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University of Patras (2016) 

Laboratory of Modern Greek Dialects    

   - σ - σ   
ΝδεσζακμΝΠαθ ζέ βμ 
Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ 

. σ  

εκπσμΝ βμΝπαλκτ αμΝ υηίκζάμΝ έθαδΝβΝπαλκυ έα βΝΧη ΝίΪ βΝ δμΝπβΰΫμΝεαδΝ δμΝη ζΫ μΨΝ βμΝξλά βμΝ
κυ λβηα δεκτΝ πδγάηα κμΝ -ΧδΨ ε- αΝ εαππα κεδεΪΝ δ δυηα αΝ Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ
δζζδυ δεπθΝεαδΝ πθΝΦαλα δυ δεπθΨ,ΝβΝ δ λ τθβ βΝ βμΝπλκΫζ υ άμΝ κυΝεαγυμΝεαδΝβΝαθα τθγ βΝ
πθΝη αίκζυθΝπκυΝκ άΰβ αθΝ βθΝεα αΰλαφ έ αΝεα αθκηάΝ κυΝ σ κΝ κΝλβηα δεσΝ τ βηαΝ βμΝ
Καππα κεδεάμΝ υθκζδεΪ,Ν σ κΝ εαδΝ θ σμΝ πθΝ λβηα δευθΝ εζδ δευθΝ τππθέΝ δ λ υθΪ αδΝ πέ βμΝ βΝ
πδγαθσ β αΝ πέ λα βμΝ βμΝΣκυλεδεάμΝ πέΝ βμΝπκδεδζέαμΝ βμΝέζζβμ,ΝβΝκπκέαΝ ηφαθέα δΝηδαΝδ δΪακυ αΝ
υ υλ υ βΝ εζδ δευθΝ πδγβηΪ πθΝ Χη Ν βΝ υηη κξάΝ κυΝ -δ ε-ΨΝ Ν εζδ δεκτμΝ τπκυμΝ σ κΝ
θ λΰβ δεάμΝσ κΝεαδΝη κπαγβ δεάμΝΧίζέΝπδκΝεΪ πΝ θσ β α 5). 

2. To  

ΣκΝ υζδεσΝ πλκάζγ Ν ευλέπμΝ απσΝ δμΝ βηκ δ υηΫθ μΝ η ζΫ μΝ πέΝ πθΝ εαππα κεδευθΝ πκδεδζδυθΝ
( θ λδυ βμΝ1948˙ΝΚπ ΪεβμΝ1λθκ,Νη αιτΝΪζζπθ),Ν βθΝ ε θάΝη ζΫ βΝ κυΝDawkins Modern Greek 
in Asia Minor Χ1λ1θΨΝεαδΝ αΝ δαζ ε δεΪΝε έη θαΝπκυΝ βηκ δ τκθ αδΝ δμΝπαλαπΪθπΝεαδΝ Ναλε ΫμΝ
Ϊζζ μΝη ζΫ μΝεαδΝΫθ υπαέ1 

.   σ ς ς ς ς 

3.1 ΣκΝ πέγβηαΝ -δ ε- ξβηα έα δΝ ΰ θδεΪΝ Ν σζ μΝ δμΝ εαππα κεδεΫμΝ πκδεδζέ μΝ κΝ γΫηαΝ κυΝ ηβΝ
υθκπ δεκτΝ παλπξβηΫθκυΝ Χπαλα α δεκτΨΝ βθΝ θ λΰβ δεάΝ φπθάΝ σ κΝ αΝ λάηα αΝ βμΝ εζδ δεάμΝ
ΪιβμΝ 1Ν Χ«ίαλτ κθα»Ψ,Ν θυΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ πκδεδζέ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηφαθέα αδΝ εαδΝ Ν λάηα αΝ βμΝ
εζδ δεάμΝ ΪιβμΝβΝΧ«κιτ κθα»ΨέΝ ηφαθέα αδ,ΝαθΪζκΰαΝεαδΝη Ν βθΝπκδεδζέα,Νη Ναλε ΫμΝ δαφκλ δεΫμΝ
ηκλφΫμμΝ -δ ε-, -δšε-, -δšg-, -δε - (-δι-),2 θυΝ εα ΪΝ σπκυμΝ θ κπέακθ αδΝ ηδελσ λ μΝ άΝ η ΰαζτ λ μΝ
δαφκλΫμΝ βΝξλά βΝ κυ,Νδ δαέ λαΝη αιτΝ πθΝδζζδυ δεπθΝεαδΝ πθΝυπκζκέππθΝδ δπηΪ πθέΝΣΫζκμ,Ν
κδΝ λβηα δεκέΝεζδ δεκέΝ τπκδΝπκυΝ έθαδΝ ξβηα δ ηΫθκδΝη Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝ πέγβηαΝ θΝ ηφαθέακυθΝ
ατιβ βέΝΠαλα έΰηα αμ 

 
α α    1 (« α α») 

 
(1) ΰλΪφ -δšε-αΝ‘Ϋΰλαφα’ΝΧτζα αΨ 
(2) ίλέšε-δšε-αΝ‘Ϋίλδ εα’ΝΧΦζκΰβ ΪΨ 
(3) πζτθ-δšε-αΝ‘Ϋπζ θα’ΝΧSemendere) 
(4) έθ-δšε-αΝ‘Ϋ δθα’ΝΧέζζβΨ 
(5) εσφ -δšg-αΝ‘Ϋεκία’ΝΧΟυζαΰΪ μΨ 
(6) ζΫ-δι-αΝ‘Ϋζ ΰα’ΝΧΜαζαεκπάΨ 
(7) λυ-δι-αΝ‘Ϋ λπΰα’ΝΧτζα αΨ 

                                                 
1 ΣκΝ δαζ ε δεσΝ υζδεσΝ υΰε θ λυγβε ,Ν οβφδκπκδάγβε Ν εαδΝ η αΰλΪφβε Ν κΝ πζαέ δκΝ λ υθβ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
AMiGre: «Πσθ κμ,Ν Καππα κεέα,Ν ρίαζέμΝ  αΝ ξθΪλδαΝ βμΝΜδελα δα δεάμΝ ζζβθδεάμ»,Ν πκυΝ ξλβηα κ κ άγβε Ν απσΝ κΝ
πλσΰλαηηαΝΘ Λ έ 
2  κΝπαλσθΝε έη θκΝγαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ τηίκζκΝš ΰδαΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝΪβξκυΝκυλαθκφα θδαεκτΝ δαλεκτμΝ[ʃ]ΝεαδΝ κΝ
τηίκζκΝž ΰδαΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝαθ έ κδξκυΝβξβλκτΝ[Ʒ]έ 
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(8) παέθ-δι-αΝ‘πάΰαδθα’ΝΧΜδ έΨ 
 

Υλβ δηκπκδ έ αδΝ πέ βμΝ εαδΝ Νη λδεΪΝηβΝ υθκπ δεΪΝλβηα δεΪΝγΫηα αΝπκυΝά βΝπ λδΫξκυθΝπαζαδσΝ
πέγβηαμ 

   
(9) φΫΰ-θ-πΝμΝφΫΰθ-δšε-αΝ‘φ τΰπμΝΫφ υΰα’ 

 
 ΝΟυζαΰΪ μΝεαδΝΦ λ ΪεαδθαΝ κθΝπαλα α δεσΝλβηΪ πθΝ βμΝεζδ δεάμΝ ΪιβμΝβΝΧ«κιτ κθπθ»Ψμ 

  
(10) πκτζ δθ-δšg-αΝ‘πκυζκτ α’ΝΧΟυζαΰΪ μΨ 

         ζΪζ δθ-δšg-αΝ‘ζαζκτ α’ΝΧΟυζαΰΪ μΨ 
 

(11) ζΪζ δθ-δšε-αΝ‘ζαζκτ α’ΝΧΦ λ ΪεαδθαΨ 
         πκλπΪd δθ-δšε-αΝ‘π λπα κτ α’ΝΧΦ λ Ϊεαδθα,Ν πέ βμΝξπλέμΝ κΝ πέγβηαΝ-δ ε-: πκλπΪd δθ-α) 

 
ΟΝ υΰε ελδηΫθκμ,Ν πζ κθα δεσμΝ βθΝ αλξδεάΝ φΪ βΝ κυζΪξδ κθ,Ν ξβηα δ ησμΝ πλκΫευο Ν απσΝ βθΝ
παλΫε α βΝη Ν-δ ε- κυΝπαζαδσ λκυΝγΫηα κμΝ κυΝπαλα α δεκτΝ Ν- δθ-έΝΣκΝγΫηαΝ Ν- δθ- αθΪΰ αδ 
η Ν βΝ δλΪΝ κυΝ βθΝ πΫε α βΝθΫαμΝ κηάμΝαπσΝ κΝγέ ΝΙΚ. ΝκζσεζβλκΝ κΝεζδ δεσΝπαλΪ δΰηαΝ κυΝ
παλα α δεκτΝτ λαΝαπσΝ παθαθΪζυ βΝ κυΝ τπκυΝ κυΝγέ ΝΙΚέ ΧίζέΝεαδΝΟδεκθκηέ β 1958: 324-325), 
πέξέμ 
 

(12) ζΪζκυθΝ ζΪζ δμΝ ζΪζ δΝ→ ζΪζ δ-θ 3 →Ν παθαθΪζυ βΝ Ν ζΪζ δθ- Χη ΝθΫκΝ γΫηαΝζαζ δθ-) →Ν
πλκ Ϊλ β βΝ κυΝεζδ δεκτΝ πδγάηα κμΝ- Ν κυΝγέ ΝΙΚέ παλ ζγκθ δευθΝξλσθπθΝΧπέξέΝ ζΪζ δθ- ) 
→Ν πΫε α βΝ κυΝ θΫκυΝ γΫηα κμΝ Ν κζσεζβλκΝ κΝ εζδ δεσΝ παλΪ δΰηαΝ Χ ζΪζ δθ-α,Ν ζΪζ δθ- μ,Ν
ζΪζ δθ-αη ΝεέζπέΨέ 

 
ΟδΝ η αίκζΫμΝ κΝ Χ1βΨΝ έθαδΝ εκδθΫμΝ ΰδαΝ βθΝ Καππα κεδεάΝ εαδΝ βΝ υΰΰ θδεάΝ βμΝ Πκθ δαεά,Ν βθΝ
κπκέαΝ πέ βμΝ Ϋξκυη Ν παλα α δεσΝ ζΪζΧ δΨθαέΝ ΟΝ ξβηα δ ησμΝ αυ σμΝ Ϋξ δΝ πέ βμΝ εαδΝ δμΝ τκΝ
δαζΫε κυμΝ π ε αγ έΝ Ν λάηα αΝ βμΝ εζδ δεάμΝ ΪιβμΝ 1Ν Χ«ίαλτ κθα»Ψ,Ν πέξέΝ πκθ έΝ γΫζ-θ-α ‘άγ ζα’,Ν
δζζέΝ ελτί δθ-α ‘Ϋελυία’έΝ ξκυθΝ εα αΰλαφ έΝ πέ βμΝ έΰηα αΝ ξλά βμΝ κυΝ πδγάηα κμΝ -δ ε- Ν
λάηα αΝ βμΝ εζδ δεάμΝ ΪιβμΝ βΝ Χ«κιτ κθα»ΨΝ πλκ αλ βηΫθκυΝαπ υγ έαμΝ βθΝαλξδεάΝλβηα δεάΝίΪ βΝ
ΧξπλέμΝ κΝ κδξ έκΝ- δθ-): 

 
(13) Ϊίλ-δšε-α ‘ λαίκτ α’ΝΧ ισμΨ 

   γυλ-δšε-αΝ‘γπλκτ α’ΝΧΣ ζηβ σμΨ 
 

Κα αΰλΪφκθ αδΝ ΫζκμΝ εαδΝ η λδεκέΝ θ π δεκέΝ ξβηα δ ηκέΝ η Ν ηβΝ υηκζκΰδεάΝ παλκυ έαΝ κυΝ
πδγάηα κμΝ-δ ε-,ΝκδΝκπκέκδΝπδγαθσθΝ βηδκυλΰάγβεαθΝη ΝίΪ βΝ κθΝπαλα α δεσΝΧDawkins 1916: 129˙Ν

Costakis 1964: 53): 
 

(14) φ λ-έšε-π  φΫλ-δšε-α ‘φΫλθπ’ 
   ίΰαζζ-έšε-π  ίΰΪζζ-δšε-α ‘ίΰΪαπ’ 

.   status  ς σ   

ΧαΨ Πλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝεαγαλΪΝεζδ δεσΝεαδΝσξδΝπαλαΰπΰδεσΝησλφβηαέ 
ΧίΨ έθαδΝ έε βμ σοβμΝ+ΝξλσθκυΝ[- υθκπ δεσ,Ν+παλπξβηΫθκ]ΝΧπαλα α δεσμΨέ 
ΧΰΨ ηφαθέα αδΝ Ν ζΪξδ κυμΝ παζαδκτμΝ εαδΝ πκζτΝ ζέΰκυμΝ θ σ λκυμΝ θ υ μΝ βμΝ εζδ δεάμΝ

ΪιβμΝ 1Ν Χ«ίαλτ κθα»Ψ,Ν πκηΫθπμΝ θΝ έθαδΝ πδγαθσΝ βΝ παλκυ έαΝ κυΝ κθΝ παλα α δεσΝ θαΝ
                                                 
3 Πλσε δ αδΝΰδαΝ κΝαλξαέκΝ-θ- ἐφ ζευ δεσθ,ΝπέξέΝἔφ λ θ,Ν ἶπ θΝεέζπέ 



ΣκΝλβηα δεσΝ πέγβηαΝ-ΧδΨ ε- βθΝΚαππα κεδεά 135 

 

 

θ Ϊ αδ,Ν σππμΝ κυ δα δεΪΝ έξ Ν υπκγΫ δΝ κΝ Hatzidakis Χ1κλβμΝ 1θηΨ,Ν κΝ πζαέ δκΝ κυΝ
ξβηα δ ηκτΝ κυΝ γΫηα κμΝ κυΝ ηβΝ υθκπ δεκτΝ υθκζδεΪ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ κυΝ
ξλσθκυ,ΝσππμΝ υηίαέθ δΝη Ν αΝλάηα αΝ βμΝεζδ δεάμΝ ΪιβμΝ1Ν βθΝΚκδθάΝΝ κ ζζβθδεάΝεαδΝ δμΝ
π λδ σ λ μΝθ κ ζζβθδεΫμΝΰζπ δεΫμΝπκδεδζέ μέΝ 

 
3.3  Ν αλε ΫμΝ θ κ ζζβθδεΫμΝ πκδεδζέ μΝ κυΝ ίκλλΪΝ ΫξκυθΝ πέ βμΝ εα αΰλαφ έΝ ξβηα δ ηκέ 
παλα α δεκτΝη Ν κΝ κδξ έκΝ-Χ Ψ ε- ΧΠαπα σπκυζκμΝ1λβιμΝκλ˙ Σ κπαθΪεβμΝ1ληίμΝβκι-288): 

 

(15) Σ      
       πζυθΫ εα 
         λαφ Ϋ εαΝ‘Ϋλαία’ 
         ηαΰ δλ τ εαθ 
 

(16) α  (π  α α) Σ 4 

          Ϋεαθ εα 
          Ϋίαθ εα 
          Ϋφ δαθ εα 
 

(17)  Σ α 
         ηαγαέθκυΝμΝηΪγθδ εα 
         παγαέθκυΝμΝπΪγθδ εα 

ηΫθκυΝμΝΫηθδ εα  
πδγαέθκυΝμΝπΫγθδ εα 

 
(18) Α α π  

        Ϋπζυθδ εα 
 

(19) Α  
         Ϋζδΰδ εαΝ‘Ϋζ ΰα’ 
 

(20) μ Νλάηα αΝ Ν-αέθπ 
 

Νεα αθκηάΝ κυΝπαλα α δεκτΝη Ν κΝ κδξ έκΝ-Χ Ψ ε- δμΝπαλαπΪθπΝπκδεδζέ μΝ έθαδΝπδκΝπ λδκλδ ηΫθβΝ
Ν τΰελδ βΝη Ν αΝεαππα κεδεΪΝδ δυηα α,ΝσπκυΝ έθαδΝ ΝυοβζσΝίαγησΝπαλα δΰηα κπκδβηΫθκμέΝΟδΝ

εαππα κεδεκέΝ ξβηα δ ηκέΝ θΝ ξ έακθ αδΝ η Ν κυμΝ ίκλ δκ ζζβθδεκτμ, αζζΪΝ πλκΫευοαθΝ απσΝ
αθ ιΪλ β μΝ ι ζέι δμ, κηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ απκυ έαμΝ δ δαέ λβμΝ δ κλδεάμΝ τθ βμΝ η αιτΝ
Καππα κεδεάμΝ εαδΝ πθΝ παλαπΪθπΝ ίκλ δκ ζζβθδευθΝ πκδεδζδυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ παφάμΝ πθΝ κηδζβ υθΝ
κυμ,Ν εαδΝ βμΝη ΰΪζβμΝ ΰ πΰλαφδεάμΝαπσ α βμΝη αιτΝ κυμέΝ κΝπζαέ δκΝ αυ υθΝ πθΝ ι ζέι πθΝβΝ
ξλά βΝ κυΝ πδγάηα κμΝ -δ ε- βθΝ Καππα κεδεάΝ π ε Ϊγβε Ν απσΝ αΝ λάηα αΝ βμΝ ΪιβμΝ 1Ν
Χ«ίαλτ κθα»ΨΝ βθΝ ΪιβΝβΝΧ«κιτ κθα»Ψέ 

 ΝΪζζ μΝΰ πΰλαφδεΫμΝπκδεδζέ μΝ βμΝΝΫαμΝ ζζβθδεάμΝΧπέξέΝΚυπλδαεά5ΨΝ κΝ πέγβηαΝ ξβηα έα δΝηβΝ
υθκπ δεσΝ γΫηαΝ αθ ιαλ ά πμΝ ξλκθδεάμΝ ίαγηέ αμέΝ θΝ ηπκλ έΝ κΝ βη έκΝ αυ σΝ θαΝ ΰέθ δΝ ε θάμΝ
αθαφκλΪΝ κΝαά βηαΝαυ σέ 

                                                 
4 υΰε ελδηΫθαΝ κΝ δ έπηαΝ βμΝ Μ κζαεεδΪμΝ  λλυθ,Ν κΝ ξβηα δ ησμΝ Χη Ν ίΪ βΝ κΝ ι α γΫθΝ υζδεσΨΝ φαέθ αδΝ θαΝ
π λδκλέα αδΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝλάηα αέ 
5  βθΝΚυπλδαεάΝ κΝ πέγβηαΝ παλάΰαΰ Ν ηβΝ υθκπ δεΪΝ λβηα δεΪΝ γΫηα αΝαπσΝ κθΝ αλξδεσΝ ασλδ κΝ λβηΪ πθΝ ευλέπμΝ η Ν
ίΪ βΝ Ν ήnή,Ν πέξέΝ πζυθθ-έ ε-π,Ν η ΰαζυθ-έ επ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ Ν αλε ΫμΝ π λδπ υ δμΝ πδγαθσθΝ υθ Ϋ αδΝ εαδΝ η Ν βΝ
τηπ π βΝ υθκπ δεκτΝ Χακλέ κυΨΝ εαδΝ ηβΝ υθκπ δεκτΝ παλπξβηΫθκυΝ Χπαλα α δεκτΨΝ άΝ υθκπ δεάμΝ εαδΝ ηβΝ υθκπ δεάμΝ
υπκ αε δεάμ,ΝπέξέΝἐ-ίΪλυθ-κθΝ Χπαλα έΨΝ→Νθ κ ζζέΝ -ίΪλυθ-α,ΝεαδΝασλέΝἐ-ίΪλυθ-αΝρΝθ κ ζζέΝ -ίΪλυθ-α,Ν υθκπ δεάΝυπκ έΝ
ίαλτθ-πΝ μΝ ηβΝ υθκπ δεάΝ υπκ έΝ ίαλτθ-π ΧίζέΝ υη πθέ βΝ βίίθμΝ βγη-βγθΨέΝ  Ν σ,Ν δΝ αφκλΪΝ βθΝΠκθ δαεάΝ θΝ αθΪΰκυθΝ
λάηα α,ΝσππμΝ κξΪ εκυηαδ, ίαφ έ εκυηαδΝΧίζέΝΟδεκθκηέ βΝ1ληκμΝγ1κ˙ΝΠαπα σπκυζκΝ1ληημΝικΨ,Ν Ν ξβηα δ ηκτμΝη Ν κΝ
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.  σ   σ σ  

βΝ απσΝ κθΝ 1λκ αδέΝ έξ Ν δα υππγ έΝ βΝ υπσγ βΝ π λέΝ τθ βμΝ κυΝ ξβηα δ ηκτΝ αυ κτΝ η Ν
παλα α δεκτμΝ ξβηα δ ηΫθκυμΝη Ν κΝ πέγβηαΝ- ε- πκυΝηαλ υλκτθ αδΝ αΝκηβλδεΪΝΫπβΝΧΚαλκζέ βμΝ
1κκημΝ1βζΨ,Ν θυΝαθΪζκΰκδΝπαλα α δεκέΝηαλ υλκτθ αδΝεαδΝ κΝε έη θκΝ κυΝ λκ σ κυμ 

 
(21) ἔξ ε μΝοΝ ξ μ 

         φδζΫ εκθΝοΝἐφέζκυθ 
         ηΫθ εκθΝοΝἔη θκθ 
     εαζΫ ε κΝοΝἐεαζ ῖ κ 
 
ιδκ βη έπ κΝ έθαδΝ σ δΝ σ κΝ αΝ κηβλδεΪΝ ΫπβΝ σ κΝ εαδΝ κΝ ε έη θκΝ κυΝ λκ σ κυΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ
πδγάηα κμΝ π λδκλέα αδΝ κθΝ ηβΝ υθκπ δεσΝ παλπξβηΫθκΝ Χπαλα α δεσΨ,Ν σππμΝ υηίαέθ δΝ εαδΝ δμΝ
εαππα κεδεΫμΝ πκδεδζέ μέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ Zerdin Χ1λλλ,Ν βίίβΨΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ
ξβηα δ ηκτΝ ά αθΝ βΝ άζπ βΝ ηδαμΝ « παθαζαηίαθση θβμή υθ ξκτμΝ πλΪιβμΝ κΝ παλ ζγσθ»Ν
Χ‘repeated/continuous action in the past’Ψ,Ν ιΫφλαα Ν βζα άΝ « παθΪζβοβΝ βμΝ λΪ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ
θκ έ αδΝπμΝ παθαζαηίαθση θβΝΧ δλδαεάΨΝ Ν υθαηδεΫμΝεα α Ϊ δμ,ΝεαδΝ υθάγπμΝπμΝ υθ ξάμΝΧηβ 
δλδαεάΨΝ Ν α δεΫμΝ εα α Ϊ δμ»Ν Χ‘the iteration of the action concerned, which is realized as 

repeated (serial) in dynamic situations, and usually as continuous (non-serial) in stative ones’Ψ 
(Zerdin 2002: 125, α παλα έΰηα α δμ ζ. 121, 123):6 

 
(22) …ὡμΝἐπὶΝΜκέλδκμΝία δζΫκμ,Ν επμΝἔζγκδΝ Νπκ αηὸμΝἐπὶΝ ε ὼΝπάξ αμΝ ὸΝἐζΪξδ κθ,Νἄλ ε  

ΰυπ κθΝ ὴθΝἔθ λγ ΝΜΫηφδκμέΝΧἩλσ κ κμΝβέ1γέ1Ψ 
 

‘… κθΝ εαδλσΝ πκυΝ ία έζ υ Ν κΝ Μκέλδμ,Ν εΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ βΝ ΪγηβΝ κυΝ πκ αηκτΝ αθΫίαδθ Ν
κυζΪξδ κθΝ κε υΝ πάξ μ,Ν Ϊλ υ Ν κΝ ηάηαΝ βμΝ δΰτπ κυΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ εΪ πΝ απσΝ βΝ
ΜΫηφδ α’έ 

 
(23) κηβλέΝΥΝ1ηζ-155 

  … γδΝ ηα αΝ δΰαζσ θ α, 
  πζτθ εκθ ΣλυπθΝἄζκξκέΝ ΝεαὶΝγτΰα λ μέ 
 

‘…[ ε έ]Ν σπκυΝ κδΝ ΰυθαέε μΝ εαδΝ κδΝ σηκλφ μΝ εσλ μΝ πθΝ ΣλυπθΝ υθάγδααθΝ θαΝ πζΫθκυθΝ αΝ
ζαηπ λΪΝλκτξα’έ 

 
θ π δεΪΝΧηβΝ υθκπ δεΪΨΝγΫηα αΝ ξβηα δ ηΫθαΝη Ν κΝ πέγβηαΝ*-ske/o- ηαλ υλκτθ αδΝ Ναλε ΫμΝ

αλξαέ μΝ δθ κ υλππαρεΫμΝ ΰζυ μΝ ΧΥ δ δεά,Ν Λα δθδεάΝ εέζπέΨέΝ ΣκΝ πέγβηα *-ske/o- έθαδΝ
εζβλκθκηβηΫθκΝ απσΝ βθΝ Ιθ κ υλππαρεά,Ν βΝ αλξδεάΝ κυΝ ζ δ κυλΰέαΝ σηπμΝ έθαδΝ δαφδζκθδεκτη θβέ7 
 βθΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝηαλ υλ έ αδΝπκδεδζέαΝ ξβηα δ ηυθ,ΝκδΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ κυμΝκπκέκυμΝσηπμΝ
θΝηπκλκτθΝθαΝαθαξγκτθΝη Να φΪζ δαΝ βθΝΙθ κ υλππαρεάΝΧZerdin 2002: 105): 

                                                                                                                                                                    
πέγβηαΝ-ΧδΨ ε- αζζΪΝ Ν ξβηα δ ηκτμΝη ΝίΪ βΝ κΝ υθκπ δεσΝγΫηαΝεαδΝ πέγβηαΝ-ε-: -ίαφ έ - αΝ‘ίαφ έ βεα’Ν→Νίαφ έ -

εκυηαδΝΧσππμΝπέξέΝ αΝ κυζ τ-ε-κυηαδ,Νλ αδζ τ-ε-κυηαδΨέΝ Ν ληβθ έαΝαυ άΝ θΝ έθαδΝεα ΪΝ βΝΰθυηβΝηκυΝκλγά,ΝαζζΪΝ θΝ
ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ ε θάμΝαθαφκλΪΝ κΝαά βηαΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝπαλκτ αμΝη ζΫ βμέ 
6 ζέΝ εαδΝ Zerdin (2002μΝ 1ίζ,Ν υπκ βηέΝ γΨΝ ΰδαΝ ε θάΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ αά βηαΝ πθΝ αλξαέπθΝ ζζβθδευθΝ
παλα α δευθΝ Ν - εκθ. ε θάμΝαθαφκλΪΝ κΝαά βηαΝ Χη ΝίΪ βΝεαδΝ κθΝZerdinΨΝ ΰέθ αδΝεαδΝ κΝRinge & Eska (2013: 
168-1ιίΨ,Ν σπκυΝ δα υπυθ αδΝ βΝ ΪπκοβΝ σ δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ πδγάηα κμΝ υπάλι Ν κΝ απκ Ϋζ ηαΝ
παθαθΪζυ βμΝ ξβηα δ ηυθ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ κΝ πέγβηαΝ - ε- ΧπκυΝ βθΝ παζαδσ α βΝ ζζβθδεάΝ έξ Ν απκε ά δΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ άζπ βμΝ βμΝ ηβΝ υθκπ δεάμΝ σοβμΨΝ παθ ληβθ τγβε Ν πμΝ ΫξκθΝ ζ δ κυλΰέαΝ γαηδ δεάΝ
(habitualΨή παθαζβπ δεά,Νπλκ αλ υη θκΝ ΝηβΝ υθκπ δεσΝγΫηαμΝἔφα εκθ: φα- ε - ΧίΪ βΝ+Ν[- υθκπ δεσ]ΨΝ→Νφα-- ε - 
ΧίΪ βΝ+Ν[- υθκπ δεσ]Ν+Ν[ παθαζβπ δεά]ΨΝ→Νἔξ- - ε ήκ- εέζπέ 
7 ΤπΪλξ δΝ υλ έαΝίδίζδκΰλαφέαΝ ξ δεΪΝη Ν κΝαά βηαΝαυ σ,Ν βθΝκπκέαΝ θΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝαθαφκλΪΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ
παλκτ αμΝη ζΫ βμέΝΓδαΝηδαΝαθαζυ δεάΝ πδ εσπβ βΝίζέΝZerdin (1999). 
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(αΨ Μ αίδία δεκέΝ ΧcausativeΨ,Ν πέξέΝ η γτ επΝ ‘η γΪπΝ εΪπκδκθ’, Ϋθαθ δΝ η γτπΝ ‘η γΪπΝ
Χαη Ϊία κΨ’έ 

(ίΨ θαλε δεκέΝ ΧinchoativeΨ,Ν πέξέΝ ἡίΪπ-ῶΝ ‘ίλέ εκηαδΝ βθΝ άίβ’, Ϋθαθ δΝ ἡίΪ επΝ ‘ δ ΫλξκηαδΝ
βθΝάίβ’έ 

(ΰΨ  ΥπλέμΝαθαΰθπλέ δηβΝζ δ κυλΰέα,ΝπέξέΝἀλΫ επ. 
( Ψ θ π δεΪΝ γΫηα αΝ ξβηα δ ηΫθαΝ η Ν πέγβηαΝ - ε- εαδΝ θ π δεσΝ αθα δπζα δα ησέΝ

υθκ τκθ αδΝαπσΝλδαδεκτμΝαγΫηα κυμΝακλέ κυμ,ΝπέξέΝΰδ-ΰθυ- επΝμΝἔ-ΰθπ-θ,8 δ- λΪ- επΝμΝἔ-
λᾱ-θ,Νίδ-ίλυ- επΝμΝἔ-ίλπ-θ εέζπέ 

 
ΣαΝ παλαπΪθπΝ λάηα α θΝ βζυθκυθΝ παθαζαηίαθση θ μΝ θΫλΰ δ μ,Ν σππμΝ υηίαέθ δΝ η Ν κυμΝ
πλκαθαφ λγΫθ μΝ κηβλδεκτμ-δπθδεκτμΝ παλα α δεκτμΝ Ν - ε-κθέΝ ΟδΝ ζ υ αέκδ,Ν σππμΝ εαδΝ κδΝ
θ κ ζζβθδεκέΝ εαππα κεδεκέΝ παλα α δεκέ,Ν θΝ ΫξκυθΝ αθ έ κδξαΝ ξβηα δ ηΫθκυμΝ θ υ μΝ
(πζτθ εκθΝαζζΪΝσξδΝΩπζυθΫ επ). ΟδΝαλξαέκδΝπαλα α δεκέΝ Ν- ε-κθ πέ βμΝ θΝ ηφαθέακυθΝατιβ βΝ
εαδΝ ξβηα έακθ αδΝ υθάγπμΝ απσΝ κΝ αλξδεσΝ ηβΝ υθκπ δεσΝ Χ« θ π δεσ»ΨΝ γΫηα,Ν θυΝ πκζτΝ
παθδσ λκδΝ έθαδΝκδΝ ξβηα δ ηκέΝαπσΝ υθκπ δεΪΝγΫηα α,ΝπέξέΝφτΰ εκθ ἴπ εκθ εέζπέΝΧ erdin 2002: 

111-112). 
 Ν σ, δΝ αφκλΪΝ βΝ ξΫ βΝ πθΝ θ κ ζζβθδευθΝ εαππα κεδευθΝ ξβηα δ ηυθΝ η Ν κυμΝ αλξαέκυμΝ

κηβλδεκτμ-δπθδεκτμΝ παλα α δεκτμ ηπκλκτθΝ θαΝ παλα βλβγκτθΝ αΝ ιάμμ τηφπθαΝ η Ν κθΝ Thumb 
(1901: 89-λζΨΝ έθαδΝαλε κέΝκδΝ«δπθδ ηκέ»Ν πθΝηδελα δα δευθΝθ κ ζζβθδευθΝΰζπ δευθΝπκδεδζδυθ,Ν
θυΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ ζ ιαθ λδθάμΝ ΚκδθάμΝ βΝΜδελΪΝ έαΝ υθΫίαζαθΝ κδΝ παζαδΫμΝ κπδεΫμΝ
δπθδεΫμΝ δΪζ ε κδέΝ θ έγ αΝκΝHatzidakis υπάλι Ν πδφυζαε δεσμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝ«δπθδ ηκτμ»Ν βμΝ
Πκθ δαεάμΝΧ1κλβμ 1θ1Νεέ έΨέΝ πσΝ κυμΝHorrocks (2010: 113-11ζΨΝεαδΝBrixhe Χ1λκιΨΝπΪθ πμΝΰέθ αδΝ
ε άΝηδαΝηδελα δα δεάΝπαλαζζαΰάΝ βμΝΚκδθάμ,Νη Νδ δαέ λβΝπλκφαθυμΝ υθ δ φκλΪΝ βμΝΙπθδεάμΝ βΝ
δαησλφπ άΝ βμ,ΝαθΝεαδΝβΝΙπθδεάΝ θΝά αθΝβΝησθβΝ δΪζ ε κμΝ βμΝ λξαέαμΝ ζζβθδεάμΝπκυΝηδζδσ αθΝ
βΝΜδελΪΝ έαέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝσηπμΝυπάλι ΝηΪζζκθΝβΝπκδεδζέαΝη Ν κυμΝπ λδ σ λκυμΝκηδζβ ΫμΝ

Χ κηΫθκυΝ κυΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝ βηαθ δευθΝδπθδευθΝαπκδεδυθΝ δμΝ υ δεΫμΝεαδΝίσλ δ μΝαε ΫμΝ βμΝ
ΜδελΪμΝ έαμΨ,ΝεαγυμΝεαδΝπδγαθσθΝβΝπκδεδζέαΝη Ν κΝπδκΝυοβζσΝετλκμΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝΧζ ίδαεά-
ηδελα δα δεάΨΝ δκζδεά,Ν βΝ πλδεάΝ βμΝ ιΪπκζβμ9 εαδΝ βθΝδ δΪακυ αΝΠαηφυζδαεάΝ πθΝθσ δπθΝαε υθΝ
βμΝΜδελΪμΝ έαμέ 
ΠαλΪΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝ αθαζκΰέ μΝ κυμ,Ν βΝ απ υγ έαμΝ τθ βΝ πθΝ αλξαέπθΝ κηβλδευθ-δπθδευθΝ

ξβηα δ ηυθΝη Ν κυμΝεαππα κεδεκτμΝ έθαδΝ υ ξ λάμΝΰδαΝ κυμΝπαλαεΪ πΝζσΰκυμμ 
 

ΧαΨ  ΣκΝ πέγβηαΝ βθΝΚαππα κεδεάΝ έθαδΝ-δ ε- εαδΝσξδΝ- ε-. 
(ίΨ ζζ δοβΝΰλαπ υθΝ εηβλέπθΝΰδαΝ ζζβθδεΫμΝπκδεδζέ μΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝΚαππα κεέαμΝηΫξλδΝ

κθ τ λκΝ 1λκ αδέ,Ν κπσ Ν εαδΝ ι εδθΪΝ κυ δα δεΪΝ βΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ θ κ ζζβθδευθΝ
εαππα κεδευθΝπκδεδζδυθέ 

(ΰΨ  κΝ πδΰλαφδεσΝ υζδεσΝ απσΝ κθΝ υλτ λκΝ ηδελα δα δεσΝ ξυλκΝ θΝ θ κπέ βεαθΝ έΰηα αΝ
παλα α δευθΝ ξβηα δ ηΫθπθΝη Ν κΝ πέγβηαΝ- ε-.10 

 
Παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ τ εκζαΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκεζ δ έΝ θ ζυμΝ κΝ θ ξση θκΝ θαΝ αθΪΰ αδΝ πλΪΰηα δΝ κΝ
ξβηα δ ησμΝ αυ σμΝ κΝ δπθδεσΝ κδξ έκΝ βμΝ κπδεάμΝ παλαζζαΰάμΝ βμΝ ζ ιαθ λδθάμΝ ΚκδθάμέΝ
τηφπθαΝ η Ν κθΝWatkins (2001: 58) ηΪζδ αΝ βΝ δα άλβ βΝ βθΝ θα κζδεάΝ Χ βζέΝΜδελα δα δεάΨΝ
ΙπθδεάΝ εαδΝ πΫε α βΝ βμΝ ξλά βμΝ κυΝ πδγάηα κμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ παφάμΝ η Ν
ΰζυ μΝ κυΝ αθα κζδαεκτΝ ΧAnatolianΨΝ εζΪ κυΝ πθΝ δθ κ υλππαρευθΝ ΰζπ υθ,Ν σππμΝ βΝΥ δ δεά,Ν
ηΫλκμΝ κυΝ λβηα δεκτΝ υ άηα κμΝ βμΝ κπκέαμΝ ά αθΝ εαδΝ ΫθαΝ « βηα δκζκΰδεΪΝ ηαλεαλδ ηΫθκΝ ηβΝ
                                                 
8 ΠλίζέΝεαδΝζα δθέΝ*gnō-scōΝρΝnō-scōΝΧco-gnō-scōΨέ 
9  Ν αυ άθΝ π λδζαηίΪθκθ αθΝ βΝ Κπμ,Ν κδΝ λ δμΝ λκ δαεΫμΝ πσζ δμ,Ν Λέθ κμ,Ν ΚΪη δλκμΝ εαδΝ Ιαζυ σμ,Ν εαδΝ αΝ απΫθαθ δΝ
ηδελα δα δεΪΝπαλΪζδαΝβΝΚθέ κμΝεαδΝβΝ ζδεαλθα σμέ 
10 RТὀgОΝΤΝϋὅkɲΝΧβί1γμΝ1θλΨμΝ‘[έέέ]ΝtСОὄОΝТὅΝὀὁΝОvТἶОὀἵОΝtСɲtΝТtΝОvОὄΝὅpὄОɲἶΝἴОвὁὀἶΝtСОΝIὁὀТἵΝἶТɲlОἵtΝὁὄΝὅuὄvТvОἶΝἴОвὁὀἶΝtСОΝ
ωlɲὅὅТἵɲlΝpОὄТὁἶ’έ 
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υθκπ δεσ»Ν γΫηαΝ ξβηα δ ηΫθκΝ η Ν κΝ υηκζκΰδεΪΝ υΰΰ θΫμ,Ν εζβλκθκηβηΫθκΝ απσΝ βθΝ
Ιθ κ υλππαρεά,Ν εαδΝ κησβξκΝ πέγβηαΝ -ske-. H υπσγ βΝ αυ άΝ πΪ ξ δΝ απσΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ παλεκτμΝ
εηβλέπ βμΝ βμΝ απαλαέ β βμΝ Ϋθ κθβμΝ παφάμΝ η αιτΝ κηδζβ υθΝ βμΝ δπθδεάμΝ δαζΫε κυΝ εαδΝ βμΝ

ΰ πΰλαφδεΪΝ αλε ΪΝ απκηαελυ ηΫθβμΝ Υ δ δεάμ,Ν εαδΝ ηΪζδ αΝ ξπλέμΝ θαΝ έθαδΝ ΰθπ ΫμΝ κτ Ν κδΝ
ξΫ δμΝετλκυμΝ πθΝ τκΝΰζπ υθ, αζζΪΝκτ ΝεαδΝβΝ πκξά,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝυπκ έγ αδΝσ δΝάλγαθΝ Ν
Ϋθ κθβΝ παφάέ 

.   -σ - σ   ς ς 

Ν ξλά βΝ κυΝ πδγάηα κμΝ κΝ δ έπηαΝ βμΝ έζζβμΝ παλκυ δΪα δΝ δ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθ,Ν εαγυμΝ θΝ
υπΪλξ δΝ κυ δα δεάΝ δαφκλΪΝ κθΝ λσπκΝ ξβηα δ ηκτΝ κυΝ ηβΝ υθκπ δεκτΝ παλπξβηΫθκυΝ
Χπαλα α δεκτΨΝη αιτΝ θ λΰβ δεάμΝεαδΝη κπαγβ δεάμΝφπθάμΝΧκδΝέ δκδΝ έε μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δμΝ
π λδ σ λ μΝφκλΫμ α δαελέ πμΝ δμΝ τκΝφπθΫμ,ΝαεσηβΝεαδΝκδΝ έ δκδΝ έε μΝπλκ υπκυ + αλδγηκτΨ,Ν
θυΝπαλα βλ έ αδΝ Ναλε ΫμΝπ λδπ υ δμΝ υ υλ υ βΝεζδ δευθΝ πδγβηΪ πθέΝΣκΝυζδεσΝπλκΫλξ αδΝ
απσΝ κθΝDawkins Χ1λ1θΨΝεαδΝ κθΝΚπ ΪεβΝΧ1λθκΨέ 

.    

. .    

 βθΝ θ λΰβ δεά,Ν παλΪζζβζαΝ η Ν κθΝ ξβηα δ ησΝ η Ν κΝ κδξ έκΝ - δθ- Χ κΝ κπκέκΝ π ε Ϊγβε Ν βθΝ
εζδ δεάΝ ΪιβΝ 1Ν απσΝ βθΝ εζδ δεάΝ ΪιβΝ β,Ν ίζέΝ πδκΝ πΪθπΝ §Ν γέ1έΨ,Ν έθαδΝ Ν ξλά βΝ εαδΝ παλα α δεσμΝ
ξβηα δ ηΫθκμΝ πδπλσ γ αΝη ΝΫθαΝ κδξ έκΝ-σ ε-,Ν κΝκπκέκΝπ λδΫξ αδΝ αφυμ κΝπαζαδσΝ πέγβηαΝ-

ΧδΨ ε-: 
 

(24) παέα δθ-αΝзΝπαδα δθ-σ ε-αΝ‘Ϋπαδαα’ 
         πάλ δθ-αΝзΝπαδλ δθ-σ εαΝ‘Ϋπαδλθα’ 
         βιΫλ δθ-αΝзΝι λ δθ-σ εαΝ‘άι λα’ 
         λυΰ δθ-αΝзΝ λπΰ δθ-σ ε-αΝ‘Ϋ λπΰα’ 

 
ιδκ βη έπ κδΝ έθαδΝεαδΝκδΝ τπκδΝπαλα α δεκτΝ θ λΰβ δευθΝλβηΪ πθΝ ξβηα δ ηΫθκδΝαελδίυμΝσππμΝ

κΝπαλα α δεσμΝ βΝη κπαγβ δεάΝφπθάμ 
 

(25) ζ δθ-σθ ž-δ ε-αΝ‘άγ ζα’ΝΧεαδμΝ ζ δθ-σ ε-α,Νά ζ-θ-α,Νά δζ-θ-δ ε-α),  
πλίζέΝ λš- δθ-σθ ž-δ ε-α ‘ λξσηκυθ’ 

        π ΰαδθ- δθ-σθ ž-δ ε-δΝ‘πάΰαδθ ’ 
φ αθ- δθ-σθ ž-δ ε-δθΝ‘Ϋφ δαξθ ,Νη Ϋ λ π ,Νη Ϋίαζζ ’ 

. .  σ   

 βΝη κπαγβ δεάΝεα αΰλΪφ αδΝ ξβηα δ ησμΝη Ν κΝ κδξ έκΝ- δθ-,Ν κΝκπκέκΝαλξδεΪΝά αθΝ Νξλά βΝ
ησθκΝ βθΝ θ λΰβ δεάΝ πθΝ λβηΪ πθΝ βμΝ εζδ δεάμΝ ΪιβμΝ βΝ Χ«κιτ κθα»ΨέΝ ΠαλΪζζβζαΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ τπκδΝ ξβηα δ ηΫθκδΝη Ν υ υλ υ βΝ πδγβηΪ πθμ 

         
Ϋλš- δθ-αΝ‘ λξσηκυθ’Ν 
Ϋλš- δθ-δμ 
λš- δθ-σθ ž-δ ε-δ 
Ϋλš- δθ-αηδΝзΝάλš- δθ-αηδ 
Ϋλš- δθ-α δΝзΝΫλš- δθ-δ δ 
λš- δθ-σ ε-αšδ 

              Π α ας 1μ Μ κπαγβ δεσμ παλα α δεσμ-έζζβ 
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. .  ς ς- σ ς 

ΠΪθπΝ κθΝ παζαδσ λκΝ ξβηα δ ησΝ η Ν κΝ κδξ έκΝ - δθ- κηκτθ αδΝ η Ν υ υλ υ βΝ εζδ δευθΝ
πδγβηΪ πθΝθΫκδ,Νη Ν αΝέ δαΝ κδξ έαΝ σ κΝ βθΝ θ λΰβ δεάΝσ κΝεαδΝ βΝη κπαγβ δεάΝφπθά,ΝσππμΝ
πλκαθαφΫλγβε μ 
 
ίΰαδθ- - δθ-  -σ ε- -α 
παέα-  - δθ-   -α 
παδα- - δθ-   -σ ε- -α 
Ω Ϋζ- - δθ-   -α 
ζ- - δθ-  -σ ε- -α 
ζ- - δθ- -σθ ž- -δ ε- -α 
λš- - δθ-  -σ ε- -α 
λš- - δθ- -σθ ž- -δ ε- -α 
λš- - δθ-  -σ ε- -αηδ,Ν1έΠΛ Θέ 
λš- - δθ- -σθ ž- -δ ε- -αηδ 
ε-  -σθ - -δ ε- -α 

πκη’θ- - δθ-  -σ ε- -κυηκυΝ1έ ΝΙΚέ 
Π α ας 2μ θ λΰβ δεκέ-η κπαγβ δεκέΝ τπκδΝ κΝδ έπηαΝ βμΝέζζβμΝ 

Χπαλα έΰηα αμΝ‘Ϋίΰααα’,Ν‘Ϋπαδαα’,Ν‘άγ ζα’,Ν‘ λξσηκυθ’,Ν‘ εσηκυθ’,Ν‘ΰδθσηκυθ’,Ν‘απΫη θα’Ψ 
 
τηφπθαΝη Ν κθΝDawkins Χ1λ1θμΝηηΨΝλάηα αΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ σ κΝ βθΝ θ λΰβ δεάΝσ κΝεαδΝ
βΝη κπαγβ δεάΝφπθάΝ ξβηα έακυθΝ θ λΰβ δεσΝπαλα α δεσΝ Ν - δθ-σ ε-αΝεαδΝη κπαγβ δεσΝ Ν-

δθ-σθ ž-δ ε-α,Νπέξέμ 
 
(26) εκυλΪα-κυΝμΝεκυλαα- δθ-σ ε-αΝ‘εκυλΪαπΝμΝεκτλααα’ 

        εκυλΪα-κυηκυΝμΝεκυλαα- δθ-σθ ž-δ ε-αΝ‘εκυλαασηκυθ’ 
 

ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σηπμΝ σ δΝ αΝ απκγ δεΪΝ λάηα α, αζζΪΝ εαδΝ δΪφκλαΝ θ λΰβ δεΪΝ λάηα α, ηφαθέακυθΝ
θαζζαΰάΝ η αιτΝ - δθ-σ ε-αΝ εαδΝ - δθ-σθ ž-δ ε-α θ φαέθ αδΝ θαΝ πδί ίαδυθ δΝ απσζυ αΝ βθΝ
παλαπΪθπΝ αφά, σππμΝπαλκυ δΪα αδΝαπσΝ κθΝDawkins, εα αθκηάέ 

.    - σ   ώ  - σ  
 σ σ  

ΣαΝ κδξ έαΝΧ ε σμΝ βμΝίΪ βμΨΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ ξβηα δ ησΝ κυΝπαλα α δεκτΝ ηφαθέακθ αδΝη Ν
βθΝ ιάμΝ δλΪμ 

 

(1) - δθ-έΝΣκΝ υΰε ελδηΫθκΝ κδξ έκΝαθΪΰ αδ,ΝσππμΝ έ αη ,Ν κΝπαζαδσΝγέ ΝΙΚ. κυΝ θ λΰβ δεκτΝ
παλα α δεκτΝ πθΝ λβηΪ πθΝ βμΝ εζδ δεάμΝ ΪιβμΝ βΝ ΧΥ δΝ→ΝΥ δθΝ→ΝΥ δθ- Ν→Ν 1. ΝΙΚ. Υ δθ-αΝ
εέζπέΨέ 

(2) -σθ - (-σθ ž- η Ν [di]Ν ρΝ [ʤi]ΨέΝ θΪΰ αδΝ πδγαθσ α αΝ κΝ γέΠΛ Θ. κυΝ η κπαγβ δεκτΝ
παλα α δεκτΝΧ-κθ κΨ,Ν θΝ ηφαθέα αδΝπκ ΫΝησθκΝ κυΝεαδΝπκ ΫΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝεζδ δεκτΝ τπκυέ 

(3)   -δ ε-(-κ ε-), πΪθ κ Ν ζ υ αέκ,ΝαθΝ ιαδλΫ δΝεαθ έμΝ κυμΝ έε μΝπλκ υπκυΝ+ΝαλδγηκτέΝ 
(4) έε μΝ υηφπθέαμΝ η Ν κΝ υπκε έη θκ,Ν ηβΝ ξαλαε βλδ ηΫθκδΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ βμΝ

φπθάμέ 
 

πέΝ βμΝ κηάμΝ κυΝ παλα α δεκτΝ εαδΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ΰΫθ βμΝ κυΝ ξβηα δ ηκτΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
παλα βλβγκτθΝ αΝ ιάμμ 
 
ΧαΨ  βθΝ π λέπ π βΝ τππθΝ πκυΝ ηφαθέακυθΝ υ υλ υ βΝ πδγβηΪ πθ,Ν κΝ - δθ- ηφαθέα αδΝ

πΪθ κ έΝΜΪζδ αΝπλσε δ αδΝΰδαΝ κΝ κδξ έκΝ ε έθκ,Ν κΝκπκέκΝηπκλ έΝθαΝ ηφαθέα αδΝεαδΝησθκΝ
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κυέΝ επλκ ππ έΝ ΧεαδΝ ζσΰπΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ βθΝ σζβΝ κηάΨΝ κθΝ παζαδσ λκΝ ξβηα δ ησ,Ν
κυζΪξδ κθΝ Νσ,Ν δΝαφκλΪΝ βθΝ θ λΰβ δεάέ 

 
ΧίΨ ΌππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ ΠέθαεαΝ β,Ν βΝ παλκυ έαΝ κυΝ -σθ - (-σθ ž-Ψ,Ν κΝ κπκέκΝ αθΪΰ αδΝ Ν

έε βΝ απσΝ βΝ η κπαγβ δεάΝ φπθάΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ πΫλα Ν βθΝ θ λΰβ δεά,Ν θΝ έθαδΝ
υπκξλ π δεάΝ κυμΝ τπκυμΝπαλα α δεκτΝπκυΝ ηφαθέακυθΝ υ υλ υ βΝεζδ δευθΝ πδγβηΪ πθέΝ
ΠδγαθσθΝσηπμΝκΝπαλα α δεσμΝ Ν-σ εα θαΝαθΪΰ αδΝεαδΝαυ σμΝ Ν*-σθ -ΧδΨ ε-α (-σθ ž-ΧδΨ ε-α) 
η Ν απκίκζάΝ κυΝ ήiήΝ εαδΝ απζκπκέβ βΝ κυΝ πλκετπ κθ κμΝ υηπζΫΰηα κμΝ άΝ απκίκζάΝ βμΝ
υζζαίάμΝ [di]ή[ʤi]έΝ θΝ δ ξτ δΝαυ σ,Ν σ Ν κΝ -ΧδΨ ε- ηφαθέα αδΝ πΪθ κ Ν Ν υθ υα ησΝη Ν
ΪζζαΝ κδξ έα,Ν θυΝβΝξλά βΝ κυΝ κυμΝ τπκυμΝ κυΝη κπαγβ δεκτΝπαλα α δεκτΝπδγαθσθΝθαΝ
έθαδΝ παζαδΪΝ κηΫθβμΝ βμΝ απκυ έαμΝ κυΝ Χη Ν ίΪ βΝ κΝ εα αΰ ΰλαηηΫθκΝ υζδεσΨΝ απσΝ κθΝ
θ λΰβ δεσΝ παλα α δεσ,Ν ε σμΝ ζΪξδ πθΝ ιαδλΫ πθ,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ κΝ ά δζ-δ ε-δΝ
‘άγ ζ ’,Ν κδΝ κπκέ μΝ Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ γαΝ ληβθ τκθ αθΝ πμΝ υπκζ δηηα δεΫμέΝ  Ν εΪγ Ν
π λέπ π βΝ βΝ υ υλ υ βΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ εζδ δευθΝ πδγβηΪ πθΝ κυμΝ τπκυμΝ κυΝ
δ δυηα κμΝ βμΝ έζζβμΝ πλκςπκγΫ κυθΝ βθΝ θ λΰσΝ ξλά βΝ πθΝ κδξ έπθΝ αυ υθΝ βθΝ αλξδεάΝ
κυμΝ ζ δ κυλΰέα,Ν κυζΪξδ κθΝ Ν εΪπκδαΝ φΪ βΝ βμΝ ιΫζδιβμ,Ν βζα άΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ
ξλά βΝ κυΝ-κθ - πμΝ έε βΝπλκ υπκυΝ+ΝαλδγηκτΝ+ΝξλσθκυΝάΝ κυΝ -δ ε- πμΝ έε βΝλβηα δεάμΝ
σοβμΝ +Ν ξλσθκυέΝ Άζζπ Ν Ν αυ σΝ παλαπΫηπκυθΝ εαδΝ ζέΰκδΝ εα αΰ ΰλαηηΫθκδΝ ξβηα δ ηκέΝ
σππμΝ κΝ πλκαθαφ λγΫθΝ ά δζ-δ ε-δ άΝ κδΝ τπκδΝ ε-σθ -δ ε-αΝ ‘ εσηκυθ’Ν ΧΰΨδθ-σθ -δ ε-α 
‘ΰδθσηκυθ’ΝεέζπέΝΧξΝ Ϋε-κθ κή-κθ αθΝ+ δ εΨέΝξβηα δ ηκέΝσππμΝαυ κέΝέ πμΝι εέθβ αθΝαπσΝ κΝ
3.ΠΛ Θ., πέξέΝΩ ε-σθ -δ ε-α δ,Ν κΝ κπκέκΝ κΝ -κθ - πδγαθσθΝ παθαθαζτγβε ΝπμΝ ηΫλκμΝ κυΝ
γΫηα κμΝΧΩ εσθ -δ ε-ΨΝεαδΝεα σπδθΝβΝθΫαΝ κηάΝγαΝ ιαπζυγβε ΝεαδΝ ΝΪζζκυμΝ τπκυμΝ κυΝ
εζδ δεκτΝ παλα έΰηα κμΝ έθκθ αμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ κΝ 1έ ΝΙΚ. εσθ -δ ε-αΝ εέζπέΝ
ιδκ βη έπ βΝ έθαδΝ ίΫίαδαΝ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ βΝ παλ ηίκζάΝ κυΝ κδξ έκυΝ - δθ- Ν

π λδπ υ δμΝ λš- δθ-σθ ž-δ ε-α,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ υπκ βζυθ δΝ βΝ δα άλβ βΝ θσμΝ ίαγηκτΝ
αυ κθκηέαμΝαπσΝπζ υλΪμΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ σηβ βΝ πθΝεζδ δευθΝ τππθΝ
εαδΝσξδΝ βθΝπζάλβΝ θ πηΪ π άΝ κυμΝ κΝγΫηαέ 

 
θαΝ λυ βηαΝ πκυΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ γ έΝ βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ η κπαγβ δεκτΝ παλα α δεκτΝ κΝ

δ έπηαΝ βμΝέζζβμΝ έθαδΝαθΝκδΝεα αΰ ΰλαηηΫθ μΝ κηΫμΝ έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ παφάμΝη Ν βθΝΣκυλεδεάέΝ
υ σΝφαέθ αδΝθαΝυπκ βλέα δΝ ηηΫ πμΝκΝDawkins Χ1λ1θμΝηθΨ,Νσ αθΝξαλαε βλέα δΝ βΝ δα δεα έαΝπμΝ

αθΪζκΰβΝη Ν βΝ« υΰεσζζβ β»ΝΧagglutinationΨΝ πθΝ δε υθΝ1ΝεαδΝβΝ ΝΙΚ. βμΝη κπαγβ δεάμΝ-ηαδΝεαδΝ
- αδ κθΝ τπκΝ κυΝ γέ ΝΙΚ.,Ν πέξέΝ ξαθσ- κθ-ηαδΝ ‘ξαθσηκυθ’,Ν ξαθσ- κθ- αδ ‘ξαθσ κυθ’,Ν πκυΝ
εα αΰλΪφ αδΝ ΝΪζζ μΝηδελα δα δεΫμΝπκδεδζέ μ,Ν ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ βθΝΚαππα κεδεάΝ βμΝ ικτ,Ν ΧίζέΝ
Μαυλκξαζυίέ βΝΤΝΚ έ κΰζκυΝ1λθίμΝηκ˙ΝJanse βίίλ,Ν ξ δεΪΝη Ν βθΝπαλκυ έαΝαθΪζκΰπθΝ κηυθΝ Ν
Ϊζζ μΝεαππα κεδεΫμΝπκδεδζέ μΨέΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ δζζδυ δεπθΝ κηυθΝσηπμΝ θΝΫξκυη ΝαελδίυμΝ
βΝ βηδκυλΰέαΝ « υΰεκζζβ δεσ λπθ»,Ν αζζΪΝ ηΪζζκθΝ υπ λξαλαε βλδ ηΫθπθΝ κηυθΝ ηΫ πΝ
πζ κθα δεάμΝ πλκ φυηα κπκέβ βμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ κπκέαμΝ θδ ξτ αδΝ δαλευμΝ ευλέπμΝ βΝ άζπ βΝ
κυΝπαλπξβηΫθκυΝΧ Ν υθ υα ησΝη Ν βΝηβΝ υθκπ δεάΝσοβΨΝη Ν βΝξλά βΝ κδξ έπθΝαθ ζβηΫθπθΝαπσΝ
κπκδα άπκ ΝφπθάέΝ κΝπζαέ δκΝαυ άμΝ βμ δα δεα έαμΝ κΝ-κθ - απυζ Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ άζπ βμΝ κυΝ
πλκ υπκυμ 
 

(27) - δθ- + -κθ - + -δ ε- 
 

Γ θδεΪΝ-αθΝ πδη έθ δΝεαθ έμΝ ΝηδαΝεζα δεκτΝ τπκυΝαυ βλάΝεα Ϊ ηβ βΝ Νηκλφάηα α,Ν αΝκπκέαΝ
απκ έ κθ αδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ ζ δ κυλΰέ μ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ σζπθΝ πθΝ παλαπΪθπ κδξ έπθΝ φαέθ αδΝ θαΝ
έθαδΝέ δα,Ν βζα άΝβΝ άζπ βΝ[- υθκπ δεσ,Ν+παλπξβηΫθκ],Νη Ν κΝ-σθ ž- θαΝηπκλ έΝέ πμΝθαΝγ πλβγ έΝ
σ δΝ φΫλ δΝ πδπλσ γ αΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ φπθάμ,Ν αθΝ εαδΝ ηφαθέα αδΝ εαδΝ Ν εζδ δεκτμΝ τπκυμΝ
παλα α δεκτΝ θ λΰβ δευθΝλβηΪ πθέΝ Ν αφάμΝζ δ κυλΰδεάΝκλδκγΫ β βΝ πθΝπαλαπΪθπΝ δε υθΝ έθαδΝ
πΪθ πμΝπλκίζβηα δεάέ 
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Ν ΝΫαΝ ζζβθδεάΝ εαδΝ βΝ Σκυλεδεά,Ν ε σμΝ απσΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ πλυ βΝ αθάε δΝ κθΝ υΰξπθ υ δεσΝ
(fusionalΨΝ εαδΝ βΝ τ λβΝ κθΝ υΰεκζζβ δεσΝ τπκΝ ΧagglutinativeΨ,Ν δαφΫλκυθΝ αλε ΪΝ πμΝ πλκμΝ βΝ
κηάΝ κυΝ λάηα κμ,Ν σ κΝ Ν πέπ κΝ εα βΰκλδυθ,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ δΪ αιβμΝ πθΝ δε υθΝ
ε έθπθΝ πθΝ εα βΰκλδυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ γ πλβγκτθΝ αθ έ κδξ μΝ δμΝ τκΝ ΰζυ μ,Ν θυΝ βΝ
απσ κ βΝ κυμΝ έε μΝ κΝδ έπηαΝ βμΝέζζβμΝ αφυμΝκλδκγ βηΫθπθΝζ δ κυλΰδυθ,Ν κυζΪξδ κθΝ Ν
σ,Ν δΝαφκλΪΝ κΝλάηα,Ν θΝ έθαδΝ φδε ά,ΝσππμΝ βθΝ υΰεκζζβ δεάμΝηκλφκζκΰέαμΝΣκυλεδεάέΝΤπσΝ βθΝ
ΫθθκδαΝαυ άΝβΝαπΪθ β βΝ ξ δεΪΝη Ν κΝαθΝκδΝ δζζδυ δε μΝ κηΫμΝ έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ παφάμΝη Ν βθΝ
ΣκυλεδεάΝ κΝ πζαέ δκΝ δα δεα έαμΝ πκυΝ κΝ Matras κθκηΪα δΝ «αθαπαλαΰπΰάΝ κηάμ»Ν Χpattern 
replication) (2009, 2010: 73-76),11 βΝ απΪθ β βΝ έθαδΝ ηΪζζκθΝ αλθβ δεάέΝ πδπζΫκθΝ βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ
υ υλ υ βΝ πθΝ δε υθΝ βΝ κπκέαΝ κ βΰ έΝ Ν υπ λξαλαε βλδ ηΫθκυμΝ τπκυμΝ θΝ φαέθ αδΝ θαΝ
πλκετπ δΝΪη αΝαπσΝ κΝ τ βηα,ΝεαγυμΝ θΝΫξκυη ΝπζάλβΝαπκλλσφβ άΝ κυμΝαπσΝ κΝγΫηαΝπκυΝγαΝ
πλκ Ϋ δ Ν α δαφΪθ δα,Ν θυΝ δα βλκτθΝ ΫθαΝ ίαγησΝ αυ κθκηέαμέΝ Ν βηδκυλΰέαΝ πθΝ εζδ δευθΝ τππθΝ
πκυΝ ι Ϊ βεαθΝπδκΝπΪθπΝγαΝηπκλκτ Νέ πμΝθαΝ θ αξγ έΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝπλκ πΪγ δαμΝ κυΝκηδζβ άΝ
θαΝ « δα φαζέ δ»Ν βΝ άζπ βΝ ηκλφκ υθ αε δευθΝ εα βΰκλδυθΝ ηΫ πΝ βμΝ πλκ Ϊλ β βμΝ θ λΰυθΝ
δε υθέΝ Πλσε δ αδΝ βζα άΝ πδγαθσθΝ ΰδαΝ αυ σΝ πκυΝ κΝ Lehmann (2005: 130, 133-134, 139-141) 

κθσηα Ν«πζ κθα ησΝα φαζ έαμ»ΝΧsafety pleonasmΨ,ΝκΝκπκέκμΝ τηφπθαΝη Ν κθΝέ δκΝπαλαπΫηπ δΝ Ν
«αθα φΪζ δαΝπμΝπλκμΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυ ευ δεα»έΝ Ν«αθα φΪζ δα»ΝγαΝηπκλκτ Νη Ν βΝ δλΪΝ βμΝθαΝ
πλκετο δΝ Ν εα α Ϊ δμΝ ε αηΫθβμΝ δΰζπ έαμΝ εαδΝ Ϋθ κθβμΝ εαδΝ παλα αηΫθβμΝ παφάμ,Ν βΝ
υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π βΝ ζζβθδεάμΝεαδΝΣκυλεδεάμ,Νη Ν βθΝΣκυλεδεάΝθαΝίλέ ε αδΝπδγαθσθ,Ν Νσ,Ν δΝ
αφκλΪΝ βΝέζζβ,Ν βΝγΫ βΝ κυΝευλέαλξκυΝΰζπ δεκτΝευ δεαΝεαδΝ βμΝετλδαμΝΰζυ αμΝ πδεκδθπθέαμΝ
πθΝ κηδζβ υθΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ ζζβθδεάμΝ ΰζπ δεάμΝ πκδεδζέαμέ12 ΜσθκΝ υπσΝ αυ άΝ βθΝ ΫθθκδαΝ
ηπκλκτθΝέ πμΝκδΝ δζζδυ δε μΝ κηΫμΝθαΝγ πλβγκτθΝπμΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ παφάμΝη Ν βθΝΣκυλεδεάέ 

. σ  

 βθΝπαλκτ αΝ υηίκζάΝ ι Ϊ βε Ν κΝεζβλκθκηβηΫθκΝαπσΝ βθΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝλβηα δεσΝεζδ δεσΝ
πέγβηαΝ-ΧδΨ ε- πθΝεαππα κεδευθΝΰζπ δευθΝπκδεδζδυθ,Ν κΝκπκέκΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ ξβηα δ ησΝ
κυΝγΫηα κμΝ κυΝηβΝ υθκπ δεκτΝπαλπξβηΫθκυΝΧπαλα α δεκτΨΝ βθ θ λΰβ δεάΝφπθάΝ δ Ϊΰκθ αμΝΫ δΝ
βΝλβηα δεάΝεζδ δεάΝ ΪιβΝ1ΝΧκιτ κθαΝλάηα αΨΝγ ηα δεάΝαζζκηκλφέαΝη ΝίΪ βΝ βθΝεα βΰκλέαΝ κυΝ

ξλσθκυΝ βθΝ θ λΰβ δεά,Νΰ ΰκθσμΝ πΪθδκΝΰδαΝ βΝΝΫαΝ ζζβθδεάέΝΌππμΝΫΰδθ Νφαθ λσ,ΝβΝπαζαδσ λβΝ
γ πλέαΝ π λέΝ αθαΰπΰάμΝ κυΝ ξβηα δ ηκτΝ δμΝ κπδεΫμΝ παλαζζαΰΫμΝ βμΝ Κκδθάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ γαΝ
δαηκλφυγβεαθΝεαδΝη Ν βΝ υηίκζάΝ βμΝηδελα δα δεάμΝδπθδεάμΝ δαζΫε κυ,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝ υΰε θ λυθ δΝ
αλε ΫμΝπδγαθσ β μΝθαΝδ ξτ δ,Νπλκ ελκτ δ, σ κΝ βθΝΫζζ δοβΝ παλευθΝ κηΫθπθΝεαδΝ εηβλέπθ, 
σ κΝεαδΝ αΝη ΰΪζαΝξλκθδεΪΝεαδΝΰ πΰλαφδεΪΝξΪ ηα αΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΰ φυλπγκτθέ 

Ι δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪα δΝβΝ αγ λάΝ υηη κξάΝ κυΝεζβλκθκηβηΫθκυΝ πδγάηα κμΝ-ΧδΨ ε- 
βΝ σηβ βΝ τππθΝ κυΝ η κπαγβ δεκτΝ παλα α δεκτΝ κΝ δ έπηαΝ βμΝ έζζβμέΝ Ν παλα βλκτη θβΝ
υ υλ υ βΝ δε υθΝ πδγαθσθΝ θαΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ πλκ πΪγ δαμΝ κυΝ κηδζβ άΝ ΰδαΝ δα φΪζδ βΝ
αφάθ δαμΝ βΝ άζπ βΝηκλφκ υθ αε δευθΝεα βΰκλδυθ,Ν Νεα α Ϊ δμΝπαλα αηΫθβμΝ δΰζπ έαμΝ
εαδΝ Ϋθ κθβμΝ παφάμέΝ Ν υθ ιΫ α βΝ εαδΝ πθΝ εκδθπθδκΰζπ δευθ, αζζΪΝ εαδΝ ιπΰζπ δευθΝ
                                                 
11  Ν ηδαΝ π λέπ π βΝ υδκγΫ β βμΝ υΰεκζζβ δεάμΝ ηκλφκζκΰδεάμΝ κηάμΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ δα δεα έαμ «αθαπαλαΰπΰάμΝ
κηάμ»Ν Χpattern replication) απσΝ κΝ κυ δα δεσΝ κΝ εαππα κεδεσΝ δ έπηαΝ πθΝΦ λ αεαέθπθΝ αθαφΫλ αδΝ εαδΝ κΝMatras 

(2010: 75-76). 
12 Ν Ϋθ κθβΝ παφάΝη Ν βθΝΣκυλεδεάΝ κ άΰβ Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ Ν αθ δ ησΝ κυΝ κυλεδεκτΝ έε βΝ -VnVz (-δθδαΨ κΝ
δ έπηαΝ βμΝέζζβμ,ΝκΝκπκέκμΝπλκ αλ άγβε Ν κυμΝπλκςπΪλξκθ μΝ ζζβθδεκτμΝ έε μΝ κυΝ1ΝεαδΝβΝ ΠΛ Θ. ΧΚπ ΪεβμΝ
1λθκμΝικ˙ΝεɲtὄɲὅΝβίίλμΝβ1ζ-β1ηΨ,ΝτηφπθαΝη Ν κθΝεɲtὄɲὅΝβΝπ λέπ π βΝαυ ά,Ν ε σμΝαπσΝ κυμΝ βηα δκζ δ κυλΰδεκτμΝ
παλΪΰκθ μΝ (-VnVz,Ν έε βμΝ βέΠΛ Θ. Ν ζ ιδεΪΝ λάηα αΝ εαδΝ κΝ υθ δεσΝ λάηα,Ν εαγυμΝ εαδΝ έε βμΝ ε ά βμΨΝ πκυΝ
φαέθ αδΝ θαΝ ΫπαδιαθΝ λσζκ,Ν ληβθ τ αδΝ πδγαθσθΝ εαδΝ η Ν ίΪ βΝ « κηδεΫμ»Ν κηκδσ β μΝ Χ δμΝ κπκέ μΝ θΝ πλκ δκλέα δΝ
αφΫ λαΨΝη αιτΝ πθΝεζβλκθκηβηΫθπθΝ δε υθΝεαδΝ κυΝ έε βΝαπσΝ βθΝΣκυλεδεά,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π βμΝ
έηδš δθδα ‘ έηα ’,Ν έ δθδα ‘ έ ’,Ν ά δθδμ ‘ά α αθ’,Ν λξκτηδ δθδα ‘ λξσηα ’,Ν Ϋλšδ δθδα ‘Ϋλξ ’έΝ O Janse 
ΧβίίλΨΝ πέ βμΝεΪθ δΝζσΰκΝΰδαΝ βθΝκηκδσ β αΝ κυΝ κυλεδεκτΝξλκθδεκτΝ έε βΝ -mIΒtI η Ν κυμΝ έε μΝ-ηδ δΝεαδΝ- δΝ(1 
εαδΝβΝΠΛ Θ.).   
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κηΫθπθΝ γαΝ δαφυ δα Ν π λδ σ λκΝ κΝ αά βηαΝ εαδΝ γαΝ έξ Ν θ δαφΫλκυ μΝ γ πλβ δεΫμΝ
πλκ ε Ϊ δμέ 

σ ς 

Ν υΰε ελδηΫθβΝ λΰα έαΝ Ϋξ δΝ υΰξλβηα κ κ βγ έΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βΝ Χ υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ
Σαη έκ- ΚΣΨΝεαδΝαπσΝ γθδεκτμΝπσλκυμΝηΫ πΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« επαέ υ βΝεαδΝ δαΝ έκυΝ
ΜΪγβ β»Ν κυΝ γθδεκτΝ  λα βΰδεκτΝ Πζαδ έκυΝ θαφκλΪμΝ Χ Π Ψ- λ υθβ δεσΝ Υλβηα κ κ κτη θκΝ λΰκμΝ
Θ Λ έΝ πΫθ υ βΝ βθΝεκδθπθέαΝ βμΝΰθυ βμΝηΫ πΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθπθδεκτΝΣαη έκυέΝΝ 
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