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Περίληψη 

 
 Σηελ παξνύζα εξγαζία θαηαηίζεηαη ε άπνςε όηη αθόκε θαη ηα 

ζεσξνύκελα απιά καζεκαηηθά κνληέια κπνξεί θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο θαη ζπλεηδεηά ζε δηάθνξεο εθαξκνζκέλεο 

επηζηήκεο γηα ηελ επηζηεκνληθή αλάπηπμή ηνπο. Παξαηίζεληαη 

εθαξκνγέο ηεο παξαπάλσ άπνςεο ζηελ επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο 

θπξίσο κε ηε ρξήζε ηνπ γεληθνύ κνληέινπ πνπ είλαη ην δίπνιν γηλόκελν-

πειίθν.  

 

 

 

 

1. Γσο γενικά μονηέλα μονηέλων 

 

Δίλαη ζαθέο όηη, ζεσξώληαο ηε καζεκαηηθή επηζηήκε από ηε γεληθή 

ζθνπηά, δηαπηζηώλνπκε ην γεγνλόο όηη δηέπεηαη από κία εζσηεξηθή ζηαζεξή 

αλάπηπμε. Απηή ε αλάπηπμε κπνξεί, ε ίδηα, λα απνηειέζεη έλα κνληέιν. 

Αλαθεξόκαζηε, ινηπόλ, ζηα κνληέια ησλ κνληέισλ ησλ καζεκαηηθώλ, 

δειαδή ζηα ιεγόκελα κεηακαζεκαηηθά. Οη Vougiouklis, T. - Kambaki-

Vougioukli P. 2000, ζηελ εξγαζία [12], πξνηείλνπλ δπν γεληθνύο ηξόπνπο 

αλάπηπμεο-κειέηεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε θιάδν ησλ καζεκαηηθώλ θαη 

επνκέλσο ζε θάζε επηζηήκε πνπ ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθά πξόηππα ή 

κνληέια. Πξόθεηηαη γηα ηηο αθόινπζεο δπν δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

αληρλεύνληαη ζε θάζε καζεκαηηθή έξεπλα, ελζπλείδεηα ή ππνζπλείδεηα, 

αιιά πάληνηε ζρεδόλ απαξέγθιηηα.  

 

 

 



Ι. Ππώηο Γενικό Μονηέλο 

Σα θύξηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο καζεκαηηθνύ θιάδνπ είλαη: 
  

1. Η επηινγή ηνπ βαζηθνύ  αληηθεηκέλνπ - ζπλόινπ κειέηεο. 

2. Επηινγή ησλ βαζηθώλ αμησκάησλ – βαζηθνί δνκηθνί θαλόλεο. 

3. Καηαζθεπή. 

4. Μνξθηζκνί: βαζηθέο απεηθνλίζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηηο δνκέο ή ηα 

βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία. 

5. Μεηαζρεκαηηζκνί (ελδνκνξθηζκνί) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

(αλαιινίσηα) ζηνηρεία. 

 

ΙΙ. Δεύηεπο Γενικό Μονηέλο  

ηα καζεκαηηθά αληηκάρνληαη δηαξθώο δύν αληίζηξνθεο δηαδηθαζίεο: 

 

(α) ην γηλόκελν, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαξηεζηαλό,  θαη 

(β) ην πειίθν  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαηππώζεθε ε αθόινπζε πξόηαζε:  

 

Σε κάθε σπήζη μαθημαηικών μονηέλων να ακολοςθούνηαι όλα 

ηα ζηάδια πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο κάθε μονηέλο και να 

μελεηώνηαι ζε βάθορ έηζι ώζηε να αποκαλύπηονηαι ζηοισεία 

πος «κπύβονηαι» ζηη διαδικαζία.  

 

Αο αλαπηύμνπκε ιίγν πεξηζζόηεξν ην πξώην γεληθό κνληέιν: ην 

ζηάδην (1), πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ ζαθώο ηα αξρηθά αληηθείκελα θαη ην 

ζύλνιν κειέηεο. Σν ζύλνιν απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα 

εκπινπηίδεηαη θαη θαηά ηε κειέηε ησλ επόκελσλ ζηαδίσλ. ην ζηάδην (2),  

θαζνξίδνληαη ηα αμηώκαηα, ηα νπνία είλαη ηα ζηνηρεία δόκεζεο θαη 

δηαηππώλνληαη νη θαλόλεο θαηαζθεπήο. Έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζζεί 

είλαη όηη δελ κηιάκε γηα αιήζεηα αιιά γηα απνδνρή ή, αθόκα, γηα επηβνιή 

ηνπ αμηώκαηνο. Αθόκε, πξέπεη λα ηνληζζεί ην γεγνλόο όηη νη βαζηθνί 

θαλόλεο πνπ ηίζεληαη πξέπεη λα είλαη ιίγνη, εύρξεζηνη θαη, πξνπαληόο, λα 

κελ νδεγνύλ ζε αληηθάζεηο πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Σν ζηάδην (3) ηεο θαηαζθεπήο είλαη ην 

θπξηόηεξν θαη απηό ην νπνίν ππεξθαιύπηεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

κε ζπλέπεηα, πνιιέο θνξέο, ηα άιια ζηάδηα λα γίλνληαη δπζδηάθξηηα. Κάζε 

ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από δηαδηθαζία πιήξνπο δηεξεύλεζεο θαη θάζε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη. 



Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα εκπινπηίδεηαη δηαξθώο ε παξαθαηαζήθε ησλ 

κεζόδσλ. Σέινο, εδώ γίλεηαη ν εκπινπηηζκόο ησλ αξρηθώλ ελλνηώλ ή ησλ 

βειηησκέλσλ απνδνρώλ ηνπο. ην ζηάδην (4), γίλεηαη ν νξηζκόο ησλ 

κνξθηζκώλ, δειαδή ησλ απεηθνλίζεσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα ζηνηρεία 

δόκεζεο, θπξίσο από ηε κηα δνκή ζηελ άιιε. Απηό ζεκαίλεη θίλεζε, 

ζεκαίλεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο. Η κεηαθνξά κηθξώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

νδεγεί ζηε κεηαθνξά κεγαιύηεξσλ δνκώλ θαη νδεγεί ζηελ ηππνπνίεζε ηεο 

δόκεζεο. ε όξνπο αλζξώπηλσλ αηζζήζεσλ ζα κπνξνύζε λα είλαη κεηαθνξά 

ελόο εξεζίζκαηνο από κηα αίζζεζε ζε κηα άιιε. Σν βαζηθό αληηθείκελν ησλ 

παξακέηξσλ εκθαλίδεηαη ζε απηό ην ζηάδην. Οη παξάκεηξνη εκθαλίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθή κνξθή, ζε δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο θαη επηζηήκεο αθόκε θαη ζε 

δηαθνξεηηθνύο κνξθηζκνύο, θαη αληηκεησπίδνληαη αλάινγα. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο απεηθνλίζεηο επξείαο εθαξκνγήο πνπ νλνκάδνληαη 

πξνβνιέο, δειαδή ζε απηέο ηηο  f  γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε ζρέζε   f
2
=f,  

έρνπκε νπζηαζηηθά ηελ απαινηθή θάπνησλ παξακέηξσλ. Μεξηθέο θνξέο 

είλαη δύζθνιν λα αλαθαιύςεη θαλείο ηνπο «κνξθηζκνύο». Χο παξάδεηγκα, 

αλαθέξνπκε ην έξγν ελόο ζπγγξαθέα ζηνλ νπνίν δηαθξίλνπκε ην ύθνο. 

Οπζηαζηηθά, όηαλ κηιάκε γηα ύθνο, αλαθεξόκαζηε ζε έλα ηύπν απεηθόληζεο 

ζε ιέμεηο θαη πξνηάζεηο ν νπνίνο εθθξάδεη ηνλ ζπγγξαθέα. 

Σέινο, ην ζηάδην (5) κειεηά ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο όπσο ε 

ζπκκεηξία θαη ε πξνβνιή. Σα αλαιινίσηα ζηνηρεία είλαη ηα ακεηάβιεηα 

ησλ απεηθνλίζεσλ. Δίλαη εηδηθά ζηνηρεία ή ππνζύλνια ησλ νπνίσλ ε 

ηδηόηεηα ηνπ αλαιινίσηνπ νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο, ζηελ 

αλάπηπμή ηεο, ζηε δηαξθή επαιήζεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πεξηέρεη 

θαη είλαη ην επηζηέγαζκα ηεο κειέηεο, έζησ θαη αλ απηή δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ζηα άιια ζηάδηά ηεο. ηηο εξγαζίεο [5,6,7,8,12], 

επηζεκαίλνληαη ηα αλαιινίσηα ζηνηρεία δηόηη, πέξα από ηε ρξεζηκόηεηά 

ηνπο ζηελ έξεπλα, ζπλεηζθέξνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαηήξεζεο 

δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ, επεηδή, αθξηβώο, ν ζεβαζκόο ζηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνάγεη ηόζν ηελ επηζηήκε όζν θαη ηνλ πνιηηηζκό. ηηο 

πξνβνιέο ηα αλαιινίσηα απνηεινύλ, ζπλήζσο, έλα πνιύ κεγάιν ζύλνιν.  

Δληνπίδνληαο κεξηθά από ηα παξαπάλσ βήκαηα αλάπηπμεο ησλ δπν 

γεληθώλ κνληέισλ κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηα αθόινπζα ζηελ επηζηήκε 

ηεο γισζζνινγίαο. 

Σα βαζηθά εξσηήκαηα ηνπ Chomsky [1] είλαη ηα αμηώκαηα θαη νη 

παξάκεηξνη, απηά είλαη ηα ζηάδηα (1), (4) ηνπ Πξώηνπ Γεληθνύ Μνληέινπ. Η 

γιώζζα – ππξήλαο, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ κέλνπλ ακεηάβιεηα ζε όιεο ηηο 

θπζηθέο γιώζζεο, δειαδή ηα γισζζηθά θαζνιηθά, απνηεινύλ ην αλαιινίσην 

ζηνηρείν (ζηάδην 5). Μπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο όηη κε ηνπο κνξθηζκνύο ε 



θπζηθή γιώζζα απνθηά ηε Λνγνηερλία ηεο, επεηδή ζε απηό ην ζηάδην γίλεηαη 

ε κεηαθνξά ησλ ελλνηώλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γιώζζα, ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκό. Σα αλαιινίσηα 

ζηνηρεία ζπλεζίδνπκε λα ηα απνθαινύκε ‘αηώληεο αμίεο’. 

Αλαθνξηθά κε ην Γεύηεξν Γεληθό Μνληέιν, εύθνια δηαπηζηώλεη 

θαλείο όηη ε Παγθόζκηα Γξακκαηηθή ηνπ Chomsky σο ζύζηεκα ππνζεσξηώλ 

είλαη πνξεία γηλνκέλνπ. Οκνίσο, όηαλ ν Eco [3] ζεσξεί ηα Λαηηληθά θαη ηε 

vulgata, πνπ εκθαλίδνληαη ζην Γάληε, σο αλεμάξηεηεο γιώζζεο, νπζηαζηηθά 

ππνζηεξίδεη όηη ε ηέιεηα γιώζζα είλαη κηα θαξηεζηαλή δηαδηθαζία.   

 

2. Σο δίπολο γινόμενο-πηλίκο 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε ην δεύηεξν 

γεληθό κνληέιν, δειαδή ηνπ δίπνινπ γηλόκελν-πειίθν, σο ‘απιό’ κνληέιν ην 

νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί, ζπλεηδεηά ή όρη, πάξα πνιιέο θνξέο έηζη ώζηε 

λα ζηεξίμεη έλα αληηθείκελν κειέηεο κηαο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο. 

Πξώηα-πξώηα, είλαη γλσζηό όηη ν νξηζκόο κηαο ζρέζεο ηζνδπλακίαο 

ζε έλα ζύλνιν είλαη έλλνηα ηαπηόζεκε κε ηε δηακέξηζε ελόο ζπλόινπ. Καηά 

ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε απζαίξεηε δηακέξηζε ελόο ζπλόινπ ζεκαίλεη 

πειίθν. Παξόιν πνπ θαη απηό ην απιό κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα, 

είλαη ζεκαληηθό ην πειίθν λα δηαηεξεί θαη άιια ζηνηρεία ηεο δνκήο. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, όζν πεξηζζόηεξα ζηνηρεία δηαηεξνύληαη ζηηο θιάζεηο ηζνδπλακίαο 

ηόζν επηηπρέζηεξν ζεσξείηαη έλα κνληέιν, είηε απιό ζεσξείηαη είηε 

ζύλζεην. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκπεξηθνξά ελόο πειίθνπ, δειαδή ζε πνην 

λέν κνληέιν ππαθνύεη θαη πώο ζπκπεξηθέξεηαη είλαη έξγν ησλ καζεκαηηθώλ 

θαη ησλ θαηάιιεισλ καζεκαηηθώλ θιάδσλ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. Αο 

αλαθεξζνύκε ζπγθεθξηκέλα ζηηο επξύηαηα ρξεζηκνπνηνύκελεο αιγεβξηθέο 

δνκέο πνπ είλαη νη νκάδεο. Αλ (G,·) είλαη κηα νκάδα θαη (Η,·) κηα 

αλαιινίσηε ππννκάδα ηεο, ηόηε ην πειίθν G/H είλαη νκάδα. Αλ ε (Η,·) 

είλαη νπνηαδήπνηε ππννκάδα ηόηε ην πειίθν G/H είλαη κηα αιγεβξηθή δνκή 

πνπ νλνκάδεηαη ππεξνκάδα θαη είλαη αληηθείκελν κειέηεο ησλ 

νλνκαδόκελσλ αιγεβξηθώλ ππεξδνκώλ. Σν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε εδώ είλαη όηη ε δηακέξηζε πνπ γίλεηαη ζηηο θιάζεηο πειίθνπ 

δελ δηαηεξεί ηελ κνλόηηκε πξάμε αιιά ηελ κεηαηξέπεη ζε πιεηνλόηηκε, 

δειαδή ζε ππεξπξάμε. Δπηπιένλ, ηδηόηεηεο θαη αμηώκαηα παίξλνπλ κηα 

δηαθνξεηηθή κνξθή δηόηη αληί ζηνηρείσλ εκθαλίδνληαη ζύλνια. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα ε πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα    

 (xy)z = x(yz),   x,y,xG, 



δειώλεη ηζόηεηα ζπλόισλ θαη όρη ζηνηρείσλ. Έλα επηπιένλ βήκα ζε απηή 

ηελ θαηεύζπλζε, γίλεηαη όηαλ δελ θάλνπκε δηακέξηζε ζηελ (G,·) κε ηε 

βνήζεηα κηαο ππννκάδαο αιιά θάλνπκε κηα νπνηαδήπνηε, απζαίξεηε, 

δηακέξηζε (S). Σόηε ην πειίθν G/S, είλαη κηα ππεξδνκή ε νπνία εηζήρζε ην 

1990 [11,12]  θαη νλνκάζηεθε Ηv-νκάδα δεκηνπξγώληαο ηνλ θιάδν ησλ  

Ηv-δνκώλ ν νπνίνο πεξηέρεη ηηο θιαζηθέο ππεξδνκέο. ηηο ππεξδνκέο απηνύ 

ηνπ ηύπνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί ε ηζόηεηα ζπλόισλ κε ηελ κε θελή ηνκή. 

Έηζη ε πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα παίξλεη ηε κνξθή   

 (xy)z x(yz)  ,    x,y,xG. 
 

Τπάξρεη πιήζνο θιαζηθώλ ζεσξεκάησλ ηα νπνία δηαηεξνύληαη θαη 

άιια παίξλνπλ κηα δηαθνξεηηθή κνξθή. Με ηα παξαπάλσ ζέινπκε λα 

θαηαδείμνπκε ηελ άπνςή καο όηη θαη κε κηα νπνηαδήπνηε απζαίξεηε 

δηακέξηζε είλαη δπλαηόλ λα δηαηεξνύληαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη 

ρξήζηκα ζηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο, αξθεί ν εξεπλεηήο λα αλαθαιύςεη 

ηα ζηνηρεί ηα νπνία δηαηεξνύληαη θαη ηελ δνκή πνπ πξνθύπηεη. Ή, κε όξνπο 

ησλ παξαπάλσ πξνηύπσλ καο, λα αλαθαιύςεη  ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη 

ηα αλαιινίσηα ζηνηρεία ηνπο.         

Γεληθά πξνηείλνπκε ζηηο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο ηε ζπλεηδεηή 

εθαξκνγή ηνπ δίπνινπ γηλόκελν-πειίθν ε νπνία θπζηθά πξνϋπνζέηεη ηελ 

πιήξε θαηαλόεζή ηεο. Αο ην δνύκε, επνκέλσο, θαιύηεξα. 

Σν θαξηεζηαλό γηλόκελν είλαη κία απιή θαη κνλαδηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηε δηάηαμε: ζηε δηαδνρηθή παξάζεζε ζηνηρείσλ, ρσξίο ηε 

δπλαηόηεηα αληηκεηάζεζήο ηνπο. Σν γεγνλόο απηό πνιιαπιαζηάδεη ηηο 

δπλαηόηεηεο αλαπαξάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα κε ηα 24 γξάκκαηα ηεο 

αιθαβήηνπ καο κπνξνύκε λα έρνπκε 24
3
  ‘ιέμεηο’  κε ηξία κόλν γξάκκαηα. 

Δπηπιένλ, ην θαξηεζηαλό γηλόκελν κπνξεί λα εθαξκνζηεί πεξηζζόηεξεο 

θνξέο, όπσο ζηε γιώζζα όπνπ πέξα από ηε γξαθή ησλ ιέμεσλ έρνπκε θαη 

ηε γξαθή ησλ πξνηάζεσλ. 

ηα καζεκαηηθά ππάξρνπλ νη αληίζηξνθεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δελ 

είλαη απαξαηηήησο εύθνιεο, πξνθαλείο θαη αλάινγεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηνπ θαξηεζηαλνύ γηλνκέλνπ είλαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ πειίθνπ. Δίλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ «ζπκκαδέκαηνο». Πειίθν 

ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη κία δηακέξηζε ή έλαο ρσξηζκόο ηνπ ζπλόινπ πνπ 

έρνπκε, έηζη ώζηε ηα νκαδνπνηεκέλα ζύλνιά καο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

αλάινγν νκνηόκνξθν ηξόπν. Η νκνηνκνξθία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 

θπζηθά, αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο παξακέηξνπο, ζε θάπνηεο εθθάλζεηο πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε. Ο ρσξηζκόο απηόο ζε ππνζύλνια ζα πξέπεη λα 

είλαη ζαθήο, απόιπηνο, ρσξίο επηθαιύςεηο γηα λα κελ νδεγείηαη θαλείο ζε 



αληηθάζεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ, ή, όπσο ιέκε, λα κελ νδεγείηαη θαλείο 

ζε αζάθεηεο πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλνπλ ηε δηάιπζε ηεο δνκήο ηνπο. Σν 

πειίθν ζηα καζεκαηηθά, ζπλεπώο θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θιάδν θαη αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί, δελ είλαη απιή δηαδηθαζία, θαη ην θπξηόηεξν, αιιά θαη 

πιένλ ελδηαθέξνλ από εξεπλεηηθή άπνςε, δελ είλαη κνλαδηθή δηαδηθαζία. 

Δπνκέλσο, έλαο εξεπλεηήο δελ έρεη ηελ απαίηεζε λα βξεη έλα κνλαδηθό 

πειίθν ην νπνίν λα ηνπ ιύλεη ην πξόβιεκα, ή αθόκα δπζθνιόηεξν, όια ηα 

πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα αλαδεηήζεη πνιιά πειίθα θαηάιιεια γηα ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ. Με δεδνκέλν ινηπόλ όηη ην πξόβιεκα ηνπ πειίθνπ είλαη 

ηεξάζηην, κόλν πξνηάζεηο γηα πειίθα θαίλνληαη λα είλαη εθηθηέο. Αθόκε, 

όηαλ έλαο εξεπλεηήο πξνηείλεη έλα πειίθν δελ έρεη ηελ απαίηεζε 

πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Απιώο, απηό 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή όρη, θαηά πεξίπησζε. Παξόιν πνπ ην πειίθν 

είλαη δύζθνιε δηαδηθαζία, εκθαλίδεηαη θπζηνινγηθά θαη ζεσξείηαη 

απηνλόεηε ζε θάπνηεο εθαξκνγέο όπσο ζα δνύκε παξαθάησ ζε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Με ηνλ όξν ‘απιά καζεκαηηθά κνληέια’ ελλννύκε ηα κνληέια ηα 

νπνία έρνπλ ζπγθεθξηκέλα, δηαθξηηά θαη ιίγα ζηάδηα εθαξκνγήο ηα νπνία 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ άκεζα θαη πνιιέο θνξέο. Απηό γίλεηαη ζε 

δηάθξηζε κε ηα ζύλζεηα κνληέια ηα νπνία απαηηνύλ, ελδερνκέλσο 

ζπζζσξεπκέλεο καζεκαηηθέο γλώζεηο θαη ζύλζεηνπο θιάδνπο ησλ 

καζεκαηηθώλ, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη είλαη είηε δπζθνιόηεξα είηε 

ρξεζηκόηεξα καζεκαηηθά.  

 

3. Μερικές εθαρμογές ζηη γλωζζολογία  

 

Η γισζζνινγία, όπσο όιεο νη εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο, πξνζηξέρνπλ 

ζηα Μαζεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ κε παξαζηαηηθό θαη απζηεξό 

ηξόπν ηε δνκή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Οη δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πξνέξρνληαη από δηαθόξνπο θιάδνπο ησλ καζεκαηηθώλ.  

Η γισζζνινγία, από ηόηε πνπ θαζηεξώζεθε, από ηνπο ηζηνξηθνύο -

ζπγθξηηηθνύο γισζζνιόγνπο, σο επηζηήκε βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

παξαηήξεζε, ζπλδέζεθε κε ηε ρξήζε καζεκαηηθώλ κνληέισλ. Η ρξήζε ησλ 

καζεκαηηθώλ κνληέισλ ππαγνξεύζεθε από ηελ αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο 

κειέηεο ηεο γιώζζαο σο απηόλνκνπ ζπζηήκαηνο -σο  δνκήο- θαη νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ δνκηζκνύ (ζηξνπθηνπξαιηζκνύ), γηα λα 

θηάζεη ζηελ αθκή ηεο πεξί ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα κε ηνλ N. Chomsky θαη 

ηελ γελεηηθή - κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή ηνπ. ήκεξα, ε άκεζε ή 

έκκεζε ζηήξημε ζε έλα καζεκαηηθό κνληέιν, λα έρεη γίλεη πξνϋπόζεζε, 



ζρεδόλ  γηα όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γισζζνινγίαο. Ο ιόγνο θαίλεηαη λα 

είλαη ην αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη, κε ηα καζεκαηηθά κνληέια, νη δνκέο  

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε γισζζνινγία είλαη νξαηέο, θαηαλνεηέο θαη εύθνια 

κεηαθέξζηκεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Μπακπηληώηεο [9]: 
 

ν δνκηζκόο, . . . εμαζθάιηζε ζηελ επηζηήκε ηεο γιώζζαο 

αδηαθηινλίθεην θύξνο πνπ απέξξεε από έλαλ ηζρπξό ζεσξεηηθό 

θαη κεζνδνινγηθό νπιηζκό. 

 

Οη θιάδνη ησλ καζεκαηηθώλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε γισζζνινγία 

κέρξη ζήκεξα, είλαη θπξίσο από ην ρώξν ηεο ζηαηηζηηθήο ή ηεο άιγεβξαο. Η 

ζπλεηζθνξά ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλίζηαηαη ζηνλ εληνπηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο 

κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ παξακέηξσλ. ηε ζπλέρεηα πξνζηξέρνπκε 

ζπλήζσο ζηελ άιγεβξα, γηα αλαδήηεζε κνληέισλ. Σα αιγεβξηθά κνληέια 

δίλνπλ κηα δνκή, κηα θαηαζθεπή, ηελ νπνία, ππνηίζεηαη, αθνινπζεί ε 

γιώζζα. Όζν ιηγόηεξεο νη απνθιίζεηο θαη απινύζηεξε είλαη ε δνκή, ηόζν 

πεξηζζόηεξν πεηπρεκέλν ζεσξείηαη ην κνληέιν. Γειαδή, θαηαγξάθνπκε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξνζπαζνύκε λα αλαθαιύςνπκε 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ηα ζηνηρεία θαη νη παξάκεηξνη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ησλ αιγεβξηθώλ κνληέισλ, ε 

θαηάζηαζε είλαη δεδνκέλε, ηα αμηώκαηα ηίζεληαη από ηελ αξρή θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαδεηάκε ηε δνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  

Η γιώζζα είλαη έλαο ηεξάζηηνο εξεπλεηηθόο ρώξνο θαη ε απαίηεζε 

εύξεζεο ζπλνιηθνύ κνληέινπ είλαη καηαηνπνλία ή, ζηελ αηζηόδνμε εθδνρή, 

απνηειεί πξόθιεζε. Δπηβάιιεηαη, ινηπόλ, λα ηεζνύλ πεξηνξηζκνί θαη λα 

αλαδεηεζνύλ «κεξηθά» θαη όρη «ζπλνιηθά» κνληέια.  

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνύκε όηη ην πιήζνο ησλ καζεκαηηθώλ 

κνληέισλ πνπ εηζβάιινπλ ζην ρώξν ησλ εθαξκνζκέλσλ επηζηεκώλ, θαη ηεο 

γισζζηθήο επηζηήκεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, κπνξνύλ, κε ηε ζσζηή ρξήζε, 

λα πξνζθέξνπλ πνιιά ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο. Όπσο πνιύ 

εύζηνρα παξαηεξνύλ νη M. Cross and Moscardini A O [2]: 
 

Αθόκε, ην ελδηαθέξνλ κε ηα καζεκαηηθά κνληέια είλαη όηη 

απνηεινύλ έλα ζρεηηθά νηθνλνκηθό θαη γξήγνξν ηξόπν 

δηεπζέηεζεο θάπνηνπ όρη θαη ηόζν μεθάζαξα εθθξαζκέλνπ 

πξνβιήκαηνο, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη είηε κε ην ζύζηεκα είηε κε 

ηε δηαδηθαζία.  

 

Αθνινπζνύλ εθαξκνγέο θπξίσο ηνπ δίπνινπ γηλόκελν-πειίθν. 



 

(α) Πεπί ηονιζμού [7,8]           

Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ κνλνηνληθνύ ζπζηήκαηνο θαηαξγήζεθαλ ηα 

πλεύκαηα θαη ε πεξηζπσκέλε αληηθαηαζηάζεθε από ηελ νμεία. Απηό είλαη 

κία πξνβνιή θαη ην ζέκα ηεο πξνβνιήο άπηεηαη ηνπ Πξώηνπ Γεληθνύ 

Πξνηύπνπ. 

Πειίθν από ηελ άπνςε ηνπ ηνληζκνύ, είλαη ν ρσξηζκόο ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ιέμεσλ ζε ηξία ππνζύλνια: νμύηνλεο, παξνμύηνλεο, πξνπαξνμύηνλεο. Ο 

ρσξηζκόο είλαη κόλν ζε ηξία ζύλνια, πξνθαλώο δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε 

ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, δηόηη έηζη, ζα είρακε, γηα παξάδεηγκα, όιεο ηηο 

νμύηνλεο ιέμεηο λα ζεκαίλνπλ ην ίδην αθξηβώο. Από ηελ άπνςε ηνπ 

ζπκβνιηζκνύ, έρεη θαζηεξσζεί ε ζύκβαζε ην ηνληθό ζεκάδη λα ηνπνζεηείηαη 

πάλσ ζην ηνληδόκελν θσλήελ. Δπεηδή, ινηπόλ, ηώξα ππάξρνπλ ηξία ζύλνια 

θαη πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο, πξέπεη λα βξεζεί ηξόπνο ώζηε ηα 

δύν λα δηαθξίλνληαη από ην ηξίην. Ξέξνπκε όηη ε ηειεπηαία ζπιιαβή ζηελ 

νπνία αλαδεηνύκε ηόλν είλαη ε ιήγνπζα. Φάρλνπκε ινηπόλ ζε κία ιέμε ηνλ 

ηόλν, θαη αλ δελ ηνλ βξνύκε ζηελ πξνπαξαιήγνπζα θαη ζηελ παξαιήγνπζα, 

ηνλίδνπκε απηόκαηα ζηε ιήγνπζα. Δπνκέλσο, ελώ ζηελ παξαιήγνπζα θαη 

ζηελ πξνπαξαιήγνπζα είλαη απαξαίηεην ην ηνληθό ζεκάδη, ζηε ιήγνπζα 

δελ θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ αθξίβεηα είλαη πιενλαζκόο. Έηζη, 

από καζεκαηηθήο πιεπξάο, νδεγνύκαζηε ζηελ πξόηαζε  

 

να μη σπηζιμοποιείηαι ηο ηονικό ζημάδι ζηη λήγοςζα  

 

(β) Πεπί ηος κενού διαζηήμαηορ [7,8] 

Αο  ζεσξήζνπκε όηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ην πξόβιεκα: ηεο 

ειάηησζεο ηνπ ρώξνπ πνπ θαηαιακβάλεη έλα θείκελν. ηε γξαθή ελόο 

θεηκέλνπ, έλα θελό δηάζηεκα δειώλεη ην ηέινο κίαο ιέμεο. Απηό ζεκαίλεη 

όηη κάιινλ έρνπκε 25 γξάκκαηα θη όρη 24, δειαδή ην θελό είλαη νπζηαζηηθά 

ην 25
ν
 γξάκκα. Η επθπήο ρξήζε ηνπ θελνύ δηαζηήκαηνο, νδεγεί ζε έλα 

πειίθν, όπνπ έρνπκε ηόζα ππνζύλνια από όζα γξάκκαηα απνηειείηαη ε 

κεγαιύηεξε ιέμε. Δπνκέλσο, έρνπκε θαη εδώ έλα πειίθν, όκσο πάιη δελ 

κπνξεί λα εθθξάδεη ην λόεκα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θξάζεσλ. Όζνλ αθνξά 

ζηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζεο ρώξνπ, πξνθαλώο πξέπεη λα θαηαξγεζεί 

ην 25
ν
 γξάκκα, δειαδή ην θελό δηάζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπκε ην 

ηέινο κίαο ιέμεο, ε ηδέα ηνπ ηειηθνύ ζίγκα «ο» ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη 

πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε: ζα κπνξνύζε, δειαδή, λα εθεπξεζεί κία ιίζηα 

«ηειηθώλ γξακκάησλ». Η ειάηησζε ηνπ ρώξνπ ηνπ θεηκέλνπ, κε δηαηήξεζε 

ηνπ πιήζνπο ησλ θιεηδηώλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί 



κε άιινπο ηξόπνπο όπσο, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππνγξάκκηζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ γξάκκαηνο θάζε ιέμεο. Γηα λα αμηνπνηήζνπκε ηα πιήθηξα πνπ 

ήδε έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, ε πξόηαζή καο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:   

 

καηάπγηζη ηος κενού διαζηήμαηορ και ηο ππώηο γπάμμα 

κάθε λέξηρ να είναι κεθαλαίο  

 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ηέηνηνη πεηξακαηηζκνί εθαξκόδνληαη θαηά 

θαηξνύο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν λεσηεξηζκόο ζην 

ΒΗΜΑgazino, ην έλζεην ηεο εθεκεξίδαο ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ, όπνπ 

ζηνπο ηίηινπο άξζξσλ αληί ηνπ θελνύ δηαζηήκαηνο γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ 

ιέμεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθά ρξώκαηα.  

 

(γ) Πεπί ηηρ οικονομίαρ ζηη γπαθή [6] 

Όηαλ αγνξάδνπκε γξάκκαηα από ην βηβιηνπσιείν γηα λα γξάςνπκε 

θάηη επάλσ ζε κία πηλαθίδα, δελ καο ελδηαθέξεη πξνθαλώο ε ζεηξά, ή ε 

δηάηαμε, αιιά  ηα ζπγθεθξηκέλα γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πόζα 

αξηζκεηηθώο από ην θαζέλα. Έηζη, γηα λα γξάςνπκε ηηο ιέμεηο ΔΙΟΓΟ 

θαη ΔΞΟΓΟ  αγνξάδνπκε ηα γξάκκαηα  Γ,Γ, Δ,Δ, Ι, Ξ, Ο,Ο,Ο,Ο, ,,. 

Θα κπνξνύζε λα ‘αγνξάζεη’ θαλείο ηε ιέμε: ΓΓΔΔΙΞΟΟΟΟ, λα ηελ 

θόςεη ζε γξάκκαηα θαη λα πάξεη ηηο ιέμεηο ΔΙΟΓΟ θαη ΔΞΟΓΟ. Απηό 

ην θάλνπκε ράξηλ νηθνλνκίαο, ελώ νη πσιεηέο γξακκάησλ ζα πξνηηκνύζαλ 

λα πσινύλ νιόθιεξεο ζεηξέο, νπόηε ζα αγνξάδακε 4 ζεηξέο γξακκάησλ –

όζα θαη ηα Ο πνπ ρξεηαδόκαζηε. πλεπώο ζα πιεξώλακε 4x24=96 

γξάκκαηα αληί ησλ 13 πνπ ρξεηαδόκαζηε.  

Κάηη αλάινγν ηζρύεη θαη ζηε γξαθνκεραλή, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηα 24 γξάκκαηα θαη όρη ιέμεηο. Αλ, παξόια απηά, ππάξρνπλ ιέμεηο ή 

θξάζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη πνιύ ηαθηηθά ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο 

θεηκέλνπ, ηόηε  ε ύπαξμε θάπνηνπ θιεηδηνύ ή ζπλδπαζκνύ θιεηδηώλ πνπ ζα 

έδηλαλ απηή ηε ιέμε, ζα απνηεινύζε πνιύ νπζηαζηηθή βνήζεηα γηα ηνλ 

ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα ε εκεξνκελία ζα κπνξνύζε λα γξάθεηαη 

ρηππώληαο έλα κόλν έλα πιήθηξν.  

 

 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

[1] Chomsky, N. Barriers. Boston, Mass: MIT  Press.1986. 

[2] Cross, M – Moscardini, A O. Learning the art of mathematical 

modelling. J.Wiley, 1985 

[3] Eco, U. Η αλαδήηεζε ηεο Τέιεηαο Γιώζζαο. Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα. 1995. 

[4] Gross, M. Mathematical models in linguistics. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice  Hall. 1972. 

[5] Κακπάθε, Π. Σην πξόηππν ησλ πξνηύπσλ ηεο γιώζζαο. 22
ε
 πλ. 

Σνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ Σκ. Διι. Φηινινγίαο ΑΠΘ. Θεζ/λίθε, 2001 

[6] --- : Μαζεκαηηθά κνληέια ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Πξ.: Η δηδαζθα-

ιία ηεο ΝΔ σο κεηξηθήο γιώζζαο, ΓΠΘ, Κνκνηελή,2002,75-87 

[7] Κακπάθε, Π – Βνπγηνπθιήο, Θ. Η γξαθή θαη πώο λα ηελ 

απινπνηήζνπκε. ΓΙΑΣΙ,  η. 318, Γεθέκβξηνο 2001, ζει. 63-65. 

[8] --- : Γιώζζα θαη πειίθν. ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ, 13-1-02,ζ. Α51 

[9] Μπακπηληώηεο, Γ. Ειιεληθή γιώζζα: παξειζόλ-παξόλ-κέιινλ. Αζήλα: 

Gutenberg. 2000. 

[10] Vougiouklis, T: Hyperstructures and their Representations, Hadronic 

Press, 1994. 

[11] ---  : Some remarks on Hyperstructures, Contemporary Mathematics, 

American Math. Society, Vol.184, 1995, 427-431. 

[12] Vougiouklis,T. - Kambaki-Vougioukli P. On the Mathematics of the 

Language. Πξαθηηθά Β΄ Παλειιήληνπ πλ. ‘Οη Νέεο Σερλνινγίεο γηα 

ηελ Κνηλσλία θαη ηνλ Πνιηηηζκό’, 2000, 486-491. 

 

 

Abstract 
 

In this paper it is argued that even the so called simple 

mathematical models can and should be used both widely and 

consciously in various applied sciences so as to promote 

scientific development. In support of this view, there are 

presented certain applications of this specific theory in 

linguistics, mainly by the use of the general model which is the 

dipole of product-quotient.  

 

 



ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΗ  ΓΛΩΑ  
Θσκά Βνπγηνπθιή*,  Πελειόπε Κακπάθε**, Γ.Π.Θ. 

*Παηδαγσγηθό Σκ. Γεκ. Δθπ., Αιεμαλδξνύπνιε 

**Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο, Κνκνηελή 

 

Γσο γενικά μονηέλα μονηέλων 
 

Η καζεκαηηθή επηζηήκε, δηέπεηαη από κία εζσηεξηθή 

ζηαζεξή αλάπηπμε ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κνληέιν. 

Αλαθεξόκαζηε, ζηα κνληέια ησλ κνληέισλ ησλ καζεκαηηθώλ, 

δει. ζηα κεηακαζεκαηηθά. Πξνηείλνληαη δπν γεληθνί ηξόπνη 

αλάπηπμεο-κειέηεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε θιάδν ησλ 

καζεκαηηθώλ θαη επνκέλσο ζε θάζε επηζηήκε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

καζεκαηηθά πξόηππα ή κνληέια.  
 

Ι. Ππώηο Γενικό Μονηέλο 

Κύξηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο καζεκαηηθνύ θιάδνπ είλαη: 

1. Η επηινγή ηνπ βαζηθνύ  αληηθεηκέλνπ - ζπλόινπ κειέηεο. 

2.  Επηινγή ησλ βαζηθώλ αμησκάησλ - βαζηθνί δνκηθνί θαλόλεο. 

2. Καηαζθεπή. 

3. Μνξθηζκνί: βαζηθέο απεηθνλίζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηηο δνκέο ή 

ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία. 

4. Μεηαζρεκαηηζκνί (ελδνκνξθηζκνί) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

(αλαιινίσηα) ζηνηρεία. 
 

ΙΙ. Δεύηεπο Γενικό Μονηέλο  

ηα καζεκαηηθά αληηκάρνληαη δύν αληίζηξνθεο δηαδηθαζίεο: 

(α) ην γηλόκελν, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαξηεζηαλό,  θαη 

(β) ην πειίθν  

 

Πρόηαζη: Σε κάθε σπήζη μαθημαηικών μονηέλων να 

ακολοςθούνηαι όλα ηα ζηάδια πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο κάθε 

μονηέλο και να μελεηώνηαι ζε βάθορ έηζι ώζηε να 

αποκαλύπηονηαι ζηοισεία πος «κπύβονηαι» ζηη διαδικαζία.  



ην ζηάδην (1), πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζύλνιν κειέηεο. 

ην (2), θαζνξίδνληαη ηα αμηώκαηα, ηα νπνία είλαη ηα ζηνηρεία 

δόκεζεο θαη νη θαλόλεο θαηαζθεπήο. Γελ κηιάκε γηα αιήζεηα 

αιιά γηα απνδνρή ή, αθόκα, γηα επηβνιή αμηώκαηνο. Σν ζηάδην 

(3) είλαη ην θπξηόηεξν ην νπνίν θαιύπηεη ην αληηθείκελν, κε 

ζπλέπεηα, ηα άιια ζηάδηα λα γίλνληαη δπζδηάθξηηα. ην (4), 

νξίδνληαη νη κνξθηζκνί: απεηθνλίζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ζηνηρεία 

δόκεζεο, θπξίσο κεηαμύ δνκώλ. Απηό ζεκαίλεη θίλεζε θαη 

δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο. Οη παξάκέηξνη εκθαλίδνληαη εδώ. ηηο 

πξνβνιέο, δει. ζηηο f γηα ηηο νπνίεο f
2
=f, έρνπκε απαινηθή 

παξακέηξσλ. Μεξηθέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα αλαθαιπθζνύλ νη 

κνξθηζκνί. Παξάδεηγκα, ζην έξγν ζπγγξαθέα λα δηαθξίλνπκε ην 

ύθνο. Σν (5) κειεηά ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο. Σα αλαιινίσηα 

ζηνηρεία είλαη ηα ακεηάβιεηα ησλ απεηθνλίζεσλ. Δίλαη ζηνηρεία 

ησλ νπνίσλ ε γλώζε νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο, ζηελ 

αλάπηπμή ηεο θαη είλαη ην επηζηέγαζκα ηεο κειέηεο.  

Μεξηθά από ηα παξαπάλσ ζηε γισζζνινγία: 

Βαζηθά εξσηήκαηα ηνπ Chomsky είλαη ηα αμηώκαηα θαη νη 

παξάκεηξνη. Η γιώζζα–ππξήλαο, είλαη ακεηάβιεηε ζε όιεο ηηο 

θπζηθέο γιώζζεο, δει. ηα γισζζηθά θαζνιηθά, είλαη αλαιινίσην. 

Με ηνπο κνξθηζκνύο ε  γιώζζα απνθηά ηε Λνγνηερλία ηεο, δηόηη 

γίλεηαη κεηαθνξά ησλ ελλνηώλ θαη θαηαζηάζεσλ. Σα αλαιινίσηα 

ζηνηρεία είλαη νη ‘αηώληεο αμίεο’. Η Παγθόζκηα Γξακκαηηθή ηνπ 

Chomsky σο ζύζηεκα ππνζεσξηώλ είλαη πνξεία γηλνκέλνπ. Ο 

Eco ζεσξεί ηα Λαηηληθά θαη ηε vulgata ζην Γάληε, αλεμάξηεηεο 

γιώζζεο, άξα ε ηέιεηα γιώζζα είλαη θαξηεζηαλή δηαδηθαζία.   
 

Σο δίπολο γινόμενο-πηλίκο 
 

Αο δνύκε ην δεύηεξν γεληθό κνληέιν, γηλόκελν-πειίθν, σο 

απιό κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί, ζπλεηδεηά ή όρη. 

Σρέζε ηζνδπλακίαο ζε ζύλνιν είλαη έλλνηα ηαπηόζεκε κε ηε 

δηακέξηζε, άξα θάζε δηακέξηζε ζεκαίλεη πειίθν. Απηό είλαη έλα 

απιό κνληέιν. Δίλαη όκσο ζεκαληηθό ην πειίθν λα δηαηεξεί θαη 



άιια ζηνηρεία ηεο δνκήο. ηε ζεσξία νκάδσλ: Αλ (G,·) είλαη 

νκάδα θαη (Η,·) αλαιινίσηε ππννκάδα ηεο, ηόηε ην πειίθν G/H 

είλαη νκάδα. Αλ ε (Η,·) είλαη ηπραία ππννκάδα ηόηε ην G/H είλαη 

κηα ππεξνκάδα, δει. κηα ππεξδνκή. Παξαηεξνύκε, όηη ζην 

πειίθν ε πξάμε κεηαηξέπεηαη ζε πιεηνλόηηκε. Ιδηόηεηεο θαη 

αμηώκαηα παίξλνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή δηόηη αληί ζηνηρείσλ έρεη 

ζύλνια. Έηζη, ε πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα    

 (xy)z = x(yz),   x,y,xG, 

δειώλεη ηζόηεηα ζπλόισλ. Δπηπιένλ βήκα γίλεηαη όηαλ πάξνπκε 

ην πειίθν ηεο (G,·) σο πξνο ηπραία δηακέξηζε (S). Σόηε ην G/S, 

είλαη ππεξδνκή πνπ νλνκάζηεθε Ηv-νκάδα. Δδώ ε ηζόηεηα 

ζπλόισλ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ κε θελή ηνκή. Έηζη ε 

πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα γίλεηαη   

 (xy)z x(yz)  ,    x,y,xG. 

Κιαζηθά ζεσξήκαηα δηαηεξνύληαη θαη άιια ηξνπνπνηνύληαη. Η 

άπνςή καο είλαη όηη θαη ζε ηπραίν πειίθν κπνξνύλ λα βξεζνύλ 

δνκηθά ζηνηρεία ρξήζηκα ζηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο.  

Σν θαξηεζηαλό γηλόκελν είλαη απιή θαη κνλαδηθή δηαδηθαζία 

ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε δηάηαμε.  

ηα καζεκαηηθά ππάξρνπλ νη αληίζηξνθεο δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο δελ είλαη απαξαηηήησο εύθνιεο θαη αλάινγεο. Αληίζηξνθε 

δηαδηθαζία ηνπ θαξηεζηαλνύ γηλνκέλνπ είλαη ην πειίθν. Δίλαη 

πξνζπάζεηα ζπκκαδέκαηνο. Πειίθν ζεκαίλεη δηακέξηζε έηζη 

ώζηε νη θιάζεηο λα παξνπζηάδνπλ νκνηνκνξθία σο πξνο   

παξακέηξνπο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε. Σν πειίθν δελ είλαη 

απιή δηαδηθαζία, θαη ην θπξηόηεξν, αιιά θαη πιένλ ελδηαθέξνλ, 

δελ είλαη κνλαδηθή. Άξα, έλαο εξεπλεηήο δελ έρεη ηελ απαίηεζε 

λα βξεη έλα πειίθν ην νπνίν λα ηνπ ιύλεη ην πξόβιεκα. Μπνξεί 

λα αλαδεηήζεη πνιιά πειίθα θαηάιιεια γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ.  

Λέγνληαο ‘απιά καζεκαηηθά κνληέια’ ελλννύκε ηα κνληέια 

ηα νπνία έρνπλ ζπγθεθξηκέλα, δηαθξηηά θαη ιίγα ζηάδηα ηα νπνία 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ άκεζα θαη πνιιέο θνξέο. Απηό ζε 



δηάθξηζε κε ηα ζύλζεηα κνληέια ηα νπνία απαηηνύλ, ζπλήζσο 

καζεκαηηθέο γλώζεηο θαη ζύλζεηνπο θιάδνπο ησλ καζεκαηηθώλ.  
 

Μερικές εθαρμογές ζηη γλωζζολογία  
 

Η γισζζνινγία, θαηά ηνπο ηζηνξηθνύο-ζπγθξηηηθνύο 

γισζζνιόγνπο, σο επηζηήκε βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

παξαηήξεζε ζπλδέζεθε κε ηε ρξήζε καζεκαηηθώλ κνληέισλ. 

Απηή ππαγνξεύζεθε από ηελ αλάγθε ηεο κειέηεο ηεο γιώζζαο 

σο απηόλνκνπ ζπζηήκαηνο θαη νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ δνκηζκνύ, γηα λα θηάζεη ζηελ αθκή ηεο, κέζα ηνπ 

20
νπ

 αη., κε ηνλ N. Chomsky (γελεηηθή-κεηαζρεκαηηζηηθή). 

ήκεξα, ε ζηήξημε ζε έλα καζεκαηηθό κνληέιν, έρεη γίλεη 

πξνϋπόζεζε, ζρεδόλ γηα όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γισζζνινγίαο.  

Σα καζεκαηηθά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε γισζζνινγία, είλαη 

θπξίσο από ηε ζηαηηζηηθή θαη ηελ άιγεβξα. Η ζπλεηζθνξά ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ παξακέηξσλ. Η 

άιγεβξα δίλεη κηα δνκή, κηα θαηαζθεπή, ηελ νπνία, ππνηίζεηαη, 

αθνινπζεί ε γιώζζα. Όζν ιηγόηεξεο είλαη νη απνθιίζεηο θαη 

απινύζηεξε ε δνκή, ηόζν πην πεηπρεκέλν είλαη ην κνληέιν.  
 

Η γιώζζα είλαη έλαο ηεξάζηηνο εξεπλεηηθόο ρώξνο. Πξέπεη 

λα ηεζνύλ πεξηνξηζκνί γηα αλαδήηεζε κεξηθώλ κνληέισλ.  
 

(α) Πεπί ηονιζμού           
Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ κνλνηνληθνύ θαηαξγήζεθαλ ηα 

πλεύκαηα θαη ε πεξηζπσκέλε αληηθαηαζηάζεθε από ηελ νμεία. 

Απηό είλαη κία πξνβνιή. 

Πειίθν από ηελ άπνςε ηνπ ηνληζκνύ, είλαη ν ρσξηζκόο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ιέμεσλ ζε ηξία ππνζύλνια: νμύηνλεο, παξνμύηνλεο, 

πξνπαξνμύηνλεο. Έρεη θαζηεξσζεί ε ζύκβαζε ην ηνληθό ζεκάδη 

λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ηνληδόκελν θσλήελ. Έρνπκε, ινηπόλ, 

ηξία ζύλνια θαη πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο, λα βξεζεί 

ηξόπνο ώζηε ηα δύν λα δηαθξίλνληαη από ην ηξίην. Αλ δελ βξνύκε 



ηνλ ηόλν ζηελ πξνπαξαιήγνπζα θαη ζηελ παξαιήγνπζα, 

ηνλίδνπκε απηόκαηα ζηε ιήγνπζα. Έηζη, έρνπκε ηελ πξόηαζε  
 

να μη σπηζιμοποιείηαι ηο ηονικό ζημάδι ζηη λήγοςζα  
 

(β) Πεπί ηος κενού διαζηήμαηορ 
Πξόβιεκα: ειάηησζε ηνπ ρώξνπ ελόο θεηκέλνπ. Σν θελό 

δηάζηεκα δειώλεη ην ηέινο κίαο ιέμεο, απηό ζεκαίλεη όηη έρνπκε 

25 γξάκκαηα, όρη 24. Η επθπήο ρξήζε θελνύ δηαζηήκαηνο νδεγεί 

ζε πειίθν. Γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ, πξέπεη λα θύγεη ην 25
ν
 

γξάκκα. Γηα ην ηέινο κίαο ιέμεο, ππάξρεη ε ηδέα ηνπ ηειηθνύ «ο»: 

εθεύξεζε ιίζηαο ηειηθώλ γξακκάησλ. Διάηησζε ηνπ ρώξνπ, κε 

δηαηήξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ θιεηδηώλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ζα 

κπνξνύζε λα γίλεη κε ππνγξάκκηζε ηνπ ηειεπηαίνπ γξάκκαηνο 

θάζε ιέμεο. Γηα λα αμηνπνηήζνπκε ηα πιήθηξα πνπ ήδε έρνπκε 

ζηε δηάζεζή καο, ε πξόηαζή καο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:   
 

καηάπγηζη ηος κενού διαζηήμαηορ και ηο ππώηο 

γπάμμα κάθε λέξηρ να είναι κεθαλαίο  
 

Πεηξακαηηζκνί εθαξκόδνληαη θαηά θαηξνύο.  Παξάδεηγκα: ν 

λεσηεξηζκόο ζην ΒΗΜΑgazino (ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ) όπνπ 

ζηνπο ηίηινπο ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθά ρξώκαηα.  
 

(γ) Πεπί ηηρ οικονομίαρ ζηη γπαθή  
Αλ ζέινπκε γξάκκαηα γηα κία πηλαθίδα δελ καο ελδηαθέξεη 

ε ζεηξά, αιιά ζπγθεθξηκέλα γξάκκαηα θαη πόζα από ην θαζέλα. 

Έηζη, γηα λα γξάςνπκε ΔΙΟΓΟ, ΔΞΟΓΟ ζα αγνξάδακε ηε 

ιέμε ΓΓΔΔΙΞΟΟΟΟ θαη ζα ηελ θόβακε ζε γξάκκαηα. Οη 

πσιεηέο πσινύλ νιόθιεξεο ζεηξέο, νπόηε αγνξάδνπκε 4 ζεηξέο, 

όζα θαη ηα Ο, άξα ζα πιεξώλακε 96 γξάκκαηα αληί ησλ 13.  

Αλάινγα ηζρύνπλ ζηε γξαθνκεραλή. Αλ ππάξρνπλ ιέμεηο ή 

θξάζεηο, π.ρ. εκεξνκελία, πνπ επαλαιακβάλνληαη ηαθηηθά, ηόηε 

ε ύπαξμε θάπνηνπ θιεηδηνύ ζα ήηαλ κεγάιε βνήζεηα.  
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