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Abstract
This paper deals with the much debated issue in recent years of the autonomy of
morphology in the computational space of the language faculty. Evidence is drawn
from several languages, where word-formation processes, particularly inflection,
display peculiarities, which cannot be accounted for by syntactic mechanisms. It is
argued that, in a modular approach of grammar, these processes occur within an
autonomous morphological module, which interacts with the syntactic one in several
aspects.
1. Ειζαγωγή
Η κνξθνινγία είλαη ην ηκήκα ηεο γξακκαηηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο
αλάιπζεο θαη ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ ιέμεσλ. Η ζεσξία πνπ ην δηέπεη θαζνξίδεη ηα
πξσηνγελή ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε
δνκή ησλ ιέμεσλ θαζώο θαη ηνπο θαλόλεο θαη ηηο γεληθόηεξεο αξρέο πνπ νδεγνύλ ζηνλ
νξζό ζρεκαηηζκό ηνπο. Γεληθόηεξα, αλαγλσξίδεη θαη αλαιύεη όρη κόλν ηηο ππαξθηέο
ιέμεηο αιιά πξνζδηνξίδεη θαη απηέο πνπ είλαη δπλαηόλ λα ζρεκαηηζζνύλ (πηζαλέο
ιέμεηο) ζύκθσλα κε ην κεραληζκό ηεο γιώζζαο.
Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηε
δηακόξθσζε ελόο ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ επαξθή κειέηε ησλ κνξθνινγηθώλ
ζρεκαηηζκώλ. Τπάξρνπλ όκσο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην βαζηθό εξώηεκα εάλ ε
κνξθνινγία απνηειεί αλεμάξηεην ηκήκα ηεο γξακκαηηθήο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα
ε ζύληαμε. ηηο αθόινπζεο παξαγξάθνπο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε κηα
ζπλνπηηθή εηθόλα ησλ θπξηνηέξσλ αληηζέζεσλ ζην ρώξν ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο,
πξνζπαζώληαο, παξάιιεια, λα νξηνζεηήζνπκε ηε ζέζε ηεο κνξθνινγίαο ζην
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εζσηεξηθό ηεο γξακκαηηθήο, έηζη όπσο νξίδεηαη από ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο ζρνιήο
ηεο γελεηηθήο γξακκαηηθήο (generative grammar).
2. Η ζςνηακηική πποζέγγιζε ηερ ανάλςζερ ηων λέξεων
εκαληηθό πξόβιεκα γηα ηνπο νπαδνύο ηεο γελεηηθήο γξακκαηηθήο απνηειεί ε
δηαθνξνπνίεζε πνπ εκθαλίδεη ε κνξθνινγία από γιώζζα ζε γιώζζα, γεγνλόο πνπ
θαζηζηά δύζθνιε ηελ πηνζέηεζε θαζνιηθώλ δνκηθώλ ζρεκάησλ ηα νπνία, ζύκθσλα κε
ηηο γεληθόηεξεο αξρέο ηεο ζρνιήο, δηέπνπλ ην γισζζηθό ζύζηεκα (faculty of language).
Γη‟απηό θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα αλαγσγήο ησλ κνξθνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ζε
γεληθόηεξα αθεξεκέλα ζπληαθηηθά ζρήκαηα ηα νπνία κεηαζρεκαηίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα

κε

ηε

βνήζεηα

κεηαζρεκαηηζκώλ

(transformations),

ζπλήζσο

κεηαθίλεζεο, αλάινγα κε ηελ ππό εμέηαζε γιώζζα. ην πξόζθαην ζπληαθηηθό
πξόηππν ηνπ κηληκαιηζκνύ (minimalist program, βι. Chomsky 1995), αηηία ηεο
εθαξκνγήο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο κεηαθίλεζεο ζεσξείηαη ζπλήζσο ε αλάγθε
ειέγρνπ (control) θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ δνκώλ πνπ ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη κνξθνζπληαθηηθήο πθήο (π.ρ. πηώζε). Η εθαξκνγή ηεο
κεηαθίλεζεο ζηε κνξθνινγία δε θαίλεηαη όκσο λα ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο αθνύ ηα
ζπζηαηηθά ησλ κνξθνινγηθώλ δνκώλ εκθαλίδνπλ πςειό βαζκό ζπλεθηηθόηεηαο,
ζηαζεξή ζεηξά, θαη βαζηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαθίλεζε είλαη
γηα λα ηθαλνπνηεζεί κηα γεληθόηεξε ζεσξεηηθή αξρή: όηη ππάξρεη θαζνιηθόηεηα ζε κηα
πξνηεηλόκελε δνκή, ππό ηελ έλλνηα όηη ζ‟απηή πξέπεη λα ππαθνύνπλ όιεο νη γιώζζεο,
αλεμάξηεηα από ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνηείλνληαη
εμαηξεηηθά αθεξεκέλα δνκηθά ζρήκαηα ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη πνηέ ζηε γιώζζα,
θαη απαηηνύλ ζεηξά κεηαζρεκαηηζκώλ γηα λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα. Η ζπγθεθξηκέλε
όκσο πξαθηηθή δελ αληαπνθξίλεηαη ζην γεληθόηεξν πλεύκα ηεο κηληκαιηζηηθήο
πξνζέγγηζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν θάζε γξακκαηηθή αλάιπζε πξέπεη λα δηέπεηαη από
ηε γεληθόηεξε αξρή ηεο νηθνλνκίαο, ηόζν ζε επίπεδν ζπζηαηηθώλ όζν θαη ζε επίπεδν
δηαδηθαζηώλ.
Όπσο είλαη αλακελόκελν, ε ζπληαθηηθή αληηκεηώπηζε ησλ κνξθνινγηθώλ δνκώλ
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ θιίζε (βι. Pollock 1989) ε νπνία απνηειεί ηελ πιένλ
νκαιή θαη πξνβιέςηκε δηαδηθαζία, ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη νξαηά ζηε
ζύληαμε αθνύ κεηέρνπλ ζηε ζπκθσλία ζπζηαηηθώλ (πβ. ζπκθσλία νπζηαζηηθνύ θαη
επηζέηνπ ζε γέλνο, αξηζκό θαη πηώζε). Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε γηα ηα ειιεληθά
(βι., κεηαμύ άιισλ, Rivero 1990, Φηιηππάθε-Warburton 1991, 1998, θ.ιπ.) έρεη γίλεη
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αληηθείκελν απζηεξήο θξηηηθήο από ηνπο Joseph (1992), Joseph & Smirniotopoulos
(1993), Ralli (1998, 1999) Ralli & Español-Echevarria (1998) θαη Español-Echevarria
& Ralli (2000). Μεηαμύ άιισλ, γίλεηαη ιόγνο γηα α) ηελ έιιεηςε πιήξνπο
ζπζηεκαηηθόηεηαο ηεο θιίζεο, γεγνλόο πνπ ηε δηαθνξνπνηεί από ηηο ζπληαθηηθέο
δηαδηθαζίεο, β) ηελ αδπλακία λα νξηζζεί κε αθξίβεηα ε ζέζε ελόο θιηηηθνύ
ραξαθηεξηζηηθνύ ζε κηα ζπληαθηηθή δνκή, θαη γ) ην γεγνλόο όηη ηα πξνηεηλόκελα
ζπληαθηηθά ζπζηαηηθά (νλνκάδνληαη ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο [functional categories])
δελ αληηζηνηρνύλ πιήξσο ζηα θιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Διάρηζηεο είλαη νη πξνζπάζεηεο
έληαμεο ηεο παξαγσγήο ζηε ζύληαμε (βι. Fabb 1884), αθνύ ε παξαγσγή απνηειεί ηε
ιηγόηεξν νκαιή θαη πιένλ απξόβιεπηε δηαδηθαζία. ε ζρέζε κε ηε ζύλζεζε,
ζεκαληηθή ζέζε κεηαμύ ησλ ζπληαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαηαιακβάλεη ε πξνζέγγηζε
ηεο ελζσκάησζεο (incorporation, βι. Baker 1988), ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί από ηε
Rivero (1992) γηα ηε κειέηε ησλ ξεκαηηθώλ ζπλζέησλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο κε
πξώην ζπζηαηηθό ηξνπηθό επίξξεκα (π.ρ. καλοηπώω, ξαναγπάθω, θ.ιπ.) ή αληηθείκελν
(π.ρ. ηποθοδοηώ). ύκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ηα ζπγθεθξηκέλα ζύλζεηα
„γελλώληαη‟ ζηε ζύληαμε, όπνπ ην πξώην ζπζηαηηθό απνηειεί όξηζκα ηνπ ξήκαηνο θαη
ηίζεηαη ζηα δεμηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα κεηαθηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ ξήκαηνο θαη
ελζσκαηώλεηαη ζ‟απηό γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλζέηνπ. Η αλάιπζε ηεο Rivero (1992)
έρεη ακθηζβεηεζεί από ηνπο Καθνπξηώηε, Παπαζηάζε θαη Σζαγγαιίδε (Kakouriotes,
Papastathi, & Tsangalidεs 1997) θαζώο θαη από ηνπο Smirniotopoulos & Joseph (1998).
Οη ελ ιόγσ κειεηεηέο ζπκθσλνύλ όηη ε ελζσκάησζε είλαη ζπληαθηηθή δηαδηθαζία θαη
σο ηέηνηα δελ ππόθεηηαη ζε εμαηξέζεηο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηε ζύλζεζε ε νπνία
δελ εκθαλίδεη ηε ζπζηεκαηηθόηεηα ησλ ζπληαθηηθώλ δνκώλ, δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο
απξόβιεπηεο δνκέο θαη ζύλζεηα κε αδηαθαλή ζεκαζία.
Αο δνύκε ηώξα ηα βαζηθά ζεκεία κηαο γεληθόηεξεο θξηηηθήο ζηε ζέζε όηη ε
κνξθνινγία δελ απνηειεί δηαθνξεηηθό ηκήκα από ηε ζύληαμε θαη όηη νη ιέμεηο
ζρεκαηίδνληαη κε ζπληαθηηθέο δηαδηθαζίεο:


Δάλ ε δνκή ηεο ιέμεο δελ είλαη δηαθνξεηηθή από απηή ηεο θξάζεο αλαξσηηέηαη
θαλείο γηαηί δελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή άιισλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθό ησλ
ιέμεσλ θαζώο θαη κεηαθίλεζε θάπνηνπ ζπζηαηηθνύ ηεο έμσ από απηή. Με άιια
ιόγηα, γηαηί δελ δηαζπάηαη ε δνκηθή ζπλνρή ηεο ιέμεο κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ
δηαζπάηαη ε δνκηθή ζπλνρή ηεο θξάζεο. Δάλ εμεηάζνπκε ηα αθόινπζα
παξαδείγκαηα δηαπηζηώλνπκε όηη ελώ ην επίζεην μαύπο εκθαλίδεηαη αλάκεζα
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ζηα ζπζηαηηθά αλάηι θαη πιπέπι ηεο θξάζεο ηνπ (1)α, δελ είλαη δπλαηόλ λα
εκθαληζηεί ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπλζέηνπ αλαηοπίπεπο (1)δ:
(1) α. Σν αιάηη θαη ην πηπέξη είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά καγεηξηθήο.
β. Σν αιάηη θαη ην καύξν πηπέξη είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά καγεηξηθήο.
γ. Σν αιαηνπίπεξν είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό καγεηξηθήο.
δ. *Σν αιαηνκαπξνπίπεξν είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό καγεηξηθήο.


Η ζεηξά ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ ησλ ιέμεσλ είλαη απζηεξή, αληίζεηα κε ό,ηη
ζπκβαίλεη ζηηο θξάζεηο, όπνπ ππάξρεη επειημία ζηε ζεηξά ησλ όξσλ. ην
ζύλζεην νςσηολούλοςδο ε ζεηξά ησλ όξσλ δελ κεηαβάιιεηαη, αληίζεηα κε ηε
θξάζε λοςλούδι (ηερ) νύσηαρ πνπ κπνξεί λα εκθαληζζεί θαη σο (ηερ) νύσηαρ (ηο)
λοςλούδι..



ε κία ζπληαθηηθή πξνζέγγηζε δελ ιακβάλεηαη ππ‟όςηλ ν ηύπνο ζπγθεθξηκέλσλ
γισζζώλ, ε κνξθνινγία ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεί
δηαθνξεηηθά πξσηνγελή ζηνηρεία (primitives) θαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο
ζρεκαηηζκνύ ιέμεσλ. Δίλαη γεγνλόο όηη πνιιά από ηα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε κνξθνινγία δελ είλαη απηά ηεο ζύληαμεο (π.ρ. πξνζήκαηα,
επηζήκαηα, ζέκαηα θαη δεζκεπκέλα ζέκαηα), όπσο δηαθνξεηηθέο είλαη θαη
θάπνηεο από ηηο δηαδηθαζίεο (βι. ηε δηελζεκαηνπνίεζε

[interfixation] ζηηο

ζεκηηηθέο γιώζζεο).1
Αλεμάξηεηα από ηελ θξηηηθή πνπ κπνξεί λα αζθεζεί ζηηο ζπληαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο ηεο κνξθνινγίαο, είλαη γεγνλόο όηη γηα λα δνζεί ζπγθεθξηκέλε
απάληεζε ζην εξώηεκα γηα ην πνηα είλαη ε ζρέζε κνξθνινγίαο θαη ζύληαμεο θαη
εάλ πξέπεη λα ππάξρεη δηάθξηζε ησλ δύν ηνκέσλ, πξέπεη λα κειεηεζνύλ ζε βάζνο νη
ιεγόκελεο „δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνύ ιέμεσλ‟ γηα λα αλαδεηρζνύλ εθείλα ηα
ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θάλνπλ λα είλαη όκνηεο ή δηαθνξεηηθέο
από ηηο ζπληαθηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνύ θξάζεσλ. ηελ αθόινπζε ελόηεηα
ζα εμεηάζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα ηελ θιίζε, αθνύ πξόθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ
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ηε ζεκηηηθή αξαβηθή, ππάξρνπλ ζρήκαηα ξηδώλ κε ζύκθσλα θαη ζέζεηο θσλεέλησλ. Οη ηειεπηαίεο

ζπκπιεξώλνληαη κε θσλήεληα, ηα νπνία νλνκάδνληαη δηελζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ νη
δηάθνξεο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ην ζρήκα [k t b] „ξίδα ηεο έλλνηαο ηνπ γξάθσ‟ δίλεη ηε ιέμε kitab
„βηβιίν‟. Βι. Ράιιε (2005) γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
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ηνπνζεηείηαη πιεζηέζηεξα πξνο ηε ζύληαμε. Δάλ ακθηζβεηεζεί ε ζπληαθηηθή
ππόζηαζε ηεο θιίζεο, ηόηε ππάξρνπλ ζνβαξά επηρεηξήκαηα γηα λα ππνζηεξηρζεί όηη
ε κνξθνινγία θαηαιακβάλεη ην δηθό ηεο ρώξν ζηε γξακκαηηθή.
3. Η κλίζε ωρ μοπθολογική διαδικαζία
ε κηα πξνζπάζεηα λα θαζνξίζεη ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιίζεο, ν Booij
(1994, 1996) παξαηεξεί όηη ζπλήζσο δηαθξίλεηαη ζηελ εγγελή (inherent inflection) θαη
ζηε ζπληαθηηθή (ή ζπκθξαζηηθή, contextual inflection).2 ύκθσλα κ‟απηό ην
δηαρσξηζκό ε εγγελήο θιίζε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ έρνπλ θαζαξά ζπληαθηηθό
πεξηερόκελν, ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη ε ζπληαθηηθή ηνπο ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα, ν
αξηζκόο ζηα νπζηαζηηθά είλαη ζεκαζηνινγηθό ραξαθηεξηζηηθό. Παξ‟όια απηά
ρξεζηκνπνηείηαη από ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ επηζέηνπ θαη νπζηαζηηθνύ.
Αληίζεηα, ζηε ζπκθξαζηηθή θιίζε νη πιεξνθνξίεο δηθαηνινγνύληαη από ην θξαζηηθό
πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πιεξνθνξία ηεο νλνκαζηηθήο ζπλδέεηαη κε ην
ζπζηαηηθό ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ε πιεξνθνξία ηεο αηηηαηηθήο κε ην ζπζηαηηθό ηνπ
ακέζνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηνλ Booij ε εγγελήο θιίζε έρεη κνξθνινγηθή ππόζηαζε.
Απνδεηθλύνληαο όκσο όηη δελ ππάξρνπλ ζαθή όξηα δηαρσξηζκνύ ησλ δύν εηδώλ
θιίζεο, ζεσξεί όηη ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο όηη θαη ε ζπκθξαζηηθή θιίζε αλήθεη
ζηε κνξθνινγία. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Ralli (1998, 1999) κειεηώληαο
θπξίσο ηελ ειιεληθή θιίζε. ηε ζπλέρεηα, γηα λα απνδείμνπκε ηε κνξθνινγηθή
ππόζηαζε ηεο θιίζεο ζα δηεξεπλήζνπκε ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πηώζεο.
3.1 Η πηώζε
Δίλαη γεγνλόο όηη ε πηώζε ζεσξείηαη σο ην ραξαθηεξηζηηθό κε ηελ θαη‟εμνρήλ
ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία δεδνκέλνπ όηη ε νλνκαζηηθή ζπλδέεηαη άκεζα κε ην
ππνθείκελν, ε αηηηαηηθή κε ην άκεζν αληηθείκελν θαη ε γεληθή κε ην νλνκαηηθό
ζπκπιήξσκα ηνπ νπζηαζηηθνύ. Μηα ζπληαθηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνύζε επνκέλσο λα
2

Μηα δηαθνξά κεηαμύ ησλ θιηηηθώλ θαηεγνξηώλ αλάκεζα ζ‟απηέο πνπ έρνπλ ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία θαη

ζ‟απηέο πνπ έρνπλ ζεκαζηνινγηθή ιεηηνπξγία είρε πξώηνο επηζεκάλεη ν Kuryłowicz (1964). Eπίζεο, ν
Kiparsky (1982) είρε πξνηείλεη έλα δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηελ „ηζρπξή θιίζε‟ (strong inflection) θαη
ζηελ „αδύλακε θιίζε‟ (weak inflection). Η δεύηεξε εθθξάδεη κηα ζρεηηθά πιενλαζηηθή πιεξνθνξία θαη
είλαη επηξξεπήο ζηελ εμαθάληζε. Έηζη εξκελεύεηαη ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρνπλ πηα πηώζεηο ζηηο
ξσκαληθέο γιώζζεο, αλ θαη θαηάγνληαη από ηα ιαηηληθά όπνπ ην πησηηθό ζύζηεκα ήηαλ ηδηαίηεξα
αλεπηπγκέλν.
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δηθαηνινγεζεί σο πξνο ηελ απόδνζε ηεο πηώζεο ζηα νλόκαηα. Αο εμεηάζνπκε όκσο
θάπνηεο πεξηπηώζεηο πνπ απνηεινύλ παξαδείγκαηα εθ ηνπ αληηζέηνπ ζ‟απηή ηελ
πξνζέγγηζε.


Πηώζεηο όπσο ε αθαηξεηηθή (πβ. ιαηηληθά), ή ε νξγαληθή (πβ. ξσζηθά) έρνπλ

θαζαξά ζεκαζηνινγηθή ιεηηνπξγία ε νπνία δελ πξνθύπηεη από ηε ζπληαθηηθή δνκή.
Δπίζεο ε θιεηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίθιεζε ή ην ραηξεηηζκό δελ κπνξεί λα
αληηκεησπηζζεί δνκηθά. Φαίλεηαη ινηπόλ λα ππάξρεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο
ησλ πηώζεσλ πνπ δηθαηνινγνύληαη ζπληαθηηθά θαη ζ‟απηέο πνπ έρνπλ άιιε
δηθαηνιόγεζε. ε έλα ηέηνην δηαρσξηζκό έρνπλ πξνβεί ν Kiefer (1992) θαη ν Βννij
(1994), εξκελεύνληαο, θαη‟απηό ηνλ ηξόπν, ηελ εκθάληζε ησλ πηώζεσλ ζην εζσηεξηθό
ησλ ζπλζέησλ ηεο νπγγξηθήο θαη ηεο θηλιαλδηθήο γιώζζαο αληίζηνηρα. Τπνζηεξίδνπλ
όηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζεο νη πηώζεηο κε ζεκαζηνινγηθή ιεηηνπξγία κπνξνύλ λα
εκθαληζζνύλ ζην εζσηεξηθό ησλ ιέμεσλ (πβ. ζύλζεηα), ελώ νη πηώζεηο κε θαζαξά
ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία (νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή) εκθαλίδνληαη κόλν ζην ηέινο ησλ
ιέμεσλ:
(2)α. Οπγγξηθά
uj-ja-epit
λέν-ΓΔΓΟΝΟΣΙΚΗ-θηίδσ
μαλαθηίδσ
β. Φηλιαλδηθά
maa-ita-pako
ρώξα-ΑΦΑΙΡΔΣΙΚΗ-πηήζε
„απνςίισζε αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ‟
Τπάξρνπλ όκσο θαη γιώζζεο, όπνπ νη ζπκθξαζηηθέο πηώζεηο, δειαδή ε
νλνκαζηηθή, ε γεληθή θαη ε αηηηαηηθή, εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ ιέμεσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ πξνζθέξνπλ ε ζαλζθξηηηθή θαη ε
αξραία ειιεληθή ζε ό,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο ιέμεσλ:
(3)α. αλζθξηηηθά (βι. Gillon 1995)
aśvamisti (aśvam: αηηηαηηθή ηεο ιέμεο aśvas)
ςάρλνληαο άινγα

7
brahmanaspati (brahmanas: γεληθή ηεο ιέμεο brahman)
θύξηνο ηεο πξνζεπρήο
β. Aξραία Eιιεληθά
Νεάπνιηο (νλνκαζηηθή)
Διιήζπνληνο (γεληθή)
λνπλερήο (αηηηαηηθή)
ε ζρέζε κε ηε ιεγόκελε „εγγελή‟ θιίζε ππάξρεη κηα γεληθόηεξε ηάζε λα
γίλεηαη απνδεθηή ε κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε ή κηα αλάιπζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζην
ιεμηθό. ‟απηή ηελ απόθαζε ζπλεγνξνύλ επηρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην κε
ζπζηεκαηηθό ραξαθηήξα ηεο εγγελνύο θιίζεο, ζηελ έιιεηςε πιήξνπο ζπληαθηηθήο
δηθαηνιόγεζεο θαη ζην ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελό ηεο. ηα ζπγθεθξηκέλα
επηρεηξήκαηα αο πξνζζέζνπκε θαη ηελ παξαηήξεζε όηη ζε πνιιέο γιώζζεο κνξθήκαηα
πνπ εθθξάδνπλ εγγελή θιίζε εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ ιέμεσλ, όπσο είδακε λα
ζπκβαίλεη ζηα παξαδείγκαηα (2-3). Δίλαη ζεκαληηθό όηη, αληίζεηα κε ηελ άπνςε ηνπ
Perlmutter (1988) ζύκθσλα κε ηελ νπνία κόλνλ αλώκαινη ηύπνη ηεο θιίζεο
εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ ιέμεσλ, νη δηάθνξεο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ καο
πξνζθέξνπλ παξαδείγκαηα ιέμεσλ κε εζσηεξηθή νκαιή θιίζε, ηόζν ζπλζέησλ όζν θαη
παξαγώγσλ. ηελ αγγιηθή γιώζζα, γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ζύλζεηα όπνπ ην πξώην
ζπλζεηηθό κέινο θέξεη ην κόξθεκα ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ:
(4)α. Αγγιηθά (βι. Selkirk 1982)
news man
λέα.ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ άλδξαο
„ξεπόξηεξ‟
sports woman
άζιεκα.ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ γπλαίθα
„αζιήηξηα‟
ηα βξεηαληθά (Breton), ν Stump (1990) παξαηεξεί όηη

δεκηνπξγνύληαη

ππνθνξηζηηθά (5α) θαη επίζεηα (5β) από νπζηαζηηθά κε νκαιή θιίζε ζηνλ πιεζπληηθό:

(5)α. bag

bagig

bagou

bagouigou
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θαξάβη θαξαβάθη θαξάβηα

θαξαβάθηα

β. delien

deliou

deliaouek

θύιιν

θύιια

από θύιιν

Σν κόξθεκα ηνπ απαξεκθάηνπ, πνπ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο δείθηεο
έγθιηζεο, εκθαλίδεηαη ζην εζσηεξηθό ησλ ζπλζέησλ ηεο νιιαλδηθήο θαη ηεο
θηλιαλδηθήο (Booij 1992, 1994):
(6)α. Οιιαλδηθά
et-en-s-tijd3
ηξώσ-ΑΠΑΡΔΜΦΑΣΟ-s-ώξα
„ώξα θαγεηνύ‟
β. Φηλιαλδηθά
liikku-ma-tila
θηλώ-ΑΠΑΡΔΜΦΑΣΟ-ρώξνο
„ρώξνο γηα καλνύβξεο‟
Παξαδείγκαηα εθ ηνπ αληηζέηνπ ζε ζρέζε κε κηα θαζαξά ζπληαθηηθή αλάιπζε
ηεο ζπκθξαζηηθήο θιίζεο, ζπγθεθξηκέλα ηεο νλνκαζηηθήο, ηεο αηηηαηηθήο θαη ηεο
γεληθήο, εκθαλίδνληαη όκσο θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο. Δάλ εμεηάζνπκε ηα αθόινπζα
δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο δηαπηζηώλνπκε όηη ππάξρνπλ επηξξεκαηηθέο εθθξάζεηο πνπ
εθθξάδνπλ ην ρξόλν, όπνπ ε νλνκαηηθή βάζε εθθέξεηαη ζε γεληθή ή ζε αηηηαηηθή,
ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ζπληαθηηθή αηηηνιόγεζε:
(7)α. Γεληθή
Σνπ ρξόλνπ ζθέπηεηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί.
β. Αηηηαηηθή
Σνλ Αύγνπζην ζα θύγεη γηα δηαθνπέο.
Από ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πξνθύπηεη όηη ε ίδηα ηηκή πηώζεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί σο ζπληαθηηθή (ζπκθξαζηηθή) θαη σο εγγελήο. Δπνκέλσο, έλαο ζαθήο
3

Σν –s- είλαη ην ζπλδεηηθό ζηνηρείν ηνπ ζπλζέηνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαη κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ
δεύηεξνπ ζπζηαηηθνύ.
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δηαρσξηζκόο ησλ δύν δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη. Γειαδή πξέπεη λα απνθιεηζζεί ε
πεξίπησζε όπνπ ε ζπκθξαζηηθή πηώζε ιακβάλεηαη ππ‟όςηλ ζπληαθηηθά ελώ ε εγγελήο
κνξθνινγηθά.


ε ζρέζε κε ηηο ζπληαθηηθέο δηαδηθαζίεο παξαηεξνύκε όηη αλ θαη ε νλνκαζηηθή

θαη ε αηηηαηηθή κεηέρνπλ ζ‟απηέο (π.ρ. ζπκθσλία ξήκαηνο θαη ππνθεηκέλνπ ή ακέζνπ
αληηθεηκέλνπ αληίζηνηρα), εκθαλίδνληαη αξθεηά παξαδείγκαηα έιιεηςεο ζπκθσλίαο
(βι. Ralli & Español-Echevarria 1998 θαη Español-Echevarria & Ralli 2000).
πγθεθξηκέλα, ζηηο ειεύζεξεο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο
αλησλπκίαο θαη ηνπ ζηνηρείνπ ζπλαλαθνξάο (antecedent) δελ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηελ
πηώζε, ελώ ππάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ην γέλνο θαη ηνλ αξηζκό:
(8)Ο άλδξαο.ΘΗΛΤΚΟ.ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ.ΔΝΙΚΟ
ηνλ νπνίν.ΘΗΛΤΚΟ.ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ.ΔΝΙΚΟ ραηξέηεζε είλαη ν αδειθόο ηεο.
Τπάξρνπλ όκσο θαη αληίζεηεο πεξηπηώζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζπκθσλία σο
πξνο ηελ πηώζε, πνπ δελ δηθαηνινγνύληαη ζπληαθηηθά. Σν θαηλόκελν απηό ιέγεηαη
πξνζέιθπζε πηώζεο (case attraction), όπνπ, αληίζεηα κε ηελ πηώζε πνπ ζα έπξεπε λα
θέξεη ε αλαθνξηθή αλησλπκία ιόγσ ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε ην ξήκα ηεο αλαθνξηθήο
πξόηαζεο, ππάξρεη ζπκθσλία (κε πξνζέιθπζε) αλάκεζα ζηελ αλησλπκία θαη ζην
ζηνηρείν ζπλαλαθνξάο.
(9) Αξραία Διιεληθά
Άμηνη ηεο ειεπζεξίαο-ΓΔΝΙΚΗ εο-ΓΔΝΙΚΗ θέθηεζζε
„Δίζηε άμηνη ηεο ειεπζεξίαο ηελ νπνία απνθηήζαηε‟


ε

κηα

αθνινπζία

κνξθεκάησλ

ηα

νπνία

εθθξάδνπλ

δηαθνξεηηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηα κνξθήκαηα πνπ δηθαηνινγνύληαη ζπληαθηηθά είλαη ινγηθό λα
εκθαλίδνληαη κεηά από απηά πνπ ζηεξνύληαη ζπληαθηηθήο δηθαηνιόγεζεο. Δάλ ε πηώζε
είλαη θαζαξά ζπληαθηηθή δηαδηθαζία, ηόηε πξέπεη λα αθνινπζεί ηνλ αξηζκό ν νπνίνο
δελ είλαη απνθιεηζηηθά δνκηθό ραξαθηεξηζηηθό αθνύ δηαζέηεη ζεκαζηνινγηθή
ππόζηαζε θαη πνιιέο θνξέο δελ εξκελεύεηαη ζπληαθηηθά (πβ. ηηο ιεγόκελεο pluralia
tantum ιέμεηο πνπ έρνπλ κόλν πιεζπληηθό αξηζκό, π.ρ. Άλπειρ). Όπσο όκσο παξαηεξεί
ν Blake (1994:106), ζηελ θιαζηθή αξκεληθή ππάξρνπλ παξαδείγκαηα όπνπ ν αξηζκόο
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εκθαλίδεηαη κεηά ηελ πηώζε, ηα νπνία δελ ζα κπνξνύζαλ λα ιεθζνύλ ππ‟όςηλ ζε κηα
ζπληαθηηθή ζεώξεζε ηεο ηειεπηαίαο.

(10) am-aw-k‟
ρξόλνο-ΟΡΓΑΝΙΚΗ-ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ
„κε ηε βνήζεηα ησλ ρξόλσλ‟
Τπάξρνπλ επίζεο θαη πεξηπηώζεηο εκθάληζεο ηνπ κνξθήκαηνο ηεο πηώζεο πξηλ
από έλα θαζαξά παξαγσγηθό επίζεκα. Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα ζηε γιώζζα
γνπαιπίξη (Walpiri) πνπ δίλνπλ νη Simpson θαη Withgott (1986), όπνπ ην κόξθεκα ηεο
απνζεηηθήο πηώζεο (allative) πξνεγείηαη ηνπ κνξθήκαηνο ηεο αηηίαο, ηνπ νπνίνπ ν
παξαγσγηθόο ραξαθηήξαο είλαη πνιύ δύζθνιν λα ακθηζβεηεζεί, αθνύ αιιάδεη ηε
γξακκαηηθή θαηεγνξία ηεο βάζεο ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη:

(11) walya-kurra-ma-ni
έδαθνο-ΑΠΟΘΔΣΙΚΗ-ΑΙΣΙΑ-ΠΑΡΟΝ
„πξνζγεηώλσ‟
Σίζεηαη ηώξα ην γεληθόηεξν εξώηεκα εάλ ζηα παξαδείγκαηα εκθάληζεο ηεο
θιίζεο ζην εζσηεξηθό ησλ ιέμεσλ δηαηεξείηαη ν θαζαξά ιεηηνπξγηθόο ηεο ραξαθηήξαο
ή έρεη ραζεί. ύκθσλα κε ηνλ Booij (1994, 1996) ε θιίζε ζην εζσηεξηθό ησλ ιέμεσλ
έρεη ην θαζεζηώο ηνπ απνιηζώκαηνο ρσξίο ελεξγό ξόιν ζηε ζύληαμε. Παξ‟όια απηά, ε
εκθάληζή ηεο, έζησ θαη κε ηε κνξθή ηνπ απνιηζώκαηνο, απνηειεί έλδεημε όηη δελ
κπνξεί λα γίλεη δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζε εγγελή θαη ζπκθξαζηηθή θιίζε.
`

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη αληί λα θάλνπκε ζαθείο δηαρσξηζκνύο

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θιίζεο, θαζώο θαη αλάκεζα ζηελ θιίζε θαη ηελ
παξαγσγή, είλαη θαιύηεξα λα πηνζεηήζνπκε έλα ζπλερέο (continuum) όπνπ ζηνπο δύν
πόινπο βξίζθνληαη ηα παξαγσγηθά πξνζθύκαηα θαη ηα ζπκθξαζηηθήο πθήο θιηηηθά
πξνζθύκαηα. Αλάκεζά ηνπο ηνπνζεηείηαη ε εγγελήο θιίζε, δειαδή ηα πξνζθύκαηα πνπ
εκθαλίδνπλ αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη γη‟απηό ην ιόγν κνηάδνπλ κε ηα παξαγσγηθά,
ελώ ηα όξηα κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ δελ είλαη δηαθξηηά.4 Η απνδνρή ηεο
ύπαξμεο ηνπ ζπλερνύο έρεη σο απνηέιεζκα κηα εληαία αληηκεηώπηζε ησλ θαηλνκέλσλ
4

Η έλλνηα ηνπ ζπλερνύο έρεη δηαηππσζεί από πνιινύο γισζζνιόγνπο, βι. κεηαμύ άιισλ, Stephany
(1982), Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε (2004).
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πνπ εληάζζνληαη ζ‟απηό, δειαδή κηα αληηκεηώπηζε ζην πιαίζην ηεο γξακκαηηθήο. Δάλ
ε παξαγσγή θαη ε εγγελήο θιίζε δελ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ππ‟όςηλ από ηε ζύληαμε,
είλαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε όηη θαη ε ζπκθξαζηηθή θιίζε πξέπεη λα αλαιύεηαη
κνξθνινγηθά. Μηα εληαία κνξθνινγηθή αλάιπζε ηεο θιίζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα
λα πξνζεγγηζζνύλ πεξηπηώζεηο όπνπ


ην ίδην κόξθεκα κπνξεί λα εθθξάδεη εγγελή θαη ζπκθξαζηηθή θιίζε (πβ.
αηηηαηηθή ζην άκεζν αληηθείκελν θαη ζηηο επηξξεκαηηθέο εθθξάζεηο ρξόλνπ),



ζην ίδην κόξθεκα κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ εγγελήο θαη ζπκθξαζηηθή θιίζε
(πβ.

αξηζκόο/πξόζσπν

ή

αξηζκόο/πηώζε

ζηα

ιεγόκελα

„κνξθήκαηα-

θξεκάζηξεο‟ portmanteau morphemes).
Μπνξνύλ επίζεο λα εξκελεπζνύλ θαη πεξηπηώζεηο ηδηάδνπζαο θιίζεο άιισλ γισζζώλ,
όπσο απηή ηεο γιώζζαο καληπνύξη

(Manipuri), ηεο Θηβεηνβηξκαληθήο γισζζηθήο

νκάδαο, ε νπνία, θαηά ηνλ Chelliah (1992) έρεη κόλνλ εγγελή θιίζε θαη ζηε ζεηξά ησλ
κνξθεκαηηθώλ ζπζηαηηθώλ ε θιίζε εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ παξαγσγή.
Τπέξ ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο ζπλεγνξεί, ηέινο, θαη ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη
γιώζζα πνπ λα πεξηέρεη κόλν ζπκθξαζηηθή θιίζε.
4. Η οπγάνωζε ηερ γπαμμαηικήρ
ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο είδακε όηη, αληίζεηα κε ηηο „ζπληαθηηθέο‟
πξνζεγγίζεηο ηεο κνξθνινγίαο, ππάξρνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζέζεο γηα κηα
κνξθνινγία αλεμάξηεηε από ηε ζύληαμε, ρσξίο όκσο λα αξλείηαη θαλείο ηελ
αιιειεπίδξαζε κε απηή. Δπνκέλσο ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη κνξθνινγία
θαη ζύληαμε θαηαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά γξακκαηηθά ηκήκαηα (modules) ηνπ
γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο ηα νπνία είλαη δπλαηόλ λα αιιειεπηδξνύλ. Ωο γλσζηόλ, κέξνο
ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο απνηππώλεηαη από ηε γξακκαηηθή ε νπνία πεξηέρεη ηηο
αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ζρεκαηηζκνύ δνκώλ. Σν κνξθνινγηθό ηκήκα ηεο γξακκαηηθήο
„ρηίδεη‟ νξζώο ζρεκαηηζκέλεο δνκέο κε ηε βνήζεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεκαηηζκνύ
ιέμεσλ, δειαδή ηεο παξαγσγήο, ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο θιίζεο. Οη κνξθνινγηθά
δνκεκέλεο ιέμεηο απνηεινύλ ηηο πξσηνγελείο κνλάδεο ηεο ζύληαμεο, ε νπνία όκσο είλαη
δπλαηόλ λα ηξνθνδνηείηαη θαη απ‟επζείαο από ην ιεμηθό όηαλ πξόθεηηαη γηα ιέμεηο πνπ
δελ έρνπλ εζσηεξηθή κνξθνινγηθή δνκή (πβ. ηα άθιηηα κέξε ηνπ ιόγνπ).
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Αλαθνξηθά κε ην ζρεκαηηζκό ιέμεσλ δερόκεζα όηη ην γξακκαηηθό ηκήκα ηεο
κνξθνινγίαο ηξνθνδνηείηαη κε πξσηνγελείο κνλάδεο από ην ιεμηθό, ηα ιήκκαηα ηνπ
νπνίνπ έρνπλ ηε κνξθή ησλ κνξθεκάησλ, ή θαη ησλ ιέμεσλ, εάλ νη ηειεπηαίεο
ζηεξνύληαη εζσηεξηθήο δνκήο (π.ρ. ηα επηξξήκαηα ξανά, κάηω, θ.ιπ.). Απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ιεκκάησλ ζηηο κνξθνινγηθέο δνκέο είλαη ε ηθαλνπνίεζε
ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηβάιινληαη ηόζν από ηηο δνκέο όζν θαη από ηα ιεμηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεκκάησλ. Έηζη, ζηα παξάγσγα ξήκαηα ζε –απω (π.ρ. ζοςηάπω,
κοπνάπω, θ.ιπ.), ν ζρεκαηηζκόο δηέπεηαη από ηνλ θαλόλα ζπλδπαζκνύ ζέκαηνο θαη
επηζήκαηνο θαη ππόθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκό όηη ην παξαγσγηθό επίζεκα –απ(ω) απαηηεί
βάζεηο μεληθήο πξνέιεπζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζε ζύγθξηζε κε ηε ζύληαμε, ε
κνξθνινγία ππνβάιιεηαη ζε πεξηζζόηεξνπο πεξηνξηζκνύο πνπ επεξεάδνπλ ηε κνξθή
ησλ κνξθνινγηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ηελ θαζηζηνύλ ιηγόηεξν ζπζηεκαηηθή θαη ιηγόηεξν
πξνβιέςηκε απ‟ό,ηη είλαη ε πξώηε.
Κάζε κνξθνινγηθή δηαδηθαζία έρεη κηα είζνδν (input) θαη κηα έμνδν (output), ε
ηειεπηαία κεηαηξέπεηαη ζε είζνδν θαηά ηελ επόκελε δηαδηθαζία. Μηα αληίζηνηρε ζεηξά
δηαδηθαζηώλ εθαξκόδεηαη θαη ζηε ζύληαμε. Αθνινπζώληαο ηε Ralli (2002 θαη Ράιιε
2005), δερόκεζα όηη ππάξρεη έλα θνηλό ζύλνιν θαλόλσλ θαη αξρώλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν από ηε κνξθνινγία όζν θαη από ηε ζύληαμε, ην νπνίν όκσο
ππόθεηηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ρσξηζηά. Οη κνξθνινγηθέο δνκέο
δίλνληαη κε ηεξαξρηθέο δηθπείο αλαπαξαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπλδπάδνληαη θεθαιέο θαη
κε θεθαιέο, όπσο θαη ζηε ζύληαμε. Αληίζεηα όκσο κε ηε ζύληαμε, όπνπ νη δνκέο
κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο κεηαθίλεζεο, νη
κνξθνινγηθέο δνκέο δελ ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθίλεζεο, αθνύ δελ
παξαηεξείηαη αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ κνξθνινγηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ εκθαλίδνπλ
πςειόηαην δείθηε ζπλνρήο. Δπίζεο, ελώ ζηε ζύληαμε είλαη δπλαηόλ ε θεθαιή λα
πξνβάιιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο επίπεδα (αξρή ηεο κέγηζηεο
πξνβνιήο), ζηε κνξθνινγία ε πξνβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ (ε ιεγόκελε
„κεηαπήδεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ‟ percolation principle) έρεη ηνπηθό ραξαθηήξα.
Έηζη, κηα ξεκαηηθή θεθαιή πξνβάιιεη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ξεκαηηθήο θαηεγνξίαο
ζε πνιιά επίπεδα ηεο δνκήο ηεο ξεκαηηθήο θξάζεο: π.ρ. ζηε θξάζε διαβάδει ηο βιβλίο
με ιδιαίηεπε πποζοσή ε ιέμε διαβάδει είλαη ππεύζπλε γηα ην ξεκαηηθό ραξαθηήξα
νιόθιεξεο ηεο θξάζεο. Αληίζεηα, ην ξεκαηηθό ζπζηαηηθό ελόο κνξθνινγηθνύ
ζρεκαηηζκνύ απνηειεί ζπλήζσο ηελ θεθαιή ζε έλα δνκηθό επίπεδν (δνκηθό θύθιν).
Δάλ εμεηάζνπκε ηε ιέμε μικποσοπεςηικόρ ην επίζεκα –ες- απνηειεί ηελ θεθαιή ηνπ
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ξεκαηηθνύ ζπζηαηηθνύ σοπες- (σοπεύω) θαη όρη νιόθιεξεο ηεο θιηηήο ιέμεο
μικποσοπεςηικόρ, ή ησλ ελδηάκεζσλ ζπζηαηηθώλ, δειαδή ηνπ νπζηαζηηθνύ σοπεςη(σοπεςηήρ), ηνπ επηζέηνπ σοπεςηικ (σοπεςηικόρ) θαη ηνπ ζπλζέηνπ μικποσοπεςηικ(μικποσοπεςηικόρ).
Αθνινπζώληαο ηηο αξρέο ηνπ κηληκαιηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νη νξζώο
ζρεκαηηζκέλεο κνξθνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο ιακβάλνπλ ηε θσλνινγηθή θαη
ζεκαζηνινγηθή ηνπο ππόζηαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξαγκάησζεο (spell-out) ζηνπο
ηνκείο ηεο θσλνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ηεο ζεκαζηνινγηθήο εξκελείαο
αληίζηνηρα.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην ζρήκα ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο ην νπνίν
πξνζεγγίδεη ηε κνξθνινγία σο αλεμάξηεην ηκήκα ηεο γξακκαηηθήο είλαη ην αθόινπζν.
‟απηό πεξηγξάθεηαη όρη κόλνλ ε ζέζε ηεο κνξθνινγίαο αιιά θαη ε ζρέζε ηεο κε ηα
άιια γισζζηθά επίπεδα.5
ΛΔΞΙΚΟ

ΥΩΡΟ ΥΗΜΑΣΙΜΟΤ
ΓΟΜΩΝ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
|
|

ΤΝΣΑΞΗ

ΠΡΑΓΜΑΣΩΗ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

ANAΠΑΡΑΣΑΗ

ΔΡΜΗΝΔΙΑ

Αμίδεη, ηέινο, λα πξνζζέζνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζρέζε ηεο
κνξθνινγίαο κε ηελ απνθαινύκελε „θαζνιηθή γξακκαηηθή‟ (universal grammar), ε
5

Σελ απηνλνκία ηεο κνξθνινγίαο, αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηε ζύληαμε ζην ρώξν ηεο
γξακκαηηθήο έρνπλ επίζεο πξνηείλεη νη Ackema & Neelemans (2004).
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νπνία πεξηέρεη ηηο γεληθόηεξεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην γισζζηθό κεραληζκό ζην ζύλνιό
ηνπ, αλεμάξηεηα από ζπγθεθξηκέλεο γιώζζεο. Γερόκεζα όηη ε θαζνιηθή γξακκαηηθή
παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δεκηνπξγία κνξθνινγηθώλ δνκώλ, νη νπνίεο πξέπεη
λα δηέπνληαη από ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο γιώζζαο, λα δηαζέηνπλ ζπλνρή θαη λα
εκθαλίδνπλ θπζηθόηεηα θαη εξκελεπηηθή επάξθεηα. πγθεθξηκέλα γηα ην ζρεκαηηζκό
κνξθνινγηθώλ δνκώλ, ε επηινγή απηώλ ησλ κέζσλ πνηθίιιεη από γιώζζα ζε γιώζζα
θαη θαζνξίδεη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε γιώζζαο ρσξηζηά. Γηα
παξάδεηγκα, ππάξρνπλ γιώζζεο όπνπ νη ιέμεηο ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ην ζπλδπαζκό
ζηνηρείσλ (πβ. ζπγθνιιεηηθέο όπσο είλαη ε ηνπξθηθή) θαη γιώζζεο όπνπ ν ζπλδπαζκόο
ζηνηρείσλ παίδεη ειάρηζην ξόιν (πβ. ζρεδηνηππηθέο όπσο είλαη ε αξαβηθή). Δλώ όκσο
όιεο νη δπλαηόηεηεο πξνζθέξνληαη από ηελ θαζνιηθή γξακκαηηθή, είλαη ζέκα ηεο θάζε
γιώζζαο ρσξηζηά λα επηιέμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγεί ηνπο κνξθνινγηθνύο
ηεο ζρεκαηηζκνύο.
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