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“Kαµι� θεωρ�α δ�ν ��ει α��α, �ν δ� λειτ�υργε� στην πρ��η.
∆�ν υπ�ρ�ει καθαρ� επιστ�µη και ε�αρµ�σµ�νη επιστ�µη:
υπ�ρ�ει µ�ν�ν επιστ�µη και ε�αρµ�γ� της επιστ�µης”.

Louis Pasteur

EIΣAΓΩΓH

Σκ�π�ς και περιε��µεν� τ�υ !ι!λ��υ

Σε τ��τ� τ� �ι�λ�� επι�ειρε�ται γενικ� εισαγωγ� στη γλωσσικ� αν�λυση µε συσ�ετισµ�
των πρ��ληµ�των πρ�ς τα δεδ�µνα της νας ελληνικ�ς, συστηµατικ� παρ�υσ�αση της
#ωνητικ�ς της K�ιν�ς νε�ελληνικ�ς, ντα�η της νας ελληνικ�ς στ� ευρ�τερ� #ωνητικ�
σ�στηµα των ανθρ�πινων γλωσσ�ν, και σ�γκριση µε τις τσσερις γλ�σσες π�υ ενδια#-
ρ�υν περισσ�τερ� στην Eλλ�δα: τα αγγλικ�, τα γερµανικ�, τα γαλλικ� και τα ιταλικ�.
Eπ�σης ε�ετ�?�νται � τ�ν�ς και επιτ�νισµ�ς. Yπ�ρ�ει εισαγωγ� στη #ων�λ�γ�α, καθ�ς
και συστηµατικ� αντιπαρ�θεση γρα#�ς και πρ�#�ρ�ς. Σ�ν πρ�κταση αυτ�ς της αν�-
λυσης γ�νεται κριτικ� παρ�υσ�αση των δι�#�ρων συστηµ�των συµ��λισµ�� τ�υ τ�ν�υ
στα να ελληνικ�. Tλ�ς γ�νεται αν�λυση της νε�ελληνικ�ς αρθρ�γρα#�ας µε ��ση τις
αρ�ς της “υπ�λ�γιστικ�ς γλωσσ�λ�γ�ας” (computational liguistics), ττ�ια π�υ να µπ�-
ρε� να �ρησιµ�π�ιηθε� για πρ�γραµµατισµ� ηλεκτρ�νικ�ν υπ�λ�γιστ�ν.

Σε παραρτ�µατα των δια#�ρων κε#αλα�ων αντιπαραθτ�νται τ� #ωνητικ�, τ� #ων�-
λ�γικ�, και τ� γρα#ικ� σ�στηµα των αρ�α�ων, των µεσαιωνικ�ν και των νων ελληνικ�ν.
Tλ�ς κατα τη σ�γκριση µε �λλες γλ�σσες, τ�σ� κατα τη �ασικ� παρ�υσ�αση �σ� και
σε ιδια�τερα παραρτ�µατα, παρ�υσι�?�νται αρ�ς της “γλωσσ�διδα�τικ�ς” (της µεθ�-
δ�λ�γ�ας της διδασκαλ�ας των �νων γλωσσ�ν), εντ�π�?�νται πρ��λ�µατα εκµ�θησης,
ε�τε �νων π�υ µαθα�ν�υν ελληνικ� ε�τε Eλλ�νων π�υ µαθα�ν�υν τις παραπ�νω �νες
γλ�σσες, και δ�ν�νται �δηγ�ες για απ�τελεσµατικ� διδασκαλ�α.

Παρ�λληλα µε τα παραπ�νω, η εργασ�α αυτ� �ει ακ�µα ναν �σως πι� δυσπρ�σιτ�,
αλλ� απαρα�τητ� στ���: να ��ηθ�σει να δι�ρθωθ��ν �ι πρ�καταλ�ψεις π�υ �ει � µ-
σ�ς αναγν�στης, και µ�λιστα � µ�ρ#ωµν�ς <λληνας, σ�ετικ� µε τη γλ�σσα.

Στ� �ι�λ�� ε�ετ�?εται �ασικ� η δι�λεκτ�ς π�υ �ν�µ�?εται K�ιν� νε�ελληνικ� (συντ�-
µ�γρα#�α: KNE), π�υ σ�µερα τε�νει να υπ�καταστ�σει �λες τις �λλες γεωγρα#ικς δια-
λκτ�υς (δς σ�ετικ� σσ. 126-7). Eπ�µνως �π�υ δν ανα#ρεται ρητ� �τι παρ�υσι�-
?�νται δεδ�µνα απ� κ�π�ιαν �λλη γεωγρα#ικ� δι�λεκτ�, ε�υπακ��εται �τι η ανα#�ρ�
ε�ναι στην K�ιν�. T�ση ακρ��εια �µως δ µπ�ρ��σε να επιτευ�θε� σ�ετικ� µε τις κ�ινωνι-
κς διαλκτ�υς (τα “κ�ινωνικ�λε�τα”, δς σσ. 117-8, 121), γιατι για την �ρα ελ��ιστη
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κ�ινωνι�γλωσσικ� ρευνα �ει γ�νει στην Eλλ�δα.
Σ�ν εγ�ειρ�δι� τ� �ι�λ�� πρ��ρ�?εται για �σ�υς ενδια#ρ�νται για την επιστηµ�νικ�

αν�λυση της νας ελληνικ�ς και τη σ�γκρισ�-της µε �λλες γλ�σσες, για νε�ελληνιστς
και κλασικ��ς #ιλ�λ�γ�υς, για δασκ�λ�υς των νων ελληνικ�ν σε �ν�υς και �νων
γλωσσ�ν σε <λληνες. Παρ�λ� π�υ συγκρ�νει τα να ελληνικ� µε �λλες γλ�σσες και
επισηµα�νει πρ��λ�µατα εκµ�θησης, δν πρ�κειται για εγ�ειρ�δι� διδασκαλ�ας �νων
γλωσσ�ν. M�ν� πρ��ωρηµν�ι σπ�υδαστς µι�ς απ� τις πντε γλ�σσες θα �τανε σε
θση να τ� �ρησιµ�π�ι�σ�υν, εν� #υσικ� θα �τανε �ρ�σιµ� στ� δ�σκαλ�.

T� �ι�λ�� �ει δ�� µρη, τ� πρ�τ� ε�ναι τ� θεωρητικ� και τ� δε�τερ� �ι ασκ�σεις.
Aπ�τελε� µρ�ς ευρ�τερ�υ ργ�υ, π�υ θα συνε�ιστε� µε να δε�τερ� τ�µ�, �π�υ θα γ�-
νεται #ων�λ�γικ� αν�λυση και σ�γκριση των ελληνικ�ν µε �λλες γλ�σσες, και θα υπ�ρ-
�ει εισαγωγ� στη µ�ρ#�λ�γικ� αν�λυση.

O τ�µ�ς αυτ�ς απ�τελε� αναθεωρηµνη κδ�ση εγ�ειριδ��υ π�υ πρωτ�κυκλ�#�ρησε
σε #ωτ�τυπηµνη µ�ρ#� απ� τ� 1981. Στην πρ�καταρκτικ�-τ�υ µ�ρ#� τ� εγ�ειρ�δι�
�ρησιµ�π�ι�θηκε σε µαθ�µατα στ� Γερµανικ� και στ� Iταλικ� τµ�µα τ�υ Πανεπιστη-
µ��υ της Θεσσαλ�ν�κης. Στην αναθεωρηµνη µ�ρ#� ��υν ενσωµατωθε� συµπερ�σµατα
απ� τη συ?�τηση στην τ��η και την α�ι�λ�γηση των ε�ετ�σεων. Aυτ� σηµα�νει �τι �ι
#�ιτητς π�υ πρασαν τα πρ�ηγ��µενα �ρ�νια απ� τα δ�� τµ�µατα συµ��λανε στην
�ριστικ� διαµ�ρ#ωση τ�υ �ι�λ��υ. Iδια�τερη ��ρη �#ε�λεται σε ’κε�ν�υς τ�υς #�ιτητς
–και δν �ταν λ�γ�ι– π�υ καναν �ρ�σιµες παρατηρ�σεις και επ�ικ�δ�µητικ� κριτικ� τ�-
σ� στ� περιε��µεν� και στην παρ�υσ�αση της θεωρ�ας, �σ� και στα κρυµµνα πρ��λ�-
µατα π�υ παρ�υσι�?�υν π�ντα �ι ασκ�σεις. O δε�τερ�ς τ�µ�ς, π�υ �ρησιµ�π�ιε�ται για
διδασκαλ�α σε πι� πρ��ωρηµν� επ�πεδ�, κυκλ�#�ρε� σε #ωτ�τυπηµνη µ�ρ#� απ� τ�ν
�δι� εκδ�τη απ� τ� 1982, και πρ��ωρε� πρ�ς την �ριστικ�-τ�υ διαµ�ρ#ωση µε τη ���θει-
α της κριτικ�ς π�λλ�ν #�ιτητ�ν.

Aν�λυση της µητρικ�ς γλ$σσας και σ"γκριση

T� σηµαντικ�τερ� κρδ�ς απ� την επιστηµ�νικ� εργασ�α ε�ναι να καταλ��ει � σπ�υ-
δαστ�ς πως �ι #υσικς γλ�σσες απ�τελ��ν �ργανωµνα συστ�µατα (δς σσ. 62, 159,
163, 213), και σ’ αυτ� την ιδα πρπει να συνηθ�σει απ� την αρ�� της ενασ��λησ�ς-τ�υ
µε γλωσσικ� θµατα. H πρ�σπ�θεια να συλλ��ει � σπ�υδαστ�ς τις συστηµατικς αρ�ς
π�υ καθ�ρ�?�υν τα επιµρ�υς γλωσσικ� #αιν�µενα �δηγε� στ� να γ�ν�υν αυτ� καταν�η-
τ� και να εντυπωθ��ν στη µν�µη-τ�υ, εν� αντ�θετα η πρ�σπ�θεια για απ�µνηµ�νευση
λεπτ�µερει�ν, ��τε στην καταν�ηση των #αιν�µνων �δηγε�, ��τε και ��ηθ�ει να συγ-
κρατηθ��ν αυτς �ι λεπτ�µρειες.

∆�� ε�ναι �ι �ασικς αρ�ς π�υ πρπει να ακ�λ�υθηθ��ν γιανα ε��ικειωθε� � επιστ�-
µ�νας µε τη γλωσσικ� αν�λυση: πρ�τ�, να αρ��σει την ε��σκηση µε αντιµετ�πιση της
µητρικ�ς-τ�υ γλ�σσας, και δε�τερ�, να συγκρ�νει τη µητρικ�-τ�υ γλ�σσα µε �λλες. Oι
δ�� αυτς αρ�ς ��υνε σ�µερα επικρατ�σει στις επιστηµ�νικ� αναπτυγµνες ��ρες,
��ι �µως �πωσδ�π�τε και στην Eλλ�δα.

Πρ�τ�ς στ���ς της γλωσσικ�ς αν�λυσης ε�ναι να συνειδητ�π�ι�σει � σπ�υδαστ�ς τα
γλωσσικ� #αιν�µενα π�υ τα �ρει υπ�συνε�δητα. Πρ�#αν�ς κ�τι ττ�ι� µπ�ρε� να γ�νει
µ�ν� στη µητρικ� γλ�σσα, � σε δε�τερη γλ�σσα π�υ την �ρει κανε�ς π�λ� καλ�, σ�ε-
δ�ν σ� µητρικ�. Jεκ�νηµα της γλωσσικ�ς αν�λυσης µε γλ�σσα λ�γ� γνωστ�, ακ�µη �ει-
ρ�τερα µε παλις µ�ρ#ς κ�π�ιας γλ�σσας � µε νεκρ� γλ�σσα, π�υ γι’ αυτς δν ε�ναι
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πι� δυνατ� ν’ απ��τηθε� �µεση εµπειρ�α, ��ι µ�ν�ν ε�ναι µαται�π�ν�α, αλλ� π�λ� �ειρ�-
τερα περι�ρ�?ει σε επι#ανειακ� απασ��ληση, �δηγε� σε παραν�ηση της δ�µ�ς και της
λειτ�υργ�ας των γλωσσ�ν, και γενικ� καταστρ#ει στην αντ�ληψη τ�υ σπ�υδαστ� την
ιδα τ�υ συστ�µατ�ς (δς και σσ. 160 σ�ετικ� µε τ� σ#αλερ� τρ�π� π�υ συν�θως γ�-
νεται στη ��ρα-µας η ιστ�ρικ� γλωσσικ� αν�λυση). M�ν� µε σταθερ� υπ��αθρ� την
αν�λυση της µητρικ�ς � µι�ς σ�εδ�ν µητρικ�ς γλ�σσας, �π�υ �ει αναπτυ�τε� τ� γλωσ-
σικ� αισθητ�ρι� και επιπλ�ν µπ�ρ��ν να γ�ν�υν παρατηρ�σεις και πειρ�µατα, µπ�ρε�
κανε�ς να επεκταθε� ε�τε �ρ�νικ� πρ�ς τις παλι�τερες µ�ρ#ς της γλ�σσας, ε�τε τ�πικ�
πρ�ς �λλες γλ�σσες. ∆υστυ��ς σε π�λλ� πανεπιστηµιακ� τµ�µατα η µ�νη γλωσσικ�
ε��σκηση π�υ πρ�σ#ρεται ε�ναι, αν�λ�γα µε τ� αντικε�µεν� σπ�υδ�ν, η αν�λυση των
αρ�α�ων ελληνικ�ν και λατινικ�ν � µι�ς νε�τερης �νης γλ�σσας, �ωρ�ς ��τε κ�ν σ�γ-
κριση να γ�νεται µε τη µητρικ�.

Qµως η αν�λυση της µητρικ�ς ε�ναι δ�σκ�λ� εγ�ε�ρηµα, και αυτ� �#ε�λεται στ� γεγ�-
ν�ς �τι παρ�λ� π�υ για τα πρ�τα �ρ�νια της ?ω�ς η αν�πτυ�η της γλωσσικ�ς ικαν�τη-
τας µε ταυτ��ρ�νη εσωτερ�κευση πρ�της γλ�σσας ε�ναι η κυρι�τερη απασ��ληση τ�υ
ανθρ�π�υ, η γλ�σσα εσωτερικε�εται και πρπει να εσωτερικευτε� υπ�συνε�δητα, τσι
�στε αργ�τερα δν ε�ναι δυνατ� να θυµ�ται κανε�ς τα πρ��λ�µατα π�υ αντιµετ�πισε
και τις στρατηγικς εκµ�θησης π�υ ακ�λ��θησε. -λλωστε και η εκµ�θηση �νης γλ�σ-
σας συν�θως αντ�στ�ι�� στ��� πρπει να �ει. H υπ�συνε�δητη γν�ση �δηγε� σε ψυ��-
λ�γικ� τα�τιση, τσι �στε �λα στη µητρικ� γλ�σσα µας #α�ν�νται αυτ�ν�ητα, και δ
σταµατ�µε να ρωτ�σ�υµε «γιατ�», � �ν µας δηµι�υργηθε� κ�π�ι� ερ�τηµα, συ�ν� κατα-
λ�γ�υµε σε αστ�ρι�τες υπ�θσεις. O τυ�α��ς �µιλητ�ς της γλ�σσας �ρ�σκεται σε δ�σκ�-
λη θση, �ν κ�π�ι�ς, για παρ�δειγµα νας �ν�ς, τ�υ ?ητ�σει ε��γηση για να γραµµατι-
κ� #αιν�µεν�. Συν�θως απαντ�ει µε α�ριστ�ες, λει �τι «τσι ε�ναι πι� #υσικ�», �τι «αλ-
λι�ς δν π�ει στ� στ�µα», και δι�#�ρα παρ�µ�ια, � κατε#ε�γει σε #ανταστικς υπ�θ-
σεις. Aσ#αλ�ς αυτ� π�υ λµε ε�ναι «πι� #υσικ�», τ� ερ�τηµα �µως ε�ναι π�ι�� γλωσσι-
κ�� καν�νες ενεργ��ν �στε να τ� κ�ν�υν να #α�νεται τσι σε ’µ�ς. -ν µ�λιστα � �ν�ς
επιµε�νει σε σα#� διατ�πωση καν�να, � κ�ιν�ς �µιλητ�ς συ�ν� εν��λε�ται, � θεωρε� τ�ν
�ν� κ�υτ� π�υ δ µπ�ρε� να καταλ��ει ττ�ια «αυτ�ν�ητα» πρ�γµατα. Στην καλ�τερη
περ�πτωση κατα#ε�γει σε κ�π�ια απ� τις γραµµατικς π�υ κυκλ�#�ρ��ν, και πρ�σπα-
θε� να επαναλ��ει µι�ν απ�ντηση π�υ ν�µ�?ει �τι �ρ�κε εκε� µσα. (∆ς γενικ� σσ. 137,
145, 148.)

Eπειδ� στη µητρικ� γλ�σσα τα π�ντα τα θεωρ��µε αυτ�ν�ητα, ε�ναι αν�γκη να πρ�-
�ωρ�σ�υµε σε σ�γκριση µε �λλες γλ�σσες. H σ�γκριση ��ηθ�ει να σπ�σει η αντ�ληψη
τ�υ αυτ�ν�ητ�υ, αν��γει καιν��ριες πρ��πτικς, τσι �στε πι� ανεπηραστα και πι� �υ-
δτερα µπ�ρ��µε να εντ�π�σ�υµε και να αντιµετωπ�σ�υµε πρ��λ�µατα της δικ�ς-µας.
Eπιπλ�ν η σ�γκριση κ�νει καταν�ητ� τρ�α πρ�γµατα: �τι υπ�ρ��υν γενικς αρ�ς κ�ι-
νς σε �λες τις γλ�σσες (“γλωσσικ� καθ�λικ�”), �τι πρα απ� τις γενικς αρ�ς υπ�ρ-
��υν επιµρ�υς κ�ιν� στ�ι�ε�α π�υ διακρ�ν�υν �µ�δες γλωσσ�ν µε παρ�µ�ια �αρακτη-
ριστικ�, �π�τε ε�ναι δυνατ� να ερευνηθε� σε π�ις �µ�δες ταιρι�?ει η δικ�-µας, και τ-
λ�ς �τι κ�θε γλ�σσα �ει και τα δικ�-της ιδια�τερα �αρακτηριστικ� π�υ τη διακρ�ν�υν
απ� �λες τις �λλες.

Aκρι��ς επειδ� �ι γλ�σσες υπακ��ν σε κ�ινς αρ�ς, µι� υπ�θεση π�υ κ�ν�υµε σ�ε-
τικ� µε τη δικ�-µας γλ�σσα πρπει να επαληθευτε� απ� τη σ�γκριση µε �λλες, � τ�υλ�-
�ιστ� να #ανε� πως δν ρ�εται σε αντ�θεση πρ�ς τις γενικς αρ�ς των ανθρ�πινων
γλωσσ�ν. ∆ηλαδ� η ε��σκηση στη σ�γκριση ��ηθ�ει να απ��τ�σ�υµε τ� α�σθηµα για τ�
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τ� ε�ναι πιθαν� και τ� ε�ναι απ�θαν� σε κ�θε γλ�σσα, και να υπ�ψιαστ��µε �ν τυ��ν
νας καν�νας π�υ υπ�θτ�υµε ε�ναι “α#�σικ�ς”. Eπιπλ�ν, η σ�γκριση �ει τ� πρα�τι-
κ� �#ελ�ς �τι ��ηθ�ει στην εκµ�θηση και διδασκαλ�α �νων γλωσσ�ν. (∆ς και σσ. 90-
92, 144, 149-150, 154-159.)

Στ�ν τ�τλ� τ�υ �ι�λ��υ ανα#ρεται �τι πρ�κειται για συγκριτικ� αν�λυση, ακρι��ς
επειδ� γ�νεται σ�γκριση µε �λλες γλ�σσες. ∆ θα πρπει να γ�νει σ�γ�υση µε τ�ν παλι�-
τερ� �ρ� “ιστ�ρικ�συγκριτικ� γραµµατικ�”, π�υ ανα#ρεται κυρ�ως στην ε�ταση της
ιστ�ρ�ας των ινδ�ευρωπαϊκ�ν γλωσσ�ν (δς σσ. 165-167). Eπ�σης στ�ν τ�τλ� ανα#ρεται
�τι πρ�κειται για αντιπαραθετικ� αν�λυση, επειδ� η σ�γκριση απ��λπει συγ�ρ�νως
στ�ν πρα�τικ� σκ�π� της απ�τελεσµατικ�τερης διδασκαλ�ας (µ’ αυτ� την νν�ια �ρησι-
µ�π�ιε�ται � αγγλικ�ς �ρ�ς contrastive analysis, στα γερµανικ� Kontrastivanalyse, π�υ
στα ελληνικ� µπ�ρε� να απ�δ�θε� σ�ν “αντιθετικ�” � “αντιπαραθετικ� αν�λυση”).

Eκµ�θηση #�νης γλ$σσας – γλωσσικ� διδασκαλ�α

O εν�λικ�ς σπ�υδαστ�ς κατα την εκµ�θηση �νης γλ�σσας υπ�συνε�δητα µετα#ρει
καν�νες της δικ�ς-τ�υ στην �νη. Rστε ε�ναι ω#λιµ� να συνειδητ�π�ι�σ�υν τ�σ� � δ�-
σκαλ�ς �σ� και � συγγρα#ας διδα�τικ�ν �ι�λ�ων, και γενικ�τερα διδα�τικ�� υλικ��, �ν
��ι και � σπ�υδαστ�ς, π�ις ε�ναι �ι δια#�ρς και π�ις �ι �µ�ι�τητες της �νης γλ�σ-
σας µε τη µητρικ�, καθ�ς και σε π�ις περι��ς �ι �µ�ι�τητες των δ�� γλωσσ�ν ε�ναι
παραπλανητικς. <τσι µπ�ρ��ν να πρ��λε#τ��ν γλωσσικς περι��ς π�υ θα παρ�υσι�-
σ�υν ιδια�τερα πρ��λ�µατα εκµ�θησης, και πρ�παντ�ς θα ε�ναι δυνατ� να ερµηνευ-
τ��ν π�λλ� λ�θη, και να �ρεθε� τρ�π�ς για τη δι�ρθωσ�-τ�υς. (∆ς σσ. 94-5, 102-7, 157-
159, 406-416).

Συ�ν� �µως παρατηρε�ται τ� #αιν�µεν� να ?ητ�νε απ� ναν τυ�α�� �µιλητ� µι�ς
γλ�σσας να τη διδ��ει σε �ν�υς, µε τ� σκεπτικ� πως α#�� πρ�κειται για τη µητρικ�-
τ�υ γλ�σσα, θα µπ�ρε� να γ�νει δ�σκαλ�ς σ’ αυτ�. <νας ττ�ι�ς συλλ�γισµ�ς µ�ι�?ει µε
την �π�ψη �τι �λ�ι �ι �νθρωπ�ι µπ�ρ��ν να διδ���υν ψυ��λ�γ�α, α#�� �λ�ι ��υν συ-
ναισθ�µατα. Στην καλ�τερη περ�πτωση τα απ�τελσµατα ε�ναι #τω�ικ�, και ?ηµιωµ-
ν�ς �γα�νει � σπ�υδαστ�ς. Xωρ�ς ε��σκηση στη γραµµατικ� αν�λυση, και γενικ�τερα
στη µεθ�δ�λ�γ�α της διδασκαλ�ας �νων γλωσσ�ν, δν ε�ναι δυνατ� να διδ��ει κανε�ς
µι� γλ�σσα µε απ�τελεσµατικ�τητα, �σ� καλ� κι �ν την �ρει.

Aσ#αλ�ς και για τη διδασκαλ�α της γραµµατικ�ς σε �µ�γλωσσ�υς –κ�τι π�υ πρ��λ-
πεται απ� τα σ��λικ� πρ�γρ�µµατα των περισσ�τερων �ωρ�ν– θα πρεπε �ι µελλ�ντι-
κ�� δ�σκαλ�ι να ��υν παρακ�λ�υθ�σει στα πανεπιστ�µια συστηµατικ� µαθ�µατα
γραµµατικ�ς αν�λυσης της γλ�σσας-τ�υς. T�υλ��ιστ�ν �µως στην Eλλ�δα η διδασκα-
λ�α της νε�ελληνικ�ς γραµµατικ�ς σε πανεπιστηµιακ� επ�πεδ� δν ε�ναι συνηθισµν�
#αιν�µεν�. Συν�θως διδ�σκεται µ�ν�ν «ιστ�ρ�α» της γλ�σσας, µε τα �λα�ερ� απ�τελ-
σµατα π�υ επισηµ�νθηκαν πι� π�νω. Π�ντως τα τελευτα�α �ρ�νια �ει σηµειωθε� πρ�-
�δ�ς σ’ αυτ�ν τ�ν τ�µα.

Tλ�ς µι� τρ�τη αρ�� πρπει να γ�νει καταν�ητ�. Qπως θα #ανε� απ� την παρ�υσ�α-
ση των επιµρ�υς θεµ�των µσα στ� �ι�λ��, εν� η γραµµατικ� αν�λυση ε�ναι καταρ��ν
ενια�α, η ε#αρµ�γ� της γραµµατικ�ς αν�λυσης στη διδασκαλ�α ε�ναι τελε�ως δια#�ρε-
τικ�, αν�λ�γα µε τ� σε π�ι�υς απευθ�νεται: �λλη πρ�σγγιση �ρει�?εται για �µ�γλωσ-
σ�υς, και �λλη για �ν�υς, πρ�παντ�ς για αρ��ρι�υς. O �ν�ς σπ�υδαστ�ς δν �ρει τη
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γλ�σσα, τ�ρα τη µαθα�νει για πρ�τη #�ρ�, και επ�µνως δν ε�ναι σε θση να κ�νει
γραµµατικ� αν�λυση@ αλλ� ��τε και στ���ς-τ�υ ε�ναι συν�θως η συστηµατικ� γραµµα-
τικ� αν�λυση. Aπ’ την �λλη µερι�, � εν�λικ�ς �ν�ς �ει αναπτ��ει την ικαν�τητα της
λ�γικ�ς παρ�υσ�ασης των ιδε�ν-τ�υ. H θση εν�ς µαθητ�, ε�τε της µσης ε�τε της κα-
τ�τερης εκπα�δευσης, ε�ναι ακρι��ς αντ�θετη: αυτ�ς δ �ρει�?εται να µ�θει τη γλ�σσα-
τ�υ, την �ρει –εκτ�ς �ν θλ�υµε να τ�υ διδ���υµε κ�π�ια δια#�ρετικ� δι�λε�τ�, �
�σως λ�γιας πρ�λευσης ε�αιρσεις. Xρει�?εται �µως να συνηθ�σει στη λ�γικ� παρ�υ-
σ�αση των ιδε�ν-τ�υ, σε ευρ�τερ� γλωσσικ� ρεπερτ�ρι�, και �σως στην επιστηµ�νικ�
αν�λυση της γλ�σσας, �ν τ� τελευτα�� πρ��λπεται απ� τ� σ��λικ� πρ�γραµµα (δς
σσ. 100-103).

Γλωσσικ�ς πρ�καταλ�ψεις

Aνα#ρθηκε πι� π�νω πως � µσ�ς �νθρωπ�ς, ιδια�τερα � µ�ρ#ωµν�ς, �ει π�λλς
πρ�καταλ�ψεις σ�ετικ� µε τη γλ�σσα. Oι πρ�καταλ�ψεις α#�ρ��ν κ�θε �π�ψη της
γλ�σσας. Παρ�υσι�?�νται µσα απ� τ�ν τρ�π� π�υ συν�θως ρωτ�µε τ� ε�ναι «καλ�»και
τ� ε�ναι «κακ�» γλ�σσα, στ� συνηθισµν� #αιν�µεν� να εκτιµ�µε µι� γλ�σσα και να
υπ�τιµ�µε µι�ν �λλη, στ� π�ς �λπ�υµε την ανα#�ρ� της γλ�σσας πρ�ς τ�ν ε�ωτερικ�
κ�σµ�, στ� συµ��λισµ� της γλ�σσας µε τη γρα#�. Aκ�µη και σε επιστηµ�νικ� αναπτυγ-
µνες ��ρες υπ�ρ��υν �νθρωπ�ι π�υ πιστε��υν �τι γλ�σσα και �ρθ�γρα#�α ε�ναι τ�
�δι� πρ�γµα. Συνηθισµν�ς παραλ�γισµ�ς ε�ναι επ�σης πως εν� σε �λλες επιστ�µες,
�πως η #υσικ�, η ιατρικ�, � η κ�ινωνι�λ�γ�α, δν επιµν�υµε πως ε�µαστε ειδικ��, �ν δν
��υµε ειδικ� πρ�πα�δεια, σε θµατα γραµµατικ�ς αν�λυσης πιστε��υµε πως µπ�ρ��-
µε να ��υµε γν�µη και να απ�#ασ�?�υµε �ωρ�ς να διαθτ�υµε αυτ� την ειδικ� πρ�πα�-
δεια. Mε µι� ττ�ια α��σωση ��αια αρνι��µαστε στη γραµµατικ� αν�λυση τ� δικα�ωµα
να ε�ναι επιστ�µη. M�λιστα µας εν��λε� �ν µας υπ�δει�τε� �τι για τη γλωσσικ� αν�λυση
�ρει�?εται η ε#αρµ�γ� αυστηρ�ν επιστηµ�νικ�ν αρ��ν, εν� δ θα µας πε�ρα?ε �ν π.�.
νας �ι��ηµικ�ς µας λεγε �τι �ν δν ��υµε ειδικς γν�σεις �ι��ηµε�ας, καλ�τερα να
µ�ν επιµν�υµε σε δικς-µας πρ��ειρες ερµηνε�ες. Σε ττ�ιες α�ι�σεις σ�ετικ� µε τη
γλωσσικ� αν�λυση �δηγ��µαστε και απ� τ� γεγ�ν�ς �τι �λ�ι �ρησιµ�π�ι��µε τη γλ�σσα
σ�ν εργαλε��, εν� σπ�νια �ρησιµ�π�ι��µε τα αντικε�µενα των �λλων επιστηµ�ν µ’ αυτ�
τ�ν τρ�π�.

Oι πρ�καταλ�ψεις σε γλωσσικ� θµατα ε�ναι πι� δ�σκ�λ� να δι�ρθωθ��ν απ� �τι σε
�λλες επιστ�µες. 'σως αυτ� �#ε�λεται στ� γεγ�ν�ς �τι στ�υς �λλ�υς τ�µε�ς της ανθρ�-
πινης δραστηρι�τητας �ρησιµ�π�ι��µε γλ�σσα γιανα ανα#ερθ��µε σε κ�τι δια#�ρετι-
κ�, εν� στη γλωσσ�λ�γ�α �ρησιµ�π�ι��µε γλ�σσα γιανα ανα#ερθ��µε στην �δια τη
γλ�σσα@ δηλαδ� µσ� και αντικε�µεν� της ρευνας δν ε�ναι ε�κ�λ� να διακριθ��ν. Eπ�-
σης π�λλς πρ�καταλ�ψεις µας εντυπ�ν�νται απ� σ#αλερ� σ��λικ� διδασκαλ�α, κα-
θ�ς και απ� τις λ�γ�ς λ�γ�ς παραδ���τητες π�υ κ�θε τ�σ� διακηρ�σσ�υν δι�#�ρ�ι
αυτ�κλητ�ι γλωσσ�ν�µ�θτες. T� κακ� ε�ναι �τι π�λ� σπ�νια επιστ�µ�νες γλωσσ�λ�γ�ι
ενδια#ρ�νται να δια#ωτ�σ�υν τ� κ�ιν� σ�ετικ� µε τις δι�#�ρες πρ�καταλ�ψεις.

Για τ�υς παραπ�νω λ�γ�υς �ι πλ�νες σ�ετικ� µε τ� αντικε�µεν� της γραµµατικ�ς
αν�λυσης ε�ναι περισσ�τερες και πι� �αθει� ρι?ωµνες απ’ �τι �ι πλ�νες σ�ετικ� µε τ�
αντικε�µεν� �λλων επιστηµ�ν. Mε µι� γλωσσικ� πρ�κατ�ληψη δεσµευ�µαστε ψυ��λ�γι-
κ� π�λ� περισσ�τερα απ� �τι θα δεσµευ�µαστε µε µι� σ#αλερ� αστρ�ν�µικ� αντ�ληψη,
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� µε µι� σ#αλερ� ερµηνε�α εν�ς ν�µ�υ. Eπ�µνως �ρει�?εται πι� απ�#ασιστικ� και πι�
συστηµατικ� πρ�σπ�θεια, �ν θλει κανε�ς να απαλλαγε� απ� γλωσσικς πρ�καταλ�-
ψεις, και µ�λιστα να απαλλαγε� ��ι µ�ν� λ�γικ�, αλλ� και ψυ��λ�γικ�.

<νας �ασικ�ς σκ�π�ς ε�ναι να θεραπευτε� κανε�ς απ� τη �ασικ�τερη πρ�κατ�ληψη
των µ�ρ#ωµνων: να πιστε��υν πως �ι �δι�ι �ρ�υν τ�υς γλωσσικ��ς καν�νες, και πως
�ι λιγ�τερ� µ�ρ#ωµν�ι δν τ�υς �ρ�υν, «επειδ� ε�ναι αγρ�µµατ�ι». H πρ�κατ�ληψη
αυτ� �εκιν�ει απ� λλειψη σε�ασµ�� πρ�ς τ�ν απλ� �νθρωπ�. Aλλ� µε ττ�ια πρ�κα-
τ�ληψη α��λ�γη γλωσσικ� ρευνα δ µπ�ρε� να γ�νει.

Eιδικ� ισ�υρς ε�ναι �ι γλωσσικς πρ�καταλ�ψεις στην Eλλ�δα. H ��ρα-µας δν �ει
ακ�µη να παρ�υσι�σει αρκετ� επιστηµ�νικ� αν�πτυ�η, και επιπλ�ν τη ��ρυνε για
π�λλς δεκαετ�ες και τη �αρα�νει ακ�µα η καθαρευ�υσι�νικη ν��τρ�π�α. Aσ#αλ�ς �ι
δ�� καταστ�σεις δν ε�ναι �σ�ετες µετα��-τ�υς, αντ�θετα η µ�α ενισ��ει την �λλη (δς
σσ. 178, 220-223, 228). Aπ�τλεσµα ε�ναι �τι η επιστηµ�νικ� αν�λυση της νας ελληνικ�ς
�ει παραµεληθε� σε σ�γκριση µε την επιστηµ�νικ� αν�λυση �λλων ευρωπαϊκ�ν γλωσ-
σ�ν, και συ�ν�, �ταν γ�νεται, στηρ�?εται σε σ#αλερς ��σεις. E�ναι �αρακτηριστικ� �τι
π�λλς απ� τις α�ι�λ�γ�τερες µελτες για τα να ελληνικ� ��υν γ�νει απ� �ν�υς, �
απ� <λληνες π�υ σπ��δασαν και �σως παραµν�υν και εργ�?�νται στ� ε�ωτερικ�.
<τσι και τ� µ�θηµα της γραµµατικ�ς της νας ελληνικ�ς διδ�σκεται στην κατ�τερη και
στη µση εκπα�δευση µ�ν� εµπειρικ�, στην αν�τερη εκπα�δευση σπ�νια.

Eπιστηµ�νικ� ε#�σκηση

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�υλψει µσα στα πρ��λ�µατ�-της. <να επιστηµ�νικ� εγ�ειρ�δι�
πρπει να παρ�υσι�?ει τις σ�ετικ� πρ�σ#ατες επιστηµ�νικς αρ�ς π�υ γ�ν�νται γενικ�
δε�τς. Πρπει επ�σης να παρ�υσι�?ει τα πρ��λ�µατα στην αρ�� τε�νητ� απλ�υστευ-
µνα, και στη συν�εια πι� περ�πλ�κα, µε τρ�π� �στε η λ�ση εν�ς πρ��λ�µατ�ς να �δη-
γε� σε καιν��ριες διαπιστ�σεις και σε καιν��ρια ερωτ�µατα. Π�νω σ’ αυτ� τη διαδικα-
σ�α πρπει να στηρ�?εται η παρ�υσ�αση της σ�γ�ρ�νης θεωρ�ας.

Σε ��ρες �µως µε µικρ� επιστηµ�νικ� παρ�δ�ση συ�ν� συµ�α�νει να διδ�σκεται η
θεωρ�α, � και η ιστ�ρ�α των θεωρι�ν, �ι σπ�υδαστς απ�δ��νται τ� υλικ� παθητικ�,
�σως πρ�σπαθ��ν να τ� απ�µνηµ�νε�σ�υν, εν� η ε��σκηση και η ενεργητικ� αντιµετ�-
πιση των πρ��ληµ�των α#�νεται για αργ�τερα και συν�θως δ γ�νεται π�τ.

O �ρ�στης τ��τ�υ τ�υ �ι�λ��υ θα πρπει να συνηθ�σει απ� την αρ�� παρ�λληλα µε
κ�θε θεωρητικ� κε#�λαι� να εργ�?εται µε τις ασκ�σεις απ� τ� δε�τερ� µρ�ς. H πα-
ρ�υσ�αση της �λης πρ�ϋπ�θτει την ενεργ� συµµετ��� τ�υ αναγν�στη. Xωρ�ς αυτ� την
ενεργ� συµµετ��� ��τε θα µπ�ρσει να καταλ��ει για τ� πρ�γµα γ�νεται λ�γ�ς, ��τε #υ-
σικ� θα ε�ναι δυνατ� να µ�θει και να θυµ�ται τα π�ικ�λα δεδ�µνα π�υ δ�ν�νται στ�
θεωρητικ� µρ�ς. Oι ασκ�σεις συµπληρ�ν�υν, εµ�αθ�ν�υν και επε�εργ�?�νται τη θεω-
ρ�α και �ρισµνες απ�ψεις παρ�υσι�?�νται µ�ν�ν µµεσα στις ασκ�σεις. Στις λ�γες πε-
ριπτ�σεις �π�υ η απ�ντηση σε µι� �σκηση δ µπ�ρε� να ε�ναι µ�ν�σ�µαντη, �ει δ�θε� η
λ�ση, µε υπ�δει�η �τι και �λλες απαντ�σεις ε�ναι δυνατς, αν�λ�γα µε τ�υς σκ�π��ς
της αν�λυσης. O σπ�υδαστ�ς, �ργαν�ν�ντας τις γν�σεις και τη #αντασ�α-τ�υ, θα πρ-
πει να µπ�ρσει σ�ντ�µα να κατασκευ�?ει και � �δι�ς παρ�µ�ιες ασκ�σεις.

Aσ#αλ�ς τ� ��ρ�ς �ρ�σκεται στην αντιµετ�πιση της νας ελληνικ�ς. E#�σ�ν �µως
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για πετυ�ηµνη αντιµετ�πιση και καταν�ηση των γλωσσικ�ν πρ��ληµ�των �ρει�?εται
εµπειρ�α και µε �λλες γλ�σσες, δ�ν�νται αρκετ� πρ��λ�µατα απ� γλ�σσες σ�ετικ� γνω-
στς, και µερικ� απ� γλ�σσες µ�λλ�ν �γνωστες στ�υς περισσ�τερ�υς αναγν�στες. Kαι
�ι τρε�ς δια#�ρετικς πρ�σ��σεις �ρει�?�νται, γιατι η κ�θε µ�α επιτρπει την αντιµετ�-
πιση τ�υ αντικε�µεν�υ απ� δια#�ρετικ� πρ��πτικ�. Φυσικ� �σ� λιγ�τερ� γνωστ� πρ�ϋ-
π�θτεται µι� γλ�σσα, τ�σ� απλ��στερα διατυπωµν� ε�ναι τ� πρ��ληµα. Σε �σες πε-
ριπτ�σεις η �σκηση πρ�ϋπ�θτει πραγµατικ� γν�ση της συγκεκριµνης γλ�σσας, �ει
σηµειωθε� αυτ� στ� περιθ�ρι�. H παρ�υσ�αση περισσ�τερων πρ��ληµ�των απ� τις τσ-
σερις σ�ετικ� γνωστς γλ�σσες �ει τ�ν επιπλ�ν πρα�τικ� σκ�π� της συστηµατικ�τε-
ρης αντιµετ�πισης των �νων γλωσσ�ν π�υ ενδια#ρ�υν περισσ�τερ� στην Eλλ�δα.
Πρ�σ#ρεται ευρ� #�σµα σ�γκρισης, απ’ �π�υ � κ�θε αναγν�στης θα διαλ�ει να επι-
µε�νει στις γλ�σσες π�υ τ�ν ενδια#ρ�υν ιδια�τερα@ θα �ει �µως σηµαντικ� κρδ�ς, �ν
απ��τ�σει µι� γενικ� εικ�να και των υπ�λ�ιπων. Π�ντως η ικαν�π�ιητικ� γν�ση τ�υλ�-
�ιστ� µι�ς δε�τερης γλ�σσας θα ε�ναι �ρ�σιµη.

Σε ιδε�δη περ�πτωση �ι σπ�υδαστς σε µικρς �µ�δες θα συ?ητ�σ�υν τη θεωρ�α και
τις ασκ�σεις µε δ�σκαλ� µπειρ� στη #ωνητικ� και #ων�λ�γικ� αν�λυση των πντε
γλωσσ�ν. Eπειδ� �µως �ι ιδε�δεις περιπτ�σεις ε�ναι συν�θως σπ�νιες, κατα�λ�θηκε
πρ�σπ�θεια τα δι�#�ρα θµατα να παρ�υσι�?�νται µε αρκετ� αναλυτικ� και �ργανω-
µν�, και �σ� γιν�ταν πι� απλ� τρ�π�, �στε στην αν�γκη να µπ�ρε� κανε�ς να επε�ερ-
γαστε� τ� υλικ� µ�ν�ς-τ�υ.

-λλες πρ�ϋπ�θσεις δ γ�ν�νται. ∆ηλαδ� τ�σ� στην παρ�υσ�αση της θεωρ�ας �σ� και
στη διαµ�ρ#ωση των ασκ�σεων δ µπ�κε σ�ν πρ�ϋπ�θεση πως � αναγν�στης «�ρει
γραµµατικ� απ� τ� σ��λε��». Aντ�θετα, π�ρθηκε σ� ��ση πως � σηµεριν�ς µ�ρ#ωµν�ς
#ρνει µα?�-τ�υ λ�γες �ρ�σιµες γραµµατικς γν�σεις και π�λλς παραν��σεις.

Eπιστηµ�νικ� �ρ�λ�γ�α

Γιανα ��ηθηθε� � αναγν�στης να πλησι�σει την �νη �ι�λι�γρα#�α, στα δι�#�ρα κε-
#�λαια τ�υ �ι�λ��υ δ�νεται η αντιστ�ι��α των επιστηµ�νικ�ν �ρων αν�µεσα στα ελληνι-
κ� και στις �νες γλ�σσες. Σε γενικ��ς π�νακες υπ�ρ�ει συστηµατικ� αντιστ�ι��α τ�υ
ελληνικ�� �ρ�υ µε τ�υς �ρ�υς των �λλων τεσσ�ρων ευρωπαϊκ�ν γλωσσ�ν. Aλλι�ς,
επειδ� συ�ν� στις δυτικ�ευρωπαϊκς γλ�σσες �ι �ρ�ι ε�ναι περ�π�υ �µ�ι�ι, � �ρ�ς δ�-
νεται µ�ν� στα αγγλικ�, �π�υ σ�µερα υπ�ρ�ει η πλ�υσι�τερη γλωσσ�λ�γικ� �ι�λι�γρα-
#�α. H µ�ρ#� τ�υ �ρ�υ στη µ�α γλ�σσα θα ��ηθ�σει τ�ν αναγν�στη να τ�ν αναγνωρ�σει
και σε µ�α �λλη. Στα γερµανικ� µερικς #�ρς νας �ρ�ς µπ�ρε� να �ει και λατιν�γεν�
και µετα#ρασµνη µ�ρ#�@ π.�. “Frikativa” και “Reibelaute”. Σε λ�γες περιπτ�σεις �π�υ
νας �ρ�ς �ει συνδεθε� ιδια�τερα µε την επιστηµ�νικ� παρ�δ�ση της συγκεκριµνης
γλ�σσας δ�νεται σ’ αυτ� τη γλ�σσα και ��ι στα αγγλικ�@ π.�. “l’arbitraire du signe” στα
γαλλικ�, � “Attizismus” στα γερµανικ�.

Στις επιστ�µες υπ�ρ�ει π�ντα πρ��ληµα �ρ�λ�γ�ας, γιατι σ’ αυτη τη γνωστικ� περι�-
�� πρ���λλει η απα�τηση µ�ν�σ�µαντης �ρ�λ�γ�ας, κ�τι π�υ δν ισ��ει για την κ�ιν�
γλ�σσα (δς σελ. 58). Qµως ��τε στις επιστ�µες παρατηρε�ται µ�ν�σ�µαντη και λ�γικ�
�ρ�λ�γ�α. M�ν� στη �ηµε�α, τ�σ� ε�αιτ�ας τ�υ ε�δ�υς τ�υ αντικειµν�υ-της και της σ�ε-
τικ� πρ�σ#ατης δηµι�υργ�ας-της �σ� και ε�αιτ�ας της επιµ�ν�ς τ�υ µεγ�λ�υ �ηµικ��
Lavoisier, υπ�ρ�ει λ�γικ� �ρ�λ�γ�α. T� πρ��ληµα ε�ναι πι� ντ�ν� στα ελληνικ�, ιδια�τε-
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ρα στις κ�ινωνικς επιστ�µες. Γιανα γ�νει καταν�ητ� τ� πρ��ληµα στ� σ�ν�λ�-τ�υ πρ-
πει να επισηµανθ��ν �ι παρακ�τω παρ�γ�ντες:

1) Oι επιστηµ�νικ�� �ρ�ι αλλ�?�υν περιε��µεν� πι� γρ�γ�ρα απ� �τι �ι �λλες λ�εις, επειδ� αλλ�-
?�υν και �ι επιστηµ�νικς αντιλ�ψεις. O �ρ�ς “γραµµατικ�” δ σηµα�νει πι� ‘απασ��ληση µε τα γρ�µ-
µατα τ�υ αλ#��ητ�υ’, �πως �ταν πρωτ�δηµι�υργ�θηκε στην Aρ�αι�τητα. Aλλ� και νε�τερ�ι �ρ�ι
��υν κι�λας αλλ��ει ανα#�ρ�. O �ρ�ς “��νηµα” δν �ει τ� �δι� περιε��µεν� π�υ ε��ε �ταν πρωτ�δη-
µι�υργ�θηκε πρ�ν ναν αι�να. Συ�ν� συναντ�µε παρ�λληλ�υς �ρ�υς παλι�τερ�υς και νε�τερ�υς, για
την �δια περ�π�υ νν�ια. Για παρ�δειγµα, σ�µ#ωνα �πως τα 'π µπ τ ντ κ γκ' παλι�τερα �ν�µ�?�νταν
“�κκρ�τα”, αργ�τερα “στιγµικ�”, σ�µερα “κλειστ�” (δς σελ. 283). O λ�γ�ς της δηµι�υργ�ας καιν��-
ριων �ρων ε�ναι η διαπ�στωση νων ιδι�τ�των, π�υ δν απ�δ�δ�νταν σωστ� µε τ�ν παλι�τερ� �ρ�.

Aκ�µα, �ι δια#�ρετικ�� �ρ�ι µπ�ρε� να δηλ�ν�υν δια#�ρετικ� αντιµετ�πιση εν�ς θµατ�ς απ�
δια#�ρετικς γλωσσ�λ�γικς σ��λς, και αντ�στρ�#α � �δι�ς �ρ�ς µπ�ρε� να �ρησιµ�π�ιε�ται µε δια#�-
ρετικ� νν�ια απ� δι�#�ρες σ��λς. Tα “�υρανικ�” σ�µ#ωνα της παλι�τερης #ων�λ�γ�ας �αρακτηρ�-
?�νται απ� τη νε�τερη “γενετικ�” σ��λ� [–π�σω]. O �ρ�ς “αλλ�µ�ρ��” �ει �λλη �ρ�ση στη νε�τερη
γενετικ� σ��λ�, και �λλη στην παλι�τερη “δ�µικ�” (� “στρ�υκτ�υραλιστικ�”) σ��λ� (δς σελ. 75). O
�ρ�ς “παραγωγ�” (derivation) στη γενετικ� #ων�λ�γ�α δ δηλ�νει τ� συνδυασµ� λε�ιλ�γικ�ν στ�ι�ε�-
ων για δηµι�υργ�α καιν��ριας λ�ης, �πως στην κλασικ� γραµµατικ� (δς σσ. 138, 139).

Eπ�σης παρ�υσι�?εται µετα#�ρ� �ρων απ� µι�ν επιστ�µη σε µι�ν �λλη. O �ρ�ς “συγκρητισµ�ς” π-
ρασε απ� την π�λιτικ� θεωρ�α κατα την αρ�αι�τητα στην ιστ�ρ�α των θρησκει�ν και απ� ’κε� στη γραµ-
µατικ� θεωρ�α (δς σελ. 85), �ι �ρ�ι “γενετικ�” #ων�λ�γ�α και “παραγωγ�” µσα στη θεωρ�α της γε-
νετικ�ς σ��λ�ς ε�ναι δανεισµν�ι απ� τα µαθηµατικ� (δς σσ. 141, 149). Rστε ��ι µ�ν� πρπει να συµ-
��υλε�εται κανε�ς λε�ικ� επιστηµ�νικ�ν �ρων, αλλ� π�λλς #�ρς και παλι�τερα λε�ικ�, � λε�ικ� συγ-
κεκριµνων επιστηµ�νικ�ν σ��λ�ν.

2) E�ναι πιθαν� κατα την πρ�τη δηµι�υργ�α-τ�υ � �ρ�ς να µ�ν �ταν απ�λυτα πετυ�ηµν�ς. Oι ελλη-
νιστικ�� �ρ�ι “µ�σα σ�µ�ωνα”(για τα η�ηρ� σ�µ#ωνα) και “��ωνα σ�µ�ωνα” (για �λα τα κλειστ�, ε�τε
η�ηρ� ε�τε �η�α) δε��ν�υν λλειψη καταν�ησης των #αιν�µνων και #υσικ� δν ανταπ�κρ�ν�νται στην
πραγµατικ�τητα. ∆υστυ��ς �ι παραπλανητικ�� αυτ�� �ρ�ι �ρησιµ�π�ι��νται ακ�µη σε εργασ�ες παρα-
δ�σιακ�� τ�π�υ (δς και σελ. 328). O επ�σης ελληνιστικ�ς �ρ�ς “α�ριστ�ς” ανα#ρεται σε πρ��η λιγ�-
τερ� «α�ριστη» απ� �τι �ι �λλ�ι τ�π�ι τ�υ ρ�µατ�ς.

Mπ�ρε� κατα την πρ�τη δηµι�υργ�α-τ�υ � �ρ�ς να µ�ν �τανε µακρι� απ� την πραγµατικ�τητα, στ�
µετα�� �µως �λλα�ε η γλωσσικ� κατ�σταση �ωρ�ς να αλλ��ει και � �ρ�ς. O σηµεριν�ς “υπερσυντ�λι-
κ�ς” π�υ δηλ�νει τ� πρ�τερ��ρ�ν�, δν �ει σ�ση µε τ�ν αρ�α�� “υπερσυντ�λικ�”, π�υ δ�λωνε �τι τα
απ�τελσµατα µι�ς πρ��ης διαρκ��σαν στ� παρελθ�ν.

3) Yπ�ρ��υν �ρ�ι δηµι�υργηµν�ι στα αρ�α�α ελληνικ� � στην ελληνιστικ� κ�ιν�, και �ρ�ι δηµι�υρ-
γηµν�ι κατα τη νε�τερη επ��� στα νε�λατινικ� � στις νε�τερες ευρωπαϊκς γλ�σσες µε ��ση αρ�α�α
ελληνικ� λε�ικ� στ�ι�ε�α. Kαι �ι δ�� �µ�δες ρ��νται απ� τις νε�τερες ευρωπαϊκς γλ�σσες στα να
ελληνικ�. Συ�ν� �ι �ρ�ι αυτ��, πρ�παντ�ς της δε�τερης κατηγ�ρ�ας, δν ανταπ�κρ�ν�νται απ� ετυµ�λ�-
γικ� �π�ψη στ� περιε��µεν�-τ�υς (δς και σελ. 60). Eπιπλ�ν, �πως ανα#ρθηκε πι� π�νω, απ� την
πρ�τη δηµι�υργ�α-τ�υς στις ευρωπαϊκς γλ�σσες µπ�ρε� να ��υν αλλ��ει περιε��µεν�.

Για τ�υς �ν�υς επιστ�µ�νες, ιδια�τερα �σ�υς δν ��υνε σπ�υδ�σει αρ�α�α ελληνικ�, τ� πρ��ληµα
δν ε�ναι σ��αρ�, γιατι συν�θως δν �ρ�υν απ� τη γλ�σα-τ�υς συγγενικς λ�εις π�υ να τ�υς �δηγ��ν
σε δια#�ρετικ� ερµηνε�α. O <λληνας αναγν�στης �µως πρπει να ε�ναι επι#υλα�τικ�ς πρ�κειµν�υ να
συµπερ�νει για τη σηµασ�α εν�ς �ρ�υ απ� την ετυµ�λ�γ�α-τ�υ. Για παρ�δειγµα, στη δι�κριση: “�ων�-
µατα – αλλ��ωνα” #υσικ� ε�ναι � <λληνας να υπ�θτει πως τα “αλλ��ωνα” δηλ�ν�υν «�λλα, �σ�ετα
µετα��-τ�υς πρ�γµατα», και επ�µνως �τι τα “�ων�µατα” θα δηλ�ν�υν «��ι �λλα, �ρα τα �δια πρ�γ-
µατα». Στην πραγµατικ�τητα �µως η ανα#�ρ� των δ�� �ρων ε�ναι ακρι��ς αντ�στρ�#η (δς και σελ.
449).

4) Qταν νας �ρ�ς δν περν�ει σε µι� καιν��ρια γλ�σσα σ�ν απευθε�ας δ�νει�, αλλ� µετα#ρ�?εται
(“µετα�ραστικ� δ�νει�”, δς σσ. 60-61), ε�ναι πιθαν� να γ�νει λ�θ�ς στην απ�δ�ση. Περ�#ηµ� ε�ναι τ�
παρ�δειγµα της απ�δ�σης τ�υ �ρ�υ “αιτιατικ�” στα λατινικ� σ�ν “accusativus”. Στα αρ�α�α ελληνικ�
υπ�ρ�αν �ι λ�εις α+τι�ν και α0τ�α µε δ�� δια#�ρετικς σηµασ�ες: ‘� λ�γ�ς π�υ συµ�α�νει κ�τι’, και ‘κα-
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τηγ�ρ�α’. Mε ��ση την πρ�τη σηµασ�α � Aριστ�τλης δηµι��ργησε τ�ν αντ�θετ� �ρ� α0τιατ�ν, γιανα
δηλ�σει τ� απ�τλεσµα της ενργειας. Mε ��ση αυτ�ν τ�ν �ρ� �ι Στωικ�� δηµι��ργησαν τ� γραµµατι-
κ� �ρ� “α0τιατικ� πτ1σις”. Kατα τη µετ�#ραση στα λατινικ� επιλ�τηκε σ#αλερ� η δε�τερη σηµασ�α
των αρ�ικ�ν λ�εων, δηλαδ� η σηµασ�α: ‘κατηγ�ρ�α’, και τσι κατασκευ�στηκε � �ρ�ς “accusativus”,
αντ� π.�. “causativus” � ακ�µη πι� σωστ� “effectivus”.

E�αιτ�ας της καθαρε��υσας τα σ#αλερ� µετα#ραστικ� δ�νεια στα να ελληνικ� ε�ναι π�λλ� (δς
σελ. 203). O καθ�ρισµ�ς τ�υ Saussure: “l’arbitraire du signe” µετα#ρ�στηκε: “τ� αυθα�ρετ� τ�υ γλωσ-
σικ�� σηµε��υ” (δς σελ. 40). H απ�δ�ση ε�ναι παραπλανητικ� και στα δ�� συστατικ�-της. H γαλλικ�
λ�η “arbitraire” �ει διπλ� σηµασ�α, και �υδτερη και κακ�@ σ’ αυτ� αντιστ�ι�ε� µε την αρ�α�α λ�η α2-
θα�ρετ�ς. Πρ�#αν�ς � Saussure �ρησιµ�π��ησε τ�ν �ρ� στην �υδτερη σηµασ�α. Στα να ελληνικ�
�µως η λ�η αυθα�ρετ�ς �ει µ�ν� κακ�, δν �ει διπλ� σηµασ�α. Παρ�µ�ια για τ� γαλλικ� �ρ� “signe”
�ρησιµ�π�ι�θηκε η αρ�α�α σηµασ�α της λ�ης “σηµε3�ν”, αντ� π.�. για τ� νε�ελληνικ� σηµ�δι (στην ν-
ν�ια τ�υ �αρακτηριστικ��). Oι καθαρευ�υσι�ν�ι ν�µι?αν πως απευθ�ν�νται σε αρ�α��υς και ��ι σε νε�-
τερ�υς <λληνες.

O αγγλικ�ς �ρ�ς “native speaker” π�υ δηλ�νει τ�ν �µιλητ� π�υ �ει µ�θει «απ� τη γννησ�-τ�υ» κ�-
π�ια γλ�σσα, µετα#ρ�στηκε στα ελληνικ� µε τ�ν κακ�γ�υστ�, παραπλανητικ�, και αστε�� �ρ�: “ιθαγε-
ν�ς �µιλητ�ς”. Mε λ�γη περισσ�τερη #αντασ�α και πρ�σ��� στη νε�ελληνικ� σηµασι�λ�γ�α θα µπ�ρ��-
σε να ε��ε δηµι�υργηθε� νας �ρ�ς �πως: “�µιλητ�ς της µητρικ�ς γλ�σσας” (σ�γκρ. γερµανικ�: mutter-
sprachlicher Sprecher), � “�υσικ�ς �µιλητ�ς” (δς σελ. 100). UIσως �ι �ρ�ι αυτ�� δν απ�δ�δ�υν ακρι��ς
αυτ� π�υ ενν���µε, αλλ� τ�υλ��ιστ� δν ε�ναι αστε��ι και παραπλανητικ��.

Σ�ν υπερ�σπιση της παραπλανητικ�ς �ρ�λ�γ�ας #ρνεται τ� επι�ε�ρηµα πως αυτ� απευθ�νεται σε ει-
δικ��ς π�υ τελικ� θ’ αναγκαστ��ν να µ�θ�υν τ�υς �ρ�υς µε τη διεθν� αντιστ�ι��α-τ�υς, στω κι �ν
ρ��νται σε αντ�θεση πρ�ς τ�υς σηµασι�λ�γικ��ς καν�νες της γλ�σσας. Aυτ� τ� επι�ε�ρηµα στηρ�-
?εται στη σιωπηρ� πρ�ϋπ�θεση πως πρα απ� τ�υς λ�γ�υς πρ�ν�µι����υς «ειδικ��ς», �ι υπ�λ�ιπ�ι �ν-
θρωπ�ι δ �ρει�?�νται να καταλα�α�ν�υν ττ�ια πρ�γµατα. Kαι επιπλ�ν δηµι�υργε�ται τ� δικαι�λ�-
γηµν� ερ�τηµα, �ν �ι �ρ�ι πρ��ρ�?�νται µ�ν� για ειδικ��ς, τ�τε γιατ� να µετα#ραστ��ν;

5) T� µεγαλ�τερ� �µως πρ��ληµα στην Eλλ�δα ε�ναι �λλ�. Iδια�τερα στις κ�ινωνικς επιστ�µες η
λ�για παρ�δ�ση �ει περ�π�υ απαγ�ρε�σει τη δυνατ�τητα να �ρησιµ�π�ι��νται λατιν�γεν� δ�νεια. Στις
�λλες ευρωπαϊκς γλ�σσες υπ�ρ�ει η δυνατ�τητα να κατασκευ�?�νται επιστηµ�νικ�� �ρ�ι µε στ�ι�ε�α
της �διας γλ�σσας, να πα�ρν�νται σ� δ�νεια απ� �λλη νε�τερη γλ�σσα, να πα�ρν�νται σ� δ�νεια απ� τα
αρ�α�α ελληνικ�, τα λατινικ�, και τα νε�λατινικ� και ακ�µη να κατασκευ�?�νται µε ��ση αρ�α�α ελληνι-
κ� και λατινικ� λε�ικ� στ�ι�ε�α µσα στην παρ�δ�ση της διεθν��ς επιστηµ�νικ�ς �ρ�λ�γ�ας. Στα ελλη-
νικ� ττ�ιες δυνατ�τητες ε�ναι π�λ� περι�ρισµνες, σ�εδ�ν µ�ναδικ� πηγ� δηµι�υργ�ας �ρων ε�ναι τα
αρ�α�α ελληνικ�. <τσι λε�π�υν απαρα�τητα συν�νυµα, δια#�ρετικς νν�ιες συµπ�πτ�υν, µε απ�τλε-
σµα να δηµι�υργε�ται σ�γ�υση (δς και σελ. 138).

Για παρ�δειγµα, στα αγγλικ� για τις λειτ�υργ�ες τ�υ ρ�µατ�ς �ρησιµ�π�ι��νται δ�� δια#�ρετικ��
�ρ�ι; “time / tense” � πρ�τ�ς παλι� αγγλικ� λ�η, � δε�τερ�ς απ� τα γαλλικ� (µε αρ�ικ� πρ�λευση τα
λατινικ�), εν� στα ελληνικ� µε τ� µ�ναδικ� �ρ�: “�ρ�ν�ς” δ #α�νεται η �ασικ� δια#�ρ� των δ�� λει-
τ�υργι�ν. O �ρ�ς “dictionary” δηλ�νει τ� �ρηστικ� λε�ικ�, � �ρ�ς “lexicon” δηλ�νει τ� θεωρητικ�, ν�-
ητικ� «λε�ικ�» π�υ εσωτερικε��υν �ι �µιλητς@ στα ελληνικ� αναγκα?�µαστε να κατα#�γ�υµε στις πρ�-
ηγ��µενες περι#ρ�σεις. Σε �λλες γλ�σσες, για τη γν�ση δ�� #υσικ�ν γλωσσ�ν και για τη διγλωσσ�α
�ρησιµ�π�ι��νται δια#�ρετικ�� �ρ�ι, � νας παρµν�ς απ� τα λατινικ�, � �λλ�ς στηριγµν�ς σε αρ�α�α
ελληνικ� λε�ικ� στ�ι�ε�α (γαλλ. diglossie < αρ�. δι- + γλ1σσ(α) -ie = -�α)@ π.�. στα αγγλικ�: “bilingualism /
diglossia”, στα ελληνικ� �µως η δι�κριση δν ε�ναι ε�κ�λη (δς σελ. 173). Παρ�δειγµα απ� �λλη κ�ινω-
νικ� επιστ�µη: Στα αγγλικ� �ρησιµ�π�ι��νται δ�� δια#�ρετικ�� �ρ�ι, και π�λι αντ�στ�ι�α απ� τα λατι-
νικ� και τα ελληνικ�: “national / ethnic”, π�υ δηλ�ν�υν δια#�ρετικς νν�ιες. Στα ελληνικ� υπ�ρ�ει µ�-
ν�ν νας �ρ�ς: “εθνικ�ς”, τσι �στε δ µπ�ρε� να γ�νει δι�κριση, γιαυτ� και πρ�σ#ατα παρατηρε�ται
πρ�σπ�θεια να �ρησιµ�π�ιηθε� � �ρ�ς εθν�τικ�ς, στηριγµν�ς στ�ν παλι�τερ� �ρ� µει�ν�τικ�ς.

6) Tλ�ς ε�ναι δυνατ� νας �ρ�ς να µ�ν �ει µπε� ακ�µη στα ελληνικ�. Για παρ�δειγµα, � γενικ�ς
�ρ�ς “clitics”, παρ�λ� π�υ στηρ�?εται στα αρ�α�α ελληνικ�, δν ε�ναι ακ�µη γνωστ�ς στην Eλλ�δα, εν�
�ρησιµ�π�ι��νται �ι συγγενικ�� επιµρ�υς �ρ�ι: “πρ�κλιτικ� – εγκλιτικ�” (δς σελ. 523).
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Γλωσσικ� µ�ρ�� τ�υ !ι!λ��υ

H K�ιν� νε�ελληνικ�, και ιδια�τερα η κ�ινωνικ� δι�λεκτ�ς π�υ �ν�µ�?εται “ιδ�ωµα
των µ�ρ#ωµνων”, �ει ντ�νες επιδρ�σεις απ� την καθαρε��υσα. Mετ� την επ�σηµη
κατ�ργηση της καθαρε��υσας τ� 1976 και τ� 1977 �ρ�ισαν να µει�ν�νται αισθητ� �ι
καθαρευ�υσι�νικες επιδρ�σεις, µε απ�τλεσµα η γλ�σσα να �ανα�ρ�σκει την εσωτε-
ρικ�-της συν���, και να �αναµπα�νει στη #υσι�λ�γικ� ιστ�ρικ� ε�λι��-της. Aλλι�ς δια-
τυπωµν� τ� �δι� πρ�γµα σηµα�νει �τι �ι γλωσσικ�� καν�νες απ��τ��ν και π�λι ευρ�-
τερη ισ��, δηλαδ� �αναγ�ν�νται “καν�νες”. Oι αλλαγς γ�ν�νται αυτ� τη στιγµ� σ�ετικ�
γρ�γ�ρα, επειδ� ε�ναι αν�γκη να απ��ληθε� νας µεγ�λ�ς αριθµ�ς απ� καθαρευ�υ-
σι�νικες ε�αιρσεις. Qπως ε�ναι #υσικ�, π�λλ�� µ�ρ#ωµν�ι, ακ�µα και δηµ�τικιστς,
πρ�παντ�ς απ� την παλι�τερη γενι�, δυσκ�λε��νται να παρακ�λ�υθ�σ�υν αυτ� την
ε�λι�η και δυσανασ�ετ��ν, γιατι �ρ�νια παρ�λ�γης εκπα�δευσης και γενικ� σ�ι?�#ρε-
νικ�ς γλωσσικ�ς π�λιτικ�ς τ�υς συν�θισαν να δ��νται αδιαµαρτ�ρητα τις ανωµαλ�ες
π�υ πρ�κ�λεσε στ� σ�στηµα η καθαρε��υσα, και τ�ρα, ε�τε απ� πρ�κατ�ληψη ε�τε
απ� αδρ�νεια, δν τ�υς ε�ναι ε�κ�λ� να επιστρψ�υν στ�υς καν�νες. Qµως µι� ευρ�-
τερη θε�ρηση τ�υ θµατ�ς θα �δηγ�σει στ� συµπρασµα πως �σ� πι� γρ�γ�ρα συντε-
λεστε� αυτ� η διαδικασ�α της αλλαγ�ς απ� την γλωσσικ� αναρ��α πρ�ς τ�υς καν�νες,
τ�σ� µεγαλ�τερ� θα ε�ναι και τ� γλωσσικ� και τ� κ�ινωνικ� κρδ�ς. (∆ς σ�ετικ� σσ.
128-129,  216-220).

H γλ�σσα τ��τ�υ τ�υ �ι�λ��υ πρ�σπαθε� να ε#αρµ�σει τ�υς καν�νες της νας ελλη-
νικ�ς, δηλαδ� πρ�σπαθε� να �ρ�σκεται πι� κ�ντ� πρ�ς τη λαϊκ� µ�ρ#�-της, µε τρ�π�
αρκετ� πι� αυστηρ� απ� �τι δ�εται αυτ� τη στιγµ� η πλει�ψη#�α των µ�ρ#ωµνων,
δν πρ�σπαθε� �µως να πετ��ει απ�λυτη συνπεια (παλι�τερα θα λεγαν: δν πρ�σπα-
θε� να γ�νει “ψυ�αρικ�”), γιανα µ�ν εν��ληθ��ν π�λ� �ι πι� παραδ�σιακ�� αναγν�στες.
Για παρ�δειγµα, παραµν�υν αρκετ� συµ#ωνικ� συµπλγµατα τ�υ τ�π�υ: '�θ �θ κτ',
εν� πι� αυστηρ� ε#αρµ�γ� των #ων�λ�γικ�ν καν�νων της νας ελληνικ�ς θα επτρεπε
µ�ν�: '�τ �τ', παρ�υσι�?�νται �µως σε λιγ�τερες λ�εις απ� �τι π.�. συµ�α�νει αυτ� τη
στιγµ� στη γλ�σσα των ε#ηµερ�δων. Παρ�µ�ια ισ���υν για µερικς εσωτερικς αυ��σεις
('επ�τρεπε'), � για µετακιν�σεις τ�ν�υ στη γενικ� �υσιαστικ�ν π�υ σ’ αυτ� τ� θµα κυ-
µα�ν�νται.

O συγγρα#ας µε λ�πη-τ�υ αναγκ�?εται να κ�νει σ�µερα παρα�ωρ�σεις πρ�ς τις
γλωσσικς πρ�καταλ�ψεις και τις κακς γλωσσικς συν�θειες π�λλ�ν µ�ρ#ωµνων, για-
τι �ει τη γν�µη πως µε τη σηµεριν� ε�λι�η ε�ναι πιθαν� σε µερικ� �ρ�νια η γλ�σσα τ�υ
�ι�λ��υ να θεωρηθε� υπερ��λικ� “συντηρητικ�”, δηλαδ� να καταδικαστε� σ�ν υπερ��-
λικ� επηρεασµνη απ� την καθαρε��υσα (δς και σελ. 220).

Oρθ�γρα�ικ� µ�ρ��

Σ�ετικ� µε την �ρθ�γρα#�α πρπει να γ�νει καταν�ητ� πως υπ�ρ��υν λ�θη π�υ αλ-
λ�ι�ν�υν τ� ν�ηµα, και λ�θη π�υ δν ε�ναι σ�µ#ωνα µε κ�π�ι�υς «�ρθ�γρα#ικ��ς
καν�νες». Πρ�#αν�ς τα λ�θη της πρ�της κατηγ�ρ�ας ε�ναι σ��αρ�, τα �λλα �ρησι-
µε��υν µ�ν� γιανα διακρ�ν�υν «µ�ρ#ωµν�υς» απ� «αµ�ρ#ωτ�υς» (δς γενικ� τα Kε#.
2 \ 15).
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Για παρ�δειγµα, �ν �ι λ�εις 'κ�ντ�, αυτ�' γρα#τ��ν 'κ�υτ�, αντ�', ε�δ�ς λ�θ�υς π�υ κ�ν�υν συ�ν�
ε�τε <λληνες ε�τε �ν�ι π�υ αρ��?�υν να µαθα�ν�υν γρα#� στα ελληνικ�, τ� πρ��ληµα ε�ναι σ��αρ�. -ν
αντ�θεται γρα#τ��ν «αν�ρθ�γρα#α»: 'κωντ�, α�τ�', π�λι �ι �διες λ�εις µν�υν. H �ρθ�γρα#�α τ�υ δε�-
τερ�υ ε�δ�υς �λλωστε ακ�λ�υθε� µ�δες, και συ�ν� αλλ�?ει, τ�σ� απ� τ�υς καθαρευ�υσι�ν�υς �σ� και
απ� τ�υς δηµ�τικιστς. E�ναι ενδει�τικ� πως ειδικ� για τη δε�τερη λ�η π�λλ�� επιστ�µ�νες, αν�µεσ�-
τ�υς και � συγγρα#ας, πιστε��υν πως απ� καθαρ� ετυµ�λ�γικ� �π�ψη περισσ�τερ� δικαι�λ�γηµνη
ε�ναι η γρα#� 'α�τ�'. ∆ια#�ρετικς γρα#ς �πως: 'Παπαδ�κης / Παπαδ�κις, �τι�νω / �τει�νω, καιν��-
ρι�ς / καιν��ργι�ς, γιανα / για να' εν��λ��ν, µ�ν�ν �ν µας µπε� στ� µυαλ� η �λα�ερ� ιδα πως η �ρθ�-
γρα#�α ε�ναι κ�τι ιερ� και αναλλ��ωτ�. -ν θλ�υµε να ��υµε ιστ�ρικ� �ρθ�γρα#�α, τ�τε πρπει να
ε�µαστε τ�υλ��ιστ�ν ανεκτικ��, και να καταλ���υµε �τι στη γλ�σσα υπ�ρ��υν π�λ� πι� σηµαντικ�
πρ�γµατα. ∆υστυ��ς υπ�ρ��υν ακ�µη δ�σκαλ�ι, π�υ τ� µ�θηµα της γραµµατικ�ς τ� υπ��ι��?�υν σε
διδασκαλ�α της �ρθ�γρα#�ας.

Iδια�τερα �αρακτηριστικ� #α�νεται � παραλ�γισµ�ς των �ρθρ�γρα#ικ�ν καν�νων στ�ν �ρθ�γρα#ι-
κ� συλλα�ισµ�, δηλαδ� στ� ��ρισµα των λ�εων στ� τλ�ς της αρ�δας. Παλι�τερα ��ρι?αν τα συµ#ω-
νικ� συµπλγµατα: 'µ-π, ν-τ, γ-κ' εν� δ ��ρι?αν τα: 'γ-µ, κ-µ'. Σ�µερα συµ�α�νει ακρι��ς τ� αντ�θετ�.
Kαι τ�τε και τ�ρα η απ�#αση δν π�ρθηκε µε ��ση τ� πραγµατικ� ��ρισµα των λ�εων στην πρ�#�-
ρ�, γιατι η πραγµατικ� πρ�#�ρ� π�λ� σπ�νια απασ��λε� �σ�υς ν�µ�θετ��ν σ�ετικ� µε την �ρθ�γρα#�α.
Xτυπητ� παρ�δειγµα ε�ναι τ� ��ρισµα των διπλ�γραµµνων συµ#�νων@ π.�. 'γραµ-µ�' σ� να πρ�#ρα-
µε διπλ� σ�µ#ωνα στην K�ιν� νε�ελληνικ�. H �ειρ�τερη πρ�κατ�ληψη ε�ναι π�υ π�λλ�� πιστε��υν πως
� �ρθ�γρα#ικ�ς συλλα�ισµ�ς �ει σ�ση µε τ�ν τρ�π� γρα#�ς κατα την αρ�αι�τητα. Σε τ��τ� τ� �ι�λ��
�ι στ�ι�ει�θτες ε��αν �δηγ�ες να καν�ν�?�υν τ�ν �ρθ�γρα#ικ� συλλα�ισµ� δι�#�ρων συµ#ωνικ�ν συ-
µπλεγµ�των αν�λ�γα µε τις αν�γκες τ�υ δε�ι�� περιθ�ρι�υ. <τσι ν�µ�?ω �τι ε#�ρµ�σαν, �νκαι �ωρ�ς
να τ� �ρ�υν, αρ�α�α ελληνικ� πρα�τικ�. -λλωστε τ� πρ��ληµα τ�υ π�ς �ωρι?�τανε παλι�τερα � π�ς
�ωρ�?εται σ�µερα µι� λ�η �πως '5γγλ�ς’ ('Aγ-γλ�ς, 5γγ-λ�ς'), � 'αγγε��' ('α-γγε��, αγ-γε��'), � 'εγ-
κρατ�ς' ('ε-γκρατ�ς, εγ-κρατ�ς' ε�ναι κ�τι π�υ θ^πρεπε να α#�νει αδι�#�ρ� κ�θε λ�γικ� �νθρωπ� (δς
γενικ� τ� Kε#. 2).

Tα λ�θη �µως π�υ αλλ�ι�ν�υν τ� ν�ηµα, τα παραπλανητικ� λ�θη ε�ναι σ��αρ�, για-
τι µπ�ρε� να δηµι�υργ�σ�υν ακαταν�ητ� κε�µεν�, � ακ�µα �ειρ�τερα κε�µεν� µε δια#�-
ρετικ� σηµασ�α. ∆υστυ��ς ττ�ια λ�θη γ�ν�νται στην ελληνικ� γρα#�, και µ�λιστα επ�-
σηµα θεσµ�θετηµνα. H �ειρ�τερη περ�πτωση ε�ναι τ� �ρθ�γρα#ικ� σηµ�δεµα τ�υ τ�-
ν�υ, τ�σ� µε τ� παλι�τερ� π�λυτ�νικ� �σ� και µε τ� νε�τερ� µ�ν�τ�νικ� σ�στηµα. Eπ�-
µνως σ’ αυτ� τ� θµα πρ�σπ�θησα να ε#αρµ�σω µε συνπεια να λ�γικ� µ�ν�τ�νικ�.
Tις αρ�ς αυτ�� τ�υ συστ�µατ�ς, και γενικ� τα πρ��λ�µατα π�υ δηµι�υργ��ν τα δι�-
#�ρα �ρθ�γρα#ικ� συστ�µατα συµ��λισµ�� τ�υ τ�ν�υ στα να ελληνικ�, µπ�ρε� να
δια��σει � αναγν�στης στις σσ. 540-555, και ειδικ�τερα 552-553.

Bι!λι�γρα��α και παραπ�µπ�ς

Γιανα µ�ν επι�αρυνθε� τ� κε�µεν� µε �ι�λι�γρα#ικς παραπ�µπς ��ρηστες στ� µ�
ειδικ� αναγν�στη, η �ι�λι�γρα#�α δ�νεται συγκεντρωτικ� στ� τλ�ς. Σε λ�γες περιπτ�-
σεις δ�νεται �ι�λι�γρα#�α µσα στ� κε�µεν�: πρ�κειται για περι�ρισµνες µελτες, π�υ
δν υπ�ρ�ε λ�γ�ς να ανα#ερθ��ν στη γενικ� �ι�λι�γρα#�α.

Γιανα συσ�ετ�?ει � αναγν�στης τις πληρ�#�ρ�ες µετα��-τ�υς, υπ�ρ��υν π�λλς εν-
δι�µεσες παραπ�µπς. Oι παραπ�µπς γ�ν�νται σε κε#�λαια και σε τµ�µατα κε#αλα�-
ων, ��ι σε σελ�δες. -ν η παραπ�µπ� αρ��?ει απ� ν��µερ� π�υ ακ�λ�υθε�ται απ� πα�λα,
ανα#ρεται στ� �δι� κε#�λαι�. Για παρ�δειγµα, στη σελ. 353  τ�υ Kε#. 6 υπ�ρ��υν �ι
παραπ�µπς: (7.2) και (7-2.3). H πρ�τη δηλ�νει �τι γ�νεται ανα#�ρ� στ� τµ�µα 7, υπ�-
δια�ρεση τ�υ 2 τ�υ �δι�υ κε#�λαι�υ, εν� η δε�τερη δηλ�νει �τι γ�νεται ανα#�ρ� στ�
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τµ�µα 2, υπ�δια�ρεση 3, τ�υ κε#�λαι�υ 7. Γιαυτ� και στ� πρ�τ�, τ� γενικ� κε#�λαι�,
�π�υ δ γ�ν�νται παραπ�µπς σε �λλα, δν παρ�υσι�?εται ν��µερ� π�υ να ακ�λ�υθε�-
ται απ� πα�λα.




