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Α. Η γλωσσολογία είναι περιγραφική, όχι ρυθµιστική επιστήµη 
Λανθάνουσες προϋποθέσεις της ρυθµιστικής αντίληψης:  

η γραπτή γλώσσα, ιδιαίτερα η φιλολογική, είναι «καθαρότερη» και «σωστότερη» από 
την προφορική (βλ. προτεραιότητα του προφορικού λόγου)·  
η αντίληψη της γλωσσικής αλλαγής ως «φθοράς» (βλ. προτεραιότητα της συγχρονι-
κής περιγραφής).  

⇒ Ο γλωσσολόγος ενδιαφέρεται για όλες τις γλώσσες 
⇒ ∆εν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες, φτωχές και πλούσιες γλώσσες  

(όµως: γλώσσες pidgin ! κρεολές) 
 
 
 
 
 
 
 
Βλ. επίσης ∆. Θεοφανοπούλου-Κοντού, «Λάθη στη χρήση της γλώσσας: Αλήθεια και 
µύθος», και M. Κακριδή-Φερράρι, «Πλούσιες και φτωχές γλώσσες», στο ∆έκα µύθοι 
για τη γλώσσα.  
 
Β. Προτεραιότητα του προφορικού λόγου  
Επιχειρήµατα υπέρ της προτεραιότητας του προφορικού λόγου:  
1. Φυλογενετική προτεραιότητα. Σε όλες τις γλωσσικές κοινότητες, όσο µπορούµε να ξέρουµε, 

η γραφή, αν ποτέ αναπτυχθεί, ακολουθεί την ανάπτυξη προφορικής γλώσσας. Aκόµη και 
σήµερα υπάρχουν «προφορικές κοινωνίες» που δεν έχουν γραπτό κώδικα.  

2. Οντογενετική προτεραιότητα. Κανένα παιδί δεν µαθαίνει πρώτα να γράφει και µετά να µιλά-
ει.  

3. Γνωστική-µαθησιακή προτεραιότητα. Η οµιλία αναπτύσσεται µε φυσικό τρόπο· για να µάθει 
το παιδί να µιλάει, αρκεί να εκτεθεί σε γλωσσικά ερεθίσµατα. Αντίθετα, απαιτείται συστη-
µατική διδασκαλία για να µάθει να γράφει τη γλώσσα του.  

4. ∆οµική προτεραιότητα. Όλα τα συστήµατα γραφής βασίζονται σε µονάδες του προφορικού 
λόγου· τα αλφαβητικά συστήµατα στους φθόγγους, τα συλλαβικά στις συλλαβές, τα ιδεο-
γραφικά στις λέξεις. Τα συστήµατα γραφής «αντιγράφουν» τον προφορικό λόγο. 

Ιστορική παράδοση που εξηγεί την έµφαση στον γραπτό λόγο:  
• αττικισµός· η «πλάνη του κλασικισµού» (J. Lyons, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, σ. 9). 
Νέες παραδόσεις του γραπτού λόγου:  
• Η σηµασία του γραπτού λόγου στην τυποποίηση· ένα υπόδειγµα: η Γαλλική Ακαδηµία (1637).  
• ∆ιαδεδοµένη ταύτιση γλώσσας µε τη γραφή: ο ρόλος της ορθογραφίας.  
• Η αυξηµένη σπουδαιότητα του γραµµατισµού στις σύγχρονες κοινωνίες. Νεότερες µορφές γραµµα-

τισµού (π.χ. e-mail, chat, sms).  
Βλ. επίσης Σ. Α. Μοσχονάς, «Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου», στο ∆έκα µύ-
θοι για τη γλώσσα.  
 

Τα λάθη: 
• γραµµατικό λάθος 
• σηµασιολογική παρέκκλιση 
• πραγµατολογική παρέκκλιση 
• απόκλιση από την κοινωνιογλωσσική 

νόρµα 
• επικοινωνιακά λάθη 

Συζήτηση: 
Τα λάθη στο γραπτό λόγο 

Τα λάθη κατά την εκµάθηση µιας ξένης 
γλώσσας 

Υπάρχουν λάθη στην παιδική γλώσσα; 
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Γ. Προτεραιότητα της συγχρονικής περιγραφής 
Βλ. F. de Saussure, Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας, σσ.114-136, 181-184, 223-226: «συγχρο-
νία-διαχρονία»· βλ. επίσης Α. McMahon, Ιστορική γλωσσολογία: Η θεωρία της γλωσσικής µετα-
βολής, µτφ. Μ. Μητσιάκη & Α. Φλιάτουρας, επιµ. Ι. Μανωλέσσου. Αθήνα: Μεταίχµιο, 2005. 
 
Α. Υποθέτουµε µια αδιάσπαστη αλυσίδα των αλλαγών· π.χ. 

Lat. calidum     calidu         caldu      cald         t∫alt         t∫aut       ∫aut  
         calidu  >    caldu  >      cald  >    t∫alt  >    t∫aut  >     ∫aut  >   ∫ot  >  ∫o (=Fr. chaud) 

Σ� αυτή την αδιάσπαστη αλυσίδα, κάθε φάση µπορεί να συγκριθεί µε την προηγούµενη και µε 
την επόµενή της, γιατί κάθε φάση περιέχει στοιχεία και από τις δύο. 

Β. ∆εν υπάρχει τελεολογία της γλωσσικής αλλαγής. Μια αλλαγή συµβαίνει τυχαία. Όµως, έστω 
και µία αλλαγή να συµβεί, θα υπάρξουν εκτεταµένες επιπτώσεις σ� ολόκληρο το σύστηµα. Το 
σύστηµα θα αναδιαταχθεί για να σχηµατίσει µια νέα συγχρονία. Π.χ. «ανώµαλοι» σχηµατισµοί 
πληθ. στην Αγγλική ( feet, geese, teeth): 
 

1. πρώιµη Αγγλο-Σαξωνική: 
foot: fōt fōti (πληθυντικός: -i) 
goose: gōs gōsi 
tooth: tōþ tōþi 
 
Κανόνας: i mutation: το φωνήεν της τονούµενης συλλαβής 
από πισινό γίνεται µπροστινό (ō ! ē) 
 

2. fōt fēti  (πληθυντικός: -i / ē : η φωνητική 
gōs gēsi   αλλαγή πάντως δεν είχε σχέση µε  
tōþ tēþi  τον πληθυντικό) 
 
Κανόνας: i# !# 
 

3. fōt fēt  (πληθυντικός: ē : η φωνητική  
gōs gēs   αλλαγή και πάλι δεν είχε σχέση  
tōþ tēþ  µε το σύστηµα των αριθµών) 
 
Κανόνας: Great vowel shift: ō ! ū, ē ! ī 
 

4. ME.  
 

Α. Οι λέξεις �pas�, «βήµα», και �pas�, µόριο άρνησης, στα γαλλικά, συνδέονται ιστορικά: il ne va 
(pas) [κυρίως µε ρήµατα κινήσεως]  ! il ne sait pas [γενίκευση λεκτικού τρόπου] ! il ne V pas 
[γραµµατικοποίηση] ! (ne) V pas [σηµερινή καθοµιλουµένη].  

Β. «� συγχρονικός νόµος της ΝΕ ορίζει ότι το στοιχείο της ρηµατικής αυξήσεως είναι µορφοφωνη-
µατικό στοιχείο, το οποίο εµφανίζεται σε δισύλλαβους παρελθοντικούς τύπους δηµιουργώντας µια 
τρίτη συλλαβή, που λειτουργεί ως φορέας του τόνου στην προπαραλήγουσα διευκολύνοντας έτσι το 
σχήµα του τονισµού της γ' συλλαβής, που χαρακτηρίζει τους παρελθοντικούς χρόνους της ΝΕ: 
*γράψα ! έγραψα, *γράψες ! έγραψες, *γράψε ! έγραψε, γράψαµε !   γράψαµε, γράψατε !   
γράψατε, * γράψαν  ! έγραψαν» (Γ. Μπαµπινιώτης, Θεωρητική Γλωσσολογία, 42). 

Γ. (∆ιασκευή επιχειρήµατος του B. Newton, The Generative Interpretation of Dialect· βλ. Φιλιππά-
κη-Warburton, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, σσ. 29-31): Μερικά προπαροξύτονα ουσια-
στικά µετακινούν υποχρεωτικά τον τόνο (µάθηµα-µαθήµατος-*µάθηµατος), σύµφωνα µε τον κανόνα 
της τρισυλλαβίας (ο τόνος µιας λέξης δεν µπορεί να µετακινηθεί πέρα από την προπαραλήγουσα). 
Μετακίνηση όµως έχουµε και σε µερικά προπαροξύτονα ουσιαστικά, χωρίς προσθήκη συλλαβής 
(άνθρωπος-ανθρώπου). Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε ότι σ� ένα «βαθύτερο» επίπεδο τα ουσια-
στικά αυτά έχουν µακρά φωνήεντα: *ánθropuu ! [νόµος τρισυλλαβίας] anθrόpuu ! [απλοποίηση 
διπλών] anθrόpu. 


