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Εισαγωγή

Ο τέταρτος τόμος των Patras Working Papers in Linguistics είναι αφιερωμένος στην
προβολή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι:
Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την
Ιταλική (http://www.morilan.upatras.gr/), η διάρκεια του οποίου ήταν από το
Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2015.
Ο τόμος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περικλείει την πλήρη και εκτενή
αναφορά της ερευνητικής δραστηριότητας καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται άρθρα ενδεικτικά της
έρευνας.
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η
μορφολογία ενός γλωσσικού συστήματος μπορεί να επηρεαστεί σε καταστάσεις
γλωσσικής επαφής (language contact situations), και ως εκ τούτου, να θεμελιώσει ένα
επιστημονικό πεδίο που παραμένει ανεξερεύνητο, ειδικά στην ελληνική γλωσσολογία.
H ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε 6 βασικά ζητήματα που είναι
ιδιαίτερης σημασίας στη γλωσσική θεωρία και τα οποία συνοψίζονται στα εξής: (α)
εξέταση της βάσης του σχηματισμού λέξεων, (β) διερεύνηση της σχέσης μορφής και
σημασίας στις λεξικές δομές σε συστήματα που έχουν έλθει σε γλωσσική επαφή, (γ)
μελέτη της σχέσης δανεισμού και λεξικών πληροφοριών, (δ) εντοπισμό των πιθανών
διαφορών μεταξύ των δανείων που ανήκουν σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες,
(ε) μελέτη της δανεισιμότητας των λειτουργικών στοιχείων, και (στ) ανίχνευση της πιθανής- διαφοράς του βαθμού δανεισιμότητας, όπως προκύπτει από τη σύγκριση
μεταξύ κλιτικών και παραγωγικών μορφημάτων.
Τα προς ανάλυση δεδομένα προέρχονται από τις εξής διαλέκτους: Grekaniko (Griko
και Bovese), Επτανησιακά, Ποντιακά, Καππαδοκικά και Αϊβαλιώτικα. Οι
συγκεκριμένες διάλεκτοι έχουν επιλεγεί προσεκτικά, δεδομένου ότι έχουν επηρεαστεί
σε μεγάλο βαθμό από διαφορετικές γλώσσες, οι οποίες εμφανίζουν ξεχωριστά
τυπολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή από την Ινδοευρωπαϊκή και ημιαναλυτική Ιταλική
(σε σχέση με τη Grekaniko και την Επτανησιακή) και την Aλταϊκή και συγκολλητική
Τουρκική (όσον αφορά τα Ελληνικά της Μικράς Ασίας).
Αναλυτικότερα, η Grekaniko και η Επτανησιακή μοιράζονται δομικά
χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται σε (α) κοινή καταγωγή, (β) επίδραση των
ρομανικών γλωσσικών συστημάτων, και (γ) έλλειψη τουρκικών δανείων (τα οποία
εντοπίζονται στις περισσότερες Νεοελληνικές διαλέκτους). Η Grekaniko, ωστόσο, σε
σύγκριση με την Επτανησιακή, εμφανίζει περισσότερους αρχαϊσμούς σε όλα τα επίπεδα
της γραμματικής ανάλυσης, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από την Αρχαία
Ελληνική και σπανίως εντοπίζονται σε άλλες Nεοελληνικές διαλέκτους. Η Ποντιακή, η
Καππαδοκική και η Αϊβαλιώτικη ομιλούνταν στη Μικρά Ασία, τουλάχιστον έως το
1922. Στα χαρακτηριστικά τους συγκαταλέγονται η μακροχρόνια επαφή με την
Τουρκική και η απομόνωση από τις άλλες ελληνικές διαλέκτους (με εξαίρεση τα
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Αϊβαλιώτικα που ήταν σε επαφή με τα Λεσβιακά). Μετά την ανταλλαγή των
πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, που επιβλήθηκε από τη Συνθήκη
της Λωζάνης (1923), οι ομιλητές αυτών των διαλέκτων μεταφέρθηκαν σε διάφορα μέρη
της Ελλάδας. Καππαδόκες ομιλητές από την πόλη Μιστί εντοπίζονται ακόμα στη
Βόρεια Ελλάδα, Πόντιοι ομιλητές ζουν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, αλλά και
στην Τουρκία (περιοχή Τραπεζούντας) και τη Γεωργία, ενώ ομιλητές των
Αϊβαλιώτικων υπάρχουν σε διαλεκτικούς θύλακες της Λέσβου.
Στην αρχή της ερευνητικής δραστηριότητας, υπήρξε καταγραφή της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας 1.280 πηγών αναφορικά με τις υπό εξέταση διαλέκτους. Οι ερευνητές
συνέλεξαν, μελέτησαν και ταξινόμησαν όλα τα δημοσιευμένα κείμενα (γραμματικές,
λεξικά, λογοτεχνικά έργα γραμμένα στις διαλέκτους, βιβλιοκριτικές, επιστημονικά
άρθρα) με στόχο να δημιουργήσουν έναν κατάλογο βιβλιογραφίας και να θέσουν τις
βάσεις για την ανάλυση των διαλεκτικών φαινομένων.
Στη συνέχεια, έλαβε χώρα συλλογή και αξιολόγηση γλωσσικών δεδομένων από
γραπτές και προφορικές πηγές και εντοπίστηκαν συγκεκριμένα φαινόμενα τα οποία
σχετίζονται με τους στόχους της έρευνας. Τα δεδομένα επιβεβαιώθηκαν με
ερωτηματολόγια σε επιτόπια έρευνα σε διάφορες διαλεκτικές περιοχές, όπου αυτό ήταν
δυνατόν, και αναπτύχθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (URL της βάσης:
http://morilandb.upatras.gr/). Η βάση περιλαμβάνει 9.970 λήμματα, μορφολογικά
επισημειωμένα, έχει αναπτυχθεί σε MySQL και η διαχείρισή της βασίζεται στην
πλατφόρμα διαχείρισης υλικού (Content Management System) ανοιχτού κώδικα
Drupal, έκδοση 7, η οποία υποστηρίζεται ενεργά από χιλιάδες προγραμματιστές σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος
εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα αναφορικά με τη μορφολογία των υπό εξέταση
διαλεκτικών συστημάτων, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για δημοσίευση πλήθους
εργασιών, το είδος και ο αριθμός των οποίων συνοψίζονται ως εξής: (α) Δημοσιεύσεις
σε θεματικούς/συλλογικούς τόμους και περιοδικά με κριτές (14), (β) δημοσιεύσεις σε
πρακτικά συνεδρίων με κριτές (17), (γ) ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές (27), (δ)
έκδοση θεματικών τόμων (2), (ε) έκδοση τόμων ανέκδοτου διαλεκτικού υλικού (2), (στ)
διατριβή για την απόδοση του γένους σε διαλέκτους που έχουν δεχθεί επίδραση από την
Ιταλική. Υπήρξαν επίσης τρεις ομιλίες δημοσιότητας σε πανεπιστήμια και οργανισμούς,
και δύο συναντήσεις εργασίας.
Τέλος, όσον αφορά την ερευνητική ομάδα, εκτός από την κύρια ερευνήτρια και
διευθύντρια του προγράμματος, Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη, στην ερευνητική
δραστηριότητα απασχολήθηκαν οι Δρ. Ιώ Μανωλέσσου (Ερευνήτρια Α᾽, Ακαδημία
Αθηνών), οι μεταδιδάκτορες Μάριος Ανδρέου, Νίκος Κουτσούκος, Δήμητρα
Μελισσαροπούλου, οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές Κατερίνα
Κονταξή, Βασιλική Μακρή, Μιχάλης Μαρίνης, Νίκη Σπηλιοπούλου, Χαράλαμπος
Τσιμπούρης, Κατερίνα Φραγκοπούλου, Γιώργος Χαιρετάκης. Επίσης, συμβουλευτικό
ρόλο είχαν οι καθηγητές Franco Fanciullo (Università degli Studi di Pisa), Adam
Ledgeway (Cambridge University), Νίκος Παντελίδης (ΕΚΠΑ) και η Δρ. Ελεονώρα
Δημελά.
Οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ερευνητικής μου ομάδας για την
εργατικότητα και τη συνέπεια που επέδειξαν ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν οι
στόχοι του προγράμματος. Είμαι ευγνώμων ιδιαίτερα στο Νίκο Κουτσούκο για την
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πολύτιμη συμβολή του στη συγγραφή της αρχικής πρότασης, η οποία ήλθε δεύτερη
κατά σειράν κατά την αξιολόγηση των προτάσεων του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, και
το Μάριο Ανδρέου που, μαζί με το Νίκο Κουτσούκο, φρόντισε στο να υπάρχει πάντα
διαθέσιμη μία ενημερωμένη αναφορά των αποτελεσμάτων, η τελική μορφή της οποίας
δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο. Ευχαριστώ επίσης τη Βασιλική Μακρή για την
πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε στη συλλογή όλων των δημοσιεύσεων και το Μιχάλη
Μαρίνη για την εξαιρετική διεκπεραίωση της μορφοποίησης και επιμέλειας των
κειμένων που ακολουθούν.
Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη
Νοέμβριος 2015

Μέρος Α΄

Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές
διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την
Ιταλική - Τελική αναφορά υλοποίησης
Αγγελική Ράλλη
Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύνοψη
To παρόν κείμενο αποτελεί την τελική αναφορά υλοποίησης του προγράμματος
«Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την
Ιταλική (ΜΟRILΑΝ)» (Αριστεία Ι/643) για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί κατά την
διάρκειά του. Στην παρούσα αναφορά, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ενότητες
εργασίας, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην αρχική πρόταση υποβολής και η οποία
ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο, και αναλύονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί για
την υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση των παραδοτέων. Η περιγραφή
των δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί, αλλά γίνεται και
αναλυτική περιγραφή της συμβολής του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, ώστε να
μπορεί να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. Σε κάθε ενότητα εργασίας και στο τέλος της
παρούσας αναφοράς περιγράφονται αναλυτικά τα προϊόντα και τα παραδοτέα που έχουν
προκύψει.

1. Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 1: Συλλογή βιβλιογραφίας,
βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθορισμός της μεθοδολογίας της
έρευνας
1.1 Στόχοι
Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της
πρότασης, οι στόχοι της πρώτης ενότητας εργασίας είναι οι εξής:
i.
ii.

Συλλογή βιβλιογραφίας αναφορικά με τις υπό εξέταση διαλέκτους, τη
μορφολογική αλλαγή και τη γλωσσική επαφή.
Αξιολόγηση της υπάρχουσας έρευνας σχετικά με τους συγκεκριμένους
στόχους.

1.2 Χρονική διάρκεια
Οκτώβριος 2012- Μάρτιος 2013 (6 μήνες).

1.3 Υλοποίηση
Συλλογή βιβλιογραφίας.
Patras Working Papers in Linguistics, Vol. 4 (2015)
Γλωσσική Επαφή και Μορφολογική Ποκιλία
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας, έγινε καταγραφή της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας αναφορικά με τις διαλέκτους οι οποίες εξετάζονται στο πρόγραμμα. Οι
ερευνητές συνέλεξαν, μελέτησαν και ταξινόμησαν όλα τα δημοσιευμένα κείμενα
(γραμματικές, λεξικά, λογοτεχνικά έργα γραμμένα στις διαλέκτους, βιβλιοκριτικές,
επιστημονικά άρθρα) με στόχο να δημιουργήσουν έναν κατάλογο βιβλιογραφίας και να
θέσουν τις βάσεις για την ανάλυσή τους.
Σε σχέση με τα Επτανησιακά για τα οποία δεν υπήρχε γνωστή διαθέσιμη
βιβλιογραφία, η Βασιλική Μακρή επισκέφθηκε το Σύλλογο Κεφαλλήνων Πάτρας, το
Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, τα Γενικά Αρχεία Κράτους Κέρκυρας, την Εταιρεία
Κερκυραϊκών Σπουδών, καθώς επίσης και παραρτήματα του Μουσικού Τμήματος του
Ιονίου Πανεπιστημίου και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου
κατέγραψε πληθώρα βιβλιογραφικών πηγών, κάθε είδους, γραμμένες στη διάλεκτο.
Η Κατερίνα Φραγκοπούλου επισκέφθηκε την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη του
Αργοστολίου, καθώς και τοπικά βιβλιοπωλεία της Κεφαλλονιάς. Ακόμα, απευθύνθηκε
σε κατοίκους του νησιού για τυχόν παλαιά χειρόγραφα και γενικότερα έντυπο υλικό
γραμμένο στο Κεφαλλονίτικο ιδίωμα. Τέλος, ο Δημήτρης Σιμήρης συνέλεξε ανέκδοτο
και παλαιό άγνωστο υλικό από το νησί της Ιθάκης.
Μετά την καταγραφή, ακολούθησε η συλλογή και ψηφιοποίηση γραπτών
διαλεκτικών δεδομένων, τα οποία αντλήθηκαν από πολλές διαφορετικές γραπτές πηγές,
ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται τα παρακάτω: λεξικά, γλωσσάρια, λαογραφικά
και παντός τύπου κείμενα σε διαλεκτικό λόγο, όπως εφημερίδες, περιοδικά, συνταγές,
νοταριακά κείμενα, συμφωνητικά, διαθήκες, παραμύθια, τραγούδια, παροιμίες, γνωμικά,
ποιήματα, απομνημονεύματα, ημερολόγια, αλλά και άρθρα, καθώς και γλωσσολογικές
έρευνες και διατριβές.
Μέρος της παρούσας ενότητας εργασίας αποτελεί και η ψηφιοποίηση ενός πλήθους
χειρογράφων (περίπου 700) τα οποία ανήκουν στη συλλογή του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Πατρών Γ. Αγγελόπουλου. Πολλά από τα έγγραφα είναι γραμμένα σε
Ζακυνθινό ιδίωμα και είναι ιδιαίτερης αξίας για την ιστορία της διαλέκτου, καθώς
περιλαμβάνουν σπάνιο υλικό από τον 17 ο έως τον 19ο αιώνα. Ο κ. Αγγελόπουλος έδωσε
στο Εργαστήριο Νεοελληνικών διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών τη
συλλογή του για ψηφιοποίηση και δώρισε το ψηφιακό αντίγραφο το οποίο αποτελεί
μέρος της συλλογής του ΕΝΕΔΙ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος της πρωτοτυπίας του προγράμματος αποτελεί η
ψηφιοποίηση όλου του υλικού που έχει ως στόχο την άμεση πρόσβαση στα διαλεκτικά
δεδομένα για την υλοποίηση της γλωσσολογικής έρευνας, αλλά και η πρόσβαση σε αυτά
από το ευρύτερο κοινό.

1.3.1 Επισημείωση βιβλιογραφίας
Σε δεύτερη φάση έγινε η επισημείωση της σχετικής βιβλιογραφίας με καταχώρηση των
τίτλων, των συγγραφέων, του τόπου και της χρονολογίας έκδοσης για όλες τις
βιβλιογραφικές πηγές. Επίσης, δόθηκε μία συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου όλων
των βιβλιογραφικών τεκμηρίων που εντοπίσθηκαν (επισημείωση βιβλιογραφίας).
Ο Γιώργος Χαιρετάκης καταχώρησε λεπτομερώς σε μία βάση της μορφής excel μία
εκτενέστατη λίστα βιβλιογραφικών πηγών, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων
τους.
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Η επισημειωμένη βιβλιογραφία (annotated bibliography) δημιουργήθηκε αρχικά σε
Υπολογιστικό Φύλλο excel και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του
προγράμματος (βλ. ενότητα εργασίας 2). Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πηγές οι οποίες
έχουν ταξινομηθεί με βάση τα διεθνή δεδομένα σε 3 τύπους βιβλιογραφίας ως εξής:
i.
ii.
iii.

Βιβλίο, Μονογραφία (book)
Συμβολή σε τόμο (book section)
Συμβολή σε περιοδικό (journal)

Στην επισημειωμένη βιβλιογραφία κωδικοποιούνται συνολικά 20 μετα-πληροφορίες
(metadata) ως εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.

Είδος βιβλιογραφικής αναφοράς (bibliographic type)
Συγγραφέας (author)
Τίτλος (title)
Έτος έκδοσης (year)
Πόλη (city)
Εκδότης (publisher)
Επιμελητής (editor)
Τίτλος βιβλίου (book title)
Όνομα περιοδικού (journal name)
Τόμος (volume)
Σελίδες (pages)
Κωδικοποίηση διαλέκτων (dialect code)
Λέξεις κλειδιά (keywords)
Είδος πηγής (source type)
Ερευνητικό ερώτημα (research question)
Τοποθεσία αντικειμένου (item location)
Περίληψη (abstract)
Ψηφιοποιημένο (digitized)
Εξωτερικός σύνδεσμος (external link)
Σχόλια (comments)

Σε κάθε τύπο βιβλιογραφίας, εκτός από τις τυπικές μετα-πληροφορίες, π.χ. συγγραφέας
και χρόνος, εισήχθησαν 9 μετα-πληροφορίες οι οποίες θεωρήθηκαν χρήσιμες για τους
σκοπούς του προγράμματος.
Για παράδειγμα, κωδικοποίηση παρέχεται για τη μετα-πληροφορία τοποθεσία
αντικειμένου (item location), η οποία είναι απαραίτητη για την ευκολότερη ανάκτηση του
κειμένου το οποίο έχει επισημειωθεί. Οι συγκεκριμένες μετα-πληροφορίες είναι οι εξής:
i.
ii.

Κωδικοποίηση διαλέκτων (dialect code): κωδικοποίηση διαλέκτων οι οποίες
είναι σχετικές με το κείμενο.
Λέξεις κλειδιά (keywords): κωδικοποίηση σχετικών με το κείμενο επιπέδων
γλωσσικής ανάλυσης και γλωσσικών φαινομένων.
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iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Είδος πηγής (source type): (α) πρωτογενής, (β) λεξικό/γλωσσάρι, (γ)
γραμματική, (δ) γλωσσολογική μελέτη, (ε) άλλο.
Ερευνητικό ερώτημα (research question): κωδικοποίηση πληροφοριών σχετικά
με τα επιμέρους ερευνητικά (υπο-)ερωτήματα τα οποία απασχολούν το
πρόγραμμα.
Τοποθεσία αντικειμένου (item location): κωδικοποίηση χώρου (π.χ.
βιβλιοθήκη) στον οποίο βρίσκεται το κείμενο.
Περίληψη (abstract): κωδικοποίηση πληροφοριών σχετικών με το θέμα του
κειμένου.
Ψηφιοποιημένο (digitized): (α) Ναι (β) Όχι
Εξωτερικός σύνδεσμος (external link): κωδικοποίηση της προσβασιμότητας
του κειμένου.
Σχόλια (comments): παράθεση άλλων σχολίων τα οποία, για παράδειγμα,
μπορεί να αφορούν στο κατά πόσο το κείμενο μπορεί ή όχι να γίνει αντικείμενο
δανεισμού.

Αναλυτικότερα, πιο κάτω δίνονται οι μετα-πληροφορίες οι οποίες κωδικοποιούνται
ανάλογα με τον κάθε τύπο βιβλιογραφίας:
Βιβλίο (book):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Τίτλος (title)
Έτος έκδοσης (year)
Πόλη (city)
Εκδότης (publisher)
Κωδικοποίηση διαλέκτων (dialect code)
Λέξεις κλειδιά (keywords)
Είδος πηγής (source type)
Ερευνητικό ερώτημα (research question)
Τοποθεσία αντικειμένου (item location)
Περίληψη (abstract)
Ψηφιοποιημένο (digitized)
Εξωτερικός σύνδεσμος (external link)
Σχόλια (comments)

Συμβολή σε τόμο (book section):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Συγγραφέας (author)
Τίτλος (title)
Επιμελητής (editor)
Τίτλος βιβλίου (book title)
Σελίδες (pages)
Έτος έκδοσης (year)
Πόλη (city)
Εκδότης (publisher)
Κωδικοποίηση διαλέκτων (dialect code)
Λέξεις κλειδιά (keywords)
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Είδος πηγής (source type)
Ερευνητικό ερώτημα (research question)
Τοποθεσία αντικειμένου (item location)
Περίληψη (abstract)
Ψηφιοποιημένο (digitized)
Εξωτερικός σύνδεσμος (external link)
Σχόλια (comments)

Συμβολή σε περιοδικό (journal):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Συγγραφέας (author)
Τίτλος (title)
Όνομα περιοδικού (journal name)
Τόμος (volume)
Έτος έκδοσης (year)
Σελίδες (pages)
Κωδικοποίηση διαλέκτων (dialect code)
Λέξεις κλειδιά (keywords)
Είδος πηγής (source type)
Ερευνητικό ερώτημα (research question)
Ψηφιοποιημένο (digitized)
Τοποθεσία αντικειμένου (item location)
Περίληψη (abstract)
Εξωτερικός σύνδεσμος (external link)
Σχόλια (comments)

1.4 Ολοκλήρωση/Προϊόντα
Η συγκεκριμένη ενότητα εργασίας έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες της έχουν αποφέρει
τα ακόλουθα προϊόντα. Συγκεντρωτικά, επισημείωση έχει γίνει σε 1.280 γραπτές πηγές,
οι οποίες κατανέμονται στους 3 τύπους βιβλιογραφίας ως εξής:
Βιβλίο
Συμβολή σε βιβλίο
Συμβολή σε περιοδικό
Σύνολο
Πίνακας 1

241
93
946
1.280
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2. Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 2: Συλλογή και έρευνα προφορικών
και γραπτών πηγών, αποδελτίωση φαινομένων σύμφωνα με
τους στόχους της έρευνας, σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης
δεδομένων
2.1 Στόχοι
Tα προηγούμενα χρόνια, η μελέτη των Νεοελληνικών διαλέκτων στηρίχθηκε σε
παραδοσιακές μεθόδους καταγραφής και ανάλυσης, όπως η συλλογή υλικού με επιτόπια
έρευνα -συνήθως εστιασμένη σε συγκεκριμένα φαινόμενα- και η μελέτη συγκεκριμένων
παραδειγμάτων. Σε λίγες περιπτώσεις, έχουμε καταγραφή και μελέτη ενός διαλεκτικού
συστήματος, κυρίως σε περιπτώσεις όπου η σχετική διάλεκτος ομιλείται από πολλούς
ομιλητές, π.χ. Ποντιακά, Κρητικά, Κυπριακά.
Ένα βασικό κενό που εντοπίζεται στη μελέτη των διαλέκτων είναι η απουσία έργων
υποδομής πάνω στα οποία θα μπορεί να βασίσει ένας ερευνητής την ανάλυσή του. Για
παράδειγμα, ιδιαίτερα φτωχή είναι η ύπαρξη βάσεων δεδομένων που να περιέχουν
οργανωμένα γλωσσικά δεδομένα ή ψηφιακό υλικό που αφορά στις διαλέκτους.
Στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού προγράμματος, κατεβλήθη προσπάθεια να
καλυφθεί αυτό το κενό με τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων η οποία έχει διττό στόχο:
(α) να καλύψει τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος και (β) να αποτελέσει ένα
σημαντικό έργο υποδομής για την καταγραφή της ποικιλίας και τη μελέτη των διαλέκτων.
Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο
της πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής:
i.
ii.
iii.
iv.

Συλλογή (και αξιολόγηση) γλωσσικών δεδομένων από γραπτές και
προφορικές πηγές των υπό μελέτη διαλέκτων.
Εντοπισμός συγκεκριμένων φαινομένων που σχετίζονται με τους στόχους της
έρευνας.
Επιβεβαίωση δεδομένων με επιτόπια έρευνα σε διαλεκτικές περιοχές, όπου
αυτό ήταν δυνατό.
Δημιουργία βάσης δεδομένων (database) μορφολογικών φαινομένων.

2.2 (Αρχικά) προβλεπόμενη χρονική διάρκεια
Ιανουάριος 2013-Σεπτέμβριος 2013 (9 μήνες).
Παρόλο που η δημιουργία της βάσης και ο εντοπισμός των δεδομένων ολοκληρώθηκε
στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, κρίθηκε σκόπιμο για λόγους επάρκειας της
περιγραφής και ανάλυσης των δεδομένων να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός της βάσης,
παράλληλα με τη μελέτη των φαινομένων και ως το τέλος του προγράμματος, ενώ η
επιβεβαίωση δεδομένων, όπου αυτό ήταν δυνατόν, συνεχίσθηκε έως το τέλος
Σεπτεμβρίου 2015.
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2.3 Υλοποίηση
Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην αρχική πρόταση υποβολής τόσο ο σχεδιασμός όσο και η
υλοποίηση της βάσης δεδομένων που είχε προταθεί ανταποκρίνονταν μόνο στους
στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος. Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα θεώρησε
σκόπιμο να υλοποιήσει ένα έργο με μακροπρόθεσμη χρησιμότητα, ώστε να μπορεί να
αποτελεί σημείο αναφοράς στη σχετική έρευνα. Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της
βάσης δεδομένων ακολούθησε τα παρακάτω στάδια.

2.3.1 Στάδιο Α΄: Γλωσσολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων
Φάση 1η
Με βάση την αρχική πρόταση, κατεβλήθη προσπάθεια να σχεδιαστεί μία βάση
δεδομένων με σκοπό την εισαγωγή και ανάλυση διαλεκτικών δεδομένων, τα οποία
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά ερωτήματα του
προγράμματος, τα οποία είναι τα εξής: (α) η εξέταση της βάσης σχηματισμού λέξεων, (β)
η διερεύνηση της σχέσης μορφής και σημασίας στις λεξικές δομές σε συστήματα που
έχουν έρθει σε γλωσσική επαφή, (γ) η μελέτη της σχέσης δανεισμού και λεξικών
πληροφοριών, (δ) ο εντοπισμός των πιθανών διαφορών μεταξύ των δανείων που ανήκουν
σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες, (ε) η μελέτη της δανεισιμότητας των
λειτουργικών στοιχείων, και (στ) η ανίχνευση της πιθανής διαφοράς του βαθμού
δανεισιμότητας, όπως προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ κλιτικών και παραγωγικών
μορφημάτων.
Στις συναντήσεις της ομάδας συζητήθηκε ένας πρώτος σχεδιασμός της βάσης.
Ωστόσο, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα μπορούσαν να προκύψουν και άλλα ερευνητικά
ερωτήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στη βάση, αλλά και δεδομένου ότι τέθηκε ως
στόχος η βάση να έχει μία μακροπρόθεσμη χρησιμότητα, δηλαδή να μπορεί να καλύψει
και μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες, αποφασίστηκε να αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός
και να επανασχεδιαστεί η βάση.
Ο δεύτερος σχεδιασμός στόχευε στο να καλύψει περισσότερες κατηγορίες και
περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον πρώτο, προσφέροντας έτσι περισσότερες
δυνατότητες.
Φάση 2η
Σε αυτή τη φάση, ξεκινήσαμε αναλύοντας διεξοδικά τη μορφολογική δομή των υπό
μελέτη διαλέκτων και αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μία βάση η οποία να έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:
i.

ii.

Να καλύπτει όλες τις μορφολογικές κατηγορίες και όλες τις μορφολογικές
διαδικασίες τόσο της Νέας Ελληνικής όσο και των Νεοελληνικών διαλέκτων.
Οι γραμματικές πληροφορίες κωδικοποιούνται ως μεταδεδομένα (βλ.
παρακάτω).
Να είναι φιλική τόσο προς το χρήστη όσο και προς τον ερευνητήλημματογράφο.
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Ως προς τον πρώτο στόχο, για την ανάλυση των μεταδεδομένων τα οποία θα
περιλαμβάνονταν στη βάση δεδομένων, καθώς και για τη δήλωσή τους από τους
ερευνητές, έπρεπε να ληφθούν υπόψιν τα εξής:
(i)

Η πλούσια μορφολογία της Ελληνικής γλώσσας.

Η βάση σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει μία πλήρη ανάλυση της μορφολογικής
δομής της Νέας Ελληνικής, αλλά και των υπό μελέτη διαλέκτων. Ως εκ τούτου, η βάση
καλύπτει όλες τις μορφολογικές κατηγορίες και διαδικασίες της Νέας Ελληνικής και των
Νεοελληνικών διαλέκτων και κάθε κλιτός, παράγωγος και σύνθετος σχηματισμός
αναλύεται (decomposed) πλήρως στα συστατικά του.
Για παράδειγμα, για ένα παράγωγο σχηματισμό (π.χ. διαλεκτικός) δίνονται
λεπτομερείς πληροφορίες για τη βάση από την οποία προέρχεται (διάλεκτος), καθώς και
για το παραγωγικό επίθημα (-ικ-) και κλιτικό επίθημα (-ος) το οποίο φέρει.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι, επειδή η Ελληνική είναι μία γλώσσα
με πλούσια μορφολογία, έγινε κατηγοριοποίηση των πληροφοριών μορφολογικής
ανάλυσης και διαχωρίστηκαν οι πιθανοί συνδυασμοί μορφολογικών διαδικασιών,
σύμφωνα με την ανάλυση της Ράλλη (Μορφολογία, Αθήνα: Πατάκης 2005). Πρέπει να
σημειωθεί ότι η παραπάνω ανάλυση σε βάση δεδομένων είναι πρωτότυπη για τα
Ελληνικά, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες αναλύσεις.
Οι διαδικασίες, όπως περιγράφηκαν, είναι οι εξής:
i.

ii.

iii.
iv.

(ii)

Κλίση-Ακλισία: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία είτε είναι μονομορφηματικά
(π.χ. εδώ) είτε αποτελούνται από μία και μόνο απλή βάση και ένα κλιτικό
επίθημα (π.χ. βουν-ό).
Παραγωγή-Κλίση: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία αποτελούνται από μία
βάση, και τουλάχιστον ένα παραγωγικό και ένα κλιτικό επίθημα (π.χ. μικρούλη-ς).
Σύνθεση-Κλίση: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία αποτελούνται από μία
σύνθετη βάση και τουλάχιστον ένα κλιτικό επίθημα (π.χ. λεμον-ανθ-ός).
Σύνθεση-Παραγωγή-Κλίση: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία αποτελούνται
από μία σύνθετη βάση, και τουλάχιστον ένα παραγωγικό και ένα κλιτικό
επίθημα (π.χ. οργανο-παιχτ-ικ-ός).
Η κατάσταση μακροχρόνιας και στενής γλωσσικής επαφής στην οποία
βρίσκονται τα υπό εξέταση συστήματα.

Δεδομένου ότι οι υπό εξέταση διάλεκτοι έχουν έρθει σε στενή και μακροχρόνια επαφή
με διάφορα γλωσσικά συστήματα, ο σχεδιασμός της βάσης λαμβάνει υπόψιν την
πιθανότητα κάποιος σχηματισμός είτε να περιέχει ένα δάνειο στοιχείο είτε να είναι
δάνειος στο σύνολό του (π.χ. Επτανησιακά κο(υ)μανταδόρος ‘διοικητής’ < Βενετσιάνικα
comandadòr). Ως εκ τούτου, κάθε λήμμα (ολοκληρωμένη λέξη ή άλλο συστατικό) πρέπει
να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή του.
Η δήλωση πληροφοριών καταγωγής για κάθε συστατικό ξεχωριστά είναι μία πολύ
σημαντική παράμετρος, καθώς επιτρέπει στους ερευνητές να κωδικοποιήσουν, αλλά και
να ανακτήσουν πολύ εύκολα σχηματισμούς στους οποίους ένα στοιχείο ξενικής
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καταγωγής (π.χ. κάποιο παραγωγικό επίθημα) εμφανίζεται με γηγενείς βάσεις.
Επιπρόσθετα, η πλήρης ανάλυση των ξενικών βάσεων επιτρέπει στους ερευνητές να
ελέγξουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η σημασία αλλά και η χρήση των στοιχείων αυτών
είναι κοινή στη γλώσσα-στόχο και τη γλώσσα-πηγή, καθώς γνωρίζουμε από τη
βιβλιογραφία ότι αρκετές φορές η σημασία μίας λέξης αλλάζει κατά τη διαδικασία του
δανεισμού.
Ως προς το δεύτερο στόχο, η βάση σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τους ερευνητές,
καθώς προβλέφθηκαν όλες οι πιθανές εκδοχές/επιλογές που μπορεί να ανακύψουν από
τη μορφολογική μελέτη των διαλέκτων, και οι τιμές αρκετών μεταδεδομένων δίνονται
υπό τη μορφή λιστών.
Για παράδειγμα, εάν στο μεταδεδομένο μορφολογική διαδικασία, ο χρήστης επιλέξει
την τιμή Κλίση-Ακλισία, τότε στη βάση εμφανίζονται μόνον οι πληροφορίες οι οποίες
αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, δεν εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με
τις διαδικασίες Παραγωγή-Κλίση, Σύνθεση-Κλίση, Σύνθεση-Παραγωγή-Κλίση, και η
εισαγωγή δεδομένων γίνεται κατά το δυνατόν γρηγορότερα. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή
ελεύθερου κειμένου γίνεται μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. σημασία λήμματος),
καθώς αρκετές τιμές δίνονται υπό τη μορφή λίστας. Ως εκ τούτου, αποφεύγονται λάθη
κατά την εισαγωγή των λημμάτων, τα οποία οφείλονται σε διαφορετικό τρόπο
κωδικοποίησης της ίδιας πληροφορίας (π.χ. κωδικοποίηση της τιμής γένους ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ως αρσενικό, αρσ., κτλ.). Τέτοια λάθη μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά
προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάκτησης της συγκεκριμένης πληροφορίας.

2.3.2 Στάδιο Β΄: Υλοποίηση της βάσης
Δημιουργία κοινής λίστας τιμών για όλες τις διαλέκτους
Δεδομένου ότι μία επισταμένη και ολοκληρωμένη έρευνα για τις συγκεκριμένες
διαλέκτους δεν υπήρχε, η επίτευξη των παραπάνω στόχων περιελάμβανε αρχικά τα εξής:
(α) μελέτη των έργων αναφοράς (λεξικά και γραμματικές) ως προς τη μορφολογική δομή
των συγκεκριμένων διαλέκτων, (β) μελέτη των μορφολογικών κατηγοριών των
διαλέκτων (ειδικότερα προθημάτων και επιθημάτων).
Η μελέτη είχε ως στόχο την αναγνώριση όλων των διαδικασιών (π.χ. κλίση,
παραγωγή, σύνθεση) οι οποίες εμφανίζονται στις υπό εξέταση διαλέκτους και των
στοιχείων που εμπλέκονται σε αυτές (π.χ. λεξική και μορφολογική κατηγορία
συστατικών).
Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ανήκουν σε σχετικά κλειστές τάξεις
στοιχείων, η αναγνώριση και εισαγωγή τους σε λίστες τιμών κρίθηκε χρήσιμη για την
ταχύτερη εισαγωγή των δεδομένων στη βάση και την ελαχιστοποίηση πιθανών λαθών
(βλ. και πιο πάνω).
Είναι βασικό να τονισθεί ότι έπρεπε να υπάρξει και πρωτογενής έρευνα για τις
διαλέκτους, δεδομένου ότι οι γραμματικές περιγραφές είτε είναι παλιές είτε είναι
βασισμένες σε παραδοσιακά κριτήρια περιγραφής. Ως εκ τούτου, η έρευνα αυτή
εμπλούτισε τις λίστες προθημάτων και επιθημάτων που εισήχθησαν στη βάση και
οδήγησε στη δημιουργία ενός ενιαίου καταλόγου ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις
μορφολογικές κατηγορίες για όλες τις υπό εξέταση διαλέκτους.
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Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η επιλογή δημιουργίας ενιαίου καταλόγου ήταν
απαραίτητη καθώς, με βάση τους ερευνητικούς στόχους του προγράμματος, έπρεπε να
γίνει συγκριτική μελέτη των διαλέκτων που -σε πρώτη ανάγνωση- μπορεί να φαίνονται
διαφορετικές.
Μεταδεδομένα
Κρίθηκε απαραίτητο τα λήμματα να μην ορίζονται μονοσήμαντα από αυτό καθεαυτό το
λήμμα, αλλά από ένα μοναδικό αύξοντα κωδικό, καθώς έτσι ήταν εφικτή η καταχώρηση
λημμάτων με διαφορετική χρήση ή μορφολογικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, γίνεται
αναλυτική περιγραφή των πληροφοριών που μπορούν να καταχωρηθούν για κάθε λήμμα
ξεχωριστά.
Οι πληροφορίες χωρίζονται σε 6 βασικές ομάδες και συγκεκριμένα στις: βασικές
πληροφορίες, καταγωγή, σύνθεση, παραγωγή, κλίση και άλλες μετα-πληροφορίες. Ο
διαχωρισμός ήταν απαραίτητος για τους εξής βασικούς λόγους: (α) κάποιες κατηγορίες
ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τη μορφολογική
διαδικασία μελέτης που θα έπρεπε να τηρηθεί για το κάθε λήμμα και (β) με αυτόν τον
τρόπο βελτιώνεται η ευχρηστία του συστήματος από το μελετητή.
Ομάδα 1: Βασικές πληροφορίες
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για ένα λήμμα. Αρχικά ο
λημματογράφος εισάγει το λήμμα στον τύπο παραπομπής (citation form), ήτοι πρώτο
πρόσωπο ενικού ενεστώτα για τα ρήματα και ονομαστική ενικού αριθμού για τα ονόματα,
και ακολούθως την πλήρη σημασία του. Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, τότε
δηλώνονται όλες οι σημασίες. Στο τρίτο πεδίο, η επιλογή της μορφολογικής διαδικασίας
επιτρέπει στο λημματογράφο να περάσει στη βάση τις πληροφορίες οι οποίες είναι
σχετικές με τη διαδικασία αυτή (βλ. και πιο πάνω). Ακολούθως, εισάγονται πληροφορίες
γραμματικής κατηγορίας (λίστα 4), γένους (λίστα 5) και κλιτικής τάξης (λίστα 6), όπου
είναι απαραίτητο.
Μεταδεδομένο
(πληροφορία)
1. Λήμμα
2. Σημασία
3. Μορφολογική
διαδικασία
4. Γραμματική
κατηγορία
5. Γένος
6. Κλιτική τάξη

Επιλογές
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο
Κλίση-Ακλισία
Παραγωγή-Κλίση
Σύνθεση-Κλίση
Σύνθεση-Παραγωγή-Κλίση
Επίθετο, Ουσιαστικό, Ρήμα, Επίρρημα, Αντωνυμία,
Γερούνδιο, Απαρεμφατικός τύπος, Έκφραση, Φράση,
Πρόθεση, Σύνδεσμος, Μόριο, Αριθμητικό
Ουδέτερο, Τριγενές, Αρσενικό, Θηλυκό, Χωρίς γένος, Διγενές
Λίστα επιλογών
Πίνακας 2: Μεταδεδομένα ομάδας 1
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Ομάδα 2: Καταγωγή
Η δεύτερη ομάδα μεταδεδομένων καλύπτει πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή του
λήμματος στο σύνολό του. Εάν μία λέξη είναι δάνεια στο σύνολό της, τότε δίνονται
πληροφορίες για την πρωτότυπη δάνεια λέξη και το γένος της, όπου είναι απαραίτητο.
Μεταδεδομένο
(πληροφορία)
7. Καταγωγή λήμματος
8. Πρωτότυπη δάνεια
9. Γένος δάνειας λέξης

Επιλογές
Τουρκική, Ιταλική, Ρομανικές διάλεκτοι, Ελληνική,
Γαλλική, Λατινική, Άλλη
Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένα 5)
Πίνακας 3: Μεταδεδομένα ομάδας 2

Οι επόμενες τρεις ομάδες καλύπτουν πληροφορίες σε σχέση με τις μορφολογικές
διαδικασίες της σύνθεσης, της παραγωγής και της κλίσης.
Ομάδα 3: Σύνθεση
Δεδομένου ότι η σύνθεση περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον βάσεις σχηματισμού (δηλαδή
θέματα) και στο εσωτερικό των συνθέτων εμφανίζονται και δάνειες λέξεις, η βάση
MORILAN σχεδιάστηκε με τρόπο ο οποίος επιτρέπει την λεπτομερή καταχώρηση
πληροφοριών για κάθε συστατικό ξεχωριστά, όπως ακριβώς γίνεται και για το λήμμα στο
σύνολό του στην ομάδα μεταδεδομένων 1. Μία ακόμα σημαντική πληροφορία, η οποία
δηλώνεται στη βάση, είναι το κατά πόσο το σύνθετο είναι παρατακτικό ή όχι.
Μεταδεδομένο (πληροφορία)
10. Βάση 1
11. Σημασία
12. Γραμματική κατηγορία
13. Γένος
14. Κλιτική τάξη
15. Καταγωγή βάσης
16. Πρωτότυπη δάνεια λέξη
17. Γραμ. κατηγορία δάνειας λέξης
18. Γένος δάνειας λέξης
19. Βάση 2
20. Σημασία
21. Γραμματική κατηγορία
22. Γένος
23. Κλιτική τάξη
24. Καταγωγή βάσης

Επιλογές
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
(βλ. μεταδεδομένα 4)
(βλ. μεταδεδομένα 5)
(βλ. μεταδεδομένα 6)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένα 4)
(βλ. μεταδεδομένα 5)
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
(βλ. μεταδεδομένα 4)
(βλ. μεταδεδομένα 5)
(βλ. μεταδεδομένα 6)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
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25. Πρωτότυπη δάνεια λέξη
26. Γραμματική κατ. δάνειας λέξης
27. Γένος δάνειας λέξης
28. Παρατακτικό σύνθετο

Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένα 4)
(βλ. μεταδεδομένα 5)
Ναι/Όχι

Πίνακας 4: Μεταδεδομένα ομάδας 3

Ομάδα 4: Παραγωγή
Η ομάδα αυτή καλύπτει τη διαδικασία της παραγωγής και ως εκ τούτου περιλαμβάνει
πληροφορίες τόσο για τη βάση σχηματισμού όσο και για τα προσφύματα (προθήματα και
επιθήματα) τα οποία εμφανίζονται στο λήμμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πληροφορίες
αυτές είναι λεπτομερείς, καθώς προβλέπεται η εισαγωγή πληροφοριών αναφορικά με το
κατά πόσον η βάση σχηματισμού είτε κάποιο πρόσφυμα είναι ξενικής καταγωγής.
Μεταδεδομένο (πληροφορία)
29. Βάση
30. Σημασία βάσης
31. Γραμματική κατηγορία βάσης
32. Γένος βάσης
33. Κλιτική τάξη βάσης
34. Καταγωγή βάσης
35. Πρωτότυπη δάνεια λέξη
36. Γραμ. κατηγορία δάνειας λέξης
37. Γένος δάνειας λέξης
38. Παραγωγικό πρόθημα 1
39. Καταγωγή προθήματος
40. Παραγωγικό πρόθημα 2
41. Καταγωγή προθήματος
42. Παραγωγικό πρόθημα 3
43. Καταγωγή προθήματος
44. Παραγωγικό επίθημα 1
45. Καταγωγή επιθήματος
46. Πρωτότυπο παραγωγικό επίθημα
47. Παραγωγικό επίθημα 2
48. Καταγωγή επιθήματος
49. Πρωτότυπο παραγωγικό επίθημα
50. Παραγωγικό επίθημα 3
51. Καταγωγή επιθήματος
52. Πρωτότυπο παραγωγικό επίθημα

Επιλογές
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
(βλ. μεταδεδομένα 4)
(βλ. μεταδεδομένα 5)
(βλ. μεταδεδομένα 6)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένα 4)
(βλ. μεταδεδομένα 5)
(επιλογή από λίστα προσφυμάτων)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
(επιλογή από λίστα προσφυμάτων)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
(επιλογή από λίστα προσφυμάτων)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
(επιλογή από λίστα προσφυμάτων)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
(για μελλοντική χρήση)
(επιλογή από λίστα προσφυμάτων)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
(για μελλοντική χρήση)
(επιλογή από λίστα προσφυμάτων)
(βλ. μεταδεδομένα 7)
(για μελλοντική χρήση)

Πίνακας 5: Μεταδεδομένα ομάδας 4
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Ομάδα 5: Κλίση
Η ομάδα 5 περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία της κλίσης με έμφαση σε
συγκεκριμένους ρηματικούς και ονοματικούς τύπους, όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.
Μεταδεδομένο (πληροφορία)
53. Αόριστος ενεργ. - παθ.
54. Περιφρ. κλιτός σχηματ.
55. Τύπος γενικής εν. - πληθ.
56. Κλιτικό επίθημα

Επιλογές
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο
Επιλογή μεταξύ των: Ο, ΟΣ,
Ω, Ι, ΗΣ, ΟΜΑΙ/ΟΥΜΑΙ

Πίνακας 6: Μεταδεδομένα ομάδας 5

Ομάδα 6: Αλλες μετα-πληροφορίες
Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την περιοχή στην οποία
απαντά το λήμμα, την πηγή στην οποία βρίσκεται, με λεπτομερή δήλωση της
βιβλιογραφικής αναφοράς (βλ. και παρακάτω για τη βιβλιογραφική βάση), καθώς και το
κατά πόσον η πηγή είναι γραπτή, προφορική ή συνελέχθη κατά τη διαδικασία των
ερωτηματολογίων. Επίσης, ορίζεται το φαινόμενο το οποίο αφορά στο συγκεκριμένο
λήμμα και γίνονται άλλες παρατηρήσεις, εάν αυτές υπάρχουν.
Μεταδεδομένο
Επιλογές
(πληροφορία)
57. Περιοχή
Επιλογή από λίστα περιοχών ενδιαφέροντος
58. Βιβλιογραφική
Πολλαπλή επιλογή από βιβλιογραφικές αναφορές όπως
αναφορά
έχουν ήδη καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων
62. Σχόλια βιβλιογραφικής Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
αναφοράς
63. Φαινόμενο
(για μελλοντική χρήση)
64. Γενικές παρατηρήσεις
Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
Πίνακας 7: Μεταδεδομένα ομάδας 6
Βιβλιογραφία-περιοχές
Ο ενιαίος κατάλογος βιβλιογραφίας με έργα που αποτελούν τις πηγές για την παρούσα
έρευνα (βλ. Ε.Ε. 1) ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων, ώστε τα έργα να μπορούν να
μπαίνουν αυτόματα από τους λημματογράφους δίπλα στο κάθε λήμμα που καταχωρούν.
Παρόλο που η συγκεκριμένη διαδικασία συνήθως έπεται της έρευνας, δεδομένου ότι
η ερευνητική ομάδα έχει εμπειρία στη μελέτη διαλέκτων, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί
εξ αρχής ένας κατάλογος για να αποφευχθούν λάθη από τους λημματογράφους, αλλά και
για να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη η διαδικασία. Για τον ίδιο λόγο, συντάχθηκε και
κατάλογος με τις περιοχές στις οποίες ομιλούνται οι υπό μελέτη διάλεκτοι.
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Λογισμικό
Σε αυτό το στάδιο, και σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη Χ. Τσιμπούρη,
υλοποιήθηκε το λογισμικό της βάσης. Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων, αλλά και της
εφαρμογής διεπαφής που τη συνοδεύει, κατασκευάστηκε στην πλατφόρμα διαχείρισης
υλικού γενικού σκοπού (Content Management System) ανοιχτού κώδικα Drupal,
έκδοσης 7, η οποία υποστηρίζεται ενεργά από χιλιάδες προγραμματιστές παγκοσμίως. Η
πλατφόρμα Drupal μπορεί να εγκατασταθεί σε ποικιλία επιλογών λειτουργικού
συστήματος (operating system) και υλικού (hardware). Στο πλαίσιο του προγράμματος
επιλέχθηκε λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (LAMP, Linux,
Apache, MySQL, PHP), που είναι πλήρως ελεύθερα από περιορισμούς πνευματικών
δικαιωμάτων.
Η επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας λογισμικού βασίστηκε στους εξής
βασικούς λόγους, όπως αυτοί προέκυψαν μετά από ενδελεχή συζήτηση μεταξύ των
γλωσσολόγων μελετητών και των τεχνικών υποστήριξης που αποτελούν τους τελικούς
χρήστες και κατασκευαστές αντίστοιχα: (α) στην εύκολη διαχείριση από τους χρήστες,
(β) στην εύκολη διαχείριση και αναζήτηση λημμάτων, (γ) στη διαβάθμιση πρόσβασης
χρηστών σε προστατευμένες λειτουργίες, (δ) στα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και (ε)
στην πρόσβαση μέσω Web.

Εικόνα 1

Διαβάθμιση χρηστών
Μετά από μελέτη, κρίθηκε απαραίτητη η διαβάθμιση των χρηστών για λόγους
ασφαλείας. Όπως αναλυτικά εξηγούνται παρακάτω, αποδόθηκαν οι παρακάτω ρόλοι,
ξεκινώντας από τον χρήστη με τις ελάχιστες δυνατότητες πρόσβασης:
i.

ii.

Ανώνυμος χρήστης: Έχει πρόσβαση μόνο στην σελίδα σύνδεσης. Δεν μπορεί
να δει τα λήμματα όπως έχουν καταχωρηθεί, ούτε να προχωρήσει στην
επεξεργασία τους.
Καταχωρητής (linguist-researcher): Δικαιούται να καταχωρήσει νέα λήμματα
ή περαιτέρω βιβλιογραφία που είναι απαραίτητη για την μελέτη του. Επίσης,
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μπορεί να επεξεργαστεί τα λήμματα τα οποία έχει καταχωρήσει ο ίδιος. Δεν
μπορεί να διαγράψει οποιαδήποτε καταχώρηση για λόγους ασφαλείας.
Εφόσον κρίνει πως ένα λήμμα πρέπει να διαγραφεί, ενημερώνει τον
διαχειριστή ο οποίος τον επιβλέπει στο πλαίσιο της μελέτης του.
Διαχειριστής καταχωρητών (manager): Έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με
τον καταχωρητή, αλλά επιπλέον μπορεί να διαγράψει λήμματα ή
βιβλιογραφία, αν το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, έχει πρόσβαση σε στατιστικά
σχετικά με τα καταχωρημένα λήμματα, δηλαδή ποιος χρήστης καταχώρησε
πόσα λήμματα. Τέλος, έχει πρόσβαση στην αυτόματη εξαγωγή όλων των
λημμάτων σε μορφή CSV (Comma separated values) για εισαγωγή σε
λογιστικό ή στατιστικό πρόγραμμα όπως το Microsoft Excel ή R/SPSS.
Γενικός διαχειριστής (administrator): Έχει πλήρη δικαιώματα σε όλες τις
καταχωρήσεις, αλλά και τους χρήστες, προσθέτοντας ή διαγράφοντας κατά
βούληση. Επίσης, έχει δικαίωμα να αλλάξει ή να προσθέσει στα διαθέσιμα
πεδία καταγραφής στα λήμματα ή στην βιβλιογραφία. Γενικός διαχειριστής
είναι η διευθύντρια του προγράμματος, καθ. Αγγελική Ράλλη. Αναλαμβάνει
να αναζητήσει τεχνική βοήθεια για την πλατφόρμα σε περίπτωση
δυσλειτουργιών ή κακόβουλης χρήσης.

Διαχείριση λημμάτων
Ένας λόγος που χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του Drupal είναι η εύκολη διαχείριση
ύλης, δηλαδή λημμάτων και βιβλιογραφίας για το πλαίσιο του έργου. Συγκεκριμένα, η
αρχική σελίδα όλων των συνδεδεμένων χρηστών αποτελεί και την αναζήτηση λημμάτων.
Με αφετηρία την συγκεκριμένη σελίδα μπορεί κανείς να αναζητήσει ένα λήμμα προς
επιβεβαίωση πριν το καταχωρήσει ξανά ή να φορτώσει όλες τις λεπτομέρειες που το
απαρτίζουν.
Αντίστοιχα, η σελίδα προβολής ενός λήμματος, σε απλές και καθαρές γραμμές
σχεδίασης, δεν επιβαρύνει την οθόνη του καταχωρητή/μελετητή με περιττά στοιχεία.

Εικόνα 2
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Εικόνα 3

Δυνατότητα σχολίων
Ένας ακόμη λόγος που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη πλατφόρμα ήταν η ευκολία
διαχείρισης σχολίων κάτω από κάθε λήμμα. Η συγκεκριμένη υποστήριξη δίνει τη
δυνατότητα στον καταχωρητή/μελετητή να εισαγάγει ένα σχόλιο για τον ίδιο (ως
σημείωση για περαιτέρω μελέτη) ή για τα άλλα μέλη της ομάδας (για προβληματισμό και
συζήτηση). Ως εκ τούτου, κάθε λήμμα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ένα νήμα
ελεύθερης συζήτησης (forum thread) από όλα τα μέλη της ομάδας.
Ιστορικό αλλαγών
Καθώς η εργασία καταχώρησης αποτελεί μια επίπονη διαδικασία, κρίθηκε απαραίτητο
να διασφαλιστεί η προσπάθεια όλων των μελών μεμονωμένα αλλά και συνολικά. Ως
μεμονωμένα ορίζουμε την διασφάλιση της αναφοράς εργασίας κάθε λήμματος σε
συγκεκριμένο καταχωρητή, ώστε τα εύσημα να μπορούν να δοθούν στοχευμένα, αλλά
και να αναζητηθούν πιθανά σφάλματα. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη αξίωση, η
αποθήκευση κάθε λήμματος δημιουργεί νέα έκδοση/αντίγραφο όλων των πληροφοριών.
Με μικρή επιβάρυνση στη βάση δεδομένων, μπορεί κανείς να δει τις αλλαγές στην
πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το ιστορικό
αλλαγών σε συγκεκριμένο λήμμα:
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Εικόνα 4

Ενώ, αν επιλέξει κανείς δύο καταχωρήσεις του ιδίου λήμματος σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές και πατήσει σύγκριση (κουμπί ‘Compare’), θα βρεθεί στην εξής εικόνα:

Εικόνα 5

Γίνεται πλέον σαφές, από το παράδειγμα, ότι ο συγκεκριμένος καταχωρητής θέλησε να
συμπληρώσει επιπλέον σχόλια στο πεδίο «64. Σχόλια βιβλιογραφικής αναφοράς» και
συγκεκριμένα τον αριθμό σελίδας που βρήκε την βιβλιογραφική αναφορά (στην εικόνα
φαίνεται ως «σελ. 3» με έντονα κόκκινα γράμματα πως έχει προστεθεί στην δεξιά
ενημερωμένη έκδοση του λήμματος σε σχέση με την αριστερή έκδοση όπου απουσιάζει).
Αν και η παρούσα ανάλυση, ή αλλιώς καταγραφή των αλλαγών, μπορεί να θεωρηθεί
υπερβολικά λεπτομερής για γλωσσολογική μελέτη, παρέχει ένα εξαιρετικά δυνατό
εργαλείο στη διάθεση των διαχειριστών του συστήματος, χωρίς να εμποδίζει στο
ελάχιστο τους μελετητές γλωσσολόγους να διεκπεραιώσουν την εργασία τους. Σε
περίπτωση αναγνώρισης λάθους, μπορεί να γίνει επαναφορά του λήμματος σε
προηγούμενη έκδοση αλλά και εξακρίβωση μιας εσφαλμένης κατάστασης.
Η διασφάλιση του συστήματος στο σύνολο, επιβεβαιώνεται με ημερήσια αντίγραφα
ασφαλείας της βάσης δεδομένων που παραμένουν σε βάθος 10 ημερών. Το συγκεκριμένο
διάστημα κρίθηκε επαρκές για να καλύψει πιθανά προβλήματα κατάρρευσης του υλικού
(hardware failure) αλλά και επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες που κατέλαβαν το
σύστημα παράνομα (με χρήση ιού ή κενού ασφαλείας).
Πρόσβαση μέσω Web
Η δυνατότητα πρόσβασης μέσω Web παρέχει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων: (α)
ο καταχωρητής/μελετητής μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα χρησιμοποιώντας τον
προσωπικό του υπολογιστή γνωρίζοντας το URL σύνδεσης και τα προσωπικά του
στοιχεία πρόσβασης. (β) Δεν χρειάζεται εγκατάσταση εφαρμογής στον υπολογιστή,
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οπότε γίνεται πλήρης αποσύνδεση λειτουργικού συστήματος και υπηρεσίας και ο
χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί Windows, Linux, Mac, iPad/Android, αλλά να μην
στερείται δυνατότητες στο ελάχιστο. (γ) Οποιαδήποτε αλλαγή στα πεδία ή σε
δυνατότητες της υπηρεσίας γίνονται κεντρικά και όλοι οι χρήστες είναι αυτόματα
ενήμεροι. (δ) Οποιαδήποτε αλλαγή καταχωρείται σε ασφαλές κεντρικό σημείο και δεν
υπάρχει ο φόβος να χαθούν πληροφορίες σε πιθανή κλοπή ή καταστροφή υλικού του
χρήστη. (ε) Παράλληλη πρόσβαση στο σύστημα από πολλαπλούς χρήστες που μπορούν
να καταχωρούν ή να επεξεργάζονται παράλληλα όλα τα στοιχεία της πλατφόρμας. (στ)
Ο καταχωρητής/μελετητής μπορεί να εργαστεί από οπουδήποτε έχοντας απλώς σύνδεση
στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής.
Λημματογράφοι-διαχειριστές
Ο διαχειριστής της βάσης έπρεπε να δημιουργήσει λογαριασμούς για όλους τους
λημματογράφους, αλλά και για την επιστημονική υπεύθυνη της βάσης. Οι λογαριασμοί
διαφέρουν ως προς τα δικαιώματα αλλαγών στη βάση. Οι λημματογράφοι μπορούν να
βλέπουν το ιστορικό των αλλαγών σε όλα τα λήμματα, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν
τα λήμματα άλλων λημματογράφων. Μόνον ο διαχειριστής, δηλαδή η διευθύντρια του
προγράμματος καθ. Αγγελική Ράλλη, μπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει λήμματα.
Χρήστες
Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναζητήσουν λήμματα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια,
όπως την ορθογραφική αναζήτηση, τη μορφολογική κατηγορία, τη μορφολογική
διαδικασία ή την περιοχή, ή με συνδυαστικά κριτήρια για στοχευμένη έρευνα. Για την
πρόσβαση στη βάση απαιτείται γραπτή άδεια από την υπεύθυνη του προγράμματος, καθ.
Αγγελική Ράλλη.

2.3.3 Στάδιο Γ΄: Πιλοτική λημματογράφηση - Βελτίωση της βάσης - 1η
φάση λημματογράφησης
Μετά την υλοποίηση της βάσης, αποφασίστηκε να γίνει μία πιλοτική λημματογράφηση
για να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και αδυναμίες/παραλείψεις στο σχεδιασμό.
Φάση 1η: Επιλογή λημματογράφων
Στη φάση αυτή δημιουργήθηκε η ομάδα λημματογράφησης. Στην ομάδα εντάχθηκαν
κάποια από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Επίσης, έγινε επιλογή μεταπτυχιακών
φοιτητών γλωσσολογίας που λειτούργησαν συνεπικουρικά στη λημματογράφηση.
Δημιουργήθηκε μία ομάδα και έγινε ανάθεση δεδομένων μίας διαλέκτου ανά ζεύγος
(ονοματικά vs. ρηματικά δεδομένα). Κάθε ομάδα είχε ως στόχο να λημματογραφήσει 100
δεδομένα από κάθε διάλεκτο.
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Φάση 2η: Δοκιμαστική λημματογράφηση
Ζητήθηκε να γίνει δοκιμαστική λημματογράφηση και να υποβληθούν προτάσεις για
βελτιώσεις. Σε διάστημα δύο εβδομάδων, η κάθε ομάδα έκανε λημματογραφήσεις,
εντόπισε προβλήματα και διατύπωσε ερωτήσεις. Αυτές συγκεντρώθηκαν, έγιναν
αντικείμενο επεξεργασίας από την υπεύθυνη του προγράμματος, καθ. Αγγελική Ράλλη,
και τον εξωτερικό συνεργάτη, Χ. Τσιμπούρη, και έγιναν βελτιώσεις, όπου αυτές
απαιτούνταν.

2.3.4 Στάδιο Δ΄: Ολοκλήρωση λημματογράφησης
Η λημματογράφηση έγινε σε πέντε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Ενδιάμεσα σε κάθε
φάση λημματογράφησης, υπήρξε ένα μικρό χρονικό κενό, ώστε να μπορούν να
βελτιώνονται οποιαδήποτε κενά και να τίθενται οι άξονες από την καθ. Αγγελική Ράλλη.
Οι πέντε φάσεις κατανεμήθηκαν ως εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Α΄ φάση: 01/06/2013-15/09/2013
Β΄ φάση: 01/10/2013-15/12/2013
Γ΄ φάση: 01/01/2014-31/03/2014
Δ΄ φάση: 15/04/2014-15/09/2014
Ε΄ φάση: 15/09/2014-30/09/2015

Κάθε φάση λημματογράφησης είχε ως στόχο τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων
τόσο με στοιχεία από διαφορετικές διαλέκτους, όσο και με στοιχεία από διαφορετικές
μορφολογικές διαδικασίες (ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια). Έμφαση δόθηκε κυρίως
στη λημματογράφηση δάνειων στοιχείων, καθώς βασικός στόχος του προγράμματος
είναι η μελέτη της γλωσσικής επαφής και των προϊόντων της. Τα μέλη της ομάδας
λημματογράφησης είναι τα εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Δ. Μελισσαροπούλου (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια)
Ν. Κουτσούκος (Μεταδιδακτορικός ερευνητής)
Μ. Ανδρέου (Μεταδιδακτορικός ερευνητής)
Β. Μακρή (Υποψήφια διδάκτωρ)
Γ. Χαιρετάκης (Μεταπτυχιακός φοιτητής και μετέπειτα υποψήφιος διδάκτωρ)
Μ. Μαρίνης (Μεταπτυχιακός φοιτητής και μετέπειτα υποψήφιος διδάκτωρ)
Δ. Σιμήρης (Υποψήφιος διδάκτωρ)
Κ. Φραγκοπούλου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)
Κ. Κονταξή (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)
Ν. Σπηλιοπούλου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Μετά την ολοκλήρωση των πέντε φάσεων λημματογράφησης και τον εμπλουτισμό της
βάσης με δεδομένα από τα ερωτηματολόγια (βλ. Ε.Ε. 4 και 5), η βάση δεδομένων περιέχει
9.951 λήμματα που καταχωρήθηκαν από 10 καταχωρητές. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην
αρχική πρόταση υποβολής δεν έχει δηλωθεί ακριβής αριθμός λημμάτων για τη βάση.
Δεδομένου ότι η ερευνητική ομάδα επιδιώκει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο
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αξιόπιστα αποτελέσματα, η εισαγωγή δεδομένων συνεχίστηκε έως το πέρας του
παρόντος ερευνητικού προγράμματος.
Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθμός των λημμάτων που ήδη έχουν εισαχθεί στη
βάση δεδομένων είναι, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, ικανός για τη διεξαγωγή
αξιόπιστης έρευνας.

2.4 Παραδοτέα
Βάση διαλεκτικών δεδομένων η οποία βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο:
http://morilandb.upatras.gr/. Η βάση MORILAN περιέχει δεδομένα από πέντε διαλεκτικά
συστήματα: Διάλεκτος Κάτω Ιταλίας (Griko και Bovese), Καππαδοκικά, Ποντιακά,
Αϊβαλιώτικα, Επτανησιακά. Τα δεδομένα έχουν τύχει στατιστικής ανάλυσης, η οποία
είχε ως στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη μορφολογία των
υπό εξέταση διαλεκτικών συστημάτων. Τα συμπεράσματα αυτά λειτουργούν
συνεπικουρικά κατά τη διαδικασία δημοσίευσης εξειδικευμένων άρθρων αναφορικά με
το πόσο παραγωγικά είναι τα προϊόντα της επαφής ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες και
την Ελληνική.
Παραθέτουμε τα εξής στους πίνακες 8-12 επί ενός συνόλου 9.951 δεδομένων:
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Πίνακας 10: Γραμματική κατηγορία λημμάτων
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3. Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 3: Σχεδιασμός και διάχυση του
ερωτηματολογίου
3.1 Στόχοι
Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της
πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής:
i.
καθορισμός της ομάδας δειγματοληψίας,
ii.
σχεδιασμός και συγγραφή των ερωτηματολογίων με βάση (i) τη διαλεκτική
ποικιλία και (ii) τα φαινόμενα στόχου,
iii.
διάχυση του ερωτηματολογίου, εκπαίδευση των ερευνητών και συλλογή
δεδομένων.

3.2 Χρονική διάρκεια
Ιούλιος 2013-Μάρτιος 2014 (9 μήνες).

3.3 Υλοποίηση/προϊόντα
Η συγκεκριμένη ενότητα εργασίας έχει ολοκληρωθεί. Η έρευνα που βασίζεται στα
ερωτηματολόγια ακολούθησε τις φάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται παρακάτω:
Φάση 1η: Δημιουργία ερωτηματολογίου
i.

ii.
iii.

Εντοπίστηκαν τα φαινόμενα από τις γραμματικές περιγραφές που ήταν
διαθέσιμες αναφορικά με τις υπό μελέτη διαλέκτους και δημιουργήθηκε
σχετική λίστα η οποία βοήθησε στη μελέτη των φαινομένων και στις εργασίες
της Ε.Ε. 5. Για το σκοπό αυτό, εργάστηκαν όλα τα μέλη της ομάδας υπό την
εποπτεία της διευθύντριας και κεντρικής ερευνήτριας του προγράμματος, καθ.
Αγγελικής Ράλλη.
Επιλέχθηκαν τα φαινόμενα που ήταν σχετικά με την υπό εκπόνηση έρευνα και
ξεκίνησε η σύνταξη του ερωτηματολογίου.
Διαμορφώθηκαν ερωτήσεις κοντά στο γλωσσικό αίσθημα του φυσικού
ομιλητή. Η διαμόρφωση των ερωτήσεων βασίστηκε σε βιβλία αναφοράς
(γραμματικές και λεξικά) και δημοσιευμένες μελέτες πάνω στο θέμα
(διατριβές και άρθρα).

Στόχοι του ερωτηματολογίου
i.
ii.
iii.

Διερεύνηση συγκεκριμένων φαινομένων.
Συλλογή δεδομένων από φυσικούς ομιλητές.
Σύγκριση των υπό μελέτη διαλέκτων.
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Προβλήματα
Κατά το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων εντοπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα, τα
οποία έπρεπε να επιλυθούν από τους ερευνητές, καθώς δεν έχουν γίνει προγενέστερες
έρευνες με ερωτηματολόγια για μορφολογία, γενικότερα, και για μορφολογία διαλέκτων
ειδικότερα. Τα ερωτηματολόγια που υπάρχουν είτε αφορούν κυρίως άλλους τομείς
γλωσσικής ανάλυσης (π.χ. σύνταξη) είτε στοχεύουν σε μία γενική περιγραφή των
μορφολογικών χαρακτηριστικών μίας γλώσσας (τυπολογικές μελέτες).
Καινοτομικό στοιχείο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι αποτελεί μία
επιτομή περιγραφής γλωσσικών συστημάτων και ανάλυσης μορφολογικών φαινομένων
και, ως εκ τούτου, έπρεπε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις.
Φάση 2η: Διόρθωση και βελτίωση ερωτηματολογίων
Από τη λίστα ερωτημάτων που δημιουργήθηκε:
i.
Επελέγησαν φαινόμενα που σχετίζονται με γλωσσική επαφή ή με γλωσσική
αλλαγή που έχει προκληθεί από γλωσσική επαφή.
ii.
Επιλέχθηκε το είδος των ερωτήσεων και βελτιώθηκε η παρουσίασή τους.
Φάση 3η: Πιλοτική έρευνα - φυσικοί ομιλητές
i.

ii.

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε φυσικούς ομιλητές των διαλέκτων για
να ελεγχθεί αν και κατά πόσον είναι γραμματικές οι δομές που εμφανίζονται
στο ερωτηματολόγιο και κατά πόσον είναι παραγωγικά τα φαινόμενα.
Τα ερωτηματολόγια διορθώθηκαν με βάση τις παρατηρήσεις των φυσικών
ομιλητών.

3.3.1 Ερωτηματολόγια
Σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν πέντε διαφορετικά ερωτηματολόγια για τις πέντε υπό
μελέτη διαλέκτους από ομάδες εργασίας με συντονίστρια την καθ. Α. Ράλλη. Τα
χαρακτηριστικά των ερωτηματολογίων είναι τα εξής:
i.

Ερωτηματολόγιο για τα Επτανησιακά

Δομήθηκε πάνω σε δύο κεντρικούς άξονες μελέτης: (α) το ρηματικό σύστημα και (β) το
ονοματικό σύστημα των επτανησιακών ιδιωμάτων. Αναφορικά με το ονοματικό
σύστημα, η δόμηση του ερωτηματολογίου έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποσαφηνίσει
κατά το δυνατόν ιδιάζοντα μορφολογικά φαινόμενα που χρήζουν γλωσσολογικής
ανάλυσης. Για παράδειγμα, η ιδιοτυπία της ονοματικής κλίσης μελετάται μέσα από τις
περιπτώσεις υποκορισμού, αλλομορφίας, ετερόκλισης και απόδοσης του γένους που
εντοπίζονται στα Επτανησιακά. Ειδικότερα, το γένος συνιστά ενδιαφέρουσα περιοχή
διερεύνησης, αφού υπάρχουν περιπτώσεις διπλού γένους των ιταλικών δανείων, αλλά και
περιπτώσεις που φανερώνουν τη συμβατότητα ή μη μεταξύ του γραμματικού και του
φυσικού γένους των ονομάτων. Όσον αφορά στο ρηματικό σύστημα, μελετάται η επιλογή
και η ανταγωνιστικότητα διαφορετικών παραγωγικών επιθημάτων ανάλογα με τη βάση

28

Patras Working Papers in Linguistics

στην οποία προσκολλώνται, καθώς και η επίδραση της δάνειας βάσης στην επιλογή
συγκεκριμένου παραγωγικού επιθήματος.
ii.

Ερωτηματολόγιο για την Ποντιακή

Πρώτα εντοπίστηκαν τα μορφολογικά φαινόμενα που οδήγησαν στο σχεδιασμό του
ερωτηματολογίου. Προκειμένου αυτός ο στόχος να επιτευχθεί, μοιράστηκε ο όγκος της
εργασίας σε δύο μέρη, στη μελέτη του ρηματικού συστήματος της ποντιακής διαλέκτου
και σε αυτή του ονοματικού συστήματος. Αφού συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα
φαινόμενα, εντάχθηκαν στο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στη
συνέχεια, έγινε προσπάθεια ελέγχου των απαντήσεων των πληροφορητών σε σύγκριση
με ήδη γνωστά δεδομένα από προϋπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές (γραμματικές κ.ά.).
Το ενδιαφέρον εστιάσθηκε στην παραγωγή και την κλίση της ποντιακής διαλέκτου. Ως
προς την κλίση, κατεβλήθη προσπάθεια εντοπισμού κλιτικών τάξεων που να
ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα, ενώ σε σχέση με την παραγωγή,
υπήρξε μελέτη των παραγωγικών επιθημάτων.
iii.

Ερωτηματολόγιο για τα Καππαδοκικά

Δεδομένου ότι η Καππαδοκική είναι ένα σύστημα με πολλά υπο-συστήματα κατεβλήθη
προσπάθεια να δομηθεί ένα ερωτηματολόγιο με βάση τους ομιλητές στους οποίους
απευθύνεται. Όπως και για τις άλλες διαλέκτους, βασίστηκε στους εξής άξονες: (α) στο
ρηματικό σύστημα και (β) στο ονοματικό σύστημα. Αναφορικά με το ονοματικό
σύστημα, μελετάται η παραγωγή, η επιλογή και ανταγωνιστικότητα διαφορετικών
παραγωγικών επιθημάτων ανάλογα με τη βάση στην οποία προσκολλώνται. Όσον αφορά
στο ρηματικό σύστημα, μελετάται η προσαρμογή ρηματικών δανείων και τα κλιτικά
παραδείγματα.
iv.

Ερωτηματολόγιο για τα Κατωιταλιώτικα

Το ερωτηματολόγιο για τις ελληνικές διαλέκτους της Κάτω Ιταλίας δομήθηκε με βάση
τη σχετική βιβλιογραφία. Αφού εντοπίσθηκαν τα βασικά μορφολογικά φαινόμενα τα
οποία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, σχεδιάστηκαν οι κατάλληλες ερωτήσεις με στόχο τη
μελέτη και των τριών βασικών μορφολογικών διαδικασιών (κλίση, παραγωγή και
σύνθεση). Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο ρηματικό σύστημα της Κατωιταλικής,
έμφαση δόθηκε τόσο στα κλιτικά παραδείγματα ενεστώτα, αορίστου και μέλλοντα, όσο
και στην ύπαρξη ελάχιστων ζευγών ρημάτων με παραγωγικό επίθημα ή όχι. Σχετικά με
τα ονόματα, μελετήθηκε το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό εμφανίζονται αλλαγές στην
τιμή γένους των ουσιαστικών της Κατωιταλικής. Τέλος, για τη διαδικασία της σύνθεσης,
το ερωτηματολόγιο είχε ως στόχο να μελετήσει το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό
εμφανίζονται αριστερόστροφα σύνθετα στις διαλέκτους της Κάτω Ιταλίας και να
αντλήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη θέση της κεφαλής στα ονοματικά
σύνθετα.
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Ερωτηματολόγιο για τα Αϊβαλιώτικα

Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου για τα Αϊβαλιώτικα βασίστηκε επίσης στη μελέτη
τόσο του ρηματικού όσο και του ονοματικού συστήματος. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε
έτσι ώστε να εντοπισθούν και να διευκρινισθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα
μορφολογικά φαινόμενα που χρήζουν γλωσσολογικής ανάλυσης. Αρχικά, όσον αφορά
στο ονοματικό σύστημα, η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η ονοματική κλίση ερευνάται
μέσα από τις περιπτώσεις της ετερόκλισης και της εμφάνισης μίας απροσδόκητης
αλλομορφίας που συναντάμε σε αρκετά ονόματα, ουσιαστικά και επίθετα, της διαλέκτου.
Αντίστοιχα, το ρηματικό σύστημα μελετάται μέσα από την ιδιαιτερότητα της κλίσης του
παρατατικού χρόνου, της παραδειγματικής ομοιομορφίας και της ενσωμάτωσης δανείων.
Φάση 4η: Διάχυση - συλλογή υλικού
Σε αυτή τη φάση, τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε φυσικούς ομιλητές από τους ερευνητές
του προγράμματος, ή από γνωστούς στους ερευνητές φυσικούς ομιλητές. Ο Γ.
Χαιρετάκης ανέλαβε τη διάχυση ερωτηματολογίων στην περιοχή της Διποταμίας
Καστοριάς (περιοχή που κατοικείται από πολλούς Πόντιους ομιλητές). Συνεργάστηκε με
τους Ε. Τσατσάκη και Χ. Σανδαλίδη, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα ενδιάμεσου για τη
διάχυση των ερωτηματολογίων σε Πόντιους ομιλητές και στη συνέχεια τη συλλογή τους.
Η Κ. Φραγκοπούλου και ο Δ. Σιμήρης για τη διάχυση του ερωτηματολογίου
πραγματοποίησαν ταξίδι στην Κεφαλλονιά και στην Ιθάκη, όπου μοίρασαν
ερωτηματολόγια σε ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους των νησιών είτε μόνοι είτε με τη
χρήση ενδιάμεσων φυσικών ομιλητών. Οι Καππαδόκες Λ. Κοτσανίδης και Σ.
Κοιμίσογλου, γνωστοί της καθ. Αγγελικής Ράλλη, ανέλαβαν τη διανομή του
ερωτηματολογίου της Καππαδοκικής σε Καππαδόκες φυσικούς ομιλητές της βορείου
Ελλάδος. Τα ερωτηματολόγια των Αϊβαλιώτικων διανεμήθηκαν από την καθ. Αγγελική
Ράλλη σε διαλεκτόφωνους, ενώ για τα ερωτηματολόγια των Κατωιταλιώτικων φρόντισαν
οι ερευνητές του Εργαστηρίου Νεοελληνικών διαλέκτων Ν. Κουτσούκος και Μ.
Ανδρέου.

3.4 Παραδοτέα
215 γραπτά ερωτηματολόγια απαντημένα από φυσικούς ομιλητές.

4. Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 4: Ταξινόμηση και επεξεργασία του
συλλεγέντος υλικού
4.1 Στόχοι
Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της
πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής:
i.
η εξαγωγή των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια,
ii.
η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων,
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iii.

η κατηγοριοποίηση των ποσοτικών δεδομένων σε βάση δεδομένων με
κριτήριο τη συνάφειά τους σε σχέση με τις προτεινόμενες υποθέσειςερωτήματα.

4.2 Χρονική διάρκεια
Οκτώβριος 2013-Ιούνιος 2014 (9 μήνες).

4.3 Υλοποίηση
4.3.1 Ψηφιοποίηση-ταξινόμηση ερωτηματολογίων
Οι ερευνητές, αφού παρέλαβαν τα απαντημένα ερωτηματολόγια, ανέλαβαν την
ψηφιοποίηση και αρχειοθέτησή τους, για την ασφαλέστερη και ευκολότερη χρήση τους.
Προχώρησαν στην ψηφιοποίηση όλων των ερωτηματολογίων και στη δημιουργία
ηλεκτρονικού φακέλου με όλα τα δημογραφικά στοιχεία των πληροφορητών
(ονοματεπώνυμο, ηλικία, τόπος γέννησης & διαμονής).

4.3.2 Διοργάνωση θεματικού σεμιναρίου στατιστικής ανάλυσης
Με βάση τους στόχους που είχαμε θέσει, θεωρήσαμε ότι η ερευνητική ομάδα εργασίας
του προγράμματος έπρεπε να έχει ένα κοινό υπόβαθρο στις έννοιες της Στατιστικής για
να μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Για το λόγο αυτό, έλαβαν χώρα δύο συναντήσεις
(workshops) με διεπιστημονικό χαρακτήρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στις 4 και 5 Φεβρουαρίου του 2014, με θέμα τη
σχέση της Στατιστικής με την επιστήμη της Γλωσσολογίας. Τα σεμινάρια δόθηκαν από
την Δρ. Α. Κοντογιάννη (μαθηματικό).
Το περιεχόμενο των συναντήσεων συνοψίζεται στους παρακάτω άξονες:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ιστορικά στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη της επιστήμης της Στατιστικής και
διαφοροποίησή της από την επιστήμη των Μαθηματικών, με στόχο την
κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης των στατιστικών μεθόδων στις
ανθρωπιστικές επιστήμες.
Διάκριση της Στατιστικής στις δύο βασικές συνιστώσες της (Περιγραφική και
Επαγωγική Στατιστική) και παρουσίαση του διαφορετικού τρόπου
συλλογισμού που συνδέεται με αυτές.
Βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής, όπως είναι τα μέτρα θέσης, τα
μέτρα διασποράς και οι γραφικές αναπαραστάσεις, αλλά και η χρήση τους με
παραδείγματα από την επιστήμη της Γλωσσολογίας.
Βασικές έννοιες της Επαγωγικής Στατιστικής, όπως είναι ο έλεγχος
υποθέσεων. Λόγω του γεγονότος ότι η Επαγωγική Στατιστική βασίζεται στη
Θεωρία Πιθανοτήτων, κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν βασικές
έννοιες των Πιθανοτήτων για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης
του ελέγχου υποθέσεων.
Σχολιασμός άρθρων ως προς την στατιστική ανάλυση γλωσσολογικών
δεδομένων.
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Οι συναντήσεις απευθυνόταν κυρίως στους συνεργάτες του προγράμματος, αλλά και
ευρύτερα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και στους
ερευνητές του Εργαστηρίου ΝΕ διαλέκτων και τα μέλη ΔΕΠ. Κύριος στόχος των
συναντήσεων ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με θεμελιώδεις έννοιες της
επιστήμης της Στατιστικής, αλλά και η κατανόηση από μέρους τους του τρόπου χρήσης
της για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι συναντήσεις βασίστηκαν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των
συμμετεχόντων και της εισηγήτριας, έτσι ώστε να επιλέξουν από κοινού τον τρόπο
στατιστικής ανάλυσης των γλωσσολογικών δεδομένων που θα προκύψουν στο δεδομένο
πρόγραμμα. Το υλικό αναρτήθηκε στη σελίδα του προγράμματος.

4.4 Παραδοτέα
i.
ii.

Αρχείο με σκαναρισμένα αντίγραφα των ερωτηματολογίων.
Αρχείο με τα μεταδεδομένα των φυσικών ομιλητών που απάντησαν τα
ερωτηματολόγια.

5. Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 5: Μελέτη των μορφολογικών
φαινομένων, ανάλυση του συλλεγέντος υλικού
5.1 Στόχοι
Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της
έρευνας μελετήθηκαν συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα τα οποία καλύπτουν όλα τα
υπό εξέταση γλωσσικά συστήματα, με στόχο να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα
του προγράμματος. Έχουν γίνει ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις (καταγράφονται
αναλυτικά στην ενότητα των δημοσιεύσεων).
Η μελέτη βασίστηκε τόσο στα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη βάση
δεδομένων όσο και στα γραπτά ερωτηματολόγια τα οποία έτυχαν επεξεργασίας από την
ερευνητική ομάδα και εμπλούτισαν σημαντικά τη βάση.
Το πρόγραμμα επικεντρωνόταν σε 6 βασικά ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ
σημαντικά για τη γλωσσολογική θεωρία και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
i.

Προσδιορισμός της βάσης σχηματισμού λέξεων σε συστήματα γλωσσικής
επαφής.

Η ουσία του ερωτήματος μεταφράζεται ως μελέτη του κατά πόσον σε μία κατάσταση
γλωσσικής επαφής τα μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσαςστόχου (στη συγκεκριμένη περίπτωση Ελληνικά) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και
ρυθμίζουν τόσο το δανεισμό από τη γλώσσα-δότρια (στη συγκεκριμένη περίπτωση
Τουρκική ή Ιταλική), όσο και τη δομική αλλαγή καθεαυτήν (per se).
Σε καταστάσεις γλωσσικής επαφής, το συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να απαντηθεί
μόνο μέσα από την εξέταση της διαδικασίας της ενσωμάτωσης των δάνειων λέξεων. Για
το λόγο αυτό, η ερευνητική ομάδα χωρίστηκε σε υποομάδες για να καλύψει όλες τις
μεγάλες γραμματικές κατηγορίες, ήτοι ουσιαστικά, ρήματα και επίθετα. (α) Όσον αφορά
στα ονοματικά δάνεια (ουσιαστικά και επίθετα), η έρευνα κατέδειξε ότι για τα Ελληνικά
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το γένος είναι πολύ βασική δομική πληροφορία. Ως εκ τούτου, σε καταστάσεις
γλωσσικής επαφής και ενσωμάτωσης δάνειων ονοματικών στοιχείων οι ομιλητές
επιστρατεύουν διάφορα μορφολογικά μέσα που διαθέτει η Ελληνική (π.χ. παραγωγικά
μορφήματα) για την απόδοση γένους στις δάνειες λέξεις και την προσαρμογή των
δάνειων στοιχείων στο ελληνικό μορφολογικό σύστημα. (β) Σχετικά με τα ρήματα, η
ομάδα ανέλυσε το κατά πόσον ο δανεισμός των ρημάτων γίνεται με άμεση ενσωμάτωση,
δηλαδή χωρίς τη χρήση στοιχείου που θα αποδίδει τα ρηματικά χαρακτηριστικά
(ρηματοποιητή), ή με έμμεση ενσωμάτωση, δηλαδή μέσω της χρήσης ρηματοποιητή.
ii.

Σχέση δομής και σημασίας στις μορφολογικές δομές.

Μέσα από τη μελέτη της απόδοσης γένους στις δάνειες λέξεις διαφάνηκε η σχέση δομής
και σημασίας στις λέξεις που ενσωματώνονται. Πιο συγκεκριμένα, τα σημασιολογικά
χαρακτηριστικά του σχηματισμού μπορούν να καθορίσουν το γένος του (δομικό
στοιχείο), εφόσον η γλώσσα-στόχος το επιτρέπει. Γενικότερα, η σχέση μεταξύ μορφής
και σημασίας στις λεξικές δομές φαίνεται να ρυθμίζει την προσαρμογή δανείων
ονομάτων και την απόδοση τιμής γένους σε αυτά.
iii.

Σχέση δανεισμού και πληροφοριών στο Νοητικό Λεξικό.

Η μελέτη αφορά στη σχέση δανεισμού και λεξικών πληροφοριών. Βασικός στόχος είναι
η διερεύνηση του τύπου των λεξι(λογι)κών χαρακτηριστικών τα οποία έχουν δανειστεί
οι συγκεκριμένες διάλεκτοι από τη γλώσσα-δότρια καθώς και η διερεύνηση του ρόλου
του χαρακτηριστικού [±ανθρώπινο] στο Νοητικό Λεξικό.
iv.

Διαφορές στο δανεισμό μεταξύ των στοιχείων των διαφόρων γραμματικών
κατηγοριών.

Βασικό σημείο στη μελέτη των δανείων σε καταστάσεις γλωσσικής επαφής είναι η
μελέτη των κλιμάκων δανεισιμότητας (borrowability scales). Με βάση αυτό το ερώτημα,
η έρευνα έδειξε ότι -παρά την κείμενη άποψη σχετικά με τα ρηματικά δάνεια- είναι
δυνατόν να υπάρξει δανεισμός ρηματικών στοιχείων, αν και σε μικρότερο βαθμό από τα
ονοματικά στοιχεία. Επίσης, μπορεί να υπάρξει και δανεισμός επιρρηματικών στοιχείων,
τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την έρευνα τόσο των γραμματικών κατηγοριών, όσο
και για τη βάση σχηματισμού των μορφολογικών κατηγοριών (ερώτημα i).
v.

Δανεισιμότητα λειτουργικών στοιχείων.

Η δανεισιμότητα των λειτουργικών στοιχείων έχει αποτελέσει ένα σημείο αιχμής στις
μελέτες της γλωσσικής επαφής. Η ερευνητική ομάδα, με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία
της στη διαδικασία της σύνθεσης, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος έδωσε
έμφαση στην έννοια της κεφαλής και στο δανεισμό σύνθετων λέξεων. Καταδείχθηκε ότι
είναι πιθανός ο δανεισμός σύνθετων λέξεων. Επίσης, σε συνδυασμό με τους ενδογενείς
γλωσσικούς παράγοντες, είναι πιθανό να επηρεαστεί η θέση της κεφαλής των συνθέτων
σε ορισμένους σύνθετους σχηματισμούς.
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Δανεισιμότητα μεταξύ κλιτικών και παραγωγικών μορφημάτων.

Η διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ των κλιτικών και παραγωγικών μορφημάτων
μπορεί να αποτελέσει βασικό επιχείρημα για την αρχιτεκτονική του μορφολογικού
τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε μελέτη περιπτώσεων που βρίσκονται στα όρια κλίσης
και παραγωγής. Ένα τέτοιο στοιχείο είναι το επίθημα -ιζ(ω) το οποίο εμφανίζεται σε
αρκετά δάνεια και γηγενή λεξικά στοιχεία και το οποίο, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν έχει
σαφή κλιτικό ή παραγωγικό χαρακτήρα.
Η μελέτη των παραπάνω φαινομένων έχει ολοκληρωθεί.

5.2 Χρονική διάρκεια
Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2015 (18 μήνες), αλλά λόγω της δυσκολίας μελέτης κάποιων
φαινομένων, παρατάθηκε ως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 (21 μήνες).

5.3 Υλοποίηση
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας έγινε ανάλυση κάποιων φαινομένων
και δημοσίευση των επιστημονικών αποτελεσμάτων σε διεθνή συνέδρια, διεθνείς
συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά (βλ. Ε.Ε. 6)

6. Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 6: Διάχυση των αποτελεσμάτων
6.1 Στόχοι
Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της
πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής:
i.

ii.

Διάχυση της ερευνητικής προόδου του προγράμματος.
Διάχυση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του προγράμματος.

6.2 Χρονική διάρκεια
Οκτώβριος 2012 - Σεπτέμβριος 2015 (36 μήνες), η οποία παρατάθηκε ως το τέλος του
Οκτωβρίου 2015 (37 μήνες).

6.3 Υλοποίηση
Οι εργασίες της συγκεκριμένης ενότητας βρίσκονται σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος.
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6.4 Παραδοτέα
Τα παραδοτέα της ενότητας περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στην ομώνυμη ενότητα.
Η δημοσιότητα του προγράμματος περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω:
i.
ii.
iii.

Δημιουργία ιστοσελίδας.
Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops).
Ανακοινώσεις\δημοσιεύσεις.

6.4.1 Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
Α. Έκδοση θεματικών τόμων (2)
i.

ii.

Ράλλη, Α. (εκδ.). 2015. Patras Working Papers in Linguistics 4. Θεματικός τόμος
Πρόγραμμα Αριστεία (Morilan): Γλωσσική Επαφή και Μορφολογική Ποικιλία.
Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο τόμος
θα είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Ράλλη, Α. (εκδ.). 2013. Patras Working Papers in Linguistics 3. Θεματικός τόμος
Μορφολογία και γλωσσική επαφή: ΝΕ Διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και
την Ιταλική. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Πανεπιστήμιο
Πατρών. Ο τόμος είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά:
http://electra.lis.upatras.gr/index.php/pwpl/issue/view/280/showToc.
Περιεχόμενα:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Ιταλογενή ρηματικά δάνεια στις Νεοελληνικές διαλέκτους, Αγγελική
Ράλλη.
Η σχέση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην αλλαγή του
ρηματικού κλιτικού συστήματος της Griko, Νίκος Κουτσούκος.
Το φαινόμενο της αριστερόστροφης κεφαλής στη σύνθεση της
Κατωιταλικής, Μάριος Ανδρέου.
Δανεισμός ονομάτων και απόδοση γένους στην Επτανησιακή
διάλεκτο, Βασιλική Μακρή, Μάριος Ανδρέου, Νίκος Κουτσούκος.
Το γένος και η κλιτική τάξη στην προσαρμογή δανείων ονομάτων:
δεδομένα από τις Νεοελληνικές Μικρασιατικές διαλέκτους, Δήμητρα
Μελισσαροπούλου.
Τα Τουρκικά επιθετικά δάνεια στις διαλέκτους της Μικράς Ασίας: μια
πρώτη προσέγγιση, Ελεονώρα Δημελά.
Μερικός αναδιπλασιασμός στις Καππαδοκικές διαλέκτους, Metin
Bagriacik, Mark Janse.
Από την ιστορία των βορείων ιδιωμάτων: η γραμματική του Γ.
Ρουσιάδη (1834), Ιώ Μανωλέσσου.
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Β. Έκδοση τόμων ανέκδοτου διαλεκτικού υλικού (2)
i.

ii.

Στράνη, Λ. (υπό έκδοση). Oι μουσαφιραίοι του Αυγούστου (σε Ζακυνθινή και
Βόρεια Διάλεκτο). Επιμ. Αγγελική Ράλλη. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών
Διαλέκτων.
Δεδέκης, Σ. (2015). Γιατζίδα. Σατιρική εφημεριδούλα (σε Λεσβιακή και
Αϊβαλιώτικη διάλεκτο). Επιμ. Αγγελική Ράλλη. Πάτρα: Εργαστήριο
Νεοελληνικών Διαλέκτων.

Γ. Δημοσιεύσεις σε θεματικούς/συλλογικούς τόμους και περιοδικά με κριτές (14)
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

viii.

ix.

x.

xi.

Andreou, M. (2016). Headedness and/in variation: evidence from Italiot-Greek
and Modern Greek dialects. Στό A. Ralli (επιμ.), Contact morphology in
Modern Greek Dialects. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 1-20.
Andreou, M. & A. Ralli (2015). Form and meaning of bahuvrihi compounds:
evidence from Modern Greek and its dialects. Στο L. Bauer, P. Štekauer & L.
Kortvelyesi (επιμ.), Semantics of Complex Words. Dordrecht: Springer, 149165.
Koutsoukos, N. (2016). Internally- and externally-motivated inter-paradigm
levelling in Griko. Στο A. Ralli (επιμ.), Contact Morphology in Modern Greek
Dialects. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 49-72.
Koutsoukos, N. & A. Ralli (2013). Elements with ambiguous morphological
status: the marker -idz(o) in Griko. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics
XVIII (1): 13-23.
Μakri V. (2016). Language contact at the service of endogenous forces: a case
study on neuterisation in Heptanesian. Στο A. Ralli (επιμ.), Contact
Morphology in Modern Greek Dialects. Cambridge: Cambridge Scholars
Publishing, 109-144.
Μakri V. & N. Koutsoukos. (submitted). Multiple sources in language change:
the case of gender shifts in Heptanesian. Morphology.
Melissaropoulou, D. (υπό δημ.). Variation in word formation in situations of
language contact: the case of Cappadocian Greek. Journal of Language
Sciences (LSC-D-14-00205).
Melissaropoulou, D. (2016). Loanwords integration as evidence for the
realization of gender and inflection class: Greek in Asia Minor. Στο A. Ralli
(επιμ.), Contact Morphology in Modern Greek Dialects. Cambridge:
Cambridge Scholars Publishing, 145-178.
Melissaropoulou, D., Marinis, M. & A. Ralli (submitted). Revisiting the
borrowability scale(s) of free grammatical elements: evidence from Modern
Greek contact induced varieties. Journal of Language Contact.
Ralli, A. (2016). Strategies and Patterns of Verbal Loan Integration in Modern
Greek Varieties. Στο A. Ralli (επιμ.), Contact morphology in Modern Greek
Dialects. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 73-108.
Ralli, Α. (υπό δημ.). On morphological variation. Στο J. Audring & F. Masini
(επιμ.), A Handbook of Morphological Theory. Oxford: Oxford University
Press.
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xii.

xiii.

xiv.

Ralli, A. (2014). On the Romance Influence on Modern Greek Dialects. Στο P.
del Puente (επιμ.), Atti del terzo convegno Parole per parlare e per parlarne.
Potenza: University of Potenza, 259-281.
Ράλλη, Α. (2014). Mορφολογική αλλαγή στην επαφή γλωσσών: Ρηματικά
Δάνεια στη Griko και τα Επτανησιακά. Στο Ζ. Γαβριηλίδου & Α. Ρεβυθιάδου
(επιμ.), Μελέτες αφιερωμένες στην ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ Άννα
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Θεσσαλονίκη: Σαΐτα, 74-93.
Ralli, A., Gkiouleka, M. & V. Makri (2015). Gender and inflection class in
loan noun integration: evidence from Pontic and Heptanesian. SKASE 12 (3):
422-460.

Δ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (17)
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

viii.

Γκιουλέκα, Μ. & Β. Μακρή (2015). Το γένος ως ταξινομικό χαρακτηριστικό
υπό το πρίσμα της γλωσσικής επαφής: η Ποντιακή και Επτανησιακή
διάλεκτος. Στο Γ. Παπαναστασίου, Δ. Κουτσογιάννης & Μ. Θεοδωροπούλου
(επιμ.), Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 204215.
Κονταξή, Κ. & Ν. Σπηλιοπούλου (2015). Η Παραγωγικότητα των
Ρηματοποιητών και το Χαρακτηριστικό [±Ξένο] της Βάσης στην Ποντιακή
και στην Κατωιταλική Διάλεκτο. Στο K. Fragkopoulou et al. (επιμ.), In:
Theoretical and Applied Linguistics, Proceedings of the 3 rd Patras
International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL3)
(Patras, 23-25 May 2014). Patras: University of Patras, 140-149.
Koutsoukos, N. (2015). Conversion in Modern Greek and the typological
canvas: some remarks. Στο K. Fragkopoulou et al. (επιμ.), Theoretical and
Applied Linguistics, Proceedings of the 3rd Patras International Conference of
Graduate Students in Linguistics (PICGL3) (Patras, 23-25 May 2014). Patras:
University of Patras, 28-40.
Κουτσούκος, Ν. & Α. Ράλλη. (2015). Γλωσσική ποικιλία στις διαλέκτους: η
περίπτωση των ρηματοποιητών στη διάλεκτο Griko. Στο Γ. Παπαναστασίου,
Δ. Κουτσογιάννης & Μ. Θεοδωροπούλου (επιμ.), Μελέτες για την Ελληνική
Γλώσσα 35. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 312-322.
Makri, V. (forthcoming). Gender assignment to Romance loans in
Katoitaliótika: a case study of contact morphology. Selected Papers of the 12th
International Conference on Greek Linguistics (ICGL12). Berlin: CEMOG,
Freie Universitӓt.
Mακρή Β. (υπό δημ.). Aνάθεση γένους στα ρομανικά δάνεια ονόματα της
Griko. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Makri, V. (2015). Gender assignment to Romance nominal loans in
Heptanesian. In K. Fragkopoulou et al. (επιμ.), Theoretical and Applied
Linguistics, Proceedings of the 3rd Patras International Conference of
Graduate Students in Linguistics (PICGL3) (Patras, 23-25 May 2014). Patras:
University of Patras, 164-175.
Makri V. (in print). Language contact substantiating the realization of gender
in Heptanesian, Grecanico and Cretan. Στο Α. Ralli et al. (επιμ.), Proceedings
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ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.
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of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory 6. Patras: University of
Patras.
Μακρή, Β., Ανδρέου, Μ. & Ν. Κουτσούκος. (2014). Ενσωμάτωση δάνειων
λέξεων: Απόδοση γένους στα ουσιαστικά της κατωιταλικής. Στο G. Kotzoglou
et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek
Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, 920-932.
Mαρίνης, Μ. (2015). Κλίμακες δανεισιμότητας στην Griko και την Κρητική:
μία πρώτη προσέγγιση. Στο Γ. Παπαναστασίου, Δ. Κουτσογιάννης & Μ.
Θεοδωροπούλου (επιμ.), Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35: 351-363.
Μαρίνης, Μ. & Α. Ράλλη (2015). Δανεισιμότητα λεξικών στοιχείων: δεδομένα
από νεοελληνικές διαλέκτους σε επαφή με την Ιταλική και την Τουρκική. In:
K. Fragkopoulou et al. (επιμ.), Theoretical and Applied Linguistics,
Proceedings of the 3rd Patras International Conference of Graduate Students
in Linguistics (PICGL3) (Patras, 23-25 May 2014). Patras: University of
Patras, 186-197.
Ralli, A. (2014). Morphological Variation in Modern Greek and its Dialects.
Στο G. Kotzoglou et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International
Conference on Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, 46-61.
Ralli, A. (2013). Romance Verbal Loans in Modern Greek Dialects. Στο M.
Janse, B. Joseph, A. Ralli & M. Bagriacik (επιμ.), Online Proceedings of the
5th International Meeting on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory
(MGDLT5) (Ghent, Belgium, September 20–22, 2012). Patras: University of
Patras, 430-444.
Ράλλη, Α. & Β. Μακρή (υπό δημ.). Η προσαρμογή ιταλικών και ενετικών
δανείων στην επτανησιακή διάλεκτο. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Πανιονίου
Συνεδρίου (Kέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 2013). Κέρκυρα: Eταιρεία
Κερκυραϊκών Σπουδών.
Φραγκοπούλου, Κ. (υπό δημ.). Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης
των λεξικών δανείων στα Επτανησιακά. Ιn: Selected Papers from the 22nd
International Symposium of Theoretical & Applied Linguistics (ISTAL 22)
Thessaloniki, 24-26 April 2015). Τhessaloniki: Aristotle University of
Thessaloniki.
Fragkopoulou, K. (υπό δημ.). On gradualness and morphological integration
in Heptanesian. In: Selected Papers of the 12th International Conference on
Greek Linguistics (ICGL12) (Berlin, 16-19 May 2015). Berlin: CEMOG, Freie
Universitӓt.
Φραγκοπούλου, Κ. (2015). Ενσωμάτωση ονοματικών δανείων στο
κεφαλλονίτικο ιδίωμα. In: K. Fragkopoulou et al. (επιμ.), Theoretical and
Applied Linguistics, Proceedings of the 3rd Patras International Conference of
Graduate Students in Linguistics (PICGL3) (Patras, 23-25 May 2014). Patras:
University of Patras, 223-232.

Ε. Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές (27)
i.

Andreou, M. (2015). Compounds and De-compounds in Modern Greek
Dialects. Workshop on Morphological Variation and Contact. Πάτρα: 19-20
Ιουνίου 2015.
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

Andreou, Μ. (2014). Metaphorical and metonymical compounds: evidence
from Modern Greek Dialects. 6th International Conference on Modern Greek
Dialects & Linguistic Theory (ΜGDLT6). Πάτρα: 25-28 Σεπτεμβρίου 2014.
Gkiouleka, Μ. & V. Μakri (2014). Νeuterising tendencies in the light of
language contact: the case of Pontic and Heptanesian. 35η Ετήσια Συνάντηση
του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: 8-10 Μαΐου
2014.
Κονταξή, Κ. & Ν. Σπηλιοπούλου (2014). Η Παραγωγικότητα των
Ρηματοποιητών και το Χαρακτηριστικό [±Ξένο] της Βάσης στην Ποντιακή
και στην Κατωιταλική Διάλεκτο. 3rd Patras International Conference of
Graduate Students in Linguistics (PICGL3). Πάτρα: 23-25 Μαΐου 2014.
Koutsoukos, N. (2014). A construction-based account of the relation between
conversion and inflectional class in Modern Greek. 3rd Patras International
Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL3). Πάτρα: 23-25
Μαΐου 2014.
Κουτσούκος, N. & A. Ράλλη (2014). Γλωσσική ποικιλία στις διαλέκτους: η
περίπτωση των ρηματοποιητών στη Griko. 35η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα
Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: 8-10 Μαΐου 2014.
Makri, V. (2015). Gender assignment to Romance loans in Katoitaliótika: a
case study of contact morphology. 12th International Conference of Greek
Linguistics (ICGL12). Freie Universitӓt, Berlin: 16-19 Σεπτεμβρίου 2015.
Makri, V. (2015). Gender assignment to Romance loanwords in Grecanico: a
case study of contact morphology. 36η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα
Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: 23-25 Απριλίου 2015.
Makri, V. (2014). Gender assignment to Romance nominal loans in
Heptanesian. 3rd Patras International Conference of Graduate Students in
Linguistics (PICGL3). Πάτρα: 23-25 Μαΐου 2014.
Makri, V. (2014). Loanword integration. Substantiating the realization of
gender in Heptanesian, Grecanico and Cretan. 6th International Conference on
Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (ΜGDLT6). Πάτρα: 25-28
Σεπτεμβρίου 2014.
Makri, V. & N. Koutsoukos (2015). Language Contact at the Service of
Endogenous Forces: a case study of neuterisation in the dialect of the Ionian
Islands. Workshop on Morphological Variation and Contact. Πάτρα: 19-20
Ιουνίου 2015.
Μakri, V., Andreou, M. & N. Koutsoukos (2013). Gender assignment to
nominal loanwords in Heptanesian and Griko. 11th International Conference
of Greek Linguistics (ICGL11). Ρόδος: 26-29 Σεπτεμβρίου 2013.
Makri, V., Andreou, M. & N. Koutsoukos (2013). Integration of borrowed
nouns in Heptanesian and Italiot. Morphology Meeting 2013. Fryske
Akademy, Leeuwarden, Τhe Netherlands: 13-14 Δεκεμβρίου 2013.
Μαρίνης, Μ. (2014). Κλίμακες δανεισιμότητας στην Griko και την Κρητική:
Μία πρώτη προσέγγιση. 35η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας,
Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: 8-10 Μαΐου 2014.
Μαρίνης, Μ. (2014). Δανεισμός Θέματος ή Λέξης. Δεδομένα από ελληνικές
διαλέκτους σε επαφή με την Ιταλική και την Τουρκική. 3rd Patras
International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL3).
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Πάτρα: 23-25 Μαΐου 2014.
Melissaropoulou, D. (2013). Loanwords integration as evidence for the
realization of gender and inflection class: Greek in Asia Minor. 11th
International Conference of Greek Linguistics (ICGL11). Ρόδος: 26-29
Σεπτεμβρίου 2013.
Μελισσαροπούλου, Δ., Μαρίνης, Μ. & Α. Ράλλη (2015). Επαναπροσεγγίζοντας τις κλίμακες δανεισιμότητας των ελεύθερων λειτουργικών
στοιχείων: δεδομένα από νεοελληνικές διαλέκτους σε επαφή. 36η Ετήσια
Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: 23-25 Απριλίου 2015.
Ralli, A. (2015). Loan Verbs and Verbalizers in dialectal variation. Word
Formation Theories: Universals and Typology on Word Formation III. Kosiče:
26-28 Ιουνίου 2015.
Ralli, A. (2014). On borrowing compounds in Asia Minor Greek. International
Conference of Language Contact: The State of the Art. Helsinki: 28-30
Αυγούστου 2014.
Ralli, A. (2014). Is compounding borrowing possible? 6th International
Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (ΜGDLT6).
Πάτρα: 25-28 Σεπτεμβρίου 2014.
Ralli, A. (2013). On morphological variation in Greek and Modern Greek
Dialects affected by Turkish and Romance. 11th International Conference of
Greek Linguistics (ICGL11). Ρόδος: 26-29 Σεπτεμβρίου 2013.
Ράλλη, Α. & Β. Μακρή (2014). Η προσαρμογή ιταλικών και ενετικών δανείων
στην Eπτανησιακή διάλεκτο. 10ο Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Κέρκυρα: 30
Απριλίου - 4 Μαΐου 2014.
Ralli, A., Gkiouleka, M. & V. Makri (2014). Gender assignment in the light of
language contact: the case of Pontic and Heptanesian. 16th International
Morphology Meeting (IMM16). Budapest: 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2014.
Φραγκοπούλου, K. (2015). From ‘aclisia’ to inflection: Evidence from
Heptanesian, a Modern Greek Dialect (Γραπτή ανακοίνωση/poster). Word
Formation Theories II, Typology and Universals in Word Formation III.
Košice, Slovakia: 26-28 Ιουνίου 2015.
Fragkopoulou, K. (2015). On gradualness of morphological integration of
loanwords in Heptanesian. 12th International Conference on Greek Linguistics
(ICGL12). Berlin, Germany: 16-19 Σεπτεμβρίου 2015.
Φραγκοπούλου, Κ. (2015). Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης των
λεξικών δανείων στα Επτανησιακά. 22ο Συμπόσιο Θεωρητικής και
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη: 24-26 Απριλίου 2015.
Φραγκοπούλου, Κ. (2014). Ενσωμάτωση ονοματικών δανείων στο
Κεφαλλονίτικο ιδίωμα. 3rd Patras International Conference of Graduate
Students in Linguistics (PICGL3). Πάτρα: 23–25 Μαΐου 2014.

ΣΤ. Αδημοσίευτη εργασία (1)
i.
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Ζ. Poster δημοσιότητας σε επιστημονικά συνέδρια (2)
i.

ii.

Ralli, A. (2013). Morphology in language-contact situations: Greek dialects in
contact with Turkish and Italian. 11th International Conference of Greek
Linguistics. Rhodes: 26-29/09/2013.
Ralli, A. (2014). Morphology in language-contact situations: Greek dialects in
contact with Turkish and Italian. 6th International Conference on Modern
Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: 25-28/09/2014.

Η. Παρουσιάσεις δημοσιότητας – ομιλίες (3)
i.
ii.
iii.

Ralli, A. (2013). On the Romance Influence on Modern Greek Dialects.
Università degli Studi di Venezia: April 9, 2013.
Ralli, A. (2015). Influssi della lingua italiana sulla lingua greca. Communità
Greco-Orientale di Trieste: March 7, 2015.
Ράλλη, A. (2015). Ivo milo to Grekanico: Τα Ελληνικά της Κάτω Ιταλίας.
Πολιτιστικός Όμιλος «Μαγναύρα». Διακίδειος Σχολή Λαού, Πάτρα: 1
Απριλίου 2015.

6.4.2 Συναντήσεις εργασίας (Workshops) (3)
i.

Σεπτέμβριος 2013

Διοργανώθηκε θεματική συνεδρία (workshop) με τίτλο «Γλωσσική Επαφή υπό το πρίσμα
της ελληνικής μορφολογικής ποικιλίας» (11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας,
Ρόδος, 27/09/2013). Η θεματική συνεδρία είχε ως στόχο να φέρει σε επαφή ερευνητές
που εργάζονται στη μορφολογία, τη γλωσσική επαφή και τη σύγχρονη ελληνική
διαλεκτική ποικιλία. Έμφαση δόθηκε στα φαινόμενα επαφής με την τουρκική και τις
ρομανικές ποικιλίες. Τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν ήταν: (α) ο λεξιλογικός και
ο δομικός δανεισμός, (β) οι στρατηγικές προσαρμογής δανείων, και (γ) η σύγκλιση των
μορφολογικών συστημάτων.
ii.

Φεβρουάριος 2014

Διοργανώθηκαν 2 συναντήσεις/σεμιναριακά μαθήματα (Τρίτη 04/02/2013 και Τετάρτη
05/02/2013) Στατιστικής τα οποία διηύθυνε η Δρ. Αριστέα Κοντογιάννη. Στις
συναντήσεις αυτές είχαν την ευκαιρία τα μέλη της ομάδας να θέσουν ερωτήματα σχετικά
με βασικές έννοιες της Στατιστικής, αλλά και να ενημερωθούν σχετικά με το πώς μπορεί
να γίνει αξιοποίηση των πορισμάτων της Στατιστικής στη γλωσσολογική έρευνα.
iii.

Ιούνιος 2015

Διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας (19-20/06) με τίτλο «Γλωσσική Επαφή».
Προσκλήθηκαν αναγνωρισμένοι ερευνητές που ασχολούνται με τη μορφολογία και τη
γλωσσική επαφή. Ήλθαν σε επαφή με τους ερευνητές του ερευνητικού προγράμματος
MORILAN, παρουσίασαν τη δική τους έρευνα, παρακολούθησαν τις ανακοινώσεις των
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ερευνητών του προγράμματος και κατ’ αυτόν τον τρόπο, έγιναν διεθνώς γνωστά τα
αποτελέσματα της έρευνας του ΜΟRILAN.

6.4.3 Ιστοσελίδα
Έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τη δημοσιοποίηση των στόχων, της προόδου εργασιών
αλλά και των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη μέσα
από τον εξής σύνδεσμο: http://www.morilan.upatras.gr/.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής
βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN
Χάρης Τσιμπούρης, Μάριος Ανδρέου, Νίκος Κουτσούκος
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων MORILAN, η οποία αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε
επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική». Η συγκεκριμένη βάση σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε με πρώτο στόχο να αποθηκευτεί και να ταξινομηθεί το διαλεκτικό υλικό που
συλλέχθηκε κατά την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος, αλλά και με απώτερο
στόχο να δημιουργηθεί μία σύγχρονη βάση δεδομένων για τη μελέτη και εκπόνηση άλλων
προγραμμάτων που σχετίζονται με τις νεοελληνικές διαλέκτους και τη μορφολογία.
Λέξεις-κλειδιά: βάσεις δεδομένων, εργαλεία ανοικτού κώδικα, Νεοελληνικές διάλεκτοι,
μορφολογική επισημείωση

1. Εισαγωγή
Η μορφολογία της Νέας Ελληνικής και των διαλέκτων έχει γίνει αντικείμενο εκτενούς
έρευνας τα τελευταία χρόνια (βλ. Ράλλη 2005, Ralli 2003˙ 2006˙ 2009 και τις αναφορές
που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα έργα). Ωστόσο, ένα βασικό κενό που εντοπίζεται στη
σχετική έρευνα είναι η έλλειψη έργων υποδομής πάνω στα οποία θα μπορεί να βασιστεί
η ανάλυση των γλωσσολογικών φαινομένων. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα φτωχή είναι η
ύπαρξη βάσεων δεδομένων οι οποίες περιέχουν οργανωμένα γλωσσικά δεδομένα (βλ.
σχετικά Karanikolas, Galiotou & Ralli 2014, Καρασίμος κ.ά. υπό έκδοση).
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή:
Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική» προσπαθήσαμε να
καλύψουμε αυτό το κενό δημιουργώντας μία βάση δεδομένων η οποία έχει διττό στόχο:
(α) να καλύψει τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος, και (β) να αποτελέσει ένα
σημαντικό έργο υποδομής για την καταγραφή της ποικιλίας και τη μελέτη των διαλέκτων
στο σύνολό τους.
Ως προς το σχεδιασμό, η συγκεκριμένη βάση δεδομένων έχει βασιστεί σε αντίστοιχες
βάσεις δεδομένων οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή είτε ενδογλωσσικής είτε
εξωγλωσσικής ποικιλίας (βλ. σχετικά Ράλλη, Παπαζαχαρίου & Καρασίμος 2010), ενώ
ως προς το κομμάτι της υλοποίησης, έχει βασιστεί στα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης
βάσεων δεδομένων. Στις επόμενες ενότητες θα επικεντρωθούμε κυρίως στον σχεδιασμό
της βάσης δεδομένων MORILAN (ενότητα 2) και την υλοποίησή της (ενότητα 3). Στην
τελευταία ενότητα, συνοψίζουμε τα χαρακτηριστικά της βάσης, και προτείνουμε τη
μελλοντική εξέλιξή της μέσα από την επέκτασή της.
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2. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων MORILAN
Η βάση MORILAN1 σχεδιάστηκε από τους ερευνητές με σκοπό την εισαγωγή και
ανάλυση διαλεκτικών δεδομένων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα βασικά
ερωτήματα του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στις διαλέκτους Grecanico (Griko και
Bovese), Επτανησιακά, Ποντιακά, Καππαδοκικά και Αϊβαλιώτικα. 2 Τα βασικά
ερωτήματα είναι τα εξής (για ανάλυση των συγκεκριμένων στόχων, δες Ράλλη 2015):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Εξέταση της βάσης σχηματισμού λέξεων.
Διερεύνηση της σχέσης μορφής και σημασίας στις λεξικές δομές σε
συστήματα που έχουν έρθει σε γλωσσική επαφή.
Μελέτη της σχέσης δανεισμού και λεξικών πληροφοριών.
Εντοπισμός των πιθανών διαφορών μεταξύ των δανείων που ανήκουν σε
διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες.
Μελέτη της δανεισιμότητας των λειτουργικών στοιχείων.
Ανίχνευση της -πιθανής- διαφοράς του βαθμού δανεισιμότητας, όπως
προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ κλιτικών και παραγωγικών μορφημάτων.

Δεδομένου ότι τα ερωτήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της μορφολογικής
θεωρίας και οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά απαιτούν μία εις βάθος ανάλυση των
δεδομένων (γραπτών και/ή προφορικών), οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η
βάση έπρεπε να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες
οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση των δεδομένων,
καθώς και στην ευκολότερη ανάκτηση των σχετικών πληροφοριών. Στην συνέχεια
δίνεται μία λεπτομερής περιγραφή των μεταδεδομένων τα οποία κωδικοποιούνται στη
βάση MORILAN.

2.1 Διαδικασία επιλογής χαρακτηριστικών (μεταδεδομένων)
Η βάση σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει μία διεξοδική ανάλυση της μορφολογικής
δομής τόσο της Νέας Ελληνικής, όσο και των υπό μελέτη διαλέκτων. Ως εκ τούτου, η
βάση καλύπτει όλες τις μορφολογικές κατηγορίες της Νέας Ελληνικής και των
Νεοελληνικών διαλέκτων και κάθε κλιτός, παράγωγος και σύνθετος σχηματισμός
αναλύεται (decomposed) πλήρως στα συστατικά του. Για παράδειγμα, για ένα παράγωγο
σχηματισμό δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες για τη βάση από την οποία προέρχεται,
καθώς και για το παραγωγικό και το κλιτικό επίθημα το οποίο φέρει. Αυτές οι
πληροφορίες κωδικοποιούνται σε χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) τα οποία παίρνουν
συγκεκριμένες τιμές.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι, καθώς η Ελληνική είναι μία γλώσσα
με πλούσια μορφολογία, έγινε κατηγοριοποίηση των πληροφοριών μορφολογικής
ανάλυσης και διαχωρίστηκαν οι πιθανοί συνδυασμοί μορφολογικών διαδικασιών. Οι
διαδικασίες αυτές είναι οι εξής:
Η βάση δεδομένων, κατά την περίοδο συγγραφής του παρόντος κειμένου περιέχει 9.970 λήμματα
από 13 καταχωρητές.
2 Για παρόμοια θέματα σε σχέση με τις διαλέκτους της Μικράς Ασίας, βλ. Κολιοπούλου,
Μαρκόπουλο & Παντελίδη (2015) και Galiotou κ.ά. (2014).
1

Μορφολογική βάση δεδομένων-MORILAN

i.

ii.

iii.
iv.
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Κλίση-Ακλισία: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία είτε είναι μονομορφηματικά
(χωρίς κλιτικό επίθημα) είτε αποτελούνται από μία και μόνο απλή βάση και
ένα κλιτικό επίθημα.
Παραγωγή-Κλίση: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία αποτελούνται είτε από μία
βάση ένα παραγωγικό επίθημα και ένα κλιτικό είτε από μία βάση και ένα
παραγωγικό επίθημα (π.χ. επιρρήματα).
Σύνθεση-Παραγωγή: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία αποτελούνται από μία
σύνθετη βάση και ένα παραγωγικό επίθημα.
Σύνθεση-Παραγωγή-Κλίση: περιλαμβάνει λήμματα τα οποία εμφανίζουν όλες
τις μορφολογικές διαδικασίες.

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι μορφολογικές διαδικασίες εμφανίζονται με την μορφή
εξαρτήσεων (dependencies). Για παράδειγμα, εάν στο μεταδεδομένο μορφολογική
διαδικασία, ο χρήστης επιλέξει την τιμή Κλίση-Ακλισία, τότε στη βάση εμφανίζονται
μόνο οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, δεν
εμφανίζονται πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην Παραγωγή ή τη Σύνθεση. Με τον
τρόπο αυτό η εισαγωγή δεδομένων γίνεται γρηγορότερα.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει σαφές ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον φιλικό
σχεδιασμό της διεπαφής (user interface). Προβλέφθηκαν όλες οι πιθανές
εκδοχές/επιλογές που μπορεί να ανακύψουν από τη μορφολογική μελέτη των διαλέκτων
και οι τιμές αρκετών μεταδεδομένων δίνονται υπό τη μορφή λιστών και έτσι
ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τους ερευνητές.
Η εισαγωγή ελεύθερου κειμένου γίνεται μόνο όπου αυτό είναι άκρως απαραίτητο (π.χ.
σημασία λήμματος). Επίσης, αποφεύγονται λάθη κατά την εισαγωγή των λημμάτων τα
οποία οφείλονται σε διαφορετικό τρόπο κωδικοποίησης της ίδιας πληροφορίας (όπως για
παράδειγμα την κωδικοποίηση της τιμής γένους ΑΡΣΕΝΙΚΟ ως «Αρσενικό» ή «Αρσ.»,
κτλ.). Τέτοια λάθη μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα κατά τη
διαδικασία ανάκτησης της συγκεκριμένης πληροφορίας ή κατά την δημιουργία
στατιστικών αποτελεσμάτων.
Για την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω, δεδομένου ότι δεν υπήρχε μία επισταμένη
και ολοκληρωμένη έρευνα για τις συγκεκριμένες διαλέκτους, η διαδικασία προϋπέθετε
συνοπτικά τα εξής:
i.

Μελέτη των έργων αναφοράς (λεξικά και γραμματικές) ως προς τη
μορφολογική δομή των συγκεκριμένων διαλέκτων.

Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο την αναγνώριση όλων των διαδικασιών (κλίση, παραγωγή,
σύνθεση) οι οποίες εμφανίζονται στις υπό εξέταση διαλέκτους, καθώς και την
αναγνώριση των στοιχείων που εμπλέκονται σε αυτές (π.χ. λεξική και μορφολογική
κατηγορία συστατικών).
ii.

Μελέτη των μορφολογικών κατηγοριών των διαλέκτων (ειδικότερα των
προθημάτων και των επιθημάτων).

Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ανήκουν σε σχετικά κλειστές τάξεις
στοιχείων, η αναγνώριση και εισαγωγή τους σε λίστες τιμών κρίθηκε χρήσιμη για την
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ταχύτερη εισαγωγή των δεδομένων στη βάση και για την ελαχιστοποίηση πιθανών λαθών
(βλ. και πιο πάνω).
Είναι βασικό να τονιστεί ότι έπρεπε να γίνει και πρωτογενής έρευνα για τις
διαλέκτους, δεδομένου ότι οι γραμματικές περιγραφές είτε είναι παλιές, είτε είναι
βασισμένες σε παραδοσιακά κριτήρια περιγραφής. Ως εκ τούτου, η έρευνα αυτή
εμπλούτισε τις λίστες προθημάτων και επιθημάτων που εισήχθησαν στη βάση και
οδήγησε στη δημιουργία ενός ενιαίου καταλόγου ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις
μορφολογικές κατηγορίες (προθήματα, επιθήματα) για όλες τις υπό εξέταση διαλέκτους.

2.2 Λίστα μεταδεδομένων
Κρίθηκε απαραίτητο τα λήμματα να μην ορίζονται μονοσήμαντα από αυτό καθεαυτό το
λήμμα, αλλά με βάση έναν μοναδικό αύξοντα κωδικό, καθώς έτσι ήταν εφικτή η
καταχώριση λημμάτων με την ίδια γραφή, αλλά με διαφορετική χρήση ή μορφολογικό
χαρακτήρα. Στην συνέχεια, γίνεται αναλυτική περιγραφή των πληροφοριών που μπορούν
να καταχωρηθούν για κάθε λήμμα ξεχωριστά.
Οι πληροφορίες χωρίζονται σε 6 βασικές ομάδες και συγκεκριμένα στα εξής: (α)
βασικές πληροφορίες, (β) καταγωγή, (γ) σύνθεση, (δ) παραγωγή, (ε) κλίση και (στ) μεταπληροφορίες. Ο διαχωρισμός ήταν απαραίτητος για τους εξής δύο βασικούς λόγους: (α)
κάποιες κατηγορίες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα ανάλογα με την
εκάστοτε μελετώμενη μορφολογική διαδικασία, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη
ενότητα, και (β) για να βελτιωθεί η ευκολία χρήσης του συστήματος από τον μελετητή.

2.2.1 Βασικές πληροφορίες
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για ένα λήμμα. Σχηματικά
περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:
Μεταδεδομένο/
Χαρακτηριστικό3
1. Λήμμα
2. Σημασία
3. Μορφ. διαδικασία
4. Γραμ. κατηγορία
5. Γένος
6. Κλιτική τάξη

Τιμές
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο
Κλίση-Ακλισία, Παραγωγή-Κλίση, Σύνθεση- Κλίση,
Σύνθεση-Παραγωγή-Κλίση
Επίθετο, Ουσιαστικό, Ρήμα, Επίρρημα, Αντωνυμία,
Γερούνδιο, Απαρεμφατικός τύπος, Έκφραση, Φράση,
Πρόθεση, Σύνδεσμος, Μόριο, Αριθμητικό
Ουδέτερο, Τριγενές, Αρσενικό, Θηλυκό, Χωρίς γένος,
Διγενές
ΚΤ1 ρήματα, ΚΤ2α ρήματα, ΚΤ2β ρήματα, ΚΤ1, ΚΤ2,
ΚΤ3, ΚΤ4, ΚΤ5, ΚΤ6, ΚΤ7, ΚΤ8, ΚΤ9, ΚΤ10, Άκλιτο,
Μεικτή κλιτική τάξη-Επίθετα, Ετερόκλιση
Πίνακας 1: Μεταδεδομένα ομάδας 1

Τα μεταδεδομένα παρουσίαζονται με αύξοντα αριθμό που συνεχίζει σε όλους τους πίνακες, όπως
είναι δηλωμένα μέσα στη βάση δεδομένων.
3
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Αρχικά, ο λημματογράφος εισάγει το λήμμα στον βασικό τύπο (citation form), ήτοι α'
πρόσωπο ενικού ενεστώτα για ρήματα και ονομαστική ενικού αριθμού για ονόματα, και
ακολούθως την πλήρη σημασία του (πεδία 1 και 2). Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας
σημασίες, τότε δηλώνονται όλες. Η επιλογή της μορφολογικής διαδικασίας επιτρέπει
στον λημματογράφο να περάσει στη βάση τις πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με τη
διαδικασία αυτή (πεδίο 3). Ακολούθως εισάγονται πληροφορίες γραμματικής
κατηγορίας, γένους και κλιτικής τάξης (πεδία 4, 5 και 6).

2.2.2 Καταγωγή
Η δεύτερη ομάδα μεταδεδομένων καλύπτει πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή του
λήμματος στο σύνολό του. Εάν μία λέξη είναι δάνεια στο σύνολό της, τότε δίνονται
πληροφορίες για την πρωτότυπη δάνεια λέξη και το γένος της (όπου ισχύει).
Μεταδεδομένο/Χαρακτηριστικό
7. Καταγωγή λήμματος
8. Πρωτότυπη δάνεια
9. Γένος δάνειας λέξης

Τιμές
Τουρκική, Ιταλική, Ρομανικές διάλεκτοι,
Ελληνική, Γαλλική, Λατινική, Άλλη
Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένο 5)

Πίνακας 2: Μεταδεδομένα ομάδας 2

2.2.3 Σύνθεση
Δεδομένου ότι τα σύνθετα περιλαμβάνουν δύο τουλάχιστον βάσεις και στο εσωτερικό
των συνθέτων εμφανίζονται και δάνειες λέξεις, η βάση MORILAN σχεδιάστηκε με
τρόπο ο οποίος επιτρέπει την λεπτομερή καταχώριση πληροφοριών για κάθε συστατικό
ξεχωριστά, όπως ακριβώς γίνεται και για το λήμμα στο σύνολό του στην ομάδα 1:
Μεταδεδομένο/Χαρακτηριστικό

Τιμές

10. Βάση 1
11. Σημασία
12. Γραμματική κατηγορία
13. Γένος
14. Κλιτική τάξη
15. Καταγωγή βάσης
16. Πρωτότυπη δάνεια λέξη
17. Γραμματική κατηγορία δάνειας λέξης
18. Γένος δάνειας λέξης
19. Βάση 2
20. Σημασία
21. Γραμματική κατηγορία
22. Γένος

Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
(βλ. μεταδεδομένο 4)
(βλ. μεταδεδομένο 5)
(βλ. μεταδεδομένο 6)
(βλ. μεταδεδομένο 7)
Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένο 4)
(βλ. μεταδεδομένο 5)
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
(βλ. μεταδεδομένο 4)
(βλ. μεταδεδομένο 5)
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23. Κλιτική τάξη
24. Καταγωγή βάσης
25. Πρωτότυπη δάνεια λέξη
26. Γραμματική κατηγορία δάνειας λέξης
27. Γένος δάνειας λέξης
28. Παρατακτικό σύνθετο

(βλ. μεταδεδομένο 6)
(βλ. μεταδεδομένο 7)
Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένο 4)
(βλ. μεταδεδομένο 5)
Ναι/Όχι

Πίνακας 3: Μεταδεδομένα ομάδας 3

Μία σημαντική πληροφορία η οποία δηλώνεται στη βάση είναι το κατά πόσο το σύνθετο
είναι παρατακτικό ή όχι (μεταδεδομένο 28), χωρίς ωστόσο να δηλώνονται περαιτέρω
σημασιολογικά χαρακτηριστικά του συνθέτου. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι
σημαντική τόσο για τη δομική όσο και για τη σημασιολογική ανάλυση του συνθέτου.

2.2.4 Παραγωγή
Η ομάδα αυτή καλύπτει τη διαδικασία της παραγωγής και ως εκ τούτου περιλαμβάνει
πληροφορίες τόσο για τη βάση όσο και για τα προσφύματα (προθήματα και επιθήματα)
τα οποία εμφανίζονται στο λήμμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι
λεπτομερείς, καθώς προβλέπεται η εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με το αν η βάση ή
κάποιο πρόσφυμα είναι ξενικής καταγωγής.
Μεταδεδομένο/Χαρακτηριστικό

Τιμές

29. Βάση
30. Σημασία βάσης
31. Γραμματική κατηγορία βάσης
32. Γένος βάσης
33. Κλιτική τάξη βάσης
34. Καταγωγή βάσης
35. Πρωτότυπη δάνεια λέξη
36. Γραμ. κατηγορία δάνειας λέξης
37. Γένος δάνειας λέξης
38. Παραγωγικό πρόθημα 1
39. Καταγωγή προθήματος
40. Παραγωγικό πρόθημα 2
41. Καταγωγή προθήματος
42. Παραγωγικό πρόθημα 3
43. Καταγωγή προθήματος
44. Παραγωγικό επίθημα 1
45. Καταγωγή επιθήματος
46. Πρωτότυπο παραγωγικό επίθημα

Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο πολλών γραμμών
(βλ. μεταδεδομένο 4)
(βλ. μεταδεδομένο 5)
(βλ. μεταδεδομένο 6)
(βλ. μεταδεδομένο 7)
Ελεύθερο κείμενο
(βλ. μεταδεδομένο 4)
(βλ. μεταδεδομένο 5)
Λίστα προσφυμάτων
(βλ. μεταδεδομένο 7)
Λίστα προσφυμάτων
(βλ. μεταδεδομένο 7)
Λίστα προσφυμάτων
(βλ. μεταδεδομένο 7)
Λίστα προσφυμάτων
(βλ. μεταδεδομένο 7)
-
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48. Καταγωγή επιθήματος
49. Πρωτότυπο παραγωγικό επίθημα
50. Παραγωγικό επίθημα 3
51. Καταγωγή επιθήματος
52. Πρωτότυπο παραγωγικό επίθημα
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Λίστα προσφυμάτων
(βλ. μεταδεδομένο 7)
(επιλογή από λίστα προσφυμάτων)
(βλ. μεταδεδομένο 7)
-

Πίνακας 4: Μεταδεδομένα ομάδας 4

2.2.5 Κλίση
Η ομάδα 5 περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία της κλίσης με έμφαση σε
συγκεκριμένους ρηματικούς και ονοματικούς τύπους, όπως φαίνεται από τον αμέσως
επόμενο πίνακα:
Μεταδεδομένο/Χαρακτηριστικό

Τιμές

53. Αόριστος ενεργ.-παθ.
54. Περιφρ. κλιτός σχηματισμός
55. Τύπος γενικής εν.-πληθ.

Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο
Επιλογή μεταξύ των: Ο, ΟΣ,
Ω, Ι, ΗΣ, ΟΜΑΙ/ΟΥΜΑΙ

56. Κλιτικό επίθημα

Πίνακας 5: Μεταδεδομένα ομάδας 5

2.2.6 Άλλες μεταπληροφορίες
Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την περιοχή στην οποία
συναντάει κανείς το λήμμα (πεδίο 57) και την πηγή στην οποία βρίσκεται, με λεπτομερή
δήλωση της βιβλιογραφικής αναφοράς (πεδίο 58). Επίσης, ορίζεται το φαινόμενο το
οποίο αφορά το συγκεκριμένο λήμμα (πεδίο 62) και άλλες παρατηρήσεις είτε γενικές
(πεδίο 63) είτε σχετικά με τη βιβλιογραφική αναφορά (πεδίο 64), εάν αυτές υπάρχουν.
Μεταδεδομένο/Χαρακτηριστικό

Τιμές

57. Περιοχή

Λίστα περιοχών
Λίστα με βιβλιογραφικές
αναφορές
Ελεύθερο κείμενο
Ελεύθερο κείμενο

58. Βιβλιογραφική Αναφορά
62. Φαινόμενο
63. Γενικές Παρατηρήσεις
64. Σχόλια βιβλιογραφικής αναφοράς

Πίνακας 6: Μεταδεδομένα ομάδας 6

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει γίνει πρόβλεψη για μία αναλυτική παρουσίαση του
τύπου της πηγής από την οποία έχει συλλεχθεί η πληροφορία (γραπτό κείμενο,
ερωτηματολόγιο ή προφορικό υλικό), αλλά δεν εμφανίζεται στη βάση στην παρούσα
φάση (αφορά στα πεδία 59, 60 και 61 τα οποία δεν εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα).
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2.3 Βιβλιογραφική βάση
Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε καταγραφή της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά
με τις διαλέκτους οι οποίες εξετάζονται στο πρόγραμμα. Οι ερευνητές συνέλεξαν,
μελέτησαν και ταξινόμησαν όλα τα δημοσιευμένα κείμενα (γραμματικές, λεξικά,
λογοτεχνικά έργα γραμμένα στις διαλέκτους, βιβλιοκριτικές, επιστημονικά άρθρα) με
στόχο να δημιουργήσουν έναν κατάλογο βιβλιογραφίας αναφορικά με τις διαλέκτους και
να θέσουν τις βάσεις για την ανάλυσή τους.
Ο ενιαίος κατάλογος βιβλιογραφίας με έργα τα οποία αποτελούν τις πηγές για την
παρούσα έρευνα ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων MORILAN, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης της βιβλιογραφικής αναφοράς από τους
λημματογράφους για κάθε λήμμα το οποίο καταχωρείται.
Παρόλο που η συγκεκριμένη διαδικασία συνήθως ακολουθεί την έρευνα, δεδομένου
ότι η ερευνητική ομάδα έχει εμπειρία στη μελέτη διαλέκτων, αποφασίστηκε να
δημιουργηθεί εξαρχής ένας κατάλογος για να αποφευχθούν λάθη από τους
λημματογράφους, αλλά και για να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη η διαδικασία.
Η επισημειωμένη βιβλιογραφία (annotated bibliography) δημιουργήθηκε αρχικά σε
υπολογιστικό φύλλο excel και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του
προγράμματος. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πηγές οι οποίες έχουν ταξινομηθεί με βάση
τα διεθνή δεδομένα σε 3 τύπους βιβλιογραφίας ως εξής:
i.
ii.
iii.

Βιβλίο, Μονογραφία (book)
Συμβολή σε τόμο (book section)
Συμβολή σε περιοδικό (journal)

Αντίστοιχα, οι μεταπληροφορίες είναι οι εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Είδος βιβλιογραφικής αναφοράς (bibliographic type)
Συγγραφέας (author)
Τίτλος (title)
Έτος έκδοσης (year)
Πόλη (city)
Εκδότης (publisher)
Επιμελητής (editor)
Τίτλος βιβλίου (book title)
Όνομα περιοδικού (journal name)
Τόμος (volume)
Σελίδες (pages)
Κωδικοποίηση διαλέκτων (dialect code), κωδικοποίηση διαλέκτων οι οποίες
είναι σχετικές με το κείμενο.
Λέξεις κλειδιά (keywords), κωδικοποίηση σχετικών με το κείμενο επιπέδων
γλωσσικής ανάλυσης και γλωσσικών φαινομένων.
Είδος πηγής (source type), (α) πρωτογενής (β) λεξικό/γλωσσάρι (γ)
γραμματική (δ) γλωσσολογική μελέτη (ε) άλλο.
Ερευνητικό ερώτημα (research question), κωδικοποίηση πληροφοριών σχετικά
με τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα τα οποία απασχολούν το πρόγραμμα.
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Τοποθεσία αντικειμένου (item location), κωδικοποίηση χώρου (π.χ.
βιβλιοθήκη) στον οποίο βρίσκεται το κείμενο.
xvii. Περίληψη (abstract), κωδικοποίηση πληροφοριών σχετικών με το θέμα του
κειμένου.
xviii. Ψηφιοποιημένο (digitized), επιλογή μεταξύ (α) Ναι (β) Όχι.
xix. Εξωτερικός σύνδεσμος (external link), κωδικοποίηση του κατά πόσο το
κείμενο είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά, π.χ. σε κάποιο σκληρό δίσκο ή στο
διαδίκτυο.
xx.
Σχόλια (comments), παράθεση άλλων σχολίων τα οποία, για παράδειγμα,
μπορεί να αφορούν στο κατά πόσο το κείμενο μπορεί να γίνει αντικείμενο
δανεισμού ή όχι.
xvi.

Κατά τη συγγραφή του παρόντος άρθρου, έχει γίνει καταχώρηση 1.280 γραπτών πηγών.

3. Υλοποίηση διεπαφής
Η κατασκευή της βάσης δεδομένων, αλλά και της εφαρμογής διεπαφής που την
συνοδεύει κατασκευάστηκε στην πλατφόρμα διαχείρισης υλικού γενικού σκοπού
(Content Management System) ανοιχτού κώδικα Drupal, έκδοσης 7, η οποία
υποστηρίζεται ενεργά από χιλιάδες προγραμματιστές παγκοσμίως (Tomlinson &
VanDyke 2010). Η πλατφόρμα Drupal αποτελεί το λογισμικό (software) και μπορεί να
εγκατασταθεί σε ποικιλία επιλογών λειτουργικού συστήματος (operating system) και
υλικού (hardware). Στo πλαίσιo του προγράμματος επιλέχθηκε λειτουργικό σύστημα και
εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP) και είναι πλήρως
ελεύθερα από περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων.
Η επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας λογισμικού βασίστηκε στους εξής
βασικούς λόγους:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

εύκολη διαχείριση χρηστών,
εύκολη διαχείριση και αναζήτηση λημμάτων,
διαβάθμιση πρόσβασης χρηστών σε προστατευμένες λειτουργίες,
δημιουργία αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας,
πρόσβαση μέσω web.

Οι χρήστες (καταχωρητές και ερευνητές) αλλά και διαχειριστές του συστήματος (γενικός
διαχειριστής της βάσης και διαχειριστής καταχωρητών) αποτελούν ένα σύστημα τα οποίο
σχηματικά παρουσιάζεται ως εξής:
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Εικόνα 1: Διασύνδεση χρηστών με το σύστημα

3.1 Διαβάθμιση χρηστών
Κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας η διαβάθμιση των χρηστών της βάσης στους
παρακάτω ρόλους, όπως αναλυτικά εξηγούνται στην συνέχεια (ξεκινώντας από τον
χρήστη με τις ελάχιστες δυνατότητες πρόσβασης):
i.

ii.

iii.

iv.

Ανώνυμος χρήστης: Έχει πρόσβαση μόνο στην σελίδα σύνδεσης. Δεν μπορεί
να δει τα λήμματα όπως έχουν καταχωρηθεί και να προχωρήσει σε
επεξεργασία αυτών.
Καταχωρητής (linguist): Δικαιούται να καταχωρήσει νέα λήμματα ή
περαιτέρω βιβλιογραφία που είναι απαραίτητη για την μελέτη του. Επίσης,
μπορεί να επεξεργαστεί τα λήμματα τα οποία έχει καταχωρήσει ο ίδιος. Δεν
έχει δικαιώματα να διαγράψει οποιαδήποτε καταχώριση για λόγους
ασφαλείας. Εφόσον κρίνει πως ένα λήμμα πρέπει να διαγραφεί, ενημερώνει
τον διαχειριστή, που τον επιβλέπει στα πλαίσια της μελέτης του.
Διαχειριστής καταχωρητών (manager): Έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με
τον καταχωρητή, αλλά επιπλέον μπορεί να διαγράψει λήμματα ή
βιβλιογραφία, αν το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, έχει πρόσβαση σε στατιστικά
σχετικά με τα καταχωρημένα λήμματα, δηλαδή ποιος χρήστης καταχώρησε
πόσα λήμματα. Τέλος, έχει πρόσβαση στην αυτόματη εξαγωγή όλων των
λημμάτων σε μορφή CSV (Comma separated values) για εισαγωγή σε
λογιστικό ή στατιστικό πρόγραμμα όπως το Microsoft Excel ή R/SPSS.
Γενικός διαχειριστής (administrator): Έχει πλήρη δικαιώματα σε όλες τις
καταχωρήσεις, αλλά και τους χρήστες, προσθέτοντας ή διαγράφοντας κατά
βούληση. Επίσης, έχει δικαίωμα να αλλάξει ή να προσθέσει στα διαθέσιμα
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πεδία καταγραφής, στα λήμματα ή στην βιβλιογραφία. Αναλαμβάνει να
υποστηρίξει τεχνικά την πλατφόρμα σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή
κακόβουλης χρήσης.

3.2 Διαχείριση λημμάτων
Ένας λόγος που χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του Drupal είναι η εύκολη διαχείριση
ψηφιακής ύλης, δηλαδή λήμματα και βιβλιογραφία στο πλαίσιο του έργου μας.
Συγκεκριμένα, η αρχική σελίδα όλων των συνδεδεμένων χρηστών αποτελεί και την
αναζήτηση λημμάτων. Με αφετηρία την συγκεκριμένη σελίδα μπορεί να αναζητήσει ένα
λήμμα προς επιβεβαίωση πριν το καταχωρήσει ξανά ή να φορτώσει όλες τις λεπτομέρειες
που το απαρτίζουν.
Στην εικόνα 2, εμφανίζεται ενδεικτικό παράδειγμα της σελίδας αναζήτησης
λήμματος. Γίνεται σαφές πως έχουν τοποθετηθεί συγκεκριμένα στοιχεία αναζήτησης
αλλά όχι η πλήρης λίστα μεταδεδομένων. Αντίστοιχα, η σελίδα προβολής ενός λήμματος
σε απλές και καθαρές γραμμές σχεδίασης, χωρίς να επιβαρύνει την οθόνη του
καταχωρητή/μελετητή με περιττά στοιχεία παρουσιάζεται στην εικόνα 3.

Εικόνα 2: Σελίδα προβολής και αναζήτησης λημμάτων
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Εικόνα 3: Σελίδα προβολής λήμματος

3.3 Δυνατότητα σχολίων
Ένα ακόμη πλεονέκτημα της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ευκολία διαχείρισης
σχολίων κάτω από κάθε λήμμα. Η συγκεκριμένη υποστήριξη δίνει την δυνατότητα στον
καταχωρητή/μελετητή να καταχωρήσει ένα σχόλιο για τον ίδιο (ως σημείωση για
περαιτέρω μελέτη) ή για τα άλλα μέλη της ομάδας (για προβληματισμό και συζήτηση).
Ως εκ τούτου, κάθε λήμμα έχει την δυνατότητα να υποστήριξει ένα νήμα ελεύθερης
συζήτησης (forum thread) από όλα τα μέλη της ομάδας.

3.4 Ιστορικό αλλαγών
Καθώς η εργασία καταχώρισης αποτελεί μια επίπονη διαδικασία, κρίθηκε απαραίτητο να
διασφαλιστεί η προσπάθεια όλων των μελών μεμονωμένα, αλλά και συνολικά. Στο
πλαίσιο αυτό, ορίσαμε την διασφάλιση της αναφοράς εργασίας κάθε λήμματος σε
συγκεκριμένο καταχωρητή, μεταξύ άλλων και για να αναζητηθούν πιθανά σφάλματα
στην πάροδο του χρόνου. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη αξίωση, η αποθήκευση κάθε
λήμματος δημιουργεί νέα έκδοση/αντίγραφο όλων των πληροφοριών. Με μικρή
επιβάρυνση στην βάση δεδομένων, είμαστε σε θέση να δούμε τις αλλαγές στην πάροδο
του χρόνου. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το ιστορικό αλλαγών
σε συγκεκριμένο λήμμα:
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Εικόνα 4: Ιστορικό αλλαγών λήμματος

Ενώ, αν επιλέξουμε δύο καταχωρήσεις του ιδίου λήμματος σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές και πατήσουμε σύγκριση (κουμπί ‘Compare’), θα βρεθούμε στην εξής εικόνα:

Εικόνα 5: Σύγκριση λήμματος πριν και μετά την επεξεργασία του

Γίνεται πλέον σαφές ότι στο παραπάνω παράδειγμα (εικόνα 5) ο συγκεκριμένος
καταχωρητής αποφάσισε μετά από την μελέτη του, να συμπληρώσει επιπλέον σχόλια στο
πεδίο 64, και συγκεκριμένα τον αριθμό σελίδας που βρήκε την βιβλιογραφική αναφορά.
Στην εικόνα 5, φαίνεται ως «σελ. 3» με έντονα κόκκινα γράμματα όπως έχει προστεθεί
στην δεξιά ενημερωμένη έκδοση του λήμματος σε σχέση με την αριστερή έκδοση, από
όπου απουσιάζει. Αν και η παρούσα ανάλυση (ή καταγραφή των αλλαγών) θα μπορούσε
να θεωρηθεί υπερβολικά λεπτομερής για την γλωσσολογική μελέτη, ωστόσο παρέχει ένα
εξαιρετικά δυνατό εργαλείο στους διαχειριστές του συστήματος, χωρίς να επιφορτίζει
στο ελάχιστο τους μελετητές-γλωσσολόγους να διεκπεραιώσουν την εργασία τους. Σε
περίπτωση αναγνώρισης λάθους, μπορεί να γίνει επαναφορά του λήμματος σε
προηγούμενη έκδοση αλλά και εξακρίβωση μιας εσφαλμένης κατάστασης.
Η διασφάλιση του συστήματος στο σύνολο, επιβεβαιώνεται με ημερήσια αντίγραφα
ασφαλείας της βάσης δεδομένων τα οποία παραμένουν σε βάθος 10 ημερών. Το
συγκεκριμένο διάστημα κρίθηκε επαρκές, για να καλύψει πιθανά προβλήματα
κατάρρευσης του υλικού (hardware failure), αλλά και επιθέσεων από κακόβουλους
χρήστες που κατέλαβαν το σύστημα παράνομα (με χρήση ιού ή κενού ασφαλείας).

3.5 Πρόσβαση μέσω διαδικτύου
Η δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως μεταξύ
άλλων: (α) ο καταχωρητής/μελετητής μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα χρησιμοποιώντας
τον προσωπικό του υπολογιστή απλά γνωρίζοντας το URL σύνδεσης και τα προσωπικά
του στοιχεία πρόσβασης, (β) δεν χρειάζεται εγκατάσταση εφαρμογής στον υπολογιστή,
oπότε γίνεται πλήρης αποσύνδεση λειτουργικού συστήματος και υπηρεσίας, δηλαδή ο
χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί Windows, Linux, Mac, ταμπλέτες iPad/Android, αλλά
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να μην στερείται δυνατότητες στο ελάχιστο, (γ) οποιαδήποτε αλλαγή στα πεδία ή σε
δυνατότητες της υπηρεσίας γίνονται κεντρικά και όλοι οι χρήστες είναι αυτόματα
ενήμεροι, (δ) οποιαδήποτε αλλαγή καταχωρείται σε ασφαλές κεντρικό σημείο και δεν
υπάρχει ο φόβος να χαθούν πληροφορίες σε πιθανή κλοπή ή καταστροφή υλικού του
χρήστη, (ε) παράλληλη πρόσβαση στο σύστημα από πολλαπλούς χρήστες που μπορούν
να καταχωρούν ή/και να επεξεργάζονται παράλληλα όλα τα στοιχεία της πλατφόρμας,
και (στ) ο καταχωρητής/μελετητής μπορεί να εργαστεί εκτός γραφείου έχοντας απλώς
σύνδεση στο δίκτυο μέσω κινητής συσκευής ή ηλεκτρονικής ταμπλέτας.

4. Καινοτομίες της βάσης και μελλοντική χρήση
Στο πλαίσιο του προγράμματος MORILAN αναπτύχθηκε μία μορφολογική βάση
δεδομένων που αφορά κυρίως σε πέντε διαλεκτικά συστήματα, αλλά έχει δυνατότητες
επέκτασης σε όλες τις ποικιλίες της Νέας Ελληνικής. Η συγκεκριμένη βάση διαθέτει τα
καινοτομικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

Η βάση έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με διαθέσιμα εργαλεία ανοικτής
πρόσβασης.
Η βάση περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με όλες τις
πιθανές μορφολογικές κατηγορίες και περιέχει πληροφορίες από όλες τις
μορφολογικές διαδικασίες (κλίση, παραγωγή, σύνθεση) της Νέας Ελληνικής.
Πολλές πληροφορίες που αφορούν στην ανάλυση γίνονται με επιλογή από
κλειστή λίστα τιμών και έτσι ο ερευνητής έχει συγκεκριμένο στόχο στην
ανάλυσή του και κερδίζει χρόνο στη μελέτη του συστήματος.
Η εμφάνιση των πληροφοριών κατά τη λημματογράφηση γίνεται με
εξαρτημένες σχέσεις (dependencies) ανάλογα με την αρχική επιλογή που θα
κάνει ο λημματογράφος/καταχωρητής. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει τα εξής
πλεονεκτήματα: (α) υποχρεώνει τον λημματογράφο να περάσει όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ανάλυση του λήμματος,
(β) διευκολύνει την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει στη
λημματογράφηση, καθώς ελαχιστοποιεί τις πληροφορίες που πρέπει να
επεξεργαστεί, και (γ) δίνει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες στον μελετητή.
Η βάση περιλαμβάνει πλήθος δεδομένων από διαλεκτικές ποικιλίες που έχουν
δεχθεί επίδραση από την Τουρκική και την Ιταλική και δεν είναι εύκολα
προσβάσιμες στους ερευνητές. Επομένως, έχει ενδιαφέρον τόσο για τη
μορφολογική έρευνα όσο και για την έρευνα των διαλέκτων.
Η βάση έχει σχεδιαστεί, ώστε τα δεδομένα να είναι ταξινομημένα και
αναλυμένα τόσο για τους στόχους της παρούσας έρευνας όσο και για
μελλοντικές μελέτες. Για παράδειγμα, ενώ σε κάποια πεδία υπάρχουν
αναλυτικές πληροφορίες, σε κάποια άλλα, όπως το φαινόμενο, αναμένεται να
συμπληρωθούν πληροφορίες μετά την ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η βάση MORILAN ξεπερνά τους στόχους ενός
συγκεκριμένου προγράμματος και βάζει τις βάσεις για μελλοντική χρήση και επέκταση
στο πλαίσιο άλλων ερευνητικών προγραμμάτων.

Μορφολογική βάση δεδομένων-MORILAN

57

Βιβλιογραφία
Καρασίμος, Α., Γαλιώτου, Ε., Καρανικόλας, Ν., Κορωνάκης, Γ., Αθανασάκος, Κ.,
Παπαζαχαρίου, Δ. & Α. Ράλλη. (υπό έκδ.). Προκλήσεις επισημείωσης ενός πολυδιαλεκτικού, πολυ-επίπεδου σώματος γραπτών και προφορικών κειμένων των
Νεοελληνικών Διαλέκτων. Στο Α. Ράλλη, Ν. Κουτσούκος & Σ. Μπόμπολας (επιμ.),
Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects &
Linguistic Theory. Patras: University of Patras.
Κολιοπούλου, M., Μαρκόπουλος, Θ., & Ν., Παντελίδης. (2015). Πόντος, Καππαδοκία,
Αϊβαλί: προκλήσεις ενός ψηφιακού σώματος γραπτού υλικού. Στο Kotzoglou et al.
(επιμ), Proceedings of ICGL11. Rhodes: University of Aegean, 750-759.
Ράλλη, A. (2005). Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
Ράλλη, Α. (2015). Τεχνική αναφορά προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή :
Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική» - Aristeia Ι/643.
Διαθέσιμο Στο http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/8958.
Ράλλη, A., Παπαζαχαρίου, Δ. & A. Καρασίμος. (2010). Εργαστήριο Νεοελληνικών
Διαλέκτων και η βάση δεδομένων GREED. Στο Α. Ράλλη, B. Joseph, M. Janse & A.
Karasimos (επιμ.), Proceedings of 4th International Conference of Modern Greek
Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras, 7-14.
Galiotou, E., Karanikolas, N., Manolessou, I., Pantelidis, N., Papazachariou, D., Ralli, A.
& G. Xydopoulos. (2014). Asia Minor Greek: Towards a Computational Processing.
Στο G. Giannakopoulos, D. P. Sakas, D. S. Vlachos and D. Kyriaki-Manessi (επιμ.),
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147 (3rd International Conference on
Integrated Information-IC-ININFO): 458-466. Διαθέσιμο Στο
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.138.
Karanikolas, N., Galiotou, E. & A. Ralli. (2014). Towards a unified exploitation of
electronic dialectal corpora: problems and perspectives. Στο Petr Sojka, Aleš Horák,
Ivan Kopeček & Karel Pala (επιμ.), TSD 2014. Switzerland: Springer, 257-266.
Ralli, A. (2003). Morphology in Greek Linguistics: The State-of-the-art. Journal of Greek
Linguistics 4: 77-130.
Ralli, A. (2006). Syntactic and Morphosyntactic Phenomena in Modern Greek Dialects:
The State of the Art. Journal of Greek Linguistics 7 (1): 121-159.
Ralli, A. (2009). Morphology meets Dialectology: Insights from Modern Greek Dialects.
Morphology 19 (1): 87-105.
Tomlinson, T. & J. Van Dyke. (2010). Pro Drupal 7 Development (3rd ed.). Apress: USA.

Μέρος Β΄

Μορφολογική Ποικιλία στην Κοινή
Νεοελληνική και τις διαλέκτους1
Αγγελική Ράλλη
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Στην εργασία διερευνάται το φαινόμενο της ποικιλίας στη μορφολογία της Κοινής Νέας
Ελληνικής και μερικών από τις πλέον χαρακτηριστικές διαλέκτους της, όπως είναι τα
Αϊβαλιώτικα, τα Λεσβιακά, τα Καππαδοκικά, τα Κυπριακά και τα Κατωιταλιώτικα.
Μελετώνται οι τομείς της παραγωγής, της σύνθεσης και της κλίσης και εξετάζονται
παράγοντες ενδογενείς και εξωγενείς, όπως για παράδειγμα η γλωσσική επαφή, που
προκαλούν ή που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν την εμφάνιση ποικιλίας.
Αποδεικνύεται ότι η ποικιλία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μιας ζωντανής γλώσσας η
οποία υπόκειται στο φυσικό νόμο της εξέλιξης και αλλαγής.
Λέξεις-κλειδιά: ποικιλία, μορφολογία, κλίση, παραγωγή, σύνθεση, γλωσσική επαφή

1. Ποικιλία: υποθέσεις και προτάσεις
Η ποικιλία είναι μια ιδιότητα των ζωντανών γλωσσών και μία θεμελιώδης έννοια στη
γλωσσολογική θεωρία. Η έρευνα πάνω στην συγχρονική ποικιλία επικεντρώνεται στην
εύρεση των μορφών και δομών ενός συγκεκριμένου γλωσσικού συστήματος σε μία
συγκεκριμένη περίοδο, και στοχεύει στη διατύπωση υποθέσεων αναφορικά με τους
παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς, οι οποίοι καθορίζουν και περιορίζουν τα
φαινόμενα που παρατηρούνται.
Η ποικιλία σχετίζεται με την ιστορική εξέλιξη, αλλά θα πρέπει να διακρίνεται από
την αλλαγή, αφού ένας νεωτερικός τύπος ίσως συνυπάρχει με έναν προϋπάρχοντα για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ποικιλία δημιουργεί υπεραφθονία, με την έννοια ότι
περισσότερες από μία μονάδες ή περισσότερες από μία δομές χρησιμοποιούνται για να
εκφράσουν την ίδια έννοια, και συνεπώς σχετίζεται με την έννοια της πολυπλοκότητας
(complexification) (Trudgill 2009).2 Εντούτοις, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα
ενδιάμεσο στάδιο σε μία διαδικασία απλοποίησης, εφόσον η προσθήκη νεωτερικών
διάφανων τύπων ή δομών οδηγεί σε μία πιο κανονική διαμόρφωση των γραμματικών
δομών και η επικράτηση των νεωτερικών τύπων οδηγεί σε μία ολοκληρωτική
αντικατάσταση των ανώμαλων ή αδιαφανών γραμματικών κατηγοριών.
Η ποικιλία μπορεί συχνά να εκδηλώνεται ως κοινωνιογλωσσική ποικιλία, ή ως η πιο
στενά σχετιζόμενη γεωγραφική ποικιλία, η οποία αφορά στη διαλεκτική γλωσσική
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι (διευθύντρια προγράμματος, καθ. Αγγελική Ράλλη).
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
2 Βλέπε Trudgill (2009) για τις έννοιες της πολυπλοκότητας και της απλοποίησης στη γραμματική.
1
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ποικιλότητα. Μπορεί επίσης να μελετάται λαμβάνοντας υπόψη την προφορική ή γραπτή
διάσταση των δεδομένων, όπως επισημαίνεται από τον Bisang (2011).
Στο άρθρο αυτό προτείνω να προσεγγισθεί η μορφολογική ποικιλία ως ένα φαινόμενο
που προκαλείται πρωταρχικά από ενδογλωσσικές αιτίες. Υποστηρίζω ότι παρόλο που
μπορεί συχνά να προκύπτει από την παρεμβολή εξωγενών παραγόντων, όπως είναι η
επαφή με άλλες γλώσσες, ενδογενείς ιδιότητες περιορίζουν τις νεωτερικές δομές. Για το
σκοπό αυτό, παρουσιάζω την ποικιλία με παραδείγματα από τις τρεις διαδικασίες
σχηματισμού λέξεων, την παραγωγή, τη σύνθεση και την κλίση. Αποδεικνύω ότι
παράγοντες όπως η εξάλειψη της αλλομορφίας, η παραδειγματική αναλογία, οι ιδιότητες
επιλογής, η έννοια της κεφαλής και γενικά τα εγγενή χαρακτηριστικά του σχηματισμού
λέξεων, επηρεάζουν την εμφάνιση ποικιλίας.
Το άρθρο βασίζεται σε δεδομένα από τη Νέα Ελληνική, μία διαχυτική γλώσσα η
οποία είναι πλούσια σε μορφολογικές δομές, εμφανίζει ποικιλία σε όλο το σύνολο των
μορφολογικών διαδικασιών, παρουσιάζει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη διαλεκτική ποικιλία και
έχει έρθει σε επαφή με επίσης καλά μελετημένες, αλλά τυπολογικά διαφορετικές
γλώσσες, όπως είναι η ημι-αναλυτική Ρομανική και η συγκολλητική Τουρκική. Τα
δεδομένα αντλούνται όχι μόνο από την Κοινή, αλλά και από τις διαλέκτους της.
Υποστηρίζω ότι η εξέταση των ποικίλων τύπων αποδεικνύει ότι η ποικιλία μπορεί να
ρίξει φως στην υπεροχή ισχυρών τάσεων σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και μπορεί να
υποδείξει πιθανές γλωσσικές αλλαγές.

2. Ποικιλία στις μορφολογικές διαδικασίες
Όπως φαίνεται στις ακόλουθες παραγράφους, η ποικιλία σε όλες τις εκφάνσεις της
επηρεάζει τις μορφολογικές μονάδες και τις μορφολογικές διαδικασίες, ακόμα και τις πιο
παραγωγικές, όπως είναι η κλίση.

2.1 Ποικιλία στην παραγωγή
Συχνά, για τη δημιουργία λέξεων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, μία διαδικασία
παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερους του ενός τύπους μίας συγκεκριμένης
ενότητας, για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, στην Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ),
διαφορετικά επιθήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό μιας ποικιλίας
θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν επάγγελμα, των οποίων η συγκεκριμένη επιλογή
εξαρτάται από τον τύπο της βάσης με την οποία συνδυάζονται. Όπως αναφέρει ο
Τριανταφυλλίδης (1963: 328), αυτά τα επιθήματα είναι το -τρια (π.χ. χορεύ-τρια)3 και ο
λιγότερο συχνός τύπος του -τρα, ο οποίος συχνά φέρει μία μειωτική συνυποδήλωση (π.χ.

3

Οι τύποι της Ελληνικής δίνονται με ορθογραφική μεταγραφή.
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χαρτοπαίχ-τρα)4, το -ινα (π.χ. δικαστ-ίνα)5, το -ισσα (μαγείρ-ισσα), και το -ου (π.χ. ταξιτζού).
Δύο ακόμη διαδικασίες για το σχηματισμό θηλυκών τύπων επαγγελματικών
ουσιαστικών ανταγωνίζονται με τη χρήση ενός εκπεφρασμένου παραγωγικού
μορφήματος:
i.

ii.

Μετάπλαση: πολύ συχνά, τα μεταπλασμένα ουσιαστικά δεν εμφανίζουν
διαφορετική κατάληξη από τους αρχικούς αρσενικούς τύπους, αλλά το θηλυκό
γένος αποδίδεται με τη βοήθεια του θηλυκού άρθρου (π.χ. o.ΑΡΣ ηθοποιός vs.
η.ΘΗΛ ηθοποιός).
Σχηματισμός φραστικών συνθέτων: η διαδικασία αυτή θέτει τη θηλυκή λέξη
γυναίκα πριν από τα αρσενικά ουσιαστικά (π.χ. γυναίκα βουλευτής).6

Η μετάπλαση είναι μία γηγενής διαδικασία, που ανάγεται στην Αρχαία Ελληνική, ενώ η
φραστική σύνθεση έχει εισαχθεί από τη Γαλλική ή την Αγγλική (Τριανταφυλλίδης 1963·
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994) και προϋποθέτει παράθεση δύο κλιτών λέξεων, η οποία
αντιτίθεται στα τυπικά ελληνικά σύνθετα τα οποία έχουν ως βάση το θέμα (Ralli 2013).
Η ποικιλότητα των παραγωγικών διαδικασιών καθιστά το σχηματισμό των ελληνικών
θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αφού η επιλογή μιας
συγκεκριμένης διαδικασίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από περιορισμούς, κυρίως
γλωσσικούς, αλλά επίσης εξωγλωσσικούς. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η επιλογή ενός
συγκεκριμένου επιθήματος εξαρτάται κυρίως από τις ιδιότητες της βάσης. Τα επιθήματα
διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη βάση με την οποία συνδυάζονται:
εκείνα που προσαρτώνται σε ουσιαστικά και εκείνα που συνδυάζονται με ρήματα. Τα
-ινα, -ισσα και -ου ανήκουν στην πρώτη κατηγορία (1), ενώ τα -τρια ή -τρα είναι μέρος
της δεύτερης (2) (Koutsoukos & Pavlakou 2009):
(1)
α. εφοπλιστ(ής)7
β. μαυραγορίτ(ης)
γ. ταξιτζ(ής)

> εφοπλιστ-ίνα
> μαυραγορίτ-ισσα
> ταξιτζ-ού

Οι Koutsoukos & Pavlakou (2009: 120) υποστηρίζουν πως μολονότι το –τρα θεωρείται ανεπίσημη
αλλομορφική ποικιλία του –τρια (βλέπε Λεξικό της Κοινής Νέας Ελληνικής, 1998). Οι δύο τύποι
δε μπορούν πάντα να εναλλάσσονται ελεύθερα χωρίς διαφορά στη σημασία. Για παράδειγμα, η
παλαίστρια δηλώνει τη γυναίκα παλαιστή, ενώ η παλαίστρα το χώρο της πάλης, αφού το –τρα
χρησιμοποιείται κυρίως για [-ανθρώπινους] σχηματισμούς. Οι ίδιοι προτείνουν ότι το –τρια και το
–τρα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους επιθήματα με τομείς αλληλεπικαλύψεων.
5 Το –ινα είναι ιταλικής προέλευσης. Δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το
σχηματισμό των θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών, αλλά εμφανίζεται και για το σχηματισμό
ουσιαστικών τα οποία δηλώνουν θηλυκά ζώα (π.χ. προβατίνα.ΘΗΛ < πρόβατο.ΟΥΔ). Αποτελεί,
επίσης, κατάληξη κάποιων θηλυκών ονοματικών δανείων με ιταλική βάση ( π.χ. μπαλαρίνα), των
οποίων η εσωτερική δομή δεν είναι προσβάσιμη στους ομιλητές της Ελληνικής.
6 Η φραστική διαδικασία της σύνθεσης είναι σχετικά καινούργια στην Ελληνική. Συνδυάζει δύο
λέξεις οι οποίες διατηρούν το δικό τους τόνο, ενώ απουσιάζει ο δείκτης σύνθεσης. Αντίθετα, στην
τυπική σύνθεση της Ελληνικής το πρώτο μέλος είναι συνήθως θέμα, υπάρχει υποχρεωτικά δείκτης
σύνθεσης και η όλη κατασκευή αποτελεί μία φωνολογική λέξη (Ralli 2013).
7 Τα κλιτικά επιθήματα και γενικά τα τεμάχια τα οποία δεν συμμετέχουν στην παραγωγή
περικλείονται σε παρενθέσεις.
4
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(2)
α. ερμηνεύ(ω)
β. χαρτοπαίζ(ω)

> ερμηνευ-τή(ς), ερμηνεύ-τρια
> χαρτοπαίχ-τη(ς), χαρτοπαίχ-τρα

Μία υποδιαίρεση μέσα στην πρώτη ομάδα είναι επίσης δυνατή βάσει δομικών κριτηρίων:
τα -ινα, -ισσα και -ου είναι ευαίσθητα στον τύπο της εσωτερικής δομής της λέξης των
αρσενικών επαγγελματικών ουσιαστικών. Συστηματικά, το -ου επιλέγει ουσιαστικά που
φέρουν το γηγενές επαγγελματικό επίθημα -ας στον αρσενικό τους τύπο (π.χ. μυλων-άς,
μυλων-ού) ή τα επιθήματα, που συνδυάζονται με τουρκική βάση, δηλαδή τα -τζης (π.χ.
γκαφα-τζής, γκαφατζ-ού) και -λής (π.χ. μπελα-λής, μπελαλ-ού). Παρομοίως, βάσεις που
φέρουν το γηγενές επίθημα του δράστη -της (π.χ. μάν-της, μάντ-ισσα) ή το λατινογενές άρης (π.χ. αγελαδ-άρης, αγελαδάρ-ισσα) δείχνουν προτίμηση στο -ισσα. Αντίθετα, καμία
συγκεκριμένη προτίμηση από το επίθημα -ινα δεν εκδηλώνεται από επιθηματοποιημένες
βάσεις, αλλά σε μερικές περιπτώσεις, οι σχηματισμοί σε -ινα εναλλάσσονται με εκείνους
σε -ισσα (π.χ. νομάρχης, νομαρχ-ίνα/νομάρχ-ισσα).
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο τύπος της ποικιλίας στην παραγωγή ενισχύεται από
κοινωνιογλωσσικούς παράγοντες. Οι νεωτερικοί τύποι κυριαρχούν σε ανεπίσημες
γλωσσικές περιστάσεις, ενώ η προτίμηση των ομιλητών για αρχαιοπρεπές ύφος στη
γλώσσα ευνοεί τους παλαιότερους τύπους, οι οποίοι θεωρούνται μεγάλου κύρους σε
αντίθεση με τους ευρείας χρήσης ανεπίσημους. Έτσι, η διαδικασία της μετάπλασης με τη
χρήση του θηλυκού άρθρου (π.χ η.ΘΗΛ βουλευτής) συχνά χρησιμοποιείται σε επίσημες
περιστάσεις, ενώ ο τύπος σε -ινα (π.χ. βουλευτίνα) σχετίζεται περισσότερο με το
ανεπίσημο γλωσσικό ύφος. Όσον αφορά στη σχετικά πρόσφατη διαδικασία των
φραστικών συνθέτων (π.χ. γυναίκα βουλευτής), συχνά ανταγωνίζεται με τον
μεταπλασμένο τύπο στα ίδια περιβάλλοντα λόγω της αυξανόμενης επιρροής της
Αγγλικής. Ωστόσο, δεν αποτελεί τον κυρίαρχο τύπο σχηματισμού θηλυκών ουσιαστικών,
διότι τα φραστικά σύνθετα γίνονται ακόμη αντιληπτά ως «ξένες» δομές.

2.1.1 Ποικιλία στην παραγωγή και γλωσσική επαφή
Ενδογλωσσικές τάσεις συχνά περιορίζουν και δημιουργούν ποικιλία μεταξύ των
νεωτερικών παράγωγων τύπων οι οποίοι έχουν εισαχθεί από γλωσσική επαφή. Για το
σκοπό αυτό, θα εξετάσω την εισαγωγή τουρκικών ρημάτων στα Αϊβαλιώτικα, τα οποία
ενσωματώθηκαν στη γλώσσα8 ως δάνεια μίγματα (Haugen 1950), καθώς απαρτίζονται
από ένα τουρκικό τμήμα και ένα ελληνικό, το οποίο συνίσταται από την προαιρετική
παρουσία ενός στοιχείου ενσωμάτωσης -ιζ-, ακολουθούμενο από την κατάληξη
προσώπου/αριθμού. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το στοιχείο ενσωμάτωσης δεν είναι
παρά ο γνωστός ρηματοποιητής της Ελληνικής -ιζ- ο οποίος παραγωγικά σχηματίζει
ρήματα από γηγενή ουσιαστικά. Η χρήση του ή όχι κατανέμει τα ρηματικά δάνεια σε δύο
ομάδες, ενώ κάθε ομάδα ανήκει σε μια ξεχωριστή κλιτική τάξη: εκείνα με τον
ρηματοποιητή -ιζ- κλίνονται σύμφωνα με την ΚΤ1 (3), ενώ εκείνα χωρίς τον
ρηματοποιητή ανήκουν στην ΚΤ2 (4):
Τα Αϊβαλιώτικα ομιλούνταν στη μικρασιατική περιοχή των Κυδωνιών (Αϊβαλί), πριν το 1923.
Σήμερα έχουν περιοριστεί στη Λέσβο σε διαλεκτικούς θύλακες που κατοικούνται από Αϊβαλιώτες
πρόσφυγες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διάλεκτο, βλ. www.mikrasia.lit.upatras.gr και Ράλλη
(προσεχώς).
8
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Αϊβαλιώτικα

Τουρκικά

α. μπουρντίζ(ου)
bur(mak)9
‘γυρίζω κάτι’
β. κουντουρντίζ(ου) kudur(mak)
‘επιδεικνύω υπερκινητικότητα’
γ. νταλντίζ(ου)
dal(mak)
‘σκοτίζομαι’
(4)
Αϊβαλιώτικα
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Ελληνικά/Αϊβαλιώτικα Ελληνικά/Αϊβαλιώτικα
ρηματοποιητής
κλίση
-ιζ-ου.1ΕΝ

Τουρκικά

Ελληνικά/Αϊβαλιώτικα Ελληνικά/Αϊβαλιώτικα
ρηματοποιητής
κλίση
kaçır(mak)
ø
-o.1ΕΝ

α. κατσιρντ(ώ)
‘ξεφεύγω’
β. σαβουρντ(ώ)
savur(mak)
‘ρίχνω κάτι με δύναμη’
γ. αχταρντ(ώ)
aktar(mak)
‘πετώ κάτι/αναποδογυρίζω’

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τύποι,
δείχνοντας την τυχαία επιλογή μεταξύ των δύο στρατηγικών ενσωμάτωσης, όπως
αποτυπώνεται το (5):
(5)
Αϊβαλιώτικα
ΚΤ1
ΚΤ2
α. αχταρντίζ(ου) / αχταρντ(ώ)
‘πετώ κάτι κάτω/αναποδογυρίζω’
β. σακιντίζ(ου) / σακιντ(ώ)
‘κάνω στην άκρη’
γ. πσχουρντίζ(ου) / πσχουρντ(ώ)
‘ραντίζω’

Τουρκικά
aktar(mak)
sakın(mak)
püskürt(mek)

Ακολουθώντας τη Ralli (2012), υποστηρίζω πως η ποικιλία στις στρατηγικές
ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τη χρήση ενός στοιχείου ενσωμάτωσης, οφείλεται στην
παρέμβαση μερικών βασικών μορφολογικών ιδιοτήτων της γλώσσας δέκτη, των
Αϊβαλιώτικων στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίες καθορίζουν και περιορίζουν το
σχήμα των δάνειων τύπων.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο δανεισμός από την Τουρκική πραγματοποιείται στη βάση
του τρίτου προσώπου ενικού του αορίστου, όπως απεικονίζεται στο (6):

9

Το -mAk είναι ο απαρεμφατικός δείκτης της Τουρκικής.
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(6)
Τουρκικά
sakınmak
3ΕΝ αορίστου: sakın-dı-ø
3ΕΝ ενεστώτα: sakın-ıyor-ø

Αϊβαλιώτικα
σακιντ(ι)-ιζ-ου

όπου, sakın- είναι η ρίζα, το -dI- μαρκάρει τον παρελθοντικό χρόνο και το -Iyor- το συνοπτικό
της όψης.

Αυτή η επιλογή του 3ου ενικού προσώπου δεν προκαλεί έκπληξη· παρατηρείται ευρέως
διαγλωσσικά στο δανεισμό (Matras 2009: 158), και, στην συγκεκριμένη περίπτωση,
ευνοείται από την απουσία στα Αϊβαλιώτικα (και γενικά στα Ελληνικά) ενός
εκπεφρασμένου απαρεμφατικού τύπου. Εντούτοις, τα ακόλουθα φαινόμενα είναι
ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα:
i.

ii.

Η επανανάλυση του 3ου ενικού τύπου, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα χωρίς
κλίση και χωρίς χρόνο θέμα, ώστε να συνδυαστεί με τις καταλήξεις των
Αϊβαλιώτικων. Όπως προτείνεται από τη Ralli (2012), η συγκεκριμένη
επανανάλυση έχει πραγματοποιηθεί λόγω των βασικών απαιτήσεων της
μορφολογίας της Ελληνικής να σχηματίζει λέξεις συνδυάζοντας θέματα, τα
οποία είναι δεσμευμένα στοιχεία, με καταλήξεις της κλίσης.
Ο αποκλεισμός του ενεστωτικού τύπου από τη γλώσσα δότη (Τουρκικά) και η
υιοθέτηση του παρελθοντικού (αορίστου) τύπου, όπως φαίνεται στο (6). Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι το θέμα του αορίστου γενικά εξυπηρετεί ως βάση
για την παραγωγή των ρηματικών ουσιαστικών και επιθέτων για την
Ελληνική. Σε αυτήν την ιδιότητα υπόκειται και ο σχηματισμός δάνειων
ρημάτων, αφού ανήκει επίσης στην παραγωγή.

Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει τώρα είναι γιατί οι δύο στρατηγικές
ενσωμάτωσης, δηλαδή με ή χωρίς το στοιχείο ενσωμάτωσης, συνυπάρχουν, και συχνά
εναλλάσσονται αναφορικά με το ίδιο ρήμα. Και σε αυτήν την περίπτωση, η εξήγηση
βρίσκεται στις μορφολογικές ιδιότητες της γλώσσας δέκτη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα
παραδείγματα στο (4) διαφέρουν από εκείνα στο (3) ως προς το γεγονός ότι απουσιάζει
ο ρηματοποιητής -ιζ- και κλίνονται σύμφωνα με την ΚΤ2 (τα ρήματα στο (3) ανήκουν
στην ΚΤ1). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλιτικές τάξεις των ρημάτων της Ελληνικής
διακρίνονται μόνο στον ενεστώτα και στους μη συνοπτικούς χρόνους, ενώ δεν υπάρχει
καμία ουσιαστική διαφορά σε παρελθοντικό συνοπτικό περιβάλλον (αόριστος), όπου τα
ρήματα και των δύο κλιτικών τάξεων μοιράζονται τις ίδιες καταλήξεις. Επιπλέον, τα
ρήματα τα οποία φέρουν τον ρηματοποιητή -ιζ- (KT1) και εκείνα χωρίς το συγκεκριμένο
ρηματοποιητή (ΚΤ2) εμφανίζουν το ίδιο τελικό θεματικό φωνήεν /i/ στον αόριστο χρόνο,
όπως φαίνεται από την αντιπαραβολή των (7α) και (7β):
(7)
α. ΚΤ1 χωρίζ-ει
β. ΚΤ2 εκτιμ-ά

Αόριστος (παρελθόν συνοπτικό)
Αόριστος (παρελθόν συνοπτικό)

[xόri-se]
[ektίmi-se]

Επομένως, δεν θα έπρεπε να προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι η εισαγωγή
τουρκικών ρημάτων στα Αϊβαλιώτικα ακολουθεί δύο διαφορετικές στρατηγικές, με ή
χωρίς την χρήση ενός στοιχείου ενσωμάτωσης και ότι ελεύθερη εναλλαγή μεταξύ των
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δύο στρατηγικών είναι επίσης πιθανή: αφού ο δανεισμός ρημάτων από την Τουρκική
βασίζεται στον παρελθοντικό χρόνο, και στην Ελληνική υπάρχουν θεματικά αλλόμορφα
που εμφανίζουν ομοιότητες στον παρελθοντικό χρόνο με αυτά της Τουρκικής,
ανεξάρτητα από την κλιτική τάξη στην οποία ανήκουν -τουλάχιστον ρήματα της ΚΤ1 σε
-ιζ (ΚΤ1) και εκείνα της ΚΤ2- και οι δύο στρατηγικές είναι εξίσου προσβάσιμες από τους
ομιλητές των Αϊβαλιώτικων.10

2.2 Ποικιλία στη σύνθεση
Η σύνθεση είναι ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων τομέας, γιατί παρουσιάζει δομική ποικιλία
στον τρόπο με τον οποίο δύο συστατικά συνδυάζονται. Παρουσιάζω δύο περιπτώσεις
ποικιλίας στη σύνθεση, η οποία προκαλείται από ενδογενείς αιτίες, ενώ στην δεύτερη
περίπτωση η ποικιλία ενισχύεται από την επαφή. Και οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται με
την έννοια της κεφαλής η οποία παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη σύνθεση, εφόσον η κεφαλή
μεταφέρει τη γραμματική κατηγορία και άλλες μορφοσυντακτικές και σημασιολογικές
ιδιότητες στο σύνθετο (Scalise & Fábregas 2010), και η παρουσία ή η απουσία κεφαλής
στο εσωτερικό του συνδυασμού των δύο θεμάτων οδηγεί στη διάκριση ανάμεσα σε
ενδοκεντρικά και εξωκεντρικά σύνθετα.

2.2.1 Εναλλαγή τύπων μεταξύ ενδοκεντρικών και εξωκεντρικών
συνθέτων
Σύμφωνα με τη Ράλλη (2007) και Ralli (2013), στην Ελληνική τα σύνθετα αποτελούν
φωνολογικές λέξεις, εμφανίζουν την κεφαλή στα δεξιά της δομής και τα συστατικά 11 τους
είναι θέματα και συνδέονται με έναν εσωτερικό δείκτη σύνθεσης -ο-. Τα σύνθετα τα
οποία περιλαμβάνουν μία σχέση εξάρτησης (τροποποίηση, προσδιορισμός ή
συμπληρωματικότητα) ανάμεσα στα συστατικά τους εμφανίζουν μια ιδιαίτερα αυστηρή
σειρά, σύμφωνα με την οποία η κεφαλή ακολουθεί τη μη κεφαλή. 12 Εντούτοις, μια σειρά
παραδειγμάτων φαίνεται να αντικρούει αυτή την άκαμπτη σειρά, όπως δείχνει το (8):
(8)
α. κεφαλόπονος
λαιμόπονος
οδοντόπονος
καρδιοχτύπι

β. πονοκέφαλος
πονόλαιμος
πονόδοντος
χτυποκάρδι

Σε περιπτώσεις όπου υιοθετείται μόνο μία στρατηγική υπάρχει μια ελαφρά προτίμηση προς αυτή
με το στοιχείο ενσωμάτωσης. Αυτό μπορεί, επίσης, να οφείλεται σε ενδογλωσσικούς λόγους,
δεδομένου ότι ρήματα της ΚΤ1 είναι πιο συχνά από εκείνα της ΚΤ2 .
11 Τα κύρια μορφολογικά σχήματα των ελληνικών συνθέτων είναι [θέμα θέμα] (π.χ. [[νυχτ-ολούλουδ]-o]) και [θέμα λέξη] (π.χ. [ντοματ-o-σαλάτα]). Βλέπε Ralli (2013) για περισσότερες
λεπτομέρειες.
12 Εντούτοις, στις δομές παρατακτικών συνθέτων που αντιπαραθέτουν ουσιαστικά (π.χ. αλατ-oπίπερο), επίθετα (ασπρ-ό-μαυρο) ή ρήματα (πηγαιν-o-έρχομαι), η κεφαλή είναι δύσκολο να
διακριθεί (βλ. Ralli 2013 για σχετικές πληροφορίες).
10
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Τα παραδείγματα της πρώτης στήλης (8α) εναλλάσσονται ελεύθερα με εκείνα της
δεύτερης (8β), ενώ δεν υπάρχει σημασιολογική διαφορά μεταξύ τους. Σε μία προσπάθεια
να εξηγήσει αυτή την αρκετά περίεργη ποικιλία, η Ralli (2013) πρότεινε ότι οι
περιπτώσεις του (8α) είναι τυπικοί ενδοκεντρικοί σχηματισμοί, οι οποίοι
δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το ευρέως χρησιμοποιούμενο σχήμα [Ο Ο], όπου το πρώτο
ουσιαστικό τροποποιεί το δεύτερο. Για παράδειγμα, κεφαλόπονος είναι ο πόνος
(ουσιαστικό πόν-ος) του κεφαλιού (ονοματικό θέμα κεφάλ-), και το -ο- που
παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο συστατικών είναι ο δείκτης σύνθεσης. Αντιθέτως, τα
παραδείγματα του (8β) είναι εξωκεντρικοί σχηματισμοί, φτιαγμένοι αναλογικά ως προς
ένα αρχαίο σχήμα συνθέτου [Ρ Ο] που ακόμα και σήμερα επιβιώνει παρόλο που δεν είναι
παραγωγικό, σύμφωνα με το οποίο ένα πρώτο ρηματικό συστατικό (π.χ. το ρηματικό
θέμα πον-) ακολουθείται από το συμπλήρωμά του (π.χ. το ονοματικό θέμα κεφαλ-).13 Ως
εξωκεντρικοί, οι σχηματισμοί του (8β) συνδυάζονται με ένα μηδενικό παραγωγικό
επίθημα το οποίο μετατρέπει τη δομή σε όνομα (π.χ. [[[Ρ-ο-Ο]Ρ- ø]Ο-ος]), όπου το τελικό
-ος (παρομοίως με το 8α) είναι η κατάληξη που πραγματώνει πτώση (ονομαστική) και
αριθμό (ενικό).14 Η υπόθεση σχετικά με την εξωκεντρικότητα της δομής [Ρ Ο] στο (8β)
υποστηρίζεται από το γεγονός ότι τα πον- και χτυπ- είναι δύο σπάνιες περιπτώσεις της
Ελληνικής οι οποίες μοιράζονται ένα κοινό θέμα, τόσο στις ονοματικές όσο και στις
ρηματικές τους πραγματώσεις και συνεπώς είναι ασαφής η κατηγορία τους. Συγκρίνατε,
για παράδειγμα, τους κλιτούς τύπους του πρώτου προσώπου ενικού του ενεστώτα χτυπώ και πον-ώ με τα αντίστοιχα ουσιαστικά στον τύπο της ονομαστικής ενικού πόν-ος και
χτύπ-ος.
Και σε αυτή την περίπτωση, η μορφολογική ποικιλία που περιγράφεται παραπάνω
οφείλεται σε ενδογλωσσικές αιτίες: προκύπτει από την κατηγοριακή ασάφεια των
θεμάτων, όπως τα πον- και χτυπ-, και από τη διαθεσιμότητα των δύο δομών σύνθεσης, το
πολύ παραγωγικό [Ο Ο] σχήμα και το λιγότερο παραγωγικό, αλλά ακόμα διαθέσιμο
σχήμα [Ρ Ο]. Αυτό το είδος της ποικιλίας που προκαλείται από ενδογλωσσικούς λόγους
οδηγεί τους ομιλητές στο να μην δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση για μία από τις δύο δομές.
Εντούτοις, η έλλειψη περιπτώσεων όπου τα ρηματικά θέματα συμπίπτουν με τα
ονοματικά στην Ελληνική και η σπανιότητα των εξωκεντρικών συνθέτων βασισμένων
σε [Ρ Ο] συνδυασμούς κάνουν τις εναλλαγές όπως εκείνες του (8) να είναι ιδιαίτερα
ασυνήθιστες.

2.2.2 Ποικιλία στη σύνθεση και γλωσσική επαφή
Η έννοια της κεφαλής στη σύνθεση επηρεάζεται σε μικρό βαθμό από καταστάσεις
γλωσσικής επαφής. Διαλεκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η δεξιόστροφη κεφαλή επικρατεί
ακόμα και στις διαλέκτους εκείνες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από γλώσσες με
Το σχήμα [Ρ Ο] ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό στην Αρχαία Ελληνική, ενώ σήμερα οι [Ρ Ο]
εξωκεντρικοί σχηματισμοί είναι είτε κατάλοιπα παλαιοτέρων εποχών ή παράγονται αναλογικά. Για
παράδειγμα, ο [[[μισΡ-o-γύνΟ]-η]Ο-ς] είναι ένας αρχαίος σχηματισμός, ενώ το [[[χασΡ-o-μέρΟ] -η]Ο-ς]
είναι μία νέα δημιουργία.
14 Σύμφωνα με τους Ralli (2013) και Ralli & Andreou (2012), οι εξωκεντρικοί σχηματισμοί
διαθέτουν επίσης κεφαλή, αλλά διαφέρουν από τους ενδοκεντρικούς ως προς το γεγονός ότι η
κεφαλή τους είναι ένα παραγωγικό επίθημα το οποίο βρίσκεται έξω από το συνδυασμό των
βασικών συστατικών του συνθέτου. Αυτό το επίθημα μπορεί να είναι μορφολογικά πραγματωμένο,
όπως στο [[[χασΡ-o-μέρΟ]-η]Ο-ς], ή μη πραγματωμένο, όπως στο [[[πονΡ-o-κέφαλΟ]-ø]Ο-ος].
13
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αριστερόστροφη σύνθεση όπως, για παράδειγμα, τα Επτανησιακά, τη διάλεκτο των
Ιονίων νησιών η οποία έχει υποστεί την επιρροή των Βενετσιάνικων. 15 Παρ᾽όλα αυτά,
υπάρχουν σποραδικές περιπτώσεις αριστερόστροφων [Ο Ο] σχηματισμών, οι
περισσότερες των οποίων εντοπίζονται στην Bovese της Grecanico, την ελληνική
διάλεκτο που ομιλείται στην Νότια Ιταλία.16 Ας δούμε τα ακόλουθα παραδείγματα από
την Bovese, την ΚΝΕ και τα Αϊβαλιώτικα:
(9)
α. Bovese
fiḍḍámbelo
klonόsparto
ššilopόtamo
sporomáratho

β. ΚΝΕ
αμπελόφυλλο
σπαρτόκλωνο
ποταμόξυλο
μαραθόσπορος

γ. Αϊβαλιώτικα
αμπιλόφλου
σπαρτόκλουνου
πουταμόξλου
μαραθόσπουρους

Οι αριστερόστροφοι τύποι του (9α) είναι ιδιαίτερα προβληματικοί, καθώς η Bovese, ως
διάλεκτος ελληνικής καταγωγής, δεν αναμένεται να εμφανίζει αριστερόστροφη σύνθεση.
Πράγματι, οι αντίστοιχοι σχηματισμοί στην ΚΝΕ και σε άλλες διαλέκτους, όπως για
παράδειγμα στα Αϊβαλιώτικα είναι δεξιόστροφοι. Μία εύλογη υπόθεση θα ήταν να
ισχυριστούμε ότι η Bovese έχει επηρεαστεί από τα Ρομανικά συστήματα, δηλαδή την
Κοινή Ιταλική και τις τοπικές ρομανικές διαλέκτους, όπου τα [Ο Ο] σύνθετα είναι ως επί
το πλείστον αριστερόστροφα, όπως απεικονίζεται στα παραδείγματα του (10), όπως
αναφέρονται στο Scalise (1992):
(10)
N N Ιταλικά σύνθετα
ufficio viaggi
ταξιδιωτικό πρακτορείο
scuola guida
οδηγός σχολικού
capostazione
σταθμάρχης
pescecane
σκυλόψαρο, καρχαρίας

< ufficio
viaggi
πρακτορείο ταξίδια
< scuola guida
σχολείο οδηγός
< capo
stazione
αρχηγός σταθμός
< pesce cane
ψάρι σκύλος

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αριστερόστροφη κεφαλή δεν εμφανίζεται στην
Griko, την ποικιλία του Σαλέντο, και δεν έχει πλήρως αντικαταστήσει την δεξιόστροφη
κεφαλή στη σύνθεση της Bovese, αφού υπάρχουν πολλές πραγματώσεις με την κεφαλή
στα δεξιά. Σε μερικά σπάνια παραδείγματα, το ίδιο ουσιαστικό πιθανόν να βρίσκεται
στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά, ανάλογα με το παράδειγμα που εξετάζει κανείς. Για
παράδειγμα, τα skordófiddo ‘φύλλο σκόρδου’ και fiḍḍámbelo ‘φύλλο αμπελιού’ έχουν
την ίδια κεφαλή, fíḍḍo, αλλά στην περίπτωση του skordófiḍḍo, το fíḍḍo βρίσκεται στα
δεξιά, ενώ το fiḍḍámbelo εμφανίζει αριστερά την κεφαλή.
Τα νησιά αυτά βρίσκονταν υπό ενετική κατοχή για περίπου δύο έως τέσσερις αιώνες, ανάλογα
με το νησί.
16 Σήμερα, η Grecanico έχει δύο υποδιαλέκτους, την Griko (ομιλείται στην περιοχή του Σαλέντο)
και την Bovese (ή Greco), η οποία ομιλείται στην Καλαβρία.
15

70

Patras Working Papers in Linguistics

Αντί να συμπεράνω μια αλλαγή οφειλόμενη στην επαφή με τη Ρομανική, θα
συμφωνήσω με τον Andreou (2015) ότι στην Bovese, η αριστερόστροφη κεφαλή έχει
κληρονομηθεί από την Αρχαία Ελληνική, όπου ήταν μια δομική δυνατότητα, παρόλο που
ήταν λιγότερο παραγωγική από τη δεξιόστροφη. Σημειώνεται ότι αυτά τα παραδείγματα
των αριστερόστροφων [Ο Ο] συνθέτων μπορούν να βρεθούν στον Όμηρο (π.χ. ποδήνεμος
Ιλιάδα 2.786 ‘γοργός στα πόδια’ < ποδ- + ἂνεμος) και σε μερικούς αρχαίους Έλληνες
συγγραφείς, όπως ο Αισχύλος (π.χ. θεοινος ‘Θεός του κρασιού’ < θε- + οἶνος ‘κρασί’).
Στη βάση της υπόθεσης αυτής, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι στην Bovese το φαινόμενο
έχει διατηρηθεί, διότι έχει ενισχυθεί μέσω της έντονης επαφής με τη Ρομανική, σε
αντίθεση με ό,τι συνέβη στην ΚΝΕ και στα Αϊβαλιώτικα, όπου η Ρομανική είχε μικρή
μόνο επιρροή. Με άλλα λόγια, η έντονη γλωσσική επαφή έχει ευνοήσει και ενδυναμώσει
την ποικιλία στη σύνθεση, η οποία οφείλεται κυρίως σε ενδογλωσσικούς λόγους. Είναι
σημαντικό ότι σπάνια παραδείγματα αριστερόστροφων συνθέτων μπορούν επίσης να
εντοπιστούν σε κάποιες άλλες νεοελληνικές διαλέκτους οι οποίες διατηρούν έναν αριθμό
αρχαϊκών χαρακτηριστικών και έχουν, επίσης, υποστεί την επιρροή της Ρομανικής, όπως
για παράδειγμα στα Κυπριακά (π.χ. ρίζαυτι < αυτί + ρίζα), μια διάλεκτο επηρεασμένη
από τη Γαλλική και την Βενετσιάνικη. 17 Η άρνηση της υπόθεσης ότι η Ρομανική έχει
προκαλέσει την εισαγωγή της αριστερόστροφης κεφαλής σε όλες αυτές τις διαλέκτους
τεκμηριώνεται επιπλέον από το γεγονός ότι η αλλαγή στη θέση της κεφαλής συνιστά
μερική δομική αλλαγή στη σύνθεση, αφού, για παράδειγμα, η γενική δομή των συνθέτων
της Bovese παραμένει μορφολογική: σε αντίθεση με τα ιταλικά [Ο Ο] σύνθετα, τα οποία
συντίθενται από δύο ανεξάρτητες λέξεις (10), η σύνθεση στη Bovese ακολουθεί τα
σχήματα σύνθεσης της Ελληνικής, επειδή συνδυάζει θέματα και εμφανίζει δείκτη
σύνθεσης ανάμεσα στα συνθετικά συστατικά. Επιπλέον απόδειξη στον ισχυρισμό ότι η
αριστερόστροφη [Ο Ο] σύνθεση προέρχεται από την Ελληνική δίνεται από την Griko,
την ποικιλία της Grecanico που ομιλείται στο Σαλέντο, όπου δεν υπάρχουν καθόλου
αριστερόστροφα σύνθετα, παρόλο που η Griko έχει επίσης επηρεαστεί ισχυρά από τη
Ρομανική. Όπως αναφέρουν οι Rohlfs (1997) και Καραναστάσης (1997), η Bovese έχει
απομονωθεί περισσότερο από την Griko, επομένως, υποθέτω ότι η πρώτη έχει διατηρήσει
περισσότερα αρχαϊκά ελληνικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων, τις αριστερόστροφες [Ο Ο]
δομές.

2.3 Ποικιλία στην κλίση
Σε διάφορες γλώσσες, συχνή είναι η περίπτωση όπου συγκεκριμένα ουσιαστικά ή ρήματα
κλίνονται με περισσότερους του ενός τρόπους (βλ. Rainer 1989 και Plag 1999). Για
παράδειγμα, στη λεσβιακή διάλεκτο, υπάρχουν ποικίλοι τύποι στον παρατατικό χρόνο
των ρημάτων, κυρίως στη (μεσο)παθητική φωνή, ενώ μερικοί είναι πιο συχνοί από
άλλους, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή:
(11)
1ΕΝ ενεστώτα δέν-ουμι ‘δένομαι’
1ΕΝ παρατατικού δέν-ουμνα / διν-όμνα / δέν-ουμνταν / δέν-ουμντουν / διν-όμνταν /
διν-όμντουν,
Τα παραδείγματα αυτής της ενότητας προέρχονται από τον Andreou (2015), όπου παρέχονται
περισσότερα στοιχεία σχετικά με την Bovese, τα Κυπριακά και την Αρχαία Ελληνική.
17
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όπου το δεν- είναι θέμα, το -ο-/-ου-18 είναι το πρώην θεματικό φωνήεν και τα -μνα/-μνταν/
-μντουν οι ποικίλες καταλήξεις, όπως φαίνεται στο διαλεκτικό χάρτη19 του Εργαστηρίου
Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ποικιλία στην κλίση φαίνεται να εναντιώνεται στην Αρχή της Παραδειγματικής
Οικονομίας που προτάθηκε από τον Carstairs (1987), και γενικότερα στην Αρχή της
Οικονομίας της Γλώσσας, η οποία συχνά μεταφράζεται ως Αρχή της
Αμφιμονοσημαντότητας (μια μορφή/μια σημασία, βλ. Stork 2004). Εντούτοις, σύμφωνα
με τους Rainer et al. (2008: 11), η ιδέα ότι ο μορφολογικός πλεονασμός θα έπρεπε να
εξαλειφθεί είναι απλουστευτική και απαιτείται έρευνα σε βάθος, ώστε να αποφασιστεί
ποιες συνθήκες εφαρμόζονται στη διατήρηση της αρχής της οικονομίας. Πράγματι, ο
Stolz (2008: 245) υποστηρίζει πως η πλεοναστική μορφολογία «δύσκολα πεθαίνει» και
προτείνει ότι αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυσικό, εάν ανταποκρίνεται στη
γενικότερη δομή της εξεταζόμενης γλώσσας. 20

2.3.1 Ετερόκλιση
Η ποικιλία στην κλίση συχνά μεταφράζεται ως ετερόκλιση, με άλλα λόγια ως η ιδιότητα
ενός λεξήματος να κλίνεται σύμφωνα με περισσότερες της μίας κλιτικές τάξεις (Stump
2006: 278). Για τον Stump (2006), η ετερόκλιση δεν θα έπρεπε να είναι αυθαίρετη και
λεξικά εντοπιζόμενη, αλλά δομημένη και συστηματική. Σε αυτό το πνεύμα, και με τη
βοήθεια των δεδομένων από τη Ρομανική, ο Maiden (2009: 81-84) αποδεικνύει ότι, πέρα
από ένα ιδιοσυγκρασιακό ατύχημα, το φαινόμενο σχετίζεται με τις μορφολογικές
ιδιότητες μιας γλώσσας, συγκεκριμένα με τα κύρια οργανωτικά χαρακτηριστικά των
παραδειγμάτων της, π.χ. τη θεματική τους αλλομορφία.
Στις ελληνικές διαλέκτους, η ετερόκλιση δεν είναι σπάνια. Προκαλείται μορφολογικά
και πράγματι σχετίζεται με τη θεματική αλλομορφία, επιβεβαιώνοντας τις απόψεις του
Maiden. Για παράδειγμα, στα Λεσβιακά και τα Αϊβαλιώτικα πολλά αρσενικά ουσιαστικά
σε -αν-/-αλ-/αρ-ης21 (το /i/ αποκόπτεται φωνολογικά σε άτονη θέση) παρουσιάζουν
κλιτική ποικιλία στον πληθυντικό αριθμό, όπου υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τύποι. Για
παράδειγμα, τα ουσιαστικά καρβ(ου)ɲάρ(η)ς και τζουμπάɲ(η)ς22 (12) κλίνονται σύμφωνα
18 Η μορφή ποικιλίας του θεματικού φωνήεντος είναι μόνο φωνολογική επειδή σε αυτή τη διάλεκτο,

το άτονο /o/ γίνεται /u/. Συνεπώς, δεν υφίσταται πραγματική μορφολογική μεταβολή, αλλά αυτό
το οποίο διαφέρει είναι η θέση του τόνου, η οποία προκαλεί αλλαγή του /o/ σε /u/. Αντίθετα, τα
-μνα, -μνταν, και -μντουν είναι μορφολογικές παραλλαγές.
19 www.lesvos.lmgd.philology.upatras.gr.
20 Ο Stolz (2008 : 225) αναφέρει μία αξιοσημείωτη περίπτωση διπλού μαρκαρίσματος πτώσηςαριθμού-γένους στα οριστικά επίθετα της Λιθουανικής, όπου ο δείκτης οριστικότητας εμφανίζεται
μεταξύ δύο πανομοιότυπων μορφημάτων κρεμάστρα (π.χ. nauj-ą-j-ą νέο-ΑΙΤ.ΕΝ.ΑΡΣ-ΟΡΑΙΤ.ΕΝ.ΑΡΣ ‘το νέο’) .
21 Όπως αποδεικνύεται από τους Ralli et al. (2004), με εξαίρεση τα ουσιαστικά που τελειώνουν στο
λατινογενές επίθημα -αρη(ς), αυτά τα οποία φέρουν διαφανές παραγωγικό επίθημα εξαιρούνται
από την ετερόκλιση.
22 Τα υποκείμενα θεματικά αλλόμορφα (πριν από την εφαρμογή του διαλεκτικού φωνολογικού
νόμου της αποβολής των /i/ και /u/ σε άτονη θέση) και για τα δύο ουσιαστικά είναι καρβουνιαρη
~ καρβουνιαρηδ και τζουμπανη ~ τζουμπανηδ. Το γεγονός ότι τα θεματικά αλλόμορφα περιέχουν
ένα τελικό /i/ το οποίο αποβάλλεται φωνολογικά σε άτονη θέση αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από
την ουράνωση του ρινικού /n/ μπροστά από /i/.
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με την ΚΤ2 (η κανονική κλιτική τάξη καθορίζεται από τη θεματική αλλομορφία), αλλά
αυτά επίσης εμφανίζουν έναν νεωτερικό τύπο, σύμφωνα με την ΚΤ1 (κλιτική τάξη χωρίς
θεματική αλλομορφία):
(12)
α. καρβ(ου)νιάρ(η)ς
ΚΤ2
ΚΤ1
ΟΝ/ΑΙΤ/ΚΛΗΤ.ΕΝ
καρβνιάρ-s
ΓΕΝ.ΕΝ
καρβνιάρ-ø
ΟΝ/ΑΙΤ/ΚΛΗΤ.ΠΛΗΘ καρβνιάρδ-ις καρβνιαρ-οί
ΓΕΝ.ΠΛΗΘ23
----

β. τζουμπάν(η)ς
ΚΤ2
ΚΤ1
τζουμπάν’-ς
τζουμπάν’-ø
τζουμπάνδ-ις τζουμπαν’-οί
----

όπου καρβνιαρ- και τζουμπαν’- είναι τα επιφανειακά θεματικά αλλόμορφα στον ενικό αριθμό
και καρβνιaρδ- και τζουμπaνδ- εκείνα που χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό.

Όπως απεικονίζεται στο (12), η ετερόκλιση εντοπίζεται στο μαρκαρισμένο περιβάλλον
του πληθυντικού, όπου ο εκτεταμένος αλλομορφικός τύπος, με άλλα λόγια το θέμα σε δ- τείνει να υποκατασταθεί από το συντομότερο αλλόμορφο, δηλαδή το θέμα χωρίς το δ-. Υποθέτω ότι η μείωση της αλλομορφίας έχει υποκινήσει μία αλλαγή από την ΚΤ2
στην ΚΤ1, με άλλα λόγια, τη μεταφορά από την κλιτική τάξη των ουσιαστικών με
αλλομορφία στην κλιτική τάξη των ουσιαστικών χωρίς αλλομορφία. Μία αλλαγή στην
κλιτική τάξη προκαλεί επίσης μετακίνηση τόνου από την παραλήγουσα στην τελική
συλλαβή, εξυπηρετώντας έτσι την ανάγκη για διάκριση των τύπων στον ενικό και τον
πληθυντικό. Πράγματι, εάν ο τόνος είχε παραμείνει στην προτελευταία συλλαβή (π.χ.
*καρβνιáρ-οι, *τζουμπάν’-οι), το τελικό /i/ θα είχε αποκοπεί σε άτονη συλλαβή και οι
δύο τελικοί τύποι θα αλληλεπικαλύπτονταν, δηλαδή οι υπάρχοντες ΓΕΝ. ΕΝ τύποι
καρβνιáρ/τζουμπάν και οι υποθετικοί ΟΝ/ΑΙΤ/ΚΛΗΤ.ΠΛΗΘ θα ήταν ίδιοι (καρβνιáρ/
τζουμπάν’).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία ετερόκλισης στον πληθυντικό των ουσιαστικών
της Λεσβιακής και της Αϊβαλιώτικης υποστηρίζει την υπόθεση του Stump (2006: 29 κ.ε.),
σύμφωνα με την οποία όταν δύο κλιτικές τάξεις εμπλέκονται στην ετερόκλιση, η τάξη
«εισβολέας» αναμένεται να καταλάβει τα πιο μαρκαρισμένα σύνολα κελιών (στην
περίπτωσή μας, τον πληθυντικό αριθμό). Παράλληλα, όμως, επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό
του Maiden ότι η ετερόκλιση δημιουργείται από τη μορφολογία και σχετίζεται με τη
θεματική αλλομορφία, δεδομένου ότι η εξάλειψη της θεματικής αλλομορφίας στα
Λεσβιακά/Αϊβαλιώτικα αρσενικά ουσιαστικά σε -ης ίσως καθιστά μία κλιτική τάξη
(ΚΤ1) περισσότερο προνομιούχα από την άλλη (ΚΤ2) και την ορίζει ως «εισβολέα».
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνω ότι η θεματική αλλομορφία είναι
εξαιρετικά ισχυρή στην Ελληνική και τις διαλέκτους της και είναι ένας από τους
καθοριστικούς παράγοντες για την καταχώρηση ουσιαστικών και ρημάτων σε κλιτικές
τάξεις.24 Όπως σημειώνεται από τη Ralli (2006), η ιδιότητα πολλών ουσιαστικών της
Ελληνικής να έχουν ξεχωριστά αλλόμορφα στον ενικό και τον πληθυντικό ίσως ακόμη
δρα ως εμπόδιο στη διείσδυση των νεωτερικών τύπων. Συνεπώς, στα παραδείγματα που
απεικονίζονται στο (12), η ιδιότητα αυτή εξηγεί την αντίσταση σε μία συντριπτική
Η μορφή της γενικής πληθυντικού έχει χαθεί από τα περισσότερα ουσιαστικά των διαλέκτων.
Σύμφωνα με Ράλλη (2005) και Ralli (2006), τα ουσιαστικά της Ελληνικής ταξινομούνται σε
οκτώ κλιτικές τάξεις βάσει (α) της μορφής του συνόλου των κλιτικών επιθημάτων και (β) της
παρουσίας ή απουσίας θεματικής αλλομορφίας.
23
24
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επικράτηση του τύπου της ΚΤ1 και τη μακρόχρονη παρουσία των εναλλακτικών μορφών
(από τα κείμενα που απαντούν πρώτη φορά τον 17ο αιώνα), δηλαδή των παλαιότερων
τύπων της ΚΤ2 και των νεωτερικών της ΚΤ1 στον πληθυντικό αριθμό.

2.3.2 Ποικιλία στην κλίση και γλωσσική επαφή
Σε αυτή την ενότητα, μελετώνται τα Καππαδοκικά, μια άλλη διάλεκτος της Μικράς
Ασίας που αποτελεί πρότυπο για το πώς μία κατάσταση γλωσσικής επαφής μπορεί να
προκαλεί ή να ενισχύει την ποικιλία στην κλίση. Τα Καππαδοκικά έχουν υποστεί
τουρκική επιρροή λόγω της εισβολής των Σελτζούκων Τούρκων τον 11 ο αιώνα και της
επακόλουθης κατάκτησης της Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς Τούρκους τον 14 ο
αιώνα (βλ., μεταξύ άλλων, Dawkins 1916 και Janse προσεχώς). Ας δούμε το παρακάτω
δείγμα της ονοματικής κλίσης (13β) της νοτιοανατολικής Καππαδοκικής, εν συγκρίσει
με το αντίστοιχο της ΚΝΕ (13α), όπως δίνεται από τον Janse (προσεχώς) και τη Ralli
(2009):
(13)

α. ΚΝΕ

φυτό.ΟΥΔ
Ενικός Πληθυντικός
ΟΝ/ΑΙΤ/ΚΛΤ φυτ-ό φυτ-ά
ΓΕΝ
φυτ-ού φυτ-ών

β. Νοτιοανατολικά Καππαδοκικά25
Ενικός
φυτό-ø
φυτ-ού/
φυτ-ιού/
φυτό-γιου

γυναίκα.ΘΗΛ
Ενικός
Πληθυντικός Ενικός
ΟΝ/ΑΙΤ/ΚΛΤ γυναίκα-ø γυναίκ-ες
ναίκα-ø
ΓΕΝ
γυναίκα-ς γυναικ-ών
ναίκα-γιου

ΟΝ
ΑΙΤ
ΓΕΝ

άνθρωπoς.ΑΡΣ
Ενικός
Πληθυντικός
άνθρωπ-oς άνθρωπ-οι
άνθρωπ-o ανθρώπ-ους
ανθρώπ-ου ανθρώπ-ων

Ενικός
άτρωπος-ø
άτρωπος-ø
άτρωποζ-γιου

Πληθυντικός
φυτ-ά/φυτ-γιά/φυτό-για
φυτ-ού/
φυτ-γιού/
φυτό-γιου
Πληθυντικός
ναίκα-για/ναίκ-ες
ναίκα-γιου/ναίκ-εζ-γιου
Πληθυντικός
άτρωποζ-για
άτρωποζ-για
άτρωποζ-για-γιου26

Όπως φαίνεται στο (13β), τα ουσιαστικά των Καππαδοκικών παρουσιάζουν υψηλό
βαθμό ποικιλίας. Πιο συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό του πληθυντικού και της γενικής
δεν συγχωνεύονται στο μόρφημα κρεμάστρα -ων, όπως στην ΚΝΕ (13α), αλλά
πραγματώνονται από ξεχωριστούς δείκτες, οι οποίοι, σε κάποιες περιπτώσεις,
προστίθενται στη βάση, ο ένας μετά τον άλλον, όπως για παράδειγμα στο ναίκ-ες.ΠΛΗΘ
γιου.ΓΕΝ. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στο (13α) ο πληθυντικός των λέξεων φυτό,
γυναίκα και άνθρωπος σχηματίζεται με το συνδυασμό ενός θέματος (φυτ-, γυναικ-,
Η νοτιοανατολική Καππαδοκία (οι πόλεις Σήμαντρα και Ούλαγατς) είναι η περιοχή με τις πιο
σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ΚΝΕ.
26 Βλέπε Janse (2004) για περισσότερους τύπους σε -γιαγιου.
25
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ανθρωπ-) και ενός κλιτικού επιθήματος κρεμάστρα το οποίο εκφράζει τα χαρακτηριστικά
της πτώσης και του αριθμού. Αντίθετα, στο (13β), υπάρχει ποικιλία τύπων οι οποίοι
κυμαίνονται από τα κανονικά φυτ-ά και ναίκ-ες μέχρι τα νεωτερικά φυτ-γιά, φυτό-για,
φυτ-γιού, φυτό-γιου, ναίκα-για, ναίκα-γιου, ναίκες-γιου, άτρωποζ-για, άτρωποζ-για-γιού,
ανάλογα με την πτώση. Τρία φαίνεται ότι είναι τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος.
Πρώτον, στην κλίση της Καππαδοκικής, το γραμματικό γένος έχει χάσει την τυπική
διάκρισή του στις τιμές αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο -τουλάχιστον στα περισσότερα
ονοματικά παραδείγματα- προς όφελος του τύπου του ουδετέρου. Η αλλαγή αυτή έχει
διευκολύνει τη διάδοση του δείκτη του πληθυντικού -για, ο οποίος προέρχεται από
επανανάλυση των ουδέτερων ουσιαστικών της Ελληνικής σε -ι (π.χ. μάτ(ι).ΕΝ27, μάτια.ΠΛΗΘ, επαναναλυμένο ως μάτ-ια), σε ουσιαστικά όπως άτρωπος και ναίκα (για αυτή
την αλλαγή δες, επίσης, Janse 2004 και Ralli 2009). Παρόλο που τα ίχνη του πραγματικού
γένους δεν έχουν χαθεί πλήρως στα Καππαδοκικά (βλ. Dawkins 1916 και Karatsareas
2009, 2011), η εξαφάνιση μορφολογικά διακριτών τιμών γένους φέρνει την
Καππαδοκική πιο κοντά στην Τουρκική, όπου το γραμματικό γένος δεν πραγματώνεται
μορφολογικά. Δεύτερον, η ιδιότητα της Ελληνικής να σχηματίζει κλιτούς τύπους με βάση
θέματα (Ράλλη 2005) φαίνεται να έχει χάσει την εκτεταμένη εφαρμογή της, όπως γίνεται
φανερό από την ύπαρξη τύπων του πληθυντικού όπως φυτό-για, ναίκα-για, και άτρωποζγια, τα οποία βασίζονται σε ολόκληρη τη λέξη, όπως χρησιμοποιείται στην ονομαστική
ενικού. Αυτή η αλλαγή είναι, επίσης, κατάλοιπο της Τουρκικής, όπως παρουσιάζεται στο
(14), όπου η κλίση της λέξης άνθρωπος απαντάται στην Τουρκική και στην
νοτιοανατολική Καππαδοκία.
(14)
ΟΝ.ΕΝ
ΓΕΝ.ΕΝ
ΟΝ.ΠΛΗΘ
ΓΕΝ.ΠΛΗΘ

α. Τουρκική
adam
adam-ın
adam-lar
adam-lar-ın

β. Νοτιοανατολική Καππαδοκική
άτρωπος
άτρωποζ-γιου
άτρωποζ-για
άτρωποζ-για-γιου

Τρίτον, υπάρχουν ίχνη ενός συγκολλητικού μοτίβου [ΛΕΞΗ-ΠΛΗΘ-ΓΕΝ], όπως
φαίνεται από τους τύπους του πληθυντικού άτρωποζ-για-γιου και ναίκ-εζ-γιου, όπου ο
κανονικός διαχυτικός χαρακτήρας της κλίσης (επιθήματα κρεμάστρα σε -οι και -ες,
αντίστοιχα) έχει αντικατασταθεί από το συγκολλητικό -τυπικό της Τουρκικής (14)- όπου
ο δείκτης του πληθυντικού (-για ή -εζ) ακολουθείται από ένα ξεχωριστό δείκτη γενικής
πτώσης -γιου. Η αλλαγή αυτή συνιστά μία αναπροσαρμογή των κλιτικών καταλήξεων:
το -γιου πρέπει να έχει χάσει την πραγματική τιμή του ενικού αριθμού, αφού εμφανίζεται
να έπεται του δείκτη του πληθυντικού (-για), και το -για από μόνο του δε θα μπορούσε
πλέον να αναπαριστά τις συγκρητικές τιμές πτώσης της ονομαστικής/αιτιατικής/
κλητικής (14α), επειδή ακολουθείται από το δείκτη της γενικής -γιου.
Ωστόσο, δε μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ολόκληρο το ονοματικό σύστημα της
Καππαδοκίας έχει μετατραπεί σε συγκολλητικό, αφού υπάρχουν πολλά ουσιαστικά τα
οποία δεν εμφανίζουν συγκόλληση. Αντίθετα, αυτό που φαίνεται στο (13β) είναι ένα
στοιχείο πιθανής αλλαγής σε εξέλιξη προς τα τέλη του 19 ου και 20ου αιώνα, όπου πολλοί
νεωτερικοί τύποι συνυπάρχουν με τους προγενέστερους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
27

Όπως στις Βόρειες Ελληνικές διαλέκτους, το άτονο /i/ της Καππαδοκικής αποβάλλεται.
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ότι διάχυση εμφανίζεται ακόμη σε μερικά ουσιαστικά της Καππαδοκικής, όπως φαίνεται
από τον κλιτό τύπο φυτά (13β), ο οποίος συνδυάζει το θέμα φυτ- με την κατάληξη
κρεμάστρα -α.
Επί τη βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, η Καππαδοκική αποτελεί ένα καλό
παράδειγμα γλώσσας όπου η ποικιλία θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προερχόμενη από
εξωγλωσσική αιτία, δηλαδή την επαφή. Εντούτοις, σύμφωνα με τον Karatsarea (2011) η
αλλαγή στο γένος και στην ονοματική κλίση της Καππαδοκικής γενικότερα ανάγεται σε
έναν κοινό γλωσσικά πρόγονο των περισσότερων ποικιλιών της Μικράς Ασίας,
βασισμένο στην Ελληνική. Ο Karatsareas υποστηρίζει ότι αυτή η αλλαγή ξεκίνησε από
ενδογλωσσικές αιτίες, αλλά ενισχύθηκε λόγω της ισχυρής επαφής με την Τουρκική.
Σύμφωνα με τη μελέτη του, οι πρώτες εκδηλώσεις αυτών των αλλαγών προηγούνται της
τουρκικής εισβολής και ανάγονται στη Μεσαιωνική Μικρασιατική Κοινή, τον κοινό
πρόγονο των μικρασιατικών διαλέκτων.
Ανεξάρτητα από την έκταση της επιρροής της Τουρκικής στην κλίση της
Καππαδοκικής, εάν δηλαδή υποκίνησε ή απλώς ενίσχυσε την αλλαγή, κανείς δεν θα
πρέπει να αρνηθεί το σημαντικό ρόλο του παράγοντα της γλωσσικής επαφής στη
δημιουργία της ποικιλίας.

3. Επίλογος
Στην μελέτη αυτή προσφέρω μία γενική επισκόπηση περιπτώσεων αναφορικά με την
ποικιλία στην κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση. Εστίασα το ενδιαφέρον μου σε
μονογλωσσικά και διαλεκτικά δεδομένα, και υποστήριξα ότι ενδογλωσσικοί παράγοντες
κυριαρχούν στην παραγωγή και στη δημιουργία της μορφολογικής ποικιλίας. Για το
σκοπό αυτό, έχω παραθέσει δεδομένα από την Ελληνική, μία γλώσσα η οποία εμφανίζει
σημαντικό βαθμό ποικιλίας, ιδιαίτερα διαλεκτικής, και έχει επαρκώς μελετηθεί σε
διαχρονικό και συγχρονικό επίπεδο. Μελέτησα επιπλέον την εμφάνιση ποικιλίας σε
περιπτώσεις γλωσσικής επαφής, συγκεκριμένα, σε εκείνες τις διαλέκτους της Ελληνικής
οι οποίες έχουν επηρεαστεί από διαφορετικές τυπολογικά γλώσσες, όπως την
συγκολλητική Τουρκική και την ημι-αναλυτική Ρομανική. Υποστήριξα πως η ποικιλία
σε εξέλιξη θα μπορούσε να προηγείται της επαφής, και για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο
να εξακριβώσουμε αν η γλωσσική ποικιλία σε περιπτώσεις επαφής οφείλεται στην επαφή
ή σε ενδογλωσσικές διαδικασίες ή και στα δύο. Η ενσωμάτωση της μελέτης της
γλωσσικής ποικιλίας σε εκείνες της θεωρητικής μορφολογίας, της διαλεκτολογίας και
της αλλαγής λόγω επαφής αποτελεί ένα φιλόδοξο στόχο. Ελπίζω να έχω προσφέρει
στοιχεία για μελλοντική έρευνα στοχεύοντας στην προώθηση της έρευνας αναφορικά με
το αντικείμενο της μορφολογική ποικιλίας.
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Περιβάλλοντα έντονης γλωσσικής επαφής και
δανεισιμότητα λεξικών στοιχείων: δεδομένα
από την Griko και την Καππαδοκική1
Μιχάλης Μαρίνης, Αγγελική Ράλλη
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Με αυτή τη συμβολή εξετάζουμε την δανεισιμότητα των διαφόρων λεξικών στοιχείων σε
περιβάλλοντα εξαιρετικά έντονης γλωσσικής επαφής. Για τον λόγο αυτό, μελετάμε τον
λεξιλογικό δανεισμό δύο ποικιλιών της ελληνικής, η πρώτη εκ των οποίων (Griko)
βρίσκεται σε έντονη γλωσσική επαφή με την (ημί)διαχυτική Ιταλορομανική, και η δεύτερη
(Καππαδοκική) με την συγκολλητική Τουρκική. Προτείνουμε μία κοινή κλίμακα
δανεισιμότητας της μορφής: ονόματα > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα. Επιπλέον,
διερευνούμε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ευκολία δανεισμού των στοιχείων,
όπως είναι: (α) η ιδιότητα μίας κατηγορίας να έχει στοιχεία ανοικτής ή κλειστής τάξης,
(β) η μορφολογική πολυπλοκότητα κατά την ενσωμάτωση ενός δανείου στην αποδέκτρια
γλώσσα, (γ) η ιδιότητα μιας κατηγορίας να έχει καλά οργανωμένα κλιτικά παραδείγματα,
(δ) ο ελεύθερος ή δεσμευμένος χαρακτήρας των δανεισμένων στοιχείων, (ε) η τυπολογική
απόσταση μεταξύ της γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας, (στ) η δομική
συμβατότητα μεταξύ των σε επαφή συστημάτων, και (ζ) η ένταση της γλωσσικής επαφής.
Αποδεικνύεται ότι δεν είναι όλοι εξίσου καθοριστικοί στην ευκολία δανεισιμότητας των
στοιχείων.
Λέξεις-κλειδιά: κλίμακες δανεισιμότητας, γλωσσική επαφή, γλωσσικός δανεισμός, Griko,
Καππαδοκικά

1. Εισαγωγή2
Η ευκολία ή η δυσκολία με την οποία οι διάφορες λεξικές κατηγορίες γίνονται
αντικείμενο δανεισμού φαίνεται να απασχολεί την βιβλιογραφία για πάρα πολλά χρόνια,
ενώ παραμένει μέχρι και σήμερα ένα φλέγον ζήτημα στον χώρο της γλωσσικής επαφής.
Ορισμένοι μελετητές, σε μία προσπάθεια διερεύνησης της συμπεριφοράς των διαφόρων
λεξικών κατηγοριών κατά τον δανεισμό, έχουν κατά καιρούς προτείνει διάφορες
κλίμακες δανεισιμότητας (borrowability scales). Οι κλίμακες αυτές συνήθως ξεκινούν από

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι (διευθύντρια προγράμματος, καθ. Αγγελική Ράλλη)
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
2 Μία προηγούμενη εκδοχή αυτού του άρθρου παρουσιάστηκε στα πρακτικά του 3 ου Διεθνούς
Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
1
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την ανάλυση των δανείων μίας συγκεκριμένης γλώσσας αποδέκτριας από μια γλώσσα
δότρια.
Μία πρώτη καταγραφή της διαφοροποίησης που παρουσιάζει η δανεισιμότητα των
λεξικών κατηγοριών γίνεται από τον Whitney (1881), όπως αποτυπώνεται στο (1):
(1)

ονόματα > επίθετα > ρήματα > άλλα
Whitney (1881)

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Haugen (1950), αφού μελέτησε συστηματικά τον δανεισμό
της Αμερικανικής-Νορβηγικής από την Αγγλική, πρότεινε μια τέτοια κλίμακα (2), η
οποία περιελάμβανε περισσότερες κατηγορίες από την (1), ενώ παρουσίαζε και μικρές
διαφορές ως προς τη σειρά των όρων:
(2)

ονόματα > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα & προθέσεις > επιφωνήματα
Haugen (1950: 224)

Ιδιαίτερα συζητημένη στη βιβλιογραφία είναι και η κλίμακα που πρότεινε ο Muysken
(1981) (3), αφού μελέτησε τον δανεισμό της Kέτσουα (Quechua) από την Iσπανική. Στην
κλίμακα αυτή, ο Muysken προσπαθεί να εντάξει και να μελετήσει περισσότερες λεξικές
κατηγορίες από τον Haugen. Ακόμη, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, από την πρώτη
κιόλας ματιά, η ιεραρχία παρουσιάζει αποκλίσεις από εκείνη του Haugen στο (2). Για
παράδειγμα, η ιεραρχία ‘ονόματα > ρήματα > επίθετα’ του Haugen αντικαθίσταται εδώ
από την ιεραρχία ‘ονόματα > επίθετα > ρήματα’.
(3)

ονόματα > επίθετα > ρήματα > προθέσεις > παρατακτικοί σύνδεσμοι >
ποσοδείκτες > προσδιοριστές > ελεύθερες αντωνυμίες > κλιτικές αντωνυμίες
> υποτακτικοί σύνδεσμοι
Muysken (1981)

Πολύ πιο πρόσφατα, ο Matras (2007: 61) προσπάθησε να διατυπώσει μία κλίμακα (4), η
οποία να ξεπερνά την περιγραφή μιας συγκεκριμένης περίπτωσης δανεισμού. Για να το
επιτύχει αυτό, μελέτησε δάνεια σε 27 διαφορετικές γλώσσες.
(4)

ονόματα, σύνδεσμοι > ρήματα > δείκτες λόγου > επίθετα > επιφωνήματα >
επιρρήματα > μόρια, μεταθέσεις > αριθμητικά > αντωνυμίες > παραγωγικά
επιθήματα > κλιτικά επιθήματα
Matras (2007: 61)

Το ερώτημα που ανακύπτει αφορά στην πιθανή ερμηνεία τέτοιου είδους κλιμάκων
δανεισιμότητας. Ειδικότερα: (α) για ποιους λόγους κάποιες κατηγορίες γίνονται
ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού από κάποιες άλλες, (β) τι στοιχεία μπορεί να μας
παράσχουν οι κλίμακες για το είδος της γλωσσικής επαφής και τους παράγοντες που την
καθόρισαν, και σε ένα δεύτερο επίπεδο, (γ) τι στοιχεία μας παρέχουν αυτές οι κλίμακες
για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η γραμματική.
Οι κλίμακες δανεισιμότητας, μπορούν κατά τον Haspelmath (2008: 38) να
ερμηνευτούν με τέσσερις δυνατούς τρόπους: χρονικά, συνεπαγωγικά, ποσοτικά και
πιθανολογικά. Για παράδειγμα, σε μία κλίμακα, όπως σε αυτές των (1-4) αναμένουμε ότι
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μια γλώσσα πρώτα θα δανειστεί στοιχεία από τα αριστερά του συνεχούς και στην
συνέχεια θα επεκταθεί προς τα δεξιά (χρονική ερμηνεία). Ακόμη, μία γλώσσα που έχει
δανειστεί στοιχεία που ανήκουν στα δεξιά της κλίμακας, έχει σίγουρα δανειστεί και
στοιχεία από τα αριστερά (συνεπαγωγική ερμηνεία). Επιπρόσθετα, μία γλώσσα δανείζεται
περισσότερα στοιχεία από τα αριστερά της κλίμακας παρά από τα δεξιά (ποσοτική
ερμηνεία). Τέλος, στοιχεία που ανήκουν στα αριστερά θα μπορούσαν να γίνουν
ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού συγκριτικά με τα στοιχεία που εμφανίζονται στα
δεξιά (πιθανολογική ερμηνεία).
Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των τεσσάρων ενδεικτικών
κλιμάκων δανεισιμότητας που δόθηκαν παραπάνω (1-4) προφανώς αντανακλούν
διαφοροποιήσεις μεταξύ των συστημάτων σε επαφή ή ακόμη και διαφοροποιήσεις των
εκάστοτε συνθηκών της γλωσσικής επαφής. Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε
να εξετάσουμε ποιοι ενδογενείς παράγοντες των συστημάτων επηρεάζουν τη
δανεισιμότητα των στοιχείων, και σε ποιο βαθμό.
Το παρόν άρθρο οργανώνεται ως εξής: στην αμέσως επόμενη ενότητα θα
καταγράψουμε σύντομα μερικούς από τους ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς
παράγοντες οι οποίοι, κατά την βιβλιογραφία, επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των
στοιχείων. Στην ενότητα τρία θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την ιστορική και
κοινωνιογλωσσική κατάσταση των υπό εξέταση συστημάτων. Στην ενότητα τέσσερα θα
παρουσιάσουμε ανά γραμματική κατηγορία την κατανομή των δανείων για όλα τα
συστήματα σε επαφή. Στην ενότητα πέντε θα αναπτύξουμε τη συζήτηση σχετικά με τις
γενικεύσεις που μπορούν να υπάρξουν με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης ενότητας.
Τέλος, το άρθρο ολοκληρώνεται με την παράθεση των βασικών συμπερασμάτων της
έρευνας αυτής.

2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των
στοιχείων
2.1 Ενδογλωσσικοί παράγοντες
Ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη δανεισιμότητα των στοιχείων και αναφέρεται
συχνά στην βιβλιογραφία είναι η τυπολογική απόσταση (typological distance) μεταξύ της
γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας (Meillet 1921: 84, 87· Weinreich 1953:
25).3 Ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποια χαρακτηριστικά είναι ευκολότερα
δανείσιμα από κάποια άλλα σχετίζεται με τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε
οργανωμένα γραμματικά υποσυστήματα της αποδέκτριας γλώσσας. Υπό την έννοια
αυτή, είναι ευκολότερο να εισαχθούν δάνειες λέξεις από μία γλώσσα σε μία άλλη
τυπολογικά συγκλίνουσα παρά σε κάποια τυπολογικά αποκλίνουσα. Ωστόσο, η
τυπολογική απόσταση των συστημάτων σε επαφή έχει συχνά αμφισβητηθεί, τουλάχιστον
ως παράγοντας που μπορεί να επιτύχει απόλυτες προβλέψεις. Όπως σημειώνει η
Η ακραία εκδοχή αυτής της θέσης διατυπώνεται από τον Coseriu (1978), όπως αναφέρεται από
τον Campbell (1989). Συμφωνα με τον Coseriu, αντικείμενο δανεισμού γίνονται μόνο εκείνες οι
πτυχές της γλώσσας δότριας, οι οποίες προσφέρονται ούτως ή άλλως ως δυνατές επιλογές από το
σύστημα της γλώσσας αποδέκτριας. Αν πράγματι αυτή η θέση ίσχυε, τότε η τυπολογία μίας
γλώσσας δεν θα μπορούσε ποτέ να αλλάξει λόγω της γλωσσικής επαφής.
3
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Thomason (2001: 71), οι γλώσσες με μεγάλη τυπολογική απόσταση ακολουθούν στενά
την κλίμακα δανεισιμότητας, την ώρα που γλώσσες τυπολογικά συγγενείς, πολλές φορές
τη διαψεύδουν. Αυτό συμβαίνει διότι όταν υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ των
δομών της γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας, ο δανεισμός διευκολύνεται,
ακόμη και στην περίπτωση δομών που ανήκουν σε καλά οργανωμένα παραδείγματα, ή
στην περίπτωση συστημάτων με μικρή ένταση επαφής.
Στο ίδιο πνεύμα, ο Meillet (1921: 84, 87) θεωρεί ότι συγκεκριμένα είδη δανεισμού,
όπως για παράδειγμα ο δανεισμός δομής, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μεταξύ
παρόμοιων συστημάτων, όπως είναι για παράδειγμα δύο διάλεκτοι του ίδιου συστήματος.
O Bickerton (1981: 50) παρατηρεί ότι οι γλώσσες είναι συστήματα με δομή, τα οποία δεν
είναι δυνατό να δεχτούν δάνεια που είναι ασύμβατα (incompatible) με αυτή την δομή.
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η δομική συμβατότητα (structural compatibility) μεταξύ της
γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας εμφανίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση
στο δανεισμό.
Επιπρόσθετα, μία ακόμη υπόθεση που φαίνεται ότι έχει ευρέως υποστηριχθεί στο
χώρο της γλωσσικής επαφής είναι ότι κάποιες γλώσσες δανείζονται προκειμένου μέσω
του δανεισμού να καλύψουν δομικά κενά (structural gaps) (Hale 1971· Campbell 1989·
Campbell & Mithun 1981· Matras 2007· Ralli 2012a,b). Για παράδειγμα, η γλώσσα
αποδέκτρια μπορεί να δανειστεί μια νέα γραμματική κατηγορία, επειδή αυτή υπάρχει στη
γλώσσα δότρια, οι ομιλητές έχουν εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με αυτή, και έτσι
αντιλαμβάνονται την απουσία της από τη γλώσσα αποδέκτρια ως κενό, το οποίο τελικά
συμπληρώνουν μέσω της διαδικασίας του δανεισμού. Αξίζει να επισημάνουμε στο
σημείο αυτό, ότι το σενάριο όπου ο δανεισμός οδηγεί στην κάλυψη δομικών κενών της
γλώσσας αποδέκτριας έρχεται εν μέρει σε αντίθεση με τον ρόλο της δομικής
συμβατότητας κατά το δανεισμό, καθώς στην υπόθεση του δανεισμού για την κάλυψη
δομικών κενών της γλώσσας αποδέκτριας, ο δανεισμός φαίνεται να διευκολύνεται από
την έλλειψη δομικής ομοιότητας μεταξύ των συστημάτων σε επαφή.
Η βιβλιογραφία προτείνει ακόμη κάποιους γλωσσικούς παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των στοιχείων. Από αυτούς οι περισσότεροι δεν έχουν
καθολικό χαρακτήρα και δεν παρέχουν ικανοποιητικές ερμηνείες για τη διαφοροποίηση
της δανεισιμότητας μεταξύ των κατηγοριών που υπάγονται στα στοιχεία ανοικτής τάξης.
Ενδεικτικά, ως ένας τέτοιος παράγοντας έχει αναφερθεί η ιδιότητα των λεξημάτων να
έχουν ελεύθερο ή δεσμευμένο χαρακτήρα (Weinreich 1953: 41). Έτσι, όσο λιγότερο
δεσμευμένο είναι ένα στοιχείο, τόσο ευκολότερο είναι να γίνει αντικείμενο δανεισμού.
Επιπλέον, η δανεισιμότητα των στοιχείων μπορεί να επηρεάζεται από την ιδιότητά τους
να ανήκουν ή όχι σε καλά οργανωμένα κλιτικά παραδείγματα (inflectional paradigms)
(Van Hout & Muysken 1994: 42). Έτσι, αναμένεται λέξεις οι οποίες στην γλώσσα δότρια
παρουσιάζουν κλίση να γίνονται δυσκολότερα δανείσιμες από όσες είναι άκλιτες.

2.2 Κοινωνικοί παράγοντες
Κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η βιβλιογραφία έστρεψε την
προσοχή της στους κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζουν τη γλωσσική
επαφή και οι οποίοι είναι κρίσιμοι για το αποτέλεσμα του δανεισμού. Ειδικότερα,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρία των Thomason & Kaufman (1988) και
Thomason (2001), σύμφωνα με την οποία το είδος των λεξικών μονάδων που θα γίνουν
αντικείμενο δανεισμού μπορεί να προβλεφθεί ανάλογα με την ένταση της επαφής
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(intensity of contact)4 μεταξύ της γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, προβλέπονται τέσσερα διαφορετικά επίπεδα έντασης της
επαφής, σε καθένα από τα οποία διαφορετικά γλωσσικά στοιχεία αναμένεται ότι θα
γίνουν αντικείμενο δανεισμού. Έτσι, σε περιβάλλοντα περιστασιακής επαφής (casual
contact) αντικείμενο δανεισμού γίνονται μόνο λέξεις περιεχομένου (ονόματα, ρήματα,
επίθετα και επιρρήματα). Σε περιβάλλοντα ελαφρώς στενότερης επαφής (slighty more
intence contact), πέρα από τις λέξεις περιεχομένου, αντικείμενο δανεισμού γίνονται και
κάποιες περισσότερο λειτουργικές λέξεις, όπως τα επιρρήματα και οι σύνδεσμοι. Σε
περιβάλλοντα περισσότερο στενής επαφής (more intence contact) αντικείμενο δανεισμού
γίνονται πολύ περισσότερες λειτουργικές κατηγορίες, όπως οι αντωνυμίες και τα
αριθμητικά, αλλά και ορισμένα δεσμευμένα μορφήματα, όπως είναι τα παραγωγικά
επιθήματα. Τέλος, σε περιβάλλοντα έντονης επαφής (intence contact) όλα τα γλωσσικά
επίπεδα μπορούν να γίνουν αντικείμενο δανεισμού.

3. Τα υπό μελέτη συστήματα: μία σύντομη περιγραφή
Κατωιταλική ονομάζεται η ελληνική διάλεκτος που ομιλείται στη νότια Ιταλία και
ειδικότερα στις νησίδες της Απουλίας (περιλαμβάνει τα χωριά: Calimera, Castrignano
dei Greci, Corigliano di Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia και
Zollino) και της Καλαβρίας, η οποία περιλαμβάνει εννέα χωριά στην περιοχή της Bova.5
Η γλωσσική επαφή της διαχυτικής αυτής ελληνικής ποικιλίας με την (ημι)διαχυτικής
τυπολογίας και ινδοευρωπαικής προέλευσης Ρομανική είναι διαρκής και μακραίωνη.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε πως η διάλεκτος βρίσκεται σήμερα σε στάδιο
γλωσσικής υποχώρησης, καθώς φαίνεται ότι μεταξύ των δύο συστημάτων οι φυσικοί
ομιλητές6 της Κατωιταλικής είναι ικανότεροι στην Ρομανική, η οποία αποτελεί για
αυτούς τον καθημερινό κώδικα επικοινωνίας. Για λόγους ευκολίας, σε αυτή την εργασία
εξετάζουμε μόνο τα δεδομένα από την Griko.
Η Καππαδοκική ομιλούνταν στην περιοχή της Καππαδοκίας της σημερινής Τουρκίας.
Οι ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ διπλανών χωριών είναι συχνά
αρκετά μεγάλες, και επομένως ο όρος Καππαδοκική εκφράζει μία ενότητα περισσότερο
γεωγραφική παρά γλωσσική, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Ανδριώτης (1948). Η
γλωσσική επαφή του διαχυτικής μορφολογίας ελληνικού συστήματος με τη
συγκολλητικής μορφολογίας και αλταϊκής προέλευσης Τουρκική είναι ιδιαίτερα έντονη,
αφού, μετά την εισβολή των Σελτζούκων (11ος-12ος αι.) και των Οθωμανών (14ος-15ος
Οι Thomason & Kaufman (1988) και Thomason (2001) ορίζουν την ένταση της επαφής επί τη
βάσει δύο -κυρίως- χαρακτηριστικών: (α) την θετική ή αρνητική στάση των ομιλητών του
συστήματος της γλώσσας αποδέκτριας ως προς τη γλώσσα δότρια και (β) το επίπεδο διγλωσσίας
τους.
5 Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να σημειώσουμε ότι η εν λόγω διάλεκτος δεν πραγματώνεται
με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές, αλλά παρατηρείται ενδοδιαλεκτική
ποικιλία. Η Ελληνική της Απουλίας συνήθως αποκαλείται Griko, ενώ εκείνη της Καλαβρίας
αποκαλείται Greko/Grecanico. Όπως, όμως, επισημαίνουν οι Fanciullo (2001), Manolessou (2005),
Ralli (2012b, 2013) και Ράλλη (2013), οι μεταξύ τους διαφορές δεν θεωρούνται τόσο σημαντικές,
ώστε να μιλάμε για διαφορετικές διαλέκτους, αλλά μάλλον για ποικιλίες της ίδιας διαλέκτου, των
Κατωιταλιώτικων Ελληνικών.
6 Κατά την Katsoyannou (1995), η Greko παρουσιάζει ραγδαία μείωση και βρίσκεται σε καθεστώς
γλωσσικού θανάτου.
4
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αι.), ξεκινά μία διαδικασία εκτουρκισμού που θέτει την διάλεκτο σε κατάσταση
γλωσσικού θανάτου (Janse 2001).

4. Τα δεδομένα7
4.1 Ονόματα
Σύμφωνα με το υλικό στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα αυτή, τα ονόματα κατέχουν και
στις δύο μελετώμενες διαλέκτους την πρώτη θέση στην κλίμακα δανεισιμότητας των
λεξικών στοιχείων. Ειδικότερα, τα ονόματα αντιπροσωπεύουν το 69,73% του συνόλου
των δανείων της Griko από την Ιταλική (5) και το 71,14 % του συνόλου των δανείων της
Καππαδοκικής από την Τουρκική (6), όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στα
παραδείγματα (5) και (6) για την Griko και την Καππαδοκική, αντίστοιχα.
α.
β.
γ.

Griko
arcipreto (ο)
morti (η)
gaddo (o)

Σαλεντίνικη8
arciprèo
mòrte
gaḍḍo

Ιταλική
arciprete
morte
gallo

α.
β.
γ.

Καππαδοκική
vecil (ο)
tsanak (το)
tehʎice (τo)

Τουρκική
vekil
çanak
tehlike

σημασία
‘πληρεξούσιος’
‘πιάτο’
‘κίνδυνος’

(5)

(6)

σημασία9
‘αρχιμανδρίτης’
‘θάνατος’
‘κόκορας’

4.2 Ρήματα
Στις μελετώμενες διαλέκτους τα ρήματα λαμβάνουν τη δεύτερη θέση στην κλίμακα
δανεισιμότητας λεξικών στοιχείων, ακολουθώντας τα ονόματα. Ειδικότερα, στην
περίπτωση των δανείων της Griko από τις ρομανικές διαλέκτους (7), ο ρηματικός
δανεισμός σημειώνει ποσοστό 15,14% επί του συνόλου των δανείων, ενώ στην
περίπτωση του δανεισμού της Καππαδοκικής από την Τουρκική (8) το ποσοστό αυτό
ανέρχεται στο 18,42%.

Τα δεδομένα της έρευνας αυτής προέρχονται τόσο από την αποδελτίωση διαθέσιμων γραπτών
πηγών, όσο και από το προφορικό υλικό του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) του
Πανεπιστημιου Πατρών. Ειδικότερα, για τα δάνεια της Griko χρησιμοποιήσαμε το λεξικό του
Καραναστάση (1984, 1986) και το λεξικό του Rohlfs (1930), και για τα δάνεια της Καππαδοκικής
την ηλεκτρονική βάση Μorilan του εργαστηρίου νεοελληνικών διαλέκτων. Για την εύρεση των
πρόδρομων τύπων στην περίπτωση των δανείων της Griko χρησιμοποιήσαμε το λεξικό του Rohlfs
(1961) για τη σαλεντίνικη διάλεκτο.
8 Η Griko βρίσκεται σε έντονη γλωσσική επαφή κυρίως με την τοπική διάλεκτο του Σαλέντο, και
λιγότερο με την Κοινή Ιταλική. Για λόγους πληρότητας, στους πίνακες με τα παραδείγματα
δανείων της Griko παραθέτω για κάθε δάνειο τόσο τον τύπο της Σαλεντίνικης, όσο και αυτόν της
Κοινής Ιταλικής.
9 Η στήλη σημασία από το σημείο αυτό και στο εξής αναφέρεται στην σημασία του δάνειου τύπου,
η οποία δεν συμπίπτει πάντα με την εκείνη του πρόδρομου τύπου.
7
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α.
β.
γ.

Griko
arriveo
kundeo
piaceo

Σαλεντίνικη
arrivari
kuntáre
piacire

Ιταλική
arrivare
raccontare
piacere

α.
β.
γ.

Καππαδοκική
bosadu
jarattu
danustizu

Τουρκική10
boşadı
yarattı
danişti

σημασία
‘(δια)χωρίζω’
‘πλάθω’
‘συμβουλεύω’

(7)

(8)

85
σημασία
‘φθάνω’
‘αφηγούμαι’
‘αρέσω’

4.3 Επίθετα
Τα επίθετα εμφανίζονται και στις τρεις διαλέκτους στην τρίτη θέση της κλίμακας
δανεισιμότητας, ακολουθώντας τα ονόματα και τα ρήματα. Το ποσοστό τους
διαμορφώνεται στο 9,6% για την περίπτωση της Griko (9) και στο 9% για την περίπτωση
της Καππαδοκικής (10).
α.
β.

Griko
brutto
povero

Σαλεντίνικη
bruttu
povərə

Ιταλική
brutto
povero

α.
β.

Καππαδοκική
eksik
uzun

Τουρκική
eksik
uzun

σημασία
‘λειψός’
‘ψηλός’

(9)

(10)

σημασία
‘κακός’
‘φτωχός’

4.4 Επιρρήματα
Τα δάνεια επιρρήματα εμφανίζονται στην τελευταία θέση της κλίμακας δανεισιμότητας
λεξικών στοιχείων και για τα δύο συστήματα που μελετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, στην
περίπτωση της Griko (11) τα δάνεια αυτά ανέρχονται στο 5,21% του συνόλου των
δανείων και στην περίπτωση της Καππαδοκικής (12) στο 4,71%.
α.
β.

Griko
male
sikuro

Σαλεντίνικη
male
sicuru

Ιταλική
male
sicuro

α.
β.

Καππαδοκική
fena
perisan

Τουρκική
fena
perişan

σημασία
‘δύσκολα’
‘άσχημα’

(11)

(12)

σημασία
‘κακώς’
‘ασφαλώς’

Όπως σημειώνει η Ralli (2012a: 126) κατά τον ρηματικό δανεισμό από την Τουρκική, οι
ελληνικές ποικιλίες δανείζονται το γ’ ενικό πρόσωπο του τουρκικού αορίστου, εξαιτίας του
γεγονότος ότι ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται ως βάση στην Ελληνική για τη δημιουργία
παραγώγων. Για το λόγο αυτό, καταγράφουμε στους πίνακες το συγκεκριμένο τύπο ως πρόδρομο
και όχι το αντίστοιχο τουρκικό απαρέμφατο σε -mΑk, όπως συνηθίζεται.
10
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5. Συζήτηση
Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1, η κλίμακα δανεισιμότητας λεξικών στοιχείων που
προκύπτει είναι κοινή τόσο για την Griko όσο και για την Καππαδοκική. Σύμφωνα με
την κλίμακα αυτή, τα ονόματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δανεισιμότητα, με τα ρήματα
να ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Έπονται τα επίθετα, ενώ στην τελευταία θέση
εμφανίζονται τα επιρρήματα.
(13)

ονόματα > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα

Ο πρώτος βασικός παράγοντας που φαίνεται ότι επιδρά στη δανεισιμότητα των λεξικών
στοιχείων και, κατά συνέπεια, καθορίζει την κλίμακα είναι η ιδιότητα της κάθε λεξικής
κατηγορίας να χαρακτηρίζεται ως ανοικτής ή κλειστής τάξης. Φαίνεται, δηλαδή, ότι όσο
περισσότερο ανοικτή είναι η τάξη στην οποία υπάγεται μία ορισμένη λεξική κατηγορία,
τόσο πιο εύκολα τα μέλη της κατηγορίας αυτής γίνονται αντικείμενο δανεισμού (Winford
2010: 176· βλ. και Μαρίνη 2015α, 2015β: 14). Αυτό από κοινού με άλλους παράγοντες
εξηγεί τη διαδιαλεκτική πρωτοκαθεδρία των ονομάτων στην κλίμακα δανεισιμότητας.
Αυτή η ευκολία με την οποία τα ονόματα γίνονται αντικείμενο δανεισμού
προφανώς είναι απόρροια της ιδιότητάς τους να είναι τα περισσότερο λεξικά
στοιχεία του λόγου (Rey-Debove 1973: 112, όπως αναφέρεται από την
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994: 68). Επιπλέον, τα ονόματα είναι στοιχεία που
φέρουν αναφορά, και καθώς υπάρχει διαρκής ανάγκη επέκτασης των δυνατών
αναφορών στον έξω κόσμο (Weinreich 1953: 56· Van Hout & Muysken 1994: 42), τα
ονόματα είναι εξαιρετικά επιρρεπή στον δανεισμό.
80,00%
70,00%
60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Γκρίκο

ονόματα
69,73%

ρήματα
15,14%

επίθετα
9,60%

επιρρήματα
5,21%

Καππαδοκική

71,14%

18,42%

9,00%

4,71%

Γκρίκο

Καππαδοκική

Πίνακας 1: Ποσοστιαία αναπαράσταση του δανεισμού κάθε λεξικής κατηγορίας
ανά διαλεκτικό σύστημα.
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Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη δανεισιμότητα των στοιχείων φαίνεται να
είναι η μορφολογική τους πολυπλοκότητα (Winford 2003: 52· Matras 2007: 47· Ralli
2012a: 198). Για παράδειγμα, τα ρήματα βρίσκονται διαδιαλεκτικά στη δεύτερη θέση της
κλίμακας δανεισιμότητας των στοιχείων, ακολουθώντας τα ονόματα. Θεωρούμε ότι αυτή
τους η θέση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό απόρροια της μορφολογικής και σημασιολογικής τους
πολυπλοκότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα ρήματα, πέρα από την αναφορά που φέρουν,
ενεργοποιούν την κατηγόρηση έχοντας δομή ορισμάτων και χρησιμεύοντας ως στοιχεία
αγκίστρωσης ολοκλήρου του εκφωνήματος (Matras 2007: 48-50). Επιπρόσθετα, η
ενσωμάτωση των δάνειων ρημάτων στη μορφολογία της γλώσσας αποδέκτριας πολύ
συχνά απαιτεί τη χρήση κάποιου ρηματοποιητή (Ralli 2012b: 120).
Η επίδραση της μορφολογικής πολυπλοκότητας στη δανεισιμότητα των στοιχείων
αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ο δανεισμός των επιρρημάτων σε διαδιαλεκτικό επίπεδο
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία αν τον συγκρίνει κανείς με τον αντίστοιχο δανεισμό
των επιθέτων, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα αποτελούν μία ιδιαίτερα κλειστή τάξη
στοιχείων αν κανείς τα συγκρίνει με τα τελευταία. Θεωρούμε ότι η ευκολία με την οποία
τα επιρρήματα γίνονται αντικείμενο δανεισμού στα συστήματα που ερευνήσαμε (11-12)
είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα επιρρήματα γίνονται αντικείμενο δανεισμού
χωρίς να χρειαστεί να προσαρμοστούν πρωτύτερα στο σύστημα της γλώσσας
αποδέκτριας (βλ. και Μαρίνη 2015β: 74). Αυτή ακριβώς η έλλειψη μορφολογικής
προσαρμογής ενδέχεται να οφείλεται στο εγγενές χαρακτηριστικό των επιρρημάτων να
μην φέρουν κλιτικά χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία να εξυπηρετούν κάποιο είδος
συμφωνίας με άλλους όρους της πρότασης. Αυτό επιβεβαιώνει επιπρόσθετα τη θέση ότι
όταν κάποιο στοιχείο δεν ανήκει σε οργανωμένα κλιτικά παραδείγματα είναι ευκολότερο
να γίνει αντικείμενο δανεισμού.
Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τη δανεισιμότητα των στοιχείων
είναι και ο ελεύθερος ή δεσμευμευμένος χαρακτήρας τους. Για παράδειγμα, τα επίθετα
βρίσκονται στην τρίτη θέση της κλίμακας δανεισιμότητας των λεξικών στοιχείων
ακολουθώντας τα ονόματα και τα ρήματα, επειδή τα τελευταία είναι περισσότερο
ανοικτή τάξη στοιχείων σε σχέση με τα πρώτα. Ωστόσο, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη
ώστε να δικαιολογεί το χαμηλό ποσοστό δανεισιμότητας των επιθέτων. Το ποσοστό αυτό
οφείλεται πιθανόν στην εγγενή ιδιότητά τους να εμφανίζονται στο λόγο εξαρτημένα από
κάποιο ουσιαστικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994: 68).
Από την σύγκριση του δανεισμού των δύο συστημάτων φαίνεται ότι το κριτήριο της
τυπολογικής απόστασης μεταξύ των σε επαφή γλωσσών αποτυγχάνει. Αν, για
παράδειγμα, επιδιώξει κανείς να εφαρμόσει το παραπάνω κριτήριο για να συγκρίνει τον
ρηματικό δανεισμό της Griko από το ιταλογενές σύστημα από τη μία πλευρά, όπου η
τυπολογική απόσταση είναι εξαιτερικά μικρή, και της Καππαδοκικής (7) από την
Τουρκική από την άλλη (8), όπου η τυπολογική απόσταση είναι εξαιρετικά μεγάλη, θα
διαπιστώσει ότι το κριτήριο αστοχεί και ότι ο ρηματικός δανεισμός δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο συστημάτων, παρά τη μεγάλη διαφοροποίηση
της τυπολογικής τους απόστασης. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό εντοπίζεται
πιθανότατα στην ιδιαίτερα αυξημένη ένταση της επαφής. Όπως σημειώθηκε στην
ενότητα 3, τόσο οι ομιλητές της Griko όσο και εκείνοι της Καππαδοκικής, είναι πλήρως
δίγλωσσοι με ιδιαίτερα θετική στάση ως προς το σύστημα της εκάστοτε γλώσσας πηγής.
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6. Συμπεράσματα
Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1, η κλίμακα δανεισιμότητας η οποία προκύπτει είναι
κοινή για τα μελετώμενα συστήματα. Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή, ευκολότερα
αντικείμενο δανεισμού γίνονται τα ονόματα, ενώ ακολουθούν με φθίνουσα σειρά τα
ρήματα, τα επίθετα και τα επιρρήματα.
Αν και στο χώρο της γλωσσικής επαφής δεν μπορούν να γίνουν γενικεύσεις τέτοιες
ώστε να οδηγούν σε προβλέψεις με καθολική ισχύ, καταγράψαμε μία σειρά από
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των στοιχείων. Έτσι, φάνηκε ότι η
δανεισιμότητα μιας γραμματικής κατηγορίας διευκολύνεται από τους εξής παράγοντες:
(α) την ιδιότητα των μελών της να αποτελούν ανοικτή τάξη στοιχείων, (β) την έλλειψη
μεγάλης μορφολογικής πολυπλοκότητας κατά την ενσωμάτωση των δανείων στο σύστημα
της γλώσσας αποδέκτριας, (γ) την απουσία καλά οργανωμένων κλιτικών παραδειγμάτων,
(δ) την ιδιότητα των μελών της να έχουν ελεύθερο και όχι δεσμευμένο χαρακτήρα, (ε) την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μεταξύ τους δομική συμβατότητα, και τέλος, (στ) σημαντικό
ρόλο στη δυνατότητα δανεισμού φαίνεται να παίζει και η ένταση της επαφής μεταξύ των
δύο συστημάτων. Από την άλλη πλευρά, (ζ) το κριτήριο της τυπολογικής απόστασης
φάνηκε να αστοχεί στην περίπτωση της πολύ έντονης γλωσσικής επαφής.
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Γλωσσική αλλαγή: δάνεια ουσιαστικά στην
Επτανησιακή και την Grecanico1
Βασιλική Μακρή
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Το άρθρο πραγματεύεται την ομοιομορφία που παρατηρείται κατά την ενσωμάτωση
δάνειων ουσιαστικών, αντλώντας δεδομένα από δύο διαλεκτικά συστήματα της ελληνικής
που έχουν επηρεαστεί από γλωσσική επαφή, δηλαδή τη Grecanico (Griko και Bovese που
ομιλούνται στη Νότια Ιταλία) και τα Επτανησιακά (που ομιλούνται στα Ιόνια Νησιά), τα
οποία έχουν δεχτεί την επίδραση τοπικών ρομανοϊταλικών ποικιλιών και της
Βενετσιάνικης αντίστοιχα, καθώς επίσης και της Ιταλικής. Αποδεικνύεται ότι τα
συστήματα στόχοι επιδεικνύουν μια ομοειδή συμπεριφορά κατά την άμεση εισαγωγή
δάνειων ουσιαστικών. Υποστηρίζεται ότι γραμματικοί παράγοντες (σημασιολογικοί,
μορφολογικοί και φωνολογικοί) συντονισμένα υπαγορεύουν την εκχώρηση γένους στα
ρομανοϊταλικά δάνεια των δύο εξεταζόμενων διαλέκτων. Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι
η άμεση εισαγωγή ονομάτων από τη Ρομανοϊταλική εξαρτάται από την ενδογλωσσική
ιδιότητα του συστήματος στόχου να βασίζεται στο θέμα. Συνολικά, διαφαίνεται ότι ο
δανεισμός ουσιαστικών διαφωτίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία
εκχώρησης γένους και προσαρμογής δάνειων ουσιαστικών στη γλώσσα στόχο.
Λέξεις-κλειδιά: Επτανησιακά, Grecanico, προσαρμογή ουσιαστικών, άμεση εισαγωγή, εκχώρηση
γένους, γλωσσική επαφή

1. Εισαγωγή
Είναι ευρέως παραδεκτό ότι, παρά την τρέχουσα αποδυνάμωσή της, κατά την γλωσσική
επαφή μεταξύ της Ελληνικής και της Ρομανοϊταλικής σε παλαιότερα χρόνια, η εισαγωγή
ρομανοϊταλικού λεξιλογίου σε ελληνικές ποικιλίες γνώρισε ιδιαιτέρως ανοδική τάση.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μέρος της έρευνάς μου που εστιάζει
στα ρομανοϊταλικά δάνεια ουσιαστικά της Ελληνικής. Το άρθρο επιχειρεί μία συγκριτική
ανάλυση της ενσωμάτωσης δάνειων ονομάτων σε δύο νεοελληνικές διαλέκτους, ήτοι την
Επτανησιακή και τη Grecanico, οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς γλωσσικής επαφής με
ρομανοϊταλικές ποικιλίες. Η στρατηγική επιλογή αυτών των συγκεκριμένων ποικιλιών
αφορμήθηκε από την ανομοιομορφία που χαρακτηρίζει το κοινωνιογλωσσικό τους
υπόβαθρο, καθώς αμφότερες επηρεάζονται από μια γλώσσα πηγή κοινής καταγωγής,
παρουσιάζοντας εντούτοις, σημαντικές διαφορές. Η μεν Grecanico διαμορφώθηκε σε ένα
πλήρως δίγλωσσο περιβάλλον, σε απομόνωση από τις άλλες ελληνόφωνες κοινότητες, η
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι (διευθύντρια προγράμματος, καθ. Αγγελική Ράλλη)
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
1
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δε Επτανησιακή αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον κατοχής από έναν κυρίαρχο κατακτητή,
δηλαδή τους Ενετούς, αλλά βρισκόταν πάντα σε στενή επικοινωνία με την ελληνική
ηπειρωτική χώρα.
Τα δύο ερχόμενα σε επαφή συστήματα διαφέρουν ως προς τα τυπολογικά
χαρακτηριστικά τους, δεδομένου ότι οι ρομανοϊταλικές ποικιλίες μπορούν να
χαρακτηριστούν ως ημιαναλυτικές, ενώ οι ελληνικές ποικιλίες είναι συνθετικές. Η
ονοματική κατηγορία έχει επιλεγεί για τον σκοπό της ακόλουθης ανάλυσης. Παραθέτω
μία περιγραφή της διαθέσιμης γλωσσολογικής θεωρίας περί δανεισμού, ενσωμάτωσης
δάνειων ουσιαστικών και απόδοσης γραμματικού γένους, τα οποία θα αποτελέσουν τη
βάση για την ανάλυσή μου.
Οι μορφολογικοί μηχανισμοί που εφαρμόζονται στη διαδικασία της ένταξης δανείων
στην Ελληνική, αναμένεται να αποκαλύψουν την απαιτούμενη συμμόρφωση με τη
γλωσσική συμπεριφορά που παρατηρείται εν γένει σε ουσιαστικά ελληνικής καταγωγής.
Προσεγγίζω τις γλωσσικές καινοτομίες που είναι διάχυτες σε αυτές τις διαλέκτους,
δεδομένου ότι συντείνουν όχι μόνο στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της ονοματικής
μορφολογίας των εξεταζόμενων συστημάτων, αλλά κυρίως στην διαλεύκανση της
σύνθετης κατηγορίας του γραμματικού γένους. Ειδικότερα, ξεκινώ με την υπόθεση ότι
μία ορισμένη ομοιογένεια και ομοτυπία στους μηχανισμούς που διέπουν την
ενσωμάτωση δανείων, αναμένεται να εντοπιστεί. Μελετώντας τον ενιαίο χαρακτήρα και
την εσωτερική συνάφεια που διαπερνά τη διαδικασία προσαρμογής δανείων και την
εκχώρηση γένους, αποβλέπω στη χαρτογράφηση της γραμματικής κατηγορίας του
γένους και τον τρόπο που λειτουργεί στη γλώσσα στόχο συνολικά.
Η έρευνά μου καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: (α) πώς ουσιαστικά ρομανοϊταλικής
προέλευσης υπόκεινται σε διαγλωσσική μεταφορά στην Επτανησιακή και τη Grecanico,
(β) τις στρατηγικές που επιστρατεύονται από τις δύο διαλέκτους για την ενσωμάτωση
ονοματικών δανείων στην μορφολογία τους και (γ) τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την
εκχώρηση γένους στα ρομανοϊταλικά δάνεια, μηχανισμοί οι οποίοι πυροδοτούν
γλωσσικές καινοτομίες και συνδράμουν στη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του
συστήματος της γλώσσας στόχου.
Σε αυτή την εργασία, αναφορικά με τα ονοματικά δάνεια της Επτανησιακής και της
Grecanico, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην ύψιστη σημασία των δομικών χαρακτηριστικών
της γλώσσας στόχου, δηλαδή της Ελληνικής, τα οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν το
τελικό προϊόν του δανεισμού, καθώς και την απόδοση γένους. Υποστηρίζω ότι η γνώση
των ιδιοτήτων της γλώσσας στόχου, από την πλευρά των ομιλητών, είναι καθοριστική
για την επιλογή τόσο της εκάστοτε ακολουθούμενης στρατηγικής ενσωμάτωσης, όσο και
μίας συγκεκριμένης τιμής γένους.
Το άρθρο οργανώνεται ως εξής: μετά την εισαγωγή, η ενότητα 2 συνοψίζει τις
βασικές θεωρητικές παραδοχές σχετικά με τις έννοιες του δανεισμού, της γλωσσικής
αλλαγής και της ενσωμάτωσης δάνειων ουσιαστικών. Στην ενότητα 3 δίνεται μια
σύντομη παρουσίαση της τυπολογίας των ερχόμενων σε επαφή συστημάτων. Η ενότητα
4 παρέχει μια περιγραφή των αρχών που καθορίζουν την απόδοση γένους και σύντομη
παρουσίαση της ονοματικής μορφολογίας της Ελληνικής. Στην ενότητα 5 η ονοματική
μορφολογία των δανείων παρουσιάζεται από την οπτική γωνία της ένταξής τους σε
κλιτικές τάξεις και εκχώρησης γένους. Η θεωρητική πρόταση δίνεται στο κεφάλαιο 6. Το
άρθρο κλείνει με μια σύντομη επισκόπηση στην ενότητα 7.
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2. Είδη και στρατηγικές λεξιλογικού δανεισμού
Με τον όρο γλωσσική επαφή εννοείται η χρήση περισσότερων της μίας γλώσσας στο ίδιο
μέρος την ίδια χρονική στιγμή, η οποία και αποτελεί μια πηγή γλωσσικής καινοτομίας
(Thomason 2001: 2, 62∙ 2003: 688). Η διαδικασία της εισαγωγής μίας δομής ή ενός τύπου
από ένα γλωσσικό σύστημα σε ένα άλλο, ονομάζεται δανεισμός (Haugen 1950∙ Poplack
& Sankoff 1984). Ο λεξιλογικός δανεισμός είναι μία κοινή μορφή διαγλωσσικής
επίδρασης και αποτελεί ένα εις βάθος μελετημένο θέμα στη βιβλιογραφία (Winford 2003:
9). Σε διαγλωσσικό επίπεδο, οι γλώσσες τείνουν να δανείζονται περισσότερο ουσιαστικά
παρά ρήματα (Comrie 2000∙ Haspelmath 2008), μία τάση η οποία παρατηρείται και στις
δύο διαλέκτους. Τα δάνεια ουσιαστικά συνιστούν το επίκεντρο της έρευνάς μου.
Έχει υποστηριχθεί ότι η μεταφορά ουσιαστικών από τη μία γλώσσα στην άλλη είναι
εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες, τόσο ενδογλωσσικούς όσο και εξωγλωσσικούς.
Εν είδει παραδείγματος αναφέρω ότι, εκτός από τον σημαντικότατο ρόλο που
διαδραματίζουν οι εξωγλωσσικοί παράγοντες, δηλαδή κοινωνικοπολιτικοί και
οικονομικοί, οι οποίοι διευκολύνουν το δανεισμό κατά την επαφή γλωσσών,
ενδογλωσσικοί μηχανισμοί κατευθύνουν τη διαδικασία μεταξύ του συστήματος που
ασκεί δεσπόζουσα επιρροή (γλώσσα πηγή, ΓΠ) και την επηρεαζόμενη γλώσσα (γλώσσα
στόχος, ΓΣ), όπως μορφικές ομοιότητες, δομικές και σημασιολογικές αντιστοιχίες
(Ibrahim 1973∙ Poplack, Pousada & Sankoff 1982∙ Winford 2010).
Οι προσεγγίσεις που προτείνονται σχετικά με την ένταξη ή μη των μεταφερόμενων
ουσιαστικών διαφοροποιούνται και κυμαίνονται από τις λεγόμενες θέσεις περί
διατήρησης (retentionist) μέχρι τις επονομαζόμενες απόψεις περί διάδοσης (diffusionist).
Οι υπέρμαχοι της προσέγγισης περί διατήρησης (Meillet 1921∙ Weinreich 1953∙ Field
2002) υποστηρίζουν ότι η δομή των ουσιαστικών μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στη
μορφολογία της ΓΣ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι δομικά εναρμονισμένη με τη
μορφολογία της ΓΠ. Σύμφωνα, όμως, με στους υποστηρικτές της προσέγγισης περί
διάδοσης (Wackernagel 1926∙ Thomason 2001) δεν υπάρχει απαραίτητα κάποιος
περιορισμός στη μεταφορά δομικών χαρακτηριστικών, με την προϋπόθεση ότι, κατά την
κατάσταση επαφής, οι δύο γλώσσες βρίσκονται σε στενή επαφή και οι ομιλητές είναι
πλήρως δίγλωσσοι. Είναι ενδιαφέρον ότι μία θέση περί αδύναμης διατήρησης (weak
retenionist) υιοθετείται από τον Jakobson (1962) και πιο πρόσφατα από τη Ralli
(2012a,b), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η μεταφορά και ενσωμάτωση δομής είναι εφικτή,
όταν η γραμματική δομή της ΓΣ είναι συμβατή με τις δομικές τάσεις της ΓΠ.
Όσον αφορά στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή ενός
ουσιαστικού στη μορφολογία της ΓΣ, τίθεται σε εφαρμογή είτε η άμεση είτε η έμμεση
εισαγωγή (Wichmann & Wohlgemuth 2008: 99). Κατά την άμεση εισαγωγή,
παρατηρείται μεταφορά ουσιαστικών με ελάχιστες ή καθόλου φωνολογικές
τροποποιήσεις, ενώ στην έμμεση εισαγωγή, η συμβατότητα των δάνειων ουσιαστικών με
τις κανονιστικές αρχές της μορφολογίας της ΓΣ, επιτυγχάνεται μέσω κάποιων
λειτουργικών στοιχείων, όπως τα επιθήματα.
Οι καινοτομίες που πρόκειται να εξεταστούν στο παρόν άρθρο αποτελούν
περιπτώσεις άμεσης εισαγωγής, ενώ η έμμεση εισαγωγή στις διαλέκτους υπό διερεύνηση
θα αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης σε προσεχές άρθρο και αναμένεται να αποκαλύψει
μία ομολογουμένως ενδιαφέρουσα γλωσσική συμπεριφορά.
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3. Τα ερχόμενα σε επαφή συστήματα
3.1 Επτανησιακά και Grecanico
3.1.1 Επτανησιακά
Τα Επτανησιακά ομιλούνται στα νησιά του Ιονίου πελάγους, Κέρκυρα, Κεφαλονιά,
Ζάκυνθο, Ιθάκη και Παξούς, όπως επίσης και στα γύρω νησιά (Οθωνούς, Ερεικούσα,
Μαθράκι, Αντίπαξους) (Kοντοσόπουλος 2001: 67), τα οποία ήταν θαλάσσιες
υπερπόντιες κτήσεις της Ενετικής Δημοκρατίας2 από τα μέσα του 14ου έως τις αρχές του
19ου αιώνα.
Η κατάκτηση των νησιών ήταν σταδιακή. Το πρώτο νησί που κατακτήθηκε ήταν τα
Κύθηρα και το γειτονικό νησάκι των Αντικυθήρων, έμμεσα το 1238 και άμεσα μετά το
1363. Η Κέρκυρα έγινε μέρος των αποικιών της Βενετίας το 1386. Μετά από έναν αιώνα,
η Βενετία κατέλαβε τη Ζάκυνθο το 1485, την Κεφαλονιά το 1500 και την Ιθάκη το 1503.
Η κατάκτηση ολοκληρώθηκε το 1718 με την κατάληψη της Λευκάδας. 3 Κάθε ένα από τα
νησιά παρέμειναν τμήμα του Ενετικού Κράτους της Θάλασσας (Stato da Mar) ή Κτήσεων
της Θάλασσας (Domini da Mar),4 ώσπου ο Ναπολέων Βοναπάρτης συνέτριψε τη
Δημοκρατία της Βενετίας το 1797. Μετά την πτώση τη Δημοκρατίας, η Κέρκυρα και τα
υπόλοιπα Ιόνια Νησιά παρέμειναν σε βενετικά χέρια.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η επτανησιακή διάλεκτος διαμορφώθηκε κατά την
περίοδο της Ενετοκρατίας και συνεπώς, παρουσιάζει πληθώρα χαρακτηριστικών που
εισήχθησαν μέσω της επαφής με τη Βενετσιάνικη, καθώς επίσης και μέσω της επαφής με
την Ιταλική, η οποία χρησιμοποιούνταν ως επίσημη γλώσσα στη διοίκηση και την
εκπαίδευση (FitzMaurice 1864: 39∙ Fanciullo 2008).5 Στα Επτάνησα η Βενετσιάνικη και
η Ιταλική παρέμειναν η κυρίαρχη γλώσσα της ανώτερης κοινωνικής τάξης (Miller 1908:
Η δημιουργία της υπερπόντιας αυτοκρατορίας της Βενετίας ξεκίνησε περίπου το 1000 με την
κατάκτηση της Δαλματίας και έφτασε στη μεγαλύτερή της έκταση ως επακόλουθο της Δ΄
Σταυροφορίας, με την διαίρεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που έδωσε στη Βενετία
κυριαρχικά δικαιώματα επάνω στα τρία όγδοα της Ρωμανίας. Η Βενετία συνέχισε να αποκτά
κτήσεις, ιδιαιτέρως στον ελληνικό χώρο, αφομοιώνοντας μικρότερες λατινικές ηγεμονίες, ως τον
15ο αιώνα.
3 Οι κάτοικοι της Λευκάδας ομιλούν διάλεκτο, η οποία παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τις
επονομαζόμενες βόρειες διαλέκτους, λόγω της γειτνίασης της Λευκάδας με την ελληνική
ηπειρωτική χώρα και επειδή η Λευκάδα διατέλεσε υπό ενετική κυριαρχία για μικρότερο χρονικό
διάστημα, αφού πέρασε σε βενετικά χέρια το 1718.
4 Το Κράτος της Θάλασσας ήταν το όνομα που δόθηκε από τη Δημοκρατία της Βενετίας στις
θαλάσσιες και υπερπόντιες κτήσεις της, συμπεριλαμβανομένων της Ιστρίας, Δαλματίας, της
Εύβοιας, του Μοριά (Βασίλειο του Μoρέως), των νησιών του Αιγαίου του Δουκάτου του
Αρχιπελάγους, καθώς και των νησιών της Κρήτης (Βασίλειο της Κρήτης) και της Κύπρου. Το
Κράτος της Θάλασσας ήταν μία από τις τρεις υποδιαιρέσεις της Ενετικής δημοκρατίας, μαζί με το
Ντογκάντο (Dogado), δηλαδή την ίδια την πόλη της Βενετίας, και το Ηπειρωτικό Κράτος (Stato di
Terrafirma) στην βόρεια Ιταλία.
5 Σύμφωνα με το Fanciullo (2008), στη Δημοκρατία της Βενετίας από τον 16ο αιώνα
χρησιμοποιήθηκε ένα είδος διγλωσσίας. Η Ιταλική ήταν η γλώσσα της διοίκησης, ενώ η
Βενετσιάνικη χρησιμοποιούνταν για την καθημερινή επικοινωνία. Το ίδιο καθεστώς διγλωσσίας
επικράτησε και σε περιοχές που κυβερνούνταν από τη Βενετία, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται και τα Ιόνια νησιά.
2
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613). Εντούτοις, η αγροτική τάξη διατήρησε την επικοινωνία στην Ελληνική. Από
αυτούς, ελάχιστοι γνώριζαν τη Βενετσιάνικη (Σαλβάνος 1918).
Είναι καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της επαφής στην
Επτανησιακή είναι κυρίως ορατά στο λεξιλόγιο, τη φωνολογία -κυρίως στον επιτονισμόκαι τη μορφολογία μέσω της εισαγωγής ορισμένων προσφυμάτων, όπως τα επιθήματα
σχηματισμού ονομάτων -αδα < Βεν. -ada (Χυτήρης 1987: 241) και -ατορος < Βεν. -atore
(Σαλβάνος 1918: 14), ενώ δεν παρατηρούνται αλλαγές σε συντακτικό επίπεδο. Πολλές
δάνειες λέξεις βενετσιάνικης/ιταλικής προέλευσης σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το
επίπεδο ύφους (register) του εμπορίου, της διοίκησης, της οικονομίας και του πολιτισμού.
Αντίθετα, στοιχεία βασικού λεξιλογίου και όροι που αναφέρονται στη φύση, τη
θρησκεία, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής και τα συναισθήματα, παρέμειναν
ελληνικά, αν και διανθίζονται από εισαγόμενες λέξεις. Στις μέρες μας, οι ομιλητές της
Επτανησιακής εγκαταλείπουν βαθμιαία τη διάλεκτο, η οποία παρακμάζει υπό την πίεση
της Κοινής Νέας Ελληνικής (εφεξής ΚΝΕ).

3.1.2 Grecanico
Στην Απουλία (περιοχή του Σαλέντο) και την Καλαβρία (περιοχή της Μπόβα)
εντοπίζονται οι τελευταίοι ελληνόφωνοι διαλεκτικοί θύλακες στην Ιταλία. Η ομιλούμενη
ελληνική διάλεκτος στην Κάτω Ιταλία, η λεγόμενη Grecanico, ανταγωνίζεται όχι μόνο
με την Ιταλική, την επίσημη γλώσσα του κράτους, αλλά και με τις τοπικές
ρομανοϊταλικές ποικιλίες (Martino 1980: 338∙ Μanolessou 2005: 106). Τα ελληνικά της
Καλαβρίας (γνωστά και ως Καλαβρέζικα, Bovese σύμφωνα με τον Fanciullo (2001),
Grecanico, Greco-Calabro, ή Romaico) τυγχάνουν έντονης εξασθένησης. Η γλωσσική
συρρίκνωση της διαλέκτου οφείλεται στην ερήμωση πολλών χωριών, καθώς δεν
υπάρχουν πάνω από 500 ομιλητές, όπως αναφέρει η Κατσογιάννου (1999).
Εντούτοις, τα ελληνικά της Απουλίας (που λέγονται και Γραικοσαλεντίνικα ή
Πουλιέζικα ή Griko) παρουσιάζουν σθεναρή αντίσταση στη γλωσσική υποβάθμιση της
διαλέκτου, παρά τον περιορισμό της γλωσσικής ικανότητας της μητρικής γλώσσας σε
ηλικιωμένους ομιλητές κατά κύριο λόγο. Σήμερα, υπάρχουν περίπου εννέα χωριά όπου
ομιλείται η Griko (Calimera, Castrignano dei Greci, Corigliano di Otranto, Martano,
Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia και Zollino), οι ομιλητές της οποίας
χρησιμοποιούν τη διάλεκτο κατά βάση στο πλαίσιο της οικογένειάς τους (Profili 1985).6
Η Griko έχει δεχθεί λιγότερες ξένες επιδράσεις εν συγκρίσει με τη Bovese. Έτσι, η
Bovese είναι πιο συντηρητική και διατηρεί περισσότερους αρχαϊσμούς (Μεργιάνου
1994: 239∙ Κοντοσόπουλος 2001: 20). Στους ελληνόφωνους πληθυσμούς της Κάτω
Ιταλίας, παρατηρείται διαλεκτική διαφοροποίηση από χωριό σε χωριό, όπως επίσης και
κάποιες διαφορές ανάμεσα στη Griko και τη Bovese (Rohlfs 1933, 1997∙ Kαραναστάσης
1984-1992, 1997), οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ώστε να θεωρηθεί
ότι αποτελούν διαφορετικά διαλεκτικά συστήματα. Επί της ουσίας, συνιστούν ποικιλίες
της ίδιας διαλέκτου, δηλαδή της Grecanico. Γενικά, οι κατωιταλικές διάλεκτοι δεν
ανήκουν ούτε στα βόρεια ούτε στα νότια ελληνικά ιδιώματα. Έχουν δεχθεί ιδιαίτερα
έντονες επιδράσεις από την Iταλική και τις τοπικές διαλέκτους στην προφορά, τη
Για περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την κοινωνιογλωσσική κατάσταση στις ελληνόφωνες
περιοχές της Κάτω Ιταλίας, βλ. Martino (1980), Profili (1985), Telmon (1992), Κatsoyannou (1995)
και Μanolessou (2005).
6
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μορφολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο, ενώ για τη γραφή τους χρησιμοποιείται
αποκλειστικά το λατινικό αλφάβητο (Profili 1985: 87).
Στο εν λόγω άρθρο, θα εκθέσω διαλεκτικά δεδομένα μόνο από τη Griko, αλλά αξίζει
να υπογραμμίσω ότι τα δεδομένα της Bovese δεν διαφοροποιούνται από αυτά της Griko,
σε επίπεδο δανεισμού και ενσωμάτωσης ρομανοϊταλικών ουσιαστικών.

3.2 Ελληνική και Ρομανοϊταλική7
Όσον αφορά στη γλώσσα πηγή και τη γλώσσα στόχο, τα δύο ερχόμενα σε επαφή
συστήματα επιδεικνύουν ορισμένες κοινές ιδιότητες σε σχέση με την κλίση. Πιο
συγκεκριμένα, παρόλο που η Ιταλική είναι μορφολογικά φτωχότερη, τόσο η Ελληνική
όσο και η Ρομανοϊταλική ονοματική κλίση είναι διαχυτική και η κατάληξη επιτελεί την
ίδια μορφοσυντακτική λειτουργία, καθώς προσαρτάται στην ίδια μορφολογική
κατηγορία, δηλαδή σε θέματα ή βάσεις. Επιπλέον, και η ΚΝΕ και Ρομανοϊταλική έχουν
ένα έκδηλο σύστημα γένους (κατά τον Aronoff 1998), δεδομένου ότι το γένος είναι
φωνολογικά εκπεφρασμένο επάνω στο ουσιαστικό. Ο δανεισμός από μία γλώσσα που
φέρει την κατηγορία του γένους σε μια γλώσσα που έχει επίσης σύστημα γένους,
συνεπάγεται απαραίτητα μία απαιτούμενη κατάταξη όσον αφορά στην τάξη γένους.
Σχετικά με τη γλώσσα πηγή, η Ρομανοϊταλική είναι ένα ημιαναλυτικό γλωσσικό
σύστημα και έχει ένα διμερές σύστημα γένους, όπου κάθε ουσιαστικό είναι είτε αρσενικό
είτε θηλυκό. Στη Ρομανοϊταλική, όπως και στην ΚΝΕ, οι ρητώς εκπεφρασμένες τιμές
γένους υπαγορεύουν διαφορετικές καταλήξεις.
Αυτή η τυπολογική εγγύτητα μεταξύ των δύο γλωσσικών συστημάτων σε επαφή
αναμένεται να ευνοήσει τη μεταφορά και ενσωμάτωση δανείων (Meillet 1921∙ Haugen
1950, 1958∙ Jakobson 1962∙ Ralli 2012α,β). Στο παρόν άρθρο, υιοθετείται μία
προσέγγιση περί αδύναμης διατήρησης, καθώς η τυπολογική συνάφεια των δύο
γλωσσών λειτουργεί, αν όχι ως αναγκαία συνθήκη, τουλάχιστον ως επαρκής προϋπόθεση
για την απορρόφηση των δανείων στο λεξιλογικό ρεπερτόριο μιας νέας γλώσσας. Ως εκ
τούτου, αναμένεται, όπως και αποδεικνύεται, ότι η προσαρμογή δανείων διευκολύνεται
όταν το δανειζόμενο υλικό συνταιριάζει με την γραμματική δομή της γλώσσας στόχου
και ανταποκρίνεται στις γλωσσικές τάσεις αυτής.

4. Γένος και κλιτικές τάξεις στην Ελληνική: Σύντομη
επισκόπηση
Η ΚΝΕ έχει πολύ πλούσια μορφολογία και είναι ένα κλιτό γλωσσικό σύστημα. Κατά τη
διαδικασία της κλίσης, η γραμματική κατηγορία του ουσιαστικού αποτελείται
μορφολογικά από θέματα και κλιτικές καταλήξεις. Τα ουσιαστικά φέρουν γένος και
κλίνονται για πτώση και αριθμό, ενώ κατανέμονται σε διάφορα κλιτικά παραδείγματα,
γνωστά και ως κλιτικές τάξεις (ΚΤ). Ο αριθμός διακρίνεται σε ενικό και πληθυντικό. Η
ΚΝΕ διαθέτει ένα σύστημα τριών τιμών γένους, καθώς ουσιαστικά κατανέμονται στο
αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο γένος. Όπως προτείνει Ralli (2002) και Ράλλη (2003), τα
θέματα των ουσιαστικών και τα παραγωγικά προσφύματα είναι εγγενώς προσδιορισμένα

Για λόγους ευκολίας, αναφορικά με τα γλώσσα πηγή χρησιμοποιείται ο όρος Ρομανοϊταλική, ο
οποίος συμπεριλαμβάνει την Ιταλική, τη Βενετσιάνικη, και τη Σαλεντίνο.
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ως προς συγκεκριμένες τιμές γένους, ενώ ο αριθμός και η πτώση προσδιορίζονται στα
επιθήματα.
Το γένος αποτελεί λεξιλογικό χαρακτηριστικό που εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία
σχηματισμού λέξεων στα ελληνικά (Ralli 2002∙ Ράλλη 2003). Επιπλέον, το γένος
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο δανεισμό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & ΧειλάΜαρκοπούλου 2003).
Η κατανομή των ουσιαστικών σε τρία γένη υποδηλώνει ένα τυπικό σύστημα
εκχώρησης γένους που έχει έναν σημασιολογικό πυρήνα, ο οποίος καθορίζεται κυρίως
από τα χαρακτηριστικά [+/-έμψυχο] και [+/-ανθρώπινο] (Ralli 2002). Στην ΚΝΕ, ο
προσδιορισμός του γένους φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μορφολογικά
κριτήρια που σχετίζονται με την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση (Ralli 2002∙ Ράλλη
2003). Ειδικότερα, τα άψυχα ουσιαστικά κατανέμονται στο ουδέτερο, λόγω της
διάκρισης με βάση το βιολογικό φύλο, αλλά διαιρούνται επίσης στα τρία γένη μέσω
τυπικών κανόνων εκχώρησης που υπερτερούν σαφώς των σημασιολογικών αρχών. Στην
παρούσα ανάλυση ακολουθείται η πρόταση της Ralli (1998, 2000) για τον καταμερισμό
των ουσιαστικών της Ελληνικής σε 8 ΚΤ:
(1)
i. Oυσιαστικά της κλιτικής τάξης 1 είναι αρσενικά και θηλυκά:
α. o χορός
β. η οδός
ii. Oυσιαστικά της κλιτικής τάξης 2 είναι αρσενικά:
α. o διαβήτης
β. o αγώνας
γ. o καναπές
δ. o παππούς
iii. Oυσιαστικά της κλιτικής τάξης 3 και 4 είναι θηλυκά:
α. η αγάπη (ΚΤ3)
β. η χαρά (ΚΤ3) η μαϊμού (ΚΤ3)
γ. η πόλη (ΚΤ4)8
iv. Oυσιαστικά της κλιτικής τάξης 5,6,7 και 8 είναι ουδέτερα:
α. το βουνό (ΚΤ5)
β. το χαρτί (ΚΤ6)
γ. το όρος (ΚΤ7)
δ. το χρώμα (ΚΤ8)
Μία βασική θεωρητική υπόθεση σε σχέση με μια γλώσσα που έχει κάποιο αριθμό
ονοματικών κλιτικών τάξεων στο σύστημά της, όπως η Ελληνική, έγκειται στην αξίωση
ότι κάθε μία εξ’ αυτών έχει μία τιμή γένους (Aikhenvald 2004: 1035). Από την άποψη
Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι, παρά τη μορφική ομοιότητα της κατάληξης
-η στην ονομαστική του ενικού της ΚΤ3 και ΚΤ4, αυτές οι δύο τάξεις θηλυκών ονομάτων είναι
ετεροειδείς, εφόσον εμφανίζουν διαφορετική αλλομορφική ποικιλία, λαμβάνουν διαφορετικές
καταλήξεις, και η ΚΤ4 αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από λόγια ουσιαστικά.
8
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αυτή, η μορφολογική απόδοση γένους ισχύει στην ΚΝΕ για όλες τις ΚΤ, πέραν της ΚΤ1,
η οποία αποτελείται από αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά (1i).

5. Διαλεκτικά δεδομένα
Τα δάνεια ουσιαστικά της Επτανησιακής προέρχονται από τη Βενετσιάνικη και την
Κοινή Ιταλική, ενώ τα δάνεια ουσιαστικά της Grecanico από την Σαλεντίνο και την
Κοινή Ιταλική. Η επιρροή της Κοινής Ιταλικής 9 στην Επτανησιακή είναι ορατή, εφόσον
η Βενετία είχε ήδη υιοθετήσει την Ιταλική ως επίσημη γλώσσα, πολύ πριν την ενοποίηση
της Ιταλίας, κατά το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα (Fanciullo 2008). Συνεπώς, είναι
δύσκολο να διαπιστωθεί εάν μία δάνεια λέξη προέρχεται από την τοπική ρομανική
διάλεκτο ή από την Κοινή Ιταλική, καθώς ο πρόδρομος τύπος έχει την ίδια μορφή και
χρήση και στις δύο ποικιλίες.
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα από τη Grecanico και την Επτανησιακή. Τα
δάνεια αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων, τα προφορικά και γραπτά σώματα
κειμένων, όπως επίσης και το ψηφιοποιημένο υλικό του Εργαστηρίου Νεοελληνικών
Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα δάνεια δίνονται σε τύπο
παραπομπής, δηλαδή στην ονομαστική ενικού, ενώ τα παραδείγματα της Grecanico
παρατίθενται σε ευρεία φωνολογική μεταγραφή. Οι αντίστοιχοι πρόδρομοι τύποι στην
Ρομανοϊταλική (ρομανικές διαλέκτους και Κοινή Ιταλική) παρέχονται επίσης, μαζί με τη
σημασία που φέρουν:
(2)
Διάλεκτος

Δάνεια

Αρσενικά ουσιαστικά
α.
Επτανησιακά [ΚΤ1]
[ΚΤ2]

Grecanico

[ΚΤ1]
[ΚΤ2]

β.
Επτανησιακά [ΚΤ1]
[ΚΤ2]

Grecanico

[ΚΤ1]
[ΚΤ2]

Ρομανοϊταλική

Σημασία

βιλάν-ος
μακελάρη-ς
μακινίστα-ς
λαουράντε-ς
panefakul-o
skarpari

villano
macellaio
macchinista
laorante
panifaculο
scarparo

‘αγρότης’
‘χασάπης’
‘τεχνίτης’
‘εργάτης’
‘αρτοποιός’
‘παπουτσής’

καδινάτσ-ος
μπότη-ς
πέρονα-ς
μπρατσολέ-ς
pint-o
trokti

catenaccio
botte.ΘΗΛ
perone
bracciolo
pinto
trutta.ΘΗΛ

‘σύρτης’
‘δοχείο’
‘καρφί’
‘βραχιόλι’
‘τούβλο’
‘πέστροφα’

Ακολουθώντας τον De Mauro (1963), δεδομένου ότι η επαφή με τη Ρομανοϊταλική έλαβε χώρα
πριν από το τέλος του 20ου αιώνα, με τη χρήση του όρου Κοινή Ιταλική, δεν αναφέρομαι στην
τωρινή μορφή της γλώσσας, αλλά σε μία κοινή γραπτή γλώσσα που χρησιμοποιούνταν εκείνη τη
χρονική περίοδο ως πηγή των δάνειων λέξεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Anna Thornton για
το σχόλιο της επάνω σε αυτό.
9
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Θηλυκά ουσιαστικά [ΚΤ3]
γ.
Επτανησιακά
βέκια
Grecanico
nina
δ.
Επτανησιακά
βιβάντa
Grecanico
fsekla
ε.
Επτανησιακά
δάντσια
Grecanico
devoziona
στ.
Επτανησιακά
κάναλη
Grecanico
ferani
Ουδέτερα ουσιαστικά
ζ.
Επτανησιακά [ΚΤ5]
Grecanico
η.
Επτανησιακά
Grecanico
θ.
Επτανησιακά [ΚΤ6]
Grecanico
ι.
Επτανησιακά [ΚΤ7]
κ.
Grecanico [ΚΤ8]
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vecchia
ninna

‘ηλικιωμένη’
‘μαθήτρια’

vivanda
specula

‘φαγητό’
‘καθρέφτης’

dazio.AΡΣ
devozione

‘φόρος’
‘ευσέβεια’

canale.AΡΣ
ferrago.AΡΣ

‘υδρορροή’
‘ζωοτροφή’

γιάτσ-ο
bizonȷ-o

ghiaccio.ΑΡΣ
bisogno.AΡΣ

‘πάγος’
‘ανάγκη’

κορέντ-ο
fior-o

corrente.ΘΗΛ
fiore.AΡΣ

‘τομή ξύλου’
‘λουλούδι’

αλόγι
marteli

alogio.ΑΡΣ
martello.AΡΣ

‘κατάλυμα’
‘σφυρί’

πέλ-oς

pello.ΑΡΣ

‘χνούδι’

ðekama

decuma.ΘΗΛ

‘το σύνολο δέκα
κλωστών’

Μία πρώτη εξέταση των ονοματικών δανείων της Επτανησιακής και της Grecanico
αποκαλύπτει ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο ελληνικό ονοματικό σύστημα, αφού
λαμβάνουν τις καταλήξεις ουσιαστικών ονομάτων της ΚΝΕ και κλίνονται σύμφωνα με
την ονοματική κλίση της ΓΣ. Τα δάνεια ουσιαστικά στις δύο εξεταζόμενες διαλέκτους
ενσωματώνονται και κλίνονται σύμφωνα με το κλιτικό παράδειγμα της ΚΤ που
εντάσσονται.

6. Γενικές παρατηρήσεις
Σε γενικές γραμμές, όπως διαφαίνεται στο (2), οι κανόνες που διέπουν την εκχώρηση
γένους στην ελληνική έχουν ισχύ και για λέξεις ξένης προέλευσης. Η μορφολογική
ένταξη των ξένων λέξεων συνεπάγεται και την τάξη γένους στην οποία μία συγκεκριμένη
λέξη μπορεί να απορροφηθεί (Geerts 1975: 115). Στις εν λόγω διαλέκτους, οι λέξεις ξένης
προέλευσης εντάσσονται στην τάξη αρσενικών, θηλυκών ή ουδετέρων.
Στην Επτανησιακή, τα δάνεια προσαρμόζονται ως αρσενικά ουσιαστικά σε -ος, -ης,
-ας, -ες όπως αυτά της ΚΝΕ (2α). Στη Grecanico, τα δάνεια ενσωματώνονται σχεδόν
αποκλειστικά ως αρσενικά ουσιαστικά σε -o, και πολύ σπάνια σε -η, τα οποία
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αντιστοιχούν στα κλιτικά επιθήματα της ΚΝΕ -oς και -ης αντίστοιχα, λόγω της αποβολής
του τελικού -ς, η οποία προκύπτει από την προτίμηση του συστήματος της Grecanico για
ανοικτές συλλαβές (ΣΦ). Όσον αφορά στην κατανομή των μη ανθρώπινων δανείων,
αξίζει να σημειωθεί ότι στη Grecanico έχουν καταγραφεί μόνο τρία δάνεια που ανήκουν
στην τάξη ουσιαστικών σε -η, ενώ στην Επτανησιακή, παρά τη διάχυσή τους σε όλα τα
αρσενικά κλιτικά παραδείγματα, δάνεια της ΚΤ2 απαντούν εξίσου εξαιρετικά σπάνια.
Αντίθετα, ένα μεγάλο ποσοστό μη ανθρώπινων ουσιαστικών εντάσσεται στα
αρσενικά σε -ος στη Grecanico. Σχετικά με τα [-ανθρώπινα] δάνεια στη Grecanico, η
αποβολή του τελικού -ς από το αρσενικό κλιτικό επίθημα -ος, ως απόρροια της
προτίμησης του συστήματος της Grecanico για ανοικτές συλλαβές, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, συμβάλλει ώστε αυτό να ιδωθεί ως φωνολογικά συμβατό με το ρομανικό
αρσενικό επίθημα -o, διευκολύνοντας περαιτέρω τη διαδικασία ενσωμάτωσης δανείων.
Ως εκ τούτου, oι λεγόμενοι ομοιοκαταληκτικοί συσχετισμοί (rhyme associations, Shields
1979: 27) επενεργούν στη διατήρηση του αρσενικού γένους από τη ΓΠ στην ΓΣ.
Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η παραγωγικότητα κάποιου επιθήματος της ΓΣ μπορεί
μερικές φορές να καταργήσει την επικράτηση του ουδετέρου γένους στα μη ανθρώπινα
ουσιαστικά. Έτσι, το πιο παραγωγικό κλιτικό επίθημα -oς της Ελληνικής που
χαρακτηρίζει τα αρσενικά ουσιαστικά (π.χ. ουραν-ός) ανιχνεύεται σε ένα αναμφισβήτητα
μεγάλο ποσοστό δανείων σε -ο στη Grecanico.
Αναφορικά με τα μη ανθρώπινα δάνεια, η φανερά προτιμώμενη εκχώρηση αρσενικού
γένους στη Grecanico, και ιδιαιτέρως η προσαρμογή τους στην τάξη αρσενικών σε -ο(ς),
εν συγκρίσει με την Eπτανησιακή στην οποία το αρσενικό γένος δεν είναι διαδεδομένο,
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η υψηλή παραγωγικότητα της τάξης αρσενικών σε -o(ς)
της Grecanico μπορεί, επίσης, να εξωθείται από δυναμικές τάσεις της ΓΠ. Η επιλογή
αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στην παραγωγικότητα της τάξης αρσενικών ονομάτων
σε -ο για τα ρομανοϊταλικά κλιτικά συστήματα (Iacobini & Thornton 1992∙ Thornton
1998).
Στις δύο διαλέκτους, τα θηλυκά ουσιαστικά λήγουν στην συντριπτική τους
πλειοψηφία σε -α (2γ-ε), ενώ μόνο ελάχιστα σε -η (2στ). Αυτή η προτίμηση μπορεί να
αποδοθεί στην αντιστοίχιση του φωνολογικού χαρακτηριστικού /a/ ανάμεσα στις δύο
γλώσσες σε επαφή. Στην Ελληνική, η κατάληξη -α αντιστοιχεί πρωτοτυπικά σε θηλυκή
τιμή γένους στον τύπο παραπομπής, όπως ισχύει και στην περίπτωση των
ρομανοϊταλικών ποικιλιών (2γ-δ). Οι λέξεις γένους θηλυκού διατηρούν το γένος τους
λόγω της διαγλωσσικής φωνολογικής συμφωνίας των κλιτικών καταλήξεων που
σηματοδοτούν το θηλυκό. Ως εκ τούτου, αυτή η μορφική ομοιότητα ενεργεί επικουρικά
στην ένταξη σε κλιτική τάξη και στην εκχώρηση της θηλυκής τιμής γένους.
Όσον αφορά στα δάνεια ουδέτερου γένους, τα ουσιαστικά προσαρμόζονται στην τάξη
ουδετέρων σε -ο (2ζ-η), καθώς και σε αυτήν σε -ι (2θ). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην
Επτανησιακή, η τάξη ουδετέρων σε -ο είναι μακράν η πιο παραγωγική και φαίνεται να
απορροφά περισσότερα δάνεια. Στη Grecanico, η τάξη ουδετέρων σε -o επίσης φαίνεται
να προηγείται της τάξης σε -ι στην ποσοτική απορρόφηση των δάνειων λέξεων κατά τη
διαδικασία ενσωμάτωσης. Η προτίμηση αυτή δείχνει ότι η φωνολογική συμβατότητα του
κλιτικού επιθήματος -o τόσο στη ΓΠ όσο και στη ΓΣ επιφέρει εκχώρηση της
συγκεκριμένης τιμής γένους και κατάταξή τους στην ΚΤ5 (2ζ).
Επιπλέον, ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός δάνειων ονομάτων ενσωματώνεται στην
ΚΤ7 (2ι) στην Επτανησιακή (έχουν εντοπιστεί μόνον τρία). Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι αυτή η κατηγορία ονομάτων περιλαμβάνει ουσιαστικά που φέρουν το
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χαρακτηριστικό [+λόγιο] και προφανώς αυτές οι λέξεις φέρουν εξωτερική ομοιότητα με
τέτοια ουσιαστικά (π.χ. βέλ-ος). Η συμπερίληψη των δανείων στην ΚΤ8 ουδετέρων
ονομάτων στη Grecanico (2κ) απαντά σπανίως. Στην ονομαστική ενικού, η κατάληξη -α
πρωτοτυπικά είναι δείκτης θηλυκότητας στην Ελληνική (1iii:β), αλλά σε δεύτερο επίπεδο
είναι επίσης δείκτης ουδετερότητας (1iv:δ), όταν πρόκειται για την ΚΤ8. Η προσαρμογή
σε αυτήν την τάξη ουδετέρων σπάνια παρατηρείται, αφού όλα τα ονόματα αυτής της
κατηγορίας δεν ξεπερνούν τα πέντε.
Σε σχέση με την ένταξη στην ΚΤ5 και ΚΤ8, καθίσταται σαφές ότι η ενσωμάτωση
δανείων υποκινείται ως επί το πλείστον από την μορφική ομοιοτυπία μεταξύ των
ληκτικών τεμαχίων των λέξεων (2ζ, κ). Η αφομοίωσή τους στο σύστημα προϋποθέτει
αλλαγή γένους από αρσενικό σε ουδέτερο (2ζ) και από θηλυκό σε ουδέτερο (2κ) με
ταυτόχρονη διατήρηση της μορφής της λέξης. Ωστόσο, για την ΚΤ5, ο παράγοντας της
συμβατότητας μορφής δεν πυροδοτεί απαραίτητα την ένταξη στη συγκεκριμένη κλιτική
τάξη (2η). Η μορφολογική ένταξη που απαιτεί αποκοπή των ληκτικών φωνηέντων και
την προσθήκη του ελληνικού επιθήματος -o είναι πολύ διαδεδομένη και ιδιαιτέρως στην
Επτανησιακή, επιβεβαιώνοντας την υψηλή παραγωγικότητα αυτής της τάξης ουδετέρων
όχι τόσο για την Grecanico όσο για την Επτανησιακή (Μακρή et al. 2013, 2014∙ Μakri
2015, 2016∙ Ralli et al. 2015).

6.1 Σχηματισμός δάνειων ουσιαστικών στην Επτανησιακή και
τη Grecanico
Η ενσωμάτωση δανείων στις δύο διαλέκτους αποκαλύπτει όχι μόνο την ένταξή τους σε
μία κλιτική τάξη αποκτώντας γένος, αλλά και ότι έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο
μορφολογικής ενσωμάτωσης, καθώς κατά την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 188)
εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο κλιτικό παράδειγμα. Με άλλα λόγια, το σύστημα
προσαρμόζει στη μορφολογία της ελληνικής γλώσσας τα δάνεια ονόματα, αποσκοπώντας
στην πλήρη συμμόρφωσή τους με το πρότυπο μοτίβο σχηματισμού λέξεων του
συστήματος αποδέκτη.
Τα Επτανησιακά και η Grecanico ακολουθούν τις ίδιες στρατηγικές κατά το δανεισμό
ρομανοϊταλικών ουσιαστικών.10 Η πρώτη στρατηγική περιλαμβάνει την υιοθέτηση
ολόκληρου του κλιτού τύπου, δηλαδή μεταφορά λέξεων, ενώ η δεύτερη εμπεριέχει την
ανάλυση του ουσιαστικού, τη διατήρηση του θέματος και την απόκτηση των ελληνικών
κλιτικών καταλήξεων. Για λόγους διευκρινιστικούς, θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαχυτική
ονοματική κλίση των δύο συστημάτων σε επαφή, η οποία επιτάσσει το συνδυασμό
κλιτικών καταλήξεων με την ίδια μορφολογική κατηγορία, δηλαδή με θέματα,
διευκολύνει αισθητά την προσαρμογή των δανείων στη ΓΣ.
Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση φωνολογικής σύμπτωσης μεταξύ της κλιτικής
κατάληξης ενός μη ανθρώπινου δάνειου ουσιαστικού και μίας ελληνικής κατάληξης, η
αντιληπτή ομοφωνία (perceived homophony, Clyne 1991: 170) συμβάλλει στη διατήρηση
της λέξης στη ΓΣ, φέροντας την κλιτική κατάληξη που σηματοδοτεί το αντίστοιχο γένος.
Έτσι, το δάνειο κατατάσσεται στην ΚΤ που δηλώνεται από την εκάστοτε κατάληξη (2α:
μόνο Grecanico, β: μόνο Grecanico, 2γ-δ, 2ζ, 2κ). Από αυτή την άποψη, το σύνολο της

Βλ. Μakri (2015) για πιο διεξοδική ανάλυση των στρατηγικών ενσωμάτωσης δανείων στην
Επτανησιακή.
10
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λέξης διατηρείται (και το θέμα και η κατάληξη) και μεταφέρεται αυτούσια και όχι μόνο
το θέμα της. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για δανεισμό ολόκληρων λέξεων.
Η δεύτερη στρατηγική επιστρατεύεται από την Επτανησιακή και τη Grecanico σε
περίπτωση που δεν ανιχνεύεται φωνολογική συμβατότητα μεταξύ των καταλήξεων της
ΓΠ και ΓΣ. Η διαδικασία προσαρμογής, την οποία έχουν υποστεί, επαληθεύει την άποψη
του Haspelmath (2008), σύμφωνα με την οποία, όταν ένα δάνειο μεταφέρεται από μία
γλώσσα σε άλλη, η λέξη στην ΓΣ δεν είναι απαραίτητο να είναι πανομοιότυπη με τον
πρόδρομο τύπο, καθώς μπορεί να υποβληθεί σε επιπρόσθετες τροποποιήσεις, ούτως ώστε
να ακολουθεί τους κανόνες της ΓΣ. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ρομανοϊταλικά δάνεια
επαναναλύονται μορφολογικά και επανακατηγοριοποιούνται σε θέματα και έπειτα
υφίστανται εξελληνισμό, μέσω του συνδυασμού τους με τις κλιτικές καταλήξεις των
ονοματικών παραδειγμάτων των κλιτικών τάξεων που εξετάζονται στο (2α-β, ε-στ, η, θ,
ι), με σκοπό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λέξεις.
Δεδομένης της διαγλωσσικής τυπολογικής συγγένειας μεταξύ της ΓΠ και της ΓΣ και
του κοινού μοτίβου σχηματισμού ουσιαστικών των δύο συστημάτων, η δομική ανάλυση
των ρομανοϊταλικών ονομάτων είναι εύκολα και άμεσα επιτεύξιμη, οδηγώντας στον
εντοπισμό του θέματος, τη διατήρησή του και τέλος, την αντικατάσταση των
ρομανοϊταλικών καταλήξεων με τις ελληνικές, ώστε να ενσωματωθούν στη μορφολογία
της Ελληνικής. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία του δανεισμού περιορίζεται στο
θέμα της ρομανοϊταλικής λέξης.
Όσον αφορά τη δεύτερη στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη το ευνοϊκό
κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο που είχε επιτρέψει μακροχρόνια έντονη επαφή με τη ΓΠ και
τον υψηλό βαθμό διγλωσσίας που χαρακτηρίζει την κοινότητα της, καθίσταται εναργές
ότι εξωγλωσσικοί παράγοντες (κοινωνικοί, οικονομικοί και ιστορικοί) φαίνεται να έχουν
διευκολύνει την ανίχνευση του θέματος από τους φυσικούς ομιλητές και να έχουν
κατευθύνει την υποκατάσταση των ρομανοϊταλικών καταλήξεων με τις αντίστοιχες
ελληνικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άμεση μεταφορά των θεμάτων επιβεβαιώνει ότι η
μορφολογική κατηγορία του θέματος και η λειτουργία του στην ελληνική μορφολογία
είναι υψίστης σημασίας (Ralli 2002, 2012a,b). Σύμφωνα με τη Ralli (2002, 2012a,b,
2014), η ιδιότητα της μορφολογίας της Ελληνικής να βασίζεται στο θέμα μπορεί να
ιδωθεί ως ο κύριος υποκινητής της εν λόγω επανανάλυσης, εφόσον οι λέξεις της ΓΣ
αποτελούνται από ένα δεσμευμένο στοιχείο, το θέμα, και ένα κλιτικό επίθημα στην
περίπτωση της κλίσης.
Εξαιρετικής σπουδαιότητας είναι το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον
οποίο τα δανειζόμενα στοιχεία προσαρμόζονται, η ενσωμάτωσή τους καταδεικνύει τη
συνοχή και ακολουθία που διαπερνά το τελικό προϊόν των γλωσσικών καινοτομιών με
τις δομικές ιδιότητες του συστήματος της ΓΣ (Ralli 2012a,b). Η προσαρμογή
ουσιαστικών στις δύο διαλέκτους φανερώνει τη συστηματικότητα που χαρακτηρίζει τους
μηχανισμούς ενσωμάτωσης δανείων στη ΓΣ, τα οποία πληρούν το βασικό μορφολογικό
αξίωμα σε ισχύ στο ελληνικό σύστημα για το σχηματισμό λέξεων, που επιτάσσει το
συνδυασμό ενός θέματος με μία κλιτική κατάληξη. Υπό αυτό το πρίσμα, το σύστημα
φέρνει στην επιφάνεια αυτήν την ενδογλωσσική αξιωματική αρχή, η οποία αναδύεται
κατά την ενσωμάτωση ρομανοϊταλικών δάνειων ονομάτων.
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6.2 Eκχώρηση γένους στην Επτανησιακή και τη Grecanico
Σημασιολογικοί κανόνες εκχώρησης γένους ενεργοποιούνται για τα ανθρώπινα
ουσιαστικά στη Grecanico και την Επτανησιακή, κατά την ευθυγράμμιση του
γραμματικού γένους με το βιολογικό φύλο, όπως υποστηρίζεται από την ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη (1994) και Ralli (2002) για την ΚΝΕ. Τηρώντας αυτόν τον κανόνα,
ουσιαστικά που φέρουν το χαρακτηριστικό [+ανθρώπινο] και με αντικείμενο αναφοράς
ΑΡΡΕΝ δέχονται αρσενική τιμή γένους (2α), ενώ σε εκείνα που δηλώνουν ΘΗΛΥ
αποδίδεται το θηλυκό γένος (2γ) (Ράλλη 2003: 103).
Το γένος των ανθρώπινων ουσιαστικών -αρσενικό ή θηλυκό- σε αυτές τις ποικιλίες
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην συμπερίληψή τους σε ένα κλιτικό παράδειγμα, το
οποίο είναι πάντα σε συμφωνία με το αντικείμενο αναφοράς του. Η εμψυχότητα και
φυσικά το βιολογικό φύλο, όπως κωδικοποιούνται στο γραμματικό γένος (Dahl 2000)
είναι καταλυτικοί παράγοντες για την ενσωμάτωση των ουσιαστικών, επιβεβαιώνοντας
την καθολική παραδοχή σύμφωνα με την οποία το γραμματικό γένος έχει έναν
σημασιολογικό πυρήνα (Aksenov 1984). Τα διαλεκτικά δεδομένα επικυρώνουν την
άποψη ότι το γένος των ανθρώπινων ουσιαστικών είναι σημασιολογικά δικαιολογημένο
(Doleschal 2000). Έτσι, το γένος λειτουργεί ως εργαλείο ονοματικής ταξινόμησης όσον
αφορά στη γραμματική κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών [+/-έμψυχο] και ιδίως
[+/-ανθρώπινο] για τα δάνεια στην Ελληνική (Μelissaropoulou 2013).
Στις υπό εξέταση διαλέκτους, στα άψυχα δάνεια εκχωρείται κάποιο από τα τρία γένη
μέσω των τυπικών κανόνων εκχώρησης γένους που βασίζονται στην άμεση σύνδεση
κλίσης και γένους που ισχύει εν γένει για την Ελληνική. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη
της Ralli (2002) και Ράλλη (2003) σύμφωνα με την οποία, όταν το βιολογικό φύλο δεν
διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην έκφραση του γραμματικού γένους, το γραμματικό γένος
(αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο) εξάγεται από την ΚΤ στην οποία το ουσιαστικό ανήκει,
και το οποίο υποδηλώνεται από την κατάληξη. Συνεπώς, στα ελληνικά ο προσδιορισμός
του γένους φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενος από μορφολογικά κριτήρια
που σχετίζονται με την κλίση. Μορφολογικοί κανόνες εκχώρησης γένους επενεργούν
στην περίπτωση που είναι αναγκαία η κλιτική συμμόρφωση των δανείων με ένα ληκτικό
τεμάχιο που συναρμόζει με μία κλιτική τάξη της ΓΣ (Χριστοφίδου 2003: 105), η οποία
αντιστοιχεί στη δεύτερη στρατηγική ενσωμάτωσης που αναλύθηκε στην ενότητα 6.1.
Επιπροσθέτως, η θέση της Ralli (2012a,b, 2013, 2014) ότι οι εγγενείς μορφολογικές
ιδιότητες του συστήματος αποδέκτη είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία
ενσωμάτωσης δανείων σε μια γλώσσα που τυγχάνει επαφής με άλλο σύστημα,
εξακριβώνεται από τα δεδομένα.
Η λειτουργία φωνολογικών κανόνων εκχώρησης γένους είναι έκδηλη, κυρίως στα μη
ανθρώπινα ουσιαστικά (Corbett 1991: 79) και στα δύο διαλεκτικά συστήματα. Η
εκχώρηση γένους πραγματώνεται σύμφωνα με την αντιληπτή ομοφωνία και άλλους
φωνολογικά σχετιζόμενους παράγοντες (Clyne 1991: 170-2), το οποίο επιβεβαιώνει την
άποψη της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 191), κατά την οποία η εισαγωγή δανείων
και η διαδικασία εκχώρησης γένους εναρμονίζεται με τη γενική τάση της ΚΝΕ για
συμφωνία μεταξύ των μορφοφωνολογικών δεικτών και του γραμματικού γένους επάνω
στα άψυχα. Η φωνολογική ομοιότητα των καταλήξεων των δύο συστημάτων (οι
λεγόμενες διαγλωσσικές αντιστοιχίσεις (interlingual correspondences) κατά τον
Weinreich (1953: 39-40) ή διάτυποι (diaforms) κατά τον Selinker (1992: 83-84))
συνεισφέρει στην εξέλιξη της διαδικασίας της ενσωμάτωσης των ουσιαστικών και
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εκχώρησης γένους (Melissaropoulou 2013∙ Ralli et al. 2015∙ Μakri 2015), επιτρέποντας
έτσι τη μεταφορά των λέξεων, η οποία ισοδυναμεί με την πρώτη στρατηγική ένταξης που
εξετάζεται στην ενότητα 6.1.
Αξίζει να διασαφηνιστεί ότι στις υπό εξέταση διαλέκτους, υπάρχει καθολικά
αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ γένους και ΚΤ στα ρομανοϊταλικά δάνεια. Ακόμη και η
ΚΤ1 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αρσενικό γένος (βλ 2α, β: [ΚΤ1]), σε
αντιδιαστολή με την ΚΝΕ, στην οποία η ΚΤ1 περιλαμβάνει και αρσενικά και θηλυκά
ουσιαστικά (βλ 1i). Η σύνδεση μεταξύ μιας ορισμένης ΚΤ και ενός συγκεκριμένου
γραμματικού γένους μαρτυρά ότι το γένος εξυπηρετεί την κλιτική κατηγοριοποίηση, και
ως ακολούθως μπορεί να εκληφθεί ως εργαλείο ταξινόμησης της κλίσης.11 Σε γενικές
γραμμές, υπάρχει μια ισχυρή διασύνδεση μεταξύ γραμματικού γένους και βιολογικού
φύλου, καθώς και μεταξύ κλιτικών τάξεων και γραμματικού γένους, τα οποία
επιστρατεύονται από κοινού για να δηλώσουν το αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο γένος,
καθιστώντας εφικτή την ενσωμάτωση των ουσιαστικών κατά προτεραιότητα στις
αντίστοιχες κλιτικές τάξεις.

7. Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο των παρατηρούμενων γλωσσικών αλλαγών, οι οποίες απεικονίζουν
γλωσσικό δανεισμό που λαμβάνει χώρα σε μία κατάσταση έντονης ή σημαντικής επαφής
(Thomason & Kaufman 1988: 50∙ Ross 2003, 2006), είναι εμφανές ότι οι μηχανισμοί
ενσωμάτωσης δανείων και εκχώρησης γένους είναι ομοειδείς και ομότυποι και στις δύο
διαλέκτους, παρά την ετερομορφία που χαρακτηρίζει το κοινωνιογλωσσικό τους
υπόβαθρο. Στο άρθρο αυτό, προσπάθησα να διερευνήσω την άμεση εισαγωγή
ρομανοϊταλικών ονοματικών δανείων και να δείξω ότι ενδογλωσσικά χαρακτηριστικά
των συστημάτων που εμπλέκονται σε μια κατάσταση επαφής καθορίζουν και
κατευθύνουν την ενσωμάτωση λεξικών στοιχείων, καθώς οι δομικές ιδιότητες και οι
κανονιστικές αρχές που διέπουν το μηχανισμό σχηματισμού λέξεων της γλώσσας στόχου
επιδρούν στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος του μεταφερόμενου υλικού σε απόλυτη
εναρμόνιση με τη θέση της Ralli (2012a,b, 2013, 2014). Ισχυρίστηκα ότι οι ομιλητές των
εν λόγω ποικιλιών μεταχειρίζονται τις δάνειες λέξεις όπως τις γηγενείς, επιχειρώντας να
τις εντάξουν στο κλιτικό τους σύστημα, καταφεύγοντας στους διαθέσιμους μηχανισμούς
σχηματισμού λέξεων για την επίτευξη της μορφολογικής ενσωμάτωσης των δάνειων
ουσιαστικών. Όπως υποδήλωσα, κατά τη διαδικασία εξελληνισμού των εισερχόμενων
στοιχείων εκχωρείται μία τιμή γραμματικού γένους ακολουθώντας το ελληνικό πρότυπο
εκχώρησης γένους. Υποστήριξα ότι οι γραμματικοί παράγοντες, οι οποίοι διακρίνονται
σε σημασιολογικούς, μορφολογικούς και φωνολογικούς, καθορίζουν την εκχώρηση
γένους στα δάνεια της Ελληνικής. Ως εκ τούτου, τόσο μία σημασιολογική όσο και μία
μορφολογική βάση είναι ανιχνεύσιμες στην εκχώρηση γένους στα δάνεια της Ελληνικής.
Τέλος, κατέδειξα ότι το γένος λειτουργεί ως εργαλείο ταξινόμησης σε κλιτικά
παραδείγματα, εφόσον τα ονοματικά δάνεια των υπό εξέταση ποικιλιών οργανώνονται
σε κλιτικές τάξεις, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ralli (2000), εμπλουτίζοντάς
τες σημαντικά.

11

Βλ. Μελισσαροπούλου (2013) για σχετικά επιχειρήματα για τα Καππαδοκικά και τη Griko.
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Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης
των λεξικών δανείων στα Επτανησιακά1
Κατερίνα Φραγκοπούλου2
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη
Σε αυτό το άρθρο εξετάζω τη μορφολογική ενσωμάτωση των ιταλικών/βενετσιάνικων
δανείων στα Επτανησιακά με ιδιαίτερη έμφαση στα ονοματικά δάνεια. Πιο συγκεκριμένα,
προτείνω τρία διακριτά στάδια μορφολογικής αφομοίωσης των δανείων και αναλύω τα
βασικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου. Πρώτα, προσδιορίζω τον όρο ενσωμάτωση με
μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στις πιο αντιπροσωπευτικές προσπάθειες περιγραφής και
προσδιορισμού του όρου από τον Bloomfield (1933) μέχρι την Winter-Froemel (2008) και
τον Haspelmath (2009). Δίνω μεγάλη βαρύτητα σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί
διαγλωσσικά και στις οποίες προτείνονται διαφορετικά στάδια μορφολογικής
ενσωμάτωσης. Επιπρόσθετα, επισημαίνω τον ετερογενή χαρακτήρα στους μηχανισμούς
ενσωμάτωσης των δανείων σε μορφολογικό επίπεδο και, παράλληλα, προβάλλω το
επιχείρημα της διαβαθμισότητας (gradualness) στη μορφολογική ενσωμάτωση για να
ερμηνεύσω αυτή την ετερογένεια.
Λέξεις-κλειδιά: γλωσσική επαφή, ιταλικά/βενετσιάνικα λεξικά δάνεια, νεοελληνική διάλεκτος,
μορφολογική ενσωμάτωση

1. Εισαγωγή
Η ενσωμάτωση γλωσσικών στοιχείων, είτε αυτά είναι ολόκληρες λέξεις, είτε είναι
συντακτικές δομές, είτε είναι μορφήματα, είτε φωνήματα, είτε σημαινόμενα (σημασίες),
αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές διαγλωσσικά
ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η ενσωμάτωση χαρακτηρίζεται από διαφορετικά είδη
και με την προϋπόθεση ότι αποτελεί γλωσσικό φαινόμενο ασχέτως από τις
εξωγλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές παραμέτρους που μπορεί να την επηρεάσουν, μπορεί
να συντελεστεί σε όλα τα επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης. Συνεπώς, η ενσωμάτωση

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι (διευθύντρια προγράμματος, καθ. Αγγελική Ράλλη)
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
2Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθ. κ. Ράλλη που μου έδωσε τη δυνατότητα να συμμετάσχω στο
ερευνητικό πρόγραμμα, «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την
Τουρκική και την Ιταλική – Morilan project, κωδ. 643», καρπό του οποίου αποτελεί και αυτό το
άρθρο. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Χρήστο Παπαναγιώτου για τα πολύτιμα σχόλιά
του σε προηγούμενη μορφή του άρθρου μου.
1

Patras Working Papers in Linguistics, Vol. 4 (2015)
Γλωσσική Επαφή και Μορφολογική Ποκιλία

110

Patras Working Papers in Linguistics

μπορεί να είναι (α) φωνολογική, (β) τονική, (γ) σημασιολογική, (δ) γραφηματική, (ε)
μορφολογική (γραμματική/δομική) και (στ) συντακτική3.
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθώ με ένα είδος ενσωμάτωσης και συγκεκριμένα με
εκείνο της μορφολογικής, μελετώντας τα ιταλικά/βενετσιάνικα δάνεια σε μια σύγχρονη
Νεοελληνική διάλεκτο, τα Επτανησιακά. Επιπρόσθετα, όσον αφορά ειδικότερα στο
χαρακτήρα της μορφολογικής ενσωμάτωσης, από τη μία θα αναδείξω τον τρόπο μελέτης
της ενσωμάτωσης ως μιας σταδιακής διαδικασίας που συντελείται σε διαχρονικό εύρος
και από την άλλη θα τονίσω την ετερογένεια που εντοπίζεται στους μηχανισμούς
μορφολογικής ενσωμάτωσης σε αυτή τη γλωσσική ποικιλία.
Η δομή του άρθρου έχει ως εξής: στην ενότητα 2 θα προσδιορίσω τον όρο
ενσωμάτωση (integration) υλοποιώντας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σε
αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της έννοιας από τον Bloomfield (1933) έως σήμερα. Στη
ενότητα 3 θα αναφερθώ συνοπτικά σε διάφορα είδη ενσωμάτωσης διαγλωσσικά, ενώ
στην ενότητα 4 θα επικεντρωθώ στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη
μορφολογική ενσωμάτωση διαγλωσσικά και οι οποίες προτείνουν διαφορετικά στάδια
μορφολογικής ενσωμάτωσης στα λεξικά δάνεια. Στην ενότητα 5 θα προσφέρω ορισμένα
κοινωνικά, ιστορικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της προς μελέτη διαλέκτου,
δηλαδή των Επτανησιακών, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της γλωσσικής ποικιλίας
που εξετάζω. Στην ενότητα 6 θα αναπτύξω την πρότασή μου για τα στάδια μορφολογικής
ενσωμάτωσης στη διάλεκτο των Επτανήσων, καταλήγοντας στην τελευταία ενότητα σε
κάποια βασικά συμπεράσματα όσον αφορά (α) στο βαθμό μορφολογικής επαφής μεταξύ
των Επτανησιακών και των Ιταλικών/Βενετσιάνικων με χρήση της υπόθεσής μου περί
βαθμών μορφολογικής ενσωμάτωσης στη συγκεκριμένη γλωσσική ποικιλία και (β) στα
χαρακτηριστικά αλλά και τον χαρακτήρα της μορφολογικής ενσωμάτωσης στα
Επτανησιακά.

2. Η έννοια της ενσωμάτωσης
Διάφοροι ερευνητές, οι οποίοι μελετούν γλωσσικά συστήματα σε επαφή, χρησιμοποιούν
τον όρο ενσωμάτωση (integration)4 ή αλλιώς προσαρμογή (accommodation/adaptation)
και πιο σπάνια τον όρο αφομοίωση (assimilation)5 για να περιγράψουν τη διαδικασία
μεταφοράς, εισαγωγής και προσαρμογής λεξικών ή και γραμματικών στοιχείων από μια
γλώσσα πηγή σε μια γλώσσα στόχο. Ας δούμε, όμως, λίγο πιο προσεκτικά την έννοια της
ενσωμάτωσης μελετώντας τους ορισμούς που έχουν προτείνει ορισμένοι γλωσσολόγοι,
από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις μέρες μας. Ένας από τους σημαντικότερους
γλωσσολόγους και εισηγητής του αμερικάνικου δομισμού, ο Bloomfield (1933: 253)
ορίζει τη διαδικασία της ενσωμάτωσης ως εξής:
Στα είδη ενσωμάτωσης θα αναφερθώ παρακάτω στην ενότητα 3.
Ίσως ο όρος ενσωμάτωση (integration) δεν είναι ακριβώς ισοδύναμος με τους υπόλοιπους όρους
της προσαρμογής (accommodation, adaptation, assimilation). Δηλαδή, ο όρος ενσωμάτωση είναι
λίγο πιο εξειδικευμένος από τους υπόλοιπους όρους, αφού παραπέμπει, ίσως περισσότερο στον
όρο ενσωματοποιητής (integrator), δηλαδή στο στοιχείο εκείνο που χρησιμοποιείται ως
διαμεσολαβητής του δανείου από μια γλώσσα πηγή σε μια γλώσσα στόχο. Παρ’ όλα αυτά, στο
παρόν άρθρο χρησιμοποιώ τον όρο ενσωμάτωση ως ένα ορισμό-ομπρέλα που περιλαμβάνει και
όλους τους υπόλοιπους όρους.
5 Ο Casagrande (1945α,β, 1955) χρησιμοποιεί τον όρο acculturation.
3
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«Από γραμματικής άποψης ένας δάνειος τύπος υπόκειται στο σύστημα της γλώσσας
στόχου, όπως και στη σύνταξη, όταν λαμβάνει εκείνα τα απαραίτητα κλιτικά
χαρακτηριστικά, συμμετέχει στις τρέχουσες ζωντανές κατασκευές της σύνθεσης και
του σχηματισμού λέξεων (γενικότερα)».
Bloomfield (1933: 253)
Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Haugen (1950: 217) ορίζει την ενσωμάτωση ως ένα
είδος ταιριάσματος (matching) των δάνειων στοιχείων με τη γραμματική δομή της
γλώσσας στόχου, δηλαδή ως συμμόρφωση του κάθε δανείου στις αντίστοιχες
γραμματικές τάξεις της γλώσσας στόχου. Προχωρώντας στις πιο πρόσφατες μελέτες
γλωσσικής επαφής και λεξικού δανεισμού, στις αρχές του 21ου αιώνα ο Campbell (2004:
65) ορίζει την ενσωμάτωση ως ένα είδος επανανάλυσης (reanalysis) ή ανακατασκευής
των δάνειων λέξεων με σκοπό να ταιριάξουν στο φωνολογικό και μορφολογικό προφίλ
της γλώσσας αποδέκτριας. Η Winter-Froemel (2008: 159) προσδιορίζει την
ενσωμάτωση, καθαρά, σε δομικό επίπεδο ισχυριζόμενη ότι η ενσωμάτωση περιλαμβάνει
όλες εκείνες τις διαδικασίες αλλαγής των δανείων για να ταιριάξουν στις δομές της
γλώσσας στόχου. Τέλος, ο Haspelmath (2009) προσεγγίζει την έννοια της ενσωμάτωσης
των δανείων -θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε- περισσότερο από μία βασισμένη στη
χρήση (usage-based) προοπτική, δηλαδή, θεωρεί ότι η ενσωμάτωση περιλαμβάνει εκείνη
τη διαδικασία αλλαγών που σημειώνονται σε ένα δάνειο με σκοπό να προσαρμοστεί στο
σύστημα της γλώσσας-στόχου, και έτσι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το χρήστηομιλητή.
Από τους παραπάνω ορισμούς μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι (α) η ενσωμάτωση
μπορεί να προσδιοριστεί και να περιγραφεί από πολλές οπτικές, από την καθαρά δομική,
μορφολογική, από τη φωνολογική αλλά και από τη καθαρά εφαρμοσμένη με βάση το
χρήστη και το κοινωνιογλωσσικό του περικείμενο και ότι (β) όλοι οι ορισμοί της
ενσωμάτωσης περιλαμβάνουν ένα είδος αλλαγής του δάνειου στοιχείου με σκοπό να
συμμετάσχει στις μορφολογικές, συντακτικές, σημασιολογικές και γενικότερα τις κάθε
είδους γλωσσολογικές διαδικασίες της γλώσσας-στόχου. Ωστόσο, αξίζει να τονίσουμε
ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα συντελεστούν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα γλωσσολογικής
ανάλυσης στα δάνεια. Δηλαδή, ένα δάνειο μπορεί να παρουσιάσει φωνολογική
προσαρμογή για να συμμορφωθεί με τους φωνοτακτικούς κανόνες της γλώσσας στόχου,
αλλά αυτό δεν προϋποθέτει τη μορφολογική προσαρμογή του δανείου στη μορφολογία
της γλώσσας στόχου (βλ. και ενότητα 3.6).

3. Τα είδη της ενσωμάτωσης
Καθώς η ενσωμάτωση συνιστά ένα γλωσσικό φαινόμενο μπορεί να συντελεστεί σε όλα
τα επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης με αποτέλεσμα τη διάκριση και ανάδειξη
διαφορετικών ειδών ενσωμάτωσης. Παρακάτω θα περιγράψω τα είδη ενσωμάτωσης
περιληπτικά, δίνοντας κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από διάφορα γλωσσικά
συστήματα, ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη και σφαιρική εικόνα της διαδικασίας
ενσωμάτωσης γλωσσικών στοιχείων από μία γλώσσα πηγή σε μια γλώσσα στόχο.
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3.1 Φωνολογική ενσωμάτωση
Σε αυτό το είδος ενσωμάτωσης το δάνειο χαρακτηρίζεται από τροπές φωνηέντων ή
συμφώνων με σκοπό τη συμμόρφωση του δανείου στους φωνοτακτικούς κανόνες της
γλώσσας στόχου, όπως στην περίπτωση αγγλικών δανείων σε βόρειες γλωσσικές
ποικιλίες της Γερμανικής που παρουσιάζουν αηχοποίηση των τελικών συμφώνων τους
π.χ. [trent] αντί [trend], για να υπακούσουν στον κανόνα της αηχοποίησης των τελικών
κλειστών σε αυτό το γλωσσικό θύλακα (Hock & Joseph 1996: 261-262· Hock 1991: 391).

3.2 Προσωδιακή/τονική ενσωμάτωση
Η προσωδιακή/τονική ενσωμάτωση -ως επέκταση της φωνολογικής- είναι μία μορφή
ενσωμάτωσης σε επίπεδο προσωδίας/ρυθμού ή τόνου. Ένα παράδειγμα προσωδιακής
ενσωμάτωσης είναι οι περιπτώσεις αγγλικών δάνειων λέξεων στα Βιετναμέζικα που
έχουν προσαρμοστεί στο μεσαίο και υψηλό τονικό μοτίβο των Βιετναμέζικων (Clyne
2003: 143).

3.3 Σημασιολογική
Η σημασιολογική ενσωμάτωση περιλαμβάνει επέκταση ή περιορισμό των σημασιών κατά
τη μεταφορά του εκάστοτε δανείου από μια γλώσσα Α σε μια γλώσσα Β με πιο σύνηθες
επακόλουθο τη μετατροπή πολύσημων λεξημάτων σε μονόσημα (βλ. μεταξύ άλλων
Galstyan 2012: 163-165· Gardani 2013). Επιπρόσθετα, εκτός από τη σημασιολογική
αλλαγή των δανείων με περιορισμό των σημασιών στα πολύσημα λεξήματα, πολλά
δάνεια διακρίνονται από το χαρακτηριστικό της διακριτότητας. Όπως παρατηρούν και οι
Gardani et al. (2015), πολλά δάνεια κατά τη μεταφορά τους από μια γλώσσα πηγή σε μια
γλώσσα στόχο αλλάζουν σημασιολογικά αποκτώντας πιο διακριτά νοήματα στη γλώσσα
στόχο σε συνέχεια του κριτηρίου της διακριτότητας του νοήματος (concreteness criterion).
Σύμφωνα με τους Gardani et al. (2015), λέξεις με αναφορά σε συγκεκριμένες, διακριτές
οντότητες, τυγχάνουν μεγαλύτερης πιθανότητας να μεταφερθούν από μια γλώσσα πηγή
σε μια γλώσσα στόχο. Πιο συγκεκριμένα,6 όπως παρατηρεί ο Anntila (1972) για το
αγγλικό σύστημα λέξεις όπως gnu ‘είδος αντιλόπης’, aardvark ‘είδος θηλαστικού’ και
sputnik ‘σοβιετικός δορυφόρος’ έχουν μεταφερθεί ευκολότερα σε σύγκριση με λέξεις
όπως tabu ‘μια μορφή απαγορευμένης λέξης’.

3.4 Γραφηματική
Η γραφηματική ενσωμάτωση είναι η προσαρμογή του δανείου στην ορθογραφία της
γλώσσας στόχου. Στη γραφηματική ενσωμάτωση θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η
στυλιστική ενσωμάτωση, που αναφέρει ο Jablonski (1990), όπως μεταφέρεται από τον
Seidel (2010: 50).

6

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα βλ. Φραγκοπούλου 2015α, β.
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3.5 Μορφολογική7
Η μορφολογική ενσωμάτωση περιλαμβάνει αφομοίωση του δανείου στη μορφολογία της
γλώσσας στόχου (Filipović 1980, 1981, 1995· Clyne 2003: 143· Gardani et al. 2015·
Melissaropoulou 2010, 2013· Ralli 2012α,β,γ· Ralli, Gkiouleka & Makri 2015, μεταξύ
άλλων). Ειδικότερα, η ενσωμάτωση σε μορφολογικό επίπεδο χαρακτηρίζεται από
προσαρμογή του δανείου στη γλώσσα στόχο είτε με χρήση παραγωγικών προσφυμάτων
γηγενών ή δάνειων είτε με ένταξη σε κλιτικές τάξεις (με χρήση πραγματωμένων ή
μηδενικών κλιτικών προσφυμάτων) είτε με προσαρμογή σε επίπεδο γένους της γλώσσας
στόχου. Συχνά, χρησιμοποιείται και η στρατηγική του βοηθητικού ρήματος (do
periphrasis) για την αφομοίωση δανείων (μεταξύ άλλων Wichmann & Wohlgemuth
2008· Ralli 2012γ· Φραγκοπούλου 2015β).

3.6 Συντακτική
Στη συντακτική ενσωμάτωση το δάνειο είτε συμμορφώνεται στη σειρά των όρων της
γλώσσας αποδέκτρια είτε αλλάζει συντακτική κατηγορία, όπως στο παράδειγμα
αγγλικών δανείων στα Καντονεζικά του Χονγκ Κονγκ (Wong et al. 2009). Επίσης,
υπάρχουν περιπτώσεις όπου λεξικά δάνεια επηρεάζουν συντακτικά μοτίβα της γλώσσας
στόχου, όπως στην περίπτωση των ελληνικών δανείων στα Κοπτικά (Grossman υπό δημ.)
που ενσωματώνονται μερικώς στη σύνταξη των Κοπτικών και ειδικότερα σε μεταβατικές
συντακτικές κατασκευές, προκαλώντας ποικιλία (variation) στις συντακτικές δομές των
Κοπτικών.
Αξίζει να τονίσουμε ότι όλα τα παραπάνω είδη ενσωμάτωσης μπορεί να
συντελεστούν σε ένα δάνειο, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητη και αναγκαία
συνθήκη. Από τη μία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία δάνεια λέξη δεν επιδέχεται μόνο
ένα είδος ενσωμάτωσης, αλλά μια σειρά από διαδικασίες ενσωμάτωσης, κατά τη
μεταφορά της από μια γλώσσα σε μία άλλη γλώσσα. Από την άλλη, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου ένα δάνειο μπορεί να εμφανίσει μόνο ένα είδος ενσωμάτωσης κατά
την προσαρμογή του από μια γλώσσα-πηγή σε μια γλώσσα-στόχο. Δηλαδή, σε ένα δάνειο
μπορεί να συντελεστεί μορφολογική ενσωμάτωση, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί
φωνολογική ενσωμάτωση του δανείου στη γλώσσα στόχο. Παρομοίως, η μορφολογική
ενσωμάτωση δεν προϋποθέτει τη γραφηματική ενσωμάτωση. Όπως παρατηρεί ο Seidel
(2010: 89) μελετώντας ένα αριθμό αγγλικών δανείων στα Γερμανικά, υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις όπου το δάνειο ναι μεν παρουσιάζει γραμματική/δομική/μορφολογική
ενσωμάτωση, αλλά δεν ενσωματώνεται σε γραφηματικό επίπεδο.
Συμπερασματικά, τα είδη της ενσωμάτωσης αλλά και ο βαθμός ενσωμάτωσης του
εκάστοτε δανείου ποικίλλουν διαγλωσσικά λόγω γλωσσικών παραγόντων, όπως η
δομική συμβατότητα και η τυπολογική εγγύτητα των γλωσσικών συστημάτων σε επαφή.
Ο Clyne (2003: 142-143) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα αγγλικά δάνεια
ενσωματώνονται μορφολογικά στα Τουρκικά που ανήκουν στη συγκολλητική τυπολογία
γλωσσών, αλλά δεν προσαρμόζονται στα μανδαρινικά Κινέζικα, διότι εντάσσονται στην
απομονωτική τυπολογική γλωσσική ομάδα. Η ενσωμάτωση, όμως, αυτών των δανείων
επηρεάζεται μερικώς από τους παραπάνω γλωσσικούς παράγοντες, καθώς υπάρχουν και
Πολλές φορές η μορφολογική ενσωμάτωση αναφέρεται ως δομική/γραμματική ενσωμάτωση
(Seidel 2010).
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εξωγλωσσικές παράμετροι, όπως το γόητρο των γλωσσών σε επαφή, που διαμορφώνουν
αυτή την ποικιλία στα είδη και το βαθμό ενσωμάτωσης των δανείων (Hock 1991· Hock
& Joseph 1996).
Την επίδραση των παραπάνω εξωγλωσσικών παραγόντων, την βλέπουμε έντονα και
στα λεξικά δάνεια των Επτανησιακών, όπου παρατηρούνται πολλές δάνειες λέξεις να
παραμένουν άκλιτες, ώστε να δηλώνεται το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των επτανησίων
διαλεκτόφωνων και η γνώση τους ως προς την ιταλική γλώσσα ή τη βενετσιάνικη
διάλεκτο. Επιπρόσθετα, υπάρχει και η περίπτωση όπου πολλές δάνειες λέξεις στα
Επτανησιακά παραμένουν άκλιτες για λόγους καθαρά πολιτικούς, για λόγους, δηλαδή,
γλωσσικού καθαρισμού (linguistic purism). Η ενσωμάτωση στην κλίση, από την άλλη,
κάποιων λέξεων στα Επτανησιακά, συμβολίζει ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ενός
μέρους των διαλεκτόφωνων, οι οποίοι δεν διαχωρίζουν τις δάνειες λέξεις από τις γηγενείς
και τις κλίνουν κανονικά σύμφωνα με το κλιτικό σύστημα της διαλέκτου τους.

4. Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης διαγλωσσικά
Όπως ο γλωσσικός δανεισμός αποτελεί μια σταδιακή, συνεχιζόμενη διαδικασία, έτσι και
η ενσωμάτωση και η αφομοίωση των δάνειων γλωσσικών στοιχείων από μια γλώσσα
πηγή σε μια γλώσσα στόχο χαρακτηρίζεται ως μία συνεχής διαδικασία και όχι ως ένα
προκαθορισμένο γεγονός και μια παγιωμένη κατάσταση (βλ. μεταξύ άλλων Bloomfield
1933· Haugen 1950: 213· Filipović 1980, 1981, 1995· Hoffmann 1991). Λόγω αυτού του
βαθμιαίου χαρακτήρα της ενσωμάτωσης των δανείων, προκύπτουν και κάποιοι βαθμοί
ενσωμάτωσης στα δάνεια στοιχεία. Οι Poplack & Sankoff (1984: 106) παρατήρησαν
αυτή τη διαβάθμιση στη προσαρμογή των δανείων, ισχυριζόμενοι ξεκάθαρα ότι «η θέση
ενός δάνειου στοιχείου σε μια φιλοξενούμενη γλώσσα είναι θέμα διαβάθμισης, μπορεί
να είναι είτε πλήρως αφομοιωμένο, είτε μερικώς ενσωματωμένο, είτε καθόλου
ενσωματωμένο». Επιπρόσθετα, καθώς η ενσωμάτωση, όπως περιέγραψα στην ενότητα
3, μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης, είναι δυνατό να
εμφανιστεί αυτός ο βαθμιαίος χαρακτήρας ενσωμάτωσης σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης,
χωρίς αυτό να είναι αναγκαία συνθήκη. Συνεπώς, η ενσωμάτωση σε μορφολογικό
επίπεδο μπορεί να εμφανίσει συγκεκριμένα στάδια.
Διαγλωσσικά, η μορφολογική ενσωμάτωση λεξικών δανείων έχει μελετηθεί υπό το
πρίσμα ενός βαθμιαίου χαρακτήρα. Ο Filipović (1980, 1981, 1995) στο πλαίσιο ενός
ερευνητικού προγράμματος αναφορικά με το αγγλικό στοιχείο στις ευρωπαϊκές γλώσσες
με έμφαση στα Κροατικά, προτείνει και αναπτύσσει την υπόθεσή του περί βαθμών
μορφολογικής ενσωμάτωσης στα λεξικά δάνεια των Κροατικών και διαχωρίζει τρείς
βαθμούς μορφολογικής ενσωμάτωσης, την μηδενική (zero), την μερική (compromise) και
την πλήρη (complete) ενδομορφηματοποίηση (transmorphemization).8 Στην μηδενική
ενδομορφηματοποίηση (zero transmorphemization), όπως στην περίπτωση του Αγγλ. half
> Κρ. half, το δάνειο δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική αλλαγή ούτε κάποιο δεσμευμένο
μόρφημα στη δομή του κατά τη μεταφορά από την Αγγλική στην Κροατική. Στη μερική
ενδομορφηματοποίηση (compromise transmorphemization), όμως, υπάρχει διατήρηση
δεσμευμένων μορφημάτων από τα Aγγλικά στα Κροατικά, π.χ. Αγγλ. reit-ing > Κρ. ratΗ απόδοση στα ελληνικά των όρων zero, compromise και complete transmorphemization είναι
ακριβής μετάφραση των αγγλικών όρων που χρησιμοποίησε ο Filipović. Ωστόσο, είναι ανοικτός ο
επαναπροσδιορισμός τους σε μεταφραστικό επίπεδο.
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ing. Στην πλήρη ενδομορφηματοποίηση (complete transmorphemization), υπάρχει
αντικατάσταση των δεσμευμένων μορφημάτων της γλώσσας πηγής (Αγγλικών) με εκείνα
της γλώσσας στόχου (Κροατικών, π.χ. box-er > boks-ac).
Με το ίδιο σκεπτικό, η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 187) διαχωρίζει τη
πρωτογενή και δευτερογενή προσαρμογή γαλλικών και αγγλικών δανείων στα
Ελληνικά.9 Στην πρωτογενή προσαρμογή, τα δάνεια προσαρμόζονται σε επίπεδο γένους
και γραμματικής κατηγορίας, ενώ στη δευτερογενή προσαρμόζονται σε επίπεδο κλίσης,
αριθμού, συμφωνίας, αλλά και παραγωγής και σύνθεσης, δηλαδή το δάνειο αποκτά όλα
εκείνα τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της γλώσσας στόχου, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε αυτή. Η Sočanac (1995) διακρίνει την προσαρμογή των αγγλικών
δανείων στα Ιταλικά σε πρωτογενή και δευτερογενή, όπως η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη,
αλλά εντάσσει όλους τους όρους του Filipović (zero, compromise και complete
transmorphemization) στην πρωτογενή προσαρμογή. Ο Clyne (2003) δίνει παραδείγματα
από αγγλικά δάνεια στα Ολλανδικά, από αγγλικά δάνεια στα Ελληνικά και από αγγλικά
δάνεια στα Ιταλικά που παρουσιάζουν την ίδια διαβάθμιση ως προς τη μορφολογική
προσαρμογή τους, ενώ ο Elsik (2009) διακρίνει διαφορετικούς βαθμούς ενσωμάτωσης
σε ελληνικά δάνεια στη γλώσσα των Ρομά. Τέλος, ο Gardani (2013) στην ίδια γραμμή με
τους παραπάνω ερευνητές εντοπίζει βαθμούς μορφολογικής ενσωμάτωσης σε λατινικά
δάνεια στα Αγγλικά μεταξύ άλλων γλωσσικών συστημάτων που μελετά.10
Παρόμοια στάδια μορφολογικής ενσωμάτωσης παρατήρησα και στη διάλεκτο των
Επτανήσων, τα οποία περιγράφω και αναδεικνύω στο κεφάλαιο 6. Πριν περιγράψω τα
στάδια μορφολογικής ενσωμάτωσης στη διάλεκτο των Επτανήσων, στο κεφάλαιο 5, θα
αναφέρω περιληπτικά μερικά βασικά γνωρίσματα των Επτανησιακών με παράλληλη
αναφορά στην ιταλική/βενετσιάνικη κατοχή σε αυτό το διαλεκτικό θύλακα που επηρέασε
καταλυτικά τη γλωσσική ποικιλία των Επτανησιακών και οδήγησε στην εισροή
βενετσιάνικων και ιταλικών δανείων στη διάλεκτο.

5. Η διάλεκτος των Επτανήσων
Τα Επτανησιακά είναι μια Νεοελληνική διάλεκτος, που ομιλείται στα Επτάνησα και πιο
συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Ζάκυνθο, την Ιθάκη, τους Παξούς,
καθώς και στα μικρότερα νησιά, τους Οθωνούς, την Ερεικούσα, το Μαθράκι, τους
Αντίπαξους και τα Αντικύθηρα (Κοντοσόπουλος 2008). Ο Trudgill (2003: 58-59)
εντάσσει τα Επτανησιακά στις κεντρικές διαλέκτους ακολουθώντας την
κατηγοριοποίηση του Newton (1972).
Τα Επτάνησα βρίσκονταν υπό ενετικό ζυγό για σχεδόν τέσσερις ή πέντε αιώνες με
κάποιες αποκλίσεις ανάλογα το νησί από τα μέσα του 14 ου αιώνα έως τις αρχές του 18ου
αιώνα (Ράλλη 2013· Ralli 2012β). Αυτή η μακραίωνη βενετσιάνικη/ιταλική κατοχή είχε
άμεσο αντίκτυπο σε γλωσσικό επίπεδο, ιδίως στο επίπεδο του λεξικού με μεταφορά
ιταλικών και βενετσιάνικων λεξικών δανείων στη διαλεκτική ποικιλία. Ειδικότερα, όπως
ισχυρίζονται οι Fanciullo (2008) και Ralli (2012β), η ιταλική γλώσσα ήταν η επίσημη
γλώσσα της διοίκησης, ενώ η βενετσιάνικη διάλεκτος ήταν η ανεπίσημη γλώσσα
Για το ελληνικό γλωσσικό σύστημα και τη διάκριση σε μορφολογικά προσαρμοσμένα και
απροσάρμοστα δάνεια βλ. μεταξύ άλλων Καραντζόλα & Φλιάτουρα (2004).
10 Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους βαθμούς ενσωμάτωσης διαγλωσσικά βλ.
Φραγκοπούλου 2015α.
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καθημερινής χρήσης. Αυτή η διγλωσσία μεταφέρθηκε και στο γλωσσικό σύστημα των
Επτανησιακών με αποτέλεσμα την εμφάνιση ιταλικών και βενετσιάνικων δανείων στη
διάλεκτο. Στην επόμενη ενότητα θα μελετήσω ένα μέρος αυτών των δανείων, δίνοντας
έμφαση στα λεξικά ονοματικά δάνεια και αναδεικνύοντας τον ετερογενή χαρακτήρα τους
μέσω συγκεκριμένων σταδίων μορφολογικής ενσωμάτωσης.

6. Τα στάδια
Επτανησιακά

της

μορφολογικής

ενσωμάτωσης

στα

Παρατηρώντας κανείς τα λεξικά δάνεια στα Επτανησιακά και πιο συγκεκριμένα τα
ονοματικά δάνεια, διαπιστώνει την παρουσία πολλών διαφορετικών ειδών δανείων,
ανομοιογενών μεταξύ τους σε μορφολογικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, μπορεί κανείς να
εντοπίσει κλιτά δάνεια, αλλά και άκλιτα δάνεια που λειτουργούν ως βάση για το
σχηματισμό παράγωγων ονομάτων στη διάλεκτο αλλά και συνθέτων. Αυτή η
ανομοιογένεια στα ονοματικά δάνεια των Επτανησιακών, ίσως, μπορεί να ερμηνευθεί αν
υποθέσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά στάδια, διαφορετικοί βαθμοί μορφολογικής
ενσωμάτωσης των ιταλικών/βενετσιάνικων δανείων στα Επτανησιακά (Φραγκοπούλου
2015α).
Επιγραμματικά, τα στάδια μορφολογικής ενσωμάτωσης για τα Επτανησιακά είναι τα
ακόλουθα: (α) η στοιχειώδης ενσωμάτωση (primary integration), (β) η μερική
ενσωμάτωση (partial integration) και (γ) η πλήρης ενσωμάτωση (complete integration). Η
στοιχειώδης ενσωμάτωση σχετίζεται με την προσαρμογή των δανείων ως προς τα
χαρακτηριστικά του γένους και της γραμματικής κατηγορίας. Η μερική ενσωμάτωση
αναφέρεται στην προσαρμογή των δανείων στο μηχανισμό της κλίσης, ενώ η πλήρης
ενσωμάτωση συνδέεται με το θετικό μαρκάρισμα των δανείων ως προς όλα τα παραπάνω
χαρακτηριστικά της στοιχειώδους και μερικής ενσωμάτωσης, αλλά επιπρόσθετα και στις
μορφολογικές διαδικασίες της παραγωγής και της σύνθεσης. Αυτά τα στάδια
ενσωμάτωσης θα μελετήσουμε αναλυτικά στις υποενότητες 6.1, 6.2 και 6.3 αντίστοιχα.
Ολοκληρώνοντας τα εισαγωγικά σχετικά με τα στάδια ενσωμάτωσης των δανείων στα
Επτανησιακά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα παραδείγματα που χρησιμοποιώ παρακάτω
είναι αντλημένα από τη μεταπτυχιακή μου εργασία, από ένα άρθρο μου για το PICGL3,
καθώς, και από τη βάση δεδομένων Morilan database11 που υλοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος Morphology in language contact situations:
Greek Dialects in contact with Italian and Turkish (Morilan project, Αριστεία I/ 643).12

6.1 Η στοιχειώδης ενσωμάτωση
Η στοιχειώδης ενσωμάτωση (primary integration) περιλαμβάνει ονοματικά δάνεια που
παρουσιάζουν ακλισία, δηλαδή δεν έχουν ενταχθεί ούτε σε κάποια κλιτική τάξη της
Κοινής Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ) ούτε σε κάποια νέα τάξη των Επτανησιακών. Το
χαρακτηριστικό της ακλισίας έχει παρατηρηθεί και από τη Χριστοφίδου (2003: 106), η
οποία δηλώνει ότι η ακλισία αποτελεί μια σύγχρονη τάση της ελληνικής γλώσσας να μη
Την ιστοσελίδα για τη βάση δεδομένων Morilan database μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://morilandb.upatras.gr/.
12 Για την ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος μπορείτε να ακολουθήσετε τον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://www.morilan.upatras.gr/index.php/en.
11
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συμμορφώνει τα δάνεια στο γλωσσικό της σύστημα. Επιπρόσθετα, τα στοιχειωδώς
ενσωματωμένα δάνεια ναι μεν δεν προσαρμόζονται σε επίπεδο κλίσης 13 αλλά
προσαρμόζονται σε επίπεδο γένους και γραμματικής κατηγορίας, δηλαδή μαρκάρονται
θετικά ως προς κάποια τιμή γένους και εντάσσονται σε κάποια γραμματική κατηγορία.
Η προσαρμογή των δανείων ουσιαστικών σε επίπεδο γένους αποτελεί καθολικό
χαρακτηριστικό των δανείων σύμφωνα με τους Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994) και
Ralli (2002: 4). Δηλαδή όλα τα δάνεια αποκτούν κάποια τιμή γένους. Όπως βλέπουμε
στα δεδομένα μας παρακάτω (1-5), όλα τα δάνεια έχουν μαρκαριστεί θετικά ως προς
κάποιο γένος. Για παράδειγμα στο (1) το δάνειο καντσόνε έχει αποκτήσει ουδέτερο γένος,
έχει ενταχθεί στη γραμματική κατηγορία των ουσιαστικών, αλλά δεν πραγματώνει
κλιτικό παράδειγμα και παραμένει άκλιτο σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

καντσόνε (το) ‘το τραγούδι’ < it. canzone (la)/ven. canzòn (la) ‘το τραγούδι’
βιντσιτόρε (ο) ‘ο νικητής’ < it. vincitore (il) ‘ο νικητής’
ιμπρεσιόνε (η) ‘η εντύπωση’ < it. impressione (il)/ven. impressiòn (la) ‘η
εντύπωση’
μπελβεντέρε (το) ΄το πανόραμα’ < it. /ven. belvedere (il) ‘το ψηλό μέρος με
θέα’
βεριτάμπιλε ‘αληθινός, γνήσιος’ < it. veritabile ‘αληθινό’ [E]

Κανένα από όλα αυτά τα δεδομένα δεν παρουσιάζει στη δομή του κάποιον
ενσωματοποιητή (integrator), δηλαδή ένα στοιχείο (για παράδειγμα ένα παραγωγικό
πρόσφυμα) που να λειτουργήσει ως μηχανισμός ενσωμάτωσης. Επιπλέον, κανένα από
όλα αυτά τα δάνεια στοιχεία δε συμμετέχει στην αξιολογική μορφολογία, δεν λειτουργεί,
δηλαδή, ως βάση για το σχηματισμό υποκοριστικών ή μεγεθυντικών (για παράδειγμα
σχηματισμοί όπως *καντσονάκι δεν εντοπίστηκαν). Συνοπτικά, κανένα από αυτά τα
δάνεια των Επτανησιακών δεν συμμετέχει στις μορφολογικές διαδικασίες της κλίσης, της
παραγωγής, αλλά ούτε και της σύνθεσης.

6.2 Η μερική ενσωμάτωση
Τα μερικώς ενσωματωμένα δάνεια χαρακτηρίζονται από προσαρμογή σε κάποια κλιτική
τάξη της γλώσσας στόχου, δηλαδή των Επτανησιακών. Όπως παρατηρούμε στα
δεδομένα μας παρακάτω (6-8), όλες οι δάνειες λέξεις έχουν ενταχθεί σε κάποια κλιτική
τάξη, η ρετσέτα (6) στην ΚΤ3, το καϊνέλο (7) στην ΚΤ5 και ο σαγιαδόρος (8) στην ΚΤ114:
(6)
(7)
(8)

ρετσέτα (η) ‘η συνταγή φαρμάκων, φαγητών’ < it. ricetta (la) ‘η συνταγή’
καϊνέλο (το) ‘η λεκάνη πλυσίματος’ < ven.cainello (il) ‘το λεκανάκι
σαγιαδόρος (ο) ‘ο σιδερένιος σύρτης’ < ven. sagiaòr (il) ‘ο σιδερένιος σύρτης’

Αυτή η κατηγορία δανείων έχει περάσει τη στοιχειώδη ενσωμάτωση, καθώς έχει
αποκτήσει κάποιο γένος και κάποια γραμματική κατηγορία αλλά επιπλέον εμφανίζει
ολοκληρωμένα κλιτικά παραδείγματα όπως στον πίνακα 1, παρακάτω.
Το θέμα της παρουσίας μηδενικών παραγωγικών προσφυμάτων στα δάνεια παραμένει ανοιχτό
για περαιτέρω έρευνα.
14 Για το διαχωρισμό των ουσιαστικών της ΚΝΕ σε κλιτικές τάξεις βλ. Ράλλη 2005.
13
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Ον.
Γεν.
Αιτ.

Ενικός αριθμός
η ρετσέτα
της ρετσέτας
την ρετσέτα

Πληθυντικός αριθμός
οι ρετσέτες
των ρετσετών
τις ρετσέτες

Πίνακας 1

Επιπρόσθετα, τα μερικώς ενσωματωμένα δάνεια πολλές φορές φέρουν στη δομή τους
ένα ενσωματοποιητή (integrator). Συνήθως είναι ένα παραγωγικό πρόσφυμα π.χ. –οσυνη,
όπως στην περίπτωση του (9) που χρησιμοποιείται για να ενσωματώσει το δάνειο στα
Επτανησιακά.
(9)

ατζαρδοσύνη (η) ‘το τόλμημα’ < it. /ven. azzardo (il) ‘η τύχη’ + -οσυνη

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσω και περιπτώσεις λεξικών δανείων που εμφανίζουν
κάποιο είδος αλλομορφίας είτε αυτή είναι θεματική είτε κλιτική ως ετερόκλιση, όπως
στα παραδείγματα (10) και (11) αντίστοιχα παρακάτω:
(10)
(11)

κόντες (ο) ‘ο κόμης’ < it./ven. conte (il) ‘ο κόμης’
φιόρο (το) ‘το λουλούδι’ [ΚΤ5] & φιόρι (το) [ΚΤ6] < it. /ven. Fiore
(il) ‘το άνθος’

Το δάνειο ουσιαστικό αρσενικού γένους κόντες στο (10) παρουσιάζει την αλλομορφική
σχέση ε(ς) ~ ηδ(ες), αντί για την αναμενόμενη ε(ς) ~ εδ(ες) κατ’αναλογία προς το καφέ(ς)
~ καφέδ(ες). Αντίστοιχα, το ουδέτερο δάνειο ουσιαστικό φιόρο παρουσιάζει ετερόκλιση,
δηλαδή κλίνεται σύμφωνα με την ΚΤ5 και την ΚΤ6 ταυτόχρονα (βλ. παράδειγμα 11).
Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν τα μερικώς ενσωματωμένα δάνεια
είναι ότι δεν συμμετέχουν στην αξιολογική μορφολογία, δηλαδή δεν παράγουν
μεγεθυντικά ή υποκοριστικά. Περιπτώσεις όπως το (12) δεν εντοπίστηκαν.
(12)

*κοντεδούλης (ο) ‘ο νέος, μικρός κόντες’

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι μια λέξη όπως αυτή στο (12) συνιστά μία πιθανή λέξη,
άρα δεν αποκλείεται η δημιουργία της στο μέλλον.

6.3 Η πλήρης ενσωμάτωση
Στο τελευταίο στάδιο της μορφολογικής ενσωμάτωσης στα Επτανησιακά, στο στάδιο της
πλήρους ενσωμάτωσης, τα δάνεια έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις μορφολογικές
διαδικασίες των Επτανησιακών. Πιο αναλυτικά, συμμετέχουν και στις τρείς
μορφολογικές διαδικασίες της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης. Μαρκάρονται
φυσικά ως προς το γένος και τη γραμματική κατηγορία όπως τα στοιχειωδώς
ενσωματωμένα δάνεια, (βλ. παράδειγμα 13), προσαρμόζονται σε κάποια κλιτική τάξη
των Επτανησιακών, όπως τα μερικώς ενσωματωμένα δάνεια, σχηματίζοντας
ολοκληρωμένα κλιτικά παραδείγματα (βλ. πίνακα 2), αλλά επιπλέον δημιουργούν
παράγωγα (βλ. παράδειγμα 14) και συμμετέχουν στη σύνθεση ως α’ ή β’ συστατικό (βλ.
παραδείγματα 15 και 16).
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(13) καντούνι (το) ‘το δρομάκι’< it. cantone (il)/ ven. cantòn (il) ‘το δρομάκι’
Ον.
Γεν.
Αιτ.

Ενικός αριθμός
το καντούνι
του καντουνιού
το καντούνι

Πληθυντικός αριθμός
τα καντούνια
των καντουνιών
τα καντούνια

Πίνακας 2

(14)
(15)
(16)

μακροκαντουνιώτισσα (η) ‘η γυναίκα του μακροκάντουνου’
μακροκάντουνο (το) +-ιωτ(ης) + -ισσα
καντουνογυρίστρα (η) ‘η κουτσομπόλα, η σουρτούκω’
στενοκάντουνο (το) ‘το στενό δρομάκι’

<

Επιπρόσθετα, συμμετέχουν στην αξιολογική μορφολογία και φτιάχνουν υποκοριστικά
και μεγεθυντικά (17).
(17)

καντουνάκι (το) ‘το μικρό καντούνι’ < it. cantone (il)/ ven. cantòn (il) ‘το
δρομάκι’ + -ακι

Τέλος, τα πλήρως ενσωματωμένα δάνεια δεν παρουσιάζουν κάποιο είδος αλλομορφίας
στη δομή τους, είτε σε επίπεδο θέματος είτε σε επίπεδο κλίσης (ετερόκλιση).

7. Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την Bynon (1977: 296), ο βαθμός και η ταχύτητα ενσωμάτωσης των δανείων
εξαρτάται ισότιμα από γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς παράγοντες. Από την πλευρά των
γλωσσικών παραγόντων και ειδικότερα σε μορφολογικό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, ο
βαθμός και η ταχύτητα ενσωμάτωσης των δανείων από ένα γλωσσικό σύστημα σε ένα
άλλο μπορεί να προβλεφθεί με τα στάδια μορφολογικής ενσωμάτωσης που πρότεινα στο
παρόν άρθρο μου και περιέγραψα στα κεφάλαια 5 και 6. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το
επιχείρημά μου περί βαθμιαίας μορφολογικής ενσωμάτωσης των δανείων στα
Επτανησιακά, θεωρώ ότι (α) μπορεί να τυποποιηθεί και κατά κάποιο τρόπο να
προβλεφθεί η ενσωμάτωση των ιταλικών/βενετσιάνικων δανείων στη μορφολογία των
Επτανησιακών και ότι (β) μπορεί να μετρηθούν τα επίπεδα γλωσσικής επαφής και
ειδικότερα τα επίπεδα μορφολογικής επαφής των Επτανησιακών με τα
Ιταλικά/Βενετσιάνικα. Ειδικότερα, με χρήση των κριτηρίων της συμμετοχής των δανείων
στην κλίση, την παραγωγή (και ως επέκταση της συμμετοχής στον μορφολογικό
μηχανισμό της παραγωγής, τη συμμετοχή των δανείων στην αξιολογική μορφολογία), τη
σύνθεση, την παρουσία ή μη αλλομορφίας (θεματικής ή κλιτικής) στη δομή τους,
πιστεύω ότι είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί η απόσταση μεταξύ της
ιταλικής/βενετσιάνικης μορφολογίας και της μορφολογίας των Επτανησιακών.
Επεκτείνοντας αυτό το επιχείρημα σε επίπεδο άλλων διαλέκτων ακόμα και γλωσσών,
θεωρώ ότι τα στάδια μορφολογικής ενσωμάτωσης μπορεί να βοηθήσουν στην πρόβλεψη,
τυποποίηση και ποσοτικοποίηση της επαφής σε επίπεδο μορφολογίας των γλωσσικών
συστημάτων σε επαφή. Παρ’ όλα αυτά, ο χαρακτήρας της βαθμιαίας ενσωμάτωσης σε
επίπεδο μορφολογίας αλλά και γενικότερα σε άλλα επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης
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παραμένει ένα ανοικτό θέμα για περαιτέρω έρευνα. Συμπερασματικά, συμφωνώντας με
την άποψη των Poplack & Sankoff (1984: 124) και επεκτείνοντάς την, θεωρώ ότι η
μορφολογική ενσωμάτωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ενσωμάτωσης φαίνεται ότι είναι
επιστημονικά αρτιότερο να μελετάται ως διαχρονική διαδικασία μέσα από
αντιπροσωπευτικά κείμενα διαφορετικών χρονικών περιόδων. Ωστόσο, στη διαχρονική
έρευνα υπάρχει το έλλειμμα ιστορικών πηγών15 για την ανασύσταση του παρελθόντος,
καθιστώντας την προσέγγιση του λεξικού δανεισμού και της ενσωμάτωσης των δάνειων
λέξεων ακόμα πιο περίπλοκη.
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