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Ασκήσεις / Θέµατα εργασιών  

 
1.   
α. Ο Saussure εκφράζει την πολυσυζητηµένη άποψη ότι 
«η γλώσσα είναι µορφή και όχι ουσία», άποψη την οποία 
συνδέει µε την έννοια της «αξίας» καθώς και µε τη 
διάκριση langue-parole. Προσπαθήστε να διαβάσετε τα 
Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας µε µια λογική σειρά 
που να αναδεικνύει ή/και να αποδεικνύει την άποψη 
αυτή. Σας προτείνεται η εξής σειρά: 

σσ. 99-104 («Φύση του γλωσσικού σηµείου»), 
σσ. 137-173 («Συγχρονική γλωσσολογία», «οντότητες της γλώσσας», 

«συνταγµατικές-συνειρµικές σχέσεις», «αξία»),  
σσ. 35-63 («Αντικείµενο της γλωσσολογίας»). 

Σύµφωνα µε τη σειρά αυτή, ο Saussure εκκινεί από την έννοια του 
αυθαίρετου του σηµείου. Τα σηµεία εκφράζουν περιορισµούς στα συνεχή 
σκέψης-ήχου, ανεξάρτητα από το αντικείµενο αναφοράς τους. Σηµαίνον 
και σηµαινόµενο ορίζονται αµοιβαία. Σηµαίνον και σηµαινόµενο 
ορίζονται επίσης από τη σχέση τους προς άλλα σηµαίνοντα και 
σηµαινόµενα. Η έννοια της «αξίας» καθίσταται έτσι το κατεξοχήν αντικεί-
µενο της γλωσσολογίας. Από την προσέγγιση αυτή προκύπτει ότι «η 
γλώσσα είναι ένα σύνολο διαφορών» και ότι «η γλώσσα είναι µορφή και 
όχι ουσία». ∆ιατυπώστε µε ακρίβεια αυτόν τον συλλογισµό, 
παρακολουθώντας τις σχετικές ενότητες από τα Μαθήµατα. (Μπορείτε να 
συµβουλευθείτε και το βιβλίο του Jonathan Culler, Saussure, Fontana 
Modern Masters, επιµ. F. Kermode, Λονδίνο: Fontana Press, 1976, 
ιδιαίτερα σσ. 28-29) 

β. ∆ιαβάστε από 3-4 εισαγωγικά εγχειρίδια γλωσσολογίας τις ενότητες 
που αναφέρονται στον «πατέρα της νεότερης γλωσσολογίας». Τώρα που 
ξέρετε κάπως τα Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας είστε σε θέση να 
κρίνετε τι λείπει από τα εισαγωγικά εγχειρίδια που συγκρίνατε. 
 

2. Θέλovτας vα oρίσει τo αvτικείµεvo της γλωσσoλoγίας, o 
Saussure χρησιµoπoιεί τρεις διάσηµες παρoµoιώσεις· 
συγκρίvει τη γλώσσα α) µε τo αλφάβητo τoυ Μoρς, β) µε 
µια µoυσική συµφωvία, γ) µε µια παρτίδα σκάκι. Εξηγήστε 
σε κάθε περίπτωση τη σκoπιµότητα αυτώv τωv συγκρί-
σεωv πρoσδιoρίζovτας τι είvαι αυτό πoυ, κατά τov 
Saussure, απoκαλύπτoυv για τη µελέτη της γλώσσας. Στη 

συvέχεια αξιoλoγήστε τις παρoµoιώσεις αυτές εκτιµώvτας τηv 
πραγµατική τoυς εµβέλεια: σε πoια σηµεία πιθαvόv vα µας 
παραπλαvoύv, πoιες όψεις τoυ «γλωσσικoύ φαιvoµέvoυ» εvδεχoµέvως 
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απoκρύπτoυv ή αφήvoυv αδιευκρίvιστες; Υπάρχoυv στα Μαθήµατα 
γεvικής γλωσσoλoγίας άλλες συγκρίσεις, παρoµoιώσεις ή µεταφoρές πoυ 
vα εvισχύoυv ή vα υπovoµεύoυv αυτές πoυ πρoαvαφέρθηκαν; ∆ιαβάστε 
τα Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας µε αυτόν τον τρόπο: ψάχνοντας για 
παροµοιώσεις και µεταφορές. 
 
3.  
α. Σε τι διαφέρει η αντίληψη του 
σηµείου στον Saussure από την 
αντίληψη που εκφράζεται µε το 
«σηµειακό τρίγωνο»; Για ποιους 
λόγους ο Saussure παραλείπει 
τις σχέσεις αναφοράς/δήλωσης 
και «παράστασης»/«αντιπροσώ-
πευσης»; Για ποιους λόγους ασκεί κριτική στην «ονοµατοθετική 
αντίληψη» της γλώσσας;  

β. Παρουσιάστε ενδείξεις που να στηρίζουν την άποψη ότι η γλωσσική 
µας συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από «ονοµατοθετική νοοτροπία» (π.χ. 
οι «πόλεµοι για τα ονόµατα» στον λόγο των πολιτικών, στα Μ.Μ.Ε., στις 
διαφηµίσεις· οι µαγικές λέξεις· οι λέξεις- ταµπού). 
 
4. «Αυθαίρετο του σηµείου»-«Γραµµικότητα του σηµαίνοντος». Ποια από 
τις δύο ιδιότητες θεωρείτε ότι έχει σηµαντικότερη θέση στα Μαθήµατα 
γενικής γλωσσολογίας; Ποιες οι συνέπειες κάθε µιας από τις δύο αυτές 

ιδιότητες; Βρείτε όλα τα σχετικά χωρία, συζητήστε τη 
σηµασία του καθενός και δείξτε πώς συνδυάζονται µέσα 
στα Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας. 
 
5. «Γραµµικότητα του σηµαίνοντος». Να χρησιµοποιήσε-
τε παραδείγµατα ασυνεχών µονάδων από τη φωνολογία, 
τη µορφολογία και τη σύνταξη και να δείξετε ότι η 
γραµµατική τους οργάνωση δεν είναι γραµµική αλλά 

ιεραρχική. Θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο το κεφάλαιο 3 («Μια 
στοιχειώδης γλωσσολογική θεωρία») από τις Συντακτικές ∆οµές του Noam 
Chomsky (µτφρ. Φώτης Καβουκόπουλος, Αθήνα: Νεφέλη, 1991, 16-25). 
 
6.  
α. Να δώσετε παραδείγµατα «αιτιολογηµένης σχέσης» σηµαίνοντος-
σηµαινοµένου, δηλ. παραδείγµατα «σχετικά αυθαίρετου».  

β. Υπάρχουν σηµεία των φυσικών γλωσσών που λειτουργούν ως «δείκτες» 
ή ως «εικόνες»; Εξηγήστε µε παραδείγµατα. (Μπορεί να σας βοηθήσει η 
µελέτη των λογοπαιγνίων και των διαφηµίσεων. Θα ήταν χρήσιµο επίσης 
να συµβουλευθείτε την πολύ ενδιαφέρουσα οµιλία του Roman Jakobson 
�Quest for the Essence of Language�, Selected Writings τόµ. ΙΙ, 345-
359· αναδηµοσιεύτηκε στο Roman Jakobson, On Language, επιµ. L. R. 
Waugh & M. Monville-Burston, Harvard: Harvard University Press, 
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1990, 407-421 � διαθέσιµα στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας του 
Παν/µίου Αθηνών.) 
 
7. «Βασική ιδιότητα τoυ γλωσσικoύ σηµείoυ, πoυ δεv τovίστηκε αρκετά από 

τov Saussure και άλλoυς πoυ ασχoλήθηκαv µε τηv έvvoια τoυ 
γλωσσικoύ σηµείoυ, είvαι η µovαδικότητά τoυ. Κάθε γλωσσικό σηµείo, σ' 
όλες τις φυσικές γλώσσες, είvαι στo σύvoλό τoυ µovαδικό. ∆εv υπάρχoυv 
στη γλώσσα oύτε δύo λέξεις πoυ vα συµπτίπτoυv απoλύτως, δηλ. και στις 
δύo πλευρές τoυ γλωσσικoύ σηµείoυ. ∆εv θα βρoύµε στις φυσικές 
γλώσσες δύo σηµεία τoυ τύπoυ:  

                    α            =            β 
 Αv συvέβαιvε αυτό, θα είχαµε πλήρη ταύτιση τωv δύo σηµείωv και θα 

καταλυόταv έτσι µια βασική ιδιότητα κάθε σηµείoυ: η διαφoρoπoιητική 
τoυ αξία.» 

 
α. Σχoλιάστε τo απόσπασµα αυτό από τo βιβλίo Θεωρητική γλωσσoλoγία 

τoυ Γεωργίου Μπαµπιvιώτη (Αθήvα, 1980, σσ. 
101-2). Είvαι αλήθεια ότι o Saussure δεv τovίζει 
αρκετά τη µovαδικότητα τoυ γλωσσικoύ σηµείoυ; 
Υπάρχoυv χωρία στα Μαθήµατα γεvικής 
γλωσσoλoγίας όπoυ o Saussure συζητά και τονίζει 
αυτήv ακριβώς τηv ιδιότητα;  

β. ∆ιατυπώστε τηv ιδιότητα της µovαδικότητας τoυ 
σηµείoυ ως συvέπεια της έvvoιας της γλωσσικής 
αξίας. 

 
8.  
α. Με τo κείµεvό τoυ «Η φύση τoυ γλωσσικoύ σηµείoυ» (στα Κείµενα ση-
µειολογίας, µτφρ. & επιµ. Κωστής Παπαγι-
ώργης, Αθήνα: Νεφέλη, 1981, 15-23) o 
Εmile Benveniste ασκεί κριτική στη θεωρία 
περί σηµείωv τoυ F. de Saussure. ∆ιατυπώ-
στε µε ακρίβεια τo κύριo επιχείρηµα τoυ 
Benveniste κατά της ιδιότητας τoυ 
αυθαίρετoυ. Πoια έvvoια της αvαγκαιότητας 
έχει υπόψη τoυ o Benveniste όταv λέει ότι «o δεσµός αvάµεσα στo 
σηµαίvov και στo σηµαιvόµεvo δεv είvαι αυθαίρετoς· απεvαvτίας, είvαι 
αvαγκαίoς»; Αξιoλoγήστε τα επιχειρήµατα τoυ Benveniste βασιζόµεvoι 
στα Μαθήµατα γεvικής γλωσσoλoγίας. Ποια θα µπορούσε να είναι η απά-
ντηση του Saussure;  

β. Να δείξετε ότι το ερώτηµα «φύσει ή θέσει;» είναι / δεν είναι διαφορετι-
κό από το ερώτηµα «αυθαίρετο ή αναγκαίο». 
 

         Α 
 
 

Χ

        Α 
 
 

Χ
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9. ∆ώστε παραδείγµατα σηµειολογικών κωδίκων α) χωρίς 
άρθρωση, β) µε µόνη τη δεύτερη άρθρωση, γ) µε µόνη την 
πρώτη άρθρωση, δ) µε διπλή άρθρωση, ε) µε τριπλή 
άρθρωση, ς) µε τετραπλή άρθρωση. Τι παρατηρείτε 
συγκρίνοντας τους διαφορετικούς αυτούς κώδικες ως προς 

την πολυπλοκότητά τους; Με ποια έννοια είναι «δευτερεύοντες» οι 
κώδικες µε µόνη τη δεύτερη άρθρωση; Τι παρατηρείτε, γενικότερα, για 
την άρθρωση κωδίκων που κωδικοποιούν άλλους κώδικες; (Μπορείτε να 
συµβουλευθείτε τη Θεωρία Σηµειωτικής του Umberto Eco, µτφρ. Έ, 
Καλλιφατίδη, Αθήνα: εκδ. «Γνώση», 1988, το βιβλίο Μηνύµατα και 
σήµατα του Luis Prieto, µτφρ. ∆. Μοσχόπουλος, Αθήνα: Νεφέλη, 1986, 
καθώς και το βιβλίο του George Mounin, Κλειδιά για τη γλωσσολογία, 
µτφρ. Ά. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 1988.) 
 
10. Στο βιβλίο της Εισαγωγή στη θεωρητική 
γλωσσολογία, σσ. 29-31, η Ειρήνη Φιλιππάκη-
Warburton ασκεί κριτική στον Brian Newton και στην 
Αγγελική Μαλικούτη για τον τρόπο µε τον οποίο 
αναλύουν τη µετακίνηση του τόνου σε ορισµένα προπαροξύτονα 
ουσιαστικά (άνθρωπος-ανθρώπου)· η Φιλιππάκη-Warburton καταλογίζει 
στους δύο συγγραφείς ότι «συγχέουν τη διαχρονία µε τη συγχρονία». Να 
ανατρέξετε στα σχετικά κείµενα (θα τα βρείτε στο Σπουδαστήριο 
Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών) 
προκειµένου να ελέγξετε αν ευσταθεί η κριτική της Φιλιππάκη-
Warburton. Υπάρχουν άλλα γραµµατικά φαινόµενα της νεοελληνικής 
που θα µας οδηγούσαν να εικάσουµε την ύπαρξη µακρών ή διπλών 
(φωνηέντων ή συµφώνων) σε ένα «αφηρηµένο επίπεδο» της γραµµατικής 
ανάλυσης; Να αναφέρετε και άλλα παραδείγµατα απλοποιήσεων (π.χ. 
στα όρια λέξεων: έχεις σκάψει). Μπορεί, µε βάση τα παραδείγµατα αυτά, 
ο κανόνας της απλοποίησης των διπλών να διατυπωθεί ως συγχρονικός 
κανόνας της νεοελληνικής;  
 
11. «Αξία»-«Σηµασιολογικά πεδία». Εξετάστε τα 
βασικά «αισθήσεως σηµαντικά» ρήµατα στα 
ελληνικά και στα αγγλικά (βλέπω, κοιτάζω, 
ακούω, φαίνεται, µυρίζω, γεύοµαι, see, look, 
look(s)/seems, hear, listen, smell, taste· 
ερώτηση: τα πιάνω/αγγίζω, touch είναι «αισθήσεως σηµαντικά»;). ∆ώστε 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα χρήσης για κάθε ένα. Στη συνέχεια, 
ταξινοµήστε τα ρήµατα σε δύο πίνακες, ανά αίσθηση (όραση, ακοή κλπ.) 
και ανά «τροπικότητα» (π.χ. see, look, seems). Τι αποκαλύπτει η 
σύγκριση των δύο πινάκων για την «αξία» των ρηµάτων αυτών; Να 
επαναλάβετε την άσκηση αυτή µε τα βασικά γνωστικά ρήµατα της 
νεοελληνικής.  
 
12. «Αξία» (άσκηση υποµονής). Το προ-ρηµατικό µόριο να θεωρείται δεί-
κτης της «υποτακτικής έγκλισης» στα ΝΕ. Ως «υποτακτική έγκλιση» νοεί-
ται στις παραδοσιακές γραµµατικές µια συγκεκριµένη µορφολογική κα-
τηγορία µε  αφηρηµένα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά («διάθεση»). Η 
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υποτακτική περιγράφεται συνήθως ως η έγκλιση του «αµφίβολου», του 
«αβέβαιου», του «µη πραγµατικού», του «υποκειµενικού». Οι σηµασιολο-
γικές αυτές «αξίες» διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες της οριστικής 
έγκλισης, που θεωρείται πως εκφράζει το «πραγµατικό», το «βέβαιο», το 
«αντικειµενικό». 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνετε το µόριο να µε άλ-
λους δείκτες υπόταξης στα ΝΕ (συµπληρωµατικούς δείκτες: σδ), και συ-
γκεκριµένα µε τους δείκτες ότι, πως και που.  

Εντοπίστε όσο περισσότερα παραδείγµατα µπορείτε συ-
νταγµάτων του τύπου 

ρήµα1 + σδ + ρήµα2· 

π.χ. µπορείς (ρ1) να φύγεις (ρ2), άρχισε να βρέχει, του αρέσει να 
µας ψαρώνει, είπε ότι θα έρθει, φοβάµαι πως δεν καταλαβαίνετε τίποτα, το 
ξέρω πως η γλωσσολογία δεν είναι εύκολη υπόθεση, το βλέπεις που δεν έρ-
χεται κανείς στα µαθήµατα; (Χρησιµοποιήστε παραδείγµατα από εφηµε-
ρίδες, µυθιστορήµατα, καθηµερινή κουβέντα...· χρήσιµο πάντως είναι να 
συµβουλευθείτε και τη Νεοελληνική Σύνταξι του Αχιλλέως Τζαρτζάνου.)  

Στη συνέχεια, χωρίστε σε κατηγορίες τα ρήµατα1 ανάλογα µε το αν 
συντάσσονται µε έναν, δύο, ή όλους τους σδ. Πόσες κατηγορίες σχηµατί-
ζονται µε αυτόν τον τρόπο; 

Σε περίπτωση που ορισµένα ρήµατα συντάσσονται µε περισσότε-
ρους από έναν σδ, προσπαθήστε να διατυπώσετε τις σηµασιολογικές δια-
φορές που προκύπτουν από την επιλογή του εκάστοτε σδ· π.χ. σε τι δια-
φέρουν τα παρακάτω: 

Λένε να πάνε στη Γαλλία, 
Λένε ότι θα πάνε στη Γαλλία,  

Αρνήθηκε να έρθει,  
Αρνήθηκε ότι ήρθε. 

Παρατηρείτε συντακτικούς και µορφολογικούς περιορισµούς στο 
ρήµα2 ανάλογα µε τον σδ; π.χ.  

αρνήθηκε ότι ήρθα,  
*αρνήθηκε να ήρθα,  
σταµάτησε να γράφει, 
*σταµάτησε να γράψει  

(≠ σταµάτησε για να γράψει),  
τον είδα να έρχεται κατά πά-
νω µου,  
*τον είδα να είναι ψηλός 

Υπάρχουν συντακτικοί ή σηµασιολογικοί περιορισµοί στην «κατά-
νοµή» των δεικτών ότι και πως; 

Προσπαθήστε να διατυπώσετε υποθέσεις για τη σηµασιολογική «α-
ξία» των σδ. Οι υποθέσεις αυτές πρέπει να εξηγούν τα δεδοµένα σας.  
 Σηµ. 1. Με ποιο τρόπο ορίζεται η «υποτακτική έγκλιση» στην 
Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία της Ει. Φιλιππάκη-Warburton; 
Ποιες οι διαφορές από τον ορισµό του Τζαρτζάνου; 
 Σηµ. 2. Στις Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (Πρακτικά της 
ετήσιας συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Α.Π.Θ.) θα βρείτε αρκετές ενδιαφέρουσες, αν και κάπως 
µπερδεµένες, µελέτες για το θέµα αυτό. 
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13. «Αξία». Προσδιορίστε τις διαφορές και τις οµοιότητες ανάµεσα στις 
τυπωµένες λέξεις (αριστερή στήλη) και τις λέξεις που διαβάζει ένας αφα-
σικός (δεξιά στήλη): 
 

liberty freedom 
canary parrot 
abroad overseas 
large long 
short small 
tall long 

 
(Τα παραδείγµατα είναι από το βιβλίο An Introduction to Language, 2η 
έκδ., των Victoria Fromkin και Robert Rodman, NY: Holt, Rinehart and 
Winston, 21978, 37.) 
 Πώς ονοµάζεται το αφασικό σύµπτωµα που εκδηλώνεται µε αυτόν 
τον τρόπο; Ποια άλλα συµπτώµατα παρουσιάζει η συγκεκριµένη κατηγο-
ρία αφασικών; Περιγράψτε παρόµοια δικά σας «αφασικά» συµπτώµατα 
(λ.χ. µια κοπέλα που την αποκαλέσατε «Βιολέτα» αντί για «Μαργαρίτα»). 
Τι αποκαλύπτουν τα συµπτώµατα αυτά για τον τρόπο που είναι 
οργανωµένες στο µυαλό σας οι λεξιλογικές πληροφορίες; 

 
14. «Αξία». Σε τι διαφέρει το /b/ από το /p/ (/bíra/~ /píra/); 
από το /v/ (/bira/ ~ /víra/); από το /t/ (/bóra/ ~ /tóra/); 
Ως προς τι µοιάζουν αυτά τα ζεύγη φωνηµάτων; Ποιο ζεύγος 
σχηµατίζει τη «φυσικότερη» οµάδα; 
 

15. «Αξία». Σε τι διαφέρει το /p/ από το /t/ (/pónos/~ /tónos/); από το 
/k/ (/pónos/ ~ /kónos/); από το /f/ (/pónos/ ~ /fónos/); Ως προς τι 
µοιάζουν αυτά τα ζεύγη φωνηµάτων; Ως προς τι µοιάζουν τα /p, t, k/; 
Εξηγήστε γιατί η οµάδα /p, t, k/ είναι «φυσικότερη» από την οµάδα /f, t, 
k/. 
 
16.  

α. ∆ιαβάστε προσεκτικά το απόσπασµα που ακολουθεί, 
καθώς και ολόκληρη την ενότητα στην οποία περιέχεται 
(Θεοδοσία Παυλίδου, Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Θεσσα-
λονίκη: Παρατηρητής, 1995, 95-96· το παράδειγµα 
εµφανίζεται σε πολλά εισαγωγικά εγχειρίδια). Χρησιµοποι-
ώντας το κεντρικό επιχείρηµα του Saussure για τη «φύση του 

γλωσσικού σηµείου» και την αξία ως κατεξοχήν αντικείµενο της 
γλωσσολογίας, να δείξετε τα σφάλµατα στον συλλογισµό που περιέχονται 
στο απόσπασµα αυτό. (Υπόδειξη: Προσέξτε ότι η σύγκριση δεν γίνεται 
µεταξύ δύο εννοιολογικών πεδίων αλλά µεταξύ δύο λεξιλογικών πεδίων 
και ενός «αντικειµένου αναφοράς», δηλ. ενός «σταθερού σηµείου»: του 
οπτικού φάσµατος· ξεκινώντας από την παρατήρηση αυτή µπορείτε να 
υποστηρίξετε ότι το συγκεκριµένο επιχείρηµα προϋποθέτει αυτό ακριβώς 
που θέλει να αποδείξει.) 

«[Π]αρόλο που το οπτικό φάσµα (η κλίµακα των χρωµάτων) είναι κοινό 
για όλους τους ανθρώπους, οι γλώσσες το µορφοποιούν �το δοµούν� 
διαφορετικά, όπως φαίνεται από το λεξιλόγιό τους (πβ. σχήµα σχετικά µε 
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τη µορφοποίηση του χρωµατικού φάσµατος στα αγγλικά και στα 
ουαλικά). 

 
    αγγλικά    ουαλικά 
 
   green («πράσινο») gwyrdd  
 
 
 
   blue («µπλε»)  glas 
 
 
   gray («γκρι») 
 
 
   brown(«καφέ») llwyd 
 
 

Το κλασικό παράδειγµα των χρωµάτων δείχνει πειστικά ότι τα εννοιολο-
γικά όρια δεν συµπίπτουν. Με τις παρατηρήσεις αυτές συνδέεται και η 
υπόθεση των Sapir-Whorf για τη γλωσσική σχετικότητα (linguistic relativ-
ity), κατά την οποία η γλώσσα που µιλάει ένα άτοµο επηρεάζει τους α-
ντιληπτικούς και γνωστικούς του µηχανισµούς· κατά συνέπεια, η αντί-
ληψη της πραγµατικότητας δεν είναι απόλυτη, αλλά σχετική, µε σύστη-
µα αναφοράς κάθε φορά τη γλώσσα του παρατηρητή.»  

β. Αναζητήστε στη βιβλιοθήκη τα κείµενα του Benjamin Lee Whorf όπου 
διατυπώνεται η αρχή της γλωσσικής σχετικότητας, καθώς και συνοπτικές 
παρουσιάσεις της αρχής αυτής (πληροφορίες υπάρχουν σε πολλά εγχει-
ρίδια γλωσσολογίας και σε ανθολόγια φιλοσοφίας της γλώσσας). Γράψτε 
σχετική εργασία, µε παραδείγµατα από διαφορετικές γλώσσες, και πα-
ρουσιάστε την αρχή της γλωσσικής σχετικότητας στους συναδέλφους σας. 
Υπάρχουν ενδείξεις στα Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας που να στηρί-
ζουν την άποψη ότι ο Saussure ήταν οπαδός αυτής της αρχής; 
 
17. «Το πρόβληµα λοιπόν του φωνητικού µηχανισµού είναι 
δευτερεύουσας σηµασίας µέσα στο πρόβληµα του λόγου» (Μαθήµατα, 
39). Να βρείτε και άλλα χωρία στα Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας που 
διατυπώνουν παρόµοια άποψη. Πώς εντάσσεται η άποψη αυτή στο 
ευρύτερο σηµειολογικό πρόγραµµα του Saussure; Ποιες δυσκολίες 
προκύπτουν για τον Saussure από την παραδοχή ότι ο φωνητικός 
χαρακτήρας της γλώσσας είναι δευτερεύουσας σηµασίας; (λ.χ. 
συµβιβάζεται η άποψη αυτή µε τη «γραµµικότητα του σηµαίνοντος»;) 
 
18. Σύµφωνα µε τον Γεώργιο Μπαµπινιώτη (Θεωρητική γλωσσολογία, 
Αθήνα, 1980, 120), το σηµαίνον µπορεί να διακριθεί σε ακουστικό 
(«ακουστική εικόνα») και, προαιρετικά, σε οπτικό («οπτική εικόνα» ή 
«οπτικό ίνδαλµα»). Να διαβάσετε όλη τη σχετική ενότητα όπου γίνεται η 
εν λόγω διάκριση. Να αντλήσετε επιχειρήµατα εναντίον αυτής της 
διάκρισης από το κεφάλαιο «Παράσταση της γλώσσας µε τη γραφή» 
(Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας, σσ. 55-63). 
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19. Τι εννοεί ο Saussure ως «κύκλωµα της οµιλίας» και πώς το περιγρά-
φει; Ποια η σηµασία του για τον προσδιορισµό του αντικειµένου της 
γλωσσολογίας (langue-parole);  

 
 
20. «Για να κατανοήσει κανείς σωστά και πλήρως τη σηµασία µιας λέξης, 
πρέπει να γνωρίζει το έτυµό της και την ιστορία της.» Να κρίνετε αυτή τη 
διαδεδοµένη αντίληψη σύµφωνα µε όσα διδάσκει ο Saussure για τη 
συγχρονία και τη διαχρονία της γλώσσας. 
 
21. Πώς νοµίζετε ότι γινόντουσαν τα Μαθήµατα Γενικής Γλωσσολογίας 
του Ferdinand de Saussure; Τι γνώσεις προϋπέθεταν; Πώς ήταν 

οργανωµένα τα γλωσσικά-γλωσσολογικά µαθήµατα 
στο Πανεπιστήµιο που φιλοξένησε αυτές τις διαλέξεις; 
Xρησιµοποιούσε παραστατικά µέσα ο Saussure; 
Κρατούσε σηµειώσεις;  Τις διάβαζε;  Έκανε ερωτήσεις; 
Ανταποκρινόταν σε ερωτήσεις; Άλλαζε τα µαθήµατά 
του από χρονιά σε χρονιά; Ποια νοµίζετε πως ήταν η 
«καλύτερη» χρονιά; Είχε τους ίδιους ή διαφορετικούς 
κάθε φορά ακροατές; (Γιατί είναι προτιµότερος ο όρος 
«µαθητής» αντί του «φοιτητής» για τους ακροατές 
αυτών των Μαθηµάτων;) Τι προσδοκούσε από τους 
ακροατές του; Ποιοι µαθητές του Saussure νοµίζετε 
πως ήσαν οι «πιο επιµελείς»; Τι παρεµβάσεις υποθέ-

τετε πως έγιναν από τους εκδότες των Μαθηµάτων στα τετράδια των 
µαθητών του Saussure (εκτός από τα οµολογηµένα «ξεριζώµατα»); 
 Να συγκρίνετε επιλεγµένα αποσπάσµατα από τετράδια µαθητών 
του Saussure (α′ σειρά µαθηµάτων: σηµειώσεις του Albert Riedlinger, β′ 
σειρά: σηµειώσεις των Albert Riedlinger και Charles Patois, γ′ σειρά: 
σηµειώσεις Εmile Constantin) µε την κριτική έκδοση του de Mauro. (Τα 
βιβλία αυτά βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε., τα 
τετράδια σε δίγλωσσες εκδόσεις: γαλλικά-αγγλικά. Μπορείτε, βέβαια, να 
συµβουλευθείτε και την έκδοση του Rudolf Engler:  βιβλιοθήκη του 
Τοµέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., 4166/94 � αντίγραφο υπάρχει και στη 
βιβλιοθήκη του Παν/µίου Κύπρου.) 
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