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Abstract: 

 

This typological study describes the adjective position and ordering both in nominal 

phrases that contain one adjective modifying the head-noun and in nominal phrases where 

two or more modifying adjectives can be found, either in pre-nominal or in post-nominal 

position. An analysis and interpretation of the ordering of multiple adjectives within a noun 

phrase is also attempted, based on a semantic theory recently proposed in the literature. 

 

Περίληψη: 
 

Η τυπολογική αυτή μελέτη περιγράφει τη θέση και τη διάταξη του επιθέτου αφενός σε 

ονοματικές φράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο ένα επίθετο που τροποποιεί το 

ουσιαστικό - κεφαλή, αφετέρου σε ονοματικές φράσεις στις οποίες μπορούν να απαντούν 

δύο ή και περισσότερα τροποποιητικά επίθετα, είτε σε προ-ονοματική είτε σε μετα-

ονοματική θέση. Επιχειρείται επίσης ανάλυση και ερμηνεία της διάταξης πολλαπλών 

επιθέτων εντός μιας ονοματικής φράσης βάσει μιας σημασιολογικής θεώρησης που έχει 

προταθεί πρόσφατα στη βιβλιογραφία. 
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Συντομεύσεις – Ακρωνύμια – Σύμβολα 

1ΕΝ: πρώτο ενικό (πρόσωπο) 

2ΕΝ: δεύτερο ενικό (πρόσωπο) 

ΑΜΕΤΑΒ: Αμετάβατο (ρήμα) 

ΑΝΑΦ: Αναφορικός δείκτης 

ΑΝΤΙΚ: Αντικείμενο 

ΑΠΑΡ: Απαρέμφατο 

ΔΟΜ: Κατάσταση δομής (construct state) 

ΕΝ: Ενικός (αριθμός) 

ΕπιθΟυσ: Επίθετο-Ουσιαστικό (τύπος γλώσσας) 

ΘΗΛ: Θηλυκό (γένος) 

ΜΤΧ: Μετοχή 

ΟΝΟΜΑΤ: Ονοματοποιητής 

ΟΡΙΣΤ: Οριστικό (άρθρο) 

ΟυσΕπιθ: Ουσιαστικό-Επίθετο (τύπος γλώσσας) 

ΟΦ: Ονοματική Φράση 

ΠΡΑΓΜ: Πραγματικό 

pro-form: pronoun form 

ΠΡΟΣΔ: Προσδιοριστής/ Προσδιοριστικός δείκτης 

Ρ-Υ-Α: Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο (τύπος γλώσσας) 

ΣΥΓΚΡ: Συγκριτικός δείκτης 

ΤΑΞ: Ταξινομητής 

Υ-Α-Ρ: Υποκείμενο-Αντικείμενο-Ρήμα (τύπος γλώσσας) 

ΥΠΟΚ: Υποκείμενο 

ΦΠροσδ: Φράση Προσδιοριστή 

COCA: Corpus of Contemporary American English 

DP: Determiner Phrase 
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WALS: World Atlas of Language Structures 

*: Αντιγραμματικό 

*?: Αμφιλεγόμενο, όχι εντελώς αντιγραμματικό 

%: Γραμματικό για μια μερίδα του πληθυσμού, αλλά όχι διαδεδομένο 

#: Μη αποδεκτό, αν και όχι απαραίτητα αντιγραμματικό 
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Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ερωτήματα σχετικά με το επίθετο, 

όπως το εάν είναι πιο σύνηθες ένα επίθετο να προηγείται ή να έπεται του ουσιαστικού, το 

οποίο τροποποιεί, αλλά και τι συμβαίνει όταν σε μια ονοματική φράση χρησιμοποιούνται 

περισσότερα από ένα επίθετα: τι είδους επίθετα διατάσσονται σε συγκεκριμένη σειρά, με 

ποιον τρόπο και γιατί η διάταξή τους είναι καθορισμένη. 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ένας σύντομος ορισμός του επιθέτου και επιχειρείται να 

εξηγηθεί το εάν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου το επίθετο μπορεί να θεωρηθεί μια 

ξεχωριστή κατηγορία μέρους του λόγου. Γίνεται αναφορά στην έμφαση που έχει δοθεί στην 

προσπάθεια διαχωρισμού ορισμένων γλωσσών, στις οποίες δεν είναι εύκολα διακριτή η 

συγκεκριμένη κατηγορία, σε αυτές των οποίων τα επίθετα λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο 

με την κατηγορία των ρημάτων και σε αυτές των οποίων τα επίθετα παρουσιάζουν πολλές 

ομοιότητες με την κατηγορία των ουσιαστικών.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η διάταξη επιθέτου – ουσιαστικού, δηλαδή το εάν 

προηγείται το ένα ή το άλλο στην ονοματική φράση που τα περιλαμβάνει, με παράθεση 

δεδομένων από ποικιλία γλωσσών που ανήκουν σε διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες. 

Περιγράφονται και αναλύονται, επίσης, με παραδείγματα τα έξι καθολικά που διατύπωσε ο 

Greenberg (1963), συγκεκριμένα τα 5, 17, 18, 19, 20 και 21, που σχετίζονται με τα επίθετα 

και τη διάταξή τους. Ακόμη, γίνεται μνεία σε γλώσσες στις ονοματικές φράσεις των οποίων 

τα επίθετα μπορούν να απαντούν χωρίς να συνοδεύονται απαραίτητα από ουσιαστικά.  

Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η διάταξη πολλαπλών επιθέτων εντός μιας ονοματικής 

φράσης και γίνεται σύντομη ανασκόπηση παλαιότερων ερευνών του θέματος από τη σκοπιά, 

μεταξύ άλλων, της Σύνταξης και της Νευρογλωσσολογίας. Παρουσιάζεται, επίσης, η 

σημασιολογική θεώρηση της Rosato (2013), η οποία εξετάζει την υποκείμενη δομή των 

πολλαπλών επιθέτων σε ονοματικές φράσεις της αγγλικής γλώσσας και ερευνά το εάν είναι 

δυνατόν παρόμοια μοτίβα να εφαρμοστούν διαγλωσσικά βάσει αυτής της δομής.  

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι διάφορες εκφράσεις, πιο συγκεκριμένα 

τροποποιητές που προηγούνται της κεφαλής (pre-head modifiers), οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ως προσδιοριστικά στοιχεία (attributes), αναφέρονται μεν, όμως δεν 

εξετάζονται τόσο αναλυτικά σε αυτή τη μελέτη. Αυτοί είναι οι εξής: τα αριθμητικά 

(numerals), τόσο τα απόλυτα (cardinal) όσο και τα τακτικά (ordinal) (π.χ. επτά, τέταρτος), οι 

δεικτικές αντωνυμίες και γενικότερα τα δεικτικά (demonstratives) (π.χ. αυτοί), οι αναφορικές 

– αναπεμπτικές εκφράσεις (discourse anaphoric expressions) και οι καταφορικές – 
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καταδρομικές εκφράσεις (discourse cataphoric expressions) (π.χ. το προαναφερθέν, ο 

ακόλουθος κ.ά), τα τροπικά ή μη-υποτεμαχιακά επίθετα (modal or non-subsective adjectives) 

(π.χ. τέως, μελλοντικός, φημολογούμενος κ.ά.), οι λογικοί προσδιορισμοί (logical qualifiers) 

(π.χ. πολλοί), οι κτητικές αντωνυμίες (possessive pronouns) (π.χ. John’s bicycle ‘το ποδήλατο 

του Τζον’ από την αγγλική) και τα επίθετα στον υπερθετικό βαθμό (superlatives) (π.χ. το 

εξυπνότερο). Επίσης, δε θα μας απασχολήσουν εδώ ιδιαίτερα τα υποτεμαχιακά (subsective) 

και τα διατεμαχιακά (intersective) επίθετα – μία διάκριση η οποία έχει υποστηριχθεί ότι δεν 

είναι ιδιαίτερα βοηθητική όσον αφορά τους περιορισμούς στη διάταξη των επιθέτων 

(adjective ordering restrictions ή AORs), περιπτώσεις μη τυπικών διατάξεων των επιθέτων 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επίδρασης του εκάστοτε περικειμένου (discourse-

linking phenomena) (Kotowski & Härtl 2019), όπως επίσης και τα επίθετα που λειτουργούν 

ως κατηγορούμενα (predicates). 
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Πρώτο κεφάλαιο 

1. Ορισμός του επιθέτου και η ύπαρξή του ως ξεχωριστής κατηγορίας 

Στη γλωσσολογία, το επίθετο αποτελεί το μέρος του λόγου που τροποποιεί ένα 

ουσιαστικό ή ονοματική φράση και που αποδίδει ιδιότητα, μια ποιότητα ή ένα 

χαρακτηριστικό στο αντικείμενο αναφοράς του (referent). 

Η έρευνα με αντικείμενο το επίθετο έχει δώσει μέχρι σήμερα πολλές εξειδικευμένες 

μελέτες, στις οποίες διερευνώνται ερωτήματα, όπως ποιες λέξεις (ή γενικότερα ποιες 

γλωσσικές μονάδες) μπορούν να θεωρηθούν επίθετα και με ποια κριτήρια, ποια είναι δηλαδή 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη της 

συγκεκριμένης κατηγορίας λέξεων, κατά πόσον είναι δυνατόν να είναι παρόμοια τα κριτήρια 

αυτά σε όλες τις γλώσσες, πώς γίνεται να περιγραφούν και να ερμηνευθούν οι διαφορές που 

παρουσιάζονται διαγλωσσικά, κυρίως ως προς τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά και τις 

λειτουργίες των επιθέτων, αλλά και ως προς αυτή καθεαυτή την ύπαρξη μιας κατηγορίας που 

μπορεί να αναγνωριστεί αδιαμφισβήτητα ως επίθετο (Θωμαδάκη 2009). 

Τόσο στην αρχαία γραμματική της σανσκριτικής γλώσσας του Panini όσο και στις 

νεότερες γραμματικές της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής (π.χ. του Πρισκιανού, 

γραμμένη τον 6ο
 αι. π.Χ.) -οι οποίες μάλιστα αποτέλεσαν τις απαρχές της συγγραφής 

γραμματικών στη δυτική παράδοση- δεν πραγματοποιείται καμία διάκριση μεταξύ του 

ουσιαστικού και του επιθέτου. Αρχικά, η ύπαρξη πτώσεων θεωρούνταν ως το θεμελιώδες 

κριτήριο διάκρισης (fundamentum divisionis), έτσι «τα ελληνικά (και τα λατινικά) επίθετα 

θεωρούνταν ως υποκατηγορία των ουσιαστικών» (Kotowski 2016). Μονάχα στη γραμματική 

του Peter Helias (12
ος

 αι. μ.Χ.) αρχικά, αλλά και το 1300 μ.Χ. περίπου, στη σχολαστική 

γραμματική του Θωμά της Ερφούρτης (Thomas of Erfurt), γίνεται αναφορά στο γένος 

(gender) ως βασικό κριτήριο διάκρισης, ώστε να έχουμε ‘nomen substantivum’ και ‘nomen 

adiectivum’, ουσιαστικό και επίθετο αντίστοιχα. Κάθε ουσιαστικό έχει ένα εγγενές (inherent) 

γένος, ενώ ένα επίθετο δε διαθέτει από μόνο του γένος, αλλά μπορεί να παρουσιάσει 

οποιοδήποτε από τα γένη (που υπάρχουν στην εκάστοτε γλώσσα), σε συμφωνία με το 

ουσιαστικό με το οποίο συσχετίζεται (Dixon & Aikhenvald 2004). O Jespersen (1924:72) 

θεώρησε το προαναφερθέν ως το μοναδικό κριτήριο διάκρισης. Ανέφερε ως παράδειγμα ότι 

στη φινλανδική (της Ουραλικής οικογένειας, ομιλείται στη Φινλανδία, τη Σουηδία και σε 
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μικρούς θύλακες στη Νορβηγία και τη Ρωσία)1, εφόσον δεν υπάρχουν γένη, τα ουσιαστικά 

δεν μπορούν να διακριθούν από τα επίθετα. Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχουν άλλα 

σχετικά κριτήρια στη συγκεκριμένη γλώσσα, όπως το ότι τα ουσιαστικά (και όχι τα επίθετα) 

μπορούν να έχουν κτητικά επιθήματα (possessive suffixes), και το ότι μόνο τα επίθετα (και 

όχι τα ουσιαστικά) μπορούν να έχουν επιθήματα συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού 

(comparative and superlative suffixes). 

Μελετώντας κανείς την εκτενή βιβλιογραφία σχετικά με τον ορισμό των λεξικών ή 

μορφοσυντακτικών κατηγοριών (lexical/ morphosyntactical categories) ή μερών του λόγου 

(parts of speech), όπως ονομάζονται κατά τον παραδοσιακό ορισμό, διαπιστώνει αφενός 

πόσο συχνός είναι ο ισχυρισμός ότι δεν έχουν όλες οι γλώσσες επίθετα ως ξεχωριστό μέρος 

του λόγου (π.χ. Schachter 1985:13, Sasse 1993:661, Bhat 1994:3, 12, 21, Wetzer 1996:3), 

αφετέρου ότι το ίδιο συχνά αυτός ο ισχυρισμός λειτουργεί και ως έναυσμα για την ανεύρεση 

επιχειρημάτων που τον καταρρίπτουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Rijkhoff (2002: 133), ο 

οποίος υποστήριξε από ένα δείγμα 52 γλωσσών που μελέτησε ότι τουλάχιστον οι ακόλουθες 

δε διαθέτουν ξεχωριστή τάξη επιθέτων: βιρμανική (της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται 

στη Μιανμάρ), Galela (της οικογένειας West Papuan, ομιλείται στη Νέα Γουινέα της 

Ινδονησίας), Hixkaryana (της οικογένειας Carib, ομιλείται στη Βραζιλία), Koasati (της 

οικογένειας Muskogean, ομιλείται στις ΗΠΑ), κορεατική (της Κορεανικής (Koreanic) 

οικογένειας, ομιλείται στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα), Krongo (της οικογένειας Kadu, 

ομιλείται στο Σουδάν), Lango (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στο Νότιο Σουδάν), 

μανδαρινική κινεζική (της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται στη βόρεια και τη 

νοτιοδυτική Κίνα), Nivkh (απομονωμένη γλωσσική οικογένεια, οι γλώσσες που ανήκουν σε 

αυτήν ομιλούνται στην ανατολική Ρωσία), Nung (της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται 

στην επαρχία Fugong της Κίνας), Nunggubuyu (της οικογένειας Macro-Pama-Nyungan, 

ομιλείται στη βόρεια Αυστραλία), βιετναμέζικη (της Αυστροασιατικής οικογένειας, ομιλείται 

στο Βιετνάμ και τη νότια Κίνα), Tsou (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην 

Ταϊβάν) και γροιλανδική (της οικογένειας Eskimo-Aleut, ομιλείται στη Γροιλανδία). Από την 

άλλη, ο Dixon (1982:3), που είχε υποστηρίξει επίσης στην πολύ σημαντική αρχική μελέτη 

του ότι υπάρχουν γλώσσες χωρίς επίθετα, εντάσσοντας στην κατηγορία αυτή τη μανδαρινική 

κινεζική, τη σαμοανική (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Σαμόα), τη Yurok 

                                                           
1
 Από αυτό το σημείο και στο εξής ακολουθείται, όπως και στη Velupillai (2012), το σχήμα «όνομα 

γλώσσας (γλωσσική οικογένεια στην οποία ανήκει, σε ποιες χώρες ή περιοχές είναι επίσημη ή ομιλείται)», την 

πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στην εκάστοτε γλώσσα. 
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(της οικογένειας Algic, ομιλείται στη βορειοδυτική Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ) κ.ά., σε 

μεταγενέστερο έργο του (Dixon 2004:1) αναθεώρησε ρητά τη συγκεκριμένη αρχική του 

διαπίστωση και συνοψίζοντας ανέφερε ότι «μία χωριστή κατηγορία ‘επίθετο’ είναι δυνατόν 

να οριοθετηθεί σε κάθε ανθρώπινη γλώσσα». Η μεταστροφή αυτή της άποψής του είναι 

δικαιολογημένη, όχι μόνο επειδή βασίζεται σε πολυπληθέστερα και πλουσιότερα εμπειρικά 

δεδομένα, όπως ο ίδιος επισημαίνει (Dixon 2004:12), αλλά και επειδή η απαιτητικότερη 

αξιολόγηση των κριτηρίων που αξιοποιούνται επιτρέπει να γίνουν συγκρίσεις με πιο πειστικό 

τρόπο μεταξύ γλωσσών με κλασικά (ινδοευρωπαϊκού τύπου) επίθετα και γλωσσών που 

παρουσιάζουν πιο εξωτικά χαρακτηριστικά. 

Βέβαια, εδώ πρέπει να γίνει μνεία στο γεγονός ότι η σύγχρονη γλωσσολογία για χρόνια 

ήταν επικεντρωμένη στη μελέτη των ευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς και ότι πολλοί μελετητές 

είναι φυσικοί ομιλητές ευρωπαϊκών γλωσσών. Ως εκ τούτου, παλαιότερα θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί η εντύπωση ότι εάν μία γλώσσα διαθέτει κατηγορία επιθέτου, αυτή θα πρέπει 

να είναι παρόμοια με την κατηγορία επιθέτου σε γλώσσες της Ευρώπης, δηλαδή, για 

παράδειγμα, το επίθετο να λειτουργεί άμεσα ως τροποποιητής του ουσιαστικού σε μια ΟΦ, 

να δρα ως συμπλήρωμα συνδετικού ρήματος, και να παρουσιάζει μορφολογικές κατηγορίες 

ανάλογες με αυτές ενός ουσιαστικού (όπως αριθμό και πτώση), πολύ διαφορετικές από αυτές 

που θα παρουσίαζε ένα ρήμα (όπως χρόνο, όψη, έγκλιση, κ.ά.), κάτι που όμως δεν ισχύει.  

Ο Baker (2003:239) επίσης υποστηρίζει την καθολικότητα της κατηγορίας του 

επιθέτου, όπως και των κατηγοριών του ουσιαστικού και του ρήματος, θεωρώντας ότι «όλες 

οι γλώσσες για τις οποίες διαθέτουμε επαρκή γνώση έχουν μία και μόνη κατηγορία 

επιθέτου». Σε διάφορες γλώσσες τα επίθετα παρουσιάζουν ομοιότητες με τα ουσιαστικά, τα 

ρήματα ή και με τις δύο αυτές κατηγορίες, ενώ σε άλλες γλώσσες δε μοιάζουν με καμία από 

αυτές. 

Υπάρχουν κριτήρια με τα οποία μπορούμε να ξεχωρίσουμε την κατηγορία του επιθέτου 

από τις άλλες (Dixon & Aikhenvald 2004):  

α) Τα «επίθετα που μοιάζουν με ρήματα» (verb-like adjectives) μπορούν να 

λειτουργήσουν ως αμετάβατο κατηγόρημα (intransitive predicate) και να εμφανίσουν όλες 

τις μορφολογικές διαδικασίες και/ ή τους συντακτικούς τροποποιητές (modifiers) που 

μπορούν να εμφανιστούν σε ένα ρήμα, όταν το τελευταίο λειτουργεί ως αμετάβατο 

κατηγόρημα. Από την άλλη, τα «επίθετα που δε μοιάζουν με ρήματα» (non-verb-like 

adjectives) μπορούν να συμπληρώσουν τον υποδοχέα του συμπληρώματος του συνδετικού 

ρήματος (copula complement slot). 
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β) Τα επίθετα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο περαιτέρω κατηγορίες, όσον 

αφορά τις δυνατότητές τους να μεταβληθούν μορφολογικά ενώ βρίσκονται μέσα σε μία 

ονοματική φράση (ΟΦ). Όταν τα επίθετα εντάσσονται σε μια ΟΦ, μπορούν να εμφανίσουν 

κάποιες ή όλες τις μορφολογικές διαδικασίες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα 

ουσιαστικό. Τα επίθετα αυτά μπορούν να ονομαστούν «επίθετα που μοιάζουν με 

ουσιαστικά» (noun-like adjectives). Αντίθετα, σε μία γλώσσα όπου τα ουσιαστικά 

παρουσιάζουν κάποιες μορφολογικές διαδικασίες, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στα επίθετά 

της, τα επίθετα ονομάζονται «επίθετα που δε μοιάζουν με ουσιαστικά» (non-noun-like 

adjectives).  

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι τα «επίθετα που μοιάζουν με ουσιαστικά» διαφέρουν από τα 

ουσιαστικά στα ακόλουθα: α) στην εσωτερική συντακτική δομή (internal syntax) των ΟΦ, β) 

στις μορφολογικές δυνατότητες, γ) στον σχηματισμό συγκριτικού βαθμού και δ) στη 

δυνατότητα συμπαράταξης με ένα επίρρημα. Τα δύο τελευταία είναι δυνατόν να ισχύουν 

μόνο στην περίπτωση ενός επιθέτου.  

Τα «επίθετα που μοιάζουν με ρήματα» διακρίνονται από τα ρήματα με βάση τα εξής: 

α) τις διαφορετικές δυνατότητες συνύπαρξης με άλλα στοιχεία μέσα στη θέση του 

κατηγορήματος (predicate slot), δηλαδή με ποια ή πόσα στοιχεία μπορεί να συνδυαστεί ένα 

επίθετο ή ένα ρήμα όταν βρίσκεται στη θέση του κατηγορήματος, β) τις διαφορετικές 

δυνατότητες μεταβατικότητας (transitivity), γ) τις διαφορετικές τους δυνατότητες ως 

τροποποιητές εντός μια ΟΦ, δ) τις διαφορετικές τους δυνατότητες σχηματισμού συγκριτικού 

βαθμού και ε) τις διαφορετικές τους δυνατότητες σχηματισμού επιρρήματος, δηλαδή ενός 

τροποποιητή ρήματος. Και πάλι, ο σχηματισμός συγκριτικού βαθμού και επιρρήματος μπορεί 

να αφορά μόνο ένα επίθετο. 

Σύμφωνα με τους Wetzer (1992, 1996) και Anward et al. (1997), γλώσσες με «επίθετα 

που μοιάζουν με ουσιαστικά» (nouny adjectivals) τείνουν να εμφανίζουν σύστημα χρόνου 

(tense system), στο οποίο συνήθως ο χρόνος ορίζεται ως η διάκριση μεταξύ παρελθοντικού 

και μη παρελθοντικού, ενώ γλώσσες με «επίθετα που μοιάζουν με ρήματα» (verby 

adjectivals) τείνουν να μη διαθέτουν ένα τέτοιο σύστημα. Για τη συγκεκριμένη γενίκευση 

φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός δεδομένων που μπορούν στατιστικά να την 

επιβεβαιώσουν, όμως υπάρχει και ένας αξιοσημείωτος αριθμός εξαιρέσεων, οι οποίες όμως 

δεν αναφέρονται και δεν αναλύονται περαιτέρω, καθώς οι μελετητές τονίζουν ότι χρειάζεται 

περισσότερο ενδελεχής έρευνα, με μεγαλύτερη προσοχή στις ποικίλες γραμματικές ιδιότητες 

των τάξεων των επιθέτων σε κάθε γλώσσα ξεχωριστά.  
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Σε κάποιες γλώσσες η κατηγορία των επιθέτων μπορεί να διαθέτει έναν περιορισμένο 

αριθμό μονομορφημικών τύπων (monomorphemic forms), αλλά υπάρχει η δυνατότητα να 

επεκταθεί σχεδόν απεριόριστα μέσω παραγωγών (derivations) βασισμένων σε ρήματα ή 

ουσιαστικά. Συνήθως, οι μονομορφηματικοί τύποι στις γλώσσες που τους περιλαμβάνουν 

είναι 10-20. Ορισμένες γλώσσες έχουν μία ανοιχτή κατηγορία (open class) επιθέτων, παρόλο 

που πάντοτε αυτή η κατηγορία είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή των ουσιαστικών και 

ακόμη μικρότερη σε σύγκριση με την κατηγορία των ρημάτων. Οι πιο μικρές κατηγορίες 

μπορεί να αποτελούνται μόνο από τρία ή τέσσερα μέλη. Άλλες γλώσσες έχουν μεγαλύτερες 

κατηγορίες -με μερικές δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέλη- αλλά είναι κλειστές. Αυτό 

σημαίνει ότι κανένα νέο λέξημα, με τη μορφή δανείου, δεν μπορεί να προστεθεί σε αυτές 

(Dixon & Aikhenvald 2004).  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα γλωσσών με πολύ μικρή τάξη επιθέτων είναι η Igbo 

(της Νιγηροκονγκολεζικής (Niger-Congo) οικογένειας, ομιλείται στη Νιγηρία), της οποίας η 

τάξη αποτελείται από ένα αντωνυμικό ζεύγος για καθέναν από τους τέσσερις βασικούς/ 

πυρηνικούς σημασιολογικούς της τύπους (Dixon 1977, 1982). Επίσης, πολλές φορές σε 

αυτές τις γλώσσες τα κύρια μέλη μιας σημασιολογικής κατηγορίας μπορεί να ανήκουν σε 

διαφορετικές τάξεις λέξεων/ διαφορετικά μέρη του λόγου. Στη Yoruba (της 

Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στη Νιγηρία, το Μπενίν και το Τόγκο), για 

παράδειγμα, υπάρχουν τρία επίθετα με την έννοια ‘καλός’, αλλά μόνο ένα ρήμα με την 

έννοια ‘είμαι κακός’ (Madugu 1976), ενώ στη Jarawara (της οικογένειας Arawan, ομιλείται 

στην πολιτεία Αμαζόνας στη Βραζιλία) υπάρχει ένα επίθετο με την έννοια ‘κακός’ και ένα 

ρήμα με την έννοια ‘είμαι καλός’. Και οι δύο προαναφερθείσες γλώσσες διαθέτουν μία μικρή 

τάξη περίπου δεκαπέντε επιθέτων (Dixon & Aikhenvald 2004). Επιπλέον, ο Rijkhoff (2002: 

129) αναφέρει τις εξής γλώσσες, οι οποίες διαθέτουν μικρή και κλειστή τάξη επιθέτων, με 

δώδεκα μέλη ή και λιγότερα: Babungo (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στο 

Καμερούν), Bambara (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στο Μάλι), Chuckchi 

(της οικογένειας Chukotko-Kamchatkan, ομιλείται στον αυτόνομο θύλακα Τσουκότκα, στη 

Ρωσία), Gude (της Αφροασιατικής (Afro-Asiatic) οικογένειας, ομιλείται στη Νιγηρία και το 

Καμερούν), Kisi (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στη Γουινέα, τη Λιβερία 

και τη Σιέρα Λεόνε), Oromo (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην Αιθιοπία και 

την Κένυα), Pipil (της Ουτοαζτεκικής (Uto-Aztecan) οικογένειας, ομιλείται στο Ελ 

Σαλβαδόρ), Sarcee (της οικογένειας Dené-Yeniseian, ομιλείται στην Αλμπέρτα του Καναδά) 

και Tamil (της Δραβιδικής (Dravidian) οικογένειας, ομιλείται στη νότια Ινδία, τη Σρι Λάνκα 

και τη νοτιοανατολική Ασία).  
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Δεύτερο κεφάλαιο 

 

2.1 Η ονοματική φράση και προηγούμενες μελέτες για τη θέση επιθέτου – ουσιαστικού 

Η ονοματική φράση (ΟΦ, στα Αγγλικά Noun Phrase ή NP) μπορεί να οριστεί ως μια 

φράση η οποία περιλαμβάνει ένα άρθρο κι ένα ουσιαστικό ως βασικά της συστατικά 

(constituents). Σύμφωνα με την Αρχή της Ενδοκεντρικότητας (κάθε φράση έχει μια κεφαλή 

και κάθε κεφαλή δημιουργεί μια φράση), το ουσιαστικό αποτελεί την κεφαλή της φράσης, 

δηλαδή αυτή είναι η λεξική κατηγορία που αποτελεί τον πυρήνα της και ορίζει τα 

χαρακτηριστικά της. Πολλές φορές μια επιθετική φράση (ΕΦ), της οποίας κεφαλή είναι ένα 

επίθετο που προσδιορίζει ένα ουσιαστικό, βρίσκεται εγκιβωτισμένη στην ονοματική φράση 

(ΟΦ) του ουσιαστικού. Η θέση επιθέτου και ουσιαστικού εντός της ΟΦ θα μας 

απασχολήσουν στο παρόν κεφάλαιο.  

Οι ονοματικές φράσεις αποτελούν ίσως τον πιο συχνό τύπο φράσης που απαντά 

διαγλωσσικά. Συντακτικά μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκείμενα, αντικείμενα, 

κατηγορούμενα ή κατηγορηματικές εκφράσεις (predicative expressions), αλλά και ως 

συμπληρώματα προθέσεων. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν παρθεί από τη Γενετική 

Γραμματική (Universal Grammar ή UG), η οποία αποτελεί μια θεωρία διακλάδωσης 

(branching theory).  

Σε αντίθεση με τις θεωρίες διακλάδωσης, στις οποίες έχουμε κόμβους οι οποίοι 

αναλύονται σε περαιτέρω κόμβους και οι ψηλότεροι κόμβοι αποτελούν κατηγορίες και όχι 

λεξικά τεμάχια, στις γραμματικές εξάρτησης (dependency grammars) οι αντίστοιχοι 

ανώτεροι κόμβοι είναι τα ίδια τα λεξικά τεμάχια. Σύμφωνα με αυτές, θα λέγαμε ότι το 

ουσιαστικό είναι το κεντρικό στοιχείο (η ΟΦ), από την οποία εξαρτάται η ΕΦ. Η θεωρία του 

André Martinet (1964), γλωσσολόγου της Σχολής της Πράγας, εντάσσεται στις γραμματικές 

εξάρτησης. Δεδομένου ότι η βασική αρχιτεκτονική της εξάρτησης θέτει έναν σημαντικό 

περιορισμό στο μέγεθος της δομής που μπορεί να υποθέσει η θεωρία, παράγει πιο απλές, 

σχετικά επίπεδες δομές για τις ονοματικές φράσεις.  

Ειδικότερα, ο Martinet (1985), έχοντας συγγράψει διδακτορική διατριβή για τη 

δανέζικη γλώσσα και παρέχοντας αρκετά παραδείγματα από αυτήν, αναφέρεται στα επίθετα 

μονάχα για να αναδείξει το πόσο πιο «βασικά» μέρη του λόγου είναι το άρθρο και το 

ουσιαστικό, καθώς το επίθετο μπορεί είτε να παρεμβάλλεται μεταξύ των προηγούμενων δύο 

είτε όχι, χωρίς να αλλάζει ιδιαίτερα το κύριο νόημα της φράσης. 
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Επιστρέφοντας στη Γενετική Γραμματική, το επίθετο εντός μιας ΟΦ θα μπορούσε να 

λειτουργεί, όπως προαναφέραμε, είτε ως συμπλήρωμα (complement), δηλαδή ως ένα 

συστατικό που συμπληρώνει την κεφαλή και βρίσκεται σε άμεση συντακτική και 

σημασιολογική σχέση με αυτή, ούτως ώστε να γειτνιάζει άμεσα και να επιλέγεται 

σημασιολογικά, είτε ως προσάρτημα (adjunct), δηλαδή ως ένα συστατικό που προσδιορίζει 

την κεφαλή (ή τη φράση) και δεν επιλέγεται σημασιολογικά ούτε εξαρτάται συντακτικά από 

την κεφαλή.  

Οι Alexiadou, Haegeman & Stavrou (2007) μελέτησαν ορισμένες πτυχές της σύνταξης 

των επιθέτων που εμφανίζονται προ-ονοματικά (prenominally) και μετα-ονοματικά 

(postnominally) στις ΟΦ, παλαιότερες έρευνες που στόχευαν στη συσχέτιση των δύο θέσεων, 

αλλά και άλλες, πιο πρόσφατες, που επιχειρηματολογούν σχετικά με το πόσο 

αντιδιαστέλλονται η μία στην άλλη βάσει διαγλωσσικών δεδομένων που δείχνουν 

σημασιολογικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών θέσεων. 

Ένα θέμα που απασχόλησε τις συγκεκριμένες ερευνήτριες ήταν το εάν υπάρχει κίνητρο 

για να ισχυριστούν ότι όλοι οι επιθετικοί τροποποιητές (adjectival modifiers), δηλαδή τα 

επίθετα, συγχωνεύονται (are merged) στην ίδια βασική θέση (base position) και εάν η 

ποικιλία στη σειρά/ διάταξη των λέξεων, δηλαδή το εάν το επίθετο προηγείται ή έπεται του 

ουσιαστικού, μπορεί να παραχθεί (be derived) με μετακίνηση (movement). Ένα άλλο σχετικό 

θέμα είναι το εάν τα επίθετα μπορούν να παραχθούν από πιο εκτεταμένες δομές, 

παραδείγματος χάριν έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι τα επίθετα μπορούν να 

προκύψουν από μειωμένες αναφορικές προτάσεις (reduced relative clauses) και ότι η θέση 

τους παράγεται μέσω της εφαρμογής διαδοχικών μετακινήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στις προτάσεις που αφορούν το πρώτο θέμα, δηλαδή 

τις προτάσεις παραγωγής (derivational proposals), ως «αναγωγικές» (reductionist), και στις 

προτάσεις που αφορούν το δεύτερο θέμα, δηλαδή τις προτάσεις μη-παραγωγής (non-

derivational proposals), ως «διαχωριστικές» (separationist). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις 

αναγωγικές προτάσεις, δύο διαφορετικές επιφανειακές θέσεις των επιθέτων, η προ-

ονοματική και η μετα-ονοματική, προκύπτουν από μία και μοναδική υποκείμενη θέση (single 

underlying position) μέσω μετακινήσεων. Στις αναγωγικές προτάσσεις εντάσσονται αυτές 

των εξής ερευνητών: Smith (1964), Lakoff (1971), Chomsky (1965), Bowers (1975), Kayne 

([1994], ο οποίος υποστήριξε ότι τα προ-ονοματικά επίθετα παράγονται από τα μετα-

ονοματικά μέσω της πρόταξης του κατηγορήματος [predicate fronting], της μετακίνησής του 
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στα αριστερά του ουσιαστικού δηλαδή, π.χ. ‘η φούστα η οποία είναι κίτρινη’ → ‘η φούστα 

κίτρινη’ → ‘η κίτρινη φούστα’) και Cinque (2013), μεταξύ άλλων. Στις διαχωριστικές 

προτάσεις διατυπώνεται η υπόθεση της ύπαρξης διαφορετικών υποκείμενων θέσεων των 

επιθέτων από την αρχή, οι οποίες αντιστοιχούν στις διαφορετικές επιφανειακές θέσεις αυτών 

των επιθέτων. Διαχωριστικές προτάσεις έχουν υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, οι Bolinger 

([1967, 2002], σύμφωνα με τον οποίο σε γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούν και προ-

ονοματικά και μετα-ονοματικά επίθετα, τα μετα-ονοματικά αποδίδουν μια ιδιότητα στο 

αντικείμενο αναφοράς [referent] του ουσιαστικού, ή γενικότερα σε όσα δηλώνει το 

ουσιαστικό συνολικά [to what the noun denotes as a whole], ενώ τα προ-ονοματικά 

τροποποιούν μέρος της έννοιας [ή της αναφοράς] του ουσιαστικού, πράγμα που ισχύει στις 

γλώσσες του Ρομανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας), Lamarche (1991), Sproat 

& Shih (1987, 1991) και Bouchard (1998, 2002). 

Τα τρία προβλήματα που παρουσιάζει η αναγωγική προσέγγιση είναι τα εξής: α)  δεν 

μπορεί να εξηγηθεί το γιατί μερικά προ-ονοματικά επίθετα αντιστέκονται στο να 

λειτουργήσουν ως κατηγορήματα, β) δεν μπορεί να εξηγηθεί το γιατί κάποια προ-ονοματικά 

επίθετα διαφέρουν σημασιολογικά αν εμφανιστούν σε μετα-ονοματική θέση, και γ) δεν 

καθίσταται ξεκάθαρο το πώς μπορεί να εμποδιστεί (be blocked) η μετακίνηση ορισμένων 

μετα-ονοματικών επιθέτων σε προ-ονοματική θέση (δηλαδή σε περιπτώσεις στις οποίες η 

μετακίνηση των μετα-ονοματικών επιθέτων στα αριστερά του ουσιαστικού θα επέφερε 

αντιγραμματικό αποτέλεσμα).  

Οι Alexiadou, Haegeman & Stavrou (2007) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

εκάστοτε θέση ενός επιθέτου (είτε προηγείται είτε έπεται του ουσιαστικού το οποίο 

τροποποιεί) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως ξεχωριστή περίπτωση, κυρίως βάσει της 

επίδρασης που έχει στη σημασιολογική ερμηνεία του συνδυασμού του ουσιαστικού και του 

επιθέτου. Το γεγονός ότι υπογραμμίζουν το ότι οι διαφορετικές θέσεις αντανακλούν 

διαφορετικές υποκείμενες συντακτικές δομές μαρτυρά το ότι οι ερευνήτριες κλίνουν 

περισσότερο προς τη διαχωριστική προσέγγιση, αν και στο τέλος της μελέτης τους 

αναφέρουν ότι, βασισμένες σε διαγλωσσικά δεδομένα, καλό θα ήταν να επιλεγεί μια μεικτή 

προσέγγιση, στην οποία ορισμένες τάξεις επιθέτων (adjective classes) παράγονται μέσω 

προτασιακών δομών (clause structures) με μετακίνηση, ενώ άλλες συγχωνεύονται απευθείας 

σε μια λειτουργική κατηγορία της Φράσης Προσδιοριστή (ΦΠροσδ), πιο συγκεκριμένα σε 

λειτουργικές προβολές (functional projections) που παρεμβάλλονται μεταξύ της ΟΦ και της 

ΦΠροσδ. 
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Ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και παραμένει ανοιχτό είναι το 

γιατί οι γλώσσες χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα, όπως διαφορετικές διατάξεις λέξεων, 

μεταξύ άλλων, προκειμένου να κωδικοποιήσουν διαφορετικά νοήματα από τον συνδυασμό 

ενός επιθέτου και ενός ουσιαστικού. Φαίνεται ότι η εξερεύνηση κάποιας πιο βαθιάς, 

υποκείμενης, αρχής καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να ενοποιήσουμε και να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις διαγλωσσικές διαφορές ή αντισυμμετρίες (antisymmetries), 

δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αρχή θα μπορούσε να διέπει ή να ρυθμίζει τις συγκεκριμένες 

διαφορές. Η έρευνα του Cinque (1994, 2005), η οποία θεμελιώνεται στο γενικό πλαίσιο 

αντισυμμετρίας (general antisymmetry framework), θεωρείται πολύ σημαντική όσον αφορά 

αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και η ανάλυση του Bouchard (2002), η οποία βασίζεται στις 

διαγλωσσικές διαφορές που εντοπίζονται στην έκφραση της σημασιολογικής έννοιας του 

αριθμού και που επίσης δίνει μια νέα διάσταση στο θέμα της ερμηνείας της θέσης του 

επιθέτου σε μια ΟΦ, θα αναλυθούν περισσότερο στο επόμενο κεφάλαιο.  

Σύμφωνα με τον Whaley (1997: 86), στα καθολικά του Greenberg η διάταξη του 

υποκειμένου, του ρήματος και του αντικειμένου χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση για να 

καθοριστεί η διάταξη άλλων συστατικών σε μια φράση ή σε μια πρόταση. Ο Lehmann 

(1990), από την άλλη πλευρά, στην πρότασή του σχετικά με τις διατάξεις των διαφόρων 

συστατικών, διαπίστωσε ότι η σειρά του ρήματος και του αντικειμένου είναι βασικότερη για 

να καθοριστεί η σειρά άλλων συστατικών, επομένως δε συμπεριέλαβε το ουσιαστικό στις 

συσχετίσεις συστατικών που διατύπωσε. Το σημαντικότερο στοιχείο που συνεισέφερε με 

αυτή του τη διαπίστωση ήταν το ότι κάποια συστατικά/ λεξικές κατηγορίες συμπεριφέρονται 

σαν ρήματα και άλλα σαν αντικείμενα ως προς τη διάταξη στην οποία παρουσιάζονται. Τα 

προβλήματα που προκύπτουν στη συγκεκριμένη θεώρηση, εκτός του ότι είναι διατυπωμένη 

με αρκετά απλουστευμένο τρόπο, είναι αφενός το ότι οι εμπειρικές αποδείξεις των 

ισχυρισμών του Lehmann δεν είναι ατράνταχτες, διότι υπάρχουν πολλές γλώσσες στις οποίες 

οι συσχετισμοί του δεν ακολουθούνται/ ισχύουν, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την 

αγγλική γλώσσα, η οποία παραβιάζει μερικές προβλέψεις του συγκεκριμένου ερευνητή, 

αφετέρου ότι δεν υπάρχουν στατιστικές αποδείξεις για την ύπαρξη κάποιων συσχετίσεων, 

όπως για παράδειγμα για τη συσχέτιση της διάταξης ρήματος-αντικειμένου με τη διάταξη 

ουσιαστικού-επιθέτου (αναφέρεται και στο Dryer 1988a). Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελεί το 

ότι ο Lehmann δε δίνει κάποια εξήγηση σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η διάταξη των 

διαφόρων συστατικών, δηλαδή των ουσιαστικών και των αναφορικών προτάσεων, των 

ρημάτων και των βοηθητικών ρημάτων (auxiliaries) και ούτω κάθε εξής, θα πρέπει να 
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επηρεάζεται και να καθορίζεται από τη διάταξη του ρήματος και του αντικειμένου σε μία 

γλώσσα. 

Εξήγηση στο παραπάνω ερώτημα προσπάθησε να δώσει ο Vennemann (1973, 1974b), 

o οποίος ισχυρίστηκε ότι αυτά τα ζεύγη συσχετισμών (correlation pairs) αποτελούν 

βαθύτερες λειτουργικές σχέσεις, καθώς οι γλώσσες έχουν την τάση να διατάσσουν κεφαλές 

(heads), δηλαδή κεντρικά στοιχεία μιας δομής, και εξαρτώμενα στοιχεία (dependents), 

δηλαδή στοιχεία που τροποποιούν μια κεφαλή ή λειτουργούν ως ορίσματά της (arguments), 

ανεξάρτητα από τη λεξική τάξη (word class) στην οποία ανήκουν. Με μία μόνο γενίκευση, 

χρησιμοποιώντας τις δύο προαναφερθείσες έννοιες, η διατύπωση του Vennemann είναι 

οικονομικότερη από αυτή του Lehmann. Οι συσχετίσεις του πρώτου είναι αμφίπλευρες 

(bilateral), διότι οι διατάξεις όλων των συστατικών θεμελιώνονται με βάση τη διάταξη της 

κεφαλής και του εξαρτώμενου στοιχείου, δύο αφηρημένων εννοιών. Βεβαίως, μπορούν να 

προκύψουν προβλήματα και στη συγκεκριμένη θεώρηση, tτο κυριότερο από τα οποία είναι η 

έλλειψη εμπειρικής εγκυρότητας (empirical validity), καθώς υπάρχουν παραβιάσεις της 

πρόβλεψης για το πώς διατάσσονται οι κεφαλές και τα εξαρτώμενα στοιχεία, και γι’ αυτόν 

τον λόγο υπάρχουν οι διαφορετικές διατάξεις ουσιαστικού και επιθέτου. 

Ο Hawkins (1983) προσπάθησε να εξηγήσει γιατί προκύπτουν τα προβλήματα που 

έχουν αναφερθεί παραπάνω, ισχυριζόμενος ότι ο διαχωρισμός των γλωσσών σε ΡΑ και ΑΡ 

που πρότειναν οι Lehmann και Vennemann δεν είναι σωστός, αντιπροτείνοντας έναν τριμερή 

(three-way) διαχωρισμό: γλώσσες με το ρήμα στην αρχή (verb-initial languages), με το ρήμα 

στο τέλος (verb-final languages) και με το ρήμα στη μέση (verb-medial languages). Και πάλι 

όμως, υπάρχει έλλειψη εμπειρικών αποδείξεων και για αυτόν τον ισχυρισμό, μεγάλη 

σημασία όμως έχει το γεγονός ότι έτσι οδηγήθηκαν πολλοί γλωσσολόγοι στο να 

αμφισβητήσουν και να επεξεργαστούν εκ νέου ορισμένες από τις κρατούσες από παλιά 

αντιλήψεις τους.  

Επίσης, ο Hawkins υποστήριξε ότι η οργανωτική αρχή των συντακτικών συστατικών 

δε θα ήταν καλό να βασίζεται απλώς στη διάταξη κεφαλής και εξαρτώμενου στοιχείου, αλλά 

να βασίζεται στην αρχή της δια-κατηγοριακής αρμονίας (cross-category harmony), σύμφωνα 

με την οποία το ποσοστό των συστατικών/ εξαρτώμενων στοιχείων (dependents) που 

προηγούνται μιας κατηγορίας κεφαλής (category of head) είναι ίσο με το ποσοστό των 

συστατικών/ εξαρτώμενων στοιχείων που προηγούνται άλλων κατηγοριών κεφαλής (π.χ., αν 

μια γλώσσα τοποθετεί πριν από τα ουσιαστικά όλα τα συστατικά που μπορούν να 
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τροποποιήσουν ένα ουσιαστικό, όπως τις γενικές, τα επίθετα και τις αναφορικές προτάσεις, 

θα τοποθετεί και πριν από τα ρήματα όλα τα συστατικά που μπορούν να τροποποιήσουν ένα 

ρήμα, όπως τα επιρρήματα, τα αρνητικά μόρια, τα αντικείμενα κ.ά., καθώς και το 

αντίστροφο).  

Ο Hawkins υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει κάποια αρχή που να είναι υπεύθυνη για 

τη γραμμική διάταξη κεφαλής και εξαρτώμενου στοιχείου. Η αρχή του βαρέος συστατικού 

(heavy constituent principle), σύμφωνα με την οποία ένα βαρύ εξαρτώμενο στοιχείο, δηλαδή 

κάποιο που περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό γραμματικών στοιχείων, τοποθετείται μετά 

την κεφαλή την οποία τροποποιεί (π.χ. οι αναφορικές προτάσεις τοποθετούνται μετά την 

κεφαλή), επιβεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισμό. Έτσι μπορεί να αιτιολογηθεί το γιατί οι 

γλώσσες ΑΡ τείνουν να έχουν λίγες περισσότερες μετα-ονοματικές αναφορικές προτάσεις 

παρά προ-ονοματικές, ενώ με τη θεωρία του Vennemann θα θεωρούνταν πιο πιθανό να έχουν 

περισσότερες προ-ονοματικές αναφορικές προτάσεις. 

Οι απόψεις του Hawkins φαίνεται να διευρύνουν την οπτική του Vennemann, ενώ 

παρουσιάζουν και λιγότερες εξαιρέσεις, καθώς οι περιορισμοί που αναφέρει ότι ισχύουν για 

κάθε τύπο γλώσσας είναι λιγότερο αυστηροί από αυτούς του Vennemann, καθώς και οι τυχόν 

παραβιάσεις που εντοπίζονται μπορούν να εξηγηθούν μέσω του ανταγωνισμού διαφορετικών 

οργανωτικών αρχών. Ένα θέμα που προκύπτει όμως είναι το ότι κάποια ζεύγη κεφαλής-

εξαρτώμενου στοιχείου, όπως το ουσιαστικό και το επίθετο, δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο 

σταθερό/ επαναλαμβανόμενο μοτίβο (consistent pattern) ως προς τη διάταξη.  

Ο Matthew Dryer (1992), εκτός του ότι αναφέρθηκε στην έλλειψη μοτίβου ως προς τη 

διάταξη ορισμένων ζευγών κεφαλής-εξαρτώμενου στοιχείου (π.χ. επίθετο-ουσιαστικό και 

δεικτικό-ουσιαστικό), τόνισε ότι η αντίληψη του καθενός μας σχετικά με το ποια είναι η 

κεφαλή σε ένα τέτοιο ζεύγος είναι αυτή που καθορίζει την πρόβλεψή μας σχετικά με το ποιο 

συστατικό θα προηγείται ή όχι. Η πρόβλεψη αυτή δεν παρουσιάζει είναι εύκολη και δεν 

επιδέχεται αντίρρηση όταν πρόκειται για τη διάταξη λεξικών κατηγοριών όπως ρήμα - 

επίρρημα, ενώ για άλλες, όπως ουσιαστικό – πρόθεση και ρήμα - βοηθητικό ρήμα, η 

πρόβλεψη δεν είναι πάντοτε σωστή.  

Ως αντιπρόταση διατύπωσε τη Θεωρία της Κατεύθυνσης της Διακλάδωσης (Branching 

Direction Theory ή BDT) (Whaley: 91). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο βασικός 

διαχωρισμός που γίνεται στις γλώσσες αφορά κατηγορίες που διακλαδώνονται (branching 

categories) και κατηγορίες που δε διακλαδώνονται (non-branching categories). Οι κατηγορίες 
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που διακλαδώνονται έχουν εσωτερική δομή (π.χ. η ΟΦ ‘ταινία για τον πόλεμο’, όπου το 

ουσιαστικό ‘ταινία’ αποτελεί την κεφαλή και η ΠΦ ‘για τον πόλεμο’ αποτελεί φραστικό 

συμπλήρωμα (phrasal complement) και τροποποιεί την ΟΦ, επομένως βλέπουμε ότι οι 

Ονοματικές Φράσεις διακλαδώνονται, ενώ τα ουσιαστικά δε διακλαδώνονται, γιατί δεν έχουν 

εσωτερική δομή). Οι συσχετισμοί της διάταξης λέξεων αντικατοπτρίζουν μια τάση για τις 

γλώσσες να είναι είτε σταθερά δεξιάς διακλάδωσης (εάν προτάσσουν τις κατηγορίες που δε 

διακλαδώνονται) ή σταθερά αριστερής (εάν προτάσσουν τις κατηγορίες που 

διακλαδώνονται). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Αγγλική γλώσσα, που 

συστηματικά παρουσιάζει διακλάδωση στα δεξιά, η Oroqen, που παρουσιάζει διακλάδωση 

στα αριστερά, και η Warlpiri, που παρουσιάζει ευέλικτη διάταξη συστατικών (π.χ. ο 

προσδιοριστής δεν είναι γειτονικός (adjacent) στο ουσιαστικό, ενώ γίνεται και εκτεταμένη 

χρήση pro-drop). 

Τα δύο πλεονεκτήματα αυτής της θεωρίας σε σύγκριση με αυτές του Vennemann και 

του Hawkins είναι το ότι η συγκεκριμένη θεωρία κάνει αναφορά σε συντακτικές έννοιες και 

όχι στις έννοιες της κεφαλής και του εξαρτώμενου στοιχείου, που είναι κάποιες φορές 

αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν χωρίς να ληφθεί υπόψη η διάταξη των λέξεων, καθώς 

και το ότι δίνει μια πιθανή εξήγηση σχετικά με τον λόγο για τον οποίο κάποια ζεύγη 

στοιχείων, όπως το επίθετο και το ουσιαστικό, απαντούν κάποιες φορές σε μη αναμενόμενες 

(για τους προηγούμενους ερευνητές) διατάξεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη Θεωρία της 

Διακλάδωσης, στα Αγγλικά όταν ένα επίθετο είναι προ-ονοματικό συνήθως σχηματίζει μια 

επιθετική φράση που αποτελείται από το επίθετο-κεφαλή μόνο, η οποία δε διακλαδώνεται, 

ενώ όταν σχηματίζει επιθετική φράση που αποτελείται από το επίθετο-κεφαλή και ένα 

φραστικό συμπλήρωμα που τροποποιεί αυτή την κεφαλή, το επίθετο είναι μετα-ονοματικό, 

πράγμα που δε θα προβλεπόταν από τον Vennemann, διότι σύμφωνα με εκείνον τα Αγγλικά 

είναι μια γλώσσα στην οποία συστηματικά οι κεφαλές προηγούνται των εξαρτημένων 

στοιχείων). Ακόμη, ο Dryer υποστηρίζει ότι εάν μία γλώσσα παρουσιάζει συστηματικά δεξιά 

διακλάδωση ή αριστερή διακλάδωση στις δομές της, τότε η γλωσσική επεξεργασία (language 

processing) θα είναι ευκολότερη και θα προκύπτουν σπανιότερα δομές που θα είναι δύσκολο 

να ερμηνευθούν.  

2.1.1 Διάταξη επιθέτου – ουσιαστικού διαγλωσσικά 

Αρχικά, οι δύο βασικές διατάξεις που θα μπορούσαμε να έχουμε σε μια ονοματική 

φράση είναι: πρόταξη του επιθέτου έναντι του ουσιαστικού, δηλαδή επίθετο – ουσιαστικό 
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(ΕπιθΟυσ) και πρόταξη του ουσιαστικού έναντι του επιθέτου, δηλαδή ουσιαστικό – επίθετο 

(ΟυσΕπιθ). Ο Dryer, στο άρθρο του για τον Παγκόσμιο Άτλαντα των Γλωσσικών Δομών 

(World Atlas of Language Structures ή WALS) (2013, κεφ. 87), μελέτησε πληθώρα 

γλωσσών, συγκεκριμένα 1366 συνολικά, από διαφορετικές οικογένειες. Από αυτές, οι 373 

έχουν τη διάταξη ΕπιθΟυσ, οι 879 έχουν τη διάταξη ΟυσΕπιθ, στις 110 απαντούν και οι δύο 

διατάξεις, και μάλιστα στην πλειονότητα αυτών καμία από τις δύο δεν είναι κυρίαρχη 

(dominant), ενώ στις υπόλοιπες 5 τα επίθετα δεν τροποποιούν τα ουσιαστικά και 

εμφανίζονται μονάχα ως κατηγορήματα (predicates) σε αναφορικές προτάσεις εσωτερικής 

κεφαλής (internally headed relative clauses). Και οι δύο βασικές διατάξεις (ΕπιθΟυσ και 

ΟυσΕπιθ) είναι συχνές στις γλώσσες του κόσμου, ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από τη 

μελέτη της βιβλιογραφίας, οι γλώσσες ΟυσΕπιθ είναι υπερδιπλάσιες από τις γλώσσες 

ΕπιθΟυσ.  

Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η διάδοση των προαναφερθεισών διατάξεων: 

 

Χάρτης 1. Μπλε κυκλάκι: διάταξη Επίθετο – Ουσιαστικό, πράσινο κυκλάκι: διάταξη 

Ουσιαστικό – Επίθετο, μοβ κυκλάκι: καμία κυρίαρχη διάταξη, κόκκινο κυκλάκι: αναφορικές 

προτάσεις εσωτερικής κεφαλής (WALS online, κεφ. 87). 

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν την έννοια, την ορολογία και  

τη λειτουργία ενός επιθέτου στις γλώσσες που έχουμε προαναφέρει ως περιπτώσεις μελέτης; 

O Dryer (2013: 354) έχει συμπεριλάβει στην έρευνα και στα ερευνητικά του παραδείγματα 

επίθετα τα οποία χρησιμοποιούνται με σημασιολογική έννοια (semantic sense), δηλαδή 

έχουν ιδιότητες περιγραφικές των χαρακτηριστικών ενός ουσιαστικού. Τέτοια επίθετα είναι, 

παραδείγματος χάριν, λέξεις όπως ‘μικρός’, ‘κακός’ ή ‘κίτρινος’. Λέξεις που είναι μη 
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περιγραφικές, όπως οι δεικτικές αντωνυμίες και τα αριθμητικά, καθώς και τα κατηγορήματα, 

δε νοούνται στη συγκεκριμένη έρευνα του Dryer ως επίθετα. Παρακάτω ακολουθούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα από καθεμία από τις προαναφερθείσες τέσσερις περιπτώσεις. 

Η διάταξη ΟυσΕπιθ είναι με διαφορά η συχνότερη διάταξη διαγλωσσικά. Οι περιοχές 

στις οποίες φαίνεται ότι κυριαρχεί είναι: η δυτική και η νοτιοδυτική Ευρώπη (όπως και οι 

γλώσσες της Αλβανίας και της Ρουμανίας ακολουθούν τη συγκεκριμένη διάταξη, παρόλο 

που οι χώρες αυτές ανήκουν στην ανατολική Ευρώπη), η Αφρική, στην Ασία η Μέση 

Ανατολή, η βορειοανατολική Ινδία και οι περισσότερες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, 

στην Ωκεανία η Παπούα Νέα Γουινέα, όλα τα νησιά του Ειρηνικού ωκεανού, η Αυστραλία 

και η Νέα Ζηλανδία, στην Αμερική αρκετές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, η 

Γροιλανδία, η Αλάσκα, καθώς και η κεντρική Αμερική και το βόρειο τμήμα της Νοτίου 

Αμερικής. 

Παραδείγματα γλωσσών του συγκεκριμένου τύπου δίνονται στο (1). Οι γλώσσες αυτές 

είναι η Apatani (της Θιβετο-Βιρμανικής οικογένειας, ομιλείται στη βορειοανατολική Ινδία) 

στο (1α) και η Temiar (του Ασλιανού (Aslian) κλάδου της Αυστροασιατικής οικογένειας, 

ομιλείται στη Μαλαισία) στο (1β):  

(1) α. aki atu 

  σκύλος μικρός 

  Ουσ Επιθ 

  ‘ο μικρός σκύλος’ (Abraham 1985: 23)  

β. dēk mənūʔ  

  σπίτι μεγάλο 

  ‘μεγάλο σπίτι’ (Benjamin 1976: 155)  

Εξαιρέσεις, δηλαδή γλώσσες όπου απαντά επιπλέον η διάταξη ΕπιθΟυσ, αλλά σε 

μικρότερο ποσοστό από τη διάταξη ΟυσΕπιθ, εντοπίζονται σε περιοχές της κεντρικής και της 

νότιας Αφρικής (παραδείγματος χάριν στο Καμερούν και τη Ναμίμπια, αντίστοιχα), στις 

Φιλιππίνες και στο δυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών (π.χ. στην πολιτεία της 

Καλιφόρνια, μεταξύ άλλων).  

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τη διάταξη ΕπιθΟυσ, οι ήπειροι στις 

οποίες την εντοπίζουμε είναι κατά κύριο λόγο αυτές της Ευρώπης, με πιο χαρακτηριστικό κι 
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ευρέως γνωστό παράδειγμα την αγγλική γλώσσα (της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων) και της Ασίας. Εξαιρέσεις αποτελούν η 

νοτιοδυτική Ευρώπη και από την Ασία η Μέση Ανατολή, περιοχές του Καυκάσου όπως η 

Αμπχαζία (αυτόνομη περιοχή εντός της Γεωργίας) και η Αρμενία, η νοτιοανατολική Ασία, το 

νησί της Σαχαλίνης, που ανήκει στη Ρωσία και στο οποίο ομιλείται η γλώσσα Orok (της 

Τουνγκουζικής (Tungusic) οικογένειας), καθώς και η χερσόνησος Καμτσάτκα, επίσης στη 

Ρωσία, στην οποία ομιλείται η γλώσσα Itelmen (της οικογένειας Chukotko-Kamchatkan). 

Στο Τατζικιστάν αλλά και σε διάφορες άλλες διάσπαρτες περιοχές στα Ιμαλάια επίσης 

βρίσκουμε ορισμένες γλώσσες που παρουσιάζουν τη διάταξη ΟυσΕπιθ, ιδίως της Θιβετο-

Βιρμανικής (Tibeto-Burman) οικογένειας. 

Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιας γλώσσας είναι η Mising (της Θιβετο-Βιρμανικής 

οικογένειας, ομιλείται στη βορειοανατολική Ινδία), στο (2): 

(2) azɔ́në  dɔ́luŋ 

 μικρό χωριό 

 Επιθ   Ουσ 

 ‘ένα μικρό χωριό’  (Prasad 1991: 69) 

Η διάταξη ΕπιθΟυσ είναι ξεκάθαρα μειονοτικός τύπος στην Αφρική. Εντοπίζεται 

κυρίως σε χώρες της κεντρικής Αφρικής, στο Τζιμπουτί, την Ερυθραία, την Αιθιοπία, καθώς 

και μεταξύ των γλωσσών Χοϊσάν (Khoisan) στη νότιο Αφρική. 

Παρομοίως, η διάταξη αυτή δεν αποτελεί τόσο συχνό τύπο στην Αυστραλία, παρόλο 

που και εκεί υπάρχουν γλώσσες που διαθέτουν τη συγκεκριμένη διάταξη, ειδικότερα στα 

βόρεια και στα νοτιοανατολικά της χώρας. Οι περιοχές του Ειρηνικού ωκεανού στις οποίες 

την εντοπίζουμε είναι το Παλάου (όπου ομιλείται η γλώσσα Palauan της Αυστρονησιακής 

οικογένειας), οι Βόρειες Μαριάνες Νήσοι (μια κοινοπολιτεία σε πολιτική ένωση με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ομιλείται η γλώσσα Chamorro, της Αυστρονησιακής 

οικογένειας) και η Νέα Καληδονία (υπερπόντια κτήση της Γαλλίας, όπου ομιλείται η γλώσσα 

Xaracuu, επίσης της Αυστρονησιακής οικογένειας). Στη Νέα Γουινέα η διάταξη είναι 

συχνότερη στα ανατολικά και πιο νότια σημεία της χώρας.  

Στη Βόρειο Αμερική η διάταξη ΕπιθΟυσ είναι το ίδιο συνήθης με την ΟυσΕπιθ, η 

πρώτη όμως εντοπίζεται περισσότερο στις δυτικές περιοχές του Καναδά και των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Σε περιοχές της κεντρικής Αμερικής εντοπίζονται και οι δύο διατάξεις, αν και η 

διάταξη ΕπιθΟυσ είναι πιο συχνή στα βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά. Στη Νότιο 
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Αμερική, οι γλώσσες ΕπιθΟυσ περιορίζονται στη δυτική πλευρά της ηπείρου, με εξαίρεση 

ορισμένες περιοχές πέριξ του Σουρινάμ.]2
 

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει γλώσσες στις οποίες απαντούν και οι δύο διατάξεις 

επιθέτου και ουσιαστικού, χωρίς -τις περισσότερες φορές- καμία από αυτές να είναι η 

κυρίαρχη. Οι γλώσσες αυτές είναι γενικά διάσπαρτες γεωγραφικά. Οι περιοχές στις οποίες 

φαίνεται να είναι πιο συνηθισμένες είναι η Ασία, συγκεκριμένα οι Φιλιππίνες, το Παλάου, η 

Κίνα (ειδικότερα η γλώσσα Amdo, της σινοθιβετικής οικογένειας) και η Μιανμάρ, από την 

Ωκεανία η βορειοδυτική και η νοτιοανατολική πλευρά της Αυστραλίας και στην Αμερική η 

δυτική πλευρά της Βορείου Αμερικής και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Νοτίου 

Αμερικής.  

Η παρουσία και των δύο διατάξεων σε μία γλώσσα έχει ως αποτέλεσμα είτε  μία από 

τις δύο βάσει συχνότητας να αποκτά κυρίαρχη θέση είτε να απαντούν και οι δύο το ίδιο 

συχνά. Ο Dryer (2013:354) στη διερεύνησή του αναφέρει κάποια παραδείγματα ενδεικτικά. 

Στη Huasteca Nahuatl (της Αζτεκικής οικογένειας, ομιλείται στο Μεξικό), για παράδειγμα,  

παρατηρούμε ότι επικρατεί ως επί το πλείστον η διάταξη ΟυσΕπιθ, αν και επίθετα όπως το 

'καλός και το 'μεγάλος' προηγούνται του ουσιαστικού (Beller & Beller 1977: 233). 

Συνακολούθως, υπάρχουν και παραδείγματα γλωσσών όπου, όπως προαναφέραμε, και οι δύο 

διατάξεις εμφανίζονται με την ίδια ή περίπου την ίδια συχνότητα και με αποτέλεσμα καμία 

από τις δύο να μην επικρατεί της άλλης ως κυρίαρχη. Ως τέτοιο παράδειγμα αναφέρεται  η 

γλώσσα Tagalog (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στις Φιλιππίνες) (Dryer 

2013:354; Schachter & Otanes 1972: 118, 121-122), όπως φαίνεται στις παρακάτω φράσεις: 

(11) matanda kapatid 

 ‘μεγάλος αδελφός’ (Kroeger 1993: 135) 

(12) ang=panganay 

 παιδί=μεγαλύτερο 

 ‘το μεγαλύτερο παιδί’ (Schachter & Otanes 1972: 495) 

                                                           

2 Ενώ κάποια από τα προαναφερθέντα γεωγραφικά μοτίβα αντικατοπτρίζουν τοπικά (areal) φαινόμενα 

τα οποία ξεπερνούν γενεαλογικά όρια, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η γνώση των γενεαλογικών 

ταξινομήσεων των διαφόρων γλωσσών μπορεί να παρέχει εξηγήσεις σχετικά με γλώσσες που, ενώ ομιλούνται 

στην ίδια περιοχή, ανήκουν σε τελείως διαφορετικό τύπο, δηλαδή δεν παρουσιάζουν παρόμοιες διατάξεις. Για 

παράδειγμα, η ρουμανική (της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη Ρουμανία και τη Μολδαβία) είναι 

μία γλώσσα ΟυσΕπιθ η οποία περιβάλλεται από γλώσσες ΕπιθΟυσ, όμως αυτό απλά αντικατοπτρίζει το γεγονός 

ότι αποτελεί μια ρομανική γλώσσα που χωρίστηκε (γεωγραφικά) από τις υπόλοιπες ρομανικές γλώσσες. 
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Η τέταρτη κατηγορία γλωσσών περιλαμβάνει λίγες γλώσσες, πέντε συγκεκριμένα, στις 

οποίες τα επίθετα δεν τροποποιούν ουσιαστικά. Φαίνεται ότι το επίθετο αποτελεί στην 

πραγματικότητα το κατηγόρημα σε μια αναφορική πρόταση εσωτερικής κεφαλής, ενώ το 

ουσιαστικό λειτουργεί ως το υποκείμενό του. Τέτοιου τύπου αναφορικές προτάσεις 

αποτελούν την εγγύτερη σημασιολογικά δομή σε επιθετικές φράσεις. Οι αναφορικές αυτές 

προτάσεις έχουν την κεφαλή στο εσωτερικό τους. Σύμφωνα με τον Culy (1999: 27), μια 

αναφορική πρόταση εσωτερικής κεφαλής είναι μια ονοματοποιημένη (nominalized) 

πρόταση, η οποία τροποποιεί ένα ονοματικό στοιχείο/ ουσιαστικό, το οποίο μπορεί να είναι 

είτε εμφανές (overt) είτε μη εμφανές (covert), και βρίσκεται στο εσωτερικό αυτής της 

πρότασης. 

Οι γλώσσες αυτού του τύπου απαντούν στη Βόρεια και την κεντρική Αμερική και είναι 

οι εξής: η Mesa Grande Diegueño (της οικογένειας Γιούμαν (Yuman), ομιλείται στη νότια 

Καλιφόρνια στις ΗΠΑ και στο βορειοδυτικό Μεξικό), η Seri (πιθανώς της οικογένειας 

Hokan, ομιλείται στην πολιτεία Sonora του Μεξικού), η Tiipay (της οικογένειας Yuman, 

ομιλείται στην Καλιφόρνια στις ΗΠΑ και στην πολιτεία Baja California του Μεξικού), η 

Choctaw (της οικογένειας Muskogean, ομιλείται στην Οκλαχόμα και το Τενεσί των ΗΠΑ) 

και η Kutenai (απομονωμένη γλώσσα, ομιλείται στην Βρετανική Κολομβία του Καναδά, το 

Άινταχο και την Μοντάνα των ΗΠΑ). 

Για να διευκρινιστεί η συγκεκριμένη περίπτωση παρατίθεται το παράδειγμα (6α) 

παρακάτω, το οποίο περιλαμβάνει αναφορικές προτάσεις εσωτερικής κεφαλής από τη 

γλώσσα Mesa Grande Diegueño. Η μετάφραση στα Ελληνικά δίνει την εντύπωση ότι η 

πρόταση περιλαμβάνει ένα επίθετο που τροποποιεί ένα ουσιαστικό. Στην πραγματικότητα, 

όμως, η λέξη για το ‘άσπρος’ στο (6α) αντιστοιχεί στη ρηματική φράση ‘είμαι άσπρος’, που 

αποτελεί ρηματικό κατηγόρημα (verbal predicate) σε μια αναφορική πρόταση εσωτερικής 

κεφαλής (η μετάφραση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στην ελληνική είναι ‘το κόκκαλο 

που είναι άσπρο’). Εδώ η λέξη aq ‘κόκκαλο’, η οποία είναι εμφανής (overt) και βρίσκεται 

στο εσωτερικό της αναφορικής πρότασης με εσωτερική κεφαλή, λειτουργεί ως υποκείμενο 

αυτής της ρηματικής φράσης. Η δομή του (6α) βρίσκεται σε ακριβή αντιστοιχία με την 

αναφορική πρόταση εσωτερικής κεφαλής στο (6β), που δεν περιλαμβάνει κάποιο επίθετο, 

αλλά το αμετάβατο ρήμα ‘κλαίω’. 

(6) α. 'iikwich=ve=ch [aq ku-nemshap]=vu aakwal  

  άνδρας=ΟΡΙΣΤ=ΥΠΟΚ [κόκκαλο ΑΝΑΦ.ΥΠΟΚ-άσπρος]=ΟΡΙΣΤ γλείφω 
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  ‘Ο άνδρας έγλειψε το άσπρο κόκκαλο.’ 

β. kwenychekwii=ve=ch [hekwany ku-mii]=vu selyewelyuu 

  μεγάλη.γυναίκα=ΟΡΙΣΤ=ΥΠΟΚ [μωρό ΑΝΑΦ.ΥΠΟΚ-κλαίω]=ΟΡΙΣΤ 

γαργαλώ 

  ‘Η ηλικιωμένη γυναίκα γαργάλησε το μωρό που έκλαιγε.’ (Couro & Langdon 

1975: 224, 236).  

 

Οι αναφορικές προτάσεις εσωτερικής κεφαλής δεν αποτελούν ευδιάκριτο και 

αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό στα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην περίπτωση 6. 

Ωστόσο, αν τις θέσουμε σε μορφολογική σύγκριση με τα παραδείγματα  της περίπτωσης 7 

από τη Mesa Grande Diegueño, τα οποία διαθέτουν απόλυτα ευδιάκριτες εσωτερικές 

κεφαλές, η υπόστασή τους επιβεβαιώνεται (Dryer 2013, κεφ. 90): 

(7) α. ['ehatt gaat akewii]=ve=ch chepam  

  [σκύλος γάτα κυνηγώ]=ΟΡΙΣΤ=ΥΠΟΚ ξεφεύγω 

  ‘Η γάτα που κυνήγησε ο σκύλος ξέφυγε.’ 

β. ['ehatt gaat kw-akewii]=ve=ch nye-chuukuw  

  [σκύλος γάτα ΑΝΑΦ.ΥΠΟΚ-κυνηγώ]=ΟΡΙΣΤ=ΥΠΟΚ 1ΑΝΤΙΚ-δαγκώνω 

  ‘Ο σκύλος που κυνήγησε τη γάτα με δάγκωσε.’ (Couro & Langdon 1975: 187, 

186)  

Ας σημειωθεί εδώ ότι η διάταξη του ουσιαστικού και του επιθέτου στο (6α) τυγχάνει 

να αντικατοπτρίζει την κανονική (normal) διάταξη υποκειμένου και ρήματος στη Diegueño. 

Γλώσσες στις οποίες τα επίθετα δεν τροποποιούν τα ουσιαστικά, αλλά αποτελούν 

κατηγορήματα σε αναφορικές προτάσεις εσωτερικής κεφαλής, είναι πιθανότατα περισσότερο 

συνήθεις από ό,τι φαίνεται στο άρθρο του Dryer, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν 

μέχρι πρότινος οι συγγραφείς των γραμματικών τέτοιων γλωσσών στην αναγνώριση τέτοιου 

είδους προτάσεων, επειδή η απλή δομή τους, που περιλαμβάνει μονάχα ένα ουσιαστικό συν 

ένα επίθετο, τις καθιστά αρκετά δύσκολα διακριτές. Ο Dryer έχει υποστηρίξει επίσης ότι 

κάποιες από τις γλώσσες που κατηγοριοποιούνται ως ΕπιθΟυσ ή ως ΟυσΕπιθ θα μπορούσε 
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να αποδειχθεί ότι θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως γλώσσες που ανήκουν στην τέταρτη αυτή 

κατηγορία, κάτι τέτοιο όμως σίγουρα χρειάζεται πολύ προσεκτική και διεξοδική διερεύνηση. 

 

2.2 Καθολικά του Greenberg 

Με τον όρο «καθολικό χαρακτηριστικό της γλώσσας» νοείται ένα μοτίβο που 

επαναλαμβάνεται συστηματικά στις φυσικές γλώσσες και που δυνητικά ισχύει για όλες τις 

γλώσσες του κόσμου. Η έρευνα σε αυτόν τον κλάδο της γλωσσολογίας έχει ως σκοπό τις 

γενικεύσεις μεταξύ των γλωσσών. Πρωτοπόρος του κλάδου ήταν ο Αμερικανός 

γλωσσολόγος Joseph Greenberg, ο οποίος αρχικά εξήγαγε ένα σύνολο σαράντα πέντε 

βασικών καθολικών χαρακτηριστικών, κυρίως από τη σύνταξη και τη μορφολογία, 

μελετώντας περίπου τριάντα γλώσσες. Τα καθολικά που διατυπώθηκαν από τον Greenberg 

(1963) σχετικά με τη διάταξη επιθέτου και ουσιαστικού είναι τα εξής έξι:  

 

2.2.1 Καθολικό 5  

«Εάν μια γλώσσα έχει κυρίαρχη σειρά Υ-Α-Ρ και η γενική (πτώση) ακολουθεί το 

κυβερνών ουσιαστικό, τότε το επίθετο παρομοίως ακολουθεί το ουσιαστικό» (Greenberg 

1963: 79). 

Ο Greenberg στο βιβλίο του δεν παραθέτει κανένα παράδειγμα συγκεκριμένης 

γλώσσας, στην οποία να ισχύουν ταυτόχρονα και τα τρία προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

Το μόνο σχετικό που επισημαίνεται είναι ότι οι γλώσσες με κυρίαρχη σειρά όρων Υ-Α-Ρ που 

μελέτησε, και οι οποίες εντοπίζονται όλες στην Ασία, είναι οι εξής: Burushaski 

(απομονωμένη γλώσσα (language isolate), ομιλείται στο Πακιστάν και σε περιοχές της 

Ινδίας), Kannada (της Δραβιδικής οικογένειας, ομιλείται στη νοτιοδυτική Ινδία), ιαπωνική 

(της Ιαπωνικής (Japonic) ή Ιαπωνικής-Ριουκιουανής (Japanese–Ryukyuan) οικογένειας, 

ομιλείται στην Ιαπωνία και το Παλάου), τουρκική (της Τουρκικής (Turkic) οικογένειας, 

ομιλείται -μεταξύ άλλων- στην Τουρκία, τη Βόρειο Κύπρο και την Κύπρο), χίντι (της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην Ινδία) και βιρμανική. Όμως, για αυτές τις 

γλώσσες δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με τη διάταξη γενικής πτώσης και ουσιαστικού και 

επιθέτου και ουσιαστικού (Greenberg 1963: 79). 

Σύμφωνα με στοιχεία που αντλούνται από τους χάρτες του WALS (Dryer 2013, κεφ. 

86A, κεφ. 97A), εντοπίζονται 30 γλώσσες, στις οποίες ισχύουν και τα τρία χαρακτηριστικά 

και απαντούν μόνο σε χώρες της Ωκεανίας, της Αφρικής και της Ασίας. Στις ακόλουθες 
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γλώσσες δηλαδή η κυρίαρχη σειρά είναι Υ-Α-Ρ, το επίθετο ακολουθεί το ουσιαστικό και η 

γενική πτώση ακολουθεί το ουσιαστικό: 

Στην Ωκεανία εντοπίζονται οι I’saka (της οικογένειας Skou, ομιλείται στην Παπούα 

Νέα Γουινέα), Barupu (της οικογένειας Skou, ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Kairiru 

(της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Manam (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Ngalkbun (της 

οικογένειας Gunwinyguan, ομιλείται στη βόρεια Αυστραλία), Kuuk Thaayorre (της 

οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται στη βορειοανατολική Αυστραλία), Laragia (της 

οικογένειας Darwin Region, ομιλείται στη βόρεια Αυστραλία), Kugu Nganhcara (της 

οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται στη βορειοανατολική Αυστραλία), Djingili (της 

οικογένειας Mirndi, ομιλείται στη βόρεια Αυστραλία), Alyawarra (της οικογένειας Pama-

Nyungan, ομιλείται στην κεντρική Αυστραλία), Murrinh-Patha (της οικογένειας Southern 

Daly, ομιλείται στη βόρεια  Αυστραλία) και Tuvaluan (της Αυστρονησιακής οικογένειας, 

ομιλείται στο Τουβαλού).  

Στην Αφρική τέτοιες γλώσσες είναι οι Basari (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, 

ομιλείται στη Γουινέα και τη Σενεγάλη), Sila (της Ανατολικής Σουδανικής (Eastern Sudanic) 

οικογένειας, ομιλείται στο Τσαντ), Arbore (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην 

Αιθιοπία), Rashad (της οικογένειας Kordofanian, ομιλείται στο Σουδάν), Orig (της 

οικογένειας Kordofanian, ομιλείται στο Σουδάν), Oromo/ Waata, Tunen (της 

Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στο Καμερούν), Päri (της Ανατολικής 

Σουδανικής οικογένειας, ομιλείται στο νότιο Σουδάν), Tubu (της οικογένειας Saharan, 

ομιλείται στον Νίγηρα και στο Τσαντ), Masalit (της οικογένειας Maban, ομιλείται στο Τσαντ 

και στο Σουδάν), Iraqw (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην Τανζανία), Kanuri 

(της οικογένειας Saharan, ομιλείται στο Τσαντ, στο Σουδάν, στον Νίγηρα και στη Νιγηρία) 

και Oromo/ Harar (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην Αιθιοπία). 

Μοναδική εξαίρεση από τις παραπάνω περιπτώσεις ως προς τη διάταξη επιθέτου και 

ουσιαστικού αποτελεί η Tigré (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην Ερυθραία), η 

οποία, ενώ διαθέτει κυρίαρχη σειρά Υ-Α-Ρ και σε αυτή τη γλώσσα η γενική πτώση 

ακολουθεί το ουσιαστικό, το επίθετο προηγείται του ουσιαστικού. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα που αποκαλύπτουν τις ιδιότητες αυτής της γλώσσας είναι τα εξής (Shopen 

2007: 111): 

(3)  α. … h.atte ʔəssit walat-ʔəsrael h.əs.¯ an waldat 

https://wals.info/languoid/family/gunwinyguan
https://wals.info/languoid/lect/wals_code_tgr
https://wals.info/languoid/lect/wals_code_tgr
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μία γυναίκα Ισραηλίτισσα αγόρι γέννησε 

‘. . . μια Ισραηλίτισσα γέννησε ένα αγόρι’ 

β.  walat farʕon 

κόρη Φαραώ 

‘η κόρη του Φαραώ’ 

γ.  la-gənd¯ ab ʔən¯ as 

 ‘ο ηλικιωμένος άνδρας’ 

Στην Ασία εντοπίζονται οι Vafsi (της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην 

περιφέρεια Markazi στο Ιράν), περσική (της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στο 

Ιράν), τατζικική (Tajik) (της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στο Τατζικιστάν), 

κεντρική κουρδική (Kurdish Central) (της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στο Ιράν 

και στο Ιράκ) και νεο-αραμαϊκή (Neo-Aramaic/ Arbel Jewish) (του Σημιτικού κλάδου της 

Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στο Ισραήλ). Οι παραπάνω γλώσσες που αναφέρονται 

από το WALS δεν συμπίπτουν με καμία από εκείνες που αναφέρονται από τον Greenberg 

στην επεξήγηση των καθολικών. Πρόκειται για τελείως διαφορετικές γλώσσες από εκείνες 

που αναφέρει ο μελετητής ως παραδείγματα περίπτωσης.  

Στον παρακάτω χάρτη βλέπουμε τη διάδοση του καθολικού 5.  

 

Χάρτης 2. Κίτρινο κυκλάκι: Αντικείμενο – Ρήμα, Ουσιαστικό – Επίθετο και Ουσιαστικό – 

Γενική πτώση (WALS online, κεφ. 86A, 97A). 
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Πέραν των γλωσσών που αναφέρθηκαν παραπάνω εντοπίζονται 14 γλώσσες, στις  

οποίες η κυρίαρχη σειρά όρων είναι η Υ-Α-Ρ, το επίθετο έπεται του ουσιαστικού, αλλά η 

γενική μπορεί είτε να έπεται του ουσιαστικού είτε να προηγείται αυτού, γεγονός όμως που δε 

φαίνεται να αποδυναμώνει την ισχύ του καθολικού 5. Αυτές οι γλώσσες απαντούν κυρίως 

στην Ωκεανία και σε ελάχιστες περιπτώσεις στην Αφρική και τη Βόρειο Αμερική. 

Στην Ωκεανία βρίσκουμε τις γλώσσες Nend (της οικογένειας Trans-New Guinea, 

ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Makasae (της οικογένειας Timor-Alor-Pantar, 

ομιλείται στο Ανατολικό Τιμόρ), Ngandi (της οικογένειας Gunwinyguan, ομιλείται στη 

βόρεια ακτή της Αυστραλίας), Arabana (της οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται στη νότια 

Αυστραλία), Kuku-Yalanji (της οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται στη βορειοανατολική 

Αυστραλία), Guugu Yimidhirr (της οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται στη 

βορειοανατολική Αυστραλία), Malakmalak (της οικογένειας Northern Daly, ομιλείται στη 

βόρεια Αυστραλία), Ungarinjin (της οικογένειας Worrorran, ομιλείται στη βορειοδυτική 

Αυστραλία), Gooniyandi (της οικογένειας Bunuban, ομιλείται στη βορειοδυτική Αυστραλία) 

και Mangarrayi (της οικογένειας Mangarrayi-Maran, ομιλείται στη βόρεια Αυστραλία).  

Στην Αφρική εντοπίζονται οι γλώσσες Maba (της οικογένειας Maban, ομιλείται στο 

Τσαντ), σομαλική (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στις χώρες που αποτελούν το 

Κέρας της Αφρικής) και Beria (της οικογένειας Saharan, ομιλείται στο Τσαντ και στο 

Σουδάν), ενώ στη Βόρειο Αμερική η Lakhota (της οικογένειας Siouan, ομιλείται στις 

κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες).  

Ο ακόλουθος χάρτης είναι ενδεικτικός της διάδοσης των γλωσσών που αποτελούν 

εξαιρέσεις του καθολικού 5. 



32 

 

 

Χάρτης 3. Άσπρο κυκλάκι: Αντικείμενο – Ρήμα, Ουσιαστικό – Επίθετο και καμία κυρίαρχη 

διάταξη Ουσιαστικού και Γενικής πτώσης (WALS online, κεφ. 86A, 97A). 

 

2.2.2 Καθολικό 17  

«Με εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα για να μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση, γλώσσες με 

κυρίαρχη σειρά Ρ-Υ-Α έχουν το επίθετο μετά το ουσιαστικό» (Greenberg 1963: 85).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από τους χάρτες του WALS (Dryer 2013, κεφ. 

82Α, κεφ. 97A), έχουν συλλεχθεί στοιχεία για 94 γλώσσες οι οποίες απαντούν στη δυτική 

Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία (κυρίως τη νοτιοανατολική), στην Ωκεανία και στην 

κεντρική και νότιο Αμερική, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την κυρίαρχη σειρά Ρ-Υ-Α και 

το επίθετο ακολουθεί το ουσιαστικό. Οι γλώσσες αυτές είναι οι ακόλουθες:  

Στη δυτική Ευρώπη μόνο τέσσερις γλώσσες μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο 

καθολικό, οι εξής: η ιρλανδική (του Κελτικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλείται στην Ιρλανδία), η σκοτική γαελική (του Κελτικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής 

οικογένειας, ομιλείται στη Σκωτία και στην καναδική επαρχία της Νέας Σκωτίας), η ουαλική 

(του Κελτικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην περιοχή της Ουαλίας 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε μικρές κοινότητες Ουαλών μεταναστών στον Καναδά 

και την επαρχία Chubut στην Αργεντινή) και η βρετονική (του Κελτικού κλάδου της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη χερσόνησο της Βρετάνης και στον νομό Λουάρ-
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Ατλαντίκ, στο δυτικό άκρο της Γαλλίας). Κοινό τους χαρακτηριστικό αποτελεί η γλωσσική 

οικογένεια και ο κλάδος στον οποίο ανήκουν. 

Στην Αφρική εντοπίζουμε τις: Berber/ Middle Atlas (του Βόρειου Βερβερικού κλάδου 

της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στo Μαρόκο), Berber/ Figuig (του Βόρειου 

Βερβερικού κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στo Μαρόκο), μαροκινή 

αραβική (του Κεντρικού Σημιτικού κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στο 

Μαρόκο), Kabyle (του Βόρειου Βερβερικού κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας, 

ομιλείται στην Αλγερία), Tamasheq (του Βερβερικού κλάδου της Αφροασιατικής 

οικογένειας, ομιλείται στο Μάλι και τη Μπουρκίνα Φάσο), Hdi (της Αφροασιατικής 

οικογένειας, ομιλείται στη Νιγηρία), Lamang (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στη 

Νιγηρία), Ik (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στην Ουγκάντα), Karimojong (της 

οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στην Ουγκάντα), Sebei (της οικογένειας Nilo-Saharan, 

ομιλείται στην Ουγκάντα), Pokot (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στην Κένυα και 

την Ουγκάντα), Teso (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στην Κένυα και την 

Ουγκάντα), Turkana (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στην Κένυα και την 

Ουγκάντα), Nandi (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στην Κένυα), Krongo (της 

οικογένειας Kadu, ομιλείται στο Σουδάν), Murle (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται 

στo Νότιο Σουδάν), Tennet (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στo Νότιο Σουδάν), 

Didinga (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στο Νότιο Σουδάν), So (του κλάδου Bantu 

της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), 

Maasai (της οικογένειας Eastern Nilotic, ομιλείται στην Κένυα και στην Τανζανία), και 

Malagasy (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Μαδαγασκάρη και στην 

υπερπόντια κτήση της Γαλλίας Μαγιότ, στον Ινδικό ωκεανό).  

Στη δυτική Ασία τέτοιου τύπου γλώσσα είναι μόνο η σύγχρονη πρότυπη αραβική (του 

Κεντρικού Σημιτικού κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στις είκοσι δύο 

χώρες του Αραβικού Συνδέσμου). Στη νοτιοανατολική Ασία εντοπίζουμε τις περισσότερες 

γλώσσες τέτοιου τύπου, που είναι οι εξής: Batak/ Toba, Kambera, Muna, Nias, Simeulue, 

Tukang Besi, Wolio (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στην Ινδονησία), Tausug 

(της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία), Tboli (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στις Φιλιππίνες), Tatana’, Kadazan, Timugon (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στη Μαλαισία), Paiwan (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στην Ταϊβάν) και Nancowry (της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, 

ομιλείται στα νησιά Νίκομπαρ της Ινδίας). 
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Στην Ωκεανία εντοπίζουμε τις: Wathawurrung (της Αυστρονησιακής οικογένειας, 

ομιλείται στην πολιτεία Βικτώρια της νοτιοανατολικής Αυστραλίας), Niuean και Maori (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στη Νέα Ζηλανδία), Anejom (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στo Βανουάτου), Yapese (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται 

στο νησί Yap των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας), Cemuhi (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στη συλλογικότητα (sui generis collectivity) της Νέας Καληδονίας της 

Γαλλίας), Tongan, Niuafo’ou (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στην Τόνγκα), 

Fijian και Nadroga (της οικογένειας Fijian, ομιλούνται στο Φίτζι), Tahitian (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας), Marquesan 

(της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στις Νήσους Μαρκέζας της Γαλλικής 

Πολυνησίας και στην Ταϊτή), Samoan (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στα 

νησιά Σαμόα), Gela, Hoava, Kokota, Longgu, Roviana (της Αυστρονησιακής οικογένειας, 

ομιλούνται στα Νησιά του Σολομώντα), Kilivila (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται 

στην Παπούα Νέα Γουινέα), Kuot (της οικογένειας Kuot, ομιλείται στην Παπούα Νέα 

Γουινέα), Kiribati (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στο Κιριμπάτι), Hawaiian 

(της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην πολιτεία της Χαβάης των Ηνωμένων 

Πολιτειών) και Rapanui (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στο Νησί του Πάσχα 

της Χιλής). 

Στην κεντρική Αμερική τέτοιες γλώσσες είναι οι: Chinantec/ Comaltepec, Chinantec/ 

Lealao, Chinantec/ Palantla, Chinantec/ Quiotepec, Zapotec/ Zoogocho, Zapotec/ Yatzachi, 

Zapotec/ Mitla, Zapotec/ Isthmus, Trique/ Copala, Tlapenec, Chiquihuitlan Mazatec, 

Yosondua Mixtec, Peñoles Mixtec, Ocotepec Mixtec, Jicaltepec Mixtec, Chalcatongo 

Mixtec, Sierra Occidental Chatino, Yaitepec Chatino (της οικογένειας Oto-Mangue, όλες 

ομιλούνται στο Μεξικό), Cora, Southeastern Tepehuan, Huasteca Nahuatl, Michoacan 

Nahuatl (της οικογένειας Uto-Aztecan, ομιλούνται στo Μεξικό) και Garifuna (της 

οικογένειας Arawakan, ομιλείται στη Μπελίζ, τη Νικαράγουα, την Ονδούρα και τη 

Γουατεμάλα).  

Στη νότιο Αμερική βρίσκουμε τις: Guajajara (της οικογένειας Tupian, ομιλείται στη 

Βραζιλία), Kipea (της οικογένειας Macro-Ge, ομιλούνταν στη Βραζιλία, νεκρή), Guató 

(απομονωμένη γλώσσα, ομιλείται στη Βραζιλία και τη Βολιβία), Koreguaje (της οικογένειας 

Tucanoan, ομιλείται στην Κολομβία), Goajiro (της οικογένειας Arawakan, ομιλείται στην 

Κολομβία και τη Βενεζουέλα), Baure (της οικογένειας Arawakan, ομιλείται στη Βολιβία), 
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Yagua (της οικογένειας Peba-Yaguan, ομιλείται στo Περού) και Pilaga (της οικογένειας 

Guaicuruan, ομιλείται στην επαρχία Formosa στη βόρειο Αργεντινή). 

Ο χάρτης που ακολουθεί φανερώνει τη διάδοση του καθολικού 17. 

 

Χάρτης 4. Γκρι κυκλάκι: Ρήμα – Υποκείμενο – Αντικείμενο και Ουσιαστικό – Επίθετο (WALS 

online, κεφ. 82A, 97A). 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν 43 γλώσσες οι οποίες αποτελούν εξαίρεση στο συγκεκριμένο 

καθολικό. Σε αυτές, ενώ η κυρίαρχη σειρά είναι η Ρ-Υ-Α, το επίθετο προηγείται του 

ουσιαστικού. Πιο συγκεκριμένα, αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Στην Ασία εντοπίζουμε τις: Domari (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής 

οικογένειας, ομιλείται στο Ισραήλ, την Ιορδανία και το Ιράν), Car Nicobarese και Shompen 

(της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, ομιλούνται στα νησιά Νίκομπαρ της Ινδίας), Central 

Agta, Dupaningan Agta, Batad Ifugao, Ilocano και Western Bukidnon Manobo (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στις Φιλιππίνες) και Amis (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στην Ταϊβάν). 

Στην Αφρική έχουμε τις: Gude (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στη Νιγηρία 

και το Καμερούν) και Majang (της Ανατολικής Σουδανικής (Eastern Sudanic) οικογένειας, 

ομιλείται στην Αιθιοπία). 

Στην Ωκεανία γλώσσες τέτοιου τύπου είναι οι: Chamorro (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στο Γκουάμ), Wembawemba (της οικογένειας Pama-Nyungan, 
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ομιλείται στη νοτιοανατολική Αυστραλία) και Iaai (της Αυστρονησιακής οικογένειας, 

ομιλείται στη Νέα Καληδονία). 

Στη βόρειο Αμερική βρίσκονται οι εξής: Bella Coola, Lillooet, Musqueam, Thompson 

και Upriver Halkomelem (της οικογένειας Salishan, ομιλούνται στον Καναδά), Heiltsuk (της 

οικογένειας Wakashan, ομιλείται στον Καναδά), Coast Tsimshian, Nisgha και Squamish (της 

οικογένειας Penutian, ομιλούνται στον Καναδά), Alsea (της οικογένειας Oregon Coast, 

ομιλείται στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Quileute (τις οικογένειας Chimakuan, 

ομιλείται στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Lower Chinook και Northern Sahaptin 

(της οικογένειας Penutian, ομιλούνται στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες) και 

Yaudanchi Yokuts (της οικογένειας Penutian, ομιλείται στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες 

Πολιτείες). 

Στην κεντρική Αμερική εντοπίζονται οι ακόλουθες: Copainala Zoque (της οικογένειας 

Mixe-Zoque, ομιλείται στο βόρειο Μεξικό), O’odham (της οικογένειας Uto-Aztecan, 

ομιλείται στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού), Mezquital Otome (της 

οικογένειας Oto-Mangue, ομιλείται στο Μεξικό), Huehuetla Tepehua και Tlachichilco 

Tepehua (της οικογένειας Totonacan, ομιλούνται στο Μεξικό), Huastec (της οικογένειας 

Mayan, ομιλείται στο κεντρικό Μεξικό), Huave/ San Mateo del Mar (της οικογένειας 

Huavean, ομιλείται στο νότιο Μεξικό), Chontal Maya (της οικογένειας Mayan, ομιλείται στο 

νότιο Μεξικό), Huamelultec Oaxaca Chontal (της οικογένειας Tequistlatecan, ομιλείται στο 

νότιο Μεξικό), Pipil (της οικογένειας Uto-Aztecan, ομιλείται στο Ελ Σαλβαδόρ), Cakchiquel, 

Jakaltek και Sipakapense (της οικογένειας Mayan, ομιλούνται στη Γουατεμάλα). 

Στη νότιο Αμερική βρίσκουμε τις: Cayuvava (της οικογένειας Cayuvava, ομιλείται στη 

Βολιβία) και Mapudungun (της οικογένειας Araucanian, ομιλείται στη Χιλή και την 

Αργεντινή). 

Στον χάρτη που ακολουθεί βλέπουμε τη διάδοση των γλωσσών που αποτελούν 

εξαιρέσεις στο συγκεκριμένο καθολικό. 
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Χάρτης 5. Τιρκουάζ κυκλάκι: Ρήμα – Υποκείμενο – Αντικείμενο και Επίθετο – Ουσιαστικό 

(WALS online, κεφ. 82A, 97A). 

2.2.3 Καθολικό 18  
«Όταν το περιγραφικό επίθετο προηγείται του ουσιαστικού, το δεικτικό και το 

αριθμητικό, με εξαιρετικά μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι εάν συνέβαινε τυχαία, 

προηγούνται επίσης (του ουσιαστικού)» (Greenberg 1963: 86).  

Το παραπάνω καθολικό συναρτά τη θέση των δεικτικών και των αριθμητικών σε σχέση 

με το ουσιαστικό με αυτή των επιθέτων. Αυτή η υπόθεση αφορά πολλές γλώσσες. Σε γενικές 

γραμμές τα δεικτικά και τα αριθμητικά χαρακτηρίζονται από την τάση τους να προηγούνται 

του ουσιαστικού ακόμη και σε γλώσσες όπου το ουσιαστικό προηγείται του περιγραφικού 

επιθέτου. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η τάση δεν αποτελεί και κανόνα. 

Αντίθετα, φαίνεται πως σε γλώσσες όπου τα περιγραφικά επίθετα προηγούνται των 

ουσιαστικών το ίδιο προηγούνται αυτών και τα δεικτικά και τα αριθμητικά. Τα δεδομένα 

στον πίνακα (17) προέρχονται από τις γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα από τον 

Greenberg (1963: 86): 

(17)  

 ΟυσΕπιθ ΕπιθΟυσ 

Δεικτικό - Ουσιαστικό 12 7 

Ουσιαστικό - Δεικτικό 11 0 

Αριθμητικό - Ουσιαστικό 8 10 
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Ουσιαστικό - Αριθμητικό 11 0 

O Greenberg στη μελέτη του δε συμπεριέλαβε δεδομένα από γλώσσες οι οποίες 

διέθεταν και τις δύο διατάξεις των αριθμητικών, δηλαδή τις γλώσσες όπου τα αριθμητικά 

μπορούσαν είτε να προηγούνται είτε να έπονται του ουσιαστικού. Μια τέτοια γλώσσα ήταν η 

Guarani (της οικογένειας Tupian, ομιλείται στην Παραγουάη και τη Βολιβία), στην οποία 

όμως το επίθετο ακολουθεί το ουσιαστικό, όπως ήταν αναμενόμενο. Επιπλέον θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι όσον αφορά τις γλώσσες οι οποίες έχουν αριθμητικούς ταξινομητές 

(numeral classifiers)
3
 εκτός από αριθμητικά, το γλωσσολογικό στοιχείο που επίσης 

προσμετρήθηκε ήταν η θέση του αριθμητικού σε σχέση με τη θέση του αριθμητικού 

ταξινομητή. Σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται πως είναι η θέση του επιθέτου αυτή που 

καθορίζει και τη θέση του δεικτικού και του αριθμητικού, και όχι το αντίστροφο. Γλώσσες 

στις οποίες το επίθετο ακολουθεί το ουσιαστικό μπορεί να διαθέτουν σε μία φράση 

αριθμητικό που προηγείται (8 γλώσσες στον πίνακα 17) και δεικτικό που έπεται (11 γλώσσες 

στον πίνακα 17), δεικτικό που προηγείται (12 γλώσσες στον πίνακα 17) και αριθμητικό που 

έπεται (11 γλώσσες στον πίνακα 17), δεικτικό και αριθμητικό που προηγούνται ταυτόχρονα 

ή δεικτικό και αριθμητικό που έπονται ταυτόχρονα (δεν υπάρχει στον πίνακα 17 κάποιο 

παράδειγμα για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, αναλύονται περισσότερο στο καθολικό 20). 

Σύμφωνα με τον πίνακα, επίσης, δεν υπάρχει καμία γλώσσα στην οποία το επίθετο να 

προηγείται του ουσιαστικού και το δεικτικό να έπεται του τελευταίου ή το αριθμητικό να 

έπεται του τελευταίου. Αναφορικά με τις γλώσσες ΕπιθΟυσ, έχουν εντοπιστεί 7 στις οποίες 

                                                           

3 Τα ουσιαστικά χαμηλής μετρησιμότητας (low countability nouns) συνήθως δεν απαντούν στις ίδιες 

φράσεις/ συντάγματα με τα αριθμητικά. Αντί γι’ αυτό, ένα επιπρόσθετο στοιχείο πρέπει να είναι παρόν, για 

παράδειγμα ένα ποτήρι νερό, δύο χούφτες άμμος, τρεις τολύπες καπνού (Gil 2013, κεφ. 55). Αυτά τα 

επιπρόσθετα στοιχεία συνήθως ονομάζονται αριθμητικοί ταξινομητές μέτρου (mensural numeral classifiers), 

εφόσον παρέχουν σε ουσιαστικά χαμηλής μετρησιμότητας ή μη μετρήσιμα έναν τρόπο με τον οποίο να 

μπορούν να μετρηθούν. Παρόλ’ αυτά, σε πολλές άλλες γλώσσες τα ουσιαστικά που συντάσσονται με 

αριθμητικά μπορεί να απαντούν μαζί με ένα επιπρόσθετο γραμματικό στοιχείο, ακόμη κι αν είναι μετρήσιμα/ 

υψηλής μετρησιμότητας. Τέτοια στοιχεία ονομάζονται συνήθως αριθμητικοί ταξινομητές του είδους (sortal 

numeral classifiers). Αυτός ο όρος αναφέρεται στις πιο εξέχουσες λειτουργίες τέτοιων τύπων, που είναι να 

διαχωρίζουν το σύνολο των μετρήσιμων ουσιαστικών σε σημασιολογικές τάξεις, κάθε μία από τις οποίες είναι 

συνδεδεμένη με έναν διαφορετικό ταξινομητή. Επομένως, στη γλώσσα Minangkabau της Ινδονησίας, για 

παράδειγμα, τα ουσιαστικά που δηλώνουν ανθρώπους παίρνουν τον ταξινομητή urang, όσα δηλώνουν μη 

ανθρώπινα έμψυχα τον ταξινομητή ikue και όσα σημαίνουν επιμήκη αντικείμενα τον ταξινομητή batang. 
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το δεικτικό προηγείται του ουσιαστικού και 10 όπου το αριθμητικό προηγείται του 

ουσιαστικού.  

Λόγω έλλειψης μέσων ο Greenberg δεν κατάφερε να συμπεριλάβει έναν επαρκή 

αριθμό γλωσσών στο δείγμα του ώστε να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. Υπάρχει, για 

παράδειγμα, ένας αριθμός ιδιαίτερων περιπτώσεων όπως η γλώσσα Efik (της 

Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στη νότια Νιγηρία), στην οποία  το δεικτικό και 

το αριθμητικό έπονται του ουσιαστικού ενώ το επίθετο προηγείται, επομένως δεν ανήκει σε 

καμία από τις περιπτώσεις του πίνακα τον οποίο είχε καταρτίσει ο Greenberg. Επίσης, 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι άλλοι ποσοδείκτες (quantifiers), π.χ. αυτοί με τη σημασία 

‘κάποιος’ ή ‘όλος’, ερωτηματικά επίθετα (interrogative adjectives) και κτητικά επίθετα 

(possessive adjectives) παρουσιάζουν την ίδια αυτή τάση να προηγούνται του ουσιαστικού, 

δηλαδή λειτουργούν πολλές φορές σαν τα προσδιοριστικά επίθετα χωρίς να είναι όμως, όπως 

φαίνεται, για παράδειγμα, στις ρομανικές γλώσσες, όμως ούτε οι συγκεκριμένες περιπτώσεις 

αναλύονται καθόλου από τον Greenberg. Αν οι συγκεκριμένες κατηγορίες λέξεων είχαν 

μελετηθεί πιο διεξοδικά ίσως θα μπορούσαν να μας αποκαλυφθούν και άλλες πτυχές των 

προσδιοριστικών επιθέτων. Εντούτοις, ακόμα και με τις προαναφερθείσες παραλείψεις, το 

καθολικό του Greenberg δεν μπορεί να θεωρηθεί ανακριβές. 

Σύμφωνα με τις έρευνες του WALS (Dryer 2013, κεφ. 87, κεφ. 88Α, κεφ. 89A, κεφ. 

97Α), έχουν συλλεχθεί στοιχεία για 202 γλώσσες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την 

κυρίαρχη σειρά ΕπιθΟυσ, δηλαδή το επίθετο προηγείται του ουσιαστικού, και το δεικτικό 

και το αριθμητικό επίσης προηγούνται του ουσιαστικού. Οι γλώσσες αυτές, οι οποίες 

ομιλούνται σε όλες τις ηπείρους, είναι οι ακόλουθες:  

Στην Ευρώπη γλώσσες τέτοιου τύπου είναι οι εξής: βουλγαρική (του Σλαβικού κλάδου 

της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται, μεταξύ άλλων, στη Βουλγαρία και τη Βόρεια 

Μακεδονία), ουκρανική (του Σλαβικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται 

στην Ουκρανία), πολωνική (του Σλαβικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλείται στην Πολωνία), ρωσική (του Σλαβικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλείται, μεταξύ άλλων, στη Ρωσία, τη Λευκορωσία, το Καζακστάν και το Κιργιστάν), 

σερβοκροατική (του Σλαβικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη 

Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία), σλοβενική (του 

Σλαβικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη Σλοβενία), τσεχική (του 

Σλαβικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην Τσεχία), αγγλική (του 
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Γερμανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται, μεταξύ άλλων, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία), γερμανική (του Γερμανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται, 

μεταξύ άλλων, στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία), ολλανδική (του Γερμανικού 

κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται, μεταξύ άλλων, στην Ολλανδία και το 

Βέλγιο), δανική (του Γερμανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη 

Δανία, στις Νήσους Φερόες και τη Γροιλανδία), νορβηγική (του Γερμανικού κλάδου της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη Νορβηγία), σουηδική (του Γερμανικού κλάδου 

της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη Σουηδία και τη Φινλανδία), ισλανδική (του 

Γερμανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην Ισλανδία), νέα 

ελληνική (του Ελληνικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται, μεταξύ άλλων, 

στην Ελλάδα και την Κύπρο), εσθονική (του Φιννο-Ουγγρικού κλάδου της Ουραλικής 

οικογένειας, ομιλείται στην Εσθονία), φινλανδική (του Φιννο-Ουγγρικού κλάδου της 

Ουραλικής οικογένειας, ομιλείται στη Φινλανδία και σε τμήματα της Νορβηγίας, της 

Σουηδίας και της Ρωσίας), ουγγρική (του Φιννο-Ουγγρικού κλάδου της Ουραλικής 

οικογένειας, ομιλείται στην Ουγγαρία και σε μέρη σχεδόν όλων των γειτονικών της χωρών), 

λετονική (του Βαλτικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη Λετονία), 

λιθουανική (του Βαλτικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στη 

Λιθουανία) και Welsh Romani (πιθανώς εξαφανισμένη ως μητρική γλώσσα, του Ινδικού 

κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλούνταν στην Ουαλία του Ηνωμένου 

Βασιλείου). 

Στην Αφρική εντοπίζονται οι: //Ani (της οικογένειας Khoe-Kwadi, ομιλείται στη 

Μποτσουάνα), Lendu και Ngiti (της οικογένειας Central Sudanic, ομιλούνται στη Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό), αμχαρική (του Σημιτικού κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας, 

ομιλείται στην Αιθιοπία), Gamo, Sidaama, Wolaytta και Zayse (της Αφροασιατικής 

οικογένειας, ομιλούνται στην Αιθιοπία), Qafar (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται 

στην Αιθιοπία, την Ερυθραία και το Τζιμπουτί), Kolokuma Ijo (της οικογένειας Ijoid, 

ομιλείται στη Νιγηρία), Nama (της οικογένειας Khoe-Kwadi, ομιλείται στη Ναμίμπια), Kxoe 

(της οικογένειας Khoe-Kwadi, ομιλείται στην Ανγκόλα και τη Ναμίμπια) και Korana (της 

οικογένειας Khoe-Kwadi, ομιλείται στη Νότια Αφρική). 

Στην Ασία βρίσκουμε τις: τουρκική (του Τουρκικού κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, 

ομιλείται, μεταξύ άλλων, στην Τουρκία και στη Βόρεια Κύπρο), Karachay-Balkar (του 

Τουρκικού κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στον Βόρειο Καύκασο στη Ρωσία 
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και στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ στη δυτική Τουρκία), γεωργιανή (της Καρτβελιανής 

οικογένειας, ομιλείται στη Γεωργία), Tsova-Tush (της οικογένειας Nakh-Daghestanian, 

ομιλείται στη Γεωργία), Ossetic (του Ιρανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλείται στα σύνορα Γεωργίας και Ρωσίας), Archi, Chechen, Godoberi, Hunzib και Tsez 

(της οικογένειας Nakh-Daghestanian, ομιλούνται στον Βόρειο Καύκασο στη Ρωσία), Bashkir 

και Chuvash (του Τουρκικού κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, ομιλούνται στη Ρωσία), 

Avar, Lezgian και Rutul (της οικογένειας Nakh-Daghestanian, ομιλούνται στο Αζερμπαϊτζάν 

και τη Ρωσία), Kryz και Udi (της οικογένειας Nakh-Daghestanian, ομιλούνται στο 

Αζερμπαϊτζάν), ανατολική αρμενική (του Αρμενικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής 

οικογένειας, ομιλείται στην Αρμενία), δυτική αρμενική (του Αρμενικού κλάδου της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην ανατολική Τουρκία), Turkmen (του Τουρκικού 

κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στο Τουρκμενιστάν), Karakalpak (του 

Τουρκικού κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στο Ουζμπεκιστάν), Uzbek (του 

Τουρκικού κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στο Ουζμπεκιστάν και το 

Αφγανιστάν), ταταρική (του Τουρκικού κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στην 

περιοχή του Βόλγα στη Ρωσία), Khanty και Mansi (του Ουγγρικού κλάδου της Ουραλικής 

οικογένειας, ομιλούνται στον Αυτόνομο Θύλακα της Χαντίας-Μανσίας στη Ρωσία), Ket (της 

οικογένειας Yeniseian, ομιλείται στο Κράι Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας), Nenets (της 

Ουραλικής οικογένειας, ομιλείται στη βορειοδυτική Σιβηρία στη Ρωσία), Selkup (της 

Ουραλικής οικογένειας, ομιλείται στον Αυτόνομο Θύλακα των Γιαμάλων-Νένετς στη 

Ρωσία), Udmurt (του κλάδου Permic της Φιννο-Ουγγρικής υποοικογένειας της Ουραλικής 

οικογένειας, ομιλείται στη Δημοκρατία των Ουντμούρτ στη Ρωσία), Kolyma Yukaghir (της 

οικογένειας Yukaghir, ομιλείται στη Δημοκρατία των Σαχά και στο Όμπλαστ του 

Μαγκαντάν στη Ρωσία), Domari (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλείται στο Ισραήλ, την Ιορδανία και το Ιράν), Khalaj (του Τουρκικού κλάδου της 

Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στο βορειοδυτικό Ιράν), Koluri, Kabatei και Southern 

Talysh (του Ιρανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλούνται στο βορειοδυτικό 

Ιράν), Prasuni (του κλάδου Nuristani της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στο 

Αφγανιστάν), Wakhi (του Ιρανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στο 

Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Τατζικιστάν), Pashto (του Ιρανικού κλάδου της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν), Burushaski (της 

οικογένειας Burushaski, ομιλείται στο Πακιστάν), Brokskat, Kashmiri και Panjabi (του 

Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλούνται στην Ινδία και το Πακιστάν), 

Shina, Torwali και Urdu (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλούνται 
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στο Πακιστάν), Car Nicobarese (της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, ομιλείται στα νησιά 

Νίκομπαρ της Ινδίας), Byansi, Chaudangsi, Darma, Johari, Kinnauri, Kham, Marchha, 

Pattani και Tinani (της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλούνται στη βόρεια Ινδία), Limbu (της 

Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται στη βόρεια Ινδία, το Νεπάλ και το Μπουτάν), Marathi 

(του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην κεντρική και 

ανατολική Ινδία), Gondi, Kolami, Koya και Kuvi (της Δραβιδικής οικογένειας, ομιλούνται 

στην κεντρική και ανατολική Ινδία), Kannada και Malayalam (της Δραβιδικής οικογένειας, 

ομιλούνται στη νοτιοδυτική Ινδία), Tamil και Tulu (της Δραβιδικής οικογένειας, ομιλούνται 

στη νοτιοανατολική Ινδία), Malto (της Δραβιδικής οικογένειας, ομιλείται στη 

βορειοανατολική Ινδία), Telugu (της Δραβιδικής οικογένειας, ομιλείται στην κεντρική Ινδία), 

Korku, Mundari και Remo (της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, ομιλούνται στην κεντρική 

Ινδία), Santali (της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, ομιλείται στη βορειοανατολική Ινδία), 

Gujarati και Lamani (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλούνται στη 

δυτική Ινδία), χίντι (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην 

Ινδία), Bhojpuri και Kumauni (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλούνται στην βορειοανατολική Ινδία), Maithili (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής 

οικογένειας, ομιλείται στη βορειοανατολική Ινδία και το Νεπάλ), Athpare, Chantyal, 

Chepang, Dhimal, Thangmi, Thulung και Wambule (της Σινοθιβετικής οικογένειας, 

ομιλούνται στο Νεπάλ), Nepali (του Ινδικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλείται στο Νεπάλ), Buriat (του Μογγολικού κλάδου της Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται 

στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Μογγολία), Khalkha (του Μογγολικού κλάδου της Αλταϊκής 

οικογένειας, ομιλείται στη Μογγολία), Dagur (του Μογγολικού κλάδου της Αλταϊκής 

οικογένειας, ομιλείται στη βορειοανατολική Κίνα), Mangghuer (του Μογγολικού κλάδου της 

Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στην κεντρική Κίνα), Evenki (του κλάδου Tungusic της 

Αλταϊκής οικογένειας, ομιλείται στη Ρωσία και την Κίνα), μανδαρινική κινεζική (της 

Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται, μεταξύ άλλων, στην Κίνα, την Ταϊβάν και τη 

Σιγκαπούρη), καντονεζική κινεζική (της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται στη 

νοτιοανατολική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο), κορεατική (της Κορεατικής 

οικογένειας, ομιλείται στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα), Ainu (της οικογένειας Ainu, 

ομιλείται στο νησί Χοκκάιντο της Ιαπωνίας), ιαπωνική (της Ιαπωνικής (Japonic) οικογένειας, 

ομιλείται στην Ιαπωνία και το Παλάου), Chukchi (της οικογένειας Chukotko-Kamchatkan, 

ομιλείται στον Αυτόνομο Θύλακα Τσουκότκα της Σιβηρίας στη Ρωσία), Amis (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην Ταϊβάν) και Batad Ifugao (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στις Φιλιππίνες). 
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Στην Ωκεανία τέτοιες γλώσσες είναι οι: Biri (της οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται 

στη βορειοανατολική Αυστραλία), Gunbalang (της οικογένειας Gunwinyguan, ομιλείται στη 

βόρεια Αυστραλία), Kayardild (της οικογένειας Tangkic, ομιλείται στη βόρεια Αυστραλία), 

Iwaidja και Maung (της οικογένειας Iwaidjan, ομιλούνται στη βόρεια Αυστραλία), Tiwi (της 

οικογένειας Tiwian, ομιλείται στη βόρεια Αυστραλία), Yingkarta (της οικογένειας Pama-

Nyungan, ομιλείται στη δυτική Αυστραλία), Southern Kiwai (της οικογένειας Kiwaian, 

ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Awa, Hua και Usarufa (της οικογένειας Trans-New 

Guinea, ομιλούνται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Mountain Arapesh (της οικογένειας 

Torricelli, ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Alamblak, Kwoma και Sare (της 

οικογένειας Sepik, ομιλούνται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Bilua και Savosavo (της 

οικογένειας Solomons East Papuan, ομιλούνται στις Νήσους του Σολομώντα), Chamorro 

(της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στο Γκουάμ) και Palauan (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στο Παλάου). 

Στη βόρεια Αμερική εντοπίζονται οι ακόλουθες: Musqueam, Squamish και Upriver 

Halkomelem (της οικογένειας Salishan, ομιλούνται στον Καναδά), Alsea, Hanis Coos και 

Siuslaw (της οικογένειας Oregon Coast, ομιλούνται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), 

Klamath (της οικογένειας Penutian, ομιλείται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Lower 

Chinook, Nez Perce και Northern Sahaptin (της οικογένειας Penutian, ομιλούνται στις 

βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Quileute (της οικογένειας Chimakuan, ομιλείται στις 

βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Blackfoot και Yurok (της οικογένειας Algic, ομιλούνται 

στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Cherokee (της οικογένειας Iroquoian, ομιλείται στις 

δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Yaudanchi Yokuts (της οικογένειας Penutian, ομιλείται στις 

νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες), Comanche και Hopi (της οικογένειας Uto-Aztecan, 

ομιλούνται στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες), Northern Paiute (της οικογένειας Uto-Aztecan, 

ομιλείται στην Καλιφόρνια, τη Νεβάδα και το Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες), Washo 

(της οικογένειας Washo, ομιλείται στα σύνορα Καλιφόρνιας-Νεβάδας στις Ηνωμένες 

Πολιτείες), Nevome και O’odham (της οικογένειας Uto-Aztecan, ομιλούνται στα σύνορα 

Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού). 

Στην κεντρική Αμερική βρίσκουμε τις: Pima Bajo, Western Tarahumara και Yaqui (της 

οικογένειας Uto-Aztecan, ομιλούνται στο βορειοδυτικό Μεξικό), Huehuetla Tepehua (της 

οικογένειας Totonacan, ομιλείται στο κεντρικό Μεξικό), Huastec (της οικογένειας Mayan, 

ομιλείται στο κεντρικό Μεξικό), Mezquital Otomi και Ocuilteco (της οικογένειας Oto-

Mangue, ομιλούνται στο κεντρικό Μεξικό), Ayutla Mixe και Chimalapa Zoque (της 
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οικογένειας Mixe-Zoque, ομιλούνται στο νότιο Μεξικό), Lacandon (της οικογένειας Mayan, 

ομιλείται στο νότιο Μεξικό), Cakchiquel και Sipakapense (της οικογένειας Mayan, 

ομιλούνται στη Γουατεμάλα). 

Στη νότια Αμερική απαντούν οι: Arawak (της οικογένειας Arawakan, ομιλείται στο 

Σουρινάμ), Carib (της οικογένειας Cariban, ομιλείται στο Σουρινάμ), Cayapa και Tsafiki (της 

οικογένειας Barbacoan, ομιλούνται στο Εκουαδόρ), Imbabura Quechua (της οικογένειας 

Quechuan, ομιλείται στο Εκουαδόρ), Awa Pit (της οικογένειας Barbacoan, ομιλείται στο 

Εκουαδόρ και την Κολομβία), Siona (της οικογένειας Tucanoan, ομιλείται στο Εκουαδόρ και 

την Κολομβία), Minica Huitoto (της οικογένειας Huitotoan, ομιλείται στη νότια Κολομβία), 

Resigaro (της οικογένειας Arawakan, ομιλείται στην Κολομβία και το Περού), Retuara (της 

οικογένειας Tucanoan, ομιλείται στη νότια Κολομβία), Cayuvava (της οικογένειας 

Cayuvava, ομιλείται στη Βολιβία), Chipaya (της οικογένειας Uru-Chipaya, ομιλείται στη 

Βολιβία), Huallaga Quechua (της οικογένειας Quechuan, ομιλείται στο Περού), Central 

Aymara (της οικογένειας Aymaran, ομιλείται στη Βολιβία, το Περού και τη Χιλή), Cholon 

(της οικογένειας Cholon, ομιλείται στο Περού), Mapudungun (της οικογένειας Araucanian, 

ομιλείται στη Χιλή και την Αργεντινή) και Toba (της οικογένειας Guaicuruan, ομιλείται στη 

βόρεια Αργεντινή). 

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τη διάδοση των γλωσσών στις οποίες εντοπίζεται το 

καθολικό 18. Τα στοιχεία στις παρενθέσεις δεν αφορούν το καθολικό, μόνο εξηγούν τα 

διαφορετικά χρώματα στα κυκλάκια. 
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Χάρτης 6. Κίτρινο κυκλάκι: Δεικτικό – Ουσιαστικό, Αριθμητικό – Ουσιαστικό και Επίθετο – 

Ουσιαστικό (όχι κυρίαρχη σειρά Ρήματος - Αντικειμένου), μπλε κυκλάκι: Δεικτικό – 

Ουσιαστικό, Αριθμητικό – Ουσιαστικό και Επίθετο – Ουσιαστικό (Αντικείμενο – Ρήμα), μοβ 

κυκλάκι: Δεικτικό – Ουσιαστικό, Αριθμητικό – Ουσιαστικό και Επίθετο - Ουσιαστικό (Ρήμα - 

Αντικείμενο) (WALS online, κεφ. 87, 88Α, 89A, 97Α). 

Εξαιρέσεις, οι οποίες όμως δεν κλονίζουν τη γενική εγκυρότητα του καθολικού 18, 

αποτελούν 11 γλώσσες, που απαντούν κυρίως στην κεντρική Αφρική και την Ασία και στις 

οποίες, ενώ το περιγραφικό επίθετο προηγείται του ουσιαστικού, το δεικτικό και το 

αριθμητικό έπονται του ουσιαστικού, και 10 γλώσσες, που απαντούν κυρίως στην κεντρική 

Αφρική, την Αμερική και την Ωκεανία και στις οποίες, ενώ το περιγραφικό επίθετο 

προηγείται του ουσιαστικού, το δεικτικό ακολουθεί το ουσιαστικό και το αριθμητικό 

προηγείται του ουσιαστικού.  

Οι 11 γλώσσες που εντάσσονται στον πρώτο τύπο είναι οι εξής: στην Αφρική οι Baka/ 

Babinga (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στο Καμερούν) Gbeya Bossangoa, 

Sango, Mbodomo και Linda (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλούνται στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία), Baka (της οικογένειας Central Sudanic, ομιλείται στο 

Νότιο Σουδάν), Nzakara (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), Barambu και 

Mayogo (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλούνται στη Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό) και Majang (της οικογένειας Eastern Sudanic, ομιλείται στην Αιθιοπία). Στην Ασία 

βρίσκουμε μία μόνο, τη Bai (του κλάδου Tibeto-Burman της Σινοθιβετικής οικογένειας, 

ομιλείται στη νότια Κίνα). 

Οι 10 γλώσσες που ανήκουν στον δεύτερο τύπο είναι οι ακόλουθες: στην Αφρική οι 

Gokana και Ogbronuagum (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλούνται στη Νιγηρία), 

στη βόρειο Αμερική οι Coast Tsimshian (της οικογένειας Penutian, ομιλείται στον δυτικό 

Καναδά και τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες) και Nisgha (της οικογένειας Penutian, ομιλείται 

στον δυτικό Καναδά), στην κεντρική Αμερική η Jakaltek (της οικογένειας Mayan, ομιλείται 

στη Γουατεμάλα), στη νότιο Αμερική η Ndyuka (κρεολή γλώσσα, ομιλείται στη Γαλλική 

Γουιάνα και στο Σουρινάμ) και στην Ωκεανία οι Mussau-Emira (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Iaai, Tinrin και Xaracuu (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στη Νέα Καληδονία).  



46 

 

Σημαντικό είναι να ειπωθεί εδώ ότι δεν έχει βρεθεί καμία γλώσσα με κυρίαρχη σειρά 

ΕπιθΟυσ, στην οποία να υπάρχει ταυτόχρονα κάποιο δεικτικό ως πρόθημα (demonstrative 

prefix) στο ουσιαστικό και το αριθμητικό να ακολουθεί το ουσιαστικό. 

Ο ακόλουθος χάρτης απεικονίζει τη διάδοση των γλωσσών που αποτελούν εξαιρέσεις 

του καθολικού 18. 

 

Χάρτης 7. Καφέ τρίγωνο: Ουσιαστικό – Δεικτικό, Ουσιαστικό – Αριθμητικό και Επίθετο – 

Ουσιαστικό, άσπρο τετράγωνο: Ουσιαστικό – Δεικτικό, Αριθμητικό - Ουσιαστικό και Επίθετο – 

Ουσιαστικό (WALS online, κεφ. 87, 88Α, 89A, 97Α). 

 

2.2.4 Καθολικό 19  
«Όταν ο γενικός κανόνας είναι ότι το περιγραφικό επίθετο ακολουθεί (το ουσιαστικό), 

ίσως υπάρχει μία μειονότητα επιθέτων τα οποία συνήθως προηγούνται αυτού, αλλά όταν ο 

γενικός κανόνας είναι ότι τα περιγραφικά επίθετα προηγούνται, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις». 

(Greenberg 1963: 87).  

Ως παραδείγματα για το παραπάνω καθολικό δεν παρατίθενται από τον  Greenberg 

(1963: 87) παρά μόνο δύο γλώσσες. Αυτές είναι η ουαλική (του Κελτικού κλάδου της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, η οποία ομιλείται στην Ουαλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

στην επαρχία Chubut της Αργεντινής) και η ιταλική (του Ρομανικού κλάδου της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, η οποία ομιλείται στην Ιταλία, την Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και 

το Βατικανό, μεταξύ άλλων). Ο Greenberg τις παραθέτει χωρίς να προχωράει σε 

επεξηγηματικές αναλύσεις και τις χρησιμοποιεί προκειμένου να στηρίξει το πρώτο σκέλος 

του καθολικού του, εφόσον σε αυτές τις γλώσσες μπορεί κατά κανόνα τα περιγραφικά 
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επίθετα να έπονται των ουσιαστικών που τροποποιούν, ωστόσο τυγχάνει ορισμένα από αυτά 

συνήθως να προηγούνται. Ας σημειωθεί εδώ ότι παρόμοιες διατάξεις συναντούμε και στη 

γαλλική γλώσσα, καθώς και στην ισπανική (κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί το ότι 

ανήκουν στον Ρομανικό κλάδο της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας). Τα παραδείγματα (18) και 

(19) που ακολουθούν προέρχονται από γραμματικές της ουαλικής και της ιταλικής γλώσσας 

αντίστοιχα: 

(18) α. car newydd 

  αυτοκίνητο νέο 

  ‘νέο αυτοκίνητο’ 

β.  hen Ίddyn 

  ηλικιωμένος άνδρας 

‘ηλικιωμένος άνδρας’ (King 2015: 69, 71) 

(19) α.  i colleghi giovani 

  οι συνάδελφοι νέοι 

  ‘οι νέοι συνάδελφοι’ 

β. un piccolo problema 

  ένα μικρό πρόβλημα 

  ‘ένα μικρό πρόβλημα’ (Maiden & Robustelli 2007: 48, 50) 

Αντίθετα, η γερμανική (του Γερμανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, 

ομιλείται στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία), χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για 

το δεύτερο σκέλος του καθολικού, κατά το οποίο όταν ο κανόνας θέλει να είναι τα 

προσδιοριστικά επίθετα αυτά που προηγούνται των ουσιαστικών, δεν υπάρχουν στη γλώσσα 

εξαιρέσεις, δηλαδή επίθετα που να έπονται του ουσιαστικού. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα 

(20):  

(20)  die zufriedenen Fachleute 

 οι ευχαριστημένοι ειδικοί (ουσιαστικοποιημένο επίθετο) 
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 ‘οι ευχαριστημένοι ειδικοί’ (Fagan 2009: 124). 

 

2.2.5 Καθολικό 20  
«Όταν κάποιο ή όλα τα παρακάτω (δεικτικό, αριθμητικό, και περιγραφικό επίθετο) 

προηγούνται του ουσιαστικού, απαντούν πάντοτε με αυτή τη σειρά. Εάν έπονται, η σειρά 

είναι είτε η ίδια είτε η ακριβώς αντίστροφη». 

Η διάταξη δεικτικό, αριθμητικό, περιγραφικό επίθετο και ουσιαστικό απαντά στην 

αγγλική (π.χ. those four little bricks ‘αυτά (τα) τέσσερα μικρά τούβλα’). Όταν ένα από αυτά 

τα στοιχεία -ή όλα- έπονται του ουσιαστικού, η προτιμώμενη διάταξη είναι συνήθως η 

ακριβώς αντίστροφη, η ονομαζόμενη και διάταξη εναντιόμορφου ειδώλου (mirror image): 

ουσιαστικό, περιγραφικό επίθετο, αριθμητικό, δεικτικό. Μια εναλλακτική διάταξη, η οποία 

όμως δεν απαντά τόσο συχνά διαγλωσσικά όσο η προαναφερθείσα, είναι η ίδια διάταξη με 

αυτήν που δίδεται στην αρχή, όπως στην περίπτωση της αγγλικής, αλλά για περιπτώσεις στις 

οποίες το ουσιαστικό προηγείται των υπόλοιπων στοιχείων. Παράδειγμα της τελευταίας 

περίπτωσης αποτελεί η γλώσσα Kikuyu (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται 

στην Κένυα, την Ουγκάντα και την Τανζανία), με την αντίστοιχη διάταξη ‘σπίτια αυτά πέντε 

μεγάλα’, που αποτελεί την ακριβώς αντίστροφη ή εναντιόμορφη διάταξη του ‘σπίτια μεγάλα 

πέντε αυτά’ (Greenberg 1963: 87). Στο (21) κωδικοποιούνται οι τρεις διαφορετικές διατάξεις 

με συνοπτικό τρόπο: 

(21)  α. Δεικτ > Αριθμ > Επιθ > Ουσ 

β. Ουσ > Δεικτ > Αριθ > Επιθ 

γ. Ουσ > Επιθ > Αριθ > Δεικτ 

Η αντίστροφη ή εναντιόμορφη μετα-ονοματική διάταξη (mirror image post-nominal 

order), όπως στο (21γ), μαρτυρείται σε πολλές γλώσσες, π.χ. στην αραβική (του Σημιτικού 

κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται σε χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, 

μεταξύ άλλων), τη Yoruba και τη Selepet (της οικογένειας Trans-New Guinea, ομιλείται 

στην Παπούα Νέα Γουινέα), ενώ η μετα-ονοματική μη-αντίστροφη διάταξη, όπως στο (21β), 

μαρτυρείται, εκτός από την Kikuyu, σε μικρό αριθμό γλωσσών κάποιες από τις οποίες είναι η 

Turkana (της οικογένειας Nilo-Saharan, ομιλείται στην Κένυα) και τη Noni (της 

Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στο Καμερούν) (Cinque 2005: 319–320). 

Ο Hawkins (1983) αναφέρει ότι υπάρχουν περισσότερες μαρτυρημένες μετα-

ονοματικές διατάξεις από τις δύο που αναφέρει ο Greenberg και επαναδιατυπώνει το 

καθολικό 20 ως εξής: «Όταν κάποιος ή όλοι οι τροποποιητές (modifiers) (δεικτικό, 
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αριθμητικό, και περιγραφικό επίθετο) προηγούνται του ουσιαστικού, βρίσκονται πάντα σε 

αυτή τη διάταξη. Για εκείνους που ακολουθούν, δε γίνεται καμία πρόβλεψη, αν και η πιο 

συχνή διάταξη είναι η αντίστροφη σειρά από αυτήν των τροποποιητών που προηγούνται. Σε 

καμία περίπτωση το επίθετο δεν προηγείται του ουσιαστικού όταν το δεικτικό ή το 

αριθμητικό ακολουθούν το ουσιαστικό» (Hawkins 1983:119–120). Η τελευταία αυτή 

πρόταση στηρίζει το καθολικό 18 του Greenberg, και στηρίζεται απόλυτα από τα δεδομένα 

που παρατέθηκαν παραπάνω. 

Ο Cinque (2009, 2010) επεκτείνει την αναθεωρημένη αυτή εκδοχή του καθολικού 20 

του Greenberg αναφερόμενος στους περιορισμούς των διατάξεων των επιθέτων (ordering 

restrictions of adjectives). Για την ακρίβεια, ο Cinque (2009) επεκτείνει αυτή την ασυμμετρία 

του δεξιά και του αριστερά (left-right asymmetry), ερευνώντας τη διάταξη των 

συμπληρωμάτων (complements), των τροποποιητών και των λειτουργικών κεφαλών 

(functional heads) γενικότερα. Η γενίκευση στην οποία καταλήγει είναι ότι αυτά 

εμφανίζονται σε μία συγκεκριμένη σειρά όταν απαντούν στα αριστερά μιας λεξικής κεφαλής 

(lexical head), αλλά όταν βρίσκονται στα δεξιά της κεφαλής μπορούν να εμφανίζονται σε 

ποικίλες σειρές. 

 

2.2.6 Καθολικό 21  
«Εάν κάποιο ή όλα τα επιρρήματα έπονται του επιθέτου που τροποποιούν, τότε η 

γλώσσα ανήκει σε αυτές στις οποίες το προσδιοριστικό επίθετο έπεται του ουσιαστικού και 

το ρήμα προηγείται του (ονοματικού) αντικειμένου του ως η κυρίαρχη σειρά» (Greenberg 

1963: 88). 

Σε γενικές γραμμές έχει επικρατήσει η κατεύθυνση του να συγκαταλέγονται οι 

διαβαθμιστικές λέξεις (degree words) στην ίδια κατηγορία με τα επιρρήματα.4
 Ωστόσο, είναι 

                                                           

4 Οι διαβαθμιστικές λέξεις ή επιρρήματα, όπως θα ειπωθεί παρακάτω, αποτελούν υποκατηγορία της 

τάξης των επιρρημάτων. Ο Greenberg δεν αναφέρει καθόλου τις διαβαθμιστικές λέξεις, τις αναφέρει όμως η 

Velupillai, που είναι πολύ μεταγενέστερη. Σύμφωνα με τη Velupillai (2012: 130), με πολύ βασικό και 

απλουστευμένο τρόπο, τα επιρρήματα αποτελούν μία τάξη λέξεων (word class) που τυπικά τροποποιεί 

κατηγορίες λέξεων με εξαίρεση αυτή των ουσιαστικών. Επομένως, τα επιρρήματα μπορούν να τροποποιούν 

ρήματα (π.χ. τρέχω γρήγορα), επίθετα (π.χ. αρκετά χαρούμενος), άλλα επιρρήματα (πολύ γρήγορα) και 

προθέσεις (στα παραδείγματα από τα αγγλικά right out (ακριβώς έξω) και well within (πολύ μέσα)), μεταξύ 

άλλων, αλλά όχι ουσιαστικά (*σκύλος γρήγορα, *αρκετά σκύλος, *right dog (ακριβώς σκύλος), *well dog (πολύ 

σκύλος)). Επίσης, τα επιρρήματα μπορούν να τροποποιούν ονοματικές φράσεις (όπως στο αγγλικό παράδειγμα 

That was quite [a party] (Αυτό κι αν ήταν πάρτι, σε ελεύθερη ελληνική απόδοση)).  
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αρκετές οι περιπτώσεις γλωσσών όπου φανερά τα δύο παραπάνω μέρη του λόγου δε 

συνανήκουν στην ίδια κατηγορία, επομένως οποιοσδήποτε γλωσσολογικός κανόνας 

διαμορφώνεται επ' αυτής της βάσης ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Μια 

τέτοια περίπτωση είναι αυτή της αγγλικής γλώσσας, από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε 

διάφορα παραδείγματα παρεκκλίσεων από τον γενικό γλωσσολογικό κανόνα που θέλει τα 

επιρρήματα να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις διαβαθμιστικές λέξεις. Στην αγγλική 

γλώσσα οι αμφιβολίες που εγείρονται εδράζονται στο γεγονός ότι τα επιρρήματα σε αντίθεση 

με τις διαβαθμιστικές λέξεις δεν τροποποιούν μόνο τα επίθετα αλλά και τα ρήματα. Ως εκ 

τούτου, στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στις  διαβαθμιστικές λέξεις που 

τροποποιούν αποκλειστικά επίθετα, με σκοπό να καταδειχθεί «ο βαθμός τον οποίο έχουν 

αποκτήσει -ή στον οποίο έχουν φτάσει- οι ιδιότητες τις οποίες αποδίδουν στο επίθετο οι 

λέξεις αυτές» (Dryer 2013, κεφ. 91).5 

                                                                                                                                                                                     

 Τα επιρρήματα χωρίζονται σε πέντε υποκατηγορίες: α) χωρικά και χρονικά επιρρήματα (εδώ, εκεί, 

κάτω, παρακάτω·  τώρα, τότε, σήμερα, ποτέ), β) τροπικά επιρρήματα (γρήγορα, επανειλημμένα, καλά, άσχημα), γ) 

διαβαθμιστικά επιρρήματα, δηλαδή αυτά που εκφράζουν τον βαθμό στον οποίο τροποποιείται η ποιότητα του 

επιθέτου που τροποποιούν (πολύ, εξίσου, υπερβολικά), δ) συνδετικά (linking) ή κειμενικά (text) επιρρήματα 

(therefore, hence, thus, however· οι ελληνικές λέξεις συνεπώς, επομένως, άρα, εντούτοις που αποδίδουν τις 

αγγλικές θεωρούνται συμπερασματικοί ή αντιθετικοί σύνδεσμοι) και ε) προτασιακά επιρρήματα, τα οποία 

θεωρούνται γενικά σπάνια και αποτελούν χαρακτηριστικό των γλωσσών της Ευρώπης που ανέπτυξαν γραπτή 

μορφή (δυστυχώς, πιθανόν, ίσως, ειλικρινά) (Haspelmath 2001). 

 Η τρίτη κατηγορία, τα διαβαθμιστικά επιρρήματα, μας απασχολεί εδώ. Τα διαβαθμιστικά επιρρήματα 

(όπως και τα συνδετικά) συνήθως σχηματίζουν κλειστές υποκατηγορίες, δηλαδή οι λέξεις που περιλαμβάνονται 

σε αυτή την υποκατηγορία είναι λίγες και δεν εισέρχονται σε αυτήν εύκολα καινούργιες, ακόμη και σε γλώσσες 

στις οποίες τα επιρρήματα σχηματίζουν ανοιχτή τάξη (δηλαδή μπορούν να προστίθενται συχνά νέες λέξεις σε 

αυτή την τάξη μέσω της σύνθεσης, της παραγωγής, του δανεισμού, των νεολογισμών). 

5 

Ο Dryer δεν συμπεριέλαβε στο άρθρο του τις εξής περιπτώσεις γλωσσών: 

α) Γλώσσες οι οποίες εμπεριέχουν ένα ρήμα το οποίο έχει το γενικό νόημα «ξεπερνώ, υπερέχω». Αυτό είναι 

ιδιαίτερα κοινό σε γλώσσες της Αφρικής (π.χ. στη Yoruba: Το χ είναι μεγάλο, ξεπερνά το ψ). Η Loritja (του 

διαλεκτικού συνεχούς Western Desert της οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται στη Βόρεια Επικράτεια της 

Αυστραλίας και στη Δυτική Αυστραλία), η οποία έχει δομές όπως «το χ είναι μεγάλο, το ψ είναι μικρό», 

δηλαδή χρησιμοποιείται ρήμα αντί για επίρρημα ή διαβαθμιστική λέξη για να γίνει αναφορά σε συγκρίσιμα 

μεγέθη, επίσης δε συμπεριλαμβάνεται/ λαμβάνεται υπ’ όψιν. 

β) Μεγάλο αριθμό γλωσσών οι οποίες δε χρησιμοποιούν λέξεις για να δηλώσουν τη διαβάθμιση στα επίθετα 

αλλά επιθήματα, καθώς αυτό που ο Dryer προσδοκούσε από την έρευνά του ήταν να επικεντρωθεί σε  
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Σύμφωνα με τις έρευνες του WALS (Dryer 2013, κεφ. 81Α, κεφ. 87Α, κεφ. 91A), 

έχουν συλλεχθεί στοιχεία για 85 γλώσσες, οι οποίες απαντούν κυρίως στη δυτική και 

κεντρική Αφρική, την Ασία (ειδικότερα τη νοτιοανατολική), την Ωκεανία και την κεντρική 

και νότιο Αμερική, και στις οποίες η διαβαθμιστική λέξη/ επίρρημα έπεται του επιθέτου, το 

επίθετο έπεται του ουσιαστικού και το ρήμα προηγείται του αντικειμένου του. Οι γλώσσες 

αυτές είναι οι ακόλουθες:  

Στην Αφρική τέτοιου τύπου γλώσσες είναι οι: Adioukrou (της Νιγηροκονγκολεζικής 

οικογένειας, ομιλείται στην Ακτή Ελεφαντοστού), Koyra Chiini (της οικογένειας Songhay, 

ομιλείται στο Μάλι), Me’en (της οικογένειας Eastern Sudanic, ομιλείται στην Αιθιοπία), 

Wolof (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στη Γκάμπια και τη Σενεγάλη), Jur 

M ödö (της οικογένειας Central Sudanic, ομιλείται στο Νότιο Σουδάν), Didinga (της 

οικογένειας Eastern Sudanic, ομιλείται στο Νότιο Σουδάν), Maasai (της οικογένειας Eastern 

Nilotic, ομιλείται στην Κένυα και στην Τανζανία), Akan, Dagbani και Nkonya (της 

Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλούνται στη Γκάνα), Nkore-Kiga (της 

Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στην Ουγκάντα), Sebei (της οικογένειας 

Eastern Sudanic, ομιλείται στην Ουγκάντα), Margi και Ngizim (της Αφροασιατικής 

οικογένειας, ομιλούνται στη Νιγηρία), Bidiya (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στο 

Τσαντ), Adamawa Fulfulde (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στο 

Καμερούν), Ngambay (της οικογένειας Central Sudanic, ομιλείται στο Τσαντ και το 

Καμερούν), Buduma (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στο Τσαντ, το Καμερούν 

και τη Νιγηρία), Bushoong και Hunde (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλούνται 

στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), Mbere (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, 

ομιλείται στη Δημοκρατία του Κονγκό και τη Γκαμπόν), Duma (της Νιγηροκονγκολεζικής 
                                                                                                                                                                                     

μεμονωμένες λέξεις που εκφράζουν βαθμό. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Maricopa (της οικογένειας Yuman, 

ομιλείται στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών), στην οποία η σημασία ‘πολύ’ εκφράζεται με τη χρήση ενός 

επιθήματος: 

(1) man-sh m-hmii-hot-m 

2ΕΝ-ΥΠΟΚ 2.ΥΠΟΚ-ψηλός-πολύ-ΠΡΑΓΜ 

‘Είσαι πολύ ψηλός.’ (Gordon 1986: 141) 

 

 

https://wals.info/languoid/lect/wals_code_mar
https://wals.info/refdb/record/Gordon-1986
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οικογένειας, ομιλείται στη Γκαμπόν), Ndonga (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, 

ομιλείται στην Αγκόλα και τη Ναμίμπια) και Burunge (της Αφροασιατικής οικογένειας, 

ομιλείται στην Τανζανία).  

Στην Ασία εντοπίζονται οι εξής γλώσσες: σύγχρονη πρότυπη αραβική (του Κεντρικού 

Σημιτικού κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στις είκοσι δύο χώρες του 

Αραβικού Συνδέσμου), αιγυπτιακή αραβική διάλεκτος (του Κεντρικού Σημιτικού κλάδου της 

Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην Αίγυπτο), Car Nicobarese (της Αυστρο-

Ασιατικής οικογένειας, ομιλείται στα νησιά Νίκομπαρ της Ινδίας), Khasi (της Αυστρο-

Ασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην Ινδία και το Μπανγκλαντές), Hmong Njua, Mien και 

Younuo Bunu (της οικογένειας Hmong-Mien, ομιλούνται στην Αυτόνομη Περιφέρεια 

Κουανγκσί Τσουάνγκ στη νότια Κίνα), Thai (της οικογένειας Tai-Kadai, ομιλείται στην 

Ταϊλάνδη), Urak Lawoi’ (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην Ταϊλάνδη), Nung 

(της οικογένειας Tai-Kadai, ομιλείται στο Βιετνάμ), Sedang και Sre (της Αυστρο-Ασιατικής 

οικογένειας, ομιλούνται στο Βιετνάμ), Palaung (της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, 

ομιλείται στη Μιανμάρ), Bwe Karen και Sgaw Karen (της Σινοθιβετικής οικογένειας, 

ομιλούνται στη Μιανμάρ), Mon (της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, ομιλείται στη Μιανμάρ 

και την Ταϊλάνδη), Lao (της οικογένειας Tai-Kadai, ομιλείται στο Λάος και την Ταϊλάνδη), 

Khmer (της Αυστρο-Ασιατικής οικογένειας, ομιλείται στην Καμπότζη), Western Cham (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην Καμπότζη), Ambai, Lampung, Leti, Muna, 

Ngad’a, Nias και Wolio (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στην Ινδονησία), 

Abun, Maybrat και Tidore (της οικογένειας West Papuan, ομιλούνται στην Ινδονησία), 

Timugon (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Μαλαισία), Tetun και Tetun Dili 

(της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στο Ανατολικό Τιμόρ). 

Στην Ωκεανία απαντούν οι γλώσσες: Anejom, Futuna-Aniwa και Lenakel (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται στο Βανουάτου), Kiribati (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στο Κιριμπάτι), Tahitian (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται 

στη Γαλλική Πολυνησία), Niuean (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στο Νιούε 

και τη Νέα Ζηλανδία), Maori (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Νέα 

Ζηλανδία), Hawaaian (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Χαβάη των 

Ηνωμένων Πολιτειών), Hoava (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στα Νησιά του 

Σολομώντα), Woleaian (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Μικρονησία), Sulka 

(της οικογένειας Sulka, ομιλείται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Au, Olo και Walman (της 

οικογένειας Torricelli, ομιλούνται στην Παπούα Νέα Γουινέα), Banoni, Halia, Kaulong, 
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Kele, Loniu, Lusi, Maleu, Nakanai και Tigak (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλούνται 

στην Παπούα Νέα Γουινέα) και Rotuman (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στο 

Φίτζι). 

Στην κεντρική Αμερική βρίσκονται οι: Jicaltepec Mixtec, Ocotepec Mixtec, Peñoles 

Mixtec και Sierra Occidental Chatino (της οικογένειας Oto-Mangue, ομιλούνται στο 

νοτιοδυτικό Μεξικό). 

Στη νότιο Αμερική βρίσκουμε τις: Goajiro (της οικογένειας Arawakan, ομιλείται στην 

Κολομβία και τη Βενεζουέλα), Kipea (νεκρή γλώσσα, της οικογένειας Kariri, ομιλούνταν 

στην ανατολική Βραζιλία) και Guajajara (της οικογένειας Tupian, ομιλείται στη Βραζιλία).  

Εξαίρεση αποτελούν μόλις 7 γλώσσες, στις οποίες η διαβαθμιστική λέξη/ επίρρημα 

έπεται του επιθέτου και το ρήμα προηγείται του αντικειμένου του, ωστόσο το επίθετο δεν 

έπεται, αλλά προηγείται του ουσιαστικού, γεγονός όμως που δεν αποδυναμώνει την ισχύ του 

καθολικού 21. Οι γλώσσες αυτές είναι οι εξής: στην Αφρική οι Hausa (της Αφροασιατικής 

οικογένειας, ομιλείται στον Νίγηρα και τη Νιγηρία), Kresh (της οικογένειας Central Sudanic, 

ομιλείται στο Νότιο Σουδάν) και Sango (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται 

στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία), στην Ωκεανία οι Iaai (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στη Νέα Καληδονία), Maung (της οικογένειας Iwaidjan, ομιλείται στη 

βόρεια Αυστραλία) και Paakantyi (της οικογένειας Pama-Nyungan, ομιλείται στη 

νοτιοανατολική Αυστραλία) και στη Νότιο Αμερική η Yukuna (της οικογένειας Arawakan, 

ομιλείται στην Κολομβία). 

Στον χάρτη που ακολουθεί βλεπουμε την εξάπλωση των γλωσσών στις οποίες 

εντοπίζουμε το καθολικό 21, καθώς και τις γλώσσες που αποτελούν εξαιρέσεις του 

συγκεκριμένου καθολικού. Τα στοιχεία στις παρενθέσεις δεν αφορούν το καθολικό, μόνο 

εξηγούν τα διαφορετικά χρώματα στα ανάποδα τρίγωνα. 
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Χάρτης 8. Λαχανί ανάποδο τρίγωνο: Επίθετο – Διαβαθμιστική λέξη/ επίρρημα, Ουσιαστικό – 

Επίθετο και Ρήμα – Αντικείμενο (Υποκείμενο – Ρήμα - Αντικείμενο), τιρκουάζ ανάποδο 

τρίγωνο: Επίθετο – Διαβαθμιστική λέξη/ επίρρημα, Ουσιαστικό – Επίθετο και Ρήμα – 

Αντικείμενο (Ρήμα – Υποκείμενο - Αντικείμενο), γκρι ανάποδο τρίγωνο: Επίθετο – 

Διαβαθμιστική λέξη/ επίρρημα, Ουσιαστικό – Επίθετο και Ρήμα – Αντικείμενο (Ρήμα – 

Αντικείμενο - Υποκείμενο), πορτοκαλί τρίγωνο: Επίθετο – Διαβαθμιστική λέξη/ επίρρημα, 

Επίθετο - Ουσιαστικό και Ρήμα – Αντικείμενο (WALS online, κεφ. 81Α, 87Α, 91A). 

 

2.3 Επίθετα χωρίς ουσιαστικά  

Στις γλώσσες υπάρχουν περιπτώσεις δομών όπου τα επίθετα παρουσιάζονται χωρίς 

ουσιαστικά. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τη σχετική βιβλιογραφία, η 

συγκεκριμένη συνθήκη δεν έχει τύχει της ερευνητικής προσοχής των μελετητών παρά μόνο 

σε ελάχιστο βαθμό. 

Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα επίθετο μπορεί να λειτουργήσει 

είτε ως κατηγορούμενο είτε ως επιθετικός προσδιορισμός (attribute) όσον αφορά το 

ουσιαστικό εντός του εσωτερικού μιας ΟΦ. Λαμβάνοντας παραδείγματα από την αγγλική 

γλώσσα έχουμε τις εξής περιπτώσεις: π.χ. That necklace is blue (‘Αυτό το περιδέραιο είναι 

μπλε’) και She tossed the blue ball (‘[Αυτή] πέταξε την μπλε μπάλα’), αντίστοιχα. Καθώς η 

δυνατότητα παράλειψης του ουσιαστικού εντός του εσωτερικού μιας ΟΦ παρουσιάζεται 

μόνο στη δεύτερη περίπτωση, η πρώτη δε θα μας απασχολήσει. Η παράλειψη του 
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ουσιαστικού μπορεί να συμβεί στη δομή της πρότασης είτε όταν μέσα σε αυτή δε δίνεται 

βαρύτητα στο ουσιαστικό, είτε όταν το ουσιαστικό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από το 

περικείμενο, εφόσον έχει προϋπάρξει η αναφορά και η συμπερίληψή του σε προηγούμενο 

φραστικό σύνολο, είτε, σε αρκετά σπάνιες περιπτώσεις, όταν ο ομιλητής δε γνωρίζει την 

ακριβή φύση του πράγματος για το οποίο μιλάει, για παράδειγμα, όταν αντιλαμβάνεται την 

παρουσία ενός πράγματος και προσπαθεί να το περιγράψει, αλλά δεν το βλέπει καλά (Shopen 

2007: 195). Στις δύο πρώτες περιπτώσεις το επίθετο αναδεικνύεται σε κύριο λεξικό στοιχείο 

στην ΟΦ, υποδηλώνοντας το εύκολα νοητικά ανακατασκευάσιμο (reconstructible) 

αντικείμενο αναφοράς.  

Ο Gil (2013, κεφ. 61) χρησιμοποίησε 124 γλώσσες ως δείγμα, τις οποίες ταξινόμησε σε 

επτά τύπους με πρώτο γνώμονα την δυνατότητα παράλειψης η μη του ουσιαστικού που 

προσδιορίζεται από ένα επίθετο εντός της ΟΦ, καθώς και με γνώμονα τα είδη των δομικών 

δεικτών (construction markers) που μπορεί να περιλαμβάνουν οι δομές των επιθέτων και οι 

οποίοι θα περιγραφούν στη συνέχεια. Κατέληξε στο ότι μόνο σε μία γλώσσα το ουσιαστικό 

δε δύναται να αφαιρεθεί από το σύνολο ουσιαστικού-προσδιοριστικού επιθέτου, ενώ 

αντίθετα σε 73 γλώσσες μπορούν τα επίθετα να απαντούν χωρίς το προσδιοριζόμενο 

ουσιαστικό αλλά και χωρίς άλλου είδους μαρκάρισμα. Σε 13 γλώσσες τα επίθετα απαντούν 

μόνα τους, αλλά με υποχρεωτικό μαρκάρισμα από ένα επίθημα, σε 18 τα επίθετα απαντούν 

μόνα τους, αλλά πρέπει να υπάρχει μια λέξη που να προηγείται αυτών, σε 7 τα επίθετα 

απαντούν μόνα τους, αλλά πρέπει να υπάρχει μια λέξη που να έπεται αυτών, και σε 5 τα 

επίθετα απαντούν μόνα τους, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να μαρκάρονται με παραπάνω από 

μία από τις στρατηγικές που προαναφέρθηκαν. Τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν 

βοηθούν στην κατανόηση του εκάστοτε τύπου.  

Η Kayardild (της οικογένειας Macro-Pama-Nyungan, ομιλείται στο Κουίνσλαντ της 

Αυστραλίας) αποτελεί τη μοναδική γλώσσα που συμπεριλήφθηκε στο δείγμα και 

κατατάσσεται στον πρώτο τύπο (Evans 1995: 234). Σε αυτή, δηλαδή, το επίθετο πρέπει 

πάντοτε να συνοδεύεται από το ουσιαστικό που τροποποιεί.  

Ο τύπος ο οποίος βάσει των ερευνών απαντά συχνότερα παγκοσμίως και ο οποίος 

περιλαμβάνει γλώσσες στις οποίες το επίθετο μπορεί να εμφανίζεται μεμονωμένο χωρίς 

καμία επιπλέον λέξη και κανέναν επιπρόσθετο δομικό δείκτη, ως ολοκληρωμένη ΟΦ, είναι ο 

δεύτερος. Σε αυτή την περίπτωση, οι ομιλητές δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να 

αντιληφθούν το αντικείμενο το οποίο εννοείται στην ελλειπτική φράση. Οι περιοχές όπου 

https://wals.info/languoid/lect/wals_code_kay
https://wals.info/refdb/record/Evans-1995
https://wals.info/refdb/record/Evans-1995
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κυριαρχεί ο δεύτερος τύπος είναι η δυτική Ευρώπη (με εξαίρεση την ουγγρική (του Φιννο-

Ουγγρικού κλάδου της Ουραλικής οικογένειας, ομιλείται στην Ουγγαρία και σε μέρη σχεδόν 

όλων των γειτονικών της χωρών) και τη φινλανδική γλώσσα (του Φιννο-Ουγγρικού κλάδου 

της Ουραλικής οικογένειας, ομιλείται στη Φινλανδία και σε μέρη της Σουηδίας, της 

Νορβηγίας και της ευρωπαϊκής Ρωσίας), που εντάσσονται κι αυτές στον συγκεκριμένο τύπο 

και ομιλούνται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη αντίστοιχα), πολλές χώρες της κεντρικής 

και νότιας Αφρικής, η Μέση Ανατολή, η νοτιοανατολική Ασία, στην Ωκεανία η Παπούα Νέα 

Γουινέα και η Αυστραλία, καθώς και η βορειοδυτική Αμερική (ελάχιστες γλώσσες μόνο) και 

το βορειοδυτικό τμήμα της Νότιας Αμερικής.  

Στους πέντε τύπους που απομένουν, οι οποίοι αναλύονται λεπτομερέστερα παρακάτω, 

περιλαμβάνονται γλώσσες στις οποίες τα επίθετα, στις περιπτώσεις που απαντούν χωρίς 

ουσιαστικά, θα πρέπει να πλαισιώνονται από έναν δομικό δείκτη, ο οποίος τους προσδίδει 

μια περισσότερο ονοματική λειτουργία (nominal function). Ως εκ τούτου, στον συγκεκριμένο  

δείκτη αποδίδεται από τη βιβλιογραφία ο όρος ‘ονοματοποιητής’ (nominalizer). Από αυτούς 

τους πέντε τύπους, οι τέσσερις πρώτοι ταξινομούν τέτοιου είδους δείκτες ανάλογα με το εάν 

αποτελούν επιθήματα -ή και κλιτικά (clitics)- ή ξεχωριστές λέξεις, και με το εάν προηγούνται 

ή έπονται του επιθέτου που μαρκάρουν. 

Στον τρίτο τύπο κατατάσσονται γλώσσες στις οποίες τα επίθετα που δε συνοδεύονται 

από ουσιαστικά πρέπει να μαρκάρονται με ένα ή και περισσότερα προθήματα. Στον τύπο 

αυτό εντάσσονται 7 μόνο γλώσσες από τις εξής περιοχές: το Μάλι στην Αφρική, τη 

Μαλαισία στη νοτιοανατολική Ασία, τη δυτική Παπούα Νέα Γουινέα στην Ωκεανία, τις 

βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες τη βόρεια Αμερική, το νότιο Μεξικό στην κεντρική 

Αμερική και τη νότια Κολομβία και τη δυτική Βραζιλία στη Νότιο Αμερική. 

Το ενδεικτικό παράδειγμα που ακολουθεί προέρχεται από τη Semelai (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Μαλαισία), στην οποία σε επίθετα όπως το tʰəy  

‘μεγάλος’ προτάσσονται ο συγκριτικός δείκτης raʔ  και ο αναφορικός δείκτης mə (που 

προκύπτει από το αριθμητικό ‘ένας’), παράγοντας δομές  όπως mə=raʔ-tʰəy  ‘μεγάλος (…)’, 

όπως φαίνεται στο (27): 

(27)  Jon yɛ mə=raʔ-tʰəy. 

 δίνω 1ΕΝ ΑΝΑΦ=ΣΥΓΚΡ-μεγάλος 

 ‘Δώσε μου τον μεγάλο (…).’ (Gil 2013) 

https://wals.info/languoid/lect/wals_code_sml
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Στον τέταρτο τύπο περιλαμβάνονται γλώσσες στις οποίες τα επίθετα που δε 

συνοδεύονται από ουσιαστικά μαρκάρονται με ένα ή και περισσότερα επιθήματα. Τέτοιες 

γλώσσες απαντούν στις ακόλουθες περιοχές: σε χώρες του Καυκάσου, σε γειτονικά μέρη της 

Ινδίας, του Μπανγκλαντές και του Νεπάλ, στη Σιβηρία και στη νήσο Σαχαλίνη της Ρωσίας 

στην Ασία, στην Παπούα Νέα Γουινέα, το Βανουάτου και τη Νέα Καληδονία στην Ωκεανία 

και στα σύνορα Κολομβίας και Περού και στη δυτική Βραζιλία στη Νότιο Αμερική.  

Το ακόλουθο παράδειγμα προέρχεται από τη γλώσσα Kolyma Yukaghir (απομονωμένη 

γλώσσα, ομιλείται στη Δημοκρατία των Σαχά/ Γιακουτία, στη Ρωσία), στην οποία επίθετα 

όπως το pojne  ‘άσπρος’ μαρκάρονται με ένα μετοχικό επίθημα (participial suffix) -j κι ένα 

ονοματοποιητικό επίθημα (nominalizing suffix) -ben, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δομές 

όπως pojne-j-ben  ‘άσπρος (…)’, όπως φαίνεται στο (28): 

(28)  Pojne-j-ben lew-din erd'-ije. 

 άσπρος-ΜΤΧ-ΟΝΟΜΑΤ τρώω -ΑΠΑΡ θέλω-1ΕΝ.ΑΜΕΤΑΒ 

 ‘Θέλω να φάω τον άσπρο (…).’ (Gil 2013) 

Ο πέμπτος τύπος περιλαμβάνει γλώσσες στις οποίες τα επίθετα χωρίς ουσιαστικά 

μαρκάρονται με μία ή περισσότερες ξεχωριστές λέξεις που προηγούνται. Γλώσσες του 

πέμπτου τύπου απαντούν στην Αλβανία και την Ιρλανδία στην Ευρώπη, στο Ισραήλ και σε 

διάφορες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, στη Μαδαγασκάρη και σε πολλές χώρες της 

ανατολικής Αφρικής.  

Τέτοιου τύπου γλώσσα είναι και η Iraqw (της Αφροασιατικής οικογένειας, ομιλείται 

στην Τανζανία), στην οποία σε επίθετα όπως το ùr  ‘μεγάλος’ προτάσσεται μια 

σημασιολογικά κενή λέξη (dummy word), η οποία βρίσκεται στη λεγόμενη κατάσταση δομής 

(construct state) και φέρει τον αριθμό και το γένος του ουσιαστικού που έχει παραλειφθεί, 

παράγοντας δομές όπως ar ùr  ‘μεγάλη (…)’, όπως στο παράδειγμα (29): 

(29)  Ar ùr a hláa.  

 ΔΟΜ.ΘΗΛ.ΕΝ μεγάλος ΑΝΤΙΚ.ΕΣΤ θέλω.1ΕΝ 

 ‘Θέλω τη μεγάλη (…).’ (Gil 2013)  

Ο έκτος τύπος περιλαμβάνει 6 μόνο γλώσσες, στις οποίες τα επίθετα που δε 

συνοδεύονται από ουσιαστικά μαρκάρονται με μία ή περισσότερες ξεχωριστές λέξεις που 

https://wals.info/languoid/lect/wals_code_yko
https://wals.info/languoid/lect/wals_code_yko
https://wals.info/languoid/lect/wals_code_yko
https://wals.info/languoid/lect/wals_code_irq
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έπονται αυτών. Αυτές είναι η αγγλική στην Ευρώπη, η χίντι, τα Κορεάτικα, τα Μανδαρινικά 

Κινεζικά, τα Καντονεζικά Κινεζικά (της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται στη 

νοτιοανατολική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) και η Νότια Μιν (της Σινοθιβετικής 

οικογένειας, ομιλείται στην ανατολική Κίνα, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη, το κρατίδιο 

Μαλάκα της Μαλαισίας και τη Σουμάτρα της Ινδονησίας) στην Ασία.  

Ειδικότερα, στην αγγλική γλώσσα τα επίθετα χωρίς ουσιαστικά γενικά απαντούν 

ακολουθούμενα από έναν γραμματικό δείκτη, τον αντωνυμικό τύπο (pro-form) one. Στο 

ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζεται μια τέτοιου είδους δομή (εδώ, για να μην επαναληφθεί 

το ευκόλως εννοούμενο ουσιαστικό ball ‘μπάλα’): 

(30)  She tossed the blue one. 

 ‘Πέταξε τη μπλε (…).’ 

Παρόμοια γλώσσα είναι και η μανδαρινική κινεζική, στην οποία επίθετα όπως το hóng  

‘κόκκινος’ ακολουθούνται από τον συσχετιστικό δείκτη de, έχοντας ως αποτέλεσμα δομές 

όπως hóng de  ‘κόκκινος (…)’, όπως φαίνεται στο (31) παρακάτω: 

(31)  Wǒ yào hóng de. 

 1ΕΝ θέλω κόκκινος ΣΥΣΧΕΤ 

‘Θέλω τον κόκκινο (…).’ (Gil 2013) 
6
 

                                                           

6 

Η περίπτωση της μανδαρινικής και της αγγλικής γλώσσας σε συσχετισμό με το θέμα της κεφαλής 

(headedness) έχει γίνει επίκεντρο μελέτης από τους ερευνητές. Η δομή ΟΦ σε μια φράση όπως η 

προαναφερθείσα blue ball θα οδηγούσε πολλούς ερευνητές (Gil 2013, κεφ. 61) να καταλήξουν στο συμπέρασμα 

ότι το ball αποτελεί την κεφαλή και το blue τον τροποποιητή της. Ωστόσο, ο καθορισμός αυτός δεν θα ήταν 

τόσο ευδιάκριτος σε μια δομή όπως το blue one στο (30), καθώς κεφαλή θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε 

από τις δύο λέξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και ειδικά σε σχέση με τον γραμματικό δείκτη (grammatical 

marker) one, καθώς αυτός διαθέτει αρκετές ονοματικές ιδιότητες, θα μπορούσε εξαιτίας αυτών να λειτουργήσει 

ως κεφαλή της δομής. Η μανδαρινική κινεζική έχει να επιδείξει παραπλήσια δομή όπως δείξαμε στο 

παράδειγμα (31). Οι ομοιότητες που διαπιστώνονται μεταξύ του αγγλικού one  και του μανδαρινικού de 

συνοψίζονται κυρίως στο ότι και οι δύο αποτελούν λέξεις που έπονται του επιθέτου. Ωστόσο, οι ομοιότητές 

τους εξαντλούνται εκεί, αφού ως στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό στοιχειοθετείται από το 

γεγονός ότι ο συσχετιστικός δείκτης de της μανδαρινικής έχει ως επί το πλείστον γραμματικές λειτουργίες και  
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Τέλος, στον έβδομο τύπο εντάσσονται 4 μόνο γλώσσες, όλες στην Ασία, στις οποίες τα 

επίθετα χωρίς ουσιαστικά μαρκάρονται με συνδυασμούς των παραπάνω τύπων, ή ακόμη και 

με διαφορετικές μορφοσυντακτικές στρατηγικές, οι οποίες είναι αρκετά περίπλοκες και δεν 

αναλύονται περαιτέρω στην παρούσα εργασία.7 Οι γλώσσες αυτές είναι οι εξής: η Eastern 

Kayah Li (της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη), η Lai 

(της Σινοθιβετικής οικογένειας, ομιλείται στη Μιανμάρ, την Ινδία και το Μπανγκλαντές), η 

Chukchi (της οικογένειας Chukotko-Kamchatkan, ομιλείται στον Αυτόνομο Θύλακα 

Τσουκότκα της Σιβηρίας στη Ρωσία) και η ιαπωνική.  

Πιο συγκεκριμένα, στην Eastern Kayah Li επίθετα όπως το bɛ̄ ‘κίτρινος’ μαρκάρονται 

με το ονοματοποιητικό πρόθημα ʔa- , αλλά και με την ξεχωριστή λέξη təplɔ, που πάντοτε 

ακολουθεί το επίθετο και η οποία αποτελείται από το tə- ‘ένας’ και τον ταξινομητή plɔ, 

παράγοντας δομές όπως ʔabɛ̄ təplɔ  ‘κίτρινος (…)’, όπως στο παράδειγμα (32): 

(32)  Vɛ̄ síjɯ ʔa-bɛ̄ tə-plɔ.  

1ΕΝ θέλω ΟΝΟΜΑΤ-κίτρινος ένας-ΤΑΞΙΝΟΜ 

‘Θέλω τον κίτρινο.’ (Gil 2013) 

Ο πιο κοινός και ευρέως διαδεδομένος τύπος σε παγκόσμια κλίμακα είναι ο δεύτερος, ο 

οποίος, όπως προαναφέραμε, περιλαμβάνει γλωσσικές δομές στις οποίες εντοπίζονται  τα 

επίθετα χωρίς ουσιαστικά και χωρίς κανέναν δομικό δείκτη, δηλαδή σε γυμνή μορφή (bare 

form). Ο τύπος αυτός δεν απαντά κατά αποκλειστικότητα, αλλά αντίθετα συνυπάρχει με 

άλλους τύπους σε όλες τις περιοχές όπου απαντά. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η Αυστραλία, 

                                                                                                                                                                                     

δεν αντιπροσωπεύει τόσες ονοματικές ιδιότητες όσες το αγγλικό one. Ως εκ τούτου, στην μανδαρινική γλώσσα 

είναι το επίθετο αυτό το οποίο εύλογα μπορεί να έχει τον ρόλο της κεφαλής μιας δομής/φράσης.  

 

7 Παράδειγμα γλώσσας στην οποία χρησιμοποιείται διαφορετική μορφοσυντακτική στρατηγική 

αποτελεί η Epena Pedee (της οικογένειας Chocoan, ομιλείται στην Κολομβία), στην οποία το τελικό φωνήεν 

του επιθέτου χάνεται και το επίθετο υφίσταται μετατόπιση του τόνου από την τελευταία στην προτελευταία του 

συλλαβή [λήγουσα – προπαραλήγουσα], όπως στο pʰaimáa ‘μαύρος’, που μετατρέπεται σε pʰáima  ‘μαύρος 

(…)’ (Harms 1994: 24). 
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στις ιθαγενείς γλώσσες της οποίας εμφανίζεται σχεδόν καθολικά. Ο πέμπτος και ο έκτος 

τύπος, στους οποίους εντάσσεται το περιφραστικό μαρκάρισμα του επιθέτου (είτε με 

πρόθημα είτε με επίθημα), κυριαρχεί στην ανατολική Ασία. Επιπρόσθετα, στην 

βορειοανατολική Ασία κυριαρχεί η σύνταξη στην οποία οι λέξεις έπονται του επιθέτου που 

δεν ακολουθείται από ουσιαστικό, δηλαδή του έκτου τύπου, ενώ στη νοτιοανατολική Ασία η 

σύνταξη στην οποία οι λέξεις προηγούνται, δηλαδή του πέμπτου. Ένας άλλος θύλακας 

γλωσσών όπου η λέξη προηγείται του επιθέτου χωρίς ουσιαστικό θα μπορούσε να εντοπιστεί 

σε περιοχές της ανατολικής Αφρικής. Ανήκουν στον πέμπτο τύπο, και άλλο κοινό τους 

αποτελεί το ότι σχεδόν όλες εντάσσονται στον Νότιο Κουσιτικό (South Cushitic) κλάδο της 

Αφροασιατικής οικογένειας γλωσσών). 

Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η διάδοση όλων των τύπων διάταξης που αναφέραμε 

παραπάνω.  

 

Χάρτης 9. Πράσινο κυκλάκι: Χωρίς μαρκάρισμα, μπλε κυκλάκι: Όχι χωρίς ουσιαστικό, 

κόκκινο κυκλάκι: Μαρκαρισμένο με επίθημα, μοβ κυκλάκι: Μαρκαρισμένο με πρόθημα, 

κίτρινο κυκλάκι: Μαρκαρισμένο με λέξη που προηγείται, άσπρο κυκλάκι: Μαρκαρισμένο με 

λέξη που έπεται, λαχανί κυκλάκι: Μαρκαρισμένο με μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω 

στρατηγικές (WALS online, κεφ. 61). 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι στις γλώσσες στις οποίες τα επίθετα πρέπει απαραιτήτως να 

συνοδεύονται από κάποιο επιθηματικό ή προθηματικό μαρκάρισμα όταν παραλείπεται το 

ουσιαστικό, η μορφοσυντακτική στρατηγική που ακολουθείται κατά περίπτωση αντιστοιχεί 

στη συνολική μορφολογική τυπολογία της γλώσσας και είναι είτε απομονωτική (isolating) 

είτε προθηματική (prefixing) ή επιθηματική (suffixing).  

Ο Gil προσπάθησε να συνδέσει τη δυνατότητα που δίνει μια γλώσσα στα επίθετα να 

εμφανίζονται χωρίς μαρκάρισμα όταν παραλείπεται το επίθετο με το αν  υπάρχει 

μορφολογική συμφωνία μεταξύ επιθέτου και παραλειπόμενου ουσιαστικού. Η διερεύνηση 

μιας τέτοιας συσχέτισης μπορεί να γίνει μέσω στατιστικών μετρήσεων, αλλά για αρχή 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως  

επιχειρήματα και υπέρ αλλά και εναντίον της ύπαρξης του παραπάνω συσχετισμού (Gil 

1994d). Επομένως, για παράδειγμα, η Hunzib (της Βορειοανατολικής Καυκασιανής 

(Northeast Caucasian) οικογένειας, ομιλείται στο νότιο Νταγκεστάν, στα σύνορα Ρωσίας και 

Γεωργίας) αποτελεί γλώσσα με επιθετική κλίση, στην οποία τα ουσιαστικά (ή επίθετα) 

υποχρεωτικά λαμβάνουν επιθήματα (van den Berg 1995: 57), ενώ η Minangkabau (της 

Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στην Ινδονησία) αποτελεί γλώσσα χωρίς επιθετική 

κλίση, στην οποία τα επίθετα μπορούν να απαντούν χωρίς μαρκαρίσματα, σε γυμνή μορφή. 

Ακόμη μία συσχέτιση που θα μπορούσε ίσως να εξηγήσει την ύπαρξη τέτοιων γλωσσών θα 

ήταν η εξής: οι γλώσσες θα μπορούσαν να επιτρέψουν επίθετα χωρίς ουσιαστικά να 

απαντούν σε γυμνή μορφή εάν και μόνο εάν τα επίθετα τα ίδια παρουσιάζουν ομοιότητες ως 

προς τη γραμματική τους συμπεριφορά με ουσιαστικά και όχι με ρήματα, όπως συμβαίνει σε 

αρκετές γλώσσες (Gil 2013, κεφ. 61). 

Ο Gil αναφέρει για την τυπολογία την οποία ανέπτυξε ότι αν και προσπάθησε να 

διαφωτίσει τον τρόπο και τη λειτουργία των δομών που συμπεριλαμβάνουν επίθετα χωρίς 

ουσιαστικά, το έκανε επικεντρωνόμενος μόνο σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

αποκλείοντας κάποια άλλα. Ο ίδιος όμως δεν παρέχει επιπλέον επεξηγήσεις σχετικά με αυτό. 

Πιθανώς να εννοεί ότι δεν αναλύθηκαν πολύ γλώσσες όπως η μανδαρινική κινεζική, στην 

οποία τα επίθετα μοιράζονται πιο πολλές κοινές ιδιότητες με τα ρήματα παρά με τα 

ουσιαστικά, ή ότι δεν αναλύθηκαν γλώσσες στις οποίες συνυπάρχουν περισσότεροι από ένας 

τύποι, δηλαδή έχουν μεικτό τύπο, για να ξέρουμε σε ποιες περιπτώσεις εντός της ίδιας 

γλώσσας προτιμάται ο κάθε ένας. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι να εννοεί ότι το σύνολο 

των 124 γλωσσών στο δείγμα του δεν είναι επαρκές για να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα, 

https://wals.info/refdb/record/Gil-1994d
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δεδομένου ότι ομιλούνται πάνω από 7.000 γλώσσες παγκοσμίως, οπότε ίσως υπάρχουν και 

τύποι που δε γνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, και παρά τους προαναφερθέντες 

περιορισμούς, οι θεωρήσεις του αποτελούν μία πρώτη βάση προς την συνολική κατανόηση 

και διερεύνησή τους, παρόλα αυτά σίγουρα η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί.  

2.4 Συμπεράσματα περί καθολικών 

Όπως είδαμε και στις παραπάνω υποενότητες, οι περιπτώσεις γλωσσών με κυρίαρχη τη 

διάταξη ουσιαστικού - επιθέτου εντός μιας Ονοματικής Φράσης είναι πάνω από δύο φορές 

περισσότερες (υπερδιπλάσιες) σε σύγκριση με τις γλώσσες όπου πιο συνήθης είναι η διάταξη 

επιθέτου – ουσιαστικού, ενώ οι γλώσσες στις οποίες κυριαρχούν και οι δύο προαναφερθείσες 

διατάξεις είναι αρκετά λιγότερες. Οι δύο πρώτες διατάξεις απαντούν σε όλες τις ηπείρους, 

όμως η δεύτερη είναι πιο κοινή στην Ευρώπη. Η τρίτη εντοπίζεται σε διάσπαρτες περιοχές 

ανά τον κόσμο.   

Όσον αφορά τα 6 καθολικά του Greenberg για τα επίθετα, στα οποία αναφερθήκαμε 

διεξοδικά παραπάνω, παρατηρούμε τα εξής:  

Το καθολικό 5 φαίνεται να ισχύει, παρόλο που ο Greenberg στο έργο του δεν 

παραθέτει κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα γλώσσας για να το τεκμηριώσει. Οι 30 γλώσσες 

στις οποίες το εντοπίσαμε δεν είναι πολλές, επομένως δεν ισχύει ευρέως διαγλωσσικά, παρά 

μόνο στις ηπείρους της Ωκεανίας, της Αφρικής και της Ασίας. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που 

παρατηρούνται σε ορισμένες γλώσσες δεν είναι ικανές να το αποδυναμώσουν. 

Το καθολικό 17 αποτελεί το μόνο μη αξιόπιστο καθολικό λόγω του μεγάλου πλήθους 

εξαιρέσεων που εντοπίζονται. Όπως αναφέρουν εξάλλου και οι Dryer (1988, 2002) και 

Shopen (2007: 101), η διάταξη ρήματος – αντικειμένου και η διάταξη ουσιαστικού – 

επιθέτου δεν μπορούν γενικότερα να συσχετιστούν, παρότι αυτό πιστευόταν παλαιότερα. 

Σύμφωνα με τον Shopen, το γεγονός ότι σε τέτοιου τύπου γλώσσες το επίθετο έπεται του 

ουσιαστικού είναι απλά μια συμπτωματική ιδιότητα (accidental property), λόγω κυρίως των 

πολύ συγκεκριμένων περιπτώσεων γλωσσών (στις οποίες το ρήματα προηγείται του 

υποκειμένου και του αντικειμένου) που συμπεριέλαβε στο δείγμα του ο Greenberg, ενώ στην 

πραγματικότητα η διάταξη επιθέτου - ουσιαστικού σε τέτοιες γλώσσες είναι επίσης αρκετά 

κοινή. 
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Το καθολικό 18, όπως και το καθολικό 5, φαίνεται επίσης να διαθέτει ισχύ, καθώς 

μπορέσαμε να εντοπίσουμε μονάχα ελάχιστες εξαιρέσεις σε γλώσσες διάσπαρτων περιοχών. 

Το καθολικό 19, παρόλη τη φανερή έλλειψη επαρκών στοιχείων στη διάθεσή μας για 

να αποφανθούμε εάν είναι ισχυρό ή όχι, λόγω και των ελάχιστων περιπτώσεων γλωσσών που 

παραθέτει στη μελέτη του ο Greenberg, φαίνεται να έχει αξιοπιστία, κυρίως όσον αφορά τις 

γλώσσες του Ρομανικού κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, οι οποίες στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί αναλύονται λεπτομερέστερα. 

Το καθολικό 20 είναι αδιαμφισβήτητα ισχυρό, δεδομένου ότι λάβαμε στοιχεία όχι μόνο 

από το έργο του Greenberg, αλλά και από τους Hawkins (1983) και Cinque (2009, 2010). 

Το καθολικό 21 φαίνεται επίσης να έχει μεγάλη ισχύ διαγλωσσικά, εάν θεωρήσουμε 

ότι ο όρος «διαβαθμιστική λέξη» αντιστοιχεί στον όρο «επίρρημα», αν και, όπως έχουμε δει, 

αυτοί οι δύο δεν ταυτίζονται απόλυτα. 

Οι περιπτώσεις γλωσσών στις οποίες εντοπίζονται εντός μιας Ονοματικής Φράσης 

επίθετα χωρίς ουσιαστικά είναι αρκετές και διαφορετικές μεταξύ τους, ανάλογα με το εάν τα 

επίθετα απαντούν σε γυμνή μορφή, δηλαδή μόνα τους, ή εάν συνοδεύονται από πρόθημα, 

επίθημα, λέξη που προηγείται ή λέξη που έπεται. Ωστόσο, ο τύπος που βλέπουμε ότι 

υπερισχύει διαγλωσσικά είναι αυτός στον οποίο περιλαμβάνονται γλώσσες στις οποίες το 

επίθετο μπορεί να εμφανίζεται μεμονωμένο χωρίς καμία επιπλέον λέξη και κανέναν 

επιπρόσθετο δομικό δείκτη, ως ολοκληρωμένη Ονοματική Φράση. Οι ομιλητές των γλωσσών 

αυτών δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κατανοήσουν ποια είναι η οντότητα στην οποία 

αναφέρεται το ουσιαστικό που παραλείπεται.  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, εκτός του ότι συμπεραίνουμε ότι τα καθολικά του 

Greenberg είναι σε μεγάλο βαθμό ισχυρά παρόλα τα ελλιπή στοιχεία που είχε ο ίδιος στη 

διάθεσή του, διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα και με τον Shopen (2007: 130), η διάταξη 

ρήματος - αντικειμένου δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις διατάξεις επιθέτου – ουσιαστικού, 

δεικτικού – ουσιαστικού, αριθμητικού – ουσιαστικού και διαβαθμιστικής λέξης – επιθέτου. 
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Τρίτο κεφάλαιο 

 

3.1 Ιστορία της έρευνας για τη διάταξη πολλαπλών επιθέτων – ουσιαστικού 

Κατά τη δεκαετία του 1960, το ζήτημα της διάταξης πολλαπλών επιθέτων και 

ουσιαστικού απασχόλησε ιδιαίτερα τους ερευνητές της εποχής. Εύλογα, δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στη διάταξη των επιθέτων στην αγγλική γλώσσα και όχι σε άλλες, οι οποίες δεν ήταν 

το ίδιο ευρέως διαδεδομένες. Πρώτοι οι ψυχογλωσσολόγοι παρατήρησαν ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένες διατάξεις επιθέτων και ουσιαστικού που προτιμώνται από τους ομιλητές. Μία 

από τις πιο δημοφιλείς ερευνητικές μεθόδους των ψυχογλωσσολόγων ήταν η ερμηνεία 

διαφόρων γλωσσικών φαινομένων βάσει συγκεκριμένων γλωσσολογικών τεστ, τα οποία 

είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι. 

 Ο Vendler (1963) επιχείρησε μια συντακτική ανάλυση του ζητήματος. Διέκρινε τα 

επίθετα σε δύο κατηγορίες, που σχετίζονταν με τη θέση στην οποία εμφανίζονταν. Τα επίθετα 

της κάθε κατηγορίας ακολουθούν έναν κοινό μετασχηματιστικό κανόνα. Για παράδειγμα, στη 

φράση ‘the large red chair’, όπου το ‘large’ προηγείται του ‘red’, τα δύο αυτά επίθετα 

ακολουθούν τους εξής μετασχηματιστικούς κανόνες: το ‘red’ παράγεται από τη φράση ‘the 

chair is red’, ενώ το ‘large’ παράγεται από τη φράση ‘the chair is too big for a chair’ (σε 

σχέση με την αρχετυπική ιδέα που έχουμε για το πόσο μεγάλη πρέπει να είναι μια καρέκλα). 

Σύμφωνα με τον Vendler, ο μετασχηματισμός για το ‘red’ γίνεται πριν από τον αντίστοιχο για 

το ‘large’, με αποτέλεσμα το πρώτο επίθετο να βρίσκεται πιο κοντά στο ουσιαστικό. 

Ο Martin (1969) διαφώνησε με τη συντακτική προσέγγιση του Vendler. Έτσι, ο Martin 

στο έργο του παρουσίασε έναν σημασιολογικό κανόνα, ώστε να εξηγήσει τη διάταξη πολλών 

επιθέτων. Ο εν λόγω κανόνας βασιζόταν στις εξής ιδιότητες των επιθέτων : στην 

οριστικότητα (definiteness), στην απολυτότητα (absoluteness) και στο σύμφυτο/ συμπεφυκός 

(intrinsicalness). Η έννοια της απολυτότητας, την οποία θεωρεί πολύ βασική, ορίζεται βάσει 

του αριθμού των συγκρίσεων που απαιτούνται για την επιλογή και χρήση ενός επιθέτου. Για 

παράδειγμα, ακριβώς λόγω του ότι δεν καθίσταται αναγκαίο να γίνει κάποια σύγκριση για να 

αποφασιστεί αν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο του φυσικού κόσμου είναι ‘μαύρο’ ή 

‘κόκκινο’, συγκρινόμενη με την κατηγορία του μεγέθους, η κατηγορία του χρώματος είναι 

πιο οριστική (definite) ως προς τη σημασία της, αλλάζει πολύ λιγότερο κάθε φορά ανάλογα 

με το αντικείμενο το οποίο τροποποιεί, επομένως θεωρείται πιο απόλυτη (absolute), και 

θεωρείται ότι δηλώνει μια πιο σύμφυτη ή εγγενή (intrinsic) ιδιότητα ενός αντικειμένου. 

Αντιθέτως, επίθετα όπως τα ‘μεγάλος’ και ‘μικρός’ απαιτούν σύγκριση. Ο Martin διευκρινίζει 

ότι το εκάστοτε ουσιαστικό που τροποποιείται μας δίνει ένα «κομμάτι πληροφορίας» σχετικά 
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με το κριτήριο της σύγκρισης, παραθέτοντας το παράδειγμα της λέξης ‘shoe’. Σύμφωνα με 

αυτόν, ένα μέρος της σημασίας αυτής της λέξης μας βοηθά να καταλάβουμε με ποιο κριτήριο 

θα έπρεπε να θεωρούμε ένα παπούτσι ‘μεγάλο’ ή ‘μικρό’ (Martin 1969b: 702). Έτσι, τα 

επίθετα τα οποία προτιμάται από τους ομιλητές να βρίσκονται εγγύτερα στο ουσιαστικό 

γενικά θεωρούνται πιο απόλυτα σε σχέση με αυτά που τοποθετούνται πιο μακριά από αυτό. 

Επιπροσθέτως, ο Martin υποστήριξε ότι οι σημασιολογικές διαστάσεις της 

οριστικότητας και της απολυτότητας καθορίζουν την «προσβασιμότητα» (‘accessibility’) των 

επιθέτων, η οποία με τη σειρά της καθορίζει τη διάταξη των τελευταίων. Κατ’ αυτόν, ως 

«προσβασιμότητα» ορίζεται η ταχύτητα με την οποία οι ομιλητές -συμμετέχοντες στα 

πειράματά του- είχαν την ικανότητα να παράγουν λεκτικά μία περιγραφή ενός φυσικού 

ερεθίσματος (physical stimulus) με τη χρήση επιθέτων. Ένα από τα ευρήματά του ήταν ότι η 

ταχύτητα απόκρισης συσχετιζόταν με τη διάταξη των επιθέτων: όσο πιο κοντά στο 

ουσιαστικό προτιμούσαν να θέτουν ένα επίθετο οι ομιλητές, τόσο πιο «προσβάσιμο» 

θεωρούνταν. 

Με βάση τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι η προσέγγιση του Martin (1969b) είναι 

απλώς μια επαναδιατύπωση της συντακτικής εξήγησης του Vendler (1963), με τη διαφορά 

ότι δίνεται έμφαση στη διάκριση σχετικών (relative) και απόλυτων (absolute) επιθέτων. 

Ωστόσο, δε μας δίνει κάποιο ξεκάθαρο κριτήριο με το οποίο καθορίζεται η έννοια της 

απολυτότητας. 

Τη δεκαετία του 1970, οι Danks & Glucksberg (1971) ασχολήθηκαν με τις παραβιάσεις 

των περιορισμών της διάταξης των επιθέτων. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα που διεξήγαγαν 

έπρεπε να συμπληρώσουν ένα  τεστ κατάταξης (ranking test) με έξι πιθανές αντιμεταθέσεις 

(permutations) τριών προ-ονοματικών επιθέτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θέση του 

επιθέτου που ήταν πιο στενά συνδεδεμένη με τις εγγενείς ιδιότητες του ουσιαστικού ήταν ο 

καθοριστικός παράγοντας της αποδεκτότητας (acceptability) του πρώτου, δηλαδή όσο πιο 

κοντά βρισκόταν το επίθετο στο ουσιαστικό, τόσο πιο «υψηλά» βρισκόταν η πρόταση στην 

κατάταξη. Το γεγονός αυτό φανερώνει μία προτίμηση των ομιλητών να τοποθετούν τα 

επίθετα τα οποία δηλώνουν πιο εγγενείς ιδιότητες ενός ουσιαστικού εγγύτερα στο ουσιαστικό 

αυτό, όπως είδαμε και παραπάνω, στο έργο του Martin. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, ο Dixon ταξινόμησε σημασιολογικά τα επίθετα της 

αγγλικής γλώσσας (1982: 24-26). Σύμφωνα με αυτήν, η ουδέτερη σειρά των επιθέτων σε 

συνάρτηση με τους επτά βασικούς σημασιολογικούς τύπους της κατηγορίας επίθετο 

(μέγεθος, ηλικία, αξία, χρώμα, φυσική ιδιότητα, ανθρώπινη ιδιότητα και ταχύτητα), είναι η 

εξής: αξία (π.χ. good ‘καλός’), μέγεθος (π.χ. big ‘μεγάλος’), φυσική ιδιότητα (π.χ. hard 
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‘σκληρός’), ταχύτητα (π.χ. fast ‘γρήγορος’), ανθρώπινη ιδιότητα (π.χ. clever ‘έξυπνος’), 

ηλικία (π.χ. old ‘ηλικιωμένος’), χρώμα (π.χ. white ‘άσπρος’) (Dixon 1982: 24). Παρόμοια 

είναι η σειρά των επιθέτων για τη γερμανική γλώσσα, η οποία διατυπώθηκε λίγα χρόνια 

αργότερα με βάση την προαναφερθείσα από τον Seiler (2000: 44), στην οποία εντάσσονται 

τα επίθετα που δηλώνουν ύλη (π.χ. hölzern ‘ξύλινος’) σε χωριστή θέση στη διάταξη, 

δεξιότερα από τα επίθετα χρώματος, επομένως πιο κοντά στο ουσιαστικό. 

Ο Halliday (1985) αναλύει στην πρώτη έκδοση της Εισαγωγής στη Λειτουργική 

Γραμματική (An Introduction to Functional Grammar) το θέμα της διάταξης των επιθέτων. 

Σε αυτήν περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα επίθετα  «μειώνουν τη δυνατότητα 

εξειδίκευσής τους» (‘decrease in specifying potential’) και γίνονται «ολοένα και πιο μόνιμα 

ως προσδιοριστικά» (‘increasingly permanent as attributes’) όσο πλησιάζουν το ουσιαστικό, 

δηλαδή περιγράφουν μια εγγενή ιδιότητα του τελευταίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

έννοια της μονιμότητας (permanence) του Halliday αποτελεί επαναδιατύπωση της ιδέας του 

συμφύτου ή συμπεφυκότος του Martin από την λειτουργική προοπτική (functional 

perspective) παρά από την προοπτική του νοήματος/ της σημασίας (perspective of meaning). 

Ακόμη, ο Halliday ισχυρίστηκε ότι «όσο πιο μόνιμοι είναι οι προσδιορισμοί ενός πράγματος, 

τόσο λιγότερο δυνατόν είναι να γίνονται αναγνωρίσιμοι εντός περικειμένου» (identify in 

context)», πράγμα που μας θυμίζει τους παραλληλισμούς μεταξύ συμφύτου και 

προσβασιμότητας που πραγματεύεται ο Martin. Ο Halliday, όμως, δε διεξήγαγε κανένα 

ψυχολογικό/ ψυχογλωσσολογικό τεστ για να διαπιστώσει την εγκυρότητα των υποθέσεών 

του σχετικά με την έννοια της μονιμότητας. 

Οι περιορισμοί στη σύνταξη της διάταξης των επιθέτων οδήγησε στην εκπόνηση 

πολλών εργασιών στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 (Sproat & Shih 1991, Svenonius 

1994, Bernstein 1993, Cinque 1994 και Bouchard 1998, μεταξύ άλλων). Πρωτίστως, δόθηκε 

έμφαση στην περιγραφή της ποικιλίας που παρουσιάζεται στην τοποθέτηση των συστατικών 

(constituents) στο εσωτερικό των Φράσεων Προσδιοριστή (Determiner Phrases) ή ΦΠροσδ 

(DPs) σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. 

Οι Sproat & Shih (1991) μελέτησαν τη διάταξη των επιθέτων στη μανδαρινική κινεζική 

γλώσσα σε σύγκριση με την αγγλική. Ένα από τα συμπεράσματά τους ήταν το ότι η κινεζική 

είναι σχετικά ελεύθερη σε σχέση με τη διάταξη της αγγλικής, όταν τα επίθετα μαρκάρονται 

από ορισμένα μόρια (particles), όπως το -de. Με βάση τα συμπεράσματά τους, λοιπόν, 

απέρριψαν την ιδέα μιας καθολικής σημασιολογικής περιγραφής (universal semantic 

description) για τη διάταξη των επιθέτων. Παρόλα αυτά, καθιέρωσαν μια γενική ιεραρχία 

διάταξης, την ακόλουθη: 
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(33) Ποιότητα (Quality) > Μέγεθος (Size) > Σχήμα (Shape) > Χρώμα (Colour) > 

Προέλευση (Provenance).   

Ο Cinque (1994) τροποποίησε την παραπάνω διάταξη, προτείνοντας ευρύτερες 

σημασιολογικές κατηγορίες και υποστηρίζοντας ότι αυτές υπάρχουν με την εξής σειρά: 

(34) Κτητική (Possessive) > Προσανατολισμένη στον ομιλητή (Speaker-oriented) > 

Προσανατολισμένη στο υποκείμενο (Subject-oriented) > Τροπική/Θεματική 

(Manner/Thematic). 

Επομένως, οι προτασιακοί τροποποιητές (clausal modifiers) δεν έχουν καθορισμένη 

διάταξη στο εσωτερικό της πρότασης και κατ’ επέκταση η συγκεκριμένη ιεραρχία μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές διατάξεις επιθέτων. 

O Cinque, επίσης, μελέτησε τη σχέση μεταξύ των περιορισμών της διάταξης των 

επιθέτων στις γλώσσες του γερμανικού και του ρομανικού κλάδου της ινδοευρωπαϊκής 

οικογένειας, εξηγώντας από συντακτικής πλευράς τις διαφορές μεταξύ των δύο. Εισήγαγε 

την ιδέα ότι στην ιταλική (μια γλώσσα με προ-ονοματικά και μετα-ονοματικά επίθετα) είναι 

το ουσιαστικό αυτό το οποίο μετακινείται εντός της ΦΠροσδ, με τα επίθετα να παραμένουν 

στην ίδια αναμεταξύ τους σειρά, όπως θα ήταν και στην αγγλική, δηλαδή αποδίδει την 

επιφανειακή διαφορά στη θέση των επιθέτων στις ρομανικές γλώσσες σε σύγκριση με τις 

γερμανικές στην ανύψωση του ουσιαστικού σε μια υψηλότερη λειτουργική κεφαλή. Θεωρεί 

ότι πιθανόν η πυροδότηση αυτής της μετακίνησης να σχετίζεται με τις μορφολογικές 

διαφορές μεταξύ ρομανικών και γερμανικών γλωσσών: στις ρομανικές εκφράζονται τα 

χαρακτηριστικά του γένους και του αριθμού, ενώ στις γερμανικές όχι. Τα επίθετα της 

ισπανικής, για παράδειγμα, απαιτούν συμφωνία, η οποία επιβάλλει τη μετακίνηση του 

τροποποιημένου ουσιαστικού στον Χαρακτηριστή. Αυτή η ορατή μετακίνηση (overt 

movement) έχει ως αποτέλεσμα το επίθετο να εμφανίζεται στα δεξιά του ουσιαστικού. Ως 

απόδειξη της ύπαρξης μιας «βαριάς» κεφαλής (heavy head), ο Cinque αναφέρεται στην 

ύπαρξη του pro. Από την άλλη, η αγγλική δεν έχει Συμφ στα επίθετα, επομένως ούτε και pro, 

ενώ απαιτεί τη λέξη one, που λειτουργεί σαν pro σε περιπτώσεις έλλειψης ουσιαστικού, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρκετοί γλωσσολόγοι αμφισβήτησαν, στις κριτικές 

τους, την ιδέα της εσωτερικής μετακίνησης του ουσιαστικού στην ΦΠροσδ. Ο Willis (2006) 

δημοσίευσε μια κριτική της θεωρίας της Ανύψωσης του Ουσιαστικού (N-raising movement 

theory), με παραδείγματα εφαρμογής της στις κελτικές γλώσσες και συγκεκριμένα στα 

ουαλικά. Ο Willis συμπεριέλαβε παραδείγματα ονοματικών φράσεων από την ουαλική, στα 

οποία εντοπιζόταν και το «εναντιόμορφο είδωλο» (‘mirror image’) και «καθολικές» 
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(‘universal’) διατάξεις επιθέτων, πράγμα που καθιστούσε δύσκολη ή και σχεδόν αδύνατη μια 

συνεκτική συντακτική εξήγηση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με συνέπεια στη γλώσσα. 

Ο Scott (1998: 67), έχοντας βασιστεί σε σημασιολογικές ιεραρχίες που είχαν ήδη 

προταθεί στη βιβλιογραφία της Τυπολογίας και συγκεκριμένα στα έργα των Hetzron (1978), 

Dixon (1982), Kingsbury & Wellman (1986) και Fowler (1992), παρέχει την πιο 

λεπτομερειακή διάταξη, όπου οι κατηγορίες του υποκειμενικού σχολίου (subjective 

comment) και του αυτοπτικού - τεκμηριωτικού (evidential), αντιστοιχίζονται με τα επίθετα 

που δηλώνουν ποιότητα (quality): 

(35)      τακτικό (αριθμητικό) (ordinal) > απόλυτο (αριθμητικό) (cardinal) > υποκειμενικό 

σχόλιο (subjective comment) > ενδεικτικό (evidential) > μέγεθος (size) > μήκος (length) > 

ύψος (height) > ταχύτητα (speed) > βάθος (depth) > πλάτος (width) > θερμοκρασία 

(temperature) > υγρότητα (wetness) > ηλικία (age) > σχήμα (shape) > χρώμα (color) > 

εθνικότητα/προέλευση (nationality/origin) > υλικό (material). 

Ο Scott υποστηρίζει, όπως και ο Cinque (1994), ότι το πεδίο των επιθέτων (adjective 

domain) μπορεί να διασπαστεί σε διακριτές λειτουργικές προβολές και ότι τα επίθετα 

καταλαμβάνουν τη θέση των Χαρακτηριστών των διάφορων λειτουργικών προβολών. 

Φαίνεται να υιοθετεί τη λεγόμενη «χαρτογραφική προσέγγιση» (cartographic approach), 

σύμφωνα με την οποία η σύνταξη παρέχει μια λεπτομερή (fine-grained) αναπαράσταση, έναν 

«χάρτη», ο οποίος μπορεί να αιτιολογήσει την απόκλιση ή τον χαρακτηρισμό (markedness) 

παραδειγμάτων όπως ‘? a red heavy good table’ (? ένα κόκκινο βαρύ καλό τραπέζι). 

Προτείνει το ακόλουθο παράδειγμα για την παραπάνω ιεραρχία (Scott 2002: 102): 

(36)     [ΦΠροσδ το/αυτό (το) [ΦρΥποκΣχολ άσχημο/θαυμάσιο [ΦρΜεγεθ μεγάλο/μικρό 

[ΦρΜηκ μακρύ/κοντό [ΦρΥψ ψηλό [ΦρΤαχ γρήγορο/αργό [ΦρΠλατ χοντρό/παχύ/λεπτό 

[ΦρΒαρ ελαφρύ/βαρύ [ΦρΘερμ καυτό/κρύο [ΦρΗλικ εδουαρδιανό/μοντέρνο [ΦρΣχημ 

στρογγυλό/τριγωνικό [ΦρΧρωμ σκούρο καφέ/άσπρο [ΦρΕθνικ/Προελ γερμανικό/παρισινό 

[ΦρΥλ ξύλινο/μπρούτζινο [ΟΦ …] 

Στη βιβλιογραφία της Τυπολογίας δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το πόσες 

σημασιολογικές κατηγορίες επιθέτων υπάρχουν. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα 

σταθερό, αμετάβλητο σύνολο κατηγοριών, το ζήτημα της ακριβούς διάταξής τους παραμένει 

ανοιχτό, παρόλο που υπάρχουν κοινές παραδοχές μεταξύ των ερευνητών σχετικά με 

ορισμένες πλευρές αυτού του ζητήματος. Μπορεί, επομένως, να υποστηριχθεί ότι οι 

λεπτομερείς ιεραρχίες όπως αυτή του Scott (2002) έχουν μια δόση αυθαιρεσίας 

(arbitrariness). 

Ο Laenzlinger (2005) υποστήριξε ότι η ιεραρχία του Scott (με επιμέρους μεταβολές) 
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μπορεί να οργανωθεί σε πέντε υποκατηγορίες, όπως στο (37): 

(37)      [ποσοτικό Τακτικό (αριθμητικό) > Απόλυτο (αριθμητικό)] > [με κατεύθυνση στον 

ομιλητή Υποκειμενικό σχόλιο > Ενδεικτικό] > [διαβαθμισμένες φυσικές ιδιότητες Μέγεθος > 

Μήκος > Ύψος > Ταχύτητα > Βάθος >Πλάτος] > [μέτρο Βάρος > Θερμοκρασία >Υγρότητα 

> Ηλικία] > [μη διαβαθμισμένες φυσικές ιδιότητες Σχήμα > Χρώμα > 

Εθνικότητα/Προέλευση > Υλικό] 

Παρόλα αυτά, έχουν διατυπωθεί αρκετές αμφισβητήσεις σχετικά με αυτές τις δομές. 

Κατ’ αρχάς, οι κατηγορίες αυτές δε διαθέτουν την απαιτούμενη εξηγητική ισχύ (explanatory 

force), δηλαδή δεν μπορούν να εφαρμοστούν για την ερμηνεία άλλων φαινομένων, πέραν της 

διάταξης των επιθέτων. Κατά δεύτερον, οι διατάξεις των επιθέτων που παρατηρούνται στην 

καθημερινή ομιλία δεν είναι τόσο αυστηρά καθορισμένες και αμετάβλητες, όπως 

υποστηρίζει η εν λόγω προσέγγιση. 

 Ακόμη και ο ίδιος ο Scott αναγνωρίζει ότι με το να προτείνει κανείς νέες κατηγορίες 

(με σκοπό να κάνει όλο και πιο λεπτομερή την ιεραρχία) διατρέχει τον κίνδυνο «να μην ξέρει 

πότε να σταματήσει» (Scott 2002:116, υποσημείωση 20). Σύμφωνα με τον Cinque (1994: 96) 

φαίνεται να υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των προσδιοριστικών επιθέτων εντός της ίδιας ΟΦ 

(όχι περισσότερα από έξι ή επτά). Ο Cinque υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας περιορισμένος 

αριθμός λειτουργικών προβολών, βάση των οποίων παράγονται (are generated) τα επίθετα. 

Επομένως, αν υποθέσουμε ότι οι λειτουργικές προβολές περιορίζονται σε έξι ή επτά, τότε η 

αποδόμηση (decomposition) από τον Scott (2002) των σημασιολογικών τάξεων που 

προτείνει πρώτος ο Cinque (1994) γίνεται πλεονάζουσα (redundant). 

Ο Truswell (2009) υποστηρίζει ότι υπάρχει αυθαιρεσία στην ιεραρχία του Scott, 

ωστόσο συμφωνεί ότι η διάταξη των επιθέτων δεν είναι εντελώς ελεύθερη και  προτείνει τον 

περιορισμό που περιγράφεται στο (39): 

(38)     α.         ξύλινα κόκκινα τσόκαρα – κόκκινα ξύλινα τσόκαρα 

β.         νέες μεγάλες περικοπές – μεγάλες νέες περικοπές 

γ.         μεγάλη ξύλινη γέφυρα – νέοι ξύλινοι στύλοι 

δ.         ?γαλλικό μεγάλο αιλουροειδές – ? γαλλική νέα ιστοσελίδα 

(39)     [ΦΠροσδ Προσδ [ΦρΧ ΕπιθΦρ*υποτεμαχιακό (subsective) Χ [ΟΦ 

ΕπιθΦρ*διατεμαχιακό8
 (intersective) Ουσ]]]  

                                                           
8
 Διατεμαχιακά επίθετα λέγονται αυτά των οποίων το περιεχόμενο δεν αλληλεπιδρά με αυτό του 

ουσιαστικού που τροποποιείται. Για παράδειγμα, στη φράση «άσχημος σκύλος», το «άσχημος» είναι 

διατεμαχιακό λόγω του ότι το γεγονός ότι ο σκύλος είναι άσχημος είναι ανεξάρτητο από το γεγονός ότι ο 

σκύλος είναι σκύλος. Υποδηλώνεται δηλαδή η ύπαρξη δύο συνόλων με ξεχωριστές ιδιότητες.  
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Το 2002, ο Bouchard παρουσίασε έναν διαφορετικό τύπο ανάλυσης που δε βασίζεται 

ούτε στη μετακίνηση του ουσιαστικού ούτε σε μια διαγλωσσική διάταξη των επιθέτων. 

Μελετώντας συγκριτικά τα μετα-ονοματικά επίθετα στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γαλλική και η αγγλική διαφέρουν στον βαθμό στον οποίο 

επιτρέπουν μετα-ονοματικά επίθετα, επειδή αυτά τα επίθετα δεν τροποποιούν την ίδια 

οντότητα (entity) και στις δύο γλώσσες. Λόγω της διαφορετικής πραγμάτωσης της 

κατηγορίας του αριθμού, ο οποίος πραγματώνεται στη γαλλική στον προσδιοριστή, ενώ στην 

αγγλική στο ουσιαστικό, το μετα-ονοματικό επίθετο στη μεν τροποποιεί το Ουσ, στη δε το 

Ουσ+Αριθμ. Με αυτή τη συστάδα, μόνο μια περιορισμένη υπο-τάξη επιθέτων είναι συμβατή: 

ορισμένα επίθετα που δηλώνουν προσωρινές ιδιότητες (stage-level) και επίθετα που φέρουν 

συμπλήρωμα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην αγγλική και στη γαλλική το αποτέλεσμα εφαρμογής της 

συγκεκριμένης παραμέτρου δεν είναι το ίδιο, εφόσον, παρά το ότι και στις δύο αυτές 

γλώσσες τα συμπληρώματα ακολουθούν κατά κανόνα τις κεφαλές, κάποια εξαρτημένα 

στοιχεία -όπως τα επίθετα- συνήθως ακολουθούν το ουσιαστικό στη γαλλική, ενώ στην 

αγγλική προηγούνται:   

(40)     α.         les lignes blanches 

                       οι γραμμές άσπρες 

β.         the white lines 

            οι άσπρες γραμμές 

Για τον Bouchard, αυτή η διαφορά μεταξύ γαλλικής και αγγλικής δε σχετίζεται με μια 

παραμετροποίηση της μετακίνησης του ουσιαστικού, αλλά περισσότερο με κάποιες 

μορφολογικές διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσών. 

Ο Bouchard, όπως και ο Lamarche (1991), θεωρεί ότι ο αριθμός στη γαλλική, εφόσον 

πραγματώνεται στον προσδιοριστή, δηλαδή σε μια ξεχωριστή κεφαλή, έχει ευρύτερη 

εμβέλεια (scope) από ό,τι την αγγλική, άρα επιτρέπεται στα επίθετα να εμφανίζονται στα 

                                                                                                                                                                                     

Υποτεμαχιακά επίθετα λέγονται αυτά που έχουν την ιδιότητα, όταν τροποποιούν ένα επίθετο, να 

δηλώνουν ένα υποσύνολο όλων των δυνατών σημασιών του ουσιαστικού, αλλά δεν τροποποιούν καμία άλλη 

σημασία της οντότητας που υποδηλώνει το ουσιαστικό. Για παράδειγμα, το «καλός» στη φράση «καλός 

χορευτής» είναι υποτεμαχιακό, διότι δηλώνει ότι ο χορευτής χορεύει καλά, αναφέρεται δηλαδή μονάχα στην 

ιδιότητα του ανθρώπου αυτού/της οντότητας αυτής ως χορευτή. Το γεγονός αυτό δε συνεπάγεται ότι ο 

χορευτής, που είναι επίσης άνδρας, θα είναι και «καλός άνδρας» (υπό την έννοια ότι επιδεικνύει καλή 

συμπεριφορά ή έχει καλό χαρακτήρα).  
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δεξιά του ουσιαστικού στην πρώτη γλώσσα αλλά όχι στη δεύτερη. Επιπλέον συγκρίνει την 

τάξη των ονοματικών στοιχείων τύπου celui (celui nominals) με αυτή των κοινών 

ουσιαστικών της αγγλικής και αποδεικνύει ότι κανένας από τους δύο αυτούς τύπους 

ονοματικών στοιχείων δεν επιτρέπει μετα-ονοματικά επίθετα χωρίς συμπλήρωμα (post-

nominal complement-less adjectives). 

(41)     α.         *Celui fier regardait Paul. 

β.         *The one proud was looking at Paul. 

‘*Εκείνος ο περήφανος κοίταζε τον Πολ.’ 

α.’        Celui fier de son fils regardait Paul. 

β.’        The one proud of his son was looking at Paul. 

‘Εκείνος ο περήφανος για τον γιο του κοίταζε τον Πολ.’ 

(42)     α.         Ceux présents auront droit à un rabais. 

β.         Those present will have the right to a rebate. 

‘Όσοι (είναι) παρόντες θα έχουν το δικαίωμα σε μία έκπτωση.’ 

Άλλοι (π.χ. Cinque 2010) έχουν προτείνει ελαφρώς διαφορετικές βασικές διαγλωσσικές 

διατάξεις. Συνοψίζοντας την περιγραφή του Cinque (2010): 

1. Τα επίθετα μπορούν να έχουν δύο πηγές: τα προσδιοριστικά επίθετα τη λειτουργική 

κατηγορία του χαρακτηριστή (SpecFP), ή τα επίθετα που προέρχονται από αναφορικές 

προτάσεις. 

2. Οι δύο πηγές παράγουν (yield) ΕπιθΦρ με διαφορετικές ερμηνείες. 

3. Όλες οι γλώσσες έχουν την ίδια βασική διάταξη. 

4. Οι διαφορές μεταξύ ρομανικών και γερμανικών γλωσσών είναι αποτέλεσμα της (μερικής ή 

όχι) εφαρμογής της μετακίνησης της ΟΦ (του τύπου του φαινομένου της χιονοστιβάδας ή 

όχι). 

Ο Kemmerer (2000), νευρολόγος, με σκοπό να διερευνήσει ζητήματα σχετικά με τους 

περιορισμούς της διάταξης των επιθέτων από γνωστικής πλευράς/ νόησης (cognition), 

χρησιμοποίησε πιο σύγχρονες μεθόδους. Συγκεκριμένα, διατύπωσε την υπόθεση ότι τα 

χαρακτηριστικά (features) της σημασίας των επιθέτων που περιορίζουν τη γραμμική τους 

διάταξη (linear order) βρίσκονται σε ένα διαφορετικό επίπεδο νοητικής αναπαράστασης από 

ό,τι τα χαρακτηριστικά που είναι αόρατα στη Σύνταξη. Ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει την 

άποψη ότι υπάρχει ένα ανεξάρτητο επίπεδο αναπαράστασης στον νου/ εγκέφαλο για 

γραμματική σημασιολογία (grammatical semantics). To 2007, o Kemmerer είχε 

χρησιμοποιήσει προκλητά δυναμικά (event-related brain potentials/ ERPs) προκειμένου να 

αξιολογήσει το πώς αντιδρούσαν οι συμμετέχοντες στα «κανονικά» (proper), στα 
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αντιστραμμένα (reversed) και στα αντιφατικά (contradictory) ζεύγη επιθέτων, καθώς τα 

διάβαζαν δυνατά. Αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα καταγράφηκε τόσο για τα 

αντιστραμμένα όσο και για τα αντιφατικά ζεύγη. Σύμφωνα με τον Kemmerer, αυτό  το 

εύρημα αντιπροσώπευε τις σημασιολογικές και τις συντακτικές πλευρές μιας προσωρινής 

επανανάλυσης (reanalysis) των διατάξεων των επιθέτων, παρέχοντας περαιτέρω αποδείξεις 

για το ότι κάποιες διατάξεις επιθέτων απαιτούν περισσότερη γνωστική προσπάθεια 

(cognitive effort). 

Γενικά, η συζήτηση στους κόλπους της γλωσσολογικής κοινότητας αναφορικά με τη 

διάταξη των επιθέτων τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει περισσότερο στις διαγλωσσικές 

αναντιστοιχίες ή τα ασυνεπή σχήματα (inconsistencies), που αφορούν την τοποθέτηση του 

επιθέτου σε ονοματικές φράσεις με πολλαπλά επίθετα (multi-adjective NPs). Τα περισσότερα 

από τα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τους ερευνητές αφορούν τη χρησιμότητα των 

θεωριών μετακίνησης (movement theories) προκειμένου να εξηγηθούν αυτές οι αντιφάσεις/ 

ανακολουθίες. 

 

3.2 Τα επίθετα και η διάταξή τους σε επίπεδο σημασιολογίας στην αγγλική γλώσσα 

Η ένταξη των επιθέτων σε σημασιολογικές κατηγορίες αποτελεί το βασικό 

χαρακτηριστικό της σημασιολογικής θεώρησης της διάταξης των επιθέτων. Οι 

σημασιολογικές θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από καθηγητές που συνέγραψαν 

σχολικά εγχειρίδια για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως ξένης. Πρόσφατα ξεκίνησε η 

διδασκαλία συγκεκριμένης διάταξης πολλαπλών επιθέτων σε μαθητές σχολείων και άτομα 

που μάθαιναν την αγγλική ως δεύτερη γλώσσα.  Στη σύγχρονη εκπαίδευση η διάταξη των 

επιθέτων είναι αυστηρά καθορισμένη και βασισμένη σε κανόνες (rule-based), γι’ αυτόν τον 

λόγο οι μαθητές πρέπει να την αποστηθίζουν. Σύμφωνα με το Βρετανικό Συμβούλιο (British 

Council), η ορθή διάταξη των επιθέτων στα Αγγλικά είναι αυτή που ακολουθεί, με 

αυξανόμενη εγγύτητα στο ουσιαστικό από το (43α) έως το (43η): 

(43) α.         γενική γνώμη 

β.         συγκεκριμένη γνώμη 

γ.         μέγεθος 

δ.         σχήμα 

ε.         ηλικία 

στ.       χρώμα 

ζ.         προέλευση (εθνικότητα) 

η.         υλικό 
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[ουσιαστικό] 

Παρόλα αυτά, όμως, υπάρχουν μερικά άλυτα ερωτήματα σχετικά με τη διάταξη των τριών 

πρώτων κατηγοριών. Το πρώτο ερώτημα σχετίζεται με τη διάκριση μεταξύ «γενικής» και 

«συγκεκριμένης» γνώμης. Η διαφορά δεν είναι ευδιάκριτη. Σύμφωνα με το Βρετανικό 

Συμβούλιο, ένα επίθετο «γενικής» γνώμης θα ήταν κάτι σαν το «ωραίος, συμπαθητικός/ 

ευγενικός» (‘nice’)  ή το «ενδιαφέρων» (‘interesting’), ενώ ένα επίθετο «συγκεκριμένης» 

γνώμης θα ήταν κάτι σαν το «όμορφος» (‘beautiful’) ή το «περίεργος» (‘curious’). Βέβαια, ο 

ισχυρισμός αυτός δε διαφωτίζει περισσότερο την κατάσταση καθώς, αφενός δεν υπάρχει 

κάποιο κριτήριο βάσει του οποίου θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το 

«ενδιαφέρων» έχει πιο γενική σημασία από το «όμορφος», αφετέρου το «ωραίος», το οποίο 

θα μπορούσε να σημαίνει γενικότερα «ευχάριστος» ή πιο συγκεκριμένα «όμορφος» ή 

«ευγενικός» μεταξύ άλλων, παρουσιάζει σημασιολογική ποικιλία, επομένως δύσκολα μπορεί 

να ενταχθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με τη διάταξη των 

ιδιοτήτων του σχήματος και της ηλικίας. Στη διάταξη της Rosato (2013) αυτά τα δύο 

αντιστρέφονται. Επιπλέον, το μέγεθος φαίνεται ότι πρέπει επίσης να αλλάξει σειρά. Κατά το 

Βρετανικό Συμβούλιο, η διάταξη στο (44α) θα ήταν σωστή και η διάταξη στο (44β) 

λανθασμένη: 

(44)     α.         the lovely small red flower 

    ‘το όμορφο μικρό κόκκινο λουλούδι’ 

β.         # the lovely red small flower 

   # ‘το όμορφο κόκκινο μικρό λουλούδι’ 

  Ωστόσο, όσοι έχουν την αγγλική για μητρική τους γλώσσα, όπως και οι έρευνες που 

διετέλεσε η Rosato σε έναν ικανό αριθμό κειμένων της γλώσσας, έχουν αναδείξει ότι αυτό 

που φαίνεται να επικρατεί δεν είναι η διάταξη (44α), αλλά η (44β). Ακόμη, το ‘lovely’ 

(επίθετο που αντιστοιχεί στο ‘nice’ σημασιολογικά) έχει αναδειχθεί ιδιαίτερης 

σημασιολογικής αξίας, η οποία μπορεί να διακυμανθεί όταν συμπαρατίθεται με ένα επίθετο 

που φανερώνει μέγεθος. Παραδείγματος χάριν, το ‘lovely’ στο ‘the lovely small flower’ έχει 

την έννοια της γενικότερης γοητείας/ έλξης που προκαλεί στους θεατές το λουλούδι, με το 

μέγεθος του λουλουδιού να συμβάλλει σε αυτή την έλξη. Από την άλλη, το ‘lovely’ στο ‘the 

small lovely flower’ σημαίνει κάτι πιο συγκεκριμένο, ίσως δηλαδή αναφέρεται στην 

αισθητική την οποία διαθέτει το λουλούδι ως βιολογική δημιουργία. Εκτός αυτού, η φράση 

‘the small lovely flower’ αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει ένα σύνολο αισθητικά ελκυστικών 

λουλουδιών, και ο ομιλητής επιχειρεί να αναφερθεί από όλα αυτά σε εκείνο που είναι μικρό. 

Ειδική αναφορά γίνεται από τη Rosato στα επίθετα ‘former’ (πρώην, προηγούμενος) 
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και ‘alleged’ (θεωρούμενος, φερόμενος), καθώς παρουσιάζουν παρόμοια «συμπεριφορά» με 

επίθετα όπως το ‘lovely’ που αναφέραμε παραπάνω. Τα συγκεκριμένα επίθετα έχουν την 

ικανότητα να μετακινούνται πιο ελεύθερα εντός μιας Ονοματικής Φράσης με πολλαπλά 

επίθετα, ανάλογα με το σημασιολογικό αποτέλεσμα που επιθυμεί να επιτύχει ο ομιλητής. Τα 

επίθετα αυτά αναφέρονται από τον Cinque (1994) ως τελεστές (operators). Η διάταξη του 

Βρετανικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τους τελεστές. 

Δύο κατηγορίες επιθέτων φαίνεται να έχουν δύο ομοιότητες που τις διαχωρίζουν από 

τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ειδικότερα, οι τελεστές και τα επίθετα «συγκεκριμένης» γνώμης 

έχουν τόσο την ικανότητα να κινούνται με μεγαλύτερη ελευθερία εντός των Ονοματικών 

Φράσεων, όσο και την ιδιότητα λήψης εμβέλειας (scope-taking quality). Η πρώτη από αυτές 

τις δύο κατηγορίες δε λαμβάνεται υπ’ όψιν στη διάταξη των επιθέτων του Βρετανικού 

Συμβουλίου. Η δεύτερη περιλαμβάνει μια μεγαλύτερη ποικιλία επιθέτων. Η Rosato 

παραθέτει ως πρόταση την ακόλουθη τροποποίηση της διάταξης του Βρετανικού 

Συμβουλίου, έχοντας παρατηρήσει τις ανωτέρω ιδιότητες των δύο κατηγοριών και έχοντας 

αλλάξει τη διάταξη των κατηγοριών της ηλικίας, του σχήματος και του μεγέθους: 

(45)      α.         επίθετα εμβέλειας (scope-taking adjectives) (π.χ. όμορφος (‘lovely’), πρώην 

(‘former’), φημολογούμενος, θεωρούμενος (‘alleged’)) 

β.         μέγεθος (π.χ. μεγάλος, μικρός, χοντρός, αδύνατος, ψηλός, κοντός) 

γ.         ποιότητα (προηγουμένως «συγκεκριμένη γνώμη») (π.χ. όμορφος, άσχημος, 

ανόητος, έξυπνος) 

δ.         ηλικία (π.χ. παλιός, νέος) 

ε.         σχήμα (π.χ. τριγωνικός, στρογγυλός, παραλληλόγραμμος) 

στ.       χρώμα 

ζ.         προέλευση (εθνικότητα) 

η.         υλικό 

[ουσιαστικό] 

Εντούτοις, επειδή τα επίθετα, καθώς αλλάζουν θέση, υπόκεινται και σε σημασιολογικές 

αλλαγές ακολουθώντας την παραπάνω τροποποιημένη και φερόμενη ως σωστή υποκείμενη 

σειρά, χρειάζεται οι αλλαγές αυτές να αιτιολογηθούν. Επίσης, καθίσταται αναγκαίο να 

διευκρινιστούν οι αιτίες για τις οποίες αυτή η διάταξη θεωρείται η ορθή υποκείμενη. Αν και 

φαινομενικά η παραπάνω διάταξη θα μπορούσε να θεωρηθεί αυθαίρετη ή και αστήρικτη, 

μπορεί να εξυπηρετήσει την συγχώνευση των παραπάνω σημασιολογικών κατηγοριών σε 

μεγαλύτερες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές λειτουργούν σαν περιοχές ένταξης των 

ανάλογων υποκατηγοριών, με το ουσιαστικό να εντοπίζεται στο επίκεντρό τους.  Ξεκινώντας 
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από το ουσιαστικό και κοιτώντας την κάθε υποκατηγορία διαδοχικά μπορούμε να 

αντλήσουμε πληροφορίες και να προχωρήσουμε σε παρατηρήσεις που θα αποσκοπούν ή θα 

επιχειρηματολογούν σχετικά με την εδραίωση των διαδοχικά εγγύτερων στο ουσιαστικό 

περιοχών. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι κατηγορίες που βρίσκονται πιο κοντά στο 

ουσιαστικό, δηλαδή το χρώμα, η προέλευση και το υλικό, πολύ σπάνια απαντούν σε άλλη 

διάταξη από αυτήν, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί από την αναζήτηση της Rosato 

(2013) στο Σώμα της Σύγχρονης Αμερικανικής Αγγλικής (COCA: Corpus of Contemporary 

American English). Άλλη παρατήρηση που διατύπωσε η συγκεκριμένη ερευνήτρια αποτελεί 

το γεγονός ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες αφορούν φυσικά και έμφυτα (intrinsic) 

χαρακτηριστικά του ουσιαστικού που περιγράφουν, χαρακτηριστικά που συναποτελούν  την 

οντότητα του ουσιαστικού από την αρχή της δημιουργίας του (για παράδειγμα, ένα 

αντικείμενο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να είναι φτιαγμένο από κάτι). Όσο οι 

συγκεκριμένες τρεις κατηγορίες απομακρύνονται από το ουσιαστικό, είναι εμφανές ότι 

γίνονται λιγότερο εγγενείς. Άρα, το χρώμα, η προέλευση και το υλικό αποτελούν την 

εγγύτατη περιοχή, που περιλαμβάνει τα επίθετα που αποδίδουν εγγενείς ιδιότητες στο 

ουσιαστικό – επίκεντρο της φράσης. 

 

  

3.2.1 Πρώτη σφαίρα 

Δύο παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των προαναφερθέντων 

υποκατηγοριών είναι οι εξής απλές φράσεις: ‘green wooden table’ (πράσινο ξύλινο τραπέζι) 

και ‘wooden green table’ (ξύλινο πράσινο τραπέζι), οι οποίες περιλαμβάνουν τις κατηγορίες 

του χρώματος και του υλικού. Είναι εμφανές ότι το επίθετο που αποδίδει την ιδιότητα του 

υλικού (στην προκειμένη περίπτωση, ξύλο) στο τραπέζι περιγράφει μια ελαφρώς πιο εγγενή 

ιδιότητα του τραπεζιού, καθώς είναι αδύνατο να σκεφτούμε ένα τραπέζι που δεν είναι 

φτιαγμένο από κάτι. Επιπλέον, τόσο το χρώμα όσο και το υλικό δε χρειάζονται ως έννοιες 

καμία επιπρόσθετη πληροφορία  προκειμένου να οριστούν. Παρόλα αυτά, για επίθετα όπως 

«μεγάλος», «μικρός», «όμορφος» ή «άσχημος», χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες, για να 

προσδιοριστούν επακριβώς. 

Το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι με ποιο κριτήριο καθίσταται η 

κατηγορία του χρώματος λιγότερο εγγενής από αυτή του υλικού. Η απάντηση  στο σχετικό 

ερώτημα είναι πολύ απλή, καθώς υπάρχουν τραπέζια χωρίς χρώμα, όπως για παράδειγμα ένα 

γυάλινο τραπέζι ή ένα τραπέζι κατασκευασμένο από κάποιο άλλο διαφανές υλικό. 

Oι παραπάνω κανόνες διάταξης είναι πολύ αυστηροί, όμως αυτό μπορεί να κατανοηθεί 
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εάν σκεφτούμε τη διάταξη των επιθέτων ως τη σειρά με την οποία προσδιορίζουμε τις 

ιδιότητες του ουσιαστικού σε υποσύνολα, ξεκινώντας από το επίθετο που βρίσκεται εγγύτερα 

στο ουσιαστικό και συνεχίζοντας προς τα έξω. Στο παράδειγμα του ‘the green wooden table’ 

ξεκινάμε από το ουσιαστικό, το οποίο δηλώνει το τραπέζι, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο 

όλων των τραπεζιών. Έπειτα αρχίζουμε να το προσδιορίζουμε με αυξανόμενες μη εγγενείς 

ιδιότητες. Πρώτα δημιουργούμε ένα υποσύνολο τραπεζιών που είναι φτιαγμένα από ξύλο και 

μετά ένα υποσύνολο τραπεζιών που είναι πράσινα. Ο συλλογισμός αυτός θεωρείται ο πιο 

αποτελεσματικός για την περιγραφή ενός αντικειμένου στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε. 

Εάν απομονώναμε νοητικά πρώτα τα πράσινα τραπέζια, δε θα μπορούσαμε μόνο να 

συλλάβουμε νοητικά τα τραπέζια που είναι πράσινα, αλλά επίσης θα έπρεπε να 

προσδιορίσουμε κάποιο υλικό -ή υλικά- από το οποίο ή από τα οποία θα ήταν φτιαγμένα τα 

τραπέζια αυτά. Εν συντομία, φαίνεται πολύ πιο πιθανό ο εγκέφαλός μας να έχει την 

ικανότητα να απομονώσει ένα σύνολο άχρωμων ξύλινων τραπεζιών παρά ένα σύνολο 

πράσινων άυλων τραπεζιών. Η παραπάνω διάταξη είναι η πιο αποτελεσματική γνωστικά 

(cognitively efficient), πράγμα που δεν ισχύει για τις περιπτώσεις στις οποίες η σειρά 

αντιστρέφεται. 

Η ΟΦ ‘wooden green table’ μπορεί να ειπωθεί και να γίνει κατανοητή, όταν εντάσσεται 

στο πλαίσιο μιας συζήτησης, όπου έχει ήδη προηγηθεί η μνεία ενός συνόλου πράσινων 

τραπεζιών και θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο 

το πράσινο τραπέζι. Για παράδειγμα: ‘During our visit at the furniture store we saw many 

green tables, but the one I liked most was the wooden green table’ (Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής μας στο κατάστημα επίπλων είδαμε πολλά πράσινα τραπέζια, αλλά αυτό που μου 

άρεσε περισσότερο ήταν το ξύλινο πράσινο τραπέζι). Με αυτό τον τρόπο ξεκινάμε από τη 

σύλληψη ενός συνόλου πράσινων τραπεζιών, στα οποία αποδίδουμε την ιδιότητα στην οποία 

θέλουμε να δώσουμε έμφαση, δηλαδή το υλικό, που εν προκειμένω είναι το ξύλο. 

 

3.2.2 Δεύτερη σφαίρα 

Οι ιδιότητες της ηλικίας και του σχήματος, σε σύγκριση με τις ιδιότητες που ανήκουν 

στην πρώτη σφαίρα, δηλαδή αυτές του χρώματος και του υλικού, θεωρούνται σημασιολογικά 

λιγότερο εγγενείς. Το κυριότερο χαρακτηριστικό όμως που διακρίνει την ηλικία και το σχήμα 

από το υλικό, το χρώμα και την προέλευση είναι η ικανότητά τους να βρίσκονται στον 

συγκριτικό βαθμό (internally comparative). Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι ένα 

αντικείμενο είναι «πιο στρογγυλό» ή «πιο νέο» σε σύγκριση με κάποιο άλλο. Όμως, δεν 

μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι «πιο ξύλινο», ούτε ότι κάτι είναι «πιο ιταλικό» από κάτι 
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άλλο. 

Τα επίθετα της σφαίρας 2, σε αντίθεση με αυτά της σφαίρας 1, ακριβώς λόγω του ότι 

δεν αποδίδουν παρομοίως εγγενείς ιδιότητες στα ουσιαστικά που τροποποιούν, μας παρέχουν 

ένα αποτέλεσμα γνωστικά αποτελεσματικό, ακόμη και αν αντιστραφούν. Για παράδειγμα, η 

ΟΦ ‘the new square clock’ (το νέο τετράγωνο ρολόι) δεν είναι πιο γνωστικά αποτελεσματική 

από την ΟΦ ‘the square new clock’ (το τετράγωνο νέο ρολόι). Το ερώτημα που προκύπτει 

είναι το πώς γνωρίζουμε εάν πρέπει να προηγείται η ηλικία ή το σχήμα. Επομένως, τα 

επίθετα της σφαίρας 2 χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της εσωτερικής σχετικότητας 

(internal relativity). Η ιδιότητα του σχήματος θεωρείται λιγότερο σχετική (relative) από ό,τι η 

ιδιότητα της ηλικίας, επειδή δεν περιλαμβάνει στην έννοιά της καμία χρονική κλίμακα 

(temporal scale). Η ηλικία, επειδή είναι αδύνατον να οριστεί χωρίς την έννοια του χρόνου, 

έχει μια περισσότερο σχετική ιδιότητα, και μάλιστα εσωτερικά σχετική (internally relative). 

Αυτό σημαίνει ότι σχετίζεται με την ποσότητα του χρόνου κατά την οποία το ίδιο το 

αντικείμενο που δηλώνει το ουσιαστικό έχει υπόσταση. Έτσι, η ηλικία τοποθετείται λίγο πιο 

κοντά στο ουσιαστικό σε σύγκριση με το σχήμα. 

Σε περίπτωση που «διασχίζαμε» το όριο των δύο σφαιρών, θα συμπεραίναμε ότι η 

διάταξη θα ήταν πολύ λιγότερο φυσική. Για παράδειγμα, εάν τοποθετούσαμε πρώτο ένα 

επίθετο της σφαίρας 1, όπως το «πράσινος», και δεύτερο ένα επίθετο της σφαίρας 2, όπως το 

«νέος», η ΟΦ που θα προέκυπτε δε θα ήταν εύκολο να προτιμηθεί από κάποιον φυσικό 

ομιλητή, ο οποίος θα ήταν πιο πιθανό να πει ‘the new green clock’ (το νέο πράσινο ρολόι) 

από ό,τι να πει ‘the green new clock’ (το πράσινο νέο ρολόι). 

  

3.2.3 Τρίτη σφαίρα 

Οι δύο επόμενες σημασιολογικές κατηγορίες είναι η ποιότητα (η «συγκεκριμένη 

γνώμη», κατά το Βρετανικό Συμβούλιο) και το μέγεθος, οι οποίες απομακρύνονται ακόμα 

περισσότερο από το ουσιαστικό. Στην κατηγορία της ποιότητας ανήκουν επίθετα, όπως 

«ωραίος», «χαριτωμένος» και «συμπαθής». Ωστόσο, ο ορισμός των επιθέτων που ανήκουν 

στην κατηγορία της ποιότητας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές νόρμες. Για 

παράδειγμα, κάτι που θεωρείται ωραίο από τους Έλληνες δε σημαίνει ότι έχει την ίδια 

σημασία σε ανθρώπους από άλλες χώρες. Επομένως, τα επίθετα ποιότητας σχετίζονται με τον 

εκάστοτε ομιλητή (speaker relative) και χρειάζονται ένα εξωτερικό περικείμενο (external 

context) για να καθοριστεί η ποιότητα του αντικειμένου. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν 

τα εν λόγω επίθετα εξωτερικά συγκρίσιμα (externally comparative) και τα διαφοροποιούν 

από τα επίθετα της σφαίρας 1 και της σφαίρας 2.   
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Η κατηγορία του μεγέθους είναι ακόμη περισσότερο εξωτερικά συγκρίσιμη από αυτήν 

της ποιότητας. Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε τη δοκιμασία  ‘μόνος σε ένα άδειο 

δωμάτιο’ (‘alone in an empty room’ test) (Rosato 2013). Εάν ο παρατηρητής έβλεπε μόνο ένα 

αντικείμενο μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο, θα ήταν ικανός να αξιολογήσει το υλικό, το χρώμα 

και το σχήμα του χωρίς καμία άλλη πληροφορία. Η ηλικία θα ήταν πιο δύσκολο να 

καθοριστεί, εφόσον ο παρατηρητής θα χρειαζόταν κάποια αναφορά στον χρόνο και στη 

διάρκεια ύπαρξης του αντικειμένου. Η αξιολόγηση της ποιότητας θα προϋπέθετε 

πληροφορίες από το εξωτερικό περικείμενο του ομιλητή. Αντίθετα, το μέγεθος  θα ήταν 

ακόμη πιο δύσκολο να αξιολογηθεί, χωρίς κάποιο άλλο αντικείμενο δίπλα του. Ο ομιλητής, 

δηλαδή, θα χρειαζόταν μία αξιολόγηση του μεγέθους σε σχέση με μία τάξη εξωτερικής 

σύγκρισης (external comparison class). Εάν, παραδείγματος χάριν, το αντικείμενο ήταν ένας 

ελέφαντας ή ένα ποντίκι, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε εάν κάποιο από αυτά τα 

πλάσματα είναι μεγάλο ή μικρό χωρίς την ύπαρξη άλλων πλασμάτων για να τα συγκρίνουμε, 

ή ακόμη χωρίς να συγκριθούμε εμείς οι ίδιοι με αυτά. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι το 

μέγεθος, όπως και η ποιότητα, είναι εξωτερικά συγκρίσιμο και σχετικό με τον ομιλητή. 

Σύμφωνα με το COCA, το μέγεθος σχεδόν πάντοτε προτιμάται σε όσο το δυνατόν πιο 

μακρινή θέση από το ουσιαστικό. Η αξιολόγηση του μεγέθους ενός αντικειμένου, πριν από 

την αξιολόγηση άλλων, πιο εγγενών ιδιοτήτων του, θα ήταν γνωστικά αναποτελεσματική. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η υποκείμενη διάταξη των προ-

ονοματικών επιθέτων μπορεί να παρουσιαστεί ως εξής: το ουσιαστικό έπεται εκείνων των 

επιθέτων που του αποδίδουν τις πιο εγγενείς ιδιότητες, ενώ όσο προχωράμε προς τα έξω, τα 

επίθετα γίνονται ολοένα και πιο συγκρίσιμα, δηλαδή ικανά να σχηματίσουν συγκριτικό 

βαθμό, πρώτα εσωτερικά -δηλαδή, να μη χρειάζονται καμία ή μονάχα ελάχιστες εξωτερικές 

πληροφορίες, προκειμένου να γίνουν κατανοητά- κι έπειτα εξωτερικά, δηλαδή να 

χρειάζονται οπωσδήποτε πληροφορίες από ένα εξωτερικό περικείμενο. Εν κατακλείδι, τα 

επίθετα τα οποία βρίσκονται περισσότερο κοντά στο ουσιαστικό καθορίζονται λιγότερο από 

τον ομιλητή και τον εξωτερικό του κόσμο και δηλώνουν τις εγγενείς ιδιότητες της υπόστασης 

του ουσιαστικού. 

  

3.2.4 Εκτός των σφαιρών: Τα επίθετα εμβέλειας 

Η τελευταία κατηγορία, στην οποία το Βρετανικό Συμβούλιο αναφέρεται ως κατηγορία 

επιθέτων «γενικής γνώμης», βρίσκεται έξω από τις προαναφερθείσες σφαίρες. Η 

συγκεκριμένη αναφέρεται από πολλούς ερευνητές ως «κατηγορία επιθέτων εμβέλειας». Ο 

λόγος είναι ότι τα συγκεκριμένα επίθετα μετακινούνται μεταξύ των υποκατηγοριών ανάλογα 
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με το επιδιωκόμενο νόημα. Αυτά τα επίθετα, όταν δεν εντάσσονται σε κάποιο περικείμενο 

(context-free), τοποθετούνται συνήθως μακριά από το ουσιαστικό, καθώς τροποποιούν 

ολόκληρη την ΟΦ καθώς και όλα τα επίθετα που περιέχονται σε αυτήν. Στο σημείο αυτό θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι μοιάζουν πολύ με επιρρήματα χωρίς να είναι επιρρήματα. Τα 

επίθετα ‘former’ και ‘alleged’ ταιριάζουν σε αυτή την κατηγορία, με τη διαφορά ότι είναι 

τελεστές και έχουν στενότερη σημασιολογική αξία. Για παράδειγμα, στην ΟΦ ‘the former 

overweight president’ συλλαμβάνουμε νοητικά ένα σύνολο υπέρβαρων προέδρων, ένας από 

τους οποίους προηγήθηκε χρονικά των υπολοίπων στην προεδρία και είναι αυτός στον οποίο 

αναφέρεται ο ομιλητής. Αντιθέτως, στην ΟΦ ‘the overweight former president’ έχουμε ένα 

σύνολο πρώην προέδρων, από τους οποίους ο υπέρβαρος είναι αυτός στον οποίο 

αναφερόμαστε. 

Τα επίθετα που έχουν εμβέλεια αλλά δεν αποτελούν τελεστές (non-operator scope-

taking adjectives) λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, χωρίς, όμως, να έχουν την ικανότητα να 

μεταβάλλουν τη σημασία τους, όπως καταδεικνύεται από τα παρακάτω παραδείγματα: 

(46)     the nice large octagonal Norwegian church (η ωραία μεγάλη οκταγωνική νορβηγική 

εκκλησία) 

(47)     the large nice octagonal Norwegian church (η μεγάλη ωραία οκταγωνική νορβηγική 

εκκλησία) 

(48)     the large octagonal nice Norwegian church (η μεγάλη οκταγωνική ωραία νορβηγική 

εκκλησία) 

Το επίθετο ‘nice’ (ωραίος), όταν βρίσκεται όσο πιο αριστερά γίνεται στη δομή της 

φράσης, λειτουργεί σχεδόν σαν επίρρημα, διότι τροποποιεί όχι μόνο την έννοια της 

εκκλησίας, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ιδιότητές της. Επομένως, θεωρείται επίθετο 

εμβέλειας, διότι οπουδήποτε κι αν μετακινηθεί, τροποποιεί όλα τα επίθετα που το 

ακολουθούν. Ωστόσο, όσο πιο μακριά μετακινείται από το ουσιαστικό, οι ιδιότητες που 

αποδίδει σε αυτό γίνονται όλο και λιγότερο εγγενείς. Στην πιο μακρινή θέση η σημασία του 

είναι πιο γενική, εξωτερικά σχετική, διότι αποδίδει μια ιδιότητα στην εκκλησία σε σύγκριση 

όχι απλά με άλλες εκκλησίες, αλλά γενικότερα με άλλα αντικείμενα στο περικείμενο του 

ομιλητή. Όσο πλησιάζει το ουσιαστικό, η εμβέλειά του γίνεται περισσότερο σχετική με αυτό 

(noun-relative scope), αξιολογώντας την αισθητική/ αρχιτεκτονική αρτιότητα της εκκλησίας. 

Πολλά επίθετα «ποιότητας» μπορούν να βγουν από την υποκατηγορία τους και να 

βρεθούν σε σφαίρα διαφορετική από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν κανονικά, ώστε να 

συγκριθεί το ουσιαστικό με ένα ευρύτερο σύνολο αντικειμένων του εξωτερικού κόσμου. Σε 

μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να μεταβάλει τη σημασιολογική αξία του επιθέτου. Κάποια 
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από αυτά τα επίθετα είναι το ‘likeable’ (συμπαθητικός) και το ‘strange’  (παράξενος), τα 

οποία, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα, αλληλεπιδρούν με επίθετα από την 

πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη σφαίρα. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, το επίθετο 

προέρχεται από την κατηγορία του μεγέθους, της σφαίρας 3:  

(49)     the likeable brief tune  

‘η συμπαθητική σύντομη μελωδία’ 

(50)     the brief likeable tune  

 ‘η σύντομη συμπαθητική μελωδία’ 

Στην πρόταση (49), η μελωδία είναι σύντομη και  θεωρείται από τον ομιλητή αρεστή 

σε σύγκριση με άλλες μελωδίες μικρής διάρκειας που έχει ακούσει. 

Στην πρόταση (50), η μελωδία θεωρείται από τον ομιλητή αρεστή από ένα σύνολο 

αρεστών μελωδιών και είναι μικρή σε διάρκεια. 

(51)     the strange big pastries 

‘τα παράξενα μεγάλα γλυκίσματα’ 

(52)     the big strange pastries 

‘τα μεγάλα ξένα γλυκίσματα’ 

Στις προτάσεις (51) και (52), το ‘strange’ έχει μια διακριτή σημασιολογική διαφορά. 

Στο (51), το επίθετο σημαίνει «περίεργος», «ασυνήθιστος», δηλαδή σε αυτό το παράδειγμα 

τα γλυκίσματα αξιολογούνται σε σχέση με μια ευρύτερη κατηγορία γλυκισμάτων. Στο (52), 

το ‘strange’ βρίσκεται πιο κοντά στο ουσιαστικό και σημαίνει «ξένο», δηλαδή το ουσιαστικό 

ανήκει σε κάποια άλλη χώρα, πολιτισμό ή κουλτούρα. Η έννοια αυτή σχετίζεται με την 

προέλευση (origin), που κατατάσσεται στην πρώτη σφαίρα. Και στις δύο περιπτώσεις τα 

γλυκίσματα είναι μεγάλα, όσον αφορά το μέγεθος, το οποίο κατατάσσεται στην τρίτη 

σφαίρα. Αυτό που αλλάζει είναι η σημασιολογική έννοια του ‘strange’. Επομένως, το 

επίθετο που δηλώνει το μέγεθος δεν αλλάζει σημασιολογική κατηγορία, ενώ αντίθετα  

‘strange’ αλλάζει. 

Η αντίστροφη διάταξη των επιθέτων, στην πραγματικότητα, είναι πιο αναμενόμενη ή 

συμβατική, επειδή η σημασία (ή σημασιολογική αξία) ορισμένων επιθέτων μεταβάλλεται 

ανάλογα με το περικείμενο στο οποίο εντοπίζονται. Σε διάφορα κείμενα εμφανίζονται 

συγκεκριμένα αντεστραμμένα ζεύγη, με μεγαλύτερη συχνότητα.  Η αντιστροφή που 

πραγματοποιείται σε τέτοια ζεύγη και η συνακόλουθη σημασιολογική μεταβολή καθιστούν 

το επίθετο πιο κατάλληλο να ενταχθεί σε μια διαφορετική σημασιολογική κατηγορία. 

Παράδειγμα τέτοιου επιθέτου αποτελεί το ‘little’ (μικρός/ μικρόσωμος), που δηλώνει 

μέγεθος, όπως στη φράση ‘little old lady’ (μικρόσωμη γριούλα). Μια άλλη σημασία του είναι 



81 

 

«χαριτωμένος», «παιδικός», την οποία και αποκτά μέσω της αντιστραμμένης θέσης του σε 

ΟΦ όπως ‘naughty little boy’ (άτακτο αγοράκι) ή ‘beautiful little puppy’ (όμορφο κουταβάκι). 

Ένα άλλο επίθετο που υφίσταται σημασιολογική μεταβολή είναι το ‘old’ (μεγάλος σε 

ηλικία, ηλικιωμένος, γέρος). Για παράδειγμα, στην ΟΦ ‘big old dog’ (μεγάλος γέρος 

σκύλος), όπου το old απαντά μετά το big, μεταβάλλεται σημασιολογικά και μετακινείται από 

την κατηγορία της ηλικίας στην κατηγορία της ποιότητας.  Δηλαδή, όταν το old απαντά μετά 

το ‘big’ (μεγάλος, μεγαλόσωμος), τείνει να αποκτήσει τις σημασίες «οικείος (στον 

ιδιοκτήτη)». Αντίθετα, στην ΟΦ ‘small old man’ το ‘old’ επιστρέφει στην κατηγορία της 

ηλικίας και αποδίδει στη φράση τη σημασία «μικρόσωμος ηλικιωμένος άνδρας». 

 

3.2.5  Χρήση πολλαπλών επιθέτων από την ίδια υποκατηγορία 

Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι το εάν υπάρχουν περιορισμοί στη διάταξη πολλαπλών 

επιθέτων, όταν αυτά εντάσσονται στην ίδια υποκατηγορία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι μόνο τα επίθετα που δηλώνουν τις ιδιότητες της ηλικίας, της ποιότητας και 

του μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της ίδιας ΟΦ μαζί με άλλα επίθετα που 

δηλώνουν μία από αυτές τις ιδιότητες. Αντίθετα, τα επίθετα που δηλώνουν τις ιδιότητες του 

χρώματος, του υλικού και του σχήματος δε βγάζουν κανένα νόημα, αν συνδυαστούν στην 

ίδια ΟΦ. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες προτάσεις : ‘the green red motorcycle’ (η 

πράσινη κόκκινη μοτοσικλέτα), ‘the wooden metal statue’ (το ξύλινο μεταλλικό άγαλμα), ή 

‘the square circular hall’ (η τετράγωνη στρογγυλή αίθουσα). 

Επομένως, μόνο τα επίθετα των σφαιρών 2 και 3 μπορούν να απαντούν με επίθετα από 

τις ίδιες σφαίρες στην ίδια φράση ή πρόταση, κάτι που δεν ισχύει για τα επίθετα της σφαίρας 

1. 

Παρακάτω ακολουθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικά με τους συνδυασμούς 

των επιθέτων, τα οποία ανήκουν στην ίδια σφαίρα. 

Ηλικία: 

(53) my new old bike (το ποδήλατο είναι παλιό, αλλά το αγόρασα πρόσφατα) 

(54) my old new bike (κάποτε είχα στην κατοχή μου ένα ποδήλατο που ήταν καινούργιο, 

όμως δεν το έχω πια) 

(55) the young old woman (η γυναίκα είναι ηλικιωμένη, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο άλλες 

ηλικιωμένες) 

(56)  the old young woman (η γυναίκα είναι νέα, αλλά σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με 

άλλες νέες κοπέλες) 
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Μέγεθος: 

(57)  the big small cat (η γάτα είναι μικρόσωμη, αλλά μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλες 

μικρές γάτες) 

(58) the small big cat (η γάτα είναι μεγάλη, αλλά αρκετά μικρόσωμη σε σύγκριση με 

άλλες μεγάλες γάτες) 

 

Ποιότητα: 

(59)  the hard-working honest girl (αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του 

κοριτσιού το να είναι ειλικρινής, ενώ γενικότερα δουλεύει πολύ, είναι εργατικό) 

(60) the honest hard-working girl (η εργατικότητα αποτελεί βασικό γνώρισμα της 

ιδιοσυγκρασίας του κοριτσιού, ενώ ένα επιπλέον γνώρισμα είναι αυτό της ειλικρίνειας) 

Στα συγκεκριμένα παραδείγματα δε φαίνεται να υπάρχει μια προτιμώμενη διάταξη 

επιθέτων, άρα δεν υπάρχουν εμφανείς περιορισμοί στη διάταξη δύο επιθέτων από την ίδια 

υποκατηγορία. Πάντοτε όμως, το επίθετο που βρίσκεται πιο κοντά στο ουσιαστικό αποδίδει 

εγγενείς ιδιότητες σε αυτό, ενώ όσο απομακρύνεται αποδίδει ιδιότητες στο ουσιαστικό σε 

σύγκριση με κάποιο ευρύτερο εξωτερικό περικείμενο ή με σύνολο ουσιαστικών, όπως έχει 

ήδη ειπωθεί παραπάνω, δηλαδή μειώνεται το σύμφυτο/ συμπεφυκός και αυξάνεται η 

σχετικότητα με τον ομιλητή (speaker relativity). 

  

3.2.6 Διάταξη των επιθέτων στις 3 σφαίρες διαγλωσσικά 

Τα περισσότερα από τα μοτίβα διάταξης των επιθέτων της αγγλικής έχουν παρατηρηθεί 

σε πολλές άλλες γλώσσες, στις οποίες κατά κανόνα απαντούν προ-ονοματικές ακολουθίες 

επιθέτων, π.χ. στη γερμανική, στην ουγγρική (της Ουραλικής οικογένειας, ομιλείται στην 

Ουγγαρία), στην πολωνική (του κλάδου των Δυτικών Σλαβικών γλωσσών της 

Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, ομιλείται στην Πολωνία, τη Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία 

και την Ουγγαρία, μεταξύ άλλων), στην τουρκική, στην αμχαρική (της Αφροασιατικής 

οικογένειας, ομιλείται στην Αιθιοπία), στη χίντι, στην Telugu, στη μανδαρινική κινεζική, 

στην ιαπωνική και στη Selepet. 

Τα εναντιόμορφα είδωλα των μοτίβων διάταξης της αγγλικής εμφανίζονται σε ποικιλία 

γλωσσών με μετα-ονοματικές ακολουθίες επιθέτων, π.χ. στη βασκική, στην Chichewa (της 

Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, ομιλείται στη Ζάμπια, το Μαλάουι, τη Μοζαμβίκη και τη 

Ζιμπάμπουε), στην περσική, στην ινδονησιακή και στην Qiang (της Σινοθιβετικής 

οικογένειας, ομιλείται στη νοτιοδυτική Κίνα) (Dixon 1982, Hetzron 1978, LaPolla & Huang 

2004, Martin 1969b). Εφόσον πολλές από αυτές τις γλώσσες είναι τόσο γεωγραφικά όσο και 
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ιστορικά αρκετά απομακρυσμένες η μία από την άλλη, δεν προϋποτίθενται από τους 

ερευνητές αμοιβαίες επιδράσεις, άρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης καθολικών 

γραμματικών-σημασιολογικών προδιαθέσεων-τάσεων διαγλωσσικά. 

Στη συνέχεια θα γίνει μνεία τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών γλωσσών, οι οποίες 

ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες. Καθεμία από αυτές τις κατηγορίες αντιπροσωπεύει ένα 

διαφορετικό μοτίβο διάταξης επιθέτων: προ-ονοματικό, μετα-ονοματικό με εναντιόμορφο 

είδωλο, ύπαρξη και προ-ονοματικού και μετα-ονοματικού είτε μετα-ονοματικό χωρίς 

εναντιόμορφο είδωλο. Οι γλώσσες που θα αναφερθούν σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η γερμανική και η ουγγρική, όπως φαίνεται από τα 

παραδείγματα (62) και (63), αντίστοιχα: 

(61) schöner großer roter Ball 

‘όμορφη μεγάλη κόκκινη μπάλα’ 

(62) szép nagy piros labda 

‘ωραία μεγάλη κόκκινη μπάλα’ (Hetzron 1978) 

Βλέπουμε ότι και στις δύο αυτές γλώσσες η διάταξη που ακολουθείται δεν παρουσιάζει 

διαφορές από αυτήν της αγγλικής. Το επίθετο ‘ωραία, όμορφη’, που δηλώνει γενική γνώμη/ 

ποιότητα και αποτελεί επίθετο εμβέλειας, εμφανίζεται όσο πιο αριστερά γίνεται στη δομή, 

ενώ πλησιέστερα στο ουσιαστικό τοποθετούνται τα επίθετα ‘μεγάλη’, που δηλώνει μέγεθος, 

και ‘κόκκινη’, που δηλώνει χρώμα, αντίστοιχα. Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκει η Sakha/ 

Yakut (της Τουρκικής οικογένειας, ομιλείται στη Δημοκρατία των Σαχά/ Γιακουτία, στη 

Ρωσία), όπως φαίνεται στο (63): 

(63) Кыра үрүҥ былыбыпар 

/kɯra yryŋ bɯlɯbɯpar/ 

‘μικρά άσπρα σύννεφα’ 

Η προ-ονοματική διάταξη που παρατηρείται στο παράδειγμα είναι ακριβώς η ίδια με 

αυτήν της αγγλικής (μέγεθος > χρώμα > ουσιαστικό). Η αντίστροφη σειρά θα ακουγόταν 

λανθασμένη στους φυσικούς ομιλητές, σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα της Rosato (2013). 

Ωστόσο, δε γίνεται να βασιστούμε σε ένα μόνο παράδειγμα για να οδηγηθούμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα.. Παρόλα αυτά, ακόμη και αυτό το ένα μας παρέχει μια μικρή απόδειξη για το 

ότι οι ίδιοι σημασιολογικοί περιορισμοί που ισχύουν για την αγγλική υπάρχει πιθανότητα να 

ισχύουν και σε άλλες γλώσσες, ακόμη και σε κάποιες που δεν έχουν καμία απολύτως 

γενετική σχέση ή ιστορικό επαφών με την αγγλική. Το γεγονός αυτό στηρίζει την άποψη ότι 

οι συγκεκριμένοι σημασιολογικοί περιορισμοί είναι υποκείμενοι (underlying). 

Ορισμένες χαρακτηριστικές γλώσσες που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία και στις 
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οποίες τα επίθετα διατάσσονται κυρίως μετα-ονοματικά, με εναντιόμορφο είδωλο, αλλά 

επιτρέπουν και προ-ονοματικά επίθετα, είναι η ιταλική, η γαλλική και η ισπανική. Η ιταλική, 

ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε ως η κύρια γλώσσα μελέτης από τον Cinque (1994) κατά την 

ανάπτυξη της θεωρίας της Ανύψωσης του Ουσιαστικού (N-raising movement theory). Τα 

προ-ονοματικά και τα μετα-ονοματικά επίθετα των συγκεκριμένων γλωσσών, όπως θα δούμε 

παρακάτω, υφίστανται σημασιολογικές μεταβολές ανάλογα με τη θέση τους. Στις φράσεις 

των παραδειγμάτων που ακολουθούν γίνεται εμφανής η διαφορά στη διάταξη των επιθέτων 

της ιταλικής σε σύγκριση με αυτήν της αγγλικής: 

(64)     vestito blu casual 

‘φόρεμα μπλε καθημερινό’ 

(65)     casual blue dress 

‘καθημερινό μπλε φόρεμα’ 

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε από τα παραπάνω ότι η θέση/ απόσταση των 

επιθέτων σε σχέση με το ουσιαστικό σε μια ΟΦ είναι η ίδια και στις δύο γλώσσες, με τη λέξη 

που αντιστοιχεί στο «μπλε» (επίθετο της σφαίρας 1 που δηλώνει χρώμα) να βρίσκεται πιο 

κοντά στο ουσιαστικό, και τη λέξη που αντιστοιχεί στο «καθημερινό» (επίθετο της σφαίρας 3 

που δηλώνει ποιότητα) να βρίσκεται πιο μακριά. Στην ιταλική η μόνη διαφορά είναι ότι τα 

επίθετα ακολουθούν το ουσιαστικό αντί να προηγούνται αυτού. 

Ένα άλλο παράδειγμα για την ιταλική, αυτή τη φορά από τον Cinque (1994), είναι το 

εξής: 

(66)     La sola possible invasione romana della Tracia 

η μόνη πιθανή εισβολή ρωμαϊκή της Θράκης 

‘η μόνη πιθανή εισβολή από τους Ρωμαίους στη Θράκη’ 

(67)     # La sola possible romana invasione della Tracia 

‘η μόνη πιθανή ρωμαϊκή εισβολή της Θράκης’ 

Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι ενώ το ‘sola’ (μόνη) και το ‘possible’ (πιθανή) 

προηγούνται του ουσιαστικού, το ‘romana’ (ρωμαϊκή)  πρέπει να ακολουθεί το ουσιαστικό. 

Αυτό δεν οφείλεται κατ’ ανάγκην σε μετακίνηση του ουσιαστικού, αλλά μάλλον σε μετα-

ονοματική τοποθέτηση των επιθέτων των σφαιρών 1, 2 και 3, η οποία διαφοροποιεί 

συντακτικά την ιταλική από την αγγλική. 

Παραδείγματος χάριν, το επίθετο της σφαίρας 1 ‘romana’, το οποίο δηλώνει 

προέλευση, ακολουθεί το ουσιαστικό, ενώ το ‘possible’, το οποίο αποτελεί επίθετο 

εμβέλειας, προηγείται του ουσιαστικού. Η περίπτωση του ‘sola’ (μόνη) είναι λίγο πιο 

περίπλοκη. Φαίνεται πάντως πιθανό ότι το sola πιθανόν θα εντασσόταν στην κατηγορία των 
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ποσοτικών επιθέτων (quantifying adjectives). Παραδοσιακά, πάντως, οι ποσοδείκτες 

(quantifiers) βρίσκονται πάντοτε στην πιο απομακρυσμένη θέση. Παρόλα αυτά, το σίγουρο 

είναι ότι δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις 3 σφαίρες και, κατά παρόμοιο τρόπο με τους 

προσδιοριστές (determiners), παραμένουν σε προ-ονοματική θέση, αρκετά μακριά από το 

ουσιαστικό. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, από τα δεδομένα της ιταλικής ότι τα επίθετα στις σφαίρες 1, 2 

και 3 είναι πιο συχνά, με ελάχιστες εξαιρέσεις μετα-ονοματικά, ακολουθώντας τη διάταξη 

εναντιόμορφου ειδώλου από την αγγλική, ενώ κατά κανόνα οι προσδιοριστές, τα αριθμητικά 

και τα επίθετα εμβέλειας απαντούν προ-ονοματικά. 

Στη γαλλική ισχύουν σε γενικές γραμμές τα ίδια με την ιταλική, με τη μόνη διαφορά 

ότι υπάρχουν ορισμένα επίθετα τα οποία σχεδόν πάντοτε πρέπει να προηγούνται του 

ουσιαστικού. Στην αγγλική βιβλιογραφία -κυρίως αυτή που αφορά την εκμάθηση της 

γαλλικής ως ξένης γλώσσας- οι ιδιότητες που περιγράφονται από τα συγκεκριμένα προ-

ονοματικά επίθετα είναι γνωστές με το ακρωνύμιο BAGS, που χρησιμοποιείται συνήθως ως 

μνημονικός κανόνας (B από το beauty ‘ομορφιά’, π.χ. beau/ joli ‘όμορφος’, A από το age 

‘ηλικία’, π.χ. jeune ‘νεαρός’, vieux ‘ηλικιωμένος’, nouveau ‘νέος’, G από το goodness ‘το 

εάν κάτι είναι καλό’, π.χ. bon ‘καλός’, meilleur ‘καλύτερος’, mauvais ‘κακός’, gentil ‘καλός/ 

ευγενικός’, και S από το size ‘μέγεθος’, π.χ. petit ‘μικρός/ μικρόσωμος’, haut ‘ψηλός’, gros 

‘χοντρός’) (Schmidt et al. 2011).  

Πολύ λίγα επίθετα που περιγράφουν τις παραπάνω ιδιότητες δεν ακολουθούν αυτό τον 

κανόνα και τοποθετούνται μετα-ονοματικά. Συνήθως εκφράζουν την αρνητική πλευρά μιας 

ιδιότητας. Στην κατηγορία της ομορφιάς εξαίρεση αποτελούν τα laid ‘άσχημος’ και affreux 

‘φρικτός/ απαίσιος’, στην κατηγορία της ηλικίας το âgé ‘ηλικιωμένος/ γέρος’, στην 

κατηγορία που δηλώνει το εάν κάτι είναι καλό το méchant ‘μοχθηρός/ κακός’ και στην 

κατηγορία του μεγέθους το mince ‘αδύνατος/ λεπτός’. 

Η διάταξη των επιθέτων στην ισπανική δε διαφέρει από τις αντίστοιχες της ιταλικής 

και της γαλλικής. Τα μετα-ονοματικά επίθετα είναι αυτά που κυριαρχούν. Κάτι που τη 

διαφοροποιεί κάπως από αυτές είναι το γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση τα ίδια επίθετα να 

δηλώνουν μια αντικειμενική-κυριολεκτική ιδιότητα, όταν τοποθετούνται μετα-ονοματικά, 

και μια υποκειμενική-μεταφορική ιδιότητα, όταν βρίσκονται προ-ονοματικά (π.χ. un amigo 

viejo ‘ένας ηλικιωμένος φίλος’, αλλά un viejo amigo ‘ένας παλιός φίλος/ φίλος από τα 

παλιά’). Επίσης, τα επίθετα που αποτελούνται από τρεις συλλαβές ή και παραπάνω 

εντοπίζονται κατά κύριο λόγο μετα-ονοματικά, ίσως επειδή από γνωστικής άποψης 

περιέχουν μεγαλύτερο πληροφοριακό φορτίο (freighted with information), σύμφωνα με τον 
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Bolinger (1954: 55). 

Περιπτώσεις κατά τις οποίες βλέπουμε στον γραπτό λόγο της ισπανικής πολλά προ-

ονοματικά επίθετα οφείλονται σε επιρροή της λατινικής γλώσσας. Χαρακτηριστικά είναι τα 

ακόλουθα παραδείγματα: (Sus muchas engañosas maneras ‘οι πολλές παραπλανητικές του 

μέθοδοι’ (J. Ruiz), Este borracho, blasfemador y cínico pirata ‘αυτός ο μεθυσμένος, 

βλάσφημος και κυνικός πειρατής’ (P. Baroja). Επιπλέον, το περικείμενο και το ζήτημα του σε 

ποια λέξη θέλει ο ομιλητής να εστιάσει παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη γλώσσα αυτή. 

Περισσότερο σύνηθες είναι να τοποθετείται τελευταίο, δηλαδή πιο δεξιά, το επίθετο που 

θεωρείται περισσότερο βασικό/ εξέχον (salient). 

Στην τρίτη κατηγορία γλωσσών ανήκει η εβραϊκή. Όπως η ιταλική, έτσι και η εβραϊκή 

παρουσιάζει διάταξη εναντιόμορφου ειδώλου (Shlonsky 2004) για τα επίθετα που ανήκουν 

στις σφαίρες 1, 2 και 3, τα οποία είναι μετα-ονοματικά. Η εβραϊκή επίσης ενσωματώνει τον 

προσδιοριστή στα ουσιαστικά και στα επίθετα, και είναι γλώσσα «από τα δεξιά προς τα 

αριστερά» (right-to-left), κάτι που τη διακρίνει από τις γλώσσες στις οποίες αναφερθήκαμε 

μέχρι τώρα. Παρ’ όλες αυτές τις διαφορές, η διάταξή της δεν παρουσιάζει εξαιρέσεις σε 

σύγκριση με άλλες γλώσσες με μετα-ονοματική διάταξη. 

(68)     ha-mexonit ha-amerika’it ha-aduma 

το-αυτοκίνητο το-αμερικανικό το-κόκκινο 

‘το κόκκινο αμερικανικό αυτοκίνητο’ 

(69)     ha-bait ve-ha-yashan ha-yafe ha-gadol 

το-σπίτι το-μεγάλο το-όμορφο και-το-παλιό 

‘το μεγάλο όμορφο παλιό σπίτι’  

Άλλες γλώσσες εκτός της εβραϊκής οι οποίες παρουσιάζουν διάταξη εναντιόμορφου 

ειδώλου είναι η Malagasy (της Αυστρονησιακής οικογένειας, ομιλείται στη Μαδαγασκάρη 

και τις Κομόρες) (Pearson 1999, 2000), η Gungbe (της Νιγηροκονγκολεζικής οικογένειας, 

ομιλείται στο Μπενίν και τη Νιγηρία) (Aboh 2003), η ινδονησιακή (της Αυστρονησιακής 

οικογένειας, ομιλείται στην Ινδονησία) και η ταϊλανδέζικη (της οικογένειας Kra-Dai, 

ομιλείται στην Ταϊλάνδη και στην περιφέρεια Koh Kong της Καμπότζης) (Sproat & Shih 

1991). 

Παραθέτουμε εδώ ενδεικτικά παραδείγματα από την ινδονησιακή και την περσική 

γλώσσα, αντίστοιχα: 

(70)      bola merah besar tjantik 

            μπάλα κόκκινη μεγάλη όμορφη 

 ‘όμορφη μεγάλη κόκκινη μπάλα’ 
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(71)      tupe qermeze bozorge qasangi 

            μπάλα κόκκινη μεγάλη ωραία 

            ‘ωραία μεγάλη κόκκινη μπάλα’ (Hetzron 1978) 

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα παρατηρούμε ότι η ινδονησιακή και η περσική 

γλώσσα χρησιμοποιούν το εναντιόμορφο είδωλο για τη διάταξη των επιθέτων τους και 

δημιουργούν μια σειρά επιθέτων ακριβώς αντίστροφη από αυτήν της αγγλικής. Το επίθετο 

‘ωραία, όμορφη’, που δηλώνει γενική γνώμη/ ποιότητα και αποτελεί επίθετο εμβέλειας, 

εμφανίζεται πιο μακριά από όλα, αλλά στα δεξιά, όπως είναι φυσικό, ενώ εγγύτερα στο 

ουσιαστικό τοποθετούνται τα επίθετα ‘μεγάλη’, που δηλώνει μέγεθος, και ‘κόκκινη’, που 

δηλώνει χρώμα, αντίστοιχα, από τα δεξιά προς τα αριστερά. 

Όλες οι προαναφερθείσες γλώσσες παρουσιάζουν τη λεγόμενη μετακίνηση – 

χιονοστιβάδα (snowballing movement) ή αλλιώς συνέλκυση (pied-piping), με την οποία 

εξηγείται η προαναφερθείσα διάταξη (Laenzlinger 2005). 

Στο συγκεκριμένο φαινόμενο, το ουσιαστικό (για την ακρίβεια ΟΦ) ανυψώνεται σε μια 

θέση συμφωνίας (agreement position) που ονομάζεται Λειτουργική Κατηγορία Ονοματικής 

Φράσης ή ΛΚΟΦ (FPNP). Σε πιο περιορισμένα περικείμενα, η ΟΦ που διαθέτει τα 

ονοματικά λεξικά χαρακτηριστικά (nominal lexical features ή N-features) ανυψώνεται στον 

Χαρακτηριστή της πλησιέστερης Λειτουργικής Κατηγορίας Συμφωνίας, ο οποίος ονομάζεται 

Χαρ-ΛΚΣυμφ(ΟΦ) (Spec-FPAgr(NP)), και μεταδίδει αυτά τα ονοματικά χαρακτηριστικά στη 

ΛΚΣυμφ(ΟΦ), προκαλώντας το φαινόμενο χιονοστιβάδας. Η ΟΦ δηλαδή κινείται κυκλικά 

(cyclically), συνελκύοντας προς τα επάνω τα υπόλοιπα συστατικά, των οποίων η αρχική 

γραμμική διάταξη μεταβάλλεται. Ως αποτέλεσμα, αυτή η λειτουργική κατηγορία 

συμπεριφέρεται ως ΟΦ βάσει της Θεωρίας Πιστοποίησης (Checking Theory). 

Η ανύψωση της ΟΦ έχει την ιδιότητα να μεταβάλλει τα επίθετα σε μετα-ονοματικά 

(post-nominalizing the adjectives) και να διατηρεί τη γραμμική τους διάταξη ως είχε αρχικά, 

πράγμα που αποτελεί και τη βασική της διαφορά με το φαινόμενο – χιονοστιβάδα ή 

συνέλκυση, το οποίο προκαλεί την εμφάνιση του εναντιόμορφου ειδώλου μιας διάταξης 

επιθέτων. 

Η εβραϊκή αποτελεί μία από τις γλώσσες που μπορούν να επιδείξουν πολλαπλά 

φαινόμενα χιονοστιβάδας, καθώς μπορούμε να έχουμε τρία ή και πιθανόν περισσότερα μετα-

ονοματικά επίθετα στην ίδια πρόταση. Σε άλλες γλώσσες, όπως για παράδειγμα στη γαλλική, 

επιτρέπονται λιγότερες τέτοιες μετακινήσεις, με δύο μετα-ονοματικά επίθετα το πολύ 

(Laenzlinger 2005). Η μετακίνηση – χιονοστιβάδα πραγματοποιείται στη γαλλική και όχι 

στην αγγλική λόγω της συμφωνίας (overt agreement) του αριθμού και του γένους του 



88 

 

ουσιαστικού με τον προσδιοριστή και τα επίθετα. 

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκει η ουαλική, αλλά και άλλες γλώσσες, κελτικές και μη, 

που δεν ακολουθούν τα προαναφερθέντα μοτίβα διάταξης, παρά μόνο αφού προηγηθεί μία 

μετακίνηση του ουσιαστικού. Τα δεδομένα από την ουαλική γλώσσα δείχνουν ότι είναι 

αδύνατον να υπάρξει μια θεωρία απλής μετακίνησης ουσιαστικού για την εν λόγω γλώσσα. 

Οι ΟΦ ξεκινούν πάντα με ουσιαστικό (noun-initial), ενώ τα επίθετα εναλλάσσονται μεταξύ 

μιας διάταξης εναντιόμορφου και μιας διάταξης μη εναντιόμορφου ειδώλου. Το παρακάτω 

παράδειγμα από το άρθρο του Willis (2006) παρουσιάζει μια ΟΦ που ξεκινά με ουσιαστικό, 

η οποία ακολουθεί τη διάταξη της αγγλικής. 

(72)     cwpan mawr gwyrdd Sieineaidd 

κούπα μεγάλη πράσινη κινέζικη 

‘μια μεγάλη πράσινη κινέζικη κούπα’ 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα, μια διάταξη αυτού του τύπου θα 

μπορούσε να εξηγηθεί με τη βοήθεια της θεωρίας της μετακίνησης του ουσιαστικού. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί όμως ότι τα επίθετα παραμένουν στην ίδια σειρά το ένα σε σχέση με 

το άλλο (relative to one another), όπως γίνεται σε όλες τις άλλες γλώσσες στις οποίες 

αναφερθήκαμε. 

Παρόλα αυτά, ο Willis παρέχει άφθονα δεδομένα που φανερώνουν ότι στην ουαλική 

απαντά συχνά η διάταξη εναντιόμορφου ειδώλου. Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι 

ενδεικτικό: 

(73)     acen Rwsieg ysgafn 

προφορά ρωσική ήπια 

‘μια ήπια ρωσική προφορά’ 

Σε αυτή την περίπτωση, η ουαλική χρησιμοποιεί διάταξη εναντιόμορφου ειδώλου, με 

το επίθετο που αποδίδει την ιδιότητα της προέλευσης να βρίσκεται εγγύτερα στο ουσιαστικό 

και το επίθετο που αποδίδει την ιδιότητα της ποιότητας πιο μακριά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο εξής συμπέρασμα σχετικά με   την 

ουαλική και γενικότερα τις κελτικές γλώσσες: ότι, δηλαδή,  περιλαμβάνουν και μετα-

ονοματικές δομές διάταξης εναντιόμορφου ειδώλου και δομές μετακίνησης ουσιαστικού. 

Άλλες γλώσσες που δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο διάταξης είναι η 

πολωνική, η σομαλική και οι κουρδικές γλώσσες (διαλεκτικό συνεχές της Ινδοευρωπαϊκής 

οικογένειας, ομιλούνται στην Τουρκία, το Ιράν, το Ιράκ, το Αζερμπαϊτζάν, τη Συρία και την 

Αρμενία). Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, σε κάποιες από τις γλώσσες που μελέτησε ο 

Hetzron (1978) ορισμένα επίθετα που ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες είναι επιδεκτικά 
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αμοιβαίας εναλλαγής, χωρίς να προκαλείται αλλοίωση του νοήματος. Στα πρώτα 

παραδείγματα, που προέρχονται από την πολωνική, σύμφωνα με τους πληροφορητές του 

Hetzron, τόσο το (74α) όσο και το (74β) είναι αποδεκτά από τους φυσικούς ομιλητές της 

γλώσσας. 

(74) α. pįekna duża piłka 

‘όμορφη κόκκινη μπάλα’ 

β.        duża pįekna piłka 

‘κόκκινη όμορφη μπάλα’ 

Τόσο το ‘κόκκινη’, που δηλώνει χρώμα και θα έπρεπε να βρίσκεται πάντοτε πιο κοντά 

στο ουσιαστικό ως επίθετο πρώτης σφαίρας, όσο και το επίθετο εμβέλειας ‘όμορφη’, το 

οποίο πάντοτε θα έπρεπε να βρίσκεται όσο πιο μακριά γίνεται στη δομή, είναι αμοιβαία 

εναλλάξιμα, χωρίς να προκαλείται πρόβλημα στην κατανόηση του νοήματος ή κάποια 

παραλλαγή του τελευταίου. 

Τέλος, γλώσσες όπως η σομαλική και οι κουρδικές παρουσιάζουν μεγάλη ελευθερία 

στη μετα-ονοματική διάταξη των επιθέτων τους, πράγμα το οποίο μάλλον αποτελεί 

αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων όπως του περικειμένου, της επιθυμίας του ομιλητή να 

δώσει έμφαση σε κάποιο από τα λεγόμενά του, και της επιθυμίας διατήρησης της ευφωνίας, 

μεταξύ άλλων. Η σομαλική, τα παραδείγματα της οποίας βλέπουμε στο (75α), έχει σχετικά 

μικρό απόθεμα επιθέτων. Παράδειγμα κουρδικής διαλέκτου παρατίθεται στο (75β): 

(75)      α.       gabadh fiican dheer madow 

‘κορίτσι καλό ψηλό σκουρόχρωμο (σκούρου δέρματος)’ 

gabadh fiican oo madow oo dheer 

‘κορίτσι καλό σκουρόχρωμο ψηλό’ 

gabadh dheer oo madow oo fiican 

‘κορίτσι ψηλό σκουρόχρωμο καλό’ 

            β. top-a jwan-a gawr-a sur-a-ka 

‘μπάλα όμορφη μεγάλη κόκκινη’ 

 top-a sur-a gawr-a jwan-a-ka 

‘μπάλα κόκκινη μεγάλη όμορφη’ 

Όπως βλέπουμε, στο (75α) εντοπίζεται στην πρώτη περίπτωση η ακριβώς αντίστροφη 

δομή του εναντιόμορφου ειδώλου (επίθετο εμβέλειας > μέγεθος > χρώμα), στη δεύτερη 

περίπτωση ελεύθερη εναλλαγή του μεγέθους και του χρώματος στην ίδια δομή, και στην 

τρίτη περίπτωση τοποθέτηση του επιθέτου εμβέλειας στην πιο μακρινή θέση, αν και θα ήταν 

αναμενόμενο να αντιστραφούν και το μέγεθος με το χρώμα, για να έχουμε εδώ ως 
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αποτέλεσμα τη δομή εναντιόμορφου ειδώλου. Στο (75β) απαντά και εναντιόμορφο είδωλο 

(επίθετο εμβέλειας > μέγεθος > χρώμα) και η ακριβώς αντίστροφη δομή του εναντιόμορφου 

ειδώλου (χρώμα > μέγεθος > επίθετο εμβέλειας).
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3.3 Εξαιρέσεις των περιορισμών της διάταξης των επιθέτων 

Παρόλο που οι διατάξεις των επιθέτων που αναφέρθηκαν παραπάνω αντιπροσωπεύουν ένα 

διαδεδομένο διαγλωσσικά φαινόμενο, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τέσσερις εξαιρέσεις, όπου τα 

επίθετα δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη διάταξή τους. 

 Πρώτη εξαίρεση αποτελούν τα ομόφωνα επίθετα (homophonous), τα οποία εμπεριέχονται σε 

μειωμένες αναφορικές προτάσεις (reduced relative clauses). Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν 

ως κατηγορούμενα μέσα στην πρόταση και παρουσιάζουν ελεύθερη διάταξη, όπως φαίνεται στα 

παρακάτω παράδειγμα από τη μανδαρινική κινεζική (Sproat & Shih 1991). Στο (76α) η σειρά των 

επιθέτων είναι ίδια με αυτή που θα αναμέναμε με βάση τη διάταξη των όρων της Rosato (2013). 

Ωστόσο, η σειρά στο (76β), που αποκλίνει από την αναμενόμενη, γίνεται αποδεκτή από τους 

φυσικούς ομιλητές. Και στα δύο παραδείγματα τα επίθετα μαρκάρονται από τον δείκτη de, με τον 

ίδιο τρόπο που μαρκάρονται και τα ρήματα στις πλήρως ανεπτυγμένες αναφορικές προτάσεις (full-

fledged relative clauses), όπως στο παράδειγμα (77)9. Παρόμοια περίπτωση έχει εντοπιστεί και 

στην ιταλική (Teodorescu 2006), όπως βλέπουμε στα (78α) και (78β): 

(76)      α.      hao-de yaun-de panzi 

καλός-DE στρογγυλός-DE πιάτο 

(ποιότητα > σχήμα) 

 β.       yuan-de hao-de panzi 

στρογγυλός-DE καλός-DE πιάτο 

(σχήμα > ποιότητα) 

‘ωραίο στρογγυλό πιάτο’ (Sproat & Shih 1991: 565) 

(77)     lai-de chezi 

έρχομαι-DE αυτοκίνητο 

‘το αυτοκίνητο που έρχεται’ (Sproat & Shih 1991: 573) 

(78)      α.       Loro accettavano solo studenti stranieri ricchi 

αυτοί δέχονταν μόνο φοιτητές ξένοι πλούσιοι 

‘Συνήθιζαν να δέχονται μόνο πλούσιους ξένους φοιτητές.’ 

β.        Loro accettavano solo studenti ricchi stranieri 

αυτοί δέχονταν μόνο φοιτητές πλούσιοι ξένοι 

                                                           
9
 Οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις έχουν πρόσφατα τεθεί υπό συζήτηση: από τη μία πλευρά, επιπλέον δεδομένα από 

τη μανδαρινική κινεζική δε στηρίζουν την άποψη ότι τα επίθετα που μαρκάρονται με το de μπορούν να εξισωθούν με 

μειωμένες αναφορικές προτάσεις (Paul 2005). Από την άλλη πλευρά, δεδομένα από την ελληνική δείχνουν ότι τα 

επίθετα που είναι ομόφωνα σε μειωμένες αναφορικές προτάσεις μπορούν να υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη 

διάταξή τους (Alexiadou & Wilder 1998). 
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‘Συνήθιζαν να δέχονται μόνο ξένους πλούσιους φοιτητές.’ 

Δεύτερη εξαίρεση αποτελλούν τα επίθετα που φέρουν ‘comma intonation’ («επιτονισμό του 

κόμμα») και τα οποία παρουσιάζουν ελευθερία ως προς τη διάταξή τους (Sproat and Shih 1991). 

Για παράδειγμα, η απουσία ιδιαίτερου επιτονισμού στα επίθετα της αγγλικής wonderful 

(θαυμάσιος), orange (πορτοκαλί) και oriental (ανατολίτικος) μπορεί να επιτευχθεί μόνο όπως στο 

(79), όπου παρουσιάζεται η αναμενόμενη σειρά. Όμως, όταν το καθένα από αυτά τα επίθετα 

λειτουργεί ως μεμονωμένη επιτονική φράση (intonational phrase), η σειρά των επιθέτων γίνεται 

ελεύθερη όπως στο (80): 

(79)      She adores all these leather green Italian shoes.  

            ‘Λατρεύει όλα εκείνα τα δερμάτινα πράσινα ιταλικά παπούτσια.’ 

(ποιότητα > χρώμα > προέλευση) 

(80)      α. She adores all these leather green Italian shoes.  

      ‘Λατρεύει όλα εκείνα τα δερμάτινα πράσινα ιταλικά παπούτσια.’          

  β. She adores all these Ιtalian, green, leather shoes. 

                     ‘Λατρεύει όλα εκείνα τα Ιταλικά, πράσινα, δερμάτινα παπούτσια. 

Η τρίτη εξαίρεση στους περιορισμούς της επιθετικής διάταξης αποτελείται από επίθετα που 

φέρουν εστίαση (focus) (Cinque 2005b), Cinque 2005a). Η σειρά στο (81α), για παράδειγμα, είναι 

η μοναδική που επιτρέπεται όταν δύο επίθετα προφέρονται με αμαρκάριστο επιτονισμό. Όμως, εάν 

στο επίθετο black (μαύρος) δοθεί εστίαση, μπορεί να ξεφύγει από τους περιορισμούς της διάταξης 

και η αντίστροφη σειρά των λέξεων να γίνει αποδεκτή, όπως φαίνεται στο (81β): 

(81)     α.        Big red bag 

‘μεγάλο κόκκινο τσαντάκι’ 

(μέγεθος > χρώμα) 

β.        RED big bag 

‘ΚΟΚΚΙΝΟ μεγάλο τσαντάκι’ 

(χρώμα > μέγεθος) 

Τέλος, η τέταρτη εξαίρεση στους περιορισμούς της επιθετικής διάταξης  μπορεί να 

παρουσιαστεί, όταν το χαμηλότερο από τα δύο επίθετα σε μια πρόταση βρίσκεται στον υπερθετικό 

βαθμό (superlative form) (Abney 1987: 340, Matushansky 2002: 160–161). Έτσι, παραδείγματος 

χάριν στην αγγλική γλώσσα, ενώ η σειρά των επιθέτων που δηλώνουν σχήμα και χρώμα είναι  

σχήμα > χρώμα, όπως στο (82), και αυτή των επιθέτων που δηλώνουν ποιότητα και μέγεθος είναι η 

ποιότητα > μέγεθος, όπως στο (83), εάν το επίθετο που δηλώνει χρώμα και το επίθετο που δηλώνει 

μέγεθος είναι στον υπερθετικό βαθμό, η σειρά αντιστρέφεται, όπως στο (84) και στο (85): 

(82)     α.         a short blue boat 

                       ‘μια χαμηλή μπλε βάρκα’ 
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β.         % a blue short boat 

                       ‘μια μπλε χαμηλή βάρκα’ 

(83)     α.         A beautiful big cottage 

                       ‘ένα όμορφο ΄μεγάλο εξοχικό’ 

β.         % a big beautiful cottage 

                      ‘ένα μεγάλο όμορφο εξοχικό’ 

(84)     α.        *? the long whitest plane (that I saw) 

‘το μακρύ πιο λευκό αεροπλάνο (που έχω δει)’ 

β.         the  bluest short boat(that I saw) 

                      ‘η πιο μπλε χαμηλή βάρκα (που έχω δει)’ 

(85)     α.         *?the beautiful biggest cottage (that I know of) 

                      ‘το ωραίο πιο μεγάλο εξοχικό (που ξέρω)’ 

β.         the biggest beautiful cottage(that I know of) 

                      ‘το πιο μεγάλο ωραίο εξοχικό(που ξέρω)’ 

Συνοψίζοντας, η άποψη που υποστηρίζεται σήμερα στη βιβλιογραφία είναι ότι: τα 

τροποποιητικά επίθετα που είναι ομόφωνα και βρίσκονται μέσα σε μειωμένες αναφορικές 

προτάσεις, τα επίθετα που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο επιτονικό μοτίβο (όπως αυτόν του ‘κόμμα’ ή 

επιτονισμό της εστίασης) και τα επίθετα που εμφανίζονται σε ζεύγη και το κατώτερο από αυτά 

βρίσκεται σε υπερθετικό βαθμό, είναι δυνατόν να ξεφεύγουν από τα στενά όρια της επιθετικής 

διάταξης. Όλα τα υπόλοιπα επίθετα, τα οποία ονομάζονται από την Teodorescu (2006) απλά/ σκέτα 

επίθετα (plain adjectives), υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων των επιθέτων. 



Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία το κύριο θέμα διερεύνησης αποτέλεσε η θέση και η διάταξη 

τόσο ενός επιθέτου όσο και πολλαπλών επιθέτων στο εσωτερικό μιας ονοματικής φράσης. 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες επιθέτων 

σε όλες τις γλώσσες, χωρίς, ωστόσο να έχουν όλα τα επίθετα τα ίδια χαρακτηριστικά και τις 

ίδιες λειτουργίες σε καθεμία από αυτές. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Άτλαντα των Γλωσσικών Δομών, η διάταξη 

ουσιαστικού-επιθέτου παρουσιάζει διαγλωσσικά μεγαλύτερες και συχνότερες διαφορές από 

τη διάταξη επιθέτου-ουσιαστικού. 

Τα έξι καθολικά που διατύπωσε ο Greenberg σχετικά με τη διάταξη των επιθέτων 

φαίνεται να ισχύουν γενικότερα, παρά τον μικρό αριθμό γλωσσών που χρησιμοποίησε ως 

δείγμα. 

Η πιο συχνή περίπτωση διαγλωσσικά είναι αυτή των επιθέτων που χρησιμοποιούνται 

σε γυμνή μορφή, χωρίς να συμπαρατίθενται, δηλαδή, με τα ουσιαστικά που τροποποιούν ή 

με άλλα επιθήματα ή λέξεις, 

Η βασισμένη στη «γνωστική αποτελεσματικότητα» σημασιολογική θεωρία της 

Rosato για τους περιορισμούς στη διάταξη πολλαπλών επιθέτων στις ονοματικές φράσεις 

της αγγλικής είναι επηρεασμένη κυρίως από νευρογλωσσολογικές έρευνες, όπως αυτή του 

Kemmerer. Το σημαντικότερο εύρημα της συγκεκριμένης ερευνήτριας είναι το ότι τα 

επίθετα που αποδίδουν στο ουσιαστικό την πιο σύμφυτη/ εγγενή ιδιότητα βρίσκονται πιο 

κοντά του στη δομή, ενώ αυτά που βρίσκονται πιο μακριά συχνά σχετίζουν το αντικείμενο 

στο οποίο αναφέρεται το ουσιαστικό με ένα άλλο αντικείμενο ή με το ίδιο το αντικείμενο, 

αλλά σε διαφορετικό χρονικό σημείο, με τον εξωτερικό κόσμο, είτε ακόμη και με τον ίδιο 

τον ομιλητή. 

Τα επίθετα της σφαίρας 1 αποδίδουν το σύμφυτον/ συμπεφυκός και πολύ σπάνια 

αλλάζουν διάταξη, τα επίθετα της σφαίρας 2 χαρακτηρίζονται εσωτερικά σχετικά και 

συγκρίσιμα και περιλαμβάνουν τη γνώμη και την προοπτική του ομιλητή, ενώ τα επίθετα 

της σφαίρας 3 θεωρούνται εξωτερικά συγκρίσιμα και είναι πιο πιθανό να αντιστρέφονται, 

επιφέροντας ποικίλες σημασιολογικές μεταβολές στις προτάσεις στις οποίες 

περιλαμβάνονται. 
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Τα επίθετα εμβέλειας παρουσιάζουν μεγαλύτερη ελευθερία στη μετακίνηση, έχουν 

ομοιότητες με τα επιρρήματα και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι το ότι τροποποιούν 

οτιδήποτε έπεται αυτών. 

Επιπλέον, η αλληλεπίδραση δύο επιθέτων της ίδιας σημασιολογικής κατηγορίας που 

συνυπάρχουν σε μια ονοματική φράση επιφέρει λεπτές σημασιολογικές διαφορές στο 

επιδιωκόμενο νόημα. 

Η διαγλωσσική εφαρμογή της θεώρησης της Rosato θεωρείται γενικά επιτυχημένη, 

με εξαίρεση την περίπτωση της ουαλικής γλώσσας. Το σημαντικότερο εύρημά της, ωστόσο, 

είναι το γεγονός ότι διαγλωσσικά δεν εντοπίζονται παραβιάσεις της υποκείμενης δομής που 

πρότεινε ή αντιστροφές των επιθέτων μεταξύ τους. Δηλαδή, ότι η σειρά της αγγλικής 

φαίνεται γενικά να ισχύει όταν απαντούν πολλά επίθετα εντός μιας ονοματικής φράσης, 

είτε τα επίθετα είναι προ-ονοματικά είτε μετα-ονοματικά, είτε έχουμε διάταξη 

εναντιόμορφου ειδώλου είτε όχι. Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία, η πρόταση 

περιλαμβάνει ένα ουσιαστικό και μόνο ένα επίθετο, διαγλωσσικά, η δομή γίνεται πιο 

ρευστή. 

Σχετικά με τις περιπτώσεις παραβιάσεων των περιορισμών της διάταξης επιθέτων, 

εφόσον τα δεδομένα μας προέρχονται κυρίως από την αγγλική γλώσσα, θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ιδιάζουσες και όχι τόσο εκτεταμένες. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι, αφενός, η διάταξη μεμονωμένου 

επιθέτου και ουσιαστικού στο πλαίσιο μιας ονοματικής φράσης έχει μελετηθεί εκτεταμένα 

από τους ερευνητές και αφετέρου ότι η διάταξη πολλαπλών επιθέτων και ουσιαστικού δεν 

έχει μελετηθεί τόσο διεξοδικά σε άλλες γλώσσες όσο στην αγγλική. Επομένως, φαίνεται 

αναγκαίο ότι, για να φωτιστούν ακόμα περισσότερες πλευρές της διάταξης των επιθέτων, 

των περιορισμών της, αλλά και των παραβιάσεων των συγκεκριμένων περιορισμών, 

χρειάζεται να γίνει μία πιο ενδελεχής έρευνα, βασιζόμενη σε δεδομένα από γλώσσες 

διαφορετικής γενετικής προέλευσης και συλλογή ακόμη και απομονωμένων ή ιδιόμορφων 

παραδειγμάτων. 
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