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Abstract
This paper analyses the plural nominal paradigm of the Greek Asia-Minor dialect of
Kydonies (Aivali) and Moschonisi. The dialect shows a tendency for uniformity in the plural of
masculine and neuter nouns. More particularly, nominative and accusative forms of masculine
nouns become identical, and across paradigms, the difference in inflection class tends to
coincide with the difference in gender values. It is shown that allomorphy plays a major role in
the tendency for paradigmatic uniformity. On the one hand, masculine nouns displaying
allomorphic stem variation resist to paradigmatic reorganization, while, allomorphy has a
positive, adaptive value with respect to neuter nouns. The paper takes advantage of the insights
of Optimality Theory where tendencies for paradigmatic uniformity are viewed as the result of
the different hierarchical ranking of constraints.
0.

Δηζαγσγή

Η ειιεληθή δηάιεθηνο ησλ Κπδσληψλ (Ατβαιί) θαη Μνζρνλεζίσλ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ
βνξεηνειιεληθψλ δηαιέθησλ. Παξάιιεια κε ηηο αλακελφκελεο απνθιίζεηο απφ ηελ Κνηλή
Νενειιεληθή (ζην εμήο ΚΝΔ) ζε θσλνινγηθφ επίπεδν (π.ρ., θαηλφκελα βνξείνπ θσλεεληηζκνχ,
πβ. Παπαδφπνπιν 1927), παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κνξθνινγία.
Απνθαιχπηνληαη ηζρπξέο ηάζεηο απαινηθήο δηαθνξψλ θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ νλνκαηηθνχ
θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο, ηδηαίηεξα ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ. Απηέο νη ηάζεηο εληνπίδνληαη
θπξίσο ζηα αξζεληθά θαη νπδέηεξα νπζηαζηηθά, αθνχ ηα ζειπθά, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ
(π.ρ., πόιε), εκθαλίδνπλ ελνπνηεκέλε θιίζε ηνπ πιεζπληηθνχ θαη ζηελ ΚΝΔ. Αξζεληθά
νπζηαζηηθά ζε –ας (θόραθας), -ες (ηδοσκπάλ’ς < ηζοκπάλες), -ος (άζροσποσς < άλζρωπος),
εκθαλίδνπλ ηελ θιηηή κνξθή ζε –οη, ππνθείκελε θαη επηθαλεηαθή, ζε φιν ην θιηηηθφ παξάδεηγκα
ηνπ πιεζπληηθνχ (θοσράης < *θοράθοη, ηδοσκπαλοί < *ηζοκπαλοί, αζρόπ < *αζρώποη). Δπίζεο,
αξραηνπξεπή νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε –ος (ιάζοσς < ιάζος) πηνζεηνχλ ηελ θνηλή κνξθή ηνπ
πιεζπληηθνχ ζε –α, κε επαλαλάιπζε ηνπ αξρηθνχ θιηηηθνχ επηζήκαηνο σο κέξνπο ηνπ ζέκαηνο
(ιάζηα: [[laζ]-i] -> [[laζi]-a]).
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ηάζε γηα κείσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
κνξθψλ ηνπ νλνκαηηθνχ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο απνηειεί έλα αλαινγηθφ θαηλφκελν ην νπνίν
αθ‟ελφο κελ απαιείθεη ηε κνξθνινγηθή δηαθνξά νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο, αθ‟εηέξνπ
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θιηηηθψλ ηάμεσλ ησλ νλνκάησλ. Η ηάζε απηή
ηνπνζεηείηαη ζηνπο γεληθφηεξνπο άμνλεο ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γέλνπο

ηεο πηψζεο θαη ηνπ αξηζκνχ.1 Τπνζηεξηθηηθφ ξφιν αλαιακβάλεη ε ππνρψξεζε ηεο γεληθήο
πηψζεο ε νπνία ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ έρεη ζρεδφλ εμαθαληζζεί.
Θεσξνχκε φηη ηα θαηλφκελα ελνπνίεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζα κπνξνχζαλ λα
εξκελεπηνχλ ζηε βάζε ηεο Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ (Optimality Theory) σο απνηέιεζκα ηεο
αιιειεπίδξαζεο ηεξαξρεκέλσλ αληηζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα
επηρεηξεκαηνινγήζνπκε ππέξ ηεο δξάζεο δχν νκάδσλ πεξηνξηζκψλ: ηελ πξψηε αλήθνπλ
πεξηνξηζκνί εμφδνπ – εμφδνπ (ΟΟ-C) πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νκνηνκνξθία ησλ
επηθαλεηαθψλ θιηηηθψλ ηχπσλ, ελψ ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη γεληθνχο πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο
εηζφδνπ- εμφδνπ (FAITH(ΙΟ)- C) πνπ δεηνχλ ηελ δηαηήξεζε ησλ αξρηθψλ δηαθξηηψλ κνξθψλ. Η
επηθξάηεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο πξψηεο νκάδαο έλαληη απηψλ ηεο δεχηεξεο πεξηγξάθεη ηηο
παξαηεξνχκελεο ηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ελνπνίεζε. Αμίδεη λα δηεπθξηληζζεί φηη αληίζηαζε
ζηελ αλαδηάξζξσζε πξνβάιινπλ ηα αξζεληθά νπζηαζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ αιινκνξθία κε ην
ζρεκαηηζηηθφ ζηνηρείν –δ- (ιαιές, ιαιέδης < ιαιέδες „παπαξνχλα‟), αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ είλαη
παξάγσγα (ραβδζηής < ραβδηζηής , ραβδζηάδης). Θα ππνζηεξίμνπκε φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά
ηνπο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (χπαξμε αιινκνξθίαο, θαη παξνπζία
παξαγσγηθνχ επηζήκαηνο) πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ιεμηθήο ηνπο δνκήο (πβ.
επίζεο structure preservation principle, Emonds 1985). Η αλάγθε απηή κπνξεί λα
επαλαδηαηππσζεί ζην πιαίζην ηεο Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ σο επηθξάηεζε ησλ πεξηνξηζκψλ
εηζφδνπ – εμφδνπ έλαληη απηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο.
Σέινο, ζα εμεηάζνπκε θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ελνπνίεζε ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ γίλεηαη κε
εηζαγσγή λέαο, άγλσζηεο ζηελ ΚΝΔ, αιινκνξθίαο. Θα ππνζηεξίμνπκε φηη, ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, ε αιινκνξθία παξνπζηάδεη έλα ζεηηθφ πξνζαξκνζηηθφ ραξαθηήξα (adaptive value,
βι. Drachman 2001), θαη ζπλνδεχεη ηα θαηλφκελα εμάιεηςεο ηεο έληνλεο κνξθνινγηθήο
πνιππινθφηεηαο κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηνπ θιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Θα ζέιακε λα
ππνζηεξίμνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ, ε λέα αιινκνξθία ζα κπνξνχζε λα
δηθαηνινγεζεί σο απνηέιεζκα ηεο επξχηεξεο δξάζεο ησλ πεξηνξηζκψλ εμφδνπ – εμφδνπ νη
νπνίνη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αξζεληθψλ, είλαη πςειά ηεξαξρεκέλνη.
Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε κειέηε ηεο νλνκαηηθήο θιίζεο πξνέξρνληαη απφ
ην γισζζηθφ πιηθφ πνπ ζπλειέγε απφ θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο δηαιέθηνπ, Ατβαιηψηεο θαη
Μνζρνλεζηψηεο πξψηεο γεληάο, ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αηγαίνπ «Καηαγξαθή, κειέηε θαη δηάζσζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ πξνζθχγσλ απφ
ηηο Κπδσλίεο θαη ηα Μνζρνλήζηα» (2002-2003). Σα δεδνκέλα απηά έγηλαλ αληηθείκελν
ζχγθξηζεο θαη ζπζρεηηζκνχ κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηε κνξθνινγία ηεο δηαιέθηνπ
(αθθάξεο 1940, Παπαδφπνπινο 1927, Kretschmer 1905), ηεο νπνίαο ν ξφινο ήηαλ εληζρπηηθφο
ζηα επξήκαηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο.
1.

Σν νλνκαηηθφ θιηηηθφ παξάδεηγκα

Η ειιεληθή δηάιεθηνο ησλ Κπδσληψλ θαη Μνζρνλεζίσλ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ
βνξεηνειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη παξνπζηάδεη ηα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βφξεηνπ

θσλεεληηζκνχ. Γειαδή, ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ /u/ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ άηνλσλ κέζσλ
θσλεέλησλ /e/ θαη /ν/ ζηα πςειά /i/ θαη /u/ αληίζηνηρα:

(1)

Γηάιεθηνο
δa, xu'raf, peti'nos

Κνηλή Νενειιεληθή
δu'a, xo'rafi, pit'nos

Παξάιιεια κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην θσλνινγηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηελ ΚΝΔ, ε
ζπγθεθξηκέλε δηάιεθηνο παξνπζηάδεη απνθιίζεηο θαη ζηε κνξθνινγία. ηελ αλαθνίλσζε,
εζηηάδεηαη ε πξνζνρή καο α) ζηελ ηζρπξή ηάζε κείσζεο ηεο πνιπηππίαο ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ
ησλ νπζηαζηηθψλ ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, φπνπ έλα κεγάιν κέξνο αξζεληθψλ (2), ζειπθψλ
(3), θαη νπδεηέξσλ (4) εκθαλίδνπλ θνηλέο θαηαιήμεηο, αλάινγα κε ην γέλνο, θαη β) ζηε
ζχκπησζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εμαθάληζε ηεο γεληθήο:
(2)Ολ.α.arop<anζrop-η
β.kurats < kuraci < koraces γ.dzubaiii < tsopaniδes
Γελ.
---------------Αηη. arop < anζrop-i < anζrop-us
kurats < kuraci < koraces dzubai < tsopaniδes
(3) Oλ. α. necis < jineces β. vrisis < vrises
Γελ. --------Αηη. necis < jineces
vrisis < vrises
(4) Ολ. α. vna < vuna β. kta < kuta γ. laζa/ laζta < laζi
Γελ. ------------Αηη. vna < vuna
kta < kuta
laζa/ laζta < laζi
Αληίζεηα κε ηε δηάιεθην, ζηελ ΚΝΔ, ηα νπζηαζηηθά εκθαλίδνπλ πνιπηππία ζηελ θιίζε
ηνπο φπνπ, ζχκθσλα, κε ηε Ralli (1994, 2000), θαηαλέκνληαη ζε 8 θπξίσο θιηηηθέο ηάμεηο, δχν
γηα ηα αξζεληθά, ηξεηο γηα ηα ζειπθά θαη πέληε γηα ηα νπδέηεξα, φπσο πεξηγξάθνληαη
ζπλνπηηθά παξαθάησ: iii
(5) ΚΣ1. Οπζηαζηηθά ζε –νο: anζropνs (αξζ)
psifνs
(ζει)
ΚΣ3. ζειπθά ζε –α, -ε θαη -νπ: mitera, avli, alepu
ΚΣ 5 . νπδέηεξα ζε –ν: vunν
ΚΣ7. νπδέηεξα ζε –νο: kratνs

ΚΣ2. αξζεληθά ζε –αο, –εο, -νπο, -εο:
tamias, bakalis, kafes, papus
ΚΣ4. αξραηνπξεπή ζειπθά ζε -ε: poliiv
ΚΣ6. νπδέηεξα ζε –η : spiti
ΚΣ8. νπδέηεξα ζε –κα: soma

ηελ αλαθνίλσζε ππνζηεξίδνπκε φηη ζηελ ηάζε ηεο δηαιέθηνπ γηα κείσζε ηεο πνιπηππίαο
ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ ησλ νλνκάησλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γέλνπο,
δεδνκέλνπ φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ ηείλεη λα ζπκπέζεη κε ηε δηαθνξά ησλ
ηξηψλ ηηκψλ ηνπ γέλνπο ζηνλ πιεζπληηθφ:
(6) -οι γηα ηα αξζεληθά,

(7)α. arop „άλζξσπνη‟, ην

„γείηνλεο‟

-ες γηα ηα ζειπθά
–α γηα ηα νπδέηεξα,

β. koris
γ. kaa

„θφξεο‟, avles
„θάιιε‟, xrejta

„απιέο‟
„ρξέε‟

Παξάιιεια, ππνζηεξηθηηθά ζ‟ απηήλ ηελ ηάζε ελεξγεί θαη ε ζχκπησζε ηεο νλνκαζηηθήο
θαη αηηηαηηθήο πηψζεο ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ππνρψξεζε ηεο γεληθήο. Η ππνρψξεζε ηεο
γεληθήο δηαηξέρεη ην θιηηηθφ παξάδεηγκα φισλ ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ θαη ν ξφινο ηεο
αλαπιεξψλεηαη απφ πεξηθξάζεηο:
(8)α. Γηάιεθηνο: απηφ ην θαθφ είλη ακ ηο αξφπ v
β. ΚΝΔ: απηφ ην θαθφ είλαη ησλ αλζξψπσλ
2.

<

απηφ ην θαθφ είλαη απφ ηνπο αλζξψπνπο

Ο ξφινο ηνπ γέλνπο θαη ηεο πηψζεο ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο

Ο ξφινο ηνπ γέλνπο ζηελ ελνπνίεζε ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο φπσο απνθαιχπηεηαη απφ ηα γισζζηθά δεδνκέλα. Η ηάζε γηα ζχκπησζε γέλνπο θαη
θιηηηθήο ηάμεο εληζρχεη ην γξακκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ γέλνπο θαη ηνπ πξνζδίδεη έλα θαη‟
εμνρήλ ξφιν ζεκαηνδφηε θιηηηθψλ ηάμεσλ (class marker), απηφλ πνπ έρεη ήδε ζε άιιεο
γιψζζεο (πβ. Corbett 1991). χκθσλα κε ηε Ralli (2002), ην γέλνο ζηελ ΚΝΔ ζεσξείηαη
εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιεκκάησλ ην νπνίν φκσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ θέξεη
ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Η ηειεπηαία θαζνξίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ παξαδεηγκάησλ απφ ηελ
θιηηηθή ηάμε. Γηα παξάδεηγκα, έρεη πξνηαζεί απφ ηε Ralli φηη άςπρα νπζηαζηηθά φπσο ηοίτος,
πόρηα, παράζσρο, πξνζδηνξίδνληαη σο αξζεληθφ, ζειπθφ θαη νπδέηεξν αληίζηνηρα, απφ έλαλ
θαλφλα πιήξσζεο ραξαθηεξηζηηθψλ (feature-filling rule) ν νπνίνο ζπζρεηίδεη ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θιηηηθήο ηάμεο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γέλνπο θαη πξνζδίδεη ζην
δεχηεξν ηελ ηηκή πνπ ηνπ ιείπεη. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζηε δηάιεθην ππάξρεη ηάζε γηα
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ γέλνπο, αθνχ απηφ ηείλεη λα θαηαζηεί ν θαζνξηζηηθφο
παξάγσλ γηα ηε δηάθξηζε ζε θιηηηθέο ηάμεηο. Σελ ίδηα ηάζε έρεη ππνζηεξίμεη θαη ε Υξηζηνθίδνπ
(ππφ εθηχπσζε) γηα ηελ ΚΝΔ, κε επηρεηξήκαηα πνπ αληινχληαη απφ ην ρψξν ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θαηάθηεζεο γιψζζαο. Άιισζηε, θαη παιαηφηεξα ν Aronoff (1994)
είρε δερζεί φηη ε θπζηθή θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο γέλνπο /θιίζεο ζα πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία
ην γέλνο. Η πξφηαζή ηνπ ιακβάλεη σο βάζε ην γεγνλφο φηη ην γέλνο δελ είλαη ακηγψο
κνξθνινγηθή θαηεγνξία. Πξάγκαηη, φπσο έρεη δείμεη ε Ralli (2000β), ην γέλνο παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζε δηάθνξα γξακκαηηθά επίπεδα, κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ, ζε αληίζεζε
κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θιηηηθήο ηάμεο πνπ είλαη νξαηφ κφλν ζην επίπεδν ηεο κνξθνινγίαο.
Γηα παξάδεηγκα, ην γέλνο κεηέρεη ζηε ζπκθσλία (agreement) ησλ ζπζηαηηθψλ κηαο νλνκαηηθήο
θξάζεο (9), ελψ ε θιηηηθή ηάμε είλαη έλαο απιφο κνξθνινγηθφο δείθηεο πνπ δηαζθαιίδεη ην
ζσζηφ ζπλδπαζκφ ζεκάησλ θαη θιηηηθψλ επηζεκάησλ, νη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ νπνίνπ ηαμηλνκνχλ
ηα νλφκαηα ζε θιηηηθέο ηάμεηο (10) αιιά δελ κεηέρεη ζηε ζπκθσλία (9). Απηφο ν δείθηεο έρεη
κφλν κνξθνινγηθή αμία, δελ εξκελεχεηαη ζεκαζηνινγηθά θαη δελ είλαη νξαηφο ζηε ζχληαμε. vi
(9) ν[αξζ] ιεπθφο[αξζ] πίλαθαο[αξζ],

(10) νπξαλ[ΚΣ1] + νο[ΚΣ1] -> νπξαλφο

ε ζρέζε κε ηε ζχκπησζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο, ζεσξνχκε φηη βνεζεηηθφ ξφιν
ζ‟απηή παίδεη ε εμαθάληζε ηεο γεληθήο ηνπ πιεζπληηθνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηάζε γηα
ππνρψξεζε ηεο γεληθήο ηνπ πιεζπληηθνχ παξαηεξείηαη θαη ζηελ ΚΝΔ. Γηα παξάδεηγκα, ηα
ππνθνξηζηηθά ζε –αθη (παηδάθη) ζηεξνχληαη γεληθήο, ζε εληθφ θαη πιεζπληηθφ, θαη ζε
νπζηαζηηθά φπσο ην θάρβοσλο, ε γεληθή ηνπ πιεζπληηθνχ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε (π.ρ.,
;;θάρβοσλωλ). Έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Ralli & Español-Echevarria (1998) φηη ζην πησηηθφ
ζχζηεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο ππάξρεη κία αληίζεζε κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο/αηηηαηηθήο απφ ηε
κία θαη ηεο γεληθήο απφ ηελ άιιε, αληίζεζε ε νπνία ηππνπνηείηαη σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ
[γεληθή]. Πξάγκαηη, απηή ε αληίζεζε θαίλεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζπγθξεηηζκνχ πηψζεσλ ζηα
νπδέηεξα (ζ‟ απηά ππήξμε πάληα κνξθνινγηθή ζχκπησζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο), αιιά
θαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ ησλ αξζεληθψλ νπζηαζηηθψλ ζε –ες θαη –ας (βι. θαη 2βγ), θαζψο
θαη φισλ ησλ ζειπθψλ αθνχ ε θαηάιεμή ηνπο είλαη -ες. Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ζηε
δηαρξνληθή εμέιημε ηεο Διιεληθήο ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ νλνκαζηηθή θαη ζηελ αηηηαηηθή είλαη
ζηελή. Γηα παξάδεηγκα, ππήξμαλ ιέμεηο πνπ κεηαζρεκάηηζαλ ηνλ αλψκαιν ηχπν ηεο
νλνκαζηηθήο ζην πξφηππν ηνπ πην νκαινχ ηεο αηηηαηηθήο:
(11) Oλνκ.
παηήξ, κήηεξ

Αηη.
παηέξα, κεηέξα

Ολνκ. 5 νο αη. π.ρ. (3νο αη. κ.Υ., Browning 1969)
 παηέξαο, κεηέξα

Δλψ φκσο ηζηνξηθά, αξθεηέο θνξέο ε κνξθή ηεο αηηηαηηθήο επεξεάδεη απηή ηεο
νλνκαζηηθήο, φπσο θαίλεηαη ζην (11), ζηε δηάιεθην, παξαηεξνχκε αιιαγή πξνο ηελ αληίζεηε
θνξά: ε ζχκπιεπζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνρψξεζε
κνξθνινγηθά ηεο αηηηαηηθήο. Σα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη ζην (2α) είλαη ελδεηθηηθά απηήο
ηεο αιιαγήο αθνχ νη ηχπνη ηεο αηηηαηηθήο ζε –οσς (αλζρώποσς) έρνπλ εθηνπηζζεί απφ ηνπο
ηχπνπο ζε –οη ηεο νλνκαζηηθήο. Μία πηζαλή εξκελεία ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ηχπνπ ηεο
νλνκαζηηθήο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ε νλνκαζηηθή είλαη ε εμ νξηζκνχ (default)
ηηκή ηνπ πησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δάλ ινηπφλ ζεσξήζνπκε φηη ε έλλνηα ηνπ „εμ νξηζκνχ‟
ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ „ακαξθάξηζηνπ‟ (unmarked), ηφηε θαηά ηε ζχκπησζε ησλ
πησηηθψλ ηχπσλ είλαη ινγηθφ λα επηθξαηήζεη ε ιηγφηεξν καξθαξηζκέλε κνξθή. vii
3.

Μείσζε ηεο πνιπηππίαο ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο

ηε γισζζνινγηθή ζεσξία, ε ηάζε γηα εμάιεηςε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ελφο
παξαδείγκαηνο ζεσξείηαη απφξξνηα ηνπ δηαρξνληθνχ θαηλνκέλνπ ηεο αλαινγίαο (πβ. Antilla
1977) θαη ηεο έρεη απνδνζεί ν φξνο „παξαδεηγκαηηθή νκνηνκνξθία‟ (paradigmatic uniformity)
απφ ηνλ Kiparsky (1982). Η παξαδεηγκαηηθή νκνηνκνξθία επαλαδηαηππψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο
Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ (Optimality Theory) (πβ. Βenua 1995, Burzio 1994, θ.ιπ.), σο
απνηέιεζκα πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκνηνκνξθία ηχπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κία ζαθψο
θαζνξηζκέλε ζρέζε.. Απηνί νη πεξηνξηζκνί ζεσξνχληαη πεξηνξηζκνί ηαχηηζεο κνξθψλ εμφδνπεμφδνπ (output–output identity constraints).

χκθσλα κ‟απηή ηε ζεσξία, ππνζηεξίδνπκε φηη ε εμάιεηςε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο
νλνκαζηηθήο θαη ηεο αηηηαηηθήο ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ ζηα αξζεληθά νλφκαηα ηεο δηαιέθηνπ
(2α) γίλεηαη κε βάζε έλαλ πεξηνξηζκφ Οκνηνκνξθίαο Δμφδνπ-Δμφδνπ (UNIF OO Constraint)
πνπ απαηηεί ηε ζχκπησζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ ηνπ ηδίνπ παξαδείγκαηνο. Όπσο έρνπλ πξνηείλεη
νη Gafos θαη Ralli (2001), γηα ηε δξάζε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ απαηηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν
γξακκαηηθφ πεδίν εθαξκνγήο. ηελ πεξίπησζή καο, απηφ ην πεδίν νξίδεηαη απφ ηνπο άμνλεο
ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πηψζεο. Πξνηείλνπκε ινηπφλ φηη φηαλ ππάξρεη πησηηθή δηαθνξνπνίεζε
ηχπσλ πνπ κνηξάδνληαη ην ραξαθηεξηζηηθφ [+πιεζπληηθφο], ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο
ηείλεη λα εμαιείςεη ηε κνξθνινγηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πηψζεηο ηεο νλνκαζηηθήο θαη ηεο
αηηηαηηθήο. Απηφο ν πεξηνξηζκφο κπνξεί λα νλνκαζηεί Πεξηνξηζκφο Οκνηνκνξθίαο
Πιεζπληηθνχ (ΟΠ) θαη είλαη ηεξαξρεκέλνο ςειφηεξα απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ
Πηζηφηεηαο Δηζφδνπ Δμφδνπ (Π) πνπ απαηηεί δηαηήξεζε ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ (FAITH IO
Constraint):viii
(12)
ΟΠ >> Π
Όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, ηάζε γηα νκνηνκνξθία δελ ππάξρεη κφλν κε ηε ζχκπησζε
νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο αιιά θαη κε ηε κείσζε ηεο πνιπηππίαο ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ ζηα
πιαίζηα ησλ νπζηαζηηθψλ πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην γέλνο θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
πιεζπληηθνχ αξηζκνχ. Απηή ε ηάζε θαίλεηαη απφ ηνπο ηχπνπο πνπ δίλνληαη ζην (2) θαη ζην (4),
δειαδή απφ ηνπο ηχπνπο ησλ αξζεληθψλ θαη νπδεηέξσλ αθνχ ζηα ζειπθά ππάξρεη ήδε θνηλφο
πιεζπληηθφο. Σα ηειεπηαία δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ εδψ.
ρεηηθά κε ην πεδίν ζην νπνίν εληάζζεηαη ε κείσζε ηεο πνιπηππίαο ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ,
ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε φηη απηφ νξίδεηαη απφ ηνπο άμνλεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γέλνπο
θαη ηνπ αξηζκνχ. Γειαδή, παξαηεξείηαη εμάιεηςε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ ζε
νλφκαηα πνπ έρνπλ θνηλά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γέλνπο (αξζεληθφ ή νπδέηεξν) θαη ηνπ
πιεζπληηθνχ αξηζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ, απηή ε κείσζε ηεο πνιπηππίαο
κπνξεί λα δηαηππσζεί σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο πεξηνξηζκνχ Δμφδνπ Δμφδνπ πνπ ζα
νλνκάδακε Πεξηνξηζκφ Οκνηνκνξθίαο Κιηηηθψλ ηάμεσλ (ΟΚΣ) ν νπνίνο είλαη επίζεο
ηεξαξρεκέλνο ςειφηεξα απφ ηνλ Πεξηνξηζκφ Πηζηφηεηαο Δηζφδνπ–Δμφδνπ, αιιά δελ είλαη
ηεξαξρεκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΠ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο: (13) ΟΠ, ΟΚΣ >> Π
3.1. Οπζηαζηηθά κε αιινκνξθία
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ πεξηνξηζκνχ ΟΚΣ παξαβηάδεηαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ αξζεληθψλ νπζηαζηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαηηθή αιινκνξθία ζηνλ
πιεζπληηθφ. Αθνινπζψληαο ηε Ralli (1988, 2000α), σο ζεκαηηθά αιιφκνξθα νξίδνπκε ηηο
δηαθνξεηηθέο πξαγκαηψζεηο ελφο ζέκαηνο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθή θαηαλνκή
θαη δελ πξνθχπηνπλ ζε ζπγρξνληθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν απφ ηελ εθαξκνγή θσλνινγηθψλ
θαλφλσλ. Η ζρέζε κεηαμχ ησλ αιινκφξθσλ ηππνπνηείηαη φπσο ζην παξάδεηγκα ραιβά [Δλ] ~
ραιβάδ [Πι] ix. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε –ο πνπ ηνλίδνληαη ζηελ ιήγνπζα
θαη εκθαλίδνπλ ζεκαηηθή αιινκνξθία ζηελ ΚΝΔ, δηαηεξνχλ ηελ αιινκνξθία θαη ζηε δηάιεθην
πξνβάιινληαο αληίζηαζε ζηηο ελνπνηεηηθέο ηάζεηο. ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ νη

ζεκαηηθνί ηχπνη kavγa~kavγaδ, zηva~zηva θ.ιπ. είλαη αιιφκνξθα θαη θαηαλέκνληαη ν
πξψηνο ζηνλ εληθφ θαη ν δεχηεξνο ζηνλ πιεζπληηθφ.
(14)a. *kavjη αιιά kavγaδis < kavγaδes β. *zivji αιιά zivais
< zevaes
γ. *daji
daiδis < daiδes
δ. *kavγatzi
kavγadziδis < kavγadziδes
ζη. *kafiji
kafeδis < kafeδes δ. *papuji
papuδis
< papuδes
ηε Θεσξία ηνπ Βέιηηζηνπ, ε αληίζηαζε απηψλ ησλ ηχπσλ ζηε κείσζε ηεο πνιπηππίαο ησλ
θιηηηθψλ ηάμεσλ ηνπ πιεζπληηθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο
αληαγσληζηηθνχ πεξηνξηζκνχ Πηζηφηεηαο Δηζφδνπ – Δμφδνπ ν νπνίνο δηαηεξεί ηε κνξθή
ηεκαρίσλ κε ιεμηθφ πεξηερφκελν (FAITH IO Constraint) θαη ηεξαξρείηαη δηαθνξεηηθά απ‟ φ,ηη
ζην (13): (15) Π >> ΟΠ, ΟΚΣ
Ωο εξκελεία γη‟ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιηηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηνπ
πιεζπληηθνχ ζεσξνχκε φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε χπαξμε αιινκνξθίαο ε νπνία δξα
εληζρπηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ θαη αληηζηέθεηαη ζηε κείσζε ηεο πνιπηππίαο.
Όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ Drachman (2001), ε παξνπζία ηεο αιινκνξθίαο ζε
νπζηαζηηθά ηνπ ηχπνπ πνπ εμεηάδνπκε εδψ είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο πεξηνξηζκνχ
πηζηφηεηαο εηζφδνπ – εμφδνπ, ν νπνίνο, σο πςειά ηεξαξρεκέλνο, επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ησλ
ιεμηθψλ κνξθψλ. Γηα ηνλ Drachman, θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ζ‟απηή ηε δξάζε είλαη ην
ππεξηεκαρηαθφ ζηνηρείν ηνπ ηφλνπ, πνπ εκθαλίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζην ιεθηηθφ θσλήελ ηνπ
ζέκαηνο, θαη θάλεη ην ηεκάρην πνπ θέξεη ηφλν ζηελ είζνδν λα πξέπεη λα ηνλ θέξεη θαη ζηελ
έμνδν. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ιέμε παπάς ην ηνληζκέλν –α (a) ηεο εηζφδνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί
θαη ζηελ έμνδν, φπνπ έρνπκε αλάπηπμε αιινκνξθίαο κε ηελ παξνπζία ηνπ –δ - ( παπά-δ-ες).
Θα ζπκθσλνχζακε επίζεο κε ηνλ Drachman (2001:113), φηη ε παξαδεηγκαηηθή νκνηνκνξθία
είλαη ε εμ νξηζκνχ θαηάζηαζε (default situation), θαη φηη φηαλ απηή ζπζηάδεηαη ππάξρεη θάπνηνο
ιφγνο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο. Δίλαη ινηπφλ ινγηθφ λα ππνζέζεη θαλείο φηη απηφο ν ιφγνο έρεη
λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε αιινκνξθίαο ζηα ζέκαηα ησλ νπζηαζηηθψλ εληζρχεη ηε
δηαηήξεζε ηεο δνκήο. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη πξφθεηηαη γηα δηαηήξεζε δνκήο
ιεμηθνχ πεξηερνκέλνπ, αθνχ ε αιινκνξθία εληνπίδεηαη ζε επίπεδν ζεκάησλ, θαη φρη ζε επίπεδν
θιηηηθψλ/ιεηηνπξγηθψλ επηζεκάησλ ηα νπνία δελ έρνπλ ζπλήζσο ιεμηθφ πεξηερφκελν. Ο
εληζρπηηθφο ξφινο ηεο αιινκνξθίαο θαίλεηαη ηδηαίηεξα ζηα νλφκαηα κε παξαγσγηθφ επίζεκα
(ην παξαγσγηθφ επίζεκα έρεη ιεμηθφ πεξηερφκελν ζε αληίζεζε κε ην θιηηηθφ) ηα νπνία θαηά
θαλφλα δελ ππφθεηληαη ζηε κείσζε ηεο πνιπηππίαο ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ:
(16)α. –της / -της: klefts kleftis, rafts raftis / raftais, ravistis ravδstaδis / ravistais
β. –άτης:
xurjats xurjatis
γ. –ώτης:
sots sotis “λεζηψηεο”, taksiots taksiotis
δ. –ιτης:
tixits tixitis
ε -τζης:
anudzis anudziis

Θα ζέιακε λα πξνηείλνπκε φηη ζηα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη ζην (20α-ε), ν εληζρπηηθφο
ξφινο ηεο αιινκνξθίαο ζπλεγνξεί φρη κφλνλ ππέξ ηε δηαηήξεζεο ηεο κνξθήο ηνπ ζέκαηνο
αιιά θαη ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο δηαθξηηφηεηαο ηνπ παξαγσγηθνχ επηζήκαηνο. H δηαηήξεζε
ηεο αιινκνξθίαο έρεη επνκέλσο πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο εμνκάιπλζεο ηνπ θιηηηθνχ
παξαδείγκαηνο αθνχ εληζρχεη γεληθψο ηα ηεκάρηα κε ιεμηθφ πεξηερφκελν, δειαδή ηα ζέκαηα θαη
ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα. πκθσλνχκε έηζη θαη κε ηνλ Drachman (2003) ν νπνίνο
ππνζηεξίδεη φηη ε αιινκνξθία κπνξεί λα εληζρχεη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία κνξθεκάησλ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη αλάγθε γηα θαιχηεξε δηαηχπσζε ηνπ πεξηνξηζκνχ
πηζηφηεηαο ηνπ (15). Κάλνληάο ηνλ πην ζπγθεθξηκέλν, ηνλ δηαηππψλνπκε σο πεξηνξηζκφ
δηαηήξεζεο κνξθήο ελφο ηεκαρίνπ ιεμηθνχ πεξηερνκέλνπ (ζέκαηνο ή/θαη παξαγσγηθνχ
επηζήκαηνο). Οπφηε, ε ηεξάξρεζε ηνπ (15) δίλεηαη σο (17) ΜΣΛΠ >> ΟΠ, ΟΚΣ.
4.

Η πεξίπησζε ησλ νπδεηέξσλ

Αο δνχκε ηψξα ηη ζπκβαίλεη ζηα νπδέηεξα πνπ είλαη ε άιιε θαηεγνξία νλνκάησλ πνπ
ππφθεηηαη ζηελ ηάζε κείσζεο ηεο πνιπηππίαο ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ (5-8, βι Ralli 2000α).
4.1 Σα νπδέηεξα ηεο πέκπηεο θιηηηθήο ηάμεο
ε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ ΚΝΔ, παξαηεξείηαη φηη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ,
αξθεηά νλφκαηα ηεο πέκπηεο θιηηηθήο ηάμεο (νπδέηεξα ζε –ν) παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαηηθφ
αιιφκνξθν ζε –i.
(18)

Γηάιεθηνο
α. viluδu
viluδa
β. δaxtlu
δaxtia
γ. balsamu balsama

ΚΝΔ
veluδa
δaxtia
------

Δκθαλίδεηαη έηζη ε ηάζε γηα ζεκαηηθή νκνηνκνξθία ησλ νπδεηέξσλ ζε –ν θαη ζε –i,
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο έθηεο θιηηηθήο ηάμεο ε νπνία, θαηά ηε Υξηζηνθίδνπ (ππφ
εθηχπσζε) ζεσξείηαη σο ε πιένλ ακαξθάξηζηε. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε ηάζε γηα νκνηνκνξθία,
δειαδή ε ηάζε γηα κείσζε ηεο κνξθνινγηθήο πνιππινθφηεηαο φπσο πξαγκαηψλεηαη ζηα
νπδέηεξα ηεο πέκπηεο θιηηηθήο ηάμεο, ζπληειεί ζηελ εκθάληζε λέαο αιινκνξθίαο ε νπνία
βνεζά ζηελ απάιεηςε ηεο κνξθνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο. x Αθνινπζψληαο ηνλ Drachman
(2001:119), δερφκαζηε φηη ε εκθάληζε ηεο αιινκνξθίαο ζηα νπδέηεξα ζε -ν έρεη ζεηηθφ
πξνζαξκνζηηθφ ξφιν βνεζψληαο ηα λα πξνζαξκνζζνχλ ζην πην παξαγσγηθφ ζρήκα θιίζεο ηνπ
πιεζπληηθνχ, απηφ ηεο θιηηηθήο ηάμεο ζε –i. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, ηείλεη λα
απαιεηθζεί ε δηαθνξά ησλ δχν θιηηηθψλ ηάμεσλ, ηεο πέκπηεο θαη ηεο έθηεο. Η λέα ζεκαηηθή
αιινκνξθία ησλ νπδεηέξσλ ζε –ν ηππνπνηείηαη σο Υ ~ Υi (π.ρ., viluδ ~ viluδi). Γηα
παξάδεηγκα, ζηε ιέμε viluδu (< veluδo ζηελ ΚΝΔ), ν πιεζπληηθφο veluδa αλαπξνζαξκφδεηαη

ζε viluδja, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο έθηεο θιηηηθήο ηάμεο, πηνζεηψληαο ην ζεκαηηθφ
αιιφκνξθν viluδi:
(19) α. viluδ

~ viluδi , β. δaxt(i)l ~ δaxtii,

γ. balsam ~ balsami

4.2 Σα αξραηνπξεπή νπδέηεξα ηεο έβδνκεο θιηηηθήο ηάμεο
Σάζε γηα νκνηνκνξθία θαη απνθπγή ηεο παξαδεηγκαηηθήο πνιππινθφηεηαο, ζχκθσλα κε
πην παξαγσγηθά κνξθνινγηθά ζρήκαηα, παξνπζηάδεηαη θαη ζηα αξραηνπξεπή νπδέηεξα ζε –ος
(π.ρ., ιάζος) πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ έβδνκε θιηηηθή ηάμε. Απηά εκθαλίδνπλ αιινκνξθία
ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ πνπ είλαη άγλσζηε γηα ηα αληίζηνηρα νπζηαζηηθά ηεο ΚΝΔ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ:
Α) Έλα ζεκαηηθφ αιιφκνξθν ζε –i-, πηνζεηψληαο ηελ θιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νπζηαζηηθψλ
ηεο έθηεο ηάμεο (νπδέηεξα ζε –i, π.ρ., ζπίηη):
(20)
Δληθφο αξηζκφο

Γηάιεθηνο ΚΝΔ
laus
laos
kalus
kalos

Γηάιεθηνο ΚΝΔ
Πιεζπληηθφο αξηζκφο laa
lai
kaa
kali

εκεηψλεηαη φηη ε αιιαγή θιίζεο απηψλ ησλ νπζηαζηηθψλ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην
γεγνλφο φηη είλαη δπλαηφλ λα έρεη ζπκβεί επαλαλάιπζε ηνπ αξρηθνχ θιηηηθνχ επηζήκαηνο –i, σο
κέξνο ηνπ ζέκαηνο:xi
(21)α. [[laζ]-i] -> [[laζi]-a]),

β. [[kal]-i] -> [[kai]-a])

Β) Έλα ζπκθσληθφ αιιφκνξθν ζε –t-, θαη‟ αλαινγία πξνο ηα θνηλά νπζηαζηηθά ζε –κα (π.ρ.,
ζώκα ζώκαηα) ηεο φγδνεο θιηηηθήο ηάμεο ηεο ΚΝΔ.
(22)
Δληθφο αξηζκφο

Γηάιεθηνο
xrios
varus

ΚΝΔ
Γηάιεθηνο
xreos, Πιεζπληηθφο αξηζκφο xrejta
varos
varta

ΚΝΔ
xrei
vari

Η επηινγή ηεο πξψηεο πεξίπησζεο ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε θσλνηαθηηθνχο
παξάγνληεο. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα [t] θαη [lt]
δελ είλαη εχθνια απνδεθηά ζηε δηάιεθην, γη‟ απηφ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξνηηκάηαη ε
επηινγή ηνπ αιινκφξθνπ ζε -i. Καη ζηηο δχν φκσο πεξηπηψζεηο, δειαδή είηε κε αιιφκνξθν ζε
–i, είηε κε αιιφκνξθν ζε –t, ην θιηηηθφ επίζεκα ηνπ πιεζπληηθνχ είλαη –α, φπσο άιισζηε ην
θιηηηθφ επίζεκα ηνπ ζπλφινπ ησλ νπδεηέξσλ.
Η εμέηαζε ησλ νπδεηέξσλ ηεο πέκπηεο θαη ηεο έβδνκεο θιηηηθήο ηάμεο καο νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα φηη ζε αληίζεζε κε ηα αξζεληθά φπνπ εκθαλίδεηαη ην θιηηηθφ επίζεκα –οη, θαηά

ηελ απνπζία ηεο αιινκνξθίαο, θαη ην θιηηηθφ επίζεκα –ες φηαλ ππάξρεη αιινκνξθία, ε
αιινκνξθία πνπ εκθαλίδεηαη ζηα νπδέηεξα δελ αληηζηέθεηαη ζηελ ελνπνίεζε ηνπ θιηηηθνχ
παξαδείγκαηνο. Αληίζεηα, ηε βνεζά, κε απνηέιεζκα ην θιηηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πιεζπληηθνχ
ησλ νπδεηέξσλ λα έρεη ηε γεληθή κνξθή –α.
Θα ζέιακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ελνπνίεζε ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο ηνπ
πιεζπληηθνχ αξηζκνχ ησλ νπδεηέξσλ ζε –ν θαη –νο ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί ζην πιαίζην ηεο
Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ σο ην απνηέιεζκα ηεο πςειήο ηεξάξρεζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο
Πεξηνξηζκνχ Οκνηνκνξθίαο Κιηηηθψλ Σάμεσλ (ΟΚΣ): (23) ΟΚΣ >> Π.
Τπελζπκίδνπκε φηη ν πεξηνξηζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ζην κνξθνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο άμνλεο ηνπ γέλνπο θαη ηνπ αξηζκνχ. Πξέπεη δε λα επηζεκάλνπκε φηη, ζηα
νπδέηεξα, ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο απνθηά κεγαιχηεξε βαξχηεηα, θαζψο αθνξά ζην
ζχλνιφ ηνπ ην θιηηηθφ παξάδεηγκα, επηβάιινληαο πηζηφηεηα εμφδνπ – εμφδνπ σο πξνο ην
θιηηηθφ επίζεκα: φιεο νη θιηηέο κνξθέο ησλ νπδεηέξσλ δηακνξθψλνληαη ζε –α αλεμάξηεηα απφ
ηελ χπαξμε ή φρη αιινκνξθίαο. Πξνθεηκέλνπ δε λα ππάξμεη απηή ε πξαγκάησζε, ην ζέκα
πξνζαξκφδεηαη είηε σο πξνο ηελ 6ε (αιιφκνξθα ζε –i) είηε σο πξνο ηελ 8ε (αιιφκνξθα ζε –t)
θιηηηθή ηάμε. Αμίδεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε επηινγή ηεο 8 εο θιηηηθήο ηάμεο απφ ηα νπζηαζηηθά
ηεο αξραηνπξεπνχο έβδνκεο ηάμεο, ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, εληάζζεηαη ζε αληίζηνηρν πιαίζην
κε απηφ ηεο επηινγήο ηεο έθηεο. Όπσο έρεη ππνζηεξίμεη ε Ralli (1988), ε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία νπδεηέξσλ εκθαλίδεη αιινκνξθία ζην επίπεδν ηνπ ζέκαηνο: soma ~ somat.
Όπσο είδακε, ζηα αξζεληθά νπζηαζηηθά, φπνπ ππάξρεη αιινκνξθία ζέκαηνο ή
παξαγσγηθνχ επηζήκαηνο ππάξρεη αληίζηαζε ζε νπνηαδήπνηε ηάζε αλαδηάξζξσζεο ηνπ
θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο. ηελ πεξίπησζε ησλ νπδεηέξσλ, ε αιινκνξθία φρη κφλνλ δηαηεξείηαη,
φπνπ ππάξρεη (π.ρ., νπζηαζηηθά ζε –κα) αιιά θαη επεθηείλεηαη αθνχ ζπκπαξαζχξεη θαη
νπζηαζηηθά ζηα νπνία δελ ππήξρε (νπζηαζηηθά ζε –ο θαη -ος). Δλψ φκσο ζηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά ε αιινκνξθία πξνυπάξρεη θαη αλζίζηαηαη, ζηα νπδέηεξα ζπκβάιιεη ζηελ
επηθξάηεζε ηεο νκνηνκνξθίαο θιηηηθψλ ηάμεσλ. Η χπαξμε αιινκνξθίαο ζηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά ζρεηίδεηαη κε ηνλ ήδε δηαηππσζέληα πεξηνξηζκφ ΜΣΛΠ ν νπνίνο είλαη πεξηνξηζκφο
πηζηφηεηαο (Δηζφδνπ-Δμφδνπ) επεηδή θξνληίδεη ηε δηαηήξεζε κνξθήο ζεκάησλ θαη
παξαγσγηθψλ επηζεκάησλ. Αληίζεηα, ε εκθάληζε λέαο αιινκνξθίαο κε πξνζαξκνζηηθφ ξφιν
ζηα νπδέηεξα εξκελεχεηαη κε έλαλ πεξηνξηζκφ Δμφδνπ – Δμφδνπ ν νπνίνο εληζρχεη ηελ
επηθξάηεζε ηεο νκνηνκνξθίαο.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ελεξγνπνίεζε ζηε γιψζζα ηνπ κεραληζκνχ ηεο
αιινκνξθίαο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε αιινκνξθία επεθηείλεηαη αλαινγηθά θαη
ζε θάπνηα ιεμηθά ζηνηρεία πνπ δέρνληαλ ήδε ην θιηηηθφ επίζεκα -α, θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ είραλ
ιφγν αλαδηάξζξσζεο ηνπ θιηηηθνχ ηνπο παξαδείγκαηνο. Έλα ηέηνην ζηνηρείν είλαη ε ιέμε κέιη
/mei/ πνπ ελψ ζην πιεζπληηθφ αξηζκφ ζα έπξεπε λα εκθαλίδεη ηνλ ηχπν ηεο ΚΝΔ κέιηα,
αλη‟απηνχ, καξηπξείηαη ζηε δηάιεθην ν ηχπνο meta. Ο ηειεπηαίνο, πξνππνζέηεη ην ζεκαηηθφ
αιιφκνξθν meit ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπκπιεξσκαηηθή θαηαλνκή κε ηνλ ηχπν mei
δεδνκέλνπ φηη ν πξψηνο εκθαλίδεηαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη ν δεχηεξνο ζηνλ εληθφ.
5. πκπεξάζκαηα

πλνςίδνληαο ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηελ νλνκαηηθή θιίζε ηεο
δηαιέθηνπ, ζα ιέγακε φηη παξαηεξείηαη γεληθφηεξε ηάζε γηα αλαδηάξζξσζε ηεο θιίζεο θαη
ελνπνίεζε ησλ θιηηηθψλ ηάμεσλ ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηεινχλ ηα νπδέηεξα φπνπ ην θιηηηθφ επίζεκα ηνπ πιεζπληηθνχ γεληθεχεηαη ζηε κνξθή –α.
‟ απηά ηα νπζηαζηηθά, ε αιινκνξθία έρεη πξνζαξκνζηηθφ ξφιν αθνχ ζπκβάιιεη ζηελ
εμνκάιπλζε ησλ αξραηνπξεπψλ νπζηαζηηθψλ ζε –ος θαη δηαηππψλεηαη σο πεξηνξηζκφο ΔμφδνπΔμφδνπ. ‟ φ,ηη αθνξά ηα αξζεληθά, εληνπίδεηαη ε ίδηα ηάζε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θιηηηθνχ
παξαδείγκαηνο (θιίζε ζε –οη), εθηφο απφ απηά ζηα νπνία ππάξρεη αιινκνξθία. ηα ηειεπηαία
δηαηεξείηαη ε θιίζε ζε –εο. Τπνζηεξίμακε φηη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηαηήξεζε ηεο
αιινκνξθίαο έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο εμνκάιπλζεο ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο αθνχ
εληζρχεη ηνλ παξαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ επηζήκαηνο, θαζψο θαη ηε κνξθή ηνπ ηεκαρίνπ κε
ιεμηθφ πεξηερφκελν, δειαδή ηνπ ζέκαηνο ή/θαη ηνπ παξαγσγηθνχ επηζήκαηνο. ηελ πεξίπησζε
απηή, είλαη απφξξνηα ελφο πεξηνξηζκνχ πηζηφηεηαο (Δηζφδνπ-Δμφδνπ) πνπ ζπκβάιιεη ζηε
δηαηήξεζε ηεο κνξθήο ηεκαρίνπ ιεμηθνχ πεξηερνκέλνπ (ΜΣΛΠ).
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη κε εμαίξεζε ηα αξζεληθά κε αιινκνξθία, ε εμνκάιπλζε ηνπ θιηηηθνχ
παξαδείγκαηνο ηνπ πιεζπληηθνχ ησλ νπζηαζηηθψλ ηείλεη λα ηα θαηεγνξηνπνηήζεη ζε ηξία
θιηηηθά παξαδείγκαηα ηα νπνία ζπκπίπηνπλ κε ηηο ηξεηο ηηκέο ηνπ γέλνπο. πγθεθξηκέλα, ηα
αξζεληθά εκθαλίδνληαη ζε –οη, ηα ζειπθά ζε –ες θαη ηα νπδέηεξα ζε –α. Δπνκέλσο, ε αιιαγή
ησλ θιηηηθψλ παξαδεηγκάησλ ζηε δηάιεθην βνεζά ζην λα επαλαθηήζεη ην γέλνο ηε ιεηηνπξγία
ηνπ σο δείθηε ηαμηλφκεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ.
Σέινο, αμίδεη λα επαλαιάβνπκε φηη βνεζεηηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή ησλ θιηηηθψλ
παξαδεηγκάησλ έρεη ε ππνρψξεζε ηεο γεληθήο πηψζεο αθνχ ε εμαθάληζή ηεο ζπκβάιιεη ζηελ
ηάζε γηα κνλνηππία ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ ηνπ νλφκαηνο κε ηαπηφρξνλε ζχκπησζε ηεο
νλνκαζηηθήο θαη ηεο αηηηαηηθήο.
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Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηε γιψζζα ησλ Κπδσληψλ
θαη ζ‟απηή ησλ Μνζρνλεζίσλ εθηφο θαη αλ είλαη απαξαίηεην. Παιαηφηεξα νη δηαθνξέο ήηαλ πην
ζπζηεκαηηθέο ελψ ζήκεξα ιφγσ ηεο επαθήο ησλ νκηιεηψλ έρνπλ πεξηνξηζηεί θπξίσο ζε
επηκέξνπο θαηλφκελα.
ii
Όηαλ αθνινπζεί /i/, ηα /n/ θαη /l/ νπξαληθνπνηνχληαη.
iii
Δάλ ιάβνπκε ππ‟φςηλ αξραηνπξεπή νλφκαηα φπσο εσγελής θαη βειελεθές, ην ζχλνιν ησλ
θιηηηθψλ ηάμεσλ αλέξρεηαη ζε δέθα (βι. Ralli 2002 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο).
iv
Mε ηα ζπγθεθξηκέλα αξραηνπξεπή νπζηαζηηθά δελ ζα αζρνιεζνχκε αθνχ ην θιηηηθφ ηνπο
παξάδεηγκα δελ είλαη πιένλ παξαγσγηθφ.
v
Η ιέμε „ακ‟ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξφζεζε „απφ‟ (βι. Ράιιε πξνζερψο).
vi
Βι. Ralli (2000β) γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
vii
Βι. θαη Ralli & Español-Echevarria (1998) γηα ηε δηαηχπσζε ηεο ίδηαο ζέζεο.
viii
Παξφκνηνο πεξηνξηζκφο ζε ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ έρεη δηαηππσζεί απφ
ηνπο Gafo & Ralli (2001) ζρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ θιηηηθψλ ζηε δηάιεθην ηεο Λέζβνπ.
ix
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αιινκφξθσλ ζηελ νλoκαηηθή θαη ηε
ξεκαηηθή θιίζε, βι. Ralli (1988, 2000a).

x

Αιιά θαη ε αληίζεηε ηάζε έρεη ήδε επηζεκαλζεί απφ ηνλ Drachman (2000) ν νπνίνο
απνδεηθλχεη φηη ε εηζαγσγή κνξθνινγηθήο πνιππινθφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηινγή
ιηγφηεξν ζχλζεηεο αιινκνξθίαο.
xi
Γηα ην ζέκα ζε –η ησλ ελ ιφγσ νπδεηέξσλ, βι. Ralli (2000a).
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