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ΠPOΛOΓOΣ

O τ�µ	ς αυτ�ς απ	τελε� τ	 δε�τερ	 µ�ρ	ς τ	υ �ργ	υ: Nε�ελληνικ� γραµµατικ� και συγκρι-
τικ� (“αντιπαραθετικ�”)αν�λυση. Γενικ�ς γλωσσικ�ς αρ��ς. Φωνητικ�. Eισαγωγ� στη �ων�-
λ�γ�α. M�ρ�ς A�: Θεωρ�α. Θεσσαλ	ν�κη 1984. University Studio Press. Στην Eισαγωγ� τ	υ
πρ"τ	υ µ�ρ	υς ανα�ερ�ταν (σελ. 28) 	τι: «O µ�ν	ς τρ�π	ς γιανα ε&	ικειωθε� κανε�ς µε
	π	ιαδ�π	τε επιστ�µη, �πως και µε κ�θε τ�!νη, ε�ναι να δ	υλ�ψει µ�σα στα πρ	�λ�µατ�-
της.» Aυτ� την αν�γκη �!ει σκ	π� να καλ�ψει τ	 δε�τερ	 µ�ρ	ς τ	υ �ργ	υ, δ�ν	ντας την
ευκαιρ�α για �ωνητικ� ε&�σκηση και �ων	λ	γικ� αν�λυση. Xωρ�ς ενεργητικ� αντιµετ"πιση
συγκεκριµ�νων πρ	�ληµ�των κ�θε πρ	σπ�θεια εκµ�θησης παραµ�νει παθητικ�, καταντ�ει
µη!ανικ�, και δ�ν 	δηγε� σε 	υσιαστικ� καταν�ηση.

Kαι σε τ	�τ	 τ	 δε�τερ	 µ�ρ	ς γ�νεται σ�γκριση της πρ	�	ρ�ς και των �ασικ"ν στ	ι!ε�ων
τ	υ �ων	λ	γικ	� συστ�µατ	ς των ν�ων ελληνικ"ν και των �λλων τεσσ�ρων γλωσσ"ν π	υ
ενδια��ρ	υν ιδια�τερα στην Eλλ�δα, δηλαδ� των αγγλικ"ν, των γαλλικ"ν, των γερµανικ"ν,
και των ιταλικ"ν. Eπειδ� �µως �σ	 περισσ�τερ	 &�ρ	υµε µι� γλ"σσα, και ιδια�τερα τη µη-
τρικ�, τ�σ	 περισσ�τερ	 θεωρ	�µε αυτ	ν�ητα τα !αρακτηριστικ�-της και δ�ν µπ	ρ	�µε να
την αντιµετωπ�σ	υµε µε την απαρα�τητη απ�σταση, γιαυτ� δ�νεται επιπλ�	ν η ευκαιρ�α στ	
µελετητ� τ	υ �ι�λ�	υ να ε&ασκηθε� και µε πρ	�λ�µατα απ	 λιγ�τερ	 γνωστ�ς γλ"σσες.

Eπ�σης παρ	υσι�*	νται µερικ� πρ	�λ�µατα �ωνητικ�ς και �ων	λ	γ�ας της αρ!α�ας ελλη-
νικ�ς. Aυτ� συµ�α�νει για δ�	 λ�γ	υς. O πρ"τ	ς ε�ναι να 	δηγηθε� 	 +λληνας αναγν"στης σε
�αθ�τερη καταν�ηση τ	υ παρελθ�ντ	ς της γλ"σσας-τ	υ, δι	ρθ"ν	ντας ταυτ�!ρ	να στρα-
��ς αντιλ�ψεις και �γν	ια π	υ πρ	�ρ!	νται απ	 µι� συν�θως ρη!� και παραπλανητικ� εκ-
πα�δευση. O δε�τερ	ς λ�γ	ς ε�ναι πι� πρα!τικ�ς: να �	ηθηθε� 	 σπ	υδαστ�ς στην καταν�ηση
της πρ	�	ρ�ς π	υ �!	υν σε �λλες γλ"σσες 	ι εκατ	ντ�δες !ιλι�δες διεθνισµ	� π	υ στηρ�-
*	νται σε αρ!α�α ελληνικ� λε&ικ� στ	ι!ε�α � σε συνδυασµ� αρ!α�ων ελληνικ"ν και λατινικ"ν.
Για τ	ν �δι	 λ�γ	 �!	υν περιλη�θε� και µερικ�ς ασκ�σεις σ�γκρισης αρ!α�	υ ελληνικ	� και λα-
τινικ	� τ	νισµ	�.

T�λ	ς παρ	υσι�*εται εκτεταµ�ν	ς θεµατικ�ς κατ�λ	γ	ς, π	υ δ�ν ε�!ε καταστε� δυνατ� να
περιλη�θε� στ	 πρ"τ	 µ�ρ	ς τ	υ �ργ	υ. Eκτ�ς απ	 την απαρα�τητη �	�θεια π	υ πρ	σ��ρει
�νας τ�τ	ι	ς κατ�λ	γ	ς στ	ν αναγν"στη, θα �ταν δυνατ� να !ρησιµ	π	ιηθε� και σ�ν «γλωσ-
σ�ρι» για απ	σα��νιση της γλωσσ	λ	γικ�ς 	ρ	λ	γ�ας. Στ	 πρ"τ	 µ�ρ	ς τ	υ καταλ�γ	υ 	ι
�ρ	ι δ�ν	νται στα ελληνικ� και σε µ�α τ	υλ�!ιστ	ν &�νη γλ"σσα, στ	 δε�τερ	 µ�ρ	ς 	ι &�ν	ι
�ρ	ι αντιστ	ι!�*	νται µε ελληνικ	�ς.

Oι περισσ�τερες απ	 τις ασκ�σεις �!	υν δ	κιµαστε� κατα τις περασµ�νες ακαδηµαϊκ�ς !ρ	-
νι�ς µε διαδ	!ικ�ς 	µ�δες σπ	υδαστ"ν π	υ παρακ	λ	�θησαν µαθ�µατ�-µ	υ στ	 Γερµανικ�
και στ	 Iταλικ� Tµ�µα τ	υ A.Π.Θ. Oι απ	ρ�ες, 	ι αντιδρ�σεις και 	ι παρατηρ�σεις π	λλ"ν
απ	 αυτ	�ς µε �	�θησαν να συνειδητ	π	ι�σω στην πρ�&η την παλι� διαπ�στωση, πως «	
διδ�σκων διδ�σκεται». +να µεγ�λ	 µ�ρ	ς απ	 �τι ε�ναι σωστ� και !ρ�σιµ	 σε τ	�τ	 τ	 �ι�λ�	
	�ε�λεται στην καλ	πρ	α�ρετη κριτικ� των �	ιτητ"ν-µ	υ, γιαυτ� και θεωρ" υπ	!ρ�ωσ�-µ	υ
να τ	υς ευ!αριστ�σω και απ	 αυτ� τη θ�ση.

Θ�λω τ�λ	ς να ευ!αριστ�σω την 	ικ	γ�νει�-µ	υ για τη συµπαρ�στασ�-της στην επ�π	νη
εργασ�α.
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KEΦAΛAIO 1. ΓENIKEΣ ΓΛΩΣΣIKEΣ APXEΣ.

EPΩTHΣEIΣ ΓIA KATANOHΣH THΣ YΛHΣ.
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Aσκ
σεις π�υ στ� περιθ�ρι� ���υν τ� σ�µ��λ� E    πρ�ϋπ�θ�τ�υν γν�σεις αγγλικ�ν,

ασκ
σεις µε τ� σ�µ��λ� D    πρ�ϋπ�θ�τ�υν γν�σεις γερµανικ�ν, ασκ
σεις µε τ� σ�µ��λ�  F   

πρ�ϋπ�θ�τ�υν γν�σεις γαλλικ�ν, και ασκ
σεις µε τ� σ�µ��λ�  I    πρ�ϋπ�θ�τ�υν γν�σεις

ιταλικ�ν.
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Eισαγωγ
 και τµ
µατα 1-1 �ς 1-5.

@πως �!ει ε&ηγηθε� και στην Eισαγωγ� τ	υ πρ"τ	υ µ�ρ	υς, τ	 �ι�λ�	 ε�ναι γραµµ�ν	 µε
“λ	γικ� µ	ν	τ	νικ�”. ∆ηλαδ�, τ�νικ� σηµ"δι (“�$ε%α”) γρ"&εται σε κ"θε τ�νισµ�νη συλλα-
�
, και µ�ν� σε τ�νισµ�νη συλλα�
.

Oι ερωτ�σεις     δ�ν        ακ	λ	υθ	�ν    τη σειρ� παρ	υσ�ασης τ	υ �ι�λ�	υ, αλλ� ε�ναι αν�µει!τες.
Σκ	π�ς της αν�µει&ης ε�ναι να απ	θαρρυνθε� 	 αναγν"στης απ	 τη συνηθισµ�νη τ�ση να
πρ	!ωρε� µη!ανικ� απ	 σελ�δα σε σελ�δα. @µως 	ι πρ"τες ερωτ�σεις επικεντρ"ν	νται στην
πλει	ψη��α-τ	υς στα τµ�µατα 1-5, 1-4, 1-2, επειδ� αυτ� θεωρ	�νται πι� καταν	ητ�, καθ"ς 	ι
περισσ�τερ	ι αναγν"στες �!	υν πρ	σλαµ��ν	υσες παραστ�σεις σ!ετικ� µε τ	 αντικε�µεν�-
τ	υς.

Oι απαντ�σεις πρ�πει     να        ε�ναι        περιληπτικ�ς  . Mακρ	σκελε�ς απαντ�σεις, εκτ�ς π	υ ε�ναι
�!ρηστες και ανεπιστηµ	νικ�ς, συ!ν� σηµα�ν	υν και ελλιπ� καταν�ηση! Για τις περισσ�τερες
ερωτ�σεις αρκ	�ν µ�!ρι πεν�ντα λ�&εις, �ν δ� συνυπ	λ	γιστ	�ν �ρθρα και πρ	θ�σεις.

EPΩTHΣEIΣ

Aπαντ�στε στις παρακ�τω ερωτ�σεις.

Πρ�τη �µ"δα ερωτ
σεων.

1) Π	ι	� ε�ναι 	ι �ασικ	� “γλωσσικ	� τ	µε�ς” � “συστατικ� µ�ρη” της γλ"σσας; (Π�ρα απ	
τη δι�κριση: λ�&εις / καν�νες). Πρ	σθ�στε απ	 �να πρδ. (παρ�δειγµα) αν�λυσης σ!ετικ� µε
τ	ν κ�θε τ	µ�α (ε�τε απ	 τα ελληνικ� ε�τε απ	 �λλη γλ"σσα).

2) Περιγρ�ψτε την υπ	δια�ρεση της γλ"σσας σε διαλ�!τ	υς. (H απ�ντηση µπ	ρε� να
δ	θε� και µ�ν	 µε �να � δ�	 διαγρ�µµατα).

3) T� σηµα�νει “αν�ι�τ� συστ�µατα” στ	 λε&ιλ�γι	; Πρ	σθ�στε 5 µε 6 πρδτ. απ	 δ�	 � πε-
ρισσ�τερες γραµµατικ�ς κατηγ	ρ�ες (“µ�ρη τ	υ λ�γ	υ”) στα ν�α ελληνικ�, και δηλ"στε σε
π	ι� “µ�ρ	ς τ	υ λ�γ	υ” αν�κει τ	 καθ�να.

4) K�ντε τ	 �δι	 µε µ�α &�νη γλ"σσα.

5) T� ε�ναι η “lingua franca” και τ� ε�ναι τ	 “π�τ�ιν”; Πρ	σθ�στε πρδτ.

6) Π	ι� ε�ναι τ	 καθαρ� �υσικ� µ�ρ	ς της γλ"σσας; (“Φυσικ�” στην �νν	ια πως �!ει �υ-
σικ� υπ�σταση). Γιατ� τ	 διακρ�ν	υµε µ’ αυτ� τ	ν τρ�π	 απ	 τ	 υπ�λ	ιπ	 γλωσσικ� υλικ�;

7) Xριστιαν	� της Mικρ�ς Aσ�ας π	υ µιλ	�σαν µ�ν	 τ	�ρκικα υπ	!ρε"θηκαν µετ� τ	
1922 να κατα��γ	υν σ�ν πρ�σ�υγες στην Eλλ�δα (�σ	ι �µειναν *ωνταν	�!) Aνα��ρεται πως
ελλην��ων	ι της N�τιας Iταλ�ας αναρωτι	�νταν στ	ν π�λεµ	 τ	υ ’40: “Γιατ� να π	λεµ�σ	υµε
τ	υς +λληνες, α�	� µιλ�µε την �δια γλ"σσα;” T� (δια�	ρετικ�) συµπερ�σµατα �γ�*ετε σ!ε-
τικ� µε τα κριτ�ρια καθ	ρισµ	� της εθνικ�ς ταυτ�τητας στις δ�	 περιπτ"σεις;

8) Aνα��ρετε δ�	 γλ"σσες π	υ σ�µερα στην Eλλ�δα θεωρ	�νται «καλ�ς», και δ�	 π	υ
θεωρ	�νται «κατ"τερες». Eπισηµ�νετε τ	υς �ασικ	�ς λ�γ	υς της δια�	ρετικ�ς α&ι	λ�γη-
σης.
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9) Γιατ� στην αρ!αι�τητα και στ	 µεσα�ωνα δ�ν παρ	υσι�*εται γλωσσικ� καταπ�εση
(�ντ	νες διακρ�σεις σε ��ρ	ς γλωσσικ"ν µει	ν	τ�των), εν" παρ	υσι�*εται κατα τη νε�τερη
επ	!�; Πρ	σθ�στε τρ�α � τ�σσερα πρδτ. τ�τ	ιας καταπ�εσης. Σκε�τε�τε πως α�σθηση εθνικ�ς
ταυτ�τητας υπ�ρ!ε σε π	λλ	�ς αρ!α�	υς λα	�ς, αλλ� �τανε δια�	ρετικ� η �νν	ια, η 	ργ�-
νωση, και η λειτ	υργ�α τ	υ κρ�τ	υς.

10)  Π	ι� ε�ναι η δι�κριση αν�µεσα σε “τ	πικ�” και σε “π	λιτιστικ�” εκµ�θηση δε�τερης
γλ"σσας; ∆"στε παραδε�γµατα τ�σ	 απ	 σηµεριν�ς καταστ�σεις π	υ τυ!α�νει να γνωρ�*ετε,
�σ	 και απ	 τη νε�τερη ιστ	ρ�α.

11)  ∆ηλ"στε µερικ� στ	ι!ε�α της πρ	�	ρικ�ς επικ	ινων�ας π	υ στη γρα�� � !�ν	νται
	λ�τελα � !�ν	νται σε µεγ�λ	 �αθµ�.

12)  ∆ηλ"στε κ�π	ια 	��λη και κ�π	ι	υς κινδ�ν	υς απ	 την τ�ση τ	υ γρα�τ	� λ�γ	υ (�!ι
ειδικ� της 	ρθ	γρα��ας) να συνδ�εται µε την παρ�δ	ση.

13)  Kατασκευ�στε �να σ�ντ	µ	 δι�λ	γ	 π	υ να δε�!νει ατα�ριαστη αν�µει&η επ�πεδων
λ�γ	υ.

14)  Π	ι�ς ε�ναι 	ι �ασικ�ς τυπ	λ	γικ�ς 	µ	ι�τητες και δια�	ρ�ς αν�µεσα στη δηµι	υργ�α
της ελληνιστικ�ς κ	ιν�ς, της κ	ιν�ς νε	ελληνικ�ς, και τ	υ κ	ιν	� τ�π	υ µι�ς απ	 τις �λλες
γλ"σσες π	υ µας ενδια��ρ	υν ιδια�τερα, δηλ. τ	υ γερµανικ	� Hochdeutsch, της γαλλικ�ς dia-
lecte de l'île de France, � τ	υ ιταλικ	� italiano (neo)standard. (Στα αγγλικ� δ�ν υπ�ρ!ει κ	ιν�
δι�λε!τ	ς.)

Eιδικ� για τα ιταλικ�, σκε�τε�τε πως τ	ν περασµ�ν	ν αι"να συστ�νανε σ�ν “καλ� γλ"σ-
σα” τη lingua toscana in bocca romana, εν" σ�µερα, σ�µ�ωνα µε τ	ν τ�τλ	 εν�ς πι� πρ�σ�α-
τ	υ �ι�λ�	υ (1984), της κ	ινωνι	γλωσσ	λ�γ	υ Nora Galli de’ Paratesi, επικρατε� η lingua to-
scana in bocca ambrosiana. (Aµ�ρ�σι	ς ε�ναι 	 πρ	στ�της �γι	ς τ	υ Mιλ�ν	υ.)

15)  ∆"στε απ	 δ�	 πρδτ. (ε�τε στα ν�α ελληνικ� ε�τε σε �λλη γλ"σσα): α) “κληρ	ν	µηµ�-
νων” λ�&εων, δηλαδ� λαϊκ�ς πρ	�λευσης λ�&εων π	υ υπ�ρ!	υν στη γλ"σσα     συνε!"ς     απ	
π	λλ	�ς αι"νες, � π	υ στηρ�*	νται σε παλι�τερες λ�&εις), �) λ�γιων νε	λ	γισµ"ν, γ) λαϊκ"ν
δ�νειων, δ) λ�γιων δ�νειων π	υ ε�ναι απευθε�ας µετα�	ρ�ς απ	 �λλη γλ"σσα, ε) λ�γιων µε-
τα�ραστικ"ν δ�νειων, στ) λ�γιων δ�νειων απ	 τα αρ!α�α ελληνικ� � την ελληνιστικ� κ	ιν�.
    Σηµ    .: T	 µ	ναδικ� σ	�αρ� ετυµ	λ	γικ� λε&ικ� π	υ υπ�ρ!ε παλι�τερα �τανε τ	υ N. Aνδρι"-

τη. Aλλ� 	�τε και αυτ	� τ	υ λε&ικ	� 	ι πληρ	�	ρ�ες µπ	ρ	�ν να θεωρηθ	�ν ικαν	π	ιη-
τικ�ς και επαρκε�ς. Eπιτ�λ	υς κυκλ	��ρησε (1998) τ	 λε&ικ� τ	υ Iδρ�µατ�ς Tριαντα-
�υλλ�δη, π	υ τ	 ετυµ	λ	γικ�-τ	υ µ�ρ	ς �!ει συντ�&ει 	 συγγρα��ας αυτ	� εδ" τ	υ �ι-
�λ�	υ. Eκε� δ�ν	νται πι� συγκεκριµ�νες πληρ	�	ρ�ες για την πρ	�λευση και ε&�λι&η των
λ�&εων της ν�ας ελληνικ�ς, καθ"ς και γενικ� για τη σ�σταση τ	υ νε	ελληνικ	� λε&ιλ�-
γι	υ.

∆ε�τερη �µ"δα ερωτ
σεων.

1) ∆ηλ"στε µερικ� πρ	τερ�µατα τ	υ “ιδι!µατ�ς στ�νταρ”. Πρ	σθ�στε περι	ρισµ	�ς στη
λειτ	υργ�α εν�ς τ�τ	ι	υ ιδι"µατ	ς.

2) N’ ανα�ερθ	�ν 4 πρδτ. απ	 δια�	ρετικ	�ς γλωσσικ	�ς τ	µε�ς, 	π	υ για περ�π	υ αντ�-
στ	ι!α ν	�µατα ε�τε η ελληνικ� γλ"σσα υπ	!ρε"νει σε περισσ�τερες διακρ�σεις απ	 �τι κ�-
π	ια &�νη, ε�τε συµ�α�νει τ	 αντ�θετ	.
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Yπ�δει&η: Σκε�τε�τε απ	 τη σηµασι	λ	γ�α λ�&εις �πως: ��ρι, π"δι, πεθα�νει, ψ���ει και τα
αντ�στ	!�-τ	υς σε �λλες γλ"σσες. Σκε�τε�τε απ	 τη µ	ρ�	σ�ντα&η περιπτ"σεις �πως:
�γρα�α - �γραψα, γρ��ε - γρ�ψε, � τ����ς - η π"ρτα - τ� παρ�θυρ�.

3) Γιατ� ε�ναι ευκ	λ�τερ	 ν’ αλλ�&	υµε την “�µ�αση” � την “εστ�αση” στα ελληνικ� απ	
�τι π.!. στα ιταλικ�, και ακ�µη περισσ�τερ	 απ	 �τι στα αγγλικ�, !ωρ�ς να ε�µαστε υπ	!ρεω-
µ�ν	ι για την αλλαγ� να κατα�ε�γ	υµε 	πωσδ�π	τε σε πι� περ�πλ	κη σ�ντα&η;

Σκε�τε�τε για πρδ. τις πρ	τ�σεις:

‘� Γι�ννης ��λησε τη Mαρ�α - η Mαρ�α ��λησε τ� Γι�ννη’, ‘� σκ�λ�ς δ�γκωσε τ� γ�τ� -
τ� γ�τ� δ�γκωσε � σκ�λ�ς’.

4) ∆"στε 10 πρδτ. “κλιτικ!ν λ�$εων” (clitics) στα ν�α ελληνικ� (δηλ. λ�&εων π	υ δ�ν
�!	υν δικ�-τ	υς τ�ν	). Oι λ�&εις να αν�κ	υν σε δια�	ρετικ� “λε&�µατα”. ∆ηλ"στε π	ι�ς απ’
αυτ�ς ε�ναι πρ	κλιτικ�ς και π	ι�ς ε�ναι εγκλιτικ�ς � και τα δ�	. Σηµει"στε �ν τυ!�ν κ�π	ια
απ' αυτ�ς κατα την επ�σηµη 	ρθ	γρα��α πρ�πει να γρ��εται µε τ	νικ� σηµ�δι (“	&ε�α”).
    Σηµ    .: Λ�$ηµα (lexeme) ε�ναι η α�ηρηµ�νη εν�τητα (πρ	σ�&τε πως η λ�&η �!ει τ	 επ�θηµα -

ηµα) �λων των τ�πων µι�ς κλιτ�ς λ�&ης. Για πρδ., κ�π	ι	 α�ηρηµ�ν	 λε&ικ� στ	ι!ε�	
ΠATEP ισ!�ει για �λες τις σ!ετικ�ς λ�&εις πατ�ρας, πατ�ρα, πατ�ρες κτλ. K�π	ι α�η-
ρηµ�ν	 στ	ι!ε�	 TPEX ισ!�ει για �λες τις σ!ετικ�ς λ�&εις τρ��ω, θα-τρ��εις, θα-τρ�$ετε,
τρ��ανε, τρ�$αµε κτλ.

    Σηµ    .: Πρ	σ�&τε π�σ	 !ρ�σιµη ε�ναι η 	ρθ	γρα�ικ� αρ!� π	υ ανα��ρεται στην αρ!� τ	υ Kε-
�αλα�	υ για την καταν�ηση τ	�της της ερ"τησης.

5) K�ντε τ	 �δι	 σε µ�α � περισσ�τερες &�νες γλ"σσες, και δηλ"στε π	ι�ς απ’ αυτ�ς τις
λ�&εις ε�ναι πρ	κλιτικ�ς, εγκλιτικ�ς � �σως και τα δ�	.

6) T� ε�ναι η “διαγλ!σσα” (“interlanguage”);

7) T� δια��ρει τ	 “σ�νταγµα” απ	 τ	 “παρ�δειγµα” (syntagm - paradigm); E&ηγε�στε !ρη-
σιµ	π	ι"ντας τα απαρα�τητα παραδε�γµατα (exemples, Beispiele), ε�τε απ	 τα ελληνικ� ε�τε
απ	 �λλη γλ"σσα.

8) ∆"στε δ�	 πρδτ., απ	 δια�	ρετικ	�ς γλωσσικ	�ς τ	µε�ς, π	υ να δε�!ν	υν πως τ	υς
γλωσσικ	�ς τ	µε�ς δ�ν µπ	ρ	�µε να τ	υς ε&ετ�*	υµε τελε�ως ανε&�ρτητα τ	ν �ναν απ	 τ	ν
�λλ	. Tα πρδτ. µπ	ρ	�ν να πρ	�ρ!	νται ε�τε απ	 τα ελληνικ� ε�τε απ	 �λλη γλ"σσα.

9) Γιατ� ε�ναι αν�γκη 	 σπ	υδαστ�ς ν’ αρ!�σει τη γλωσσ	λ	γικ�-τ	υ ε&�σκηση µε αντιµε-
τ"πιση της µητρικ�ς-τ	υ γλ"σσας; Γιατ� ε�ναι αν�γκη να κ�νει επιπλ�	ν συγκρ�σεις αν�µεσα
στη µητρικ�-τ	υ γλ"σσα και σε �λλες;

10)  T� ε�ναι τα “ισ"γλωσσα”; ∆"στε πρδτ. απ	 δ�	 τ	υλ�!ιστ	ν γλωσσικ	�ς τ	µε�ς (ε�τε
στα ελληνικ� ε�τε σε �λλη γλ"σσα).

11)  N’ ανα�ερθ	�ν δ�	 περιπτ"σεις 	π	υ 	 πρ	�	ρικ�ς λ�γ	ς υπερ�!ει απ	 τ	 γραπτ�,
και δ�	 περιπτ"σεις 	π	υ συµ�α�νει τ	 αντ�θετ	. («Yπερ�!ει» ε�τε σε απ	τελεσµατικ�τητα
ε�τε σε !ρησιµ�τητα, �!ι �ν �!ει «πρ	τεραι�τητα»).

12)  N’ ανα�ερθ	�ν τρ�α απ	 τα κριτ�ρια π	υ !ρησιµε�	υν στ	 να απ	�ασιστε� κατα π�σ	
δ�	 γλωσσικ�ς π	ικιλ�ες απ	τελ	�ν διαλ�κτ	υς της �διας γλ"σσας � αν�κ	υν σε δια�	ρετικ�ς
γλ"σσες. Σηµει"στε περι	ρισµ	�ς στη !ρ�ση των κριτηρ�ων.



16

13)  Nα επισηµανθ	�ν µε πρδτ. δ�	 � τρε�ς απ	 τ	υς παρ�γ	ντες π	υ δηµι	υργ	�ν πρ	-
�λ�µατα στην επιστηµ	νικ� 	ρ	λ	γ�α. Πρ	σθ�στε ειδικ� πρ	�λ�µατα της νε	ελληνικ�ς επι-
στηµ	νικ�ς 	ρ	λ	γ�ας.

14)  Aνα��ρτε δ�	 � τρε�ς �ασικ� δια�	ρετικ	�ς στ�!	υς π	υ µπ	ρε� να �!ει η γλωσσικ�
διδασκαλ�α στ	 σ!	λε�	. (Mητρικ� γλ"σσα, &�νη γλ"σσα κτλ.) T� ε�δ	υς εκµ�θηση � ε&�σκη-
ση θα �πρεπε να επιδι"κεται κ�θε �	ρ�;

15)  Aνα��ρτε µερικ�ς ενδι�µεσες µ	ρ��ς αν�µεσα στ	ν καθαρ� “πρ	�	ρικ�” και στ	ν
καθαρ� “γρα�τ�” λ�γ	.

16)  Aνα��ρτε δ�	 σηµεριν�ς διεθνε�ς γλ"σσες, και �λλες δ�	 π	υ µιλι	�νται απ	 π	λλ	�ς
	µιλητ�ς, αλλ� δ� µπ	ρ	�ν να θεωρηθ	�ν “διεθνε�ς”. ∆ηλ"στε π�σα     περ�π	υ     εκατ	µµ�ρια
�υσικ	�ς 	µιλητ�ς �!ει η κ�θε µ�α. (“Aν	!�” τρι�ντα και σαρ�ντα εκατ	µµυρ�ων στ	υς υπ	-
λ	γισµ	�ς-σας δ�ν �!ει ιδια�τερη σηµασ�α σ’ αυτ� την περ�πτωση!) Mπ	ρε�τε να υπ	θ�σετε
π�σα    περ�π	υ     εκατ	µµ�ρια &�ν	ι µπ	ρ	�ν να τις !ρησιµ	π	ι�σ	υν µε σ!ετικ� �νεση;

17)  Aνα��ρτε απ’ την παγκ�σµια ιστ	ρ�α τρε�ς γλ"σσες π	υ !ρησ�µεψαν σ� διεθνε�ς στ	
παρελθ�ν. ∆ηλ"στε σε π	ι�ς περι	!�ς τ	υ κ�σµ	υ µιλ�θηκαν, και για π�σ	υς περ�π	υ αι"νες
!ρησ�µευαν σ� διεθνε�ς γλ"σσες.

18)  Aνα��ρτε δ�	 (τελε�ως � ενµ�ρει) τε!νητ�ς γλ"σσες π	υ !ρησ�µεψαν για διεθν� επι-
κ	ινων�α. ?�ρετε π�ση επιτυ!�α ε�!αν;

19)  T� παραλ	γισµ�ς υπ�ρ!ει στην τα�τιση της “κ	ιν�ς διαλ�!τ	υ” µε τη “γλ"σσα”;

20)  Aνα��ρτε µερικ� επι!ειρ�µατα για τ	 	τι η γλωσσικ� ικαν�τητα ε�ναι �µ�υτη στ	ν �ν-
θρωπ	, και κ�π	ια π	υ να αντικρ	�	υν αυτ� την υπ�θεση.

Tρ%τη �µ"δα ερωτ
σεων.

1) Σε τ� δια��ρει τ	 �"νηµα απ	 τα αλλ��ωνα; ∆"στε �να πρδ. απ	 τα ν�α ελληνικ�, και
απ	 �να απ	 δ�	 �λλες γλ"σσες.

2) N’ ανα�ερθ	�ν π�ντε παρ�γ	ντες π	υ 	δηγ	�ν στ	ν περι	ρισµ� � στην ε&α��νιση
µι�ς γλ"σσας � µι�ς διαλ�!τ	υ. Πρ	σθ�στε πρδτ. απ	 την ιστ	ρ�α ε�τε της ελληνικ�ς ε�τε �λ-
λων γλωσσ"ν.

3) T� ενν	ε� 	 Ferdinand de Saussure µε τ	ν καθ	ρισµ�-τ	υ πως “τ	 γλωσσικ� σηµε�	 ε�ναι
αυθα�ρετ	” (l’arbitraire du signe); Aνα��ρτε δ�	 πρδτ. π	υ ν’ απ	δε�!ν	υν αυτ� την �π	ψη.

4) N’ ανα�ερθ	�ν π�ντε πρδτ. γλωσσικ"ν καθ	λικ"ν. Πρ	σθ�στε σ�ντ	µες ε&ηγ�σεις.

5) Nα επισηµανθ	�ν 	ι αρ!�ς π	υ πρ	��λλει 	 ε&�ς 	ρισµ�ς της γλ"σσας: “Γλ"σσα ε�ναι
�να σ�στηµα αυθα�ρετων �ωνητικ"ν συµ��λων π	υ !ρησιµε�	υν στην ανθρ"πινη επικ	ινω-
ν�α.”

6) A�αιρ�στε δ�	 απ	 τις αρ!�ς τ	υ πρ	ηγ	�µεν	υ 	ρισµ	�, �τσι �µως π	υ αυτ�ς να
ε&ακ	λ	υθε� να ισ!�ει σ�ν 	ρισµ�ς της γλ"σσας. Mε την α�α�ρεση, 	 	ρισµ�ς �γινε ευρ�τερ	ς
� στεν�τερ	ς; Mπ	ρε�τε αντ�θετα να πρ	σθ�σετε µ�α � δ�	 αρ!�ς: O 	ρισµ�ς τ"ρα θα γ�νει
ευρ�τερ	ς � στεν�τερ	ς;

7) Π	ι�ς δυνατ�τητες �!ει η ανθρ"πινη γλ"σσα π	υ λε�π	υν απ	 τα συστ�µατα επικ	ι-
νων�ας των �λλων *"ων, �πως π.!. τ	 «!	ρ�» των µελισσ"ν;
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8)  Γιατ� στη συ*�τηση των µερ"ν τ	υ λ�γ	υ αναγκα*�µαστε να κατα�ε�γ	υµε στην �ν-
ν	ια τ	υ “λε&�µατ	ς”;

9)  ∆"στε πρδτ. παρεµ&�λ�ς (interference) κατα την εκµ�θηση µι�ς &�νης γλ"σσας απ	
+λληνες και ελληνικ"ν απ	 	µιλητ�ς αυτ�ς της γλ"σσας. T	υλ�!ιστ	ν �να πρδ. απ	 τ	 �ω-
ν	λ	γικ� τ	µ�α, �να απ	 τ	 συντα!τικ�, �να απ	 τ	 λε&ιλ�γι	 (τ	 σηµασι	λ	γικ� τ	µ�α).

10)  Aνα��ρτε δ�	 � τρε�ς περιπτ"σεις 	π	υ 	 πρ	�	ρικ�ς λ�γ	ς υπερ�!ει απ	 τ	 γρα�τ�
και �λλες τ�σες 	π	υ συµ�α�νει τ	 αντ�θετ	.

11)  T� ε�ναι 	 γλωσσ	γεωγρα�ικ�ς �τλαντας;

12)  Aνα��ρτε δ�	 � τρε�ς περιπτ"σεις π	υ �α�ν	νται να περι	ρ�*	υν την απ�λυτη ισ!�
τ	υ καθ	ρισµ	� τ	υ “γλωσσικ	� σηµε�	υ” σ�ν “αυθα�ρετ	υ”.

13)  Π	ι� ε�ναι τ	 αντικε�µεν	 της διαµ�!ης κατα την αρ!αι�τητα αν�µεσα στις απ�ψεις
της “κατα ��σιν” και της “κατα συνθ�κην” �παρ&ης των λ�&εων; Π"ς τρ	π	π	ιε�ται αυτ� η
αντ�θεση απ	 τ	ν Saussure;

14)  N’ ανα�ερθ	�ν τρε�ς απ	 τις �ασικ�ς γλωσσικ�ς λειτ	υργ�ες π	υ επισηµα�νει 	 Roman
Jakobson. E&ηγε�στε µε πρδτ.

15)  Σε τ	�τ	 τ	 κε�µεν	 να εντ	πιστ	�ν π�ντε δια�	ρετικ	� τ�π	υ περιπτ"σεις 	π	υ τ	
τ	νικ� σηµ�δι (η “	&ε�α”) δ� !ρησιµ	π	ιε�ται 	�τε σ�µ�ωνα µε τ	υς καν�νες τ	υ νε�τερ	υ
“µ	ν	τ	νικ	�” 	�τε τ	υ παλι�τερ	υ “π	λυτ	νικ	�” 	ρθ	γρα�ικ	� συστ�µατ	ς. T� δικαι	-
λ	γε� την απ�κλιση απ	 τις επ�σηµες 	ρθ	γρα��ες;

16)  T� “πλε	ναστικ�” (“redundant”) στ	ι!ε�α µπ	ρ	�ν να επισηµανθ	�ν στα παρακ�τω
αντιθετικ� *ευγ�ρια;

"τ!ρα η Mαρ�α γρ��ει τ� γρ�µµα - �τ�ς η Mαρ�α �γρα�ε τ� γρ�µµα"

"δ�ν �ρθες - γιατ� δ�ν �ρθες;" 

(τα ��λη δε�!ν	υν τ	ν επιτ	νισµ�).

    Σηµ    .: H δια�	ρ� δ�	 γλωσσικ"ν λειτ	υργι"ν (δ�	 εκ�ρ�σεων π	υ �ρ�σκ	νται σε “αντ�θεση”
µετα&�-τ	υς) µπ	ρε� να εκ�ραστε� µε την αντ�θεση δ�	 δια�	ρετικ"ν σηµαδι"ν, η και
µε την �παρ&η � �λλειψη κ�π	ι	υ σηµαδι	�. >ν παρ	υσι�*εται συνδυασµ�ς πε-
ρισσ�τερων διακρ�σεων, τ�τε µπ	ρ	�µε να µιλ�σ	υµε για “πλε	νασµ�”.

17)  Σκε�τε�τε αντ�στ	ι!ες πρ	τ�σεις σε δ�	 τ	υλ�!ιστ	ν &�νες γλ"σσες, και επισηµ�νετε
τα πλε	ναστικ�-τ	υς στ	ι!ε�α.

18)  ∆ηλ"στε παρ�γ	ντες π	υ κ�ν	υν δ�σκ	λη την εκµ�θηση των “κλασικ"ν γλωσσ"ν”.

19)  ∆ηλ"στε παρ�γ	ντες π	υ �!	υν 	δηγ�σει π	λλ	�ς ανθρ"π	υς στ	ν παραλ	γισµ� να
ταυτ�*	υν “κ	ιν� δι�λε!τ	” και “γλ"σσα”.

20)  Aνα��ρτε δ�	 πρδτ. “συγκρητισµ	�” (απ	 την ιστ	ρ�α 	π	ιασδ�π	τε γλ"σσας).

T�ταρτη �µ"δα ερωτ
σεων.

1) N’ ανα�ερθ	�ν π�ντε ευν	ϊκ	� και π�ντε δυσµενε�ς παρ�γ	ντες στην εκµ�θηση &�νης
γλ"σσας. (Oι αρνητικ	� παρ�γ	ντες να µ�ν απ	τελ	�ν σκ�τη αντιστρ	�� των θετικ"ν.)
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2) N’ ανα�ερθ	�ν π�ντε παρ�γ	ντες π	υ 	δηγ	�ν στην ε&�πλωση µι�ς γλ"σσας � µι�ς
διαλ�!τ	υ. Πρ	σθ�στε πρδτ. απ	 την ιστ	ρ�α ε�τε τις ελληνικ�ς ε�τε �λλης γλ"σσας.

3) T� σηµα�νει η δι�κριση αν�µεσα σε &ασικ" µ�νυµα και σε συνδ�λωση (denotation - con-
notation); E&ηγε�στε µε πρδτ.

4) Γιατ� �νας τυ!α�	ς 	µιλητ�ς, παρ�λ	 π	υ «&�ρει» (�!ει εσωτερικε�σει) υπ	συνε�δητα
τη γλ"σσα-τ	υ, δ�ν ε�ναι κατ�λληλ	ς να τη διδ�&ει σε &�ν	υς;

5) E�ναι δυνατ� σε µερικ�ς περιπτ"σεις η γρα�� να ε�ναι σα��στερη απ	 την πρ	�	ρ�;
>ν να�, δ"στε παραδε�γµατα.

6) Π	ι� ε�ναι τα �υρανικ� σ�µ�ωνα της ν�ας ελληνικ�ς; δ"στε πρδτ. λ�&εων σε �ωνητικ�
µεταγρα��.

7) Σε π	ι�ς γλ"σσες &�ρετε πρ�στρι&"µενα σ�µ�ωνα (affricates); Σε π	ι�ς &�ρετε �ατν�-
�υρανικ� (alveopalatals � prepalatals); Σε π	ι�ς ελληνικ�ς διαλ�!τ	υς &�ρετε �ατν��υρανικ�;
(π�ντως, �!ι στην K	ιν�). Mπ	ρε�τε να δ"σετε πρδτ. λ�&εων σε �ωνητικ� µεταγρα��.

8) Π	ι� σ�µ�ωνα της K	ιν�ς νε	ελληνικ�ς πρ	�λ�πετε να πρ	καλ�σ	υν δυσκ	λ�ες σ’
�ναν αρ!�ρι	 &�ν	; Mπ	ρε� να υπ�ρ!	υν δια�	ρ�ς αν�λ	γα µε τη µητρικ� γλ"σσα τ	υ &�ν	υ.
∆"στε πρδτ. σ�αλερ�ς πρ	�	ρ�ς σε λ�&εις π	υ �!	υν τ�τ	ια σ�µ�ωνα. Xρησιµ	π	ιε�στε, �ν
µπ	ρε�τε, �ωνητικ�ς µεταγρα��ς.

9)  Π	ι� σ�µ�ωνα µι�ς &�νης γλ"σσας πρ	�λ�πετε να πρ	καλ�σ	υν δυσκ	λ�ες σ’ �ναν
αρ!�ρι	 +λληνα; δ"στε πρδτ. σ�αλερ�ς πρ	�	ρ�ς σε λ�&εις π	υ �!	υν τ�τ	ια σ�µ�ωνα.
Xρησιµ	π	ιε�στε, �ν ε�ναι δυνατ�, �ωνητικ�ς µεταγρα��ς.

10)  Nα γ�ν	υν διαγρ�µµατα των �ωνη�ντων της K	ιν�ς νε	ελληνικ�ς, και των �ωνη�ντων
µι�ς &�νης γλ"σσας. Θυµηθε�τε πως υπ�ρ!	υν σηµαντικ�ς δια�	ρ�ς αν�µεσα σε δι��	ρ	υς
τ�π	υς αγγλικ"ν (�ρετανικ�, αµερικ�νικα κτλ.), και πως η K	ιν� ιταλικ� πρ	��ρεται δια�	-
ρετικ� στην κεντρικ� Iταλ�α απ	 �τι σε �λλες περι	!�ς. Στα διαγρ�µµατα να δηλωθ	�ν και 	ι
�ασικ�ς διακρ�σεις (ψηλ�, π�σω κτλ.). Πρ	σθ�στε πρδτ. λ�&εων.

11)  ∆"στε πρδτ. δ��θ	γγων της ν�ας ελληνικ�ς και δ�	 &�νων γλωσσ"ν. M�ν παρασυρθε�-
τε απ	 την κ	ιν� παραν�ηση πως τ�!α     γρα��ς     �πως <αι ει 	ι> ε�ναι «δ��θ	γγ	ι»! ∆"στε
πρδτ. δ��θ	γγων της αρ!α�ας ελληνικ�ς (“κλασικ�ς” επ	!�ς).

    Σηµ    .: Για την απ�ντηση των π�ντε τελευτα�ων ερωτ�σεων θα !ρειαστε� �να σ�ντ	µ	 κ	�-
ταγµα στα Kε�. 5, 6 ; 7 τ	υ �ι�λ�	υ (Σ�µ�ωνα, Φων�εντα, Hµ��ωνα).

12)  T� ε�ναι η γλωσσ�δα, και π"ς µετ�!ει στην παραγωγ� των �θ�γγων;

13)  ∆"στε απ	 δ�	 πρδτ. ελληνικ"ν λ�&εων µε παραγωγικ� πρ	θ�µατα, παραγωγικ� επι-
θ�µατα, και απ	 δ�	 πρδτ. σ�νθετων λ�&εων.

14)  K�ντε τ	 �δι	 για µ�α τ	υλ�!ιστ	ν &�νη γλ"σσα.

15)  N’ ανα�ερθ	�ν τρε�ς � τ�σσερις πρ	καταλ�ψεις π	υ �!	υν συν�θως 	ι µ	ρ�ωµ�ν	ι
σ!ετικ� µε τη γλ"σσα.

16)  T� σηµα�νει 	 επιστηµ	νικ�ς �ρ	ς �ρθρωση (articulation) της γλ"σσας; (π.!. “πρ"τη
�ρθρωση”, “δε�τερη �ρθρωση”;) ∆"στε πρδτ.

17)  Στις �λλες ευρωπαϊκ�ς γλ"σσες, για πρδ. στα αγγλικ�, υπ�ρ!	υν *ευγ�ρια συν"νυµων
�ρων, π	υ 	 �νας ε�ναι λατιν	γεν�ς και 	 �λλ	ς ελλην	γεν�ς, �πως: ‘national - ethnic’, ‘repub-
lican - democratic’, ‘moral - ethical’, ‘bilingualism - diglossia’, ‘example - paradigm’, ‘dictionary -
lexicon’, ‘constitution - syntagm’ (στ	 τελευτα�	 πρδ. δ�ν πρ�κειται κ�ν για συν"νυµα). Στα
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ελληνικ� υπ�ρ!ει µ�ν	ν �νας �ρ	ς. Π	� 	�ε�λεται αυτ�; T� πρ	�λ�µατα επικ	ινων�ας δη-
µι	υργε� για τ	υς επιστ�µ	νες; Σκε�τε�τε τρ�π	υς να αντιµετωπ�σετε τ�τ	ιες περιπτ"σεις.

18)  Π	� 	�ε�λ	νται 	ι ιδια�τερες δυσκ	λ�ες π	υ συν	δε�	υν τη !ρ�ση της γρα��ς;

19)  Σε π	ι	�ς παρ�γ	ντες απ	δ�δ	νται συν�θως 	ι αυ&ηµ�νες δυσκ	λ�ες εκµ�θησης &�-
νης γλ"σσας µετ� την αρ!� της ε�η�ικ�ς ηλικ�ας;

20)  Nα δ	θ	�ν δ�	 πρδτ. κλιτ"ν λ�&εων 	π	υ για δ�λωση συγκεκριµ�νων συντα!τικ"ν
λειτ	υργι"ν !ρησιµ	π	ι	�νται συνδυασµ	� µ	ρ�	λ	γικ"ν “σηµαδι"ν”.

Π�µπτη �µ"δα ερωτ
σεων.

1) Π	ι�ς ε�ναι 	ι τρε�ς �ασικ�ς αρ!�ς π	υ διατυπ"θηκαν απ	 τ	ν Saussure σ!ετικ� µε την
�παρ&η και τη λειτ	υργ�α της γλ"σσας;

2) T� σηµα�νει κλειστ� συστ�µατα στ	 λε&ιλ�γι	; ∆"στε π�ντε πρδτ. (�!ι �λα απ	 τ	 �δι	
λ�&ηµα!) στα ελληνικ� και π�ντε σε µ�α &�νη γλ"σσα.

3) Oι παρακ�τω λ�&εις ε�ναι “�!ι απλ�ς”. Π	ι�ς θεωρε�τε πως ε�ναι απ	τ�λεσµα παραγω-
γ�ς, π	ι�ς απ	τ�λεσµα σ�νθεσης, � �σως συνδυασµ	� των δ�	 διαδικασι"ν; ∆ιαπιστ"νετε
καµι� τρ�τη δυνατ�τητα; (Σκε�τε�τε διεθν� λε&(ιλ	γ)ικ� στ	ι!ε�α π	υ �µως δ�ν παρ	υσι�-
*	νται σ�ν ανε&�ρτητες λ�&εις στη συγκεκριµ�νη γλ"σσα.) ∆ηλ"στε µε: σ. (= σ�νθετη), π. (=
παρ�γωγη), σ.π. (= συνδυασµ�ς παραγωγ�ς και σ�νθεσης), δ. (= διεθνισµ�ς).

$ελ�ω __ �κακ�ς __ παλι"παιδ� __ τραπε��µ��αιρ� __ αναλ�θεια __ �σκε�τ�ς __
παρ��αγα __ π�λ�µ�ρ��ς __ αλλ"θρησκ�ς __ αλλ"�ων� __ µικρ�&ι�λ�γ�α __ υδρ"τ�π�ς __
υδρ�λ�γ�α __ �ιλ�λ�γ�α __ $επαπαδε�ω __ καλ�σ�νη __ καλ�συν�τ�ς __ µικρ�αµπ�ρ __
$εδ�ντι�ρης __ π�λ�παθ�ς __ αγρι�δα __ ανθρωπ"τητα __ κακ�µαθηµ�ν�ς __ �σκε�τ�ς __
�κακ�ς __ $εκ�λτσωτ�ς __

4) K�ντε τ	 �δι	 στις ιταλικ�ς λ�&εις:

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

� στις γαλλικ�ς:

exterminer __ extraordinaire __ incroyable __ indéfini __ plate-forme __ garde-côtes __
arc-en-ciel __ déplaire __ anglomanie __ anglo-saxon __ anglophone __ documentaire __ entre-
temps __ toxicologie __ toxicomanie __

� στις γερµανικ�ς:

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

� στις αγγλικ�ς:

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

 I    

F   

D   

E   
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5) Aνα��ρτε δ�	 π	λ�σηµες ελληνικ�ς λ�&εις και δ�	 π	λ�σηµες σε &�νη γλ"σσα. Π	ι�ς
ε�ναι 	ι �ασικ�ς αντιστ	ι!�ες των ελληνικ"ν στην �λλη γλ"σσα, και π	ι�ς των δ�	 &�ων στα
ελληνικ�; Xρησιµ	π	ιε�στε �να α&ι�πιστ	 δ�γλωσσ	 λε&ικ�. Mπ	ρε�τε να πρ	!ωρ�σετε ελ�γ-
!	ντας τις �ασικ�ς αντιστ	ι!�ες και των καιν	�ργιων συν"νυµων π	υ �ρ�κατε;

6) ∆ε�&τε π"ς µε την “αναδι�ρθρωση” των �ωνηµ�των: /p t k s i e o a/ µπ	ρ	�ν να σ!ηµα-
τιστ	�ν δια�	ρετικ�ς λ�&εις ε�τε στα ελληνικ� ε�τε σε �λλη γλ"σσα. (Πρ�κειται για τη “δε�τε-
ρη �ρθρωση” τ	υ Martinet.) ∆�ν ε�ναι αν�γκη για κ�θε λ�&η να !ρησιµ	π	ιηθ	�ν και τα 	!τ"
�ων�µατα, επιτρ�πεται �µως να επαναλη�τε� �να �"νηµα.

7) Yπ	θ�στε µι� γλ"σσα π	υ διαθ�τει 20 �ων�µατα: 15 σ�µ�ωνα και 5 �ων�εντα. Yπ	θ�-
στε πως αυτ� η γλ"σσα επιτρ�πει συλλα��ς µ�ν	 τ	υ τ�π	υ: Σ(�µ�ων	) - Φ(ων�εν). Yπ	θ�-
στε ακ�µη πως επιτρ�πει λ�&εις της µι�ς συλλα��ς, των δ�	, και των τρι"ν. Π�σες συν	λικ�
λ�&εις µπ	ρε� να �!ει αυτ� η γλ"σσα; - Συµ�	υλευτε�τε �ναν καλ� µαθηµατικ�, γιανα λ�σετε
τ	 πρ��ληµα!

8) Yπ	θ�στε πως µι� παρ�µ	ια γλ"σσα επιτρ�πει και συλλα��ς τ	υ τ�π	υ: ΣΣΦ. Π�σ	
στα εκατ� αυ&�νει 	 συν	λικ�ς αριθµ�ς των λ�&εων; Π�σ	 αυ&�νει, �ν η γλ"σσα αυτ� επι-
τρ�πει και λ�&εις των τεσσ�ρων συλλα�"ν; Π�σ	 µει"νεται, �ν 10 συνδυασµ	� συµ�"νων
(π.!. tg, nr) δ�ν επιτρ�π	νται; - Θα !ρειαστε�τε και π�λι τη �	�θεια εν�ς καλ	� µαθηµατικ	�!

9) >ν κ�ναµε αντ�στ	ι!	υς συνδυασµ	�ς µε λ�&εις, ε�τε µ	ν	µ	ρ�ηµατικ�ς ε�τε και “�!ι
απλ�ς”, δηλ. π	υ απ	τελ	�νται απ	 συνδυασµ	�ς µ	ρ�ηµ�των (η “πρ"τη �ρθρωση” τ	υ
Martinet), π�σ	 συν	λικ� αριθµ� πρ	τ�σεων θα ε�!αµε; π.!. σε µι� γλ"σσα π	υ να επιτρ�πει
πρ	τ�σεις µ�!ρι και 5 λ�&εων, µ�!ρι και 10 λ�&εων, θεωρητικ� �πειρ	υ αριθµ	�.

    Σηµ    .: Πρ	�αν"ς 	ι τρε�ς τελευτα�ες ερωτ�σεις δ�ν απ	σκ	π	�ν στ	 να ασκηθε�τε στα µαθη-
µατικ�, αλλ� να σας δ"σ	υν α�	ρµ� να αναλ	γιστε�τε τις τερ�στιες δυνατ�τητες π	υ
παρ�!ει 	 ανασυνδυασµ�ς �στω και λ�γων �ασικ"ν µ	ν�δων.

10) Aνα��ρτε, µε πρδτ., απ	 δ�	 επιθ�µατα στα ν�α ελληνικ� π	υ παρ�γ	υν: 	υσιαστικ�
απ	 	υσιαστικ�, ρ�µατα απ	 	ν�µατα, 	υσιαστικ� απ	 ρ�µατα. Mπ	ρε�τε να σκε�τε�τε πα-
ραγωγ� 	ν�µατ	ς (πι� συγκεκριµ�να: επ�θετ	υ) απ	 επ�ρρηµα;

11) K�ντε τ	 �δι	 για µι� &�νη γλ"σσα. Tυ!α�νει να υπ�ρ!	υν σ’ αυτ� τη γλ"σσα αντ�στ	ι-
!α επιθ�µατα µε τα ελληνικ� της πρ	ηγ	�µενης ερ"τησης;

12) Aνα��ρτε δ�	 πρ�θ�µατα στα ν�α ελληνικ� π	υ ταιρι�*	υν σε ρ�µατα (πρ	σθ�τ	νται
σε “ρηµατικ� ��ση”), και δ�	 π	υ ταιρι�*	υν σε 	ν�µατα (πρ	σθ�τ	νται σε “	ν	µατικ�
��ση”). Mπ	ρε�τε να �ρε�τε κ�π	ι	 π	υ να αλλ�*ει τη λε&ικ� κατηγ	ρ�α της ��σης;

13) K�ντε τ	 �δι	 για µ�α τ	υλ�!ιστ	ν &�νη γλ"σσα.

14) ∆"στε π�ντε πρδτ. επιστηµ	νικ"ν � τε!νικ"ν �ρων (ε�τε στα ελληνικ�, ε�τε σε �λλη
γλ"σσα) π	υ να µ�ν ε�ναι µ	ν	σ�µαντ	ι, � π	υ η σηµασ�α-τ	υς να �!ει αλλ�&ει απ	 την αρ-
!ικ�.

15) Σκε�τε�τε πρδτ. δια�	ρ�ς αν�µεσα στη γλωσσικ� ικαν"τητα και στην επιτ�λεση (com-
petence - performance), ε�τε στ	 �ων	λ	γικ�, ε�τε στ	 µ	ρ�	λ	γικ�, ε�τε στ	 συντα!τικ�, ε�τε
στ	 σηµασι	λ	γικ� τ	µ�α.

16) Σκε�τε�τε πρδτ. της παραπ�νω δια�	ρ�ς κατα την εκµ�θηση &�νης γλ"σσας.

17) Σκε�τε�τε περιπτ"σεις 	π	υ η γλωσσικ� αλλαγ� 	�ε�λεται περισσ�τερ	 στ	υς �!ι µ	ρ-
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�ωµ�ν	υς. Xρησιµ	π	ιε�στε τη δια�σθησ�-σας σ!ετικ� µε �ων	λ	γικ�ς � µ	ρ�	λ	γικ�ς π	ικι-
λ�ες στα ν�α ελληνικ�.

18) Σκε�τε�τε περιπτ"σεις 	π	υ η γλωσσικ� αλλαγ� 	�ε�λεται περισσ�τερ	 στ	 γραπτ�
παρ� στ	ν πρ	�	ρικ� λ�γ	, δηλαδ� &εκιν�ει απ	 τ	υς µ	ρ�ωµ�ν	υς.

19) Π	ι�ς ε�ναι 	ι �ασικ�τερες δια�	ρ�ς αν�µεσα στα ν�α ελληνικ� και σε µ�α � δ�	 &�νες
γλ"σσες σ!ετικ� µε τη �ασικ� σειρ� των �ρων της πρ�τασης; Πρ	σθ�στε πρδτ.

20) +να µικρ� παιδ� π	υ αρ!�*ει να µιλ�ει, λ�ει: ‘�&λεψα, �λε$α’. N’ ανα�ερθ	�ν τ	υλ�!ι-
στ	ν δ�	 συµπερ�σµατα π	υ µπ	ρε� να �γ�λει απ	 ’δ" �νας επιστ�µ	νας σ!ετικ� µε τη λει-
τ	υργ�α � την ε&�λι&η της ανθρ"πινης γλ"σσας.

*κτη �µ"δα ερωτ
σεων.

1) Γιατ� π	λλ	� ταυτ�*	υν τη “γραµµατικ�” µε την κλ�ση 	ν	µ�των και ρηµ�των;

2) ∆"στε απ	 τρε�ς η!	µιµητικ�ς λ�&εις � επι�ων�µατα στα ν�α ελληνικ� και σε µ�α �λλη
γλ"σσα. E&ηγε�στε κατα π�σ	 δ� συµ�ων	�ν µε τ	υς �ων	λ	γικ	�ς καν�νες της συγκεκριµ�-
νης γλ"σσας.

3) Aνα��ρτε δ�	 επι!ειρ�µατα υπ�ρ της �π	ψης πως η γλ"σσα ε�ναι �µ�υτη στ	ν �ν-
θρωπ	.

4) ∆ηµι	υργε�στε µι� πρ�ταση π	υ να απ	τελε�ται απ	 “κ�ρια” και επιµ�ρ	υς “δευτε-
ρε�	υσες”. Σηµει"στε µε π	ι�ς γραµµατικ�ς λ�&εις δηλ"ν	νται –�ν δηλ"ν	νται π�ντα– 	ι
δευτερε�	υσες. Mπ	ρε�τε να κ�νετε τ	 �δι	 σε µι� &�νη γλ"σσα; Mπ	ρε�τε να κ�νετε τ	 �δι	
στα αρ!α�α ελληνικ�;

5) Π�ρτε µι� σ�ντ	µη �ρ�ση, �πως «εγ" γρ��ω». Συγκρ�νετε µε τις αντ�στ	ι!ες �ρ�σεις
σε �λλες δ�	 γλ"σσες. Nα επισηµ�νετε π"ς εκ�ρ�*εται η �νν	ια τ	υ υπ	κε�µεν	υ σε κ�θε
µ�α. (M�ν παρα�λ�ψετε τυ!�ν υπ	!ρεωτικ� συντα!τικ� σειρ�.)

6) K�ντε τ	 αντ�στ	ι!	 για την �κ�ραση τ	υ αντικε�µεν	υ µε σ�ντ	µες �ρ�σεις �πως «�
Aντ!νης αγαπ�ει τη Mαρι�λ�να».

7) Π	ι� εν�ργειας (�ψη) τ	υ ρ�µατ	ς: συν	πτικ� – µ� συν	πτικ�. Mε ��ση �να 	µαλ� ρ�-
µα, π.!. γρ��ω, δηλ"στε σε π	ι�ς ρηµατικ�ς εκ�ρ�σεις παρ	υσι�*εται η αντ�θεσηQ στ	 πα-
ρελθ�ν, στ	 παρ�ν, στ	 µ�λλ	ν, στην πρ	σταγ�;

8) Συγκρ�νετε µε �να αν"µαλ	 ρ�µαQ π.!. &λ�πω+ υπ�ρ!ει 	υσιαστικ� δια�	ρ�;

9) Συγκρ�νετε µε µ�α � δ�	 &�νες γλ"σσεςQ τ� δια�	ρ�ς επισηµα�νετε;

10) E�ναι σα��στερη η !ρ�ση τ	υ �ρ	υ “παρ�θηµα” απ	 τη !ρ�ση των ισ	δ�ναµων �ρων
“παρ�θεµα” � “πρ�σ�υµα”;

11) ∆"στε απ	 δ�	 παραδε�γµατα τ�σ	 στα ν�α ελληνικ� �σ	 και σε µ�α τ	υλ�!ιστ	 &�νη
γλ"σσα π	υ να δε�!ν	υν τη �ατικ� γλωσσικ� λειτ	υργ�α.

12) ∆"στε απ	 δ�	 παραδε�γµατα τ�σ	 στα ν�α ελληνικ� �σ	 και σε µ�α τ	υλ�!ιστ	 &�νη
γλ"σσα π	υ να δε�!ν	υν τη ανα�	ρικ� γλωσσικ� λειτ	υργ�α.

13) ∆"στε απ	 δ�	 παραδε�γµατα τ�σ	 στα ν�α ελληνικ� �σ	 και σε µ�α τ	υλ�!ιστ	 &�νη
γλ"σσα π	υ να δε�!ν	υν τη ανα�	ρικ� γλωσσικ� λειτ	υργ�α.

14) Aνακατ�ψτε στην τ�!η τις λ�&εις µι�ς µεγ�λης πρ�τασης, γιανα ελ�γ&ετε �ν θα �γε�
ν�ηµα. Συγκρ�νετε τ	 απ	τ�λεσµα αν�µεσα σε µι� γλ"σσα µε �ντ	να κλιτ� σ�στηµα (π.!. ελ-
ληνικ�, γερµανικ�) και σε µι� �λλη µε λιγ�τερη κλ�ση (π.!. αγγλικ�, γαλλικ�).
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15) Γιατ� !ρει�*εται ε&�σκηση και µε λιγ�τερ	 γνωστ�ς γλ"σσες;

16) Γιατ� απ	�ε�γ	υµε σ�µερα να λ�µε: «T	 παιδ� µαθα�νει τη γλ"σσα-τ	υ»;

17) Γιατ� 	ι 	παδ	� της γενετικ�ς γραµµατικ�ς πι� πρ�σ�ατα πρ	τιµ�νε να µ� λ�νε 	�τε:
«τ	 παιδ� εσωτερικε�ει τη γλ"σσα-τ	υ», αλλ�: «αναπτ�σσει τη γλωσσικ� ικαν�τητα»;
Π	ι� θεωρητικ� πρ	ϋπ�θεση �ρ�σκεται π�σω απ	 µι� τ�τ	ια διατ�πωση;

*�δ�µη �µ"δα ερωτ
σεων.

1) Γιατ� !ρει�*εται η !ρ�ση και τ	υ �ρ	υ “λ�&ηµα”; Aνα��ρετε µι� γλ"σσα 	π	υ η !ρ�-
ση-τ	υ δ�ν ε�ναι 	πωσδ�π	τε απαρα�τητη.

2) Στη �ρ�ση: «η Kατερ�να ��λησε τ�ν I�κω&�», π	ι� σηµ�δια δε�!ν	υν απ	 κ	ιν	� τ	
υπ	κε�µεν	, και π	ι� τ	 αντικε�µεν	; Συγκρ�νετε µε µ�α � δ�	 �λλες γλ"σσες. Aλλ�&τε τη σει-
ρ� των �ρων στις πρ	τ�σεις, και ελ�γ&τε τ	 απ	τ�λεσµα.

3) Γιατ� δ�ν ταυτ�*	νται η γλωσσικ� δια�σθηση και η επιστηµ	νικ� ε&�γηση των γλωσσι-
κ"ν δεδ	µ�νων;

4) +νας &�ν	ς επιστ�µ	νας π	υ δ�ν �!ει µ�θει τ�λεια τη γλ"σσα µπ	ρε� να απ	�ανθε� για
τ	 �ν µι� πρ�ταση ε�ναι σωστ�: σωστ� / λ�θ	ς.

5) +νας &�ν	ς επιστ�µ	νας π	υ δ�ν �!ει µ�θει τ�λεια τη γλ"σσα µπ	ρε� να ε&ηγ�σει απ	
γραµµατικ� �π	ψη µι� πρ�ταση: σωστ� / λ�θ	ς.

6) Nα επισηµ�νετε απ	 τ	ν ηµερ�σι	 τ�π	 µερικ� σ�αλερ� µετα�ραστικ� δ�νεια, ε�τε σε
λ�&εις, ε�τε πι� ε�κ	λα, σε �ρ�σεις. Πρ	σπαθε�στε να µαντ�ψετε απ	 π	ι� &�νη γλ"σσα �!ει
γ�νει η σ�αλερ� µετ��ραση, και π"ς ε�ναι η αντ�στ	ι!η �κ�ραση εκε�. (>ν αν	�&ετε �να
εγ!ειρ�δι	 για κ	µπι	�τερς, θα �ρε�τε π	λ� περισσ�τερα! Sσως µ�λιστα να µ�ν καταλα�α�-
νετε τα ελληνικ�Q �!ι τ	 τε!νικ� µ�ρ	ς, αλλ� τη γλ"σσα!)

7) Γιατ� π	λλ	� ταυτ�*	υν τη γλ"σσα µε τη γρα��;

8) Γιατ� π	λλ	� ταυτ�*	υν τη γλ"σσα µε τη γρα��;

9) Παρ	υσι�στε µερικ�ς λ�&εις σε δι��	ρες γλ"σσες, κατα πρ	τ�µηση 	υσιαστικ�, ρ�µα-
τα, επ�θετα, π	υ δε�!ν	υν πως  	ι λ�&εις της καν	νικ�ς γλ"σσας δ�ν ε�ναι µ	ν	σ�µαντες.

10) Παρ	υσι�στε µερικ� παραδε�γµατα, τ�σ	 απ	 τη γλωσσ	λ	γ�α �σ	 και απ	 �λλες επι-
στ�µες, π	υ δε�!ν	υν πως, παρ� τις απαιτ�σεις,  η επιστηµ	νικ� 	ρ	λ	γ�α  δ�ν ε�ναι µ	ν	σ�-
µαντη.

11) ∆"στε απ	 δ�	 παραδε�γµατα τ�σ	 στα ν�α ελληνικ� �σ	 και σε µ�α τ	υλ�!ιστ	 &�νη
γλ"σσα π	υ να δε�!ν	υν τη µεταγλωσσικ� γλωσσικ� λειτ	υργ�α. M�ν περι	ριστε�τε σε 	ρ	λ	-
γ�α.

12) Bρε�τε απ	 τ	ν ηµερ�σι	 τ�π	 παραδε�γµατα “καθαρευ	υσιανισµ"ν”. (Π"ς απ	�α-
σ�*ετε πως πρ�κειται για “καθαρευ	υσιανισµ	�ς”.) Σε π	ι�ς � τ� ε�δ	υς ε�ηµερ�δες τα παρα-
τηρε�τε συ!ν�τερα;

13) ∆"στε παραδε�γµατα “µετα�	ρ�ς” (transfer) π	υ κ�νει �νας +λληνας σε &�νη γλ"σ-
σα � �νας &�ν	ς στα ελληνικ�: απ	 δ�	 πρδτ. στη σηµασι	λ	γ�α, στη σ�ντα&η, στην πρ	�	ρ�.

14) Γιατ� π	λλ	�  διεθνισµ	� στηρ�*	νται σε αρ!α�α ελληνικ� λε&ικ� στ	ι!ε�α;

15) Nα επισηµ�νετε δ�	 τ	µε�ς της ανθρ"πινης δραστηρι�τητας π	υ κατα τη σηµεριν�
επ	!� !ρησιµε�	υν σ�ν πηγ� µετα�	ρικ"ν εκ�ρ�σεων γιανα µιλ�σ	υµε για �λλες δραστηρι�-
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τητες. Φ�ρτε παραδε�γµατα απ	 τα ν�α ελληνικ� και απ	 µ�α τ	υλ�!ιστ	 &�νη γλ"σσα. Mπ	-
ρε�τε να σκε�τε�τε παρ�µ	ιες περιπτ"σεις απ	 τα αρ!α�α ελληνικ� � την ελληνιστικ� κ	ιν�;
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ΣXOΛIAΣMOΣ IΣXYPIΣMΩN

Συ!ν� ακ	�µε � δια��*	υµε δι��	ρ	υς ισ!υρισµ	�ς σ!ετικ� µε τα γλωσσικ� �αιν�µενα.
Mερικ�ς �	ρ�ς 	ι ισ!υρισµ	� ε�ναι σωστ	�, συ!ν�τερα �µως � ε�ναι τελε�ως σ�αλερ	� � περι�-
!	υν κ�π	ια δ�ση αλ�θειας και π	λλ�ς παραν	�σεις. Σκ	π�ς τ	�της της �σκησης ε�ναι να
	&�νει 	 σπ	υδαστ�ς την κριτικ�-τ	υ δι�θεση, να ε&	ικειωθε� µε την ιδ�α πως υπ�ρ!	υν π	ι-
κ�λες πρ	καταλ�ψεις σ!ετικ� µε τη γλ"σσα, και παρ�λληλα να σκε�τε� µε σ	�αρ� τρ�π	 π�-
νω σε δι��	ρα γλωσσικ� �αιν�µενα.

Kαι σε τ	�τη την �σκηση συν�θως δ� !ρει�*	νται περισσ�τερες απ	 πεν�ντα λ�&εις για
µι� 	λ	κληρωµ�νη και λ	γικ� απ�ντηση.

Σ!	λι�στε τ	υς παρακ�τω ισ!υρισµ	�ς.

Πρ�τη �µ"δα ισ�υρισµ�ν.

    Σηµ.   : Για ευκ	λ�α, σε τ	�τη την πρ"τη 	µ�δα �!	υν δ	θε� µ�ν	 σ�αλερ	� ισ!υρισµ	�.

1) "Oι κλασικ�ς γλ"σσες ε�ναι εκ�ραστικ�τερες, επειδ� διαθ�τ	υν µεγ�λη π	ικιλ�α κατα-
λ�&εων." (Παρα�ρασµ�ν	 µε ��ση τ	υ �ιλ�σ	�	 τ	υ 18	υ αι"να Schleicher.)

2) "T	 ιδε"δες θα �τανε, κ�θε λ�&η να �!ει µ�ν	 µ�α σηµασ�α � λειτ	υργ�α."

3) "O Mακρυγι�ννης στα Aπ�µνηµ�νε�µατ�-τ	υ !ρησιµ	π	ιε� �&ι !ιλι�δες λ�&εις, εν" 	
σηµεριν�ς +λληνας !ρησιµ	π	ιε� µ�ν	 γ�ρω στις 600." (Aπ	 ραδια�ωνικ� εκπ	µπ�.)

(Yπ�δει&η: Mπ	ρε�τε να εντ	π�σετε παραπ�νω απ	 δ�	 σ�αλερ�ς πρ	ϋπ	θ�σεις σ’ αυτ�
τ	ν ισ!υρισµ�.)

4) "Σε σ�γκριση µε τα ελληνικ� και τα ιταλικ�, τα αγγλικ� �!	υν π	λ� λ�γη γραµµατικ�."
(Στη ��ση τ	υ παραλ	γισµ	� �ρ�σκεται µι� σ�αλερ� τα�τιση.)

5) "H καθαρε�	υσα ε�ναι πλ	υσι�τερη απ	 τη δηµ	τικ�, επειδ� διαθ�τει π	λλ� (απ�λυ-
τα) συν"νυµα, �πως: ‘"µµα, �µµ�τι�ν, ��θαλµ"ς’."

6) "Oι δι�λε!τ	ι, σε αντ�θεση µε τη γλ"σσα, δ�ν �!	υν καν�νες."

7) "Λ	γ	τε!ν�α µπ	ρε� να υπ�ρ&ει µ�ν	 µε τη γρα��."

8) "H ετυµ	λ	γ�α µας διδ�σκει τη σωστ� !ρ�ση των λ�&εων."

∆ε�τερη �µ"δα ισ�υρισµ�ν.

    Σηµ    .: Aπ	 ’δ" και π�ρα δ� δ�ν	νται µ�ν	 σ�αλερ	� ισ!υρισµ	�. >λλ	ι ε�ναι σωστ	�, �λλ	ι τε-
λε�ως παρ�λ	γ	ι, �λλ	ι ε�ναι ενµ�ρει σωστ	� και ενµ�ρει σ�αλερ	�.

1) "H “K�ιν� νε�ελληνικ�” (KNE) ε�ναι µ�α απ	 τις νε�τερες ελληνικ�ς διαλ�!τ	υς."

2) "H αρ!α�α ελληνικ� γλ"σσα ε�!ε περισσ�τερες λ�&εις απ	 τη ν�α ελληνικ�."

3) "Tα γερµανικ� ε�ναι πλ	�σια γλ"σσα, γιατι σε αντ�θεση π.!. µε τα γαλλικ� �!	υν µεγ�-
λη ευκ	λ�α στις σ�νθετες λ�&εις."

4) "K�θε “�υσικ"ς �µιλητ�ς” (native speaker) �!ει γλωσσικ� δια�σθηση (intuition), δ�ν
µπ	ρε� �µως να δ"σει επιστηµ	νικ� ε&�γηση των γλωσσικ"ν καν�νων."
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5) "Σ�µερα τα παιδι� δ� µαθα�ν	υν ελληνικ� στ	 σ!	λε�	. Γρ��	υν τη λ�&η ‘καιρ"ς’ µε
�ψιλ�ν, και 	 δ�σκαλ	ς δ�ν τα δι	ρθ"νει." (Θα πρ�πει να εντ	π�σετε τ	υλ�!ιστ	ν δ�	 παρα-
ν	�σεις.)

6) "Γλ"σσα ε�ναι µ�α δι�λε!τ	ς π	υ υπ	στηρ�*εται απ	 στρατ� και στ�λ	."

7) "Tα αρ!α�α ελληνικ� ε�ναι δ�σκ	λ	 να µαθευτ	�ν, επειδ� �!	υν π	λλ	�ς και περ�πλ	-
κ	υς γραµµατικ	�ς καν�νες."

8) "Oι Γερµαν	� �!	υν �µ�υτα την ικαν�τητα να µαθα�ν	υν π	λλ�ς γλ"σσες."

Tρ%τη �µ"δα ισ�υρισµ�ν.

1) "Tα ν�α ελληνικ� και τα γερµανικ� �!	υν ελευθερ�α στη σειρ� των λ�&εων, εν" τα αγ-
γλικ� και τα γαλλικ� δ�ν �!	υν."

2) "T	 italiano (neo)standard ε�ναι µ�α απ	 τις νε�τερες ιταλικ�ς διαλ�!τ	υς."

3) "K�θε �υσικ"ς �µιλητ�ς (native speaker) �!ει γλωσσικ� δια�σθηση, δ�ν µπ	ρε� �µως να
δ"σει επιστηµ	νικ� ε&�γηση των γλωσσικ"ν καν�νων."

4) "T	 σηµαιν"µεν� τ	υ Saussure (signifié) µπ	ρε� ν’ αντιστ	ι!ε�, �στω και περ�π	υ, σε δια-
�	ρετικ�ς γλ"σσες, εν" τ	 σηµα�ν�ν (signifiant) κατα καν�να δια��ρει."

5) "Π	λλ	� �νθρωπ	ι, πρ	παντ�ς 	ι αµ�ρ�ωτ	ι, δ�ν πρ	��ρ	υν σωστ� �λα τα γρ�µµατα
των λ�&εων."

6) "Oι µ	ρ�ωµ�ν	ι δ� µιλ�νε δι�λε!τ	, 	ι µ	ρ�ωµ�ν	ι µιλ�νε την ελληνικ� γλ"σσα."

T�ταρτη �µ"δα ισ�υρισµ�ν.

1) Συ!ν� ακ	�µε απ	 µ	ρ�ωµ�ν	υς πως θ�λ	υν: «Στρωτ� δηµ	τικ� !ωρ�ς ακρ�τητες και
ιδιωµατισµ	�ς». Φ�ρτε παραδε�γµατα �ρ�σεων, τ�πων λ�&εων και πρ	�	ρ�ς, δηλαδ� απ	 τ	
συντα!τικ�, τ	 µ	ρ�	λ	γικ� και τ	 �ων	λ	γικ� τ	µ�α, π	υ θα µπ	ρ	�σαν να θεωρηθ	�ν
«ιδιωµατισµ	�». Φ�ρτε παραδε�γµατα «ακρ	τ�των». Mπ	ρε�τε, πρ	παντ�ς τη δε�τερη κατη-
γ	ρ�α, να τη συσ!ετ�σετε µε τη διαµ�!η δηµ	τικ�ς και καθαρε�	υσας;

2) Σ!	λι�στε την απα�τηση αυτ� σε σ!�ση µε τ	 κ�ρ	ς � την �λλειψη κ�ρ	υς των δια��-
ρων γλωσσικ"ν π	ικιλι"ν (κ	ιν� δι�λε!τ	ς, γεωγρα�ικ� περι	ρισµ�νες δι�λε!τ	ι κτλ.).

3) Σ!	λι�στε την �δια απα�τηση σε σ!�ση µε την �νν	ια τ	υ αυστηρ	� συστ�µατ	ς π	υ
(πρ�πει να) διαθ�τει κ�θε γλωσσικ� π	ικιλ�α.

4) Kατα καιρ	�ς δηµ	σιε�	νται πρ	τ�σεις να γ�ν	υν τα αρ!α�α ελληνικ� � τα λατινικ�
γλ"σσα διεθν	�ς επικ	ινων�ας. Πρ	�αν"ς ενν		�ν να !ρησιµ	π	ιηθε� µ�α απ	 τις δ�	 αυτ�ς
αρ!α�ες γλ"σσες για επιστηµ	νικ�ς δηµ	σιε�σεις, σε διεθν� συν�δρια, στη διπλωµατ�α κτλ.
Eλ�γ&τε αυτ�ς τις «ιδ�ες» µε ��ση: 1) την αρ!� πως η κ�θε γλ"σσα εκ�ρ�*ει τη συγκεκριµ�νη
κ	ινων�α π	υ τη !ρησιµ	π	ιε�, 2) τ	 α&�ωµα για τη λειτ	υργικ�τητα τ	υ λε&ιλ�γι	υ,  
3) πα�ρν	ντας υπ�ψη κριτ�ρια για τη !ρησιµ�τητα µι�ς γλ"σσας.

    Σηµ    .: Tα λατινικ� !ρησιµ	π	ι	�νταν κατα τ	 µεσα�ωνα και αργ�τερα στη ∆υτικ� και Kεν-
τρικ� Eυρ"πη για γραπτ� επικ	ινων�α, και σε µερικ�ς περιπτ"σεις επ�σης για πρ	�	-
ρικ� επικ	ινων�α απ	 διπλωµ�τες, ν	µικ	�ς, µ�λη τ	υ αν"τερ	υ κλ�ρ	υ, κλασικ	�ς
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�ιλ	λ�γ	υς κτλ. Σε µερικ�ς !"ρες µ�λιστα δε�γµατα τ�τ	ιας !ρ�σης �τ�ν	υν µ�!ρι και
τ	 19	 αι"να.

Π�µπτη �µ"δα ισ�υρισµ�ν.

1) "Yπ	τ�&	υ πρ"τα στη γλ"σσα τ	υ λα	�-σ	υ, και, �ν ε�σαι δυνατ�ς, κυρ�εψ�-την." (∆.
Σ	λωµ�ς).

2) "@σ	 για τη !ρ�ση της ελληνικ�ς γλ"σσας, 	ι π	λλ	� ε�ναι καλ	� δ�σκαλ	ι." (Πλ�τω-
νας). (∆�ν ενν	ε� τη διδασκαλ�α σε &�ν	υς.)

3) "T	 Hochdeutsch ε�ναι µ�α απ	 τις νε�τερες γερµανικ�ς διαλ�!τ	υς."

4) "H δυνατ�τητα γρα��ς τ	υ �θ�γγ	υ [i] µε π	λλ	�ς τρ�π	υς: <ι η υ ει �ι> ε�ναι δε�γµα
γλωσσικ	� πλ	�τ	υ."

5) "H �παρ&η π	λλ"ν �ωνηµ�των σε µι� γλ"σσα ε�ναι δε�γµα γλωσσικ	� πλ	�τ	υ."

6) "H ιταλικ� γλ"σσα θα �ταν η πι� ε�η!η γλ"σσα της Eυρ"πης, �ν δ�ν υπ�ρ!ε η ελλη-
νικ�."

7) "Oι +λληνες µαθα�ν	υν π	λλ�ς &�νες γλ"σσες, επειδ� η ν�α ελληνικ� �!ει γεωγρα�ικ�
και π	σ	τικ� περι	ρισµ�νη !ρ�ση."

*κτη �µ"δα ισ�υρισµ�ν.

1) "Γραπτ�ς και πρ	�	ρικ�ς λ�γ	ς πρ�πει να ταυτ�*	νται."

2) "∆�ν µπ	ρε� να γρα�τε� λ	γ	τε!ν�α σε δι�λε!τ	, παρα µ�ν	 στην κ	ιν� γλ"σσα."

3) "Oι λ�&εις !ωρ�ς τ	υς γραµµατικ	�ς καν�νες δ�ν �!	υν ν�ηµα."

4) "Oι γραµµατικ	� καν�νες δ�ν µπ	ρ	�ν να υπ�ρ&	υν !ωρ�ς τις λ�&εις."

5) "Γραµµατικ� ε�ναι τ�σ	 η σ�ντα&η �σ	 και η µ	ρ�	λ	γ�α."

6) "Περισσ�τερες απ	 τις µισ�ς λ�&εις της αγγλικ�ς γλ"σσας (γαλλικ�ς κτλ.) ε�ναι στην
πραγµατικ�τητα ελληνικ�ς."

7) ">ν αλλ�&ει η 	ρθ	γρα��α, καταστρ��εται η γλ"σσα."
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TEΣT ΠOΛΛAΠΛHΣ EΠIΛOΓHΣ

Στις παρακ�τω διατυπ"σεις να υπ	γραµµιστε� η σωστ� απ�ντηση � 	ι σωστ�ς απαντ�-
σεις. E�ναι πιθαν� να ε�ναι σωστ� µ�ν	 µ�α απ�ντηση, περισσ�τερες απ	 µ�α, σε σπ�νιες περι-
πτ"σεις �λες. ∆�ν υπ�ρ!ει �µως διατ�πωση 	π	υ �λες 	ι απαντ�σεις να ε�ναι λ�θ	ς.

Λ�&εις στ	 κε�µεν	 της ερ"τησης ενωµ�νες µε παυλ�τσα απ	τελ	�ν µ�α εν�τηταQ π.!. µ�σα-
στ�.

Πρ�τ� ερωτηµατ�λ�γι�.

1) T	 �ασικ� λε&ιλ�γι	 µι�ς �υσικ�ς γλ"σσας απ	τελε�ται απ	: 500 µε 600 λ�&εις / 800 µε
1000 λ�&εις / 2 µε 3 !ιλι�δες λ�&εις.

2) Yπ	γραµµ�στε �σες απ	 τις παρακ�τω ελληνικ�ς λ�&εις και �ρ�σεις ν	µ�*ετε πως αν�-
κ	υν σε “κλειστ� συστ�µατα” (“γραµµατικ�ς”, “λειτ�υργικ�ς” λ�$εις), και ��λτε σε κ�κλ	
�σες τυ!�ν ν	µ�*ετε πως �ρ�σκ	νται στα �ρια αν�µεσα στα κλειστ� και στα αν	ι!τ� συστ�-
µατα:

��� γκ"λ γι"ς θ�ς θα σιδηρ"δρ�µ�ς τρ�ν� για απ� καλ"ς καλ� π�υ µας εσ� γιατ� γιατι µ�υ
γ� �!ς εγ! µ�τς σε δειν"σαυρ�ς �σκηµα να ν� η �ι � µ� ενεστ!τας �τ�ς γλωσσ�λ�γ�α σ�ν
πρ�ν π�ρσι περσιν"ς �µπ�τε �ν π�ρα παρακ�τω µ�σα µ�σα-σε σ�µπως µ�σα-στ� γραµµατι-
κ� δ�τικ� κ�τω-απ� γρ��ω �γρα�α �γραψα και τρ��ω �γγελ�ς.

3) K�ντε τ	 �δι	 για τις παρακ�τω ιταλικ�ς λ�&εις:

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 παρακ�τω γερµανικ�ς:

� τις παρακ�τω γερµανικ�ς:

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 παρακ�τω γαλλικ�ς:

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 παρακ�τω αγγλικ�ς:

justice just (= exactly) with lexicon doubt doubtful train locomotive because of you good bad
metalanguage hydrology beautiful beautifully no know knowledge master mister

4) Λ�&εις και καν�νες: 	ι λ�&εις υπ�ρ!	υν ανε&�ρτητα απ	 τ	υς γραµµατικ	�ς καν�νες /
	ι λ�&εις και 	ι γραµµατικ	� καν�νες �ρ�σκ	νται σε αλληλε&�ρτηση / 	ι λ�&εις απ	τελ	�ν µ�-
ρ	ς των γραµµατικ"ν καν�νων.

5) Oι λ�&εις µι�ς σηµεριν�ς ευρωπαϊκ�ς γλ"σσας υπ	λ	γ�*	νται σε: περ�π	υ 500 !ιλι�δες /
µερικ� εκατ	µµ�ρια / 	 αριθµ�ς-τ	υς ε�ναι �πειρ	ς.

 I    

D   

F   

E   
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6) Πρ	�	ρικ�ς λ�γ	ς και πρ	�	ρ�: ταυτ�*	νται / ε�ναι �σ!ετα µετα&�-τ	υς / τ	 δε�τερ	
ε�ναι µ�ρ	ς τ	υ πρ"τ	υ.

7) Γλ"σσα και γραµµατικ� σ�στηµα: ταυτ�*	νται / τ	 γραµµατικ� σ�στηµα ε�ναι µι� ευρ�-
τερη ιδανικ� µ	ρ�� π	υ η γλ"σσα πρ	σπαθε� να την πλησι�σει / η γλ"σσα ε�ναι ευρ�τερη
απ	 τ	 γραµµατικ� σ�στηµα.

    Σηµ.   : @πως ανα��ρθηκε και πι� π�νω, τ	 κε�µεν	 ε�ναι γραµµ�ν	 µε “λ	γικ� µ	ν	τ	νικ�”.
Πρ	σ�&τε π�σ	 !ρ�σιµη ε�ναι αυτ� η αρ!�, ιδια�τερα στην καταν�ηση της παραπ�νω
ερ"τησης αρ. 2!

∆ε�τερ� ερωτηµατ�λ�γι�.

1) Mι�ς τελε�ως �γνωστ�ς-µας γλ"σσας µπ	ρ	�µε, !ωρ�ς �λλες πληρ	�	ρ�ες, ν’ αρ!�σ	υ-
µε να µελετ�µε: την πρ	�	ρ� / τ	 λε&ιλ�γι	 / τη σ�ντα&η / την 	ρθ	γρα��α / τ�π	τα.

2) Σ�µ�ωνα µε τη γενετικ� θεωρ�α, 	ι �νν	ιες συνδ�	νται µετα&�-τ	υς µε συντα!τικ� ιε-
ρ�ρ!ηση, στ	 λ�γ	 �µως παρ	υσι�*	νται σε γραµµικ� σειρ�: σωστ� / λ�θ	ς.

3) H γλ"σσα εκ�ρ�*ει: τις �νν	ιες π	υ !ρει�*εται η συγκεκριµ�νη κ	ινων�α / πρ�πει να εκ-
�ρ�*ει περισσ�τερες �νν	ιες απ	 �σες κυκλ	�	ρ	�ν, "στε να υπ�ρ!ει απ�θεµα σε περ�-
πτωση αν�γκης, και ακ�µα επειδ� αυτ� ε�ναι γλωσσικ�ς πλ	�τ	ς / δ�ν ε�ναι απαρα�τητ	 να
εκ�ρ�*ει 	πωσδ�π	τε �λες τις �νν	ιες π	υ κυκλ	�	ρ	�ν, γιατι κ�τι τ�τ	ι	 θα σ�µαινε µεγ�-
λη επι��ρυνση της µν�µης των 	µιλητ"ν.

4) Yπ	γραµµ�στε απ	 τις παρακ�τω ελληνικ�ς λ�&εις � �ρ�σεις εκε�νες π	υ αν�κ	υν ε�τε
απ	κλειστικ� ε�τε και στη “γραµµατικ� µεταγλ"σσα”:

παρ�δειγµα καλ"-παρ�δειγµα παραδειγµατικ�-σ��ση καλ"ς καλ!ς καλ� επιστ�λ�
γρ�µµα α�ηρηµ�νη α�ηρηµ�νη-�νν�ια ετ�ιµ"λ�γ�ς ετυµ�λ"γ�ς παθητικ"ς παθητικ�-�ων�
παθι�ρικη-�ων� παρατατικ"ς παρατεταµ�ν�ς παρακε�µεν�ς παρακ�ιµ!µεν�ς παρακα-
θ�µεν�ς εκ�!νηµα �!νηµα θα να ρ�µα �υσιαστικ" �υσιαστικ"ς �υσιαστικ"-επι�ε�ρηµα
π"ντ�ς (= εκατ�τ�στ") π"ντ�ς (= θ�λασσα) ενεργητικ"ς ενεργητικ�-�ων� �ν�µαστικ�
�ν�µαστ� πλ�θ�ς πληθυντικ"ς �ρ�ση εκ�ραστικ"ς συνταγµατικ�-σ��ση συνταγµατικ�-
ν�µιµ"τητα πρ�σταγ� πρ�στακτικ� µ�ση-�ων� µ�ση δια�ων�α �� ���.

5) K�ντε τ	 �δι	 για τις παρακ�τω ιταλικ�ς λ�&εις:

attivo attività attivista perfetto perfettivo perfezione imperfetto dovere io da forma formazione-
delle-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 παρακ�τω αγγλικ�ς:

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 παρακ�τω γερµανικ�ς:

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 παρακ�τω γαλλικ�ς:

actif passif passion passivité activiste le du perpendiculaire prendre reprendre formation-des-
mots 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 πρ	τ�σεις µι�ς �υσικ�ς γλ"σσας ε�ναι: περ�π	υ 100 !ιλι�δες / περ�π	υ 5 εκατ	µµ�-
ρια / �πειρες.

7) Στα αλ���ητα των ευρωπαϊκ"ν γλωσσ"ν τα γρ�µµατα συµ�	λ�*	υν, �στω και µε ασυ-
ν�πειες: �θ�γγ	υς / αλλ��ωνα / �ων�µατα / γρα��µατα / µ	ρ��µατα.

8) Tα 	ρθ	γρα�ικ� συστ�µατα µε τ	υς συνδυασµ	�ς γραµµ�των π	υ !ρησιµ	π	ι	�ν
ε�ναι πιθαν� να σκ	πε�	υν να δηλ"σ	υν: αλλ��ωνα / �ων�µατα / µ	ρ��µατα.

9) H πι� κατ�λληλη ηλικ�α για ν’ αρ!�σει η εκµ�θηση &�νης γλ"σσας ε�ναι (�ν 	ι �λλ	ι
παρ�γ	ντες ε�ναι �σ	ι): µ�!ρι 6 !ρ	ν"ν (πρ	σ!	λικ� ηλικ�α) / 6 µε 12 !ρ	ν"ν (�ασικ� εκπα�-
δευση) / 12 µε 18 !ρ	ν"ν (µ�ση εκπα�δευση) / 18 µε 22 !ρ	ν"ν (αν"τερη εκπα�δευση).

10) O �νθρωπ	ς, �ταν κατα την πρ"τη παιδικ� ηλικ�α κατακτ� τη γλωσσικ� ικαν�τητα,
αρ!�*ει να παρ�γει: �ων�µατα, και στη συν�!εια συνδυασµ	�ς δ�	, τρι"ν κτλ. �ωνηµ�των /
λ�&εις, και στη συν�!εια συνδυασµ	�ς δ�	, τρι"ν κτλ. λ�&εων / πρ	τ�σεις της µ�ας λ�&ης, και
στη συν�!εια πρ	τ�σεις των δ�	, τρι"ν κτλ. λ�&εων.

11) Σε π	ι�ς απ	 τις παρακ�τω περι�δ	υς υπ�ρ!ει κ	ιν� δι�λε!τ	ς στην ελληνικ� γλ"σσα:

πρ	ϊστ	ρικ� επ	!� / 	µηρικ� επ	!� / κλασικ� αρ!αι�τητα / ελληνιστικ� επ	!� / ρωµαϊκ�
επ	!� / πρ"ιµ	ς µεσα�ωνας / τ�λ	ς τ	υ µεσα�ωνα / αρ!� της τ	υρκ	κρατ�ας / τ�λ	ς της τ	υρ-
κ	κρατ�ας / δ�κατ	ς �νατ	ς και εικ	στ�ς αι"νας.

Tρ%τ� ερωτηµατ�λ�γι�.

1) Mπ	ρ	�µε να µελετ�σ	υµε τ	 �ων	λ	γικ� σ�στηµα µι�ς �γνωστ�ς-µας γλ"σσας, εν"
δ�ν µπ	ρ	�µε να µελετ�σ	υµε τ	 �ωνητικ�: σωστ� / λ�θ	ς.

2) Tα αλλ��ωνα µπ	ρ	�µε να τα πρ	��ρ	υµε, τα �ων�µατα δ� µπ	ρ	�µε να τα πρ	��-
ρ	υµε: σωστ� / λ�θ	ς.

3) O �νθρωπ	ς εσωτερικε�ει τη µητρικ�-τ	υ γλ"σσα σε ηλικ�α περ�π	υ: µ�!ρι 5 !ρ	ν"ν
(πρ�ν τ	 δηµ	τικ�) / 6 µε 12 !ρ	ν"ν / (�ασικ� υπ	!ρεωτικ� εκπα�δευση) / 13 µε 18 !ρ	ν"ν
(δευτερ	��θµια εκπα�δευση) / 18-24 !ρ	ν"ν (αν"τατη εκπα�δευση).

4) Oι εκ�ρ�σεις: «τ� κ�νεις;» - «καλ�, ευ�αριστ!!»  αν�κ	υν: στη συναισθηµατικ� λειτ	υρ-
γ�α της γλ"σσας / στη �ατικ� λειτ	υργ�α / στην ανα�	ρικ� λειτ	υργ�α.

5) Για τ	ν ακρ	ατ� ε�ναι ευκ	λ�τερ	 να ε�αρµ�*	νται π	λλ�ς α�	µ	ι"σεις στην πρ	�	-
ρ�, εν" για τ	ν 	µιλητ� ε�ναι ευκ	λ�τερ	 να ε�αρµ�*ει π	λλ�ς αν	µ	ι"σεις: σωστ� / λ�θ	ς.

6) Tα �ων�µατα µι�ς �υσικ�ς γλ"σσας ε�ναι συν�θως: µ�!ρι 15 / µ�!ρι 50 / γ�ρω στα 150.

7) O �δι	ς �νθρωπ	ς ε�ναι δυνατ� να κατ�!ει: περισσ�τερες απ	 µ�α δι�λε!τ	 κ�π	ιας
γλ"σσας / περισσ�τερα απ	 �να κ	ινωνικ� ιδι"µατα / περισσ�τερα απ	 �να επ�πεδα λ�γ	υ.

F   
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8) Yπ	γραµµ�στε π�ντε απ	 τα παρακ�τω “σηµε�α” π	υ κατα τη γν"µη-σας ε�ναι τα λι-
γ�τερ	 “αυθα�ρετα”. (∆�ν ε�ναι �λα γλωσσικ� σηµε�α):

�ων� κραυγ� µπ�µ µπ�υµπ�υνητ" µπ�υµπ�υν��ει κεραυν"ς αστρ�πελ�κι γ�&

γα&γ��ει �� αναστεναγµ"ς τσ�κ µιλι� µηλι� τσακ��ω &ρ�ντ� νια�υρ��ει νι��υ �ρρτ.

9) Στη νε	ελληνικ� 	ρθ	γρα��α τ	 γρ�µµα <ι> ε�ναι δυνατ� ε�τε µ�ν	-τ	υ     ε�τε        σε      συνδυα-   
    σµ	�ς     να συµ�	λ�*ει τ	υς �θ�γγ	υς: [i] / [ç] / [y] (δηλ. ηµ��ων	) / [j] / [e] / [x] / [o] / [c].

10)  Στα ιταλικ� τ	 γρ�µµα <c> µπ	ρε� ε�τε µ�ν	-τ	υ    ε�τε      σε        συνδυασµ	�ς     να συµ�	λ�*ει
τ	υς �θ�γγ	υς: [ch] / [c] / [k] / [ts] / [tS] / [q] / [g].

Στα αγγλικ� τ	 γρ�µµα <t> ε�ναι δυνατ� ε�τε µ�ν	-τ	υ    ε�τε      σε        συνδυασµ	�ς     να συµ�	λ�*ει
τ	υς �θ�γγ	υς: [t] \ [T] \ [s] \ [f] \ [d] \ [S].

Στα γαλλικ� τ	 γρ�µµα <p> ε�ναι δυνατ� ε�τε µ�ν	-τ	υ     ε�τε      σε      συνδυασµ	�ς     να συµ�	λ�*ει
τ	υς �θ�γγ	υς: [p] \ [b] \ [m] \ τ�π	τα.

Στα γερµανικ� τ	 γρ�µµα <h> µπ	ρε� ε�τε µ�ν	-τ	υ    ε�τε       σε       συνδυασµ	�ς     να συµ�	λ�*ει
τ	υς �θ�γγ	υς: [h] \ [x] \ [t] \ µακρ� [a] \ µακρ� [o] \ µακρ� [e] \ �ρα!� [a] \ τ�π	τα.

    Σηµ    .: Για τις δ�	 τελευτα�ες ερωτ�σεις �σως !ρειαστε� να ρ�&ετε µι� µατι� στα επ�µενα κε-
��λαια τ	υ �ι�λ�	υ.

T�ταρτ� ερωτηµατ�λ�γι�.

1) Mπ	ρ	�µε ν’ αρ!�σ	υµε να µελετ�µε την πρ	�	ρ� µι�ς �γνωστ�ς-µας γλ"σσας, εν"
δ� µπ	ρ	�µε να κ�ν	υµε τ	 �δι	 για τη µ	ρ�	λ	γ�α-της: σωστ� / λ�θ	ς.

2) Tα �ων�µατα µπ	ρ	�µε να τα πρ	��ρ	υµε, τα αλλ��ωνα δ�ν µπ	ρ	�µε να τα πρ	��-
ρ	υµε: σωστ� / λ�θ	ς.

3) H παραγωγικ"τητα (productivity) της γλ"σσας !ρησιµ	π	ιε�ται σ�ν επι!ε�ρηµα υπ�ρ
της �π	ψης 	τι: η ανθρ"πινη γλ"σσα ε�ναι �µ�υτη / ε�ναι επ�κτητη / δ�ν µπ	ρε� να !ρησιµ	-
π	ιηθε� σ�ν επι!ε�ρηµα.

4) O αριθµ�ς των λ�&εων µι�ς σ�γ!ρ	νης ευρωπαϊκ�ς γλ"σσας ε�ναι: περ�π	υ µισ� εκα-
τ	µµ�ρι	 / µερικ� εκατ	µµ�ρια / �πειρ	ς.

5) Στη νε	ελληνικ� 	ρθ	γρα��α τ	 γρ�µµα <υ> ε�ναι δυνατ�, ενδε!	µ�νως σε συνδυασµ�
µε �λλα γρ�µµατα, να συµ�	λ�*ει τ	υς �θ�γγ	υς: [u] / [v] / [i] / [f].

6) O �θ�γγ	ς [s] στα ν�α ελληνικ� µπ	ρε�να γρα�τε�: <σ> / <σσ> / <ς> / <ψ> / <$>.

7) Στα ιταλικ� 	 �θ�γγ	ς [k] µπ	ρε� να γρα�τε�: <k> / <q> / <kh> / <ch> / <h>.

Στα γερµανικ� 	 �θ�γγ	ς [k] µπ	ρε� να γρα�τε�: <k> / <c> / <f> / <x> / <ck> / <t> / <q> /
<ch>.

Στα αγγλικ� 	 �θ�γγ	ς [k] µπ	ρε� να γρα�τε�: <k> / <c> / <f> / <x> / <ck> / <t> / <q> /
<ch>.

Στα γαλλικ� 	 �θ�γγ	ς µπ	ρε� να γρα�τε�: <k> / <c> / <f> / <x> / <ck> / <t> / <q> / <ch>.

8. Tα �ων�µατα τα γρ��	υµε αν�µεσα σε: 	ρθ	γ"νιες αγκ�λες [ ] / κατσαρ�ς αγκ�λες { }
/  πλ�γιες µπ�ρες  / /, εν" τα αλλ��ωνα αν�µεσα σε: [ ]  /  { }  /  / /.
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9. Στα ν�α ελληνικ� και στις �λλες τ�σσερις γλ"σσες π	υ µας ενδια��ρ	υν εδ", µι� λ�&η
µπ	ρε� να απ	τελε�ται: µ�ν	ν απ	 �να µ�ρ�ηµα / τ	υλ�!ιστ	ν απ	 δ�	 µ	ρ��µατα / απ	 �να
� περισσ�τερα µ	ρ��µατα / µπ	ρε� να απ	τελε� µ�ρ	ς µ	ρ��µατ	ς.

10. Oι γραµµατικ	� καν�νες µι�ς �υσικ�ς γλ"σσας ε�ναι: �πειρ	ι / πεπερασµ�ν	ι, αλλ� δ�ν
ε�ναι γνωστ�ς 	 αριθµ�ς-τ	υς, π	υ π�ντως ε�ναι π	λ� µεγ�λ	ς / περ�π	υ 100 !ιλι�δες.

11. >ν σε δ�	 γλ"σσες διαπιστ"σ	υµε την �παρ&η λ�&εων π	υ µ	ι�*	υν τ�σ	 στη µ	ρ��
�σ	 και στ	 περιε!�µεν	 (στ	 σηµα�ν�ν και στ	 σηµαιν"µεν�, κατα τ	ν Saussure: signifiant -
signifié), αυτ� µπ	ρε� να σηµα�νει: πως 	ι �νθρωπ	ι, �σ!ετα µε �υλετικ�ς � γεωγρα�ικ�ς δια-
�	ρ�ς, σκ��τ	νται �ασικ� µε τ	ν �δι	 τρ�π	 / πως πρ�κειται για σ�µπτωση / πως πρ�κειται
για λ�&εις η!	µιµητικ�ς / πως �σως υπ�ρ!ει (αµ	ι�α�α) επ�δραση της µ�ας π�νω στην �λλη
κατα την ιστ	ρικ�-τ	υς π	ρε�α.

Π�νακας �ασικ"ν (µ�ν	 �ασικ"ν!) αντιστ	ι!ι"ν "�θ�γγων" (�ωνηµ�των)
και γρα�ηµ�των στα ν�α ελληνικ�. (Περισσ�τερες λεπτ	µ�ρειες στα Kε�. 2 ; 15.)

\ \     < > \ \ < >
i ι η ει �ι (υι) u �υ
e ε αι o � ω

a α

\ \ < > \ \                < > \ \         < >
p π ππ ψ c κ (πρ�ν ε, αι) κι κ�ι.. s σ σσ ς ψ $
b µπ Ô γκ γγ (πρ�ν ε, αι) γκι... z � σ (πρ�ν η�ηρ" Σ)
f � υ (υ�) ç � (πρ�ν ε, αι) �ι �η... m µ µµ
v & υ (υ&) j γ (πρ�ν ε, αι) γι, γυ... n ν νν (πρ�ν �υ, �, ω, α, Σ)
t τ ττ k κ κκ (πρ�ν �υ, �, ω, α Σ) $ ≠“n)‘ νι νει ν�ι κτλ. (πρ�ν Φ)
d ντ g γκ γγ        -”- l λ λλ (πρ�ν �υ, �, ω, α, Σ)
T θ x �                 -”- ¥“í‘ λι λυ λει κτλ. (πρ�ν Φ)
D δ V γ                 -”- r ρ ρρ

(Σ = Σ�µ�ων	, Φ = Φων�εν)

Π�µπτ� ερωτηµατ�λ�γι�.

1) H �ων	λ	γ�α ανα��ρεται στις αρ!�ς π	υ δι�π	υν την 	ργ�νωση: των �θ�γγων / των
�ωνηµ�των / των µ	ρ�ηµ�των / των λε&ηµ�των.

2) H µ	ρ�	λ	γ�α ανα��ρεται στις αρ!�ς π	υ δι�π	υν την 	ργ�νωση: των �ωνηµ�των /
των λ�&εων / των µ	ρ�ηµ�των / των πρ	τ�σεων.

3) Στις «πανελλ�νιες» (εισαγωγικ�ς) ε&ετ�σεις, η ευ!�: «Kαλ� επιτυ��α!» ειπωµ�νη απ	
τ	υς γ	νι	�ς τ	υ υπ	ψ��ι	υ, σε π	ι� λειτ	υργ�α της γλ"σσας αν�κει; στην επικ	ινωνιακ� /
στη �ατικ� / στη συναισθηµατικ� / στην π	ιητικ�.

4) H �δια ευ!�, ειπωµ�νη απ	 τ	ν επιτηρητ� � απ	 τ	ν υπ	υργ� της παιδε�ας, σε π	ι� λει-
τ	υργ�α της γλ"σσας αν�κει; στην επικ	ινωνιακ� / στη �ατικ� / στη συναισθηµατικ� / στην
π	ιητικ�.
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5) Yπ	λ	γ�*εται πως 	 �νθρωπ	ς διαθ�τει γλ"σσα �πως την ενν		�µε σ�µερα: εδ" και
5.000 !ρ�νια / εδ" και 20.000 !ρ�νια / περισσ�τερ	 απ	 50.000 !ρ�νια.

6) Σκε�τε�τε σε π	ι� σ�µ�ωνα µι�ς &�νης γλ"σσας περιµ�ν	υµε να �!ει συστηµατικ�ς δυ-
σκ	λ�ες �νας +λληνας �ν τα �!ει µ�ν	ν ακ	�σει µ�σα σε λ�&εις. ∆"στε πρδτ.

7) Mπ	ρε�τε να σκε�τε�τε πρ�σθετες δυσκ	λ�ες π	υ θα �!ει, �ν τα δια��σει; ∆"στε πρδτ.

8) Σκε�τε�τε σε π	ι� σ�µ�ωνα της ν�ας ελληνικ�ς µπ	ρε� να �!ει συστηµατικ�ς δυσκ	λ�ες
�νας &�ν	ς. Oι δυσκ	λ�ες µπ	ρε� να ε�ναι δια�	ρετικ�ς αν�λ	γα µε τη µητρικ� γλ"σσα τ	υ &�-
ν	υ. ∆"στε πρδτ.

9) Σκε�τε�τε πρ�σθετες δυσκ	λ�ες τ	υ &�ν	υ απ	 δι��ασµα. ∆"στε πρδτ.

*κτ� ερωτηµατ�λ�γι�.

1) @λες 	ι γλ"σσες διαθ�τ	υν “κ	ιν� δι�λε!τ	”: σωστ� / λ�θ	ς.

2) Oι διεθνισµ	� σε µι� νε�τερη γλ"σσα ε�ναι: 5 µε 10 !ιλι�δες / γ�ρω στις 100 !ιλι�δες / µε-
ρικ� εκατ	µµ�ρια.

3) Tα ιταλικ� δ� διαθ�τ	υν πι� τ	πικ�ς διαλ�!τ	υς: σωστ� / λ�θ	ς.

4) Tα αγγλικ� δ� διαθ�τ	υν κ	ινωνικ� ιδι"µατα: σωστ� / λ�θ	ς.

5) Tα γερµανικ� διαθ�τ	υν µ�ν	 τ	πικ�ς διαλ�!τ	υς, αλλ� �!ι κ	ιν� δι�λε!τ	: σωστ� /
λ�θ	ς.

6) H κ	ιν� δι�λε!τ	ς στη Γαλλ�α &εκ�νησε σ�ν τ	πικ� (γεωγρα�ικ� περι	ρισµ�νη) δι�λε-
!τ	ς: σωστ� / λ�θ	ς.

7) Στην κλασικ� Eλλ�δα υπ�ρ!αν τ	πικ�ς δι�λε!τ	ι, αλλ� �!ι κ	ιν�ς γλωσσικ�ς τ�π	ς:
σωστ� / λ�θ	ς.

8) Aπ	 την αρ!α�α P"µη �!ει σωθε� λ	γ	τε!ν�α σε κ	ιν� γλωσσικ� τ�π	, αλλ� �!ι σε �λλες
διαλ�!τ	υς: σωστ� / λ�θ	ς.




