζουν το δάνειο υλικό σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο γλωσσικό πεδίο της 
ελληνικής (π.χ. φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη) ή σε ένα διαφορετικό γλωσσολογι-
κό πλαίσιο, π.χ. κοινωνιογλωσσολογία. 
 Η σύντομη αυτή ανακοίνωση αποσκοπεί σε μια συγκριτική τυπολογική εξέταση 
των πιο σημαντικών φάσεων δανεισμού της ελληνικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα δά-
νεια από τη λατινική και τις νεολατινικές γλώσσες. Ανάμεσα σε άλλα, θα εξετάσουμε 
τους λόγους για τους οποίους η ελληνική δανείστηκε λεξιλόγιο από διάφορες γλώσ-
σες τόσο στην αρχαία (π.χ. σημιτικές γλώσσες, ιρανική, κοπτική) όσο και στη νεότερη 
περίοδο (π.χ. σλαβική, αλβανική, τουρκική) αλλά σπανίως ενσωμάτωσε γραμματικά 
στοιχεία όπως παραγωγικές καταλήξεις (αλλά βλ. λατινικές καταλήξεις όπως -αριος, 
-ησιος ή γαλλικές όπως -ερί, -έ) και ακόμη περισσότερο απέφυγε να υιοθετήσει δά-
νεια ονοματικά κλιτικά παραδείγματα (αλλά βλ. ουσιαστικά σε -ες, -ε λόγω επίδρα-
σης της τουρκικής). Το ρηματικό σύστημα από την άλλη, παρουσιάζεται διαχρονικά 
περισσότερο ‘αδιαπέραστο’ σε έξωθεν επιρροές, ένα φαινόμενο ωστόσο που είναι σύ-
νηθες στο πλαίσο του δανεισμού (πβ. Hock (1991)). 
 Σε τελική ανάλυση θα αποπειραθούμε να απαντήσουμε σε ένα εύλογο ερώτημα: 
ποιες είναι οι βασικές τυπολογικές διαφορές ανάμεσα στα δάνεια της αρχαίας και 
της νέας ελληνικής και από την άλλη τι μας αποκαλύπτουν αυτά με τη σειρά τους για 
τη (μεταβαλλόμενη) δομή της ελληνικής ως γλώσσας υποδοχής (L1). 
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Βασιλική Φούφη 
Αυτόματη αναγνώριση πολυλεκτικών σύνθετων μονάδων  
σε κείμενα της Νέας Ελληνικής 

Στην παρούσα μελέτη, η οποία εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Υπολογιστι-
κής Γλωσσολογίας, θα ασχοληθούμε με την αυτόματη αναγνώριση των πολυλεκτικών 

 



σύνθετων μονάδων με τη μορφή Επίθετο(+Επίθετο)+Ουσιαστικό, π.χ. πυροσβεστική 
αντλία, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο σε κείμενα της Νέας Ελληνικής. 
 Για την αναγνώριση των κλιτών τύπων κατασκευάζουμε ένα ηλεκτρονικό λεξικό, 
όπου κάθε κλιτός τύπος συνοδεύεται από τις αντίστοιχες μορφολογικές πληροφορίες, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα του λεξικού: 
 πυροσβεστική αντλία,.N:Nfs:Afs:Vfs 
 πυροσβεστικής αντλίας,πυροσβεστική αντλία.N:Gfs 
 πυροσβεστικές αντλίες,πυροσβεστική αντλία.N:Nfp:Afp:Vfp 
 πυροσβεστικών αντλιών,πυροσβεστική αντλία.N:Gfp 
 Δεδομένου όμως ότι πρόκειται για μια πολύ παραγωγική κατηγορία σύνθετων λέ-
ξεων επιλέξαμε τη δημιουργία πεπερασμένων αυτομάτων για τα ημιπαγιωμένα πο-
λυλεκτικά σύνθετα, όπως: γεωργική/φυτοκομική/ανθοκομική/κτηνοτροφική/ βιομηχα-
νική/εμπορική έκθεση.  
 Επιπλέον, η συγκεκριμένη κατηγορία συνθέτων παρουσιάζει πληθώρα παραλλα-
γών, όπως η ουσιαστικοποίηση του επιθέτου, π.χ. εξοχικό σπίτι-εξοχικό και η απα-
λοιφή ενός ή περισσότερων στοιχείων της πολυλεκτικής μονάδας, π.χ. γυμναστικές 
επιδείξεις-επιδείξεις, λαϊκή αγορά-λαϊκή, αυτόφωρο τριμελές πρωτοδικείο-αυτόφωρο.  
 Τα σύνθετα της κατηγορίας Επίθετο+Ουσιαστικό λειτουργούν επίσης και ως βάση 
για την παραγωγή απλών λέξεων ή αλλιώς τη δημιουργία παρασυνθέτων, π.χ. ελεύ-
θερο επάγγελμα-ελευθεροεπαγγελματίας, χάρτινος αετός-χαρταετός. Η αναγνώριση 
αυτών των παραλλαγών επιτυγχάνεται μέσω του πίνακα του Λεξικού-Γραμματικής. 
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