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Π POΛOΓOΣ
O τµος αυτς αποτελε το δετερο µρος του ργου: Nεοελληνικ γραµµατικ και συγκριτικ (“αντιπαραθετικ”)ανλυση. Γενικς γλωσσικς αρχς. Φωνητικ. Eισαγωγ στη φωνολογα. Mρος A: Θεωρα. Θεσσαλον κη 1984. University Studio Press . Στην Eισαγωγ του
πρ"του µρους αναφερταν (σελ. 28) οτι: «O µνος τρπος γιανα εξοικειωθε κανε ς µε
οποιαδποτε επιστµη, πως και µε κθε τχνη, ε ναι να δουλψει µσα στα προβλµαττης.» Aυτ την ανγκη χει σκοπ να καλψει το δετερο µρος του ργου, δ νοντας την
ευκαιρ α για φωνητικ εξσκηση και φωνολογικ ανλυση. Xωρ ς ενεργητικ αντιµετ"πιση
συγκεκριµνων προβληµτων κθε προσπθεια εκµθησης παραµνει παθητικ, καταντει
µηχανικ, και δν οδηγε σε ουσιαστικ κατανηση.
Kαι σε τοτο το δετερο µρος γ νεται σγκριση της προφορς και των βασικ"ν στοιχε ων
του φωνολογικο συστµατος των νων ελληνικ"ν και των λλων τεσσρων γλωσσ"ν που
ενδιαφρουν ιδια τερα στην Eλλδα, δηλαδ των αγγλικ"ν, των γαλλικ"ν, των γερµανικ"ν,
και των ιταλικ"ν. Eπειδ µως σο περισστερο ξρουµε µι γλ"σσα, και ιδια τερα τη µητρικ, τσο περισστερο θεωροµε αυτονητα τα χαρακτηριστικ-της και δν µποροµε να
την αντιµετωπ σουµε µε την απαρα τητη απσταση, γιαυτ δ νεται επιπλον η ευκαιρ α στο
µελετητ του βιβλ ου να εξασκηθε και µε προβλµατα απο λιγτερο γνωστς γλ"σσες.
Eπ σης παρουσιζονται µερικ προβλµατα φωνητικς και φωνολογ ας της αρχα ας ελληνικς. Aυτ συµβα νει για δο λγους. O πρ"τος ε ναι να οδηγηθε ο +λληνας αναγν"στης σε
βαθτερη κατανηση του παρελθντος της γλ"σσας-του, διορθ"νοντας ταυτχρονα στραβς αντιλψεις και γνοια που προρχονται απο µι συνθως ρηχ και παραπλανητικ εκπα δευση. O δετερος λγος ε ναι πι πραχτικς: να βοηθηθε ο σπουδαστς στην κατανηση
της προφορς που χουν σε λλες γλ"σσες οι εκατοντδες χιλιδες διεθνισµο που στηρ ζονται σε αρχα α ελληνικ λεξικ στοιχε α  σε συνδυασµ αρχα ων ελληνικ"ν και λατινικ"ν.
Για τον διο λγο χουν περιληφθε και µερικς ασκσεις σγκρισης αρχα ου ελληνικο και λατινικο τονισµο.
Tλος παρουσιζεται εκτεταµνος θεµατικς κατλογος, που δν ε χε καταστε δυνατ να
περιληφθε στο πρ"το µρος του ργου. Eκτς απο την απαρα τητη βοθεια που προσφρει
νας ττοιος κατλογος στον αναγν"στη, θα ταν δυνατ να χρησιµοποιηθε και σν «γλωσσρι» για αποσαφνιση της γλωσσολογικς ορολογ ας. Στο πρ"το µρος του καταλγου οι
ροι δ νονται στα ελληνικ και σε µ α τουλχιστον ξνη γλ"σσα, στο δετερο µρος οι ξνοι
ροι αντιστοιχ ζονται µε ελληνικος.
Oι περισστερες απο τις ασκσεις χουν δοκιµαστε κατα τις περασµνες ακαδηµαϊκς χρονις µε διαδοχικς οµδες σπουδαστ"ν που παρακολοθησαν µαθµατ-µου στο Γερµανικ
και στο Iταλικ Tµµα του A.Π.Θ. Oι απορ ες, οι αντιδρσεις και οι παρατηρσεις πολλ"ν
απο αυτος µε βοθησαν να συνειδητοποισω στην πρξη την παλι διαπ στωση, πως «ο
διδσκων διδσκεται». +να µεγλο µρος απο τι ε ναι σωστ και χρσιµο σε τοτο το βιβλ ο
οφε λεται στην καλοπροα ρετη κριτικ των φοιτητ"ν-µου, γιαυτ και θεωρ" υποχρωσ-µου
να τους ευχαριστσω και απο αυτ τη θση.
Θλω τλος να ευχαριστσω την οικογνει-µου για τη συµπαρστασ-της στην επ πονη
εργασ α.
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KEΦAΛAIO 1. ΓENIKEΣ ΓΛΩΣΣIKEΣ APXEΣ.
EPΩTHΣEIΣ ΓIA KATANOHΣH THΣ YΛHΣ.
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Aσκ σεις που στο περιθριο χουν το σµβολο E
ασκ σεις µε το σµβολο D

προϋποθτουν γνσεις αγγλικν,

προϋποθτουν γνσεις γερµανικν, ασκ σεις µε το σµβολο

προϋποθτουν γνσεις γαλλικν, και ασκ σεις µε το σµβολο I
ιταλικν.

προϋποθτουν γνσεις

F
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Eισαγωγ και τµ µατα 1-1 ς 1-5.
@πως χει εξηγηθε και στην Eισαγωγ του πρ"του µρους, το βιβλ ο ε ναι γραµµνο µε
“λογικ µονοτονικ”. ∆ηλαδ, τονικ σηµ"δι (“οξε%α”) γρ"φεται σε κ"θε τονισµνη συλλαβ , και µνο σε τονισµνη συλλαβ .
Oι ερωτσεις δν ακολουθον τη σειρ παρουσ ασης του βιβλ ου, αλλ ε ναι ανµειχτες.
Σκοπς της ανµειξης ε ναι να αποθαρρυνθε ο αναγν"στης απο τη συνηθισµνη τση να
προχωρε µηχανικ απο σελ δα σε σελ δα. @µως οι πρ"τες ερωτσεις επικεντρ"νονται στην
πλειοψηφ α-τους στα τµµατα 1-5, 1-4, 1-2, επειδ αυτ θεωρονται πι κατανοητ, καθ"ς οι
περισστεροι αναγν"στες χουν προσλαµβνουσες παραστσεις σχετικ µε το αντικε µεντους.
Oι απαντσεις πρπει να ε ναι περιληπτικς. Mακροσκελε ς απαντσεις, εκτς που ε ναι
χρηστες και ανεπιστηµονικς, συχν σηµα νουν και ελλιπ κατανηση! Για τις περισστερες
ερωτσεις αρκον µχρι πενντα λξεις, ν δ συνυπολογιστον ρθρα και προθσεις.
EPΩTHΣEIΣ
Aπαντστε στις παρακτω ερωτσεις.
Πρτη οµ"δα ερωτ σεων.
1) Ποιο ε ναι οι βασικο “γλωσσικο τοµε ς”  “συστατικ µρη” της γλ"σσας; (Πρα απο
τη δικριση: λξεις / καννες). Προσθστε απο να πρδ. (παρδειγµα) ανλυσης σχετικ µε
τον κθε τοµα (ε τε απο τα ελληνικ ε τε απο λλη γλ"σσα).
2) Περιγρψτε την υποδια ρεση της γλ"σσας σε διαλχτους. (H απντηση µπορε να
δοθε και µνο µε να  δο διαγρµµατα).
3) T σηµα νει “ανοιχτ συστµατα” στο λεξιλγιο; Προσθστε 5 µε 6 πρδτ. απο δο  περισστερες γραµµατικς κατηγορ ες (“µρη του λγου”) στα να ελληνικ, και δηλ"στε σε
ποι “µρος του λγου” ανκει το καθνα.
4) Kντε το διο µε µ α ξνη γλ"σσα.
5) T ε ναι η “lingua franca” και τ ε ναι το “πτζιν”; Προσθστε πρδτ.
6) Ποι ε ναι το καθαρ φυσικ µρος της γλ"σσας; (“Φυσικ” στην ννοια πως χει φυσικ υπσταση). Γιατ το διακρ νουµε µ’ αυτ τον τρπο απο το υπλοιπο γλωσσικ υλικ;
7) Xριστιανο της Mικρς Aσ ας που µιλοσαν µνο τορκικα υποχρε"θηκαν µετ το
1922 να καταφγουν σν πρσφυγες στην Eλλδα (σοι µειναν ζωντανο !) Aναφρεται πως
ελληνφωνοι της Nτιας Iταλ ας αναρωτιονταν στον πλεµο του ’40: “Γιατ να πολεµσουµε
τους +λληνες, αφο µιλµε την δια γλ"σσα;” T (διαφορετικ) συµπερσµατα βγζετε σχετικ µε τα κριτρια καθορισµο της εθνικς ταυττητας στις δο περιπτ"σεις;
8) Aναφρετε δο γλ"σσες που σµερα στην Eλλδα θεωρονται «καλς», και δο που
θεωρονται «κατ"τερες». Eπισηµνετε τους βασικος λγους της διαφορετικς αξιολγησης.
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9) Γιατ στην αρχαιτητα και στο µεσα ωνα δν
(ντονες διακρ σεις σε βρος γλωσσικ"ν µειονοττων),
εποχ; Προσθστε τρ α  τσσερα πρδτ. ττοιας καταπ
ταυττητας υπρχε σε πολλος αρχα ους λαος, αλλ
νωση, και η λειτουργ α του κρτους.

παρουσιζεται γλωσσικ καταπ εση
εν" παρουσιζεται κατα τη νετερη
εσης. Σκεφτε τε πως α σθηση εθνικς
τανε διαφορετικ η ννοια, η οργ-

10) Ποι ε ναι η δικριση ανµεσα σε “τοπικ” και σε “πολιτιστικ” εκµθηση δετερης
γλ"σσας; ∆"στε παραδε γµατα τσο απο σηµερινς καταστσεις που τυχα νει να γνωρ ζετε,
σο και απο τη νετερη ιστορ α.
11) ∆ηλ"στε µερικ στοιχε α της προφορικς επικοινων ας που στη γραφ  χνονται
ολτελα  χνονται σε µεγλο βαθµ.
12) ∆ηλ"στε κποια οφλη και κποιους κινδνους απο την τση του γραφτο λγου (χι
ειδικ της ορθογραφ ας) να συνδεται µε την παρδοση.
13) Kατασκευστε να σντοµο διλογο που να δε χνει ατα ριαστη ανµειξη επ πεδων
λγου.
14) Ποις ε ναι οι βασικς τυπολογικς οµοιτητες και διαφορς ανµεσα στη δηµιουργ α
της ελληνιστικς κοινς, της κοινς νεοελληνικς, και του κοινο τπου µις απο τις λλες
γλ"σσες που µας ενδιαφρουν ιδια τερα, δηλ. του γερµανικο Hochdeutsch, της γαλλικς dialecte de l'île de France,  του ιταλικο italiano (neo)standard. (Στα αγγλικ δν υπρχει κοιν
διλεχτος.)
Eιδικ για τα ιταλικ, σκεφτε τε πως τον περασµνον αι"να συστνανε σν “καλ γλ"σσα” τη lingua toscana in bocca romana, εν" σµερα, σµφωνα µε τον τ τλο ενς πι πρσφατου βιβλ ου (1984), της κοινωνιογλωσσολγου Nora Galli de’ Paratesi, επικρατε η lingua toscana in bocca ambrosiana. (Aµβρσιος ε ναι ο προσττης γιος του Mιλνου.)
15) ∆"στε απο δο πρδτ. (ε τε στα να ελληνικ ε τε σε λλη γλ"σσα): α) “κληρονοµηµνων” λξεων, δηλαδ λαϊκς προλευσης λξεων που υπρχουν στη γλ"σσα συνεχ"ς απο
πολλος αι"νες,  που στηρ ζονται σε παλιτερες λξεις), β) λγιων νεολογισµ"ν, γ) λαϊκ"ν
δνειων, δ) λγιων δνειων που ε ναι απευθε ας µεταφορς απο λλη γλ"σσα, ε) λγιων µεταφραστικ"ν δνειων, στ) λγιων δνειων απο τα αρχα α ελληνικ  την ελληνιστικ κοιν.
Σηµ.: Tο µοναδικ σοβαρ ετυµολογικ λεξικ που υπρχε παλιτερα τανε του N. Aνδρι"τη. Aλλ οτε και αυτο του λεξικο οι πληροφορ ες µπορον να θεωρηθον ικανοποιητικς και επαρκε ς. Eπιτλους κυκλοφρησε (1998) το λεξικ του Iδρµατος Tριανταφυλλδη, που το ετυµολογικ-του µρος χει συντξει ο συγγραφας αυτο εδ" του βιβλ ου. Eκε δ νονται πι συγκεκριµνες πληροφορ ες για την προλευση και εξλιξη των
λξεων της νας ελληνικς, καθ"ς και γενικ για τη σσταση του νεοελληνικο λεξιλγιου.
∆ετερη οµ"δα ερωτ σεων.
1) ∆ηλ"στε µερικ προτερµατα του “ιδι!µατος στνταρ”. Προσθστε περιορισµος στη
λειτουργ α ενς ττοιου ιδι"µατος.
2) N’ αναφερθον 4 πρδτ. απο διαφορετικος γλωσσικος τοµε ς, οπου για περ που αντ στοιχα νοµατα ε τε η ελληνικ γλ"σσα υποχρε"νει σε περισστερες διακρ σεις απο τι κποια ξνη, ε τε συµβα νει το αντ θετο.
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Yπδειξη: Σκεφτε τε απο τη σηµασιολογ α λξεις πως: χρι, π"δι, πεθανει, ψοφει και τ α
αντ στοχ-τους σε λλες γλ"σσες. Σκεφτε τε απο τη µορφοσνταξη περιπτ"σεις πως:
γραφα - γραψα, γρφε - γρψε, ο τοχος - η π"ρτα - το παρθυρο.
3) Γιατ ε ναι ευκολτερο ν’ αλλξουµε την “µφαση”  την “εστ αση” στα ελληνικ απο
τι π.χ. στα ιταλικ, και ακµη περισστερο απο τι στα αγγλικ, χωρ ς να ε µαστε υποχρεωµνοι για την αλλαγ να καταφεγουµε οπωσδποτε σε πι περ πλοκη σνταξη;
Σκεφτε τε για πρδ. τις προτσεις:
‘ο Γιννης φλησε τη Mαρα - η Mαρα φλησε το Γιννη’, ‘ο σκλος δγκωσε το γτο το γτο δγκωσε ο σκλος’.
4) ∆"στε 10 πρδτ. “κλιτικ!ν λξεων” (clitics) στα να ελληνικ (δηλ. λξεων που δν
χουν δικ-τους τνο). Oι λξεις να ανκουν σε διαφορετικ “λεξµατα”. ∆ηλ"στε ποις απ’
αυτς ε ναι προκλιτικς και ποις ε ναι εγκλιτικς  και τα δο. Σηµει"στε ν τυχν κποια
απ' αυτς κατα την επ σηµη ορθογραφ α πρπει να γρφεται µε τονικ σηµδι (“οξε α”).
Σηµ.: Λξηµα (lexeme) ε ναι η αφηρηµνη εντητα (προσξτε πως η λξη χει το επ θηµα ηµα) λων των τπων µις κλιτς λξης. Για πρδ., κποιο αφηρηµνο λεξικ στοιχε ο
ΠATEP ισχει για λες τις σχετικς λξεις πατρας, πατρα, πατρες κτλ. Kποι αφηρηµνο στοιχε ο TPEX ισχει για λες τις σχετικς λξεις τρχω, θα-τρχεις, θα-τρξετε,
τρχανε, τρξαµε κτλ.
Σηµ.: Προσξτε πσο χρσιµη ε ναι η ορθογραφικ αρχ που αναφρεται στην αρχ του Kεφαλα ου για την κατανηση τοτης της ερ"τησης.
5) Kντε το διο σε µ α  περισστερες ξνες γλ"σσες, και δηλ"στε ποις απ’ αυτς τις
λξεις ε ναι προκλιτικς, εγκλιτικς  σως και τα δο.
6) T ε ναι η “διαγλ!σσα” (“interlanguage”);
7) T διαφρει το “σνταγµα” απο το “παρδειγµα” (syntagm - paradigm); Eξηγε στε χρησιµοποι"ντας τα απαρα τητα παραδε γµατα (exemples, Beispiele), ε τε απο τα ελληνικ ε τε
απο λλη γλ"σσα.
8) ∆"στε δο πρδτ., απο διαφορετικος γλωσσικος τοµε ς, που να δε χνουν πως τους
γλωσσικος τοµε ς δν µποροµε να τους εξετζουµε τελε ως ανεξρτητα τον ναν απο τον
λλο. Tα πρδτ. µπορον να προρχονται ε τε απο τα ελληνικ ε τε απο λλη γλ"σσα.
9) Γιατ ε ναι ανγκη ο σπουδαστς ν’ αρχ σει τη γλωσσολογικ-του εξσκηση µε αντιµετ"πιση της µητρικς-του γλ"σσας; Γιατ ε ναι ανγκη να κνει επιπλον συγκρ σεις ανµεσα
στη µητρικ-του γλ"σσα και σε λλες;
10) T ε ναι τα “ισ"γλωσσα”; ∆"στε πρδτ. απο δο τουλχιστον γλωσσικος τοµε ς (ε τε
στα ελληνικ ε τε σε λλη γλ"σσα).
11) N’ αναφερθον δο περιπτ"σεις οπου ο προφορικς λγος υπερχει απο το γραπτ,
και δο περιπτ"σεις οπου συµβα νει το αντ θετο. («Yπερχει» ε τε σε αποτελεσµατικτητα
ε τε σε χρησιµτητα, χι ν χει «προτεραιτητα»).
12) N’ αναφερθον τρ α απο τα κριτρια που χρησιµεουν στο να αποφασιστε κατα πσο
δο γλωσσικς ποικιλ ες αποτελον διαλκτους της διας γλ"σσας  ανκουν σε διαφορετικς
γλ"σσες. Σηµει"στε περιορισµος στη χρση των κριτηρ ων.
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13) Nα επισηµανθον µε πρδτ. δο  τρε ς απο τους παργοντες που δηµιουργον προβλµατα στην επιστηµονικ ορολογ α. Προσθστε ειδικ προβλµατα της νεοελληνικς επιστηµονικς ορολογ ας.
14) Aναφρτε δο  τρε ς βασικ διαφορετικος στχους που µπορε να χει η γλωσσικ
διδασκαλ α στο σχολε ο. (Mητρικ γλ"σσα, ξνη γλ"σσα κτλ.) T ε δους εκµθηση  εξσκηση θα πρεπε να επιδι"κεται κθε φορ;
15) Aναφρτε µερικς ενδιµεσες µορφς ανµεσα στον καθαρ “προφορικ” και στον
καθαρ “γραφτ” λγο.
16) Aναφρτε δο σηµερινς διεθνε ς γλ"σσες, και λλες δο που µιλιονται απο πολλος
οµιλητς, αλλ δ µπορον να θεωρηθον “διεθνε ς”. ∆ηλ"στε πσα περ που εκατοµµρια
φυσικος οµιλητς χει η κθε µ α. (“Aνοχ” τριντα και σαρντα εκατοµµυρ ων στους υπολογισµος-σας δν χει ιδια τερη σηµασ α σ’ αυτ την περ πτωση!) Mπορε τε να υποθσετε
πσα περ που εκατοµµρια ξνοι µπορον να τις χρησιµοποισουν µε σχετικ νεση;
17) Aναφρτε απ’ την παγκσµια ιστορ α τρε ς γλ"σσες που χρησ µεψαν σ διεθνε ς στο
παρελθν. ∆ηλ"στε σε ποις περιοχς του κσµου µιλθηκαν, και για πσους περ που αι"νες
χρησ µευαν σ διεθνε ς γλ"σσες.
18) Aναφρτε δο (τελε ως  ενµρει) τεχνητς γλ"σσες που χρησ µεψαν για διεθν επικοινων α. Ξρετε πση επιτυχ α ε χαν;
19) T παραλογισµς υπρχει στην τατιση της “κοινς διαλχτου” µε τη “γλ"σσα”;
20) Aναφρτε µερικ επιχειρµατα για το οτι η γλωσσικ ικαντητα ε ναι µφυτη στον νθρωπο, και κποια που να αντικροουν αυτ την υπθεση.
Tρ%τη οµ"δα ερωτ σεων.
1) Σε τ διαφρει το φ"νηµα απο τα αλλφωνα; ∆"στε να πρδ. απο τα να ελληνικ, και
απο να απο δο λλες γλ"σσες.
2) N’ αναφερθον πντε παργοντες που οδηγον στον περιορισµ  στην εξαφνιση
µις γλ"σσας  µις διαλχτου. Προσθστε πρδτ. απο την ιστορ α ε τε της ελληνικς ε τε λλων γλωσσ"ν.
3) T εννοε ο Ferdinand de Saussure µε τον καθορισµ-του πως “το γλωσσικ σηµε ο ε ναι
αυθα ρετο” (l’arbitraire du signe); Aναφρτε δο πρδτ. που ν’ αποδε χνουν αυτ την ποψη.
4) N’ αναφερθον πντε πρδτ. γλωσσικ"ν καθολικ"ν. Προσθστε σντοµες εξηγσεις.
5) Nα επισηµανθον οι αρχς που προβλλει ο εξς ορισµς της γλ"σσας: “Γλ"σσα ε ναι
να σστηµα αυθα ρετων φωνητικ"ν συµβλων που χρησιµεουν στην ανθρ"πινη επικοινων α.”
6) Aφαιρστε δο απο τις αρχς του προηγοµενου ορισµο, τσι µως που αυτς να
εξακολουθε να ισχει σν ορισµς της γλ"σσας. Mε την αφα ρεση, ο ορισµς γινε ευρτερος
 στεντερος; Mπορε τε αντ θετα να προσθσετε µ α  δο αρχς: O ορισµς τ"ρα θα γ νει
ευρτερος  στεντερος;
7) Ποις δυναττητες χει η ανθρ"πινη γλ"σσα που λε πουν απο τα συστµατα επικοινων ας των λλων ζ"ων, πως π.χ. το «χορ» των µελισσ"ν;
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8) Γιατ στη συζτηση των µερ"ν του λγου αναγκαζµαστε να καταφεγουµε στην ννοια του “λεξµατος”;
9) ∆"στε πρδτ. παρεµβολς (interference) κατα την εκµθηση µις ξνης γλ"σσας απο
+λληνες και ελληνικ"ν απο οµιλητς αυτς της γλ"σσας. Tουλχιστον να πρδ. απο το φωνολογικ τοµα, να απο το συνταχτικ, να απο το λεξιλγιο (το σηµασιολογικ τοµα).
10) Aναφρτε δο  τρε ς περιπτ"σεις οπου ο προφορικς λγος υπερχει απο το γραφτ
και λλες τσες οπου συµβα νει το αντ θετο.
11) T ε ναι ο γλωσσογεωγραφικς τλαντας;
12) Aναφρτε δο  τρε ς περιπτ"σεις που φα νονται να περιορ ζουν την απλυτη ισχ
του καθορισµο του “γλωσσικο σηµε ου” σν “αυθα ρετου”.
13) Ποι ε ναι το αντικε µενο της διαµχης κατα την αρχαιτητα ανµεσα στις απψεις
της “κατα φσιν” και της “κατα συνθκην” παρξης των λξεων; Π"ς τροποποιε ται αυτ η
αντ θεση απο τον Saussure;
14) N’ αναφερθον τρε ς απο τις βασικς γλωσσικς λειτουργ ες που επισηµα νει ο Roman
Jakobson. Eξηγε στε µε πρδτ.
15) Σε τοτο το κε µενο να εντοπιστον πντε διαφορετικο τπου περιπτ"σεις οπου το
τονικ σηµδι (η “οξε α”) δ χρησιµοποιε ται οτε σµφωνα µε τους καννες του νετερου
“µονοτονικο” οτε του παλιτερου “πολυτονικο” ορθογραφικο συστµατος. T δικαιολογε την απκλιση απο τις επ σηµες ορθογραφ ες;
16) T “πλεοναστικ” (“redundant”) στοιχε α µπορον να επισηµανθον στα παρακτω
αντιθετικ ζευγρια;
"τ!ρα η Mαρα γρφει το γρµµα - χτς η Mαρα γραφε το γρµµα"

"δν ρθες - γιατ δν ρθες;"
(τα βλη δε χνουν τον επιτονισµ).
Σηµ.: H διαφορ δο γλωσσικ"ν λειτουργι"ν (δο εκφρσεων που βρ σκονται σε “αντ θεση”
µεταξ-τους) µπορε να εκφραστε µε την αντ θεση δο διαφορετικ"ν σηµαδι"ν, η και
µε την παρξη  λλειψη κποιου σηµαδιο. >ν παρουσιζεται συνδυασµς περισστερων διακρ σεων, ττε µποροµε να µιλσουµε για “πλεονασµ”.
17) Σκεφτε τε αντ στοιχες προτσεις σε δο τουλχιστον ξνες γλ"σσες, και επισηµνετε
τα πλεοναστικ-τους στοιχε α.
18) ∆ηλ"στε παργοντες που κνουν δσκολη την εκµθηση των “κλασικ"ν γλωσσ"ν”.
19) ∆ηλ"στε παργοντες που χουν οδηγσει πολλος ανθρ"πους στον παραλογισµ να
ταυτ ζουν “κοιν διλεχτο” και “γλ"σσα”.
20) Aναφρτε δο πρδτ. “συγκρητισµο” (απο την ιστορ α οποιασδποτε γλ"σσας).
Tταρτη οµ"δα ερωτ σεων.
1) N’ αναφερθον πντε ευνοϊκο και πντε δυσµενε ς παργοντες στην εκµθηση ξνης
γλ"σσας. (Oι αρνητικο παργοντες να µν αποτελον σκτη αντιστροφ των θετικ"ν.)
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2) N’ αναφερθον πντε παργοντες που οδηγον στην εξπλωση µις γλ"σσας  µις
διαλχτου. Προσθστε πρδτ. απο την ιστορ α ε τε τις ελληνικς ε τε λλης γλ"σσας.
3) T σηµα νει η δικριση ανµεσα σε βασικ" µνυµα και σε συνδλωση (denotation - connotation); Eξηγε στε µε πρδτ.
4) Γιατ νας τυχα ος οµιλητς, παρλο που «ξρει» (χει εσωτερικεσει) υποσυνε δητα
τη γλ"σσα-του, δν ε ναι κατλληλος να τη διδξει σε ξνους;
5) E ναι δυνατ σε µερικς περιπτ"σεις η γραφ να ε ναι σαφστερη απο την προφορ;
>ν να , δ"στε παραδε γµατα.
6) Ποι ε ναι τα ουρανικ σµφωνα της νας ελληνικς; δ"στε πρδτ. λξεων σε φωνητικ
µεταγραφ.
7) Σε ποις γλ"σσες ξρετε προστριβ"µενα σµφωνα (affricates); Σε ποις ξρετε φατνοουρανικ (alveopalatals  prepalatals); Σε ποις ελληνικς διαλχτους ξρετε φατνοουρανικ;
(πντως, χι στην Kοιν). Mπορε τε να δ"σετε πρδτ. λξεων σε φωνητικ µεταγραφ.
8) Ποι σµφωνα της Kοινς νεοελληνικς προβλπετε να προκαλσουν δυσκολ ες σ’
ναν αρχριο ξνο; Mπορε να υπρχουν διαφορς ανλογα µε τη µητρικ γλ"σσα του ξνου.
∆"στε πρδτ. σφαλερς προφορς σε λξεις που χουν ττοια σµφωνα. Xρησιµοποιε στε, ν
µπορε τε, φωνητικς µεταγραφς.
9) Ποι σµφωνα µις ξνης γλ"σσας προβλπετε να προκαλσουν δυσκολ ες σ’ ναν
αρχριο +λληνα; δ"στε πρδτ. σφαλερς προφορς σε λξεις που χουν ττοια σµφωνα.
Xρησιµοποιε στε, ν ε ναι δυνατ, φωνητικς µεταγραφς.
10) Nα γ νουν διαγρµµατα των φωνηντων της Kοινς νεοελληνικς, και των φωνηντων
µις ξνης γλ"σσας. Θυµηθε τε πως υπρχουν σηµαντικς διαφορς ανµεσα σε διφορους
τπους αγγλικ"ν (βρετανικ, αµερικνικα κτλ.), και πως η Kοιν ιταλικ προφρεται διαφορετικ στην κεντρικ Iταλ α απο τι σε λλες περιοχς. Στα διαγρµµατα να δηλωθον και οι
βασικς διακρ σεις (ψηλ, π σω κτλ.). Προσθστε πρδτ. λξεων.
11) ∆"στε πρδτ. δ φθογγων της νας ελληνικς και δο ξνων γλωσσ"ν. Mν παρασυρθε τε απο την κοιν παρανηση πως τχα γραφς πως <αι ει οι> ε ναι «δ φθογγοι»! ∆"στε
πρδτ. δ φθογγων της αρχα ας ελληνικς (“κλασικς” εποχς).
Σηµ.: Για την απντηση των πντε τελευτα ων ερωτσεων θα χρειαστε να σντοµο κο ταγµα στα Kεφ. 5, 6 ; 7 του βιβλ ου (Σµφωνα, Φωνεντα, Hµφωνα).
12) T ε ναι η γλωσσδα, και π"ς µετχει στην παραγωγ των φθγγων;
13) ∆"στε απο δο πρδτ. ελληνικ"ν λξεων µε παραγωγικ προθµατα, παραγωγικ επιθµατα, και απο δο πρδτ. σνθετων λξεων.
14) Kντε το διο για µ α τουλχιστον ξνη γλ"σσα.
15) N’ αναφερθον τρε ς  τσσερις προκαταλψεις που χουν συνθως οι µορφωµνοι
σχετικ µε τη γλ"σσα.
16) T σηµα νει ο επιστηµονικς ρος ρθρωση (articulation) της γλ"σσας; (π.χ. “πρ"τη
ρθρωση”, “δετερη ρθρωση”;) ∆"στε πρδτ.
17) Στις λλες ευρωπαϊκς γλ"σσες, για πρδ. στα αγγλικ, υπρχουν ζευγρια συν"νυµων
ρων, που ο νας ε ναι λατινογενς και ο λλος ελληνογενς, πως: ‘national - ethnic’, ‘republican - democratic’, ‘moral - ethical’, ‘bilingualism - diglossia’, ‘example - paradigm’, ‘dictionary lexicon’, ‘constitution - syntagm’ (στο τελευτα ο πρδ. δν πρκειται κν για συν"νυµα). Στα

19
ελληνικ υπρχει µνον νας ρος. Πο οφε λεται αυτ; T προβλµατα επικοινων ας δηµιουργε για τους επιστµονες; Σκεφτε τε τρπους να αντιµετωπ σετε ττοιες περιπτ"σεις.
18) Πο οφε λονται οι ιδια τερες δυσκολ ες που συνοδεουν τη χρση της γραφς;
19) Σε ποιος παργοντες αποδ δονται συνθως οι αυξηµνες δυσκολ ες εκµθησης ξνης γλ"σσας µετ την αρχ της εφηβικς ηλικ ας;
20) Nα δοθον δο πρδτ. κλιτ"ν λξεων οπου για δλωση συγκεκριµνων συνταχτικ"ν
λειτουργι"ν χρησιµοποιονται συνδυασµο µορφολογικ"ν “σηµαδι"ν”.
Πµπτη οµ"δα ερωτ σεων.
1) Ποις ε ναι οι τρε ς βασικς αρχς που διατυπ"θηκαν απο τον Saussure σχετικ µε την
παρξη και τη λειτουργ α της γλ"σσας;
2) T σηµα νει κλειστ συστµατα στο λεξιλγιο; ∆"στε πντε πρδτ. (χι λα απο το διο
λξηµα!) στα ελληνικ και πντε σε µ α ξνη γλ"σσα.
3) Oι παρακτω λξεις ε ναι “χι απλς”. Ποις θεωρε τε πως ε ναι αποτλεσµα παραγωγς, ποις αποτλεσµα σνθεσης,  σως συνδυασµο των δο διαδικασι"ν; ∆ιαπιστ"νετε
καµι τρ τη δυναττητα; (Σκεφτε τε διεθν λεξ(ιλογ)ικ στοιχε α που µως δν παρουσιζονται σν ανεξρτητες λξεις στη συγκεκριµνη γλ"σσα.) ∆ηλ"στε µε: σ. (= σνθετη), π. (=
παργωγη), σ.π. (= συνδυασµς παραγωγς και σνθεσης), δ. (= διεθνισµς).
ξελω __ κακος __ παλι"παιδο __ τραπεζοµχαιρο __ αναλθεια __ σκεφτος __
παρφαγα __ πολµορφος __ αλλ"θρησκος __ αλλ"φωνο __ µικροβιολογα __ υδρ"τοπος __
υδρολογα __ φιλολογα __ ξεπαπαδεω __ καλοσνη __ καλοσυντος __ µικροαµπρ __
ξεδοντιρης __ πολπαθος __ αγριδα __ ανθρωπ"τητα __ κακοµαθηµνος __ σκεφτος __
κακος __ ξεκλτσωτος __
4) Kντε το διο στις ιταλικς λξεις:
I

sdentato __ Castelnuovo __ cristiano __ cristianesimo __ finestrino __ sfortunatamente __
ragazzone __ ragazzona __ telecomunicazioni __ credibile __ incredibile __ apribottiglie __
impazzire __ coprifuoco __ portacenere __ idrologia __ ipersensibile __
 στις γαλλικς:

F

exterminer __ extraordinaire __ incroyable __ indéfini __ plate-forme __ garde-côtes __
arc-en-ciel __ déplaire __ anglomanie __ anglo-saxon __ anglophone __ documentaire __ entretemps __ toxicologie __ toxicomanie __
 στις γερµανικς:

D

besprechen __ widerstehen __ Haltestelle __ Hauptbahnhof __ unwiderstehlich __ Sauwetter __
Bundesländerhauptschule __ Warenangebot __ hydroelektrisch __ unglücklich __
glücklicherweise __ Dodekaphonie __ ultraviolet __ Aerodynamik __ aerodynamisch__
 στις αγγλικς:

E

national __ nationalistic __ clothespin __ freedom __ boredom __ hydroelectric __ electricity __
morpheme __ orientation __ telecomunications __ Anglosaxons __ panhellenic __ computer __
microcomputer __ wallpaper __

20
5) Aναφρτε δο πολσηµες ελληνικς λξεις και δο πολσηµες σε ξνη γλ"σσα. Ποις
ε ναι οι βασικς αντιστοιχ ες των ελληνικ"ν στην λλη γλ"σσα, και ποις των δο ξων στα
ελληνικ; Xρησιµοποιε στε να αξιπιστο δ γλωσσο λεξικ. Mπορε τε να προχωρσετε ελγχοντας τις βασικς αντιστοιχ ες και των καινοργιων συν"νυµων που βρκατε;
6) ∆ε ξτε π"ς µε την “αναδιρθρωση” των φωνηµτων: /p t k s i e o a/ µπορον να σχηµατιστον διαφορετικς λξεις ε τε στα ελληνικ ε τε σε λλη γλ"σσα. (Πρκειται για τη “δετερη ρθρωση” του Martinet.) ∆ν ε ναι ανγκη για κθε λξη να χρησιµοποιηθον και τα οχτ"
φωνµατα, επιτρπεται µως να επαναληφτε να φ"νηµα.
7) Yποθστε µι γλ"σσα που διαθτει 20 φωνµατα: 15 σµφωνα και 5 φωνεντα. Yποθστε πως αυτ η γλ"σσα επιτρπει συλλαβς µνο του τπου: Σ(µφωνο) - Φ(ωνεν). Yποθστε ακµη πως επιτρπει λξεις της µις συλλαβς, των δο, και των τρι"ν. Πσες συνολικ
λξεις µπορε να χει αυτ η γλ"σσα; - Συµβουλευτε τε ναν καλ µαθηµατικ, γιανα λσετε
το πρβληµα!
8) Yποθστε πως µι παρµοια γλ"σσα επιτρπει και συλλαβς του τπου: ΣΣΦ. Πσο
στα εκατ αυξνει ο συνολικς αριθµς των λξεων; Πσο αυξνει, ν η γλ"σσα αυτ επιτρπει και λξεις των τεσσρων συλλαβ"ν; Πσο µει"νεται, ν 10 συνδυασµο συµφ"νων
(π.χ. tg, nr) δν επιτρπονται; - Θα χρειαστε τε και πλι τη βοθεια ενς καλο µαθηµατικο!
9) >ν κναµε αντ στοιχους συνδυασµος µε λξεις, ε τε µονοµορφηµατικς ε τε και “χι
απλς”, δηλ. που αποτελονται απο συνδυασµος µορφηµτων (η “πρ"τη ρθρωση” του
Martinet), πσο συνολικ αριθµ προτσεων θα ε χαµε; π.χ. σε µι γλ"σσα που να επιτρπει
προτσεις µχρι και 5 λξεων, µχρι και 10 λξεων, θεωρητικ πειρου αριθµο.
Σηµ.: Προφαν"ς οι τρε ς τελευτα ες ερωτσεις δν αποσκοπον στο να ασκηθε τε στα µαθηµατικ, αλλ να σας δ"σουν αφορµ να αναλογιστε τε τις τερστιες δυναττητες που
παρχει ο ανασυνδυασµς στω και λ γων βασικ"ν µονδων.
10) Aναφρτε, µε πρδτ., απο δο επιθµατα στα να ελληνικ που παργουν: ουσιαστικ
απο ουσιαστικ, ρµατα απο ονµατα, ουσιαστικ απο ρµατα. Mπορε τε να σκεφτε τε παραγωγ ονµατος (πι συγκεκριµνα: επ θετου) απο επ ρρηµα;
11) Kντε το διο για µι ξνη γλ"σσα. Tυχα νει να υπρχουν σ’ αυτ τη γλ"σσα αντ στοιχα επιθµατα µε τα ελληνικ της προηγοµενης ερ"τησης;
12) Aναφρτε δο προθµατα στα να ελληνικ που ταιριζουν σε ρµατα (προσθτονται
σε “ρηµατικ βση”), και δο που ταιριζουν σε ονµατα (προσθτονται σε “ονοµατικ
βση”). Mπορε τε να βρε τε κποιο που να αλλζει τη λεξικ κατηγορ α της βσης;
13) Kντε το διο για µ α τουλχιστον ξνη γλ"σσα.
14) ∆"στε πντε πρδτ. επιστηµονικ"ν  τεχνικ"ν ρων (ε τε στα ελληνικ, ε τε σε λλη
γλ"σσα) που να µν ε ναι µονοσµαντοι,  που η σηµασ α-τους να χει αλλξει απο την αρχικ.
15) Σκεφτε τε πρδτ. διαφορς ανµεσα στη γλωσσικ ικαν"τητα και στην επιτλεση (competence - performance), ε τε στο φωνολογικ, ε τε στο µορφολογικ, ε τε στο συνταχτικ, ε τε
στο σηµασιολογικ τοµα.
16) Σκεφτε τε πρδτ. της παραπνω διαφορς κατα την εκµθηση ξνης γλ"σσας.
17) Σκεφτε τε περιπτ"σεις οπου η γλωσσικ αλλαγ οφε λεται περισστερο στους χι µορ-
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φωµνους. Xρησιµοποιε στε τη δια σθησ-σας σχετικ µε φωνολογικς  µορφολογικς ποικιλ ες στα να ελληνικ.
18) Σκεφτε τε περιπτ"σεις οπου η γλωσσικ αλλαγ οφε λεται περισστερο στο γραπτ
παρ στον προφορικ λγο, δηλαδ ξεκινει απο τους µορφωµνους.
19) Ποις ε ναι οι βασικτερες διαφορς ανµεσα στα να ελληνικ και σε µ α  δο ξνες
γλ"σσες σχετικ µε τη βασικ σειρ των ρων της πρτασης; Προσθστε πρδτ.
20) +να µικρ παιδ που αρχ ζει να µιλει, λει: ‘βλεψα, λεξα’. N’ αναφερθον τουλχιστον δο συµπερσµατα που µπορε να βγλει απο ’δ" νας επιστµονας σχετικ µε τη λειτουργ α  την εξλιξη της ανθρ"πινης γλ"σσας.
*κτη οµ"δα ερωτ σεων.
1) Γιατ πολλο ταυτ ζουν τη “γραµµατικ” µε την κλ ση ονοµτων και ρηµτων;
2) ∆"στε απο τρε ς ηχοµιµητικς λξεις  επιφωνµατα στα να ελληνικ και σε µ α λλη
γλ"σσα. Eξηγε στε κατα πσο δ συµφωνον µε τους φωνολογικος καννες της συγκεκριµνης γλ"σσας.
3) Aναφρτε δο επιχειρµατα υπρ της ποψης πως η γλ"σσα ε ναι µφυτη στον νθρωπο.
4) ∆ηµιουργε στε µι πρταση που να αποτελε ται απο “κρια” και επιµρους “δευτερεουσες”. Σηµει"στε µε ποις γραµµατικς λξεις δηλ"νονται –ν δηλ"νονται πντα– οι
δευτερεουσες. Mπορε τε να κνετε το διο σε µι ξνη γλ"σσα; Mπορε τε να κνετε το διο
στα αρχα α ελληνικ;
5) Πρτε µι σντοµη φρση, πως «εγ" γρφω». Συγκρ νετε µε τις αντ στοιχες φρσεις
σε λλες δο γλ"σσες. Nα επισηµνετε π"ς εκφρζεται η ννοια του υποκε µενου σε κθε
µ α. (Mν παραβλψετε τυχν υποχρεωτικ συνταχτικ σειρ.)
6) Kντε το αντ στοιχο για την κφραση του αντικε µενου µε σντοµες φρσεις πως «ο
Aντ!νης αγαπει τη Mαριολνα».
7) Ποι ενργειας (ψη) του ρµατος: συνοπτικ – µ συνοπτικ. Mε βση να οµαλ ρµα, π.χ. γρφω, δηλ"στε σε ποις ρηµατικς εκφρσεις παρουσιζεται η αντ θεσηQ στο παρελθν, στο παρν, στο µλλον, στην προσταγ;
8) Συγκρ νετε µε να αν"µαλο ρµαQ π.χ. βλπω+ υπρχει ουσιαστικ διαφορ;
9) Συγκρ νετε µε µ α  δο ξνες γλ"σσεςQ τ διαφορς επισηµα νετε;
10) E ναι σαφστερη η χρση του ρου “παρθηµα” απο τη χρση των ισοδναµων ρων
“παρθεµα”  “πρσφυµα”;
11) ∆"στε απο δο παραδε γµατα τσο στα να ελληνικ σο και σε µ α τουλχιστο ξνη
γλ"σσα που να δε χνουν τη φατικ γλωσσικ λειτουργ α.
12) ∆"στε απο δο παραδε γµατα τσο στα να ελληνικ σο και σε µ α τουλχιστο ξνη
γλ"σσα που να δε χνουν τη αναφορικ γλωσσικ λειτουργ α.
13) ∆"στε απο δο παραδε γµατα τσο στα να ελληνικ σο και σε µ α τουλχιστο ξνη
γλ"σσα που να δε χνουν τη αναφορικ γλωσσικ λειτουργ α.
14) Aνακατψτε στην τχη τις λξεις µις µεγλης πρτασης, γιανα ελγξετε ν θα βγε
νηµα. Συγκρ νετε το αποτλεσµα ανµεσα σε µι γλ"σσα µε ντονα κλιτ σστηµα (π.χ. ελληνικ, γερµανικ) και σε µι λλη µε λιγτερη κλ ση (π.χ. αγγλικ, γαλλικ).
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15) Γιατ χρειζεται εξσκηση και µε λιγτερο γνωστς γλ"σσες;
16) Γιατ αποφεγουµε σµερα να λµε: «Tο παιδ µαθα νει τη γλ"σσα-του»;
17) Γιατ οι οπαδο της γενετικς γραµµατικς πι πρσφατα προτιµνε να µ λνε οτε:
«το παιδ εσωτερικεει τη γλ"σσα-του», αλλ: «αναπτσσει τη γλωσσικ ικαντητα»;
Ποι θεωρητικ προϋπθεση βρ σκεται π σω απο µι ττοια διατπωση;
*βδοµη οµ"δα ερωτ σεων.
1) Γιατ χρειζεται η χρση και του ρου “λξηµα”; Aναφρετε µι γλ"σσα οπου η χρση-του δν ε ναι οπωσδποτε απαρα τητη.
2) Στη φρση: «η Kατερνα φλησε τον Iκωβο», ποι σηµδια δε χνουν απο κοινο το
υποκε µενο, και ποι το αντικε µενο; Συγκρ νετε µε µ α  δο λλες γλ"σσες. Aλλξτε τη σειρ των ρων στις προτσεις, και ελγξτε το αποτλεσµα.
3) Γιατ δν ταυτ ζονται η γλωσσικ δια σθηση και η επιστηµονικ εξγηση των γλωσσικ"ν δεδοµνων;
4) +νας ξνος επιστµονας που δν χει µθει τλεια τη γλ"σσα µπορε να αποφανθε για
το ν µι πρταση ε ναι σωστ: σωστ / λθος.
5) +νας ξνος επιστµονας που δν χει µθει τλεια τη γλ"σσα µπορε να εξηγσει απο
γραµµατικ ποψη µι πρταση: σωστ / λθος.
6) Nα επισηµνετε απο τον ηµερσιο τπο µερικ σφαλερ µεταφραστικ δνεια, ε τε σε
λξεις, ε τε πι εκολα, σε φρσεις. Προσπαθε στε να µαντψετε απο ποι ξνη γλ"σσα χει
γ νει η σφαλερ µετφραση, και π"ς ε ναι η αντ στοιχη κφραση εκε . (>ν ανο ξετε να
εγχειρ διο για κοµπιοτερς, θα βρε τε πολ περισστερα! Sσως µλιστα να µν καταλαβα νετε τα ελληνικQ χι το τεχνικ µρος, αλλ τη γλ"σσα!)
7) Γιατ πολλο ταυτ ζουν τη γλ"σσα µε τη γραφ;
8) Γιατ πολλο ταυτ ζουν τη γλ"σσα µε τη γραφ;
9) Παρουσιστε µερικς λξεις σε διφορες γλ"σσες, κατα προτ µηση ουσιαστικ, ρµατα, επ θετα, που δε χνουν πως οι λξεις της κανονικς γλ"σσας δν ε ναι µονοσµαντες.
10) Παρουσιστε µερικ παραδε γµατα, τσο απο τη γλωσσολογ α σο και απο λλες επιστµες, που δε χνουν πως, παρ τις απαιτσεις, η επιστηµονικ ορολογ α δν ε ναι µονοσµαντη.
11) ∆"στε απο δο παραδε γµατα τσο στα να ελληνικ σο και σε µ α τουλχιστο ξνη
γλ"σσα που να δε χνουν τη µεταγλωσσικ γλωσσικ λειτουργ α. Mν περιοριστε τε σε ορολογ α.
12) Bρε τε απο τον ηµερσιο τπο παραδε γµατα “καθαρευουσιανισµ"ν”. (Π"ς αποφασ ζετε πως πρκειται για “καθαρευουσιανισµος”.) Σε ποις  τ ε δους εφηµερ δες τα παρατηρε τε συχντερα;
13) ∆"στε παραδε γµατα “µεταφορς” (transfer) που κνει νας +λληνας σε ξνη γλ"σσα  νας ξνος στα ελληνικ: απο δο πρδτ. στη σηµασιολογ α, στη σνταξη, στην προφορ.
14) Γιατ πολλο διεθνισµο στηρ ζονται σε αρχα α ελληνικ λεξικ στοιχε α;
15) Nα επισηµνετε δο τοµε ς της ανθρ"πινης δραστηριτητας που κατα τη σηµεριν
εποχ χρησιµεουν σν πηγ µεταφορικ"ν εκφρσεων γιανα µιλσουµε για λλες δραστηρι-
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τητες. Φρτε παραδε γµατα απο τα να ελληνικ και απο µ α τουλχιστο ξνη γλ"σσα. Mπορε τε να σκεφτε τε παρµοιες περιπτ"σεις απο τα αρχα α ελληνικ  την ελληνιστικ κοιν;
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ΣXOΛIAΣMOΣ IΣXYPIΣMΩN
Συχν ακοµε  διαβζουµε διφορους ισχυρισµος σχετικ µε τα γλωσσικ φαινµενα.
Mερικς φορς οι ισχυρισµο ε ναι σωστο , συχντερα µως  ε ναι τελε ως σφαλερο  περιχουν κποια δση αλθειας και πολλς παρανοσεις. Σκοπς τοτης της σκησης ε ναι να
οξνει ο σπουδαστς την κριτικ-του διθεση, να εξοικειωθε µε την ιδα πως υπρχουν ποικ λες προκαταλψεις σχετικ µε τη γλ"σσα, και παρλληλα να σκεφτε µε σοβαρ τρπο πνω σε διφορα γλωσσικ φαινµενα.
Kαι σε τοτη την σκηση συνθως δ χρειζονται περισστερες απο πενντα λξεις για
µι ολοκληρωµνη και λογικ απντηση.
Σχολιστε τους παρακτω ισχυρισµος.
Πρτη οµ"δα ισχυρισµν.
Σηµ.: Για ευκολ α, σε τοτη την πρ"τη οµδα χουν δοθε µνο σφαλερο ισχυρισµο .
1) "Oι κλασικς γλ"σσες ε ναι εκφραστικτερες, επειδ διαθτουν µεγλη ποικιλ α καταλξεων." (Παραφρασµνο µε βση του φιλσοφο του 18ου αι"να Schleicher.)
2) "Tο ιδε"δες θα τανε, κθε λξη να χει µνο µ α σηµασ α  λειτουργ α."
3) "O Mακρυγιννης στα Aποµνηµονεµατ-του χρησιµοποιε ξι χιλιδες λξεις, εν" ο
σηµερινς +λληνας χρησιµοποιε µνο γρω στις 600." (Aπο ραδιαφωνικ εκποµπ.)
(Yπδειξη: Mπορε τε να εντοπ σετε παραπνω απο δο σφαλερς προϋποθσεις σ’ αυτ
τον ισχυρισµ.)
4) "Σε σγκριση µε τα ελληνικ και τα ιταλικ, τα αγγλικ χουν πολ λ γη γραµµατικ."
(Στη βση του παραλογισµο βρ σκεται µι σφαλερ τατιση.)
5) "H καθαρεουσα ε ναι πλουσιτερη απο τη δηµοτικ, επειδ διαθτει πολλ (απλυτα) συν"νυµα, πως: ‘"µµα, οµµτιον, οφθαλµ"ς’."
6) "Oι διλεχτοι, σε αντ θεση µε τη γλ"σσα, δν χουν καννες."
7) "Λογοτεχν α µπορε να υπρξει µνο µε τη γραφ."
8) "H ετυµολογ α µας διδσκει τη σωστ χρση των λξεων."
∆ετερη οµ"δα ισχυρισµν.
Σηµ.: Aπο ’δ" και πρα δ δ νονται µνο σφαλερο ισχυρισµο . >λλοι ε ναι σωστο , λλοι τελε ως παρλογοι, λλοι ε ναι ενµρει σωστο και ενµρει σφαλερο .
1) "H “Kοιν νεοελληνικ” (KNE) ε ναι µ α απο τις νετερες ελληνικς διαλχτους."
2) "H αρχα α ελληνικ γλ"σσα ε χε περισστερες λξεις απο τη να ελληνικ."
3) "Tα γερµανικ ε ναι πλοσια γλ"σσα, γιατι σε αντ θεση π.χ. µε τα γαλλικ χουν µεγλη ευκολ α στις σνθετες λξεις."
4) "Kθε “φυσικ"ς οµιλητς” (native speaker) χει γλωσσικ διασθηση (intuition), δν
µπορε µως να δ"σει επιστηµονικ εξγηση των γλωσσικ"ν καννων."
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5) "Σµερα τα παιδι δ µαθα νουν ελληνικ στο σχολε ο. Γρφουν τη λξη ‘καιρ"ς’ µε
ψιλον, και ο δσκαλος δν τα διορθ"νει." (Θα πρπει να εντοπ σετε τουλχιστον δο παρανοσεις.)
6) "Γλ"σσα ε ναι µ α διλεχτος που υποστηρ ζεται απο στρατ και στλο."
7) "Tα αρχα α ελληνικ ε ναι δσκολο να µαθευτον, επειδ χουν πολλος και περ πλοκους γραµµατικος καννες."
8) "Oι Γερµανο χουν µφυτα την ικαντητα να µαθα νουν πολλς γλ"σσες."
Tρ%τη οµ"δα ισχυρισµν.
1) "Tα να ελληνικ και τα γερµανικ χουν ελευθερ α στη σειρ των λξεων, εν" τα αγγλικ και τα γαλλικ δν χουν."
2) "Tο italiano (neo)standard ε ναι µ α απο τις νετερες ιταλικς διαλχτους."
3) "Kθε φυσικ"ς οµιλητς (native speaker) χει γλωσσικ δια σθηση, δν µπορε µως να
δ"σει επιστηµονικ εξγηση των γλωσσικ"ν καννων."
4) "Tο σηµαιν"µενο του Saussure (signifié) µπορε ν’ αντιστοιχε , στω και περ που, σε διαφορετικς γλ"σσες, εν" το σηµανον (signifiant) κατα καννα διαφρει."
5) "Πολλο νθρωποι, προπαντς οι αµρφωτοι, δν προφρουν σωστ λα τα γρµµατα
των λξεων."
6) "Oι µορφωµνοι δ µιλνε διλεχτο, οι µορφωµνοι µιλνε την ελληνικ γλ"σσα."
Tταρτη οµ"δα ισχυρισµν.
1) Συχν ακοµε απο µορφωµνους πως θλουν: «Στρωτ δηµοτικ χωρ ς ακρτητες και
ιδιωµατισµος». Φρτε παραδε γµατα φρσεων, τπων λξεων και προφορς, δηλαδ απο το
συνταχτικ, το µορφολογικ και το φωνολογικ τοµα, που θα µποροσαν να θεωρηθον
«ιδιωµατισµο ». Φρτε παραδε γµατα «ακροττων». Mπορε τε, προπαντς τη δετερη κατηγορ α, να τη συσχετ σετε µε τη διαµχη δηµοτικς και καθαρεουσας;
2) Σχολιστε την απα τηση αυτ σε σχση µε το κρος  την λλειψη κρους των διαφρων γλωσσικ"ν ποικιλι"ν (κοιν διλεχτος, γεωγραφικ περιορισµνες διλεχτοι κτλ.).
3) Σχολιστε την δια απα τηση σε σχση µε την ννοια του αυστηρο συστµατος που
(πρπει να) διαθτει κθε γλωσσικ ποικιλ α.
4) Kατα καιρος δηµοσιεονται προτσεις να γ νουν τα αρχα α ελληνικ  τα λατινικ
γλ"σσα διεθνος επικοινων ας. Προφαν"ς εννοον να χρησιµοποιηθε µ α απο τις δο αυτς
αρχα ες γλ"σσες για επιστηµονικς δηµοσιεσεις, σε διεθν συνδρια, στη διπλωµατ α κτλ.
Eλγξτε αυτς τις «ιδες» µε βση: 1) την αρχ πως η κθε γλ"σσα εκφρζει τη συγκεκριµνη
κοινων α που τη χρησιµοποιε , 2) το αξ ωµα για τη λειτουργικτητα του λεξιλγιου,
3) πα ρνοντας υπψη κριτρια για τη χρησιµτητα µις γλ"σσας.
Σηµ.: Tα λατινικ χρησιµοποιονταν κατα το µεσα ωνα και αργτερα στη ∆υτικ και Kεντρικ Eυρ"πη για γραπτ επικοινων α, και σε µερικς περιπτ"σεις επ σης για προφορικ επικοινων α απο διπλωµτες, νοµικος, µλη του αν"τερου κλρου, κλασικος
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φιλολγους κτλ. Σε µερικς χ"ρες µλιστα δε γµατα ττοιας χρσης φτνουν µχρι και
το 19ο αι"να.
Πµπτη οµ"δα ισχυρισµν.
1) "Yποτξου πρ"τα στη γλ"σσα του λαο-σου, και, ν ε σαι δυνατς, κυρ εψ-την." (∆.
Σολωµς).
2) "@σο για τη χρση της ελληνικς γλ"σσας, οι πολλο ε ναι καλο δσκαλοι." (Πλτωνας). (∆ν εννοε τη διδασκαλ α σε ξνους.)
3) "Tο Hochdeutsch ε ναι µ α απο τις νετερες γερµανικς διαλχτους."
4) "H δυναττητα γραφς του φθγγου [i] µε πολλος τρπους: <ι η υ ει οι> ε ναι δε γµα
γλωσσικο πλοτου."
5) "H παρξη πολλ"ν φωνηµτων σε µι γλ"σσα ε ναι δε γµα γλωσσικο πλοτου."
6) "H ιταλικ γλ"σσα θα ταν η πι εηχη γλ"σσα της Eυρ"πης, ν δν υπρχε η ελληνικ."
7) "Oι +λληνες µαθα νουν πολλς ξνες γλ"σσες, επειδ η να ελληνικ χει γεωγραφικ
και ποσοτικ περιορισµνη χρση."
*κτη οµ"δα ισχυρισµν.
1) "Γραπτς και προφορικς λγος πρπει να ταυτ ζονται."
2) "∆ν µπορε να γραφτε λογοτεχν α σε διλεχτο, παρα µνο στην κοιν γλ"σσα."
3) "Oι λξεις χωρ ς τους γραµµατικος καννες δν χουν νηµα."
4) "Oι γραµµατικο καννες δν µπορον να υπρξουν χωρ ς τις λξεις."
5) "Γραµµατικ ε ναι τσο η σνταξη σο και η µορφολογ α."
6) "Περισστερες απο τις µισς λξεις της αγγλικς γλ"σσας (γαλλικς κτλ.) ε ναι στην
πραγµατικτητα ελληνικς."
7) ">ν αλλξει η ορθογραφ α, καταστρφεται η γλ"σσα."
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TEΣT ΠOΛΛAΠΛHΣ EΠIΛOΓHΣ
Στις παρακτω διατυπ"σεις να υπογραµµιστε η σωστ απντηση  οι σωστς απαντσεις. E ναι πιθαν να ε ναι σωστ µνο µ α απντηση, περισστερες απο µ α, σε σπνιες περιπτ"σεις λες. ∆ν υπρχει µως διατπωση οπου λες οι απαντσεις να ε ναι λθος.
Λξεις στο κε µενο της ερ"τησης ενωµνες µε παυλ τσα αποτελον µ α εντηταQ π.χ. µσαστο.
Πρτο ερωτηµατολγιο.
1) Tο βασικ λεξιλγιο µις φυσικς γλ"σσας αποτελε ται απο: 500 µε 600 λξεις / 800 µε
1000 λξεις / 2 µε 3 χιλιδες λξεις.
2) Yπογραµµ στε σες απο τις παρακτω ελληνικς λξεις και φρσεις νοµ ζετε πως ανκουν σε “κλειστ συστµατα” (“γραµµατικς”, “λειτουργικς” λξεις), και βλτε σε κκλο
σες τυχν νοµ ζετε πως βρ σκονται στα ρια ανµεσα στα κλειστ και στα ανοιχτ συστµατα:
οφ γκ"λ γι"ς θς θα σιδηρ"δροµος τρνο για απο καλ"ς καλ που µας εσ γιατ γιατι µου
γ φ!ς εγ! µτς σε δειν"σαυρος σκηµα να ν η οι  µ ενεστ!τας χτς γλωσσολογα σν
πρν πρσι περσιν"ς µποτε ν πρα παρακτω µσα µσα-σε σµπως µσα-στο γραµµατικ δοτικ κτω-απο γρφω γραφα γραψα και τρχω γγελος.
3) Kντε το διο για τις παρακτω ιταλικς λξεις:
I

imperfetto più con brio con-brio allegro allegretto di lo Lolo~ bene benissimo donna madonna
se signore andante andare se e è perche dove dà congiuntivo da se.
 τις παρακτω γερµανικς:
 τις παρακτω γερµανικς:

D

Ding um wegen Wagen fangen anfangen mit Dinglichkeit ist Wesen es ein Hund Hunde
Hündlein wo wer dort mich mein beispielsweise Schönheit unaufgeschlossen die Zug sich sicher
Herr her Herrin ach.
 τις παρακτω γαλλικς:

F

père Paris bon bonté à exemple foi fois toi présent imparfait moi ver verre vert vers (= en
direction de) vers (= unité rythmique) oui non le la les né ne train très locomotive
 τις παρακτω αγγλικς:

E

justice just (= exactly) with lexicon doubt doubtful train locomotive because of you good bad
metalanguage hydrology beautiful beautifully no know knowledge master mister
4) Λξεις και καννες: οι λξεις υπρχουν ανεξρτητα απο τους γραµµατικος καννες /
οι λξεις και οι γραµµατικο καννες βρ σκονται σε αλληλεξρτηση / οι λξεις αποτελον µρος των γραµµατικ"ν καννων.
5) Oι λξεις µις σηµερινς ευρωπαϊκς γλ"σσας υπολογ ζονται σε: περ που 500 χιλιδες /
µερικ εκατοµµρια / ο αριθµς-τους ε ναι πειρος.
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6) Προφορικς λγος και προφορ: ταυτ ζονται / ε ναι σχετα µεταξ-τους / το δετερο
ε ναι µρος του πρ"του.
7) Γλ"σσα και γραµµατικ σστηµα: ταυτ ζονται / το γραµµατικ σστηµα ε ναι µι ευρτερη ιδανικ µορφ που η γλ"σσα προσπαθε να την πλησισει / η γλ"σσα ε ναι ευρτερη
απο το γραµµατικ σστηµα.
Σηµ.: @πως αναφρθηκε και πι πνω, το κε µενο ε ναι γραµµνο µε “λογικ µονοτονικ”.
Προσξτε πσο χρσιµη ε ναι αυτ η αρχ, ιδια τερα στην κατανηση της παραπνω
ερ"τησης αρ. 2!
∆ετερο ερωτηµατολγιο.
1) Mις τελε ως γνωστς-µας γλ"σσας µποροµε, χωρ ς λλες πληροφορ ες, ν’ αρχ σουµε να µελετµε: την προφορ / το λεξιλγιο / τη σνταξη / την ορθογραφ α / τ ποτα.
2) Σµφωνα µε τη γενετικ θεωρ α, οι ννοιες συνδονται µεταξ-τους µε συνταχτικ ιερρχηση, στο λγο µως παρουσιζονται σε γραµµικ σειρ: σωστ / λθος.
3) H γλ"σσα εκφρζει: τις ννοιες που χρειζεται η συγκεκριµνη κοινων α / πρπει να εκφρζει περισστερες ννοιες απο σες κυκλοφορον, "στε να υπρχει απθεµα σε περ πτωση ανγκης, και ακµα επειδ αυτ ε ναι γλωσσικς πλοτος / δν ε ναι απαρα τητο να
εκφρζει οπωσδποτε λες τις ννοιες που κυκλοφορον, γιατι κτι ττοιο θα σµαινε µεγλη επιβρυνση της µνµης των οµιλητ"ν.
4) Yπογραµµ στε απο τις παρακτω ελληνικς λξεις  φρσεις εκε νες που ανκουν ε τε
αποκλειστικ ε τε και στη “γραµµατικ µεταγλ"σσα”:
παρδειγµα καλ"-παρδειγµα παραδειγµατικ-σχση καλ"ς καλ!ς καλ επιστολ
γρµµα αφηρηµνη αφηρηµνη-ννοια ετοιµ"λογος ετυµολ"γος παθητικ"ς παθητικ-φων
παθιρικη-φων παρατατικ"ς παρατεταµνος παρακεµενος παρακοιµ!µενος παρακαθµενος εκφ!νηµα φ!νηµα θα να ρµα ουσιαστικ" ουσιαστικ"ς ουσιαστικ"-επιχερηµα
π"ντος (= εκατοτοστ") π"ντος (= θλασσα) ενεργητικ"ς ενεργητικ-φων ονοµαστικ
ονοµαστ πλθος πληθυντικ"ς φρση εκφραστικ"ς συνταγµατικ-σχση συνταγµατικνοµιµ"τητα προσταγ προστακτικ µση-φων µση διαφωνα χ οφ.
5) Kντε το διο για τις παρακτω ιταλικς λξεις:
I

attivo attività attivista perfetto perfettivo perfezione imperfetto dovere io da forma formazionedelle-parole formazione-di-abitudini futurista futuro futurologia morfema morfologia verbosità
verbo verbale è e cosa causa causale causalità flessione perplesso accusato accusativo accusare
chiamare vocare vocativo preposizione predisposizione passività passivo pacifista.
 για τις παρακτω αγγλικς:

E

perfect perfectionist perfective imperfect imperfective letter epistle do can be baby active activist
paradigm tense time in at accuse accusative verbal verbosity future futuristic futurology
morphology syntax syntagm regiment constitution lexeme allopath allophone word-formation
inflexion inflexible clitic clinic.
 για τις παρακτω γερµανικς:

D

Aktiv Aktivität Aktivist Perfekt Perfektiv Perfektionist Imperfektiv muss Mus ich ach Bild
bildschön Bildung Wortbildung Futurist Futur Futurologie Morphem amorph Morphologie
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Syntagma Konstitution Paradigma Beispiel Verb verbal Verbosität Sache sachlich sächlich
Flexion Flexibilität Flexem Fall Falle Wem-Fall Westfahlen Passivität Passivum Pazifist.
 για τις παρακτω γαλλικς:
F

actif passif passion passivité activiste le du perpendiculaire prendre reprendre formation-desmots chef-de-gare gargantua accusation accusatif génitif génital vocation vocatif verbe verbal
verbalisme verbeux synchronie synchronisation mon non nom nominal numéro numéraire
numérique numéral.
6) Oι προτσεις µις φυσικς γλ"σσας ε ναι: περ που 100 χιλιδες / περ που 5 εκατοµµρια / πειρες.
7) Στα αλφβητα των ευρωπαϊκ"ν γλωσσ"ν τα γρµµατα συµβολ ζουν, στω και µε ασυνπειες: φθγγους / αλλφωνα / φωνµατα / γραφµατα / µορφµατα.
8) Tα ορθογραφικ συστµατα µε τους συνδυασµος γραµµτων που χρησιµοποιον
ε ναι πιθαν να σκοπεουν να δηλ"σουν: αλλφωνα / φωνµατα / µορφµατα.
9) H πι κατλληλη ηλικ α για ν’ αρχ σει η εκµθηση ξνης γλ"σσας ε ναι (ν οι λλοι
παργοντες ε ναι σοι): µχρι 6 χρον"ν (προσχολικ ηλικ α) / 6 µε 12 χρον"ν (βασικ εκπα δευση) / 12 µε 18 χρον"ν (µση εκπα δευση) / 18 µε 22 χρον"ν (αν"τερη εκπα δευση).
10) O νθρωπος, ταν κατα την πρ"τη παιδικ ηλικ α κατακτ τη γλωσσικ ικαντητα,
αρχ ζει να παργει: φωνµατα, και στη συνχεια συνδυασµος δο, τρι"ν κτλ. φωνηµτων /
λξεις, και στη συνχεια συνδυασµος δο, τρι"ν κτλ. λξεων / προτσεις της µ ας λξης, και
στη συνχεια προτσεις των δο, τρι"ν κτλ. λξεων.
11) Σε ποις απο τις παρακτω περιδους υπρχει κοιν διλεχτος στην ελληνικ γλ"σσα:
προϊστορικ εποχ / οµηρικ εποχ / κλασικ αρχαιτητα / ελληνιστικ εποχ / ρωµαϊκ
εποχ / πρ"ιµος µεσα ωνας / τλος του µεσα ωνα / αρχ της τουρκοκρατ ας / τλος της τουρκοκρατ ας / δκατος νατος και εικοστς αι"νας.
Tρ%το ερωτηµατολγιο.
1) Mποροµε να µελετσουµε το φωνολογικ σστηµα µις γνωστς-µας γλ"σσας, εν"
δν µποροµε να µελετσουµε το φωνητικ: σωστ / λθος.
2) Tα αλλφωνα µποροµε να τα προφρουµε, τα φωνµατα δ µποροµε να τα προφρουµε: σωστ / λθος.
3) O νθρωπος εσωτερικεει τη µητρικ-του γλ"σσα σε ηλικ α περ που: µχρι 5 χρον"ν
(πρ ν το δηµοτικ) / 6 µε 12 χρον"ν / (βασικ υποχρεωτικ εκπα δευση) / 13 µε 18 χρον"ν
(δευτεροβθµια εκπα δευση) / 18-24 χρον"ν (αν"τατη εκπα δευση).
4) Oι εκφρσεις: «τ κνεις;» - «καλ, ευχαριστ!!» ανκουν: στη συναισθηµατικ λειτουργ α της γλ"σσας / στη φατικ λειτουργ α / στην αναφορικ λειτουργ α.
5) Για τον ακροατ ε ναι ευκολτερο να εφαρµζονται πολλς αφοµοι"σεις στην προφορ, εν" για τον οµιλητ ε ναι ευκολτερο να εφαρµζει πολλς ανοµοι"σεις: σωστ / λθος.
6) Tα φωνµατα µις φυσικς γλ"σσας ε ναι συνθως: µχρι 15 / µχρι 50 / γρω στα 150.
7) O διος νθρωπος ε ναι δυνατ να κατχει: περισστερες απο µ α διλεχτο κποιας
γλ"σσας / περισστερα απο να κοινωνικ ιδι"µατα / περισστερα απο να επ πεδα λγου.
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8) Yπογραµµ στε πντε απο τα παρακτω “σηµε α” που κατα τη γν"µη-σας ε ναι τα λιγτερο “αυθα ρετα”. (∆ν ε ναι λα γλωσσικ σηµε α):
φων κραυγ µπµ µπουµπουνητ" µπουµπουνζει κεραυν"ς
γαβγζει χ αναστεναγµ"ς τσκ µιλι µηλι

αστροπελκι γβ

τσακζω βροντ νιαουρζει νιου φρρτ.

9) Στη νεοελληνικ ορθογραφ α το γρµµα <ι> ε ναι δυνατ ε τε µνο-του ε τε σε συνδυασµος να συµβολ ζει τους φθγγους: [i] / [ç] / [y] (δηλ. ηµ φωνο) / [j] / [e] / [x] / [o] / [c].
I

10) Στα ιταλικ το γρµµα <c> µπορε ε τε µνο-του ε τε σε συνδυασµος να συµβολ ζει
τους φθγγους: [ch] / [c] / [k] / [ts] / [tS] / [q] / [g].

E

Στα αγγλικ το γρµµα <t> ε ναι δυνατ ε τε µνο-του ε τε σε συνδυασµος να συµβολ ζει
τους φθγγους: [t] \ [T] \ [s] \ [f] \ [d] \ [S].

F

Στα γαλλικ το γρµµα <p> ε ναι δυνατ ε τε µνο-του ε τε σε συνδυασµος να συµβολ ζει
τους φθγγους: [p] \ [b] \ [m] \ τ ποτα.

D

Στα γερµανικ το γρµµα <h> µπορε ε τε µνο-του ε τε σε συνδυασµος να συµβολ ζει
τους φθγγους: [h] \ [x] \ [t] \ µακρ [a] \ µακρ [o] \ µακρ [e] \ βραχ [a] \ τ ποτα.
Σηµ.: Για τις δο τελευτα ες ερωτσεις σως χρειαστε να ρ ξετε µι µατι στα επµενα κεφλαια του βιβλ ου.
Tταρτο ερωτηµατολγιο.
1) Mποροµε ν’ αρχ σουµε να µελετµε την προφορ µις γνωστς-µας γλ"σσας, εν"
δ µποροµε να κνουµε το διο για τη µορφολογ α-της: σωστ / λθος.
2) Tα φωνµατα µποροµε να τα προφρουµε, τα αλλφωνα δν µποροµε να τα προφρουµε: σωστ / λθος.
3) H παραγωγικ"τητα (productivity) της γλ"σσας χρησιµοποιε ται σν επιχε ρηµα υπρ
της ποψης οτι: η ανθρ"πινη γλ"σσα ε ναι µφυτη / ε ναι επ κτητη / δν µπορε να χρησιµοποιηθε σν επιχε ρηµα.
4) O αριθµς των λξεων µις σγχρονης ευρωπαϊκς γλ"σσας ε ναι: περ που µισ εκατοµµριο / µερικ εκατοµµρια / πειρος.
5) Στη νεοελληνικ ορθογραφ α το γρµµα <υ> ε ναι δυνατ, ενδεχοµνως σε συνδυασµ
µε λλα γρµµατα, να συµβολ ζει τους φθγγους: [u] / [v] / [i] / [f].
6) O φθγγος [s] στα να ελληνικ µπορε να γραφτε : <σ> / <σσ> / <ς> / <ψ> / <ξ>.

I
D

7) Στα ιταλικ ο φθγγος [k] µπορε να γραφτε : <k> / <q> / <kh> / <ch> / <h>.
Στα γερµανικ ο φθγγος [k] µπορε να γραφτε : <k> / <c> / <f> / <x> / <ck> / <t> / <q> /
<ch>.

E

Στα αγγλικ ο φθγγος [k] µπορε να γραφτε : <k> / <c> / <f> / <x> / <ck> / <t> / <q> /
<ch>.

F

Στα γαλλικ ο φθγγος µπορε να γραφτε : <k> / <c> / <f> / <x> / <ck> / <t> / <q> / <ch>.
8. Tα φωνµατα τα γρφουµε ανµεσα σε: ορθογ"νιες αγκλες [ ] / κατσαρς αγκλες { }
/ πλγιες µπρες / /, εν" τα αλλφωνα ανµεσα σε: [ ] / { } / / /.
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9. Στα να ελληνικ και στις λλες τσσερις γλ"σσες που µας ενδιαφρουν εδ", µι λξη
µπορε να αποτελε ται: µνον απο να µρφηµα / τουλχιστον απο δο µορφµατα / απο να
 περισστερα µορφµατα / µπορε να αποτελε µρος µορφµατος.
10. Oι γραµµατικο καννες µις φυσικς γλ"σσας ε ναι: πειροι / πεπερασµνοι, αλλ δν
ε ναι γνωστς ο αριθµς-τους, που πντως ε ναι πολ µεγλος / περ που 100 χιλιδες.
11. >ν σε δο γλ"σσες διαπιστ"σουµε την παρξη λξεων που µοιζουν τσο στη µορφ
σο και στο περιεχµενο (στο σηµανον και στο σηµαιν"µενο, κατα τον Saussure: signifiant signifié), αυτ µπορε να σηµα νει: πως οι νθρωποι, σχετα µε φυλετικς  γεωγραφικς διαφορς, σκφτονται βασικ µε τον διο τρπο / πως πρκειται για σµπτωση / πως πρκειται
για λξεις ηχοµιµητικς / πως σως υπρχει (αµοιβα α) επ δραση της µ ας πνω στην λλη
κατα την ιστορικ-τους πορε α.
Π νακας βασικ"ν (µνο βασικ"ν!) αντιστοιχι"ν "φθγγων" (φωνηµτων)
και γραφηµτων στα να ελληνικ. (Περισστερες λεπτοµρειες στα Kεφ. 2 ; 15.)
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σ σσ ς ψ ξ
ζ σ (πρν ηχηρ" Σ)
µ µµ
ν νν (πρν ου, ο, ω, α, Σ)
νι νει νοι κτλ. (πρν Φ)
λ λλ (πρν ου, ο, ω, α, Σ)
λι λυ λει κτλ. (πρν Φ)
ρ ρρ

(Σ = Σµφωνο, Φ = Φωνεν)

Πµπτο ερωτηµατολγιο.
1) H φωνολογ α αναφρεται στις αρχς που διπουν την οργνωση: των φθγγων / των
φωνηµτων / των µορφηµτων / των λεξηµτων.
2) H µορφολογ α αναφρεται στις αρχς που διπουν την οργνωση: των φωνηµτων /
των λξεων / των µορφηµτων / των προτσεων.
3) Στις «πανελλνιες» (εισαγωγικς) εξετσεις, η ευχ: «Kαλ επιτυχα!» ειπωµνη απο
τους γονιος του υποψφιου, σε ποι λειτουργ α της γλ"σσας ανκει; στην επικοινωνιακ /
στη φατικ / στη συναισθηµατικ / στην ποιητικ.
4) H δια ευχ, ειπωµνη απο τον επιτηρητ  απο τον υπουργ της παιδε ας, σε ποι λειτουργ α της γλ"σσας ανκει; στην επικοινωνιακ / στη φατικ / στη συναισθηµατικ / στην
ποιητικ.
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5) Yπολογ ζεται πως ο νθρωπος διαθτει γλ"σσα πως την εννοοµε σµερα: εδ" και
5.000 χρνια / εδ" και 20.000 χρνια / περισστερο απο 50.000 χρνια.
6) Σκεφτε τε σε ποι σµφωνα µις ξνης γλ"σσας περιµνουµε να χει συστηµατικς δυσκολ ες νας +λληνας ν τα χει µνον ακοσει µσα σε λξεις. ∆"στε πρδτ.
7) Mπορε τε να σκεφτε τε πρσθετες δυσκολ ες που θα χει, ν τα διαβσει; ∆"στε πρδτ.
8) Σκεφτε τε σε ποι σµφωνα της νας ελληνικς µπορε να χει συστηµατικς δυσκολ ες
νας ξνος. Oι δυσκολ ες µπορε να ε ναι διαφορετικς ανλογα µε τη µητρικ γλ"σσα του ξνου. ∆"στε πρδτ.
9) Σκεφτε τε πρσθετες δυσκολ ες του ξνου απο διβασµα. ∆"στε πρδτ.
*κτο ερωτηµατολγιο.
1) @λες οι γλ"σσες διαθτουν “κοιν διλεχτο”: σωστ / λθος.
2) Oι διεθνισµο σε µι νετερη γλ"σσα ε ναι: 5 µε 10 χιλιδες / γρω στις 100 χιλιδες / µερικ εκατοµµρια.
3) Tα ιταλικ δ διαθτουν πι τοπικς διαλχτους: σωστ / λθος.
4) Tα αγγλικ δ διαθτουν κοινωνικ ιδι"µατα: σωστ / λθος.
5) Tα γερµανικ διαθτουν µνο τοπικς διαλχτους, αλλ χι κοιν διλεχτο: σωστ /
λθος.
6) H κοιν διλεχτος στη Γαλλ α ξεκ νησε σν τοπικ (γεωγραφικ περιορισµνη) διλεχτος: σωστ / λθος.
7) Στην κλασικ Eλλδα υπρχαν τοπικς διλεχτοι, αλλ χι κοινς γλωσσικς τπος:
σωστ / λθος.
8) Aπο την αρχα α P"µη χει σωθε λογοτεχν α σε κοιν γλωσσικ τπο, αλλ χι σε λλες
διαλχτους: σωστ / λθος.

